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Περίληψη 

Η βιογένεση των μιτοχονδρίων βασίζεται σε ειδικά μονοπάτια στόχευσης και εισόδου 

πρωτεϊνών, καθώς οι περισσότερες πρωτεΐνες συντίθενται στο κυτταρόπλασμα και 

μετέπειτα εισέρχονται στα διαφορετικά διαμερίσματα. Η ανακάλυψη του οξειδωτικού 

μονοπατιού αναδίπλωσης πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια, MIA, το 2004 ήταν ένα σημείο 

καμπής στην ιστορία των οργανιδίων αυτών. Οι μελέτες που ακολούθησαν εστίασαν 

κυρίως στα μικρά τυπικά υποστρώματα του μονοπατιού και στις αλληλεπιδράσεις 

των δύο κεντρικών παραγόντων του, τον οξειδωτικά ελεγχόμενο υποδοχέα Mia40 και 

την σουλφυδριλοξειδάση Erv1. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, 

καθώς η λίστα των πρωτεϊνών που αξιοποιούν το μονοπάτι επεκτείνεται διαρκώς με 

μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένου της ίδιας της 

Mia40.  

Σε αυτή την εργασία, μελετήσαμε τρεις διαφορετικές πρωτεΐνες και την δράση τους 

στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Στο πρώτο κεφάλαιο, εστιάσαμε στην 

οξειδορεδουκτάση Mia40, τα χαρακτηριστικά της ως υπόστρωμα και ορίσαμε με 

ακρίβεια τα στάδια βιογένεσης της στο σακχαρομύκητα. Τα αποτελέσματα μας 

υποστηρίζουν μια κινητικά συντονισμένη ακολουθία γεγονότων, που συνοψίζεται με 

είσοδο του πρόδρομου μορίου στα μιτοχόνδρια, εμπέδωση στην εσωτερική μεμβράνη 

μέσω τρανσλοκάσης, αλληλεπίδραση με την ενδογενή ενεργή Mia40 για την 

αναδίπλωση του δομικού τμήματος του μορίου και τέλος την οξείδωση του 

καταλυτικού κέντρου της από την Erv1. Οι δύο αυτές κινητικά διακριτές 

αλληλεπιδράσεις βασίζονται σε εντελώς διαφορετικούς καθοριστικούς παράγοντες, 

ενώ η Mia40 παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά σε σύγκριση με άλλα 

υποστρώματα που χρησιμοποιούν το μιτοχονδριακό οξειδοαναγωγικό μονοπάτι.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η μελέτη της υπεροξειδάσης Gpx3 στο 

διαμεμβρανικό χώρο. Η πρωτεΐνη αυτή ήταν γνωστό ότι δρα στο κυτοσόλιο ως 

αισθητήρας οξειδωτικού στρες και μεταγωγέας του σήματος έναρξης αντιμετώπισης 

του. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ότι μπορεί να εντοπιστεί επίσης στο διαμεμβρανικό 

χώρο των μιτοχονδρίων χωρίς όμως να έχουν μελετηθεί ή περιγραφεί οι πιθανές 

συνθήκες υπό τις οποίες κατευθύνεται εκεί. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι 

τα μιτοχόνδρια στεγάζουν ένα πιθανό μονοπάτι οξειδοαναγωγικής ρύθμισης, με 

βασικό παράγοντα της Gpx3. 
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Στα πλαίσια της μελέτης, αξιολογήσαμε διάφορες αλληλεπιδράσεις εστιάζοντας στον 

υποδοχέα του διαμερίσματος, Mia40 χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους (in 

vivo, in organello, in vitro) για την οικοδόμηση ενός μοντέλου που θα εξηγεί τον 

ρόλο της στα μιτοχόνδρια. Η εργασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί 

συνεργασία με το εργαστήριο του Chris Grant (University of Manchester) με 

πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή Κριτσιλίγκου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, εστιάσαμε στην πρωτεΐνη Dre2, της οποίας η δράση στο 

κυτοσόλιο σχετίζεται με την ωρίμανση συμπλόκων σιδήρου/θείου. Η τοποθέτησή της 

πρωτεΐνης αυτής στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων υποστηρίζεται από δύο 

διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και ερευνήθηκε περαιτέρω σε αυτή την εργασία. 

Επιπλέον, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση της με την Mia40, που αποτελεί την δεύτερη 

ένδειξη σύνδεσης του μονοπατιού ανταλλαγής δισουλφιδίων με το μονοπάτι εξόδου 

συμπλόκων σιδήρου/θείου που φιλοξενείται στο ίδιο διαμέρισμα. Η πρώτη ένδειξη 

της συμμετοχής του MIA μονοπατιού στην ωρίμανση των συμπλόκων Fe/S 

αποτέλεσε o συσχετισμός της Erv1 με το μονοπάτι εξόδου. Τέλος, σε αυτή την 

εργασία θέτουμε τις αρχικές βάσεις για την μελέτη του πιθανού ρόλου της Dre2 ως 

μεσολαβητή των δύο μονοπατιών.  
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Abstract 

The biogenesis of mitochondria is based on specific pathways for targeting and 

import, as most proteins are synthesized in the cytoplasm and subsequently enter the 

different compartments. The discovery of the oxidative folding pathway in 

mitochondria, MIA, in 2004 was a turning point in the history of these organelles. 

Following studies have focused mainly on the small typical substrates of the pathway 

and the interactions of the two central partners, the redox controlled receptor Mia40 

and the sulfydryl-oxidase Erv1. Great progress has been made in the recent years, as 

the list of the proteins that utilize the pathway is constantly expanding with larger and 

more complex substrates, including Mia40 itself. 

In this work, we studied three different proteins and their function in the 

mitochondrial intermembrane space. In the first chapter, we focused on the 

oxidoreductase Mia40, its characteristics as a substrate and dissected precisely the 

stages of its biogenesis in yeast. Our results illustrate a coordinated sequence of 

events, and are summarized with import of the Mia40 precursor into mitochondria 

anchored into the inner membrane translocase, interaction with the endogenous active 

Mia40 for folding of the structural core of the molecule and finally oxidation of the 

catalytic center by Erv1. These two kinetically distinct interactions are based on 

completely different determinants with Mia40 presenting an atypical behavior 

compared to other substrates that utilize the mitochondrial oxidative pathway. 

The second chapter describes the study of the peroxidase Gpx3 in the intermembrane 

space. It was already known that this protein acts in the cytosol as a sensor for redox 

stress and signal transducer for the response against it. Recently, it was shown that it 

can also be located in the intermembrane space of mitochondria without evidence or 

any description of the conditions that lead to this localization. Our results suggest that 

mitochondria host a putative redox regulation pathway with Gpx3 as the key 

component. 

For this study, we evaluated protein interactions focusing mainly on the receptor of 

this compartment, Mia40, using different assays (in vivo, in organello, in vitro) to 

build a model that will explain its role in mitochondria. This is an ongoing project and 

collaboration with the group of Chris Grant (University of Manchester) with 

experiments conducted by Paraskeui Kritsiligkou. 
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In the third chapter, we focused on the protein Dre2, whose function is associated 

with the cytosolic maturation pathway of iron/sulfur cluster proteins (CIA). The 

localization of this protein in the intermembrane space of mitochondria is supported 

by two different scientific groups and was further investigated in this work. In 

addition, we studied its interaction with Mia40, which is the second indication of the 

connection of the disulfide exchange pathway with the export pathway for iron/sulfur 

clusters that is also hosted in the same compartment. The first indication of the 

association of the MIA pathway in the Fe/S cluster biogenesis was the participation of 

Erv1 in the ISC export. Finally, in this project we set the basis for studying the 

potential role of Dre2 as a mediator of the two mitochondrial pathways. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Γενική Ανασκόπηση 
1.1 Οξειδωτικές καταστάσεις κυστεϊνών 

Από όλα τα αμινοξέα, οι κυστεΐνες είναι από τα πιο δραστικά κατάλοιπα που 

επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και μπορούν να αναλάβουν μια σειρά από 

διαφορετικούς ρόλους. Είναι σε θέση να επηρεάζουν την δομή, την λειτουργία και 

την ρύθμιση των πρωτεϊνών, αναλόγως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τις 

συναντούμε στα καταλυτικά κέντρα ενζύμων, μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς 

ομοιοπολικούς μεταξύ τους αλλά και να προσδέσουν μέταλλα ως συμπαράγοντες. Η 

ιδιαίτερα δραστική τους φύση εξηγεί την σπάνια αλλά συντηρημένη παρουσία τους 

στην αλληλουχία πρωτεϊνών καθώς και τον σημαντικό ρόλο τους.  

 

Εικόνα 1: Οι διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις της κυστεΐνης. Οι πιο γνωστές είναι 
η ανηγμένη (thiol) και η οξειδωμένη (disulfide). Παρόλα αυτά ιδιαίτερης σημασίας έχουν 
αποδειχθεί τα ενδιάμεσα σουλφενυλίωσης (sulfenic, sulfinic, sulfonic acid). 

Μια κυστεΐνη περιέχει ένα πολώσιμο άτομο θείου η οξείδωση του οποίου μπορεί να 

κυμαίνεται από την ανηγμένη κατάσταση θειολικού ιόντος στο πλήρως οξειδωμένο 

σουλφονικό οξύ (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα όταν μια ανηγμένη κυστεΐνη τροποποιηθεί 

από δραστικές ομάδες οξυγόνου (συνήθως υπεροξείδιο του υδρογόνου-H2O2), 

σχηματίζεται το σουλφενικό οξύ (R-SOH). Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο που μπορεί 

να δώσει ενδο-μοριακό ή διαμοριακό δισουλφιδικό δεσμό μέσω αλληλεπίδρασης με 

άλλη κοντινή κυστεΐνη. Εναλλακτικά μπορεί το σουλφενικό οξύ να αλληλεπιδράσει 

με το τριπεπτίδιο της γλουταθειόνης και να οδηγήσει σε μετέπειτα αναγωγή ή 

παρουσία υψηλών επιπέδων οξειδωτικών μορίων σε περαιτέρω οξείδωση σε 

σουλφινικό (R-SO2H) ή σουλφονικό οξύ (R-SO3H). Οι ενδιάμεσες καταστάσεις 
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σουλφενυλίωσης αποτελούν ασταθείς μορφές κυστεΐνης και αυτό καθιστά την 

παρατήρηση τους εξαιρετικά δύσκολη [1, 2]. Μια μέθοδος σταθεροποίησης του 

σουλφενικού οξέως αποτελεί συνήθως η μετάλλαξη κοντινών κυστεϊνών για αποφυγή 

δημιουργίας δισουλφιδικού και η χρήση χημικών μορίων που προσδένονται σε –SOH 

ομάδες. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί χημικά μόρια για την ανίχνευση 

σουλφενικών οξέων, όπως το dimedone (5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione) και 

παράγωγα αυτού, ή το NBD-Cl (4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole). 

Αντιθέτως, η πιο σταθερή μορφή μια κυστεΐνης είναι η οξειδωμένη (δισουλφιδικός 

δεσμός).    

Μηχανισμοί για την εισαγωγή δισουλφιδικών δεσμών σε πρωτεΐνες υπάρχουν σε όλα 

τα κυτταρικά διαμερίσματα-οργανίδια, συμπεριλαμβανομένου των μιτοχονδρίων στο 

οποίο εμείς θα εστιάσουμε.  

1.2 Οργανίδιο: ‘Μιτοχόνδριο’  

Η θεωρία την ενδοσυμβίωσης περιγράφει την ενσωμάτωση ενός α-

πρωτεοβακτηριδίου σε ένα κύτταρο ξενιστή, ή αλλιώς την προέλευση των 

μιτοχονδρίων. Τα μιτοχόνδρια αποτελούν ένα δυναμικό παράδειγμα οργανιδίων με 

πολύπλοκη αρχιτεκτονική ικανή να εκπληρώσει τους διάφορους και διαφορετικούς 

ρόλους που έχουν αναλάβει, όπως για παράδειγμα το μεταβολισμό λιπιδίων, τη 

βιοσύνθεση συμπλόκων σιδήρου-θείου (Fe/S clusters) και την κυτταρική αναπνοή. 

Πολλά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα χρόνια, 

αλλά ακόμη περισσότερα παραμένουν άγνωστα, καθώς κάθε εύρημα αποσαφηνίζει 

μια ακόμη πτυχή του ρόλου τους στο κύτταρο. Συνοψίζοντας την πρόσφατη πρόοδο 

που έχει διεξαχθεί στον τομέα, στην Εικόνα 2 δίνεται έμφαση σε μερικές σημαντικές 

πτυχές στην πορεία της έρευνας των μιτοχονδρίων [3, 4].  

Η πρώτη ουσιαστική περιγραφή των μιτοχονδρίων στα κύτταρα έγινε στα τέλη του 

19ου αιώνα από τους Altmann et al., οι οποίοι ονόμασαν αυτές τις δομές ‘bioblasts’ 

και τις περιέγραψαν ως βασικούς οργανισμούς που ζουν μέσα στα κύτταρα 

εκτελώντας σημαντικές λειτουργίες [5]. Η θεωρία ‘ενδοσυμβίωσης’ επανήλθε αρκετά 

χρόνια αργότερα και βασίστηκε στις ομοιότητες που φέρουν τα μιτοχόνδρια με τα 

βακτήρια. Το 1898 τα οργανίδια αυτά λόγω της εμφάνισης και δομής τους αποκτούν 

την τωρινή τους ονομασία ως ‘μιτοχόνδρια’ από τις ελληνικές λέξεις ‘μίτος’ και 

‘χόνδρος’. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλές προτάσεις για τους πιθανούς 
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ρόλους των μιτοχονδρίων, όλες όμως βασίζονταν στην μορφολογία τους και όχι σε 

βιοχημικά αποτελέσματα.  

 

Εικόνα 2: Μικρή ιστορική ανασκόπηση του πεδίου έρευνας των μιτοχονδρίων. Κάθε 
εύρημα σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης πρόκλησης. 

Οι αρχικές προσπάθειες απομόνωσης κυτοσολικών κλασμάτων που εμπεριείχαν 

μιτοχόνδρια επέτρεψαν τις πρώτες βιοχημικές αναλύσεις ενώ η βελτιστοποίηση της 

μεθόδου απομόνωσης μιτοχονδρίων οδήγησε σταδιακά την πραγματική έναρξη 

προόδου στο πεδίο. Ακολουθεί η αναγνώριση τους ως οργανίδια υπεύθυνα για την 

κυτταρική αναπνοή (Εικόνα 2) και την ίδια περίοδο περιγράφονται τα κυτοχρώματα, 

η ανακάλυψη των οποίων οδήγησε στον ορισμό της αναπνευστικής αλυσίδας [6]. Το 

1937 περιγράφηκε ο κύκλος του κιτρικού οξέος από τον Krebs [7], ενώ 

παρουσιάζονται παράλληλα και οι πρώτες παρατηρήσεις ότι η φωσφορυλίωση 

πιθανότατα συνδέεται με την αναπνευστική αλυσίδα.  

Δύο διαφορετικές ομάδες [8, 9] περιέγραψαν την διάταξη των μιτοχονδριακών 

μεμβρανών περίπου το 1955. Τα μετέπειτα χρόνια οι περιγραφές τους έγιναν ευρέως 

αποδεκτές, με το εσωτερικό διαμέρισμα να ονομάζεται  ‘μήτρα’ και το ενδιάμεσο, 

‘διαμεμβρανικός χώρος’ (Εικόνα 3). Παρατηρήθηκαν επίσης διακυμάνσεις στον 

αριθμό, το μέγεθος και το σχήμα τους, γεγονός που ξεκάθαρα σχετίζεται με την 

ειδική λειτουργία των κυττάρων από τα οποία απομονώνονται τα μιτοχόνδρια, καθώς 

και διαρκείς αλλαγές στη θέση τους χαρακτηρίζοντας τα ως ιδιαίτερα δυναμικά 

οργανίδια.  

Μεγάλης σημασίας ήταν η ανακάλυψη του μιτοχονδριακού DNA το 1964 [10], η 

οποία καθυστέρησε να καθιερωθεί επίσημα καθώς η ύπαρξη γενετικού υλικού στο 

κλάσμα απομόνωσης των οργανιδίων είχε θεωρηθεί επιμόλυνση από πυρηνικά 

θραύσματα. Το 1979 η ομάδα του Tzagoloff ανοίγει το δρόμο για την σύνταξη του 

χάρτη του μιτοχονδριακού DNA του σακχαρομύκητα [11], ενώ το 1981 
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δημοσιεύθηκε ο γονιδιακός χάρτης του αντίστοιχου ανθρώπινου [12], από τον οποίο 

κωδικεύονται 13 ιδιαίτερα υδρόφοβες πρωτεΐνες που σχετίζονται με οξειδωτική 

φοσφωρυλίωση [13]. Η μικρή συγκέντρωσή του DNA όμως, καθώς και μετρήσεις 

πρωτεϊνικής σύνθεσης στα μιτοχόνδρια οδηγούσαν στο πόρισμα ότι δεν είναι εφικτό 

το μιτοχονδριακό DNA να κωδικοποιεί όλες τις πρωτεΐνες που δρουν σε αυτό το 

οργανίδιο. Έτσι, όλο και περισσότερες μελέτες από διάφορες ομάδες ερευνητών 

κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών 

ουσιαστικά κωδικεύεται από πυρηνικά γονίδια, συντίθεται στο κυτοσόλιο και τέλος 

τα μόρια εισέρχονται στα μιτοχόνδρια. Έτσι με αυτές τις πρώτες ενδείξεις, η έρευνα 

άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τα μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών. Σήμερα, 

πρωτεομικές αναλύσεις έχουν εκτιμήσει ότι τα μιτοχόνδρια ανώτερων ευκαρυωτών 

περιέχουν περίπου 1500 πρωτεΐνες (του σακχαρομύκητα ~1000) [14]. Η πρακτική 

σημασία αυτού του συνόλου είναι ότι σχεδόν όλες οι πρωτεΐνες εξαρτώνται από τα 

μονοπάτια εισόδου, στα οποία κατά συνέπεια βασίζεται η βιογένεση των 

μιτοχονδρίων [15, 16]. Οι ανακαλύψεις στο πεδίο της μιτοχονδριακής έρευνας 

συνέχισαν να αυξάνονται σταδιακά, καταλήγοντας στη σύνδεση των μιτοχονδρίων με 

την βιοσύνθεση συμπλόκων σιδήρου-θείου, την απόπτωση, την ανακάλυψη 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, τον μεταβολισμό ενέργειας, την αποθήκευση 

ασβεστίου, την γήρανση, καθώς και με νευροεκφυλιστικές ασθένειες [17–21]. 

 

Εικόνα 3: Το μιτοχόνδριο. Το οργανίδιο αυτό αποτελείται από 4 διαφορετικά διαμερίσματα, 
την εξωτερική μεμβράνη (OM), την εσωτερική (IM), τον διαμεμβρανικό χώρο (IMS) και την 
μήτρα (matrix) (σχηματική αναπαράσταση). Εικόνα μιτοχονδρίου από ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο (EM).  

1.3 Δομικά χαρακτηριστικά των μιτοχονδρίων 

Τα μιτοχόνδρια λοιπόν, θεωρούνται μάλλον ασυνήθιστα οργανίδια, καθώς όπως και 

οι πρόγονοι τους αποτελούνται από δύο χωριστές μεμβράνες, οι οποίες περιέχουν 

πρωτεΐνες απαραίτητες για τις διαφορετικές λειτουργίες τους. Η σύνθεση των δύο 
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μεμβρανών διαφέρει σε ένα κυρίως σημείο: η εσωτερική (IM) αποτελείται (πέρα από 

άλλα φωσφολιπίδια) από τρεις φορές περισσότερη καρδιολιπίνη από την εξωτερική 

(OM), γεγονός που την καθιστά αδιαπέραστη από μικρά μόρια (Εικόνα 3). Το 

φωσφολιπίδιο καρδιολιπίνη συντίθεται στα μιτοχόνδρια και βρίσκεται σε αφθονία 

στα σημεία επαφής της εξωτερικής και εσωτερικής μεμβράνης [22]. Παρόλο που 

έχουν μελετηθεί ξεχωριστά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μιτοχονδριακά φωσφολιπίδια 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία και την εισαγωγή μιτοχονδριακών 

πρωτεϊνών, οι οποίες με τη σειρά τους ρυθμίζουν τη σύνθεση των φωσφολιπιδίων. Η 

μιτοχονδριακή βιογένεση της μεμβράνης, συνεπώς, απαιτεί ταυτόχρονα τη 

συντονισμένη εισαγωγή και τη σύνθεση πρωτεϊνών αλλά και φωσφολιπιδίων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι αλλοιώσεις συγκεκριμένα στην καρδιολιπίνη έχουν συσχετιστεί με 

ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις, όπως διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια αλλά 

κυρίως το σύνδρομο Barth και την ασθένεια Tangier [20, 23]. 

Η παρουσία των δύο μεμβρανών οδηγεί στο σχηματισμό των τεσσάρων υπο-

διαμερισμάτων (Εικόνα 3), το καθένα με το δικό του σύνολο δραστηριοτήτων.  

(1) η εξωτερική μεμβράνη (Outer Membrane), η οποία περιέχει τις απαραίτητες 

πρωτεΐνες για τις διαδικασίες σχάσης και σύντηξης (fission and fusion) [24], δρα ως 

φραγμός από το υπόλοιπο του κυττάρου και περιέχει το σύμπλοκο εισόδου 

πρόδρομων μορίων, TOM (Translocase of the Outer Membrane) 

(2) ο διαμεμβρανικός χώρος (InterMembrane Space) που φιλοξενεί πρωτεΐνες με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά  

(3) η εσωτερική μεμβράνη (Inner Membrane), που περιέχει δύο σύμπλοκα 

τρανσλοκάσης TIM23, TIM22 (Translocase of the Inner Membrane 23, Translocase 

of the Inner Membrane 22) και πρωτεΐνες τις αναπνευστικής αλυσίδας 

(4) η μήτρα (matrix), όπου μπορεί κανείς να βρει μόρια που εμπλέκονται στην 

απόπτωση [25], στο μονοπάτι βιοσύνθεσης σιδήρου-θείου [26] και τον κύκλο 

κιτρικού οξέως [24].   

1.4 Μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών 

Ανάμεσα στα πιο έντονα θέματα στην ιστορία των μιτοχονδρίων ήταν η διαλεύκανση 

των λειτουργικών μηχανισμών εισαγωγής πρόδρομων μορίων. Επρόκειτο για 
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ερώτημα κομβικής σημασίας, καθώς σχεδόν όλες οι μιτοχονδριακές προ-πρωτεΐνες 

στην ουσία εισάγονται από το κυτταρόπλασμα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και 

αναδιπλώνονται στο οργανίδιο (Εικόνα 4) [16, 27, 28]. Η ακριβής στόχευση των 

πρόδρομων μορίων διασφαλίζεται από την παρουσία ειδικών σινιάλων στην 

αλληλουχία τους. Συνήθως πρόκειται για μια α-έλικα στο αμινοτελικό άκρο (15-50 

αμινοξέων) με θετικά φορτία από την μια της πλευρά, η οποία απομακρύνεται 

πρωτεολυτικά μετά το πέρας της μεταφοράς [29–31]. Συχνά συναντάμε όμως 

πρωτεΐνες που περιέχουν ‘εσωτερικά’ σινιάλα στόχευσης, ικανά να τις καθοδηγήσουν 

στα αντίστοιχα διαμερίσματα του μιτοχονδρίου. Παρακάτω περιγράφονται εν 

συντομία οι διαφορετικές πορείες που ακολουθεί μια πρωτεΐνη που στοχεύεται στο 

οργανίδιο αυτό, ανάλογα με την τελική της τοποθέτηση.  

 

 

 

 

Εικόνα 4: Μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια. Η βιογένεση των 
μιτοχονδρίων εξαρτάται από τα σύμπλοκα που παρουσιάζονται στην εικόνα. Κάποια από 
αυτά αποτελούν πρόσφατες ανακαλύψεις (MINOS, MIM, ERMES) και τονίζουν την 
πολυπλοκότητα της διαδικασίας. 
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Είσοδος μέσω του συμπλόκου ΤΟΜ 

Όταν λοιπόν παράγεται στο κυτταρόπλασμα ένα πρόδρομο μόριο με μιτοχονδριακή 

αλληλουχία στόχευσης, η πρώτη του αλληλεπίδραση είναι με πρωτεΐνες-συνοδούς, 

τις λεγόμενες ‘σαπερόνες’ (Εικόνα 4) [32–35]. Οι σαπερόνες αναλαμβάνουν την 

προστασία των υδρόφοβων περιοχών της προ-πρωτεΐνης από το υδατικό περιβάλλον 

του κυτοσολίου αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την λάθος αναδίπλωση ή 

συσσωμάτωση τους. Παραδίδουν την προ-πρωτεΐνη στους υποδοχείς στην επιφάνεια 

της εξωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου, η οποία εισέρχεται μέσω του γενικού 

συμπλόκου εισόδου TOM. Η βασική υπομονάδα του συμπλόκου είναι ο πόρος 

Tom40 (διαμόρφωση β-βαρέλιου), ενώ οι υποδοχείς που παραλαμβάνουν το 

υπόστρωμα είναι οι Tom20, Tom22 και Tom70 [36, 37].  

Παρόλο που διαφορετικά υποστρώματα προσδένονται κατά προτίμηση στον κάθε 

υποδοχέα, η δράση τους είναι αλληλοεπικαλυπτόμενη καθώς μπορούν να 

αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλο. Συγκεκριμένα στον Tom20 παραδίδονται μόρια με 

αμινοτελικές σηματοδοτικές αλληλουχίες [38], ενώ ο Tom70 αλληλεπιδρά με τις 

σαπερόνες Hsp90 και Hsp70 για την πρόσδεση πρωτεϊνών με εσωτερικά σινιάλα 

στόχευσης [39]. Ο Tom22 έχει περισσότερο ρόλο δομικό αφού είναι κρίσιμης 

σημασίας για την ακεραιότητα του συμπλόκου [40].  

Εκτός από τους μεγάλους υποδοχείς, υπάρχουν και οι πιο μικρού μοριακού βάρους 

που βοηθούν στην σταθεροποίηση του συμπλόκου (Tom6) [41], στην 

αποσταθεροποίηση του (Tom7) για την ενσωμάτωση νέων υπομονάδων ή την 

μεταφορά προ-πρωτεϊνών από το Tom22 στον πόρο Tom40 (Tom5) [42].  

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η λειτουργία του συμπλόκου TOM ελέγχεται από 

κινάσες του κυτοσολίου [43, 44]. Η CK2 κινάση μπορεί να φωσφορυλιώσει το 

Tom22 ενώ η κινάση Α τον υποδοχέα Tom70 για μείωση της δράσης του. Εκτός από 

μια ομάδα πρωτεϊνών με α-έλικες που στοχεύονται στην εξωτερική μεμβράνη και θα 

αναλυθούν χωριστά (βλέπε υποενότητα ‘1.5 Πρόσφατες ανακαλύψεις’), οι υπόλοιπες 

μιτοχονδριακές αλληλεπιδρούν με τους παραπάνω υποδοχείς και εισέρχονται μέσω 

του γενικού πόρου εισόδου, Tom40. Η μετέπειτα πορεία τους επιλέγεται ανάλογα με 

τον τελικό προορισμό και είναι ανάλογης πολυπλοκότητας. 
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Το σύμπλοκο SAM 

Τα πρόδρομα μόρια που προορίζονται για την εξωτερική μεμβράνη χρησιμοποιούν 

την οδό συμπλόκου SAM (Sorting and Assembly Machinery) (Εικόνα 4). Πρόκειται 

για πρωτεΐνες που έχουν δομικά στοιχεία β-βαρελιού, παραδείγματα των οποίων είναι 

το Tom40, η πορίνη και το Sam50 [37, 45, 46]. Η διέλευση τους από το TOM κανάλι, 

ακολουθείται από αλληλεπίδραση με το εξαμερές σύμπλοκο σαπερονών Tim9/Tim10 

που θα τις μεταφέρει στο σύμπλοκο SAM για την ενσωμάτωση τους στην εξωτερική 

μεμβράνη. Οι δύο περιφερειακές υπομονάδες του, Sam37 και Sam35, βοηθούν στην 

αναγνώριση των εισερχόμενων μορίων και την απελευθέρωση τους στην φάση 

λιπιδίων μέσω του πόρου Sam50 [47]. Η τρίτη υπομονάδα του είναι η πρωτεΐνη 

Mdm10 [48], σημαντική για την βιογένεση του TOM καναλιού αλλά και για την 

σύσταση και δράση του ERMES συμπλόκου (βλέπε υποενότητα ‘1.5 Πρόσφατες 

ανακαλύψεις’).  

Τρανσλοκάση TIM23 

Αν οι προ-πρωτεΐνες περιέχουν αλληλουχίες στόχευσης στο αμινοτελικό άκρο τους 

αξιοποιούν την τρανσλοκάση της εσωτερικής μεμβράνης TIM23, η οποία εξαρτάται 

από το μεμβρανικό δυναμικό [29]. Στη συνέχεια είτε καταλήγουν στη μήτρα είτε 

εισέρχονται στην εσωτερική μεμβράνη μέσω ‘διακοπτόμενης μεταφοράς’ (stop-

transfer) (Εικόνα 4) [49, 50]. Η τρανσλοκάση αποτελείται από τρεις παράγοντες, τον 

πόρο Tim23, το Tim17 που έχει πολυλειτουργικό ρόλο στην σταθεροποίηση του 

συμπλόκου και την διαλογή υποστρωμάτων και το Tim50 που αναλαμβάνει το 

κλείσιμο του καναλιού για την διατήρηση του δυναμικού [51–54].  

Το Tim21 είναι ένας επιπλέον υποδοχέας που δυναμικά σχετίζεται με τον πόρο 

Tim23 για την μεταφορά των πρόδρομων μορίων [55]. Επιπλέον έχει δειχθεί ότι 

ανταγωνίζεται τις σηματοδοτικές αλληλουχίες των υποστρωμάτων για την θέση 

πρόσδεσης στο Tom22 του συμπλόκου της εξωτερικής μεμβράνης. Για την 

ολοκλήρωση της μεταφοράς μέσω του TIM23 συμβάλει το σύμπλοκο PAM 

(Presequence translocase Associated import Motor) που βρίσκεται στην μήτρα [56, 

57]. Η πρωτεΐνη mtHsp70 χρησιμοποιεί την υδρόλυση του ATP για να διευκολύνει 

την έλευση των πρωτεϊνών, ενώ τέλος, αναλαμβάνει η πεπτιδάση MPP 

(Mitochondrial Processing Peptidase) να αποκόψει το σινιάλο στόχευσης πριν την 

τελική τους αναδίπλωση [58, 59]. 
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TIM22 σύμπλοκο 

Η εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες σε 

πρωτεΐνες βιολογικές μεμβράνες. Οι πρωτεΐνες της έχουν δομή α-ελικών, περιέχουν 

πολλές εσωτερικές αλληλουχίες στόχευσης και χρησιμοποιούν το κανάλι TIM22 για 

την ενσωμάτωση τους (Εικόνα 4). Στην πλειονότητα τους ανήκουν στην οικογένεια 

των μιτοχονδριακών φορέων μεταβολιτών, αλλά υπάρχουν και υποστρώματα όπως οι 

πρωτεΐνες των καναλιών Tim23, Tim17, Tim22. Η στόχευση στο σύμπλοκο ξεκινά με 

την αλληλεπίδραση του συμπλόκου σαπερονών Tim9-Tim10 με την πρωτεΐνη Tim12 

για την παράδοση των προ-πρωτεϊνών [60, 61]. Στη συνέχεια, το TIM22 που 

αποτελείται από το Tim22 (πόρος), το Tim54 (πρωτεΐνη πρόσδεσης για το σύμπλοκο 

Tim9-Tim10-Tim12), το Tim18 (σταθεροποίηση του Tim54)  και το Sdh3 

(αλληλεπίδραση με Tim18), αναλαμβάνει την εμπέδωση τους στην εσωτερική 

μεμβράνη [62–64].  

Διαμεμβρανικός χώρος-Μονοπάτια εισόδου/αναδίπλωσης 

Τέλος, υπάρχει και ο διαμεμβρανικός χώρος που όπως αναφέραμε παραπάνω 

φιλοξενεί μια ποικιλία πρωτεϊνών. Κάποιες χρησιμοποιούν την οδό διακοπτόμενης 

μεταφοράς (stop-transfer) και απελευθερώνονται μετά από αλληλεπίδραση με το 

σύμπλοκο πρωτεάσης της εσωτερικής μεμβράνης [49]. Αυτό το σύμπλοκο 

αποτελείται από τρεις πρωτεΐνες (Imp1, Imp2, Som1) και τα υποστρώματα του έχουν 

μια θέση κοπής πριν την διαλυτή καρβοξυτελική περιοχή [65]. Εναλλακτικά, 

διαλυτές πρωτεΐνες μπορούν να παγιδευτούν στο διαμεμβρανικό χώρο μέσω 

πρόσδεσης συμπαραγόντων, όπως συμβαίνει με το κυτόχρωμα c.  

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει και το μονοπάτι οξειδωτικής αναδίπλωσης 

που δρα σε αυτό το χώρο ή αλλιώς ΜΙΑ (Mitochondrial Import and Assembly 

machinery) (Εικόνα 4) [66–69]. Στην αρχή το μονοπάτι MIA είχε αντιμετωπιστεί με 

σκεπτικισμό λόγω της πεποίθησης ότι μόρια γλουταθειόνης μπορούν να ελεύθερα να 

διαχέονται από το κυτταρόπλασμα στο διαμεμβρανικό χώρο με αποτέλεσμα ο 

τελευταίος να αποτελεί επίσης αναγωγικό περιβάλλον. Οι παρατηρήσεις που 

σημειώθηκαν από πειράματα με τις μικρές πρωτεΐνες Tim που περιέχουν 

συντηρημένες κυστεΐνες, πρότειναν την ύπαρξη μιας πρωτεΐνης που καταλύει την 

αντίδραση εισαγωγής δισουλφιδικών δεσμών [70]. Αποδείχθηκε ότι οι αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής διεκπεραιώνονται από το μονοπάτι ανταλλαγής δισουλφιδικών 
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δεσμών ΜΙΑ, στο οποίο δρουν η οξειδορεδουκτάση Mia40 (Mitochondrial 

intermembrane space Import and Assembly) και η φλαβοπρωτεΐνη Erv1 (Essential for 

Respiration and Viability). 

Η Mia40 σχηματίζει μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα με τα νέο-εισερχόμενα 

υποστρώματα για την εισαγωγή δισουλφιδικών δεσμών, με αποτέλεσμα την αναγωγή 

του καταλυτικού της κέντρου και την οξείδωση του από την Erv1 [69, 71, 72]. Τα 

ηλεκτρόνια καταλήγουν στο μοριακό οξυγόνο απευθείας ή στο κυτόχρωμα c και την 

αναπνευστική αλυσίδα [66, 69, 73–75]. Τα συνήθη υποστρώματα είναι πρωτεΐνες με 

κυστεϊνικά μοτίβα (CX9C, CX3C) που χαρακτηρίζονται επίσης από εσωτερικά 

σινιάλα στόχευσης (MISS/ITS) [76, 77]. Τα χαρακτηριστικά της Mia40, ο ρόλος της 

και το μονοπάτι θα αναλυθούν περαιτέρω στην ενότητα ‘2. Οξειδωτική Αναδίπλωση 

στα μιτοχόνδρια’. 

Η χημεία πίσω από το συγκεκριμένο μηχανισμό αναδίπλωσης εκμεταλλεύεται την 

ανηγμένη κατάσταση των εισαγόμενων πρωτεϊνών και μέσω των οξειδωμένων 

υποδοχέων οδηγεί στην οξείδωση ειδικών κυστεϊνών (εισαγωγή δισουλφιδικών 

δεσμών). Παρά τις δομικές διαφορές, αυτός ο μηχανισμός διατηρεί κοινά 

χαρακτηριστικά με προκαρυωτικά συστήματα, αρχαία, καθώς και με ειδικά 

υποκυτταρικά διαμερίσματα των ευκαρυωτικών κυττάρων, όπως το ενδοπλασματικό 

δίκτυο (ER) [78]. Συγκεκριμένα, στα gram-αρνητικά βακτήρια, η εισαγωγή των 

δισουλφιδικών δεσμών συμβαίνει στο περίπλασμα από δύο σημαντικά ένζυμα, την 

DsbA (Disulfide Bond) που εισάγει τους δισουλφιδικούς στα υποστρώματα και την 

DsbB, που αναλαμβάνει την ανακύκλωση της [79, 80]. Από την άλλη, στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο η πρωτεΐνη PDI (Protein Disulfide Isomerase) οξειδώνεται 

από την FAD-εξαρτώμενη Ero1 (Endoplasmic Reticulum Oxidoreductin 1) για να 

εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς στα υποστρώματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

πρωτεΐνη Erv2, η οποία είναι ομόλογη της Erv1, συμμετέχει σε αυτό το μονοπάτι, 

οξειδώνοντας την PDI και επαναφέροντας την βιωσιμότητα των κυττάρων, απουσία 

της Ero1 [81]. 

      1.5 Πρόσφατες ανακαλύψεις 

Μέχρι στιγμής περιγράφηκε συνοπτικά η εικόνα που είχαμε για αρκετά χρόνια για τα 

μιτοχονδριακά σύμπλοκα εισόδου πρωτεϊνών, αλλά δόθηκαν και κάποιες καινούργιες 

πληροφορίες για τους πρωτεϊνικούς παράγοντες που τα απαρτίζουν. Εκτός από τα 
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γνωστά σύμπλοκα όμως τα οποία αρχίσαμε να κατανοούμε σε μεγαλύτερο βαθμό, 

πρόσφατες μελέτες ανακάλυψαν νέα σύμπλοκα, νέα μονοπάτια εισόδου και 

αλληλεπιδράσεις που στο σύνολο τους αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλά 

αναπάντητα ερωτήματα στον τομέα βιογένεσης και δράσης των μιτοχονδρίων. 

Το σύμπλοκο MIM της εξωτερικής μεμβράνης 

Μια σχετικά νέα προσθήκη, στην ολοένα αυξανόμενη λίστα των πρωτεϊνών που 

εμπλέκονται στην εισαγωγή πρόδρομων μορίων στα μιτοχόνδρια είναι η πρωτεΐνη 

Mim1 (Mitochondrial Import 1) (Εικόνα 4) [82, 83]. Η εξωτερική μεμβράνη πέρα από 

τις πρωτεΐνες με δομή β-βαρελιού (είσοδος μέσω του συμπλόκου SAM) διαθέτει και 

πρωτεΐνες διαμεμβρανικές με διαμόρφωση α-ελικών, που διαπερνούν μία φορά ή 

περισσότερες την μεμβράνη (single and multispanning). Μελέτες έδειξαν ότι ενώ 

αλληλεπιδρούν με τον υποδοχέα Tom70 του TOM καναλιού, δεν εισέρχονται μέσω 

του Tom40 πόρου. Αντιθέτως, το σύμπλοκο που περιλαμβάνει την Mim1 και την 

Mim2, υποστηρίζει την εισαγωγή τους στην εξωτερική μεμβράνη, δημιουργώντας 

τοπικές συνθήκες κατάλληλες για την διευκόλυνση της διαδικασίας [82].  

ERMES-σύνδεση μιτοχονδρίων με ER 

Οι πρώτες αναφορές στην ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ ER (Endoplasmic Reticulum) και 

μιτοχονδρίων τοποθετούνται χρονικά την δεκαετία του 1960 από διάφορες 

ερευνητικές ομάδες [84]. Το ERMES (ER-Mitochondria Encounter Structure) είναι 

ένα σύμπλοκο που αποτελείται από τις μιτοχονδριακές πρωτεΐνες της εξωτερικής 

μεμβράνης Mdm10, Mdm34 και την Gem1, την ενσωματωμένη στην μεμβράνη του 

ER πρωτεΐνη Mmm1 και τέλος από την Mdm12, μια πρωτεΐνη που προσαρμόζεται 

ανάμεσα στα δύο οργανίδια για την έμμεση σύνδεση μεταξύ τους (Εικόνα 4) [85–87]. 

Η Mdm10 υπενθυμίζουμε είναι επίσης μέλος του SAM συμπλόκου της εξωτερικής 

μεμβράνης και ο καταμερισμός της μεταξύ των δύο ελέγχεται από το Tom7 [88]. Ο 

ακριβής ρόλος του ERMES στον συντονισμό των δύο οργανιδίων δεν είναι ακόμα 

ξεκάθαρος. Μελέτες έχουν δείξει ότι μεταλλαγές στα δύο σύμπλοκα (SAM, ERMES) 

οδηγούν σε μορφολογικές αλλοιώσεις και προβλήματα στην είσοδο και ενσωμάτωση 

των πρωτεϊνών [89]. Η εξήγηση που προτάθηκε είναι ότι η είσοδος πρωτεϊνών μπορεί 

να είναι συζευγμένη με την μεταφορά λιπιδίων ανάμεσα στο ER και τα μιτοχόνδρια, 

μια κρίσιμη διαδικασία για την βιογένεση των μιτοχονδρίων.  
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Σύμπλοκο MINOS- εσωτερική αρχιτεκτονική των μιτοχονδρίων 

Πέρα από την αλληλεπίδραση του ERMES με τα σύμπλοκα TOM και SAM, 

υπάρχουν πρόσφατα ευρήματα που δηλώνουν την παρουσία ενός συστήματος 

εσωτερικής οργάνωσης του μιτοχονδρίου. Ένα μεγάλο σύμπλοκο πρωτεϊνών, το 

MINOS (Mitochondrial Innermembrane Organizing System), προσδιορίστηκε 

ανεξάρτητα από μια σειρά επιστημονικών ομάδων και φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο στη σταθεροποίηση των κόμβων-ακρολοφιών (Εικόνα 4) [90–94]. Είναι γνωστό 

επίσης με την ονομασία MICOS (Mitochondrial Contact Site) και MitOS 

(Mitochondrial Organizing Structure). Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από έξι 

διαφορετικές πρωτεΐνες (μιτοφιλίνη/Fcj1, Mio10, Aim5, Aim13, Aim37 και Mio27), 

εκ των οποίων η μιτοφιλίνη και η Mio10 είναι οι πιο σημαντικές για την λειτουργία 

του [90].  

Αυτό που είναι ενδιαφέρον, εκτός από την σαφή σημασία αυτού του συμπλόκου για 

την εσωτερική αρχιτεκτονική των μιτοχονδρίων, είναι ότι την συνδέει με τους 

μηχανισμούς εισόδου. Αυτό το συγκρότημα επηρέασε την εισαγωγή των 

υποστρωμάτων του μονοπατιού MIA, καθώς αλληλεπιδρά τόσο με το ΤΟΜ κανάλι 

αλλά και με την Mia40 (Εικόνα 4) [91, 95]. Η εξήγηση που προτάθηκε περιγράφει 

πως η μιτοφιλίνη φέρνει σε εγγύτητα το συγκρότημα TOM με τουλάχιστον ένα 

κλάσμα της Mia40, προκειμένου να βοηθήσει την αλληλεπίδραση με τα νέα 

εισαγόμενα πρόδρομα μόρια. Αυτή η χωρική οργάνωση σαν αποτέλεσμα ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα της Mia40 ως υποδοχέα του διαμεμβρανικού χώρου (IMS).  

Αυτή η θεωρία υποστηρίζει δύο σημαντικές έννοιες, την αποτελεσματική διοχέτευση 

των ηλεκτρονίων και τη συζευγμένη δέσμευση/αναδίπλωση του υποστρώματος. 

Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν σε ανεπίλυτα ζητήματα όπως η 

συμμετοχή της Erv1 (έστω και παροδικά) στο σύμπλοκο MINOS και τη σημασία που 

μπορεί να έχει για το προτεινόμενο τριμερές σύμπλοκο Mia40-Erv1-υποστρώματος. 
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2.  Οξειδωτική Αναδίπλωση στα μιτοχόνδρια 

2.1 Το μονοπάτι MIA 

Ο διαμεμβρανικός χώρος (IMS) των μιτοχονδρίων φιλοξενεί το οξειδωτικό μονοπάτι 

MIA, το οποίο εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς σε μικρά πρόδρομα μόρια, όπως 

έχουμε αναφέρει στην ενότητα 1 της Εισαγωγής. Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες 

μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα την παρουσία συντηρημένων 

κυστεϊνικών μοτίβων και μιτοχονδριακών σινιάλων στόχευσης (IMS Targeting 

Signal/Mitochondrial IMS Sorting Signal) [76, 77], παρόλο που έχουν διαφορετικές 

λειτουργίες. Τα μικρά Tims (διπλό CX3C μοτίβο) και τα μέλη της οικογένειας COX 

(διπλό CX9C μοτίβο) έχουν εξετασθεί σε μεγάλη λεπτομέρεια ως υποστρώματα του 

μονοπατιού MIA. Η είσοδος στο μιτοχόνδριο μέσω του συμπλόκου TOM 

ακολουθείται από ‘παγίδευση’ τους στο διαμεμβρανικό χώρο μέσω οξειδωτικής 

αναδίπλωσης που επάγεται από τον υποδοχέα Mia40, το πρώτο μέλος αυτού του 

συστήματος ανταλλαγής δισουλφιδικών δεσμών. Ουσιαστικά, το ενεργό δισουλφίδιο 

της πρωτεΐνης Mia40 έχει διπλή λειτουργία: (i) αναγνωρίζει ειδικά τα εισαγόμενα 

πρόδρομα μόρια δρώντας ως υποδοχέας του διαμεμβρανικού χώρου και (ii) εισάγει 

σε αυτά δισουλφιδικούς δεσμούς προκαλώντας δραστικά την αναδίπλωση τους. Κατά 

συνέπεια, η πρόσδεση του υποστρώματος στην Mia40 ενεργοποιεί την αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων μέσω του καταλυτικού κέντρου της, CPC μοτίβου. 

Διάφορες μελέτες έχουν χαρακτηρίσει δομικά την Mia40 και τον ρόλο της ως 

μιτοχονδριακή οξειδορεδουκτάση. Ο υποδοχέας αυτός διαθέτει μια μοναδική δομή με 

το ενεργό κέντρο CPC μοτίβο να βρίσκεται εκτεθειμένο στον διαλύτη σαν ‘καπάκι’ 

πάνω από το δομικό κέντρο του (Εικόνα 5). Ο δομικός πυρήνας σταθεροποιείται από 

την παρουσία δισουλφιδικών δεσμών στο διπλό CX9C μοτίβο και σχηματίζει μια 

υδρόφοβη κοιλότητα που έχει αποδειχθεί ότι δρα σαν χώρος πρόσδεσης 

υποστρωμάτων [96–98].  

Η δεύτερη πρωτεΐνη που συμμετέχει στο μονοπάτι είναι η Erv1 (Εικόνα 6), η 

υπεύθυνη σουλφυδριλοξειδάση για την ανακύκλωση της Mia40. Σε αυτό το στάδιο 

ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ανηγμένο CPC μοτίβο στο αμινοτελικό κυστεϊνικό 

μοτίβο ‘κίνησης’ (‘shuttle cysteine pair’), το οποίο τοποθετείται στην υδρόφοβη 

κοιλότητα της Mia40 μιμούμενο έτσι το υπόστρωμα (‘substrate mimicry’) [71, 99]. 
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Εικόνα 5: Η οξειδάση του διαμεμβρανικού χώρου, Mia40. a) Τα συντηρημένα μοτίβα 
στην αλληλουχία της Mia40, το καταλυτικό CPC και το διπλό δομικό CX9C. b) Διάγραμμα 
κορδέλας της λυμένη δομή της ανθρώπινης, διαλυτής, Mia40. Στο χωροπληρωτικό μοντέλο 
φαίνεται ο σχηματίσμός μιας υδρόφοβης κοιλότητας (κόκκινο) στο δομικό πυρήνα, με το 
ενεργό κέντρο (κίτρινο) να στέκεται από πάνω της. c) Η Mia40 του σακχαρομύκητα 
εμπεδώνεται στην εσωτερική μεμβράνη μέσω της τρανσλοκάσης TIM23 (διακοπτόμενη 
μεταφορά). 
 

Τα ηλεκτρόνια τελικά διοχετεύονται ενδομοριακά μέσα στο διμερές της Erv1 (head-

to-tail) από το αμινοτελικό άκρο του πρώτου μορίου στο ζευγάρι κυστεϊνών του 

δεύτερου μορίου που βρίσκεται κοντά στο συμπαράγοντα FAD (flavin adenine 

dinucleotide). Η μεταφορά τους ολοκληρώνεται όταν από το FAD περάσουν στο 

κυτόχρωμα c ή σε άλλους τελικούς αποδέκτες ηλεκτρονίων [73, 99–101]. 

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο μονοπάτι έχουν επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ της Mia40 και των υποστρωμάτων αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ της 
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Mia40 και της Erv1, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αποτελεσματικών συστημάτων 

ανασύστασης, πειραμάτων εισαγωγής σε μιτοχόνδρια και δομικών αναλύσεων. 

 

Εικόνα 6: Η FAD πρωτεΐνη, Erv1. Μια σχηματική αναπαράσταση των συντηρημένων 
μοτίβων της. Στα μιτοχόνδρια έχει δειχθεί ότι δρα ως διμερές. 

 

2.2 Τα υποστρώματα: Πόσα, πόσο διαφορετικά; 

Τυπικά υποστρώματα της οδού ΜΙΑ είναι πρωτεΐνες με συντηρημένα CX3C μοτίβα, 

όπως τα καλά μελετημένα παραδείγματα των μικρών Tims, που λειτουργούν ως 

μοριακοί συνοδοί για να διευκολύνουν την διέλευση των πρωτεϊνών από το 

διαμεμβρανικό χώρο στις μεμβράνες (Εικόνα 7) [102]. Επιπλέον, στο διαμέρισμα 

αυτό στεγάζεται ένα ευρύ φάσμα πρωτεϊνών με διπλά CX9C μοτίβα, όπως είναι και οι 

πρωτεΐνες που προσδένουν χαλκό, Cox17, Cox19 και Cox23 που συμβάλλουν στην 

ανασυγκρότηση του συμπλόκου COX (Cytochrome c Oxidase) [103]. Μια ακόμα 

CX9C πρωτεΐνη είναι η Mdm35 (Mitochondrial Distribution and Morphology 35) που 

εμπλέκεται στην εισαγωγή των παραγόντων που καθορίζουν την ομοιόσταση 

λιπιδίων στα μιτοχόνδρια [104]. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι πρωτεΐνες με 

δύο CXnC μοτίβα (n=3 ή 9) και διαμόρφωση ‘Coiled coil-Helix-Coiled coil-

Helix’(CHCH). Μια λεπτομερής έρευνα της βάσης δεδομένων του S. cerevisiae για 

τις πρωτεΐνες που περιέχουν ένα δίδυμο CX9C μοτίβο αποκάλυψε τουλάχιστον 59 

τέτοιες πρωτεΐνες από τις οποίες συνολικά 10 έχουν προβλεφθεί να έχουν 

διαμόρφωση CHCH και φαίνεται να εντοπίζονται στα μιτοχόνδρια [105]. Σε μια 

ανεξάρτητη προσέγγιση, η ομάδα του Longen [106] εντόπισε τέσσερα επιπλέον μέλη 

από την οικογένεια πρωτεϊνών με δίδυμο CX9C στα μιτοχόνδρια αυξάνοντας το 

σύνολο σε 14 διαφορετικά πολυπεπτίδια. Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτεΐνες 

εμπλέκονται στη συναρμολόγηση και/ή την σταθερότητα των συμπλοκών της 
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μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας. Από την άλλη πλευρά, οι αναζητήσεις στο 

γονιδίωμα του S. Cerevisiae και άλλων ευκαρυωτικών οργανισμών για πρωτεΐνες που 

περιέχουν το διπλό μοτίβο CX3C συγκλίνουν προς τα 5 μέλη της μικρής οικογένειας 

Tim (Tim 8, 9, 10, 12 και 13) ως οι μόνες που ανήκουν στην ομάδα αυτή [106]. 

Αποτέλεσμα των συστηματικών προσπαθειών για την κατανόηση του μονοπατιού 

MIA τα τελευταία χρόνια ήταν η επέκταση του καταλόγου των υποστρωμάτων με 

αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πρωτεϊνών, αρκετά μεγαλύτερες σε μέγεθος και 

κάποιες χωρίς τα τυπικά κυστεϊνικά μοτίβα. Η σαπερόνη χαλκού Ccs1 (Copper 

Chaperone for SOD1) (27kDa), η οποία απαιτείται για την οξείδωση και την 

ενεργοποίηση της SOD1 (SuperOxide Dismutase), αποτελεί ένα παράδειγμα [107, 

108]. Διαφέρει από τα υποστρώματα CHCH καθώς έχει τρεις διακριτούς τομείς και 

σχηματίζει μόνο ένα δισουλφίδιο με την δράση της Mia40. 

 

 

Εικόνα 7: Το μονοπάτι MIA. Κατηγοριοποίηση των υποστρωμάτων του μονοπατιού σε 
τέσσερις ομάδες. Στο κάτω μέρος της εικόνας παρουσιάζεται η ροή των ηλεκτρονίων από το 
υπόστρωμα στον τελικό αποδέκτη, το οξυγόνο.  
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Στην λίστα εντάσσονται επίσης, η υπεύθυνη για την είσοδο των παραγόντων Ups 

πρωτεΐνη, Mdm35, που αναφέρθηκε παραπάνω [104], καθώς και η περίπτωση της 

Dre2 (Derepressed for Ribosomal protein S14 Expression) [109], μια 38kDa πρωτεΐνη 

που δρα κυρίως στο κυτοσόλιο, προσδένει σύμπλοκα σιδήρου-θείου (Fe/S clusters) 

και βρέθηκε σε μικρές ποσότητες στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων 

(περισσότερα για την Dre2 στην ενότητα 4 της Εισαγωγής).  

Έχει δειχθεί ότι η Mia40 δρα κυρίως ως σαπερόνη για τα υποστρώματα της [110], 

γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνεύσει την αλληλεπίδραση της με πρωτεΐνες που 

έχουν πολλαπλές πιθανές περιοχές πρόσδεσης και την ανεξάρτητη δράση της από την 

ικανότητα της να εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς [111]. Καθοριστικής σημασίας 

έχουν αποδειχθεί οι υδρόφοβες μη-ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν 

την πρόσδεση του υποστρώματος [76, 97, 110]. Η περίπτωση της πρωτεΐνης Tim22 

υποστηρίζει αυτή την θεωρία, καθώς η Mia40 συνδράμει στην εμπέδωση του στην 

εσωτερική μεμβράνη χωρίς την δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών [112].  

Η οξειδωτική αναδίπλωση της ίδιας της Mia40, αλλά και της Erv1 στο διαμεμβρανικό 

χώρο βασίζονται στο ενδογενές σύστημα MIA [113–115]. Η είσοδος της Mia40 στα 

μιτοχόνδρια εξαρτάται από δύο διαφορετικά σινιάλα στόχευσης [116]. Το ένα 

βρίσκεται μόνο στην πρωτεΐνη του σακχαρομύκητα και αναγνωρίζεται από την 

τρανσλοκάση της εσωτερικής μεμβράνης TIM23. Το δεύτερο εντοπίζεται στο δομικό 

τμήμα της πρωτεΐνης, κοινό για όλα τα ομόλογα της Mia40 συμπεριλαμβανομένου 

της ανθρώπινης, και έχει το ρόλο σηματοδοτικής αλληλουχίας για το μονοπάτι. 

Επιπλέον, πρόσφατα παρουσιάστηκε ότι η ALR (το ανθρώπινο ομόλογο της Erv1) 

διευκολύνει την είσοδο της hMia40 στο μιτοχόνδριο [117].  

Η ύπαρξη του δομικού CX9C μοτίβου στην Mia40 οδηγεί σε παραλληλισμούς με 

άλλα υποστρώματα CHCH και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

την ενδογενή Mia40. Η Erv1 από την άλλη πλευρά δεν φέρει δομική ομοιότητα και 

δεν έχει ομολογία αλληλουχίας με οποιαδήποτε άλλο Mia40 υπόστρωμα. Συνεπώς, 

είναι πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς αυτά τα δύο συστατικά πλήρως 

συναρμολογούνται στην ενεργή κατάσταση τους. Δομικές μελέτες αποκάλυψαν τον 

τρόπο με τον οποίο η Mia40 αναγνωρίζει ορισμένα από τα υποστρώματα της, 

επιτρέποντας μας να προτείνουμε ένα πλαίσιο που μπορεί να παρέχει μια κοινή βάση 

για το πώς δρα ως υποδοχέας. 
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2.3 Οι βασικοί παίκτες: Mia40 και Erv1 

Ο υποδοχέας Mia40 

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στο ρόλο της Mia40 ως την 

οξειδοαναγωγάση-κλειδί του IMS [66, 69, 97]. Στο σακχαρομύκητα, η Mia40 είναι 

αγκυροβολημένη στην εσωτερική μεμβράνη μέσω του αμινοτελικού άκρου της 

(Εικόνα 5), αφήνοντας την καταλυτική καρβοξυτελική περιοχή της εκτεθειμένη στο 

IMS [66]. Αυτή η 44 kDa πρωτεΐνη περιέχει ένα συντηρημένο ενεργό CPC κέντρο με 

τη δεύτερη κυστεΐνη να έχει καταλυτική δράση [96–98]. Η κυστεΐνη αυτή δημιουργεί 

μια μικτή δισουλφιδική γέφυρα με την προ-πρωτεΐνη. Η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε με NMR αποκάλυψε τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης Mia40, και υποστηρίχθηκε από πρόσθετες μελέτες με την κρυσταλλική 

δομή του διαλυτού μέρους της Mia40 του σακχαρομύκητα (Εικόνα 5) [97]. 

Αυτές οι μελέτες αποκάλυψαν ένα δομικό πυρήνα που σταθεροποιείται με δύο 

ενδομοριακούς δισουλφιδικούς δεσμούς μεταξύ των διπλών CX9C μοτίβων, τα οποία 

δεν συμμετέχουν στην αντίδραση οξείδωσης με το υπόστρωμα. Ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του πυρήνα είναι η παρουσία μιας σχετικά ρηχής, ανοικτής σχισμής, 

κατασκευασμένη από πολλά υδρόφοβα κατάλοιπα, η οποία προτάθηκε ότι 

χρησιμεύσει ως περιοχή πρόσδεσης υποστρώματος. Η έννοια αυτή αποδείχθηκε 

πειραματικά με μεταλλαξιγένεση σε συνδυασμό με in vitro αναλύσεις και πειράματα 

γενετικής συμπληρωματικότητας σε κύτταρα σακχαρομύκητα [97, 98]. Το μοτίβο 

CPC βρίσκεται στην κορυφή της κοιλότητας πρόσδεσης, σε ιδανική θέση για να κάνει 

το παροδικό δισουλφίδιο με το υπόστρωμα μόλις αυτό τοποθετηθεί ευνοϊκά πάνω 

στην σχισμή της Mia40. 

Η Σουλφυδριλοξειδάση, Erv1 

Όπως προαναφέρθηκε, στο IMS υπάρχει επίσης η πρωτεΐνη Erv1 (μέλος της 

οικογένειας Erv1/QSOX) [74] η οποία δεσμεύει ένα μόριο FAD μη ομοιοπολικά στο 

καρβοξυτελικό της άκρο με μια δέσμη τεσσάρων ελίκων (Εικόνα 6), όπως 

αποκαλύφθηκε από την ακτίνων-Χ δομή του ομολόγου της στον αρουραίο [118]. Η 

Erv1 του σακχαρομύκητα έχει τρία συντηρημένα ζεύγη κυστεϊνών, το C30/C33 στο 

αμινοτελικό άκρο, το C130/C133 κοντά στη χαρακτηριστική ομάδα FAD και το 

C159/C176 στο καρβοξυτελικό άκρο. Το ζεύγος που βρίσκεται κοντά στο FAD, 
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C130/C133 (‘proximal disulfide’), έχει προταθεί ότι εμπλέκεται στη μεταφορά 

ηλεκτρονίων, ενώ το C159/C176 ζευγάρι έχει μόνο δομικό ρόλο (‘structural 

disulfide’), χωρίς να συμμετέχει άμεσα στη μεταφορά ηλεκτρονίων. Το C30/C33 

ζεύγος (‘shuttle disulfide’) του αμινοτελικού άκρου της πρωτεΐνης θεωρείται αδόμητο 

ώστε να συμμετέχει στην αλληλεπίδραση με την Mia40. Αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει ότι Erv1 σχηματίζει ένα μη ομοιοπολικό διμερές με επαφές μεταξύ του πυρήνα 

FAD των δύο πρωτομερών. Το εύκαμπτο Ν-τελικό άκρο από το ένα πρωτομερές 

προτείνεται ότι αλληλεπιδρά με το ‘proximal’ δισουλφίδιο του άλλου για την 

ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίων κατά μήκος του Erv1 διμερούς προς τη 

χαρακτηριστική ομάδα FAD, και από εκεί στους τελικούς αποδέκτες ηλεκτρονίων. 

Εκτός από την ανακύκλωση της Mia40 στην οξειδωμένη κατάσταση, η Erv1 βρέθηκε 

επίσης να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των συμπλόκων 

σιδήρου/θείου, στο πλαίσιο του μηχανισμού εξαγωγής τους από το διαμεμβρανικό 

χώρο στο κυτοσόλιο. Η απαλοιφή της Erv1 σε κύτταρα σακχαρομύκητα είχε ως 

αποτέλεσμα μορφολογικές αλλοιώσεις στα μιτοχόνδρια, απώλεια του μιτοχονδριακού 

γονιδιώματος και φαινοτύπους θνησιμότητας [74]. Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιόν 

από τους δύο φαινομενικά διαφορετικούς ρόλους της Erv1 οφείλεται αυτός ο 

φαινότυπος, στην βιογένεση πρωτεϊνών, ως συστατικό του μονοπατιού οξειδωτικής 

αναδίπλωσης ή ως βασικό διαμεσολαβητή της εξαγωγής συμπλόκων Fe/S [119]. 

2.4  Η ροή των ηλεκτρονίων: ο βασικός μηχανισμός 

Ο ακριβής μηχανισμός για την στόχευση των υποστρωμάτων της Mia40 από το 

κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια παραμένει άγνωστος. Έχει αποδειχθεί ότι, για την 

είσοδο τους μέσω του καναλιού ΤΟΜ πρέπει να είναι σε ανηγμένη κατάσταση (και 

συνεπώς μη-δομημένα) [66, 70]. Η αλληλεπίδραση με την Mia40 καθοδηγείται από 

το εσωτερικό σήμα στόχευσης (αναφέρθηκε στην ενότητα 2.1) και ονομάζεται ITS ή 

MISS (IMS Targeting Signal/Mitochondrial IMS Sorting Signal) [76, 77]. Αυτό το 

σήμα (9 αμινοξέων) έχει την τάση να σχηματίζει μία αμφιπολική έλικα με 

διατηρημένα υδρόφοβα κατάλοιπα που ομαδοποιούνται στη μία πλευρά της έλικας. 

Βρίσκεται ανοδικά ή καθοδικά της κυστεΐνης που αλληλεπιδρά αρχικά με το CPC 

μοτίβο της Mia40 (‘κυστεΐνη πρόσδεσης’). Έχει δειχθεί ότι το ITS μπορεί να 

στοχεύσει ακόμη και μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στο οργανίδιο εμφανίζοντας έτσι 

μια ανεξάρτητη ικανότητα στόχευσης.  
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Το αρχικό αποτέλεσμα ότι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις καθοδηγούν το ITS πάνω 

στην κοιλότητα πρόσδεσης της Mia40 ακολουθήθηκε από λεπτομερείς μελέτες 

απομόνωσης σταθερών συμπλόκων της Mia40 είτε με το πεπτίδιο ή με ολόκληρο το 

υπόστρωμα Cox17 [76, 110]. Αυτό αποτέλεσε την πρώτη απεικόνιση σε ατομική 

ανάλυση συμπλόκου μεταξύ ενός ολόκληρου υποστρώματος-πολυπεπτιδίου κατά την 

μετατόπιση του από την ειδική πρωτεΐνη εισαγωγής (την Mia40 σε αυτή την 

περίπτωση). Διαπιστώθηκε ότι η δέσμευση του υποστρώματος από την Mia40 

λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Σε κάθε στάδιο μια ελικοειδής επαγόμενη αναδίπλωση 

είναι συζευγμένη με το σχηματισμό ενός δισουλφιδικού δεσμού. Στο πρώτο βήμα, η 

Mia40 επάγει την τοπική αναδίπλωση του ITS που είναι συζευγμένη με το 

διαμοριακό δισουλφιδικό ζευγάρωμα μεταξύ του CPC της Mia40 και της κυστεΐνης 

πρόσδεσης του υποστρώματος (Εικόνα 7). Στο δεύτερο στάδιο, η πλέον μερικώς 

αναδιπλωμένη πρωτεΐνη λειτουργεί ως ένα πρότυπο για να προκαλέσει την 

αναδίπλωση της δεύτερης έλικας του υποστρώματος σε συνδυασμό με τον 

σχηματισμό του δεύτερου ενδομοριακού δισουλφιδίου. Η δέσμευση από την Mia40 

μπορεί επομένως να περιγραφεί ως μια α-ελικοειδή «αλυσιδωτή αντίδραση» [110]. Ο 

βασικός ρόλος της Mia40 είναι αυτός της σαπερόνης, που επάγει την αναδίπλωση 

μόνο της πρώτης έλικας (του ITS). Μεταγενέστερα στάδια μπορεί να διαφέρουν για 

διαφορετικά υποστρώματα, και είναι πιθανή ακόμα και η συμμετοχή  άλλων μορίων, 

όπως συμπαράγοντες ή ακόμα και να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από άλλα 

δευτερεύοντα στοιχεία της δομής των υποστρωμάτων (όπως η παρουσία της δεύτερης 

έλικας για το Cox17 και το Tim10). Σε αυτό το πρώτο στάδιο της οξειδωτικής 

αναδίπλωσης, τα ηλεκτρόνια ρέουν από το υπόστρωμα προς το μοτίβο CPC της 

Mia40, σχηματίζοντας μόνο ένα δισουλφιδικό δεσμό επί του υποστρώματος. Το 

δεύτερο δισουλφίδιο έχει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου 

ενός δεύτερου μορίου Mia40 [101], αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτό μπορεί να 

συμβεί και πιθανότατα να διαφέρει ο μηχανισμός αναλόγως το υπόστρωμα.  

Τέλος, αν και η δέσμευση μετάλλου δεν φαίνεται να επηρεάζει την αλληλεπίδραση 

της Mia40 με το υπόστρωμα [120], η ανασυνδυασμένη Mia40 έχει δειχθεί ότι 

δεσμεύει ψευδάργυρο και χαλκό με αποτέλεσμα την αυξημένη πρωτεολυτική 

σταθερότητα της πρωτεΐνης [68]. Επιπλέον, η πρωτεΐνη του IMS, Hot13, έχει 

προταθεί ότι ενεργεί ως δεσμευτικός παράγοντας μετάλλου που χρησιμοποιείται για 
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να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Mia40, καθώς αφαιρεί ιόντα ψευδαργύρου 

που δεσμεύονται στα εισαγόμενα πολυπεπτίδια και την ίδια την Mia40 [121]. 

Η πιο πρόσφατη μελέτη πάνω στην Mia40 παρουσίασε δεδομένα από πειράματα in 

vitro και in vivo που δείχνουν ότι η Mia40 ως διμερές μπορεί επίσης να προσδέσει 

σύμπλοκα σιδήρου/θείου, συγκεκριμένα στο CPC μοτίβο της [122]. Η κατάληψη του 

ενεργού της κέντρου από σύμπλοκα σιδήρου/θείου δεν επιτρέπει την ροή 

ηλεκτρονίων προς την Erv1. 

2.5  Ρύθμιση της οξειδωτικής αναδίπλωσης  

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατανόηση του μηχανισμού, αλλά τα 

πρόσφατα ευρήματα εγείρουν την πιθανότητα διάφοροι παράγοντες να μπορούν να 

ελέγξουν λεπτομερώς την ρύθμιση και αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. 

Τριπλό σύμπλοκο μεταξύ Mia40-Erv1-υποστρώματος 

Η Mia40 έχει δειχθεί in vitro ότι είναι επαρκής για την εισαγωγή δύο δισουλφιδικών 

δεσμών στο υπόστρωμα [96, 97, 101]. Διαφορετικά σενάρια έχουν προταθεί για το 

πώς εισάγεται το δεύτερο δισουλφίδιο στα CHCH υποστρώματα. Μια εκδοχή 

εμπλέκει το οξυγόνο [97], ακόμη και αν αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει πώς θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ο μηχανισμός υπό αναερόβιες συνθήκες. Μια εναλλακτική 

εικασία πρότεινε ότι η Mia40 εκτελεί έναν κύκλο επανάληψης επί του υποστρώματος 

[101]. Δεδομένης της ειδικής δέσμευσης της Mia40 στο ITS όμως [76, 77], είναι 

ασαφές το πού θα μπορούσε να προσδεθεί η Mia40 επί του υποστρώματος κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου κύκλου οξείδωσης. Εναλλακτικά, προτάθηκε ότι η πλήρης 

οξείδωση απαιτεί την παρουσία της Erv1 [123], μια έννοια που υποστηρίζεται από το 

εύρημα ενός τριμερούς συμπλόκου μεταξύ του πρόδρομου μορίου, της Mia40 και της 

Erv1. Το τριμερές σύμπλοκο προτάθηκε ότι παραμείνει σταθερό όσο η Mia40 

οξειδώνει τις δύο δισουλφιδικές γέφυρες επί του υποστρώματος, με την Erv1 να έχει 

ένα σημαντικό αλλά έμμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία [123]. Πρόκειται για μια 

ελκυστική υπόθεση, αλλά, δεδομένου ότι η ταυτόχρονη πρόσδεση του υποστρώματος 

και της Erv1 στην κοιλότητα της Mia40 είναι αμοιβαία αποκλειόμενες διαδικασίες, 

απαιτείται περαιτέρω εργασία για να χαρτογραφηθούν οι πιθανές επιφάνειες 

αλληλεπίδρασης και να κατανοήσουμε τη μοριακή δομή αυτού του τριμερούς 

συμπλέγματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η μοριακή περίσσεια της Mia40 έναντι της Erv1 σε 
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απομονωμένα μιτοχόνδρια υποδηλώνει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι 

δυναμική και δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από την ύπαρξη ενός τριμερούς 

συμπλόκου [110]. 

Η επίδραση της γλουταθειόνης στα μιτοχόνδρια 

Το κύτταρο διαθέτει δύο κύρια συστήματα για την οξειδοαναγωγική ρύθμιση του 

περιβάλλοντος του, το οξειδοαναγωγικό ζεύγος γλουταθειόνης (GSH:GSSG) και το 

αντίστοιχο οξειδοαναγωγικό ζεύγος θειορεδοξίνης [124]. Και τα δύο αυτά συστήματα 

είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της δράσης πολλών πρωτεϊνών, εξασφαλίζοντας την 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Η γλουταθειόνη (GSH) είναι ένα τριπεπτίδιο που 

συντίθεται στο κυτταρόπλασμα και διανέμεται σε όλα τα κυτταρικά διαμερίσματα. 

Θεωρείται ο κύριος ρυθμιστής οξειδοαναγωγής λόγω της υψηλής αφθονίας του και 

κατέχει εξέχοντα ρόλο στην αναγωγή δισουλφιδικών δεσμών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της γλουταθειόνης στο δίκτυο των 

κυτταρικών διεργασιών οξειδοαναγωγής, διάφορες μελέτες επικεντρώθηκαν στη 

μέτρηση των επιπέδων της στο κύτταρο. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό αποτέλεσε 

πρόκληση για μια σειρά λόγων. Πρώτον, δεν έχουν όλα τα οργανίδια/διαμερίσματα 

του κυττάρου, την ίδια απαίτηση και κατανάλωση σε γλουταθειόνη. Έτσι, η αναλογία 

GSH:GSSG μεταβάλλεται αναλόγως το οργανίδιο, όπως για παράδειγμα, έχει δειχθεί 

ότι το κυτοσόλιο είναι ένα αναγωγικό περιβάλλον με GSH:GSSG αναλογία 3300:1, 

ενώ το οξειδωτικό ενδοπλασματικό δίκτυο έχει αναλογία 1:1 έως 3:1 [125]. 

Δεύτερον, η μέτρηση των επιπέδων της γλουταθειόνης του κάθε διαμερίσματος 

απαιτεί την απομόνωση του από το υπόλοιπο του κυττάρου, και ως εκ τούτου, 

διαταράσσεται η ισορροπία και είναι πιθανό να απελευθερώνονται ποσότητες 

γλουταθειόνης κατά την απομόνωση. 

Τα μιτοχόνδρια, ως οργανίδια που περιέχουν δύο διαφορετικά υπο-τμήματα, 

εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Το IMS αντιπροσωπεύει ένα μικρό κλάσμα του 

συνόλου του οργανιδίου, καθιστώντας στο παρελθόν δύσκολη την εκτίμηση της 

αναλογίας GSH:GSSG (διακυμάνσεις από 20:1 έως 40:1). Παρ 'όλα αυτά, σε μια 

μελέτη [126] κατάφεραν να μετρήσουν τα επίπεδα γλουταθειόνης στο IMS και τη 

μήτρα των μιτοχονδρίων με χρήση in vivo ευαίσθητων αισθητήρων οξειδοαναγωγής, 

YFP. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το IMS είναι πολύ πιο οξειδωτικό 

περιβάλλον (GSH:GSSG ~ 250:1) σε σύγκριση τόσο με τη μήτρα (GSH:GSSG ~ 
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900:1) όσο και με το κυτταρόπλασμα (GSH:GSSG ~ 3000:1). Το αποτέλεσμα 

αποδόθηκε στο γεγονός ότι στο μιτοχονδριακό IMS φιλοξενούνται πολλές πρωτεΐνες 

που συμμετέχουν σε οδούς οξειδοαναγωγής, όπως μέλη των αναπνευστικών 

συμπλοκών ή της οδού ΜΙΑ για παράδειγμα. Το 2010 [101], μια ομάδα έδειξε ότι η 

GSH θα μπορούσε να βοηθήσει την σωστή αναδίπλωση των εισερχόμενων 

προδρόμων μορίων όταν οξειδώνονται από τον υποδοχέα Mia40. Ειδικότερα, 

αποδείχθηκε ότι η γλουταθειόνη επιταχύνει την οξείδωση του υποστρώματος Cox19 

in vitro, ενώ εμποδίζει τη συσσώρευση ‘μακράς διάρκειας ενδιαμέσων’ μεταξύ Mia40 

και προδρόμου μορίου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι παρουσία χαμηλών ποσοτήτων 

γλουταθειόνης η αποτελεσματικότητα εισαγωγής των προδρόμων μορίων ενισχύεται, 

μια επίδραση η οποία ήταν παρόμοια με τη παρουσία του αναγωγικού μορίου, DTT 

(dithiothreitol). Καθώς κάθε μικρό αναγωγικό μόριο θα μπορούσε να διατελέσει έναν 

τέτοιο ρόλο in vitro, θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθεί περαιτέρω ο ρόλος της 

γλουταθειόνης στον έλεγχο της οξειδωτικής αναδίπλωσης στο IMS σε κύτταρα και αν 

σχετίζεται με όλα τα in vivo υποστρώματα της Mia40 ή μόνο με ένα υποσύνολο 

αυτών. 

Η πιο πρόσφατη μελέτη [127] δείχνει πώς ο IMS πληθυσμός της γλουταθειόνης 

συνδέεται με τον κυτταροπλασματικό μέσω των πορινών της εξωτερικής μεμβράνης. 

Η έκφραση στα συγκεκριμένα διαμερίσματα δυναμικών ανιχνευτών οξειδοαναγωγής 

Grx1-roGFP2 οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα κυτοσολικά επίπεδα ανηγμένης 

γλουταθειόνης εξισορροπούνται με τα αντίστοιχα στο IMS. Η ανακάλυψη αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαπιστώσεις σχετικά με την 

οξειδοαναγωγική φύση του IMS, ωστόσο σημειώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικοί ανιχνευτές. Τέλος, το σύστημα γλουταθειόνης στο κυτοσόλιο βρέθηκε 

ότι επηρεάζει την οξειδοαναγωγική κατάσταση της Mia40, παραμένοντας άγνωστο 

όμως εάν υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση ή όχι [127]. 
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3. Οξειδωτικό στρες και μιτοχόνδρια 

3.1  Ενεργές μορφές οξυγόνου, ROS 

Ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS) περιλαμβάνουν μια ποικιλία μορίων  (H2O2, NO, 

ανιόν σουπεροξειδίου Ο2
.-,.ΟΗ και ONOO-) που προέρχονται από το μοριακό 

οξυγόνο, με τις ελεύθερες ρίζες να είναι οι μορφές με ένα ή περισσότερα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια. Πρόσφατα ο ρόλος των ROS έχει συσχετιστεί με σημαντικά κυτταρικά 

γεγονότα, όπως είναι η γονιδιακή έκφραση και η κυτταρική διαφοροποίηση. 

Μπορούν να δημιουργηθούν σαν παραπροϊόντα διαφόρων αντιδράσεων κυρίως της 

μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας αλλά και μέσω οξειδώσεων 

συμπεριλαμβανομένου της NADPH οξειδάσης. Έχει δειχθεί ότι μόνο τα μιτοχόνδρια 

παράγουν το 85% του κυτταρικού συνόλου των ROS [128, 129]. Γενικά, το ανιόν 

υπεροξειδίου είναι η πρόδρομη κατάσταση για τα περισσότερα είδη ROS και ο 

μεσολαβητής πολλών αντιδράσεων. Η αποσύνθεση του ιόντος υπεροξειδίου παράγει 

υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), το οποίο με την σειρά του μπορεί να αναχθεί σε 

νερό από διάφορα ένζυμα. Εκτός από παραπροϊόν αντίδρασης, το H2O2 θεωρείται 

μόριο σηματοδότησης αλλά αξιοποιείται και για την οξειδωτική αναδίπλωση 

πρωτεϊνών. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για πρωτεΐνες του ER in vitro και in 

vivo [130–133], έδειξαν ότι το παραγόμενο υπεροξείδιο του υδρογόνου από τις 

σουλφιδρυλοξειδάσες σε αυτό το διαμέρισμα μπορεί να οξειδώσει κυστεΐνες σε 

σουλφενικά οξέα προωθώντας έτσι την γρήγορη αναδίπλωση τους. Υπέρμετρη 

παραγωγή ROS οδηγεί σε ενεργοποίηση μηχανισμών για την αντιμετώπιση των 

υψηλών επιπέδων  τους, η αποτυχία των οποίων θα καταλήξει σε κυτταρικό θάνατο 

[134]. Οι μηχανισμοί μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες, τους μη-ενζυμικούς, που 

περιλαμβάνουν φυσικά αντιοξειδωτικά μόρια όπως το τριπεπτίδιο της γλουταθιόνης 

(GSH) και το ασκορβικό οξύ, αλλά και τους ενζυμικούς που αναλύονται στην 

επόμενη ενότητα. 

3.2  Μηχανισμοί Αντιμετώπισης 

Superoxide dismutase, SOD 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις θανατηφόρες συνέπειες της παραγωγής ROS, το 

κύτταρο διαθέτει επίσης τις δισμουτάσες υπεροξειδίου (SOD), τις υπεροξειδάσες, τις 

καταλάσες, κλπ (Εικόνα 8). Εστιάζοντας στα μιτοχόνδρια, η Sod1 μπορεί να βρεθεί 
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σε μικρές ποσότητες στο διαμεμβρανικό χώρο αλλά κυρίως βρίσκεται στο κυτοσόλιο, 

ενώ στη μιτοχονδριακή μήτρα φιλοξενείται η Sod2 [135, 136]. Kαι οι δύο ωστόσο 

λειτουργούν στην αποδόμηση ριζών οξυγόνου. Η δράση της Sod1 εξαρτάται από την 

πρόσδεση  χαλκού και ψευδάργυρου (Cu, Zn), ενώ η Sod2 προσδένει μαγγάνιο (Mn). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ωρίμανση της Sod1 καθώς και η μερική τοπολογία 

της στα μιτοχόνδρια βασίζεται στην πρωτεΐνη Ccs1 [95], η οποία με την σειρά της 

είναι υπόστρωμα του μονοπατιού MIA (αναφορά στην ενότητα 2.2). Η εισαγωγή ενός 

διαμοριακού δισουλφιδικού δεσμού καθώς και η εναπόθεση χαλκού στην πρόδρομη 

Sod1 διεξάγεται από την Ccs1 προκειμένου να ωριμάσει και να γίνει λειτουργική η 

δισμουτάση.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Ενζυμικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης υψηλών επιπέδων H2O2 στο κύτταρο. 

Καταλάσες 

Οι καταλάσες από την άλλη πλευρά, είναι πρωτεΐνες που προσδένουν αίμη και 

ανάγουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε οξυγόνο και μόρια νερού (Εικόνα 8). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές καταλάσες στο σακχαρομύκητα, μια που εντοπίζεται στα 

υπεροξυσωμάτα (Ctt1), και μια που βρίσκεται στο κυτοσόλιο και στην μιτοχονδριακή 

μήτρα (Cta1) [137]. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά τα ένζυμα, σε 

παθογενή στελέχη σακχαρομύκητα, δεν εξηγούν ξεκάθαρα τον ρόλο τους. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ενώ η δράση της καταλάσης μπορεί να προστατεύσει 

ενάντια στα ROS που παράγονται στα κύτταρα, υπάρχει πιθανός πλεονασμός μεταξύ 

των διαφορετικών συστημάτων αποδόμησης. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι 

η απαλοιφή ενός μόνο μηχανισμού αποδόμησης ROS δεν έχει τόσο σημαντικούς 

φαινότυπους. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η διατάραξη έκφρασης των γονιδίων 

SOD στα παθογενή στελέχη μειώνει εντυπωσιακά την τοξικότητα των τελικών 
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μεταλλαγμάτων [138]. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μηχανισμών αποδόμησης 

για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες υποστηρίζεται επίσης από δεδομένα σε 

κύτταρα σακχαρομύκητα που δείχνουν ότι η απουσία καταλασών ενισχύει την 

υπερευαισθησία σε οξειδωτικά σε στέλεχος που δεν μπορεί να συνθέσει 

γλουταθειόνη [139].  

Συστήματα GPX/TRX 

Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι τα συστήματα θειορεδοξίνης και γλουταθειόνης 

που ρυθμίζουν την οξειδοαναγωγική κατάσταση των πρωτεϊνών, καθώς η κύρια αιτία 

για την αλλαγή της οξειδοαναγωγικής κατάστασης μιας πρωτεΐνης είναι τα ROS 

[140]. Αυτή η ρύθμιση είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο τόσο της 

σηματοδότησης όσο και διαφόρων λειτουργιών των κυττάρων (Εικόνα 8). Πέρα 

λοιπόν από τις SOD και τις καταλάσες, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ενζύμων, 

ονόματι υπεροξειδάσες. Αυτές σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο ομάδες ενζύμων 

δεν εξαρτώνται από τις ιδιότητες του μετάλλου που προσδένεται σε αυτές, αλλά από 

τα ενεργά τους κυστεϊνικά κέντρα. Συνεπώς, ανάλογα με τον δότη των ηλεκτρονίων 

χωρίζονται σε δύο ομάδες, τις υπεροξειδάσες γλουταθειόνης που έχει προταθεί ότι 

αξιοποιούν το τριπεπτίδιο γλουταθειόνης (Gpx1, Gpx2, Gpx3) και τις υπεροξειδάσες 

TRX που είναι γνωστές και ως ‘peroxiredoxins’ (Trx1, Τrx2, Trx3) [141]. 

 

Εικόνα 9: Υπεροξειδάσες με 2-Cys ή 1-Cys στο ενεργό τους κέντρο. Προτεινόμενος 
μηχανισμός οξείδωσης των κυστεϊνών τους. 

 

Από τις προαναφερθέντες τρεις GPXs, μόνο η Gpx1 μπορεί να βρεθεί εξωτερικά της 

εξωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων. Η Gpx2 πρόσφατα αποδείχθηκε ότι δεν 

χρησιμοποιεί γλουταθειόνη αλλά ρυθμίζεται η δράση της από τις δύο κυτοσολικές 

Trx1 και Trx2, και κατά συνέπεια πρόκειται για μια 2-Cys peroxiredoxin. Η Gpx3 

φαίνεται να κατέχει τον πιο σημαντικό ρόλο ως αισθητήρας και μεταγωγέας της 
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απόκρισης οξειδωτικού στρες λόγω H2O2 μέσω του μεταγραφικού παράγοντα Yap1 

(βλέπε παρακάτω στην ενότητα 3.4) [142, 143].   

Υπάρχουν όμως και άλλα μόρια του συστήματος γλουταθειόνης, οι Grx1 και Grx2 

που είναι κυρίως στο κυτοσόλιο με ένα κλάσμα της Grx2 να εντοπίζεται στα 

μιτοχόνδρια. Πρόκειται για μικρά μόρια, τα οποία πέρα από την αποδόμηση των 

ROS, σχετίζονται με τον έλεγχο της οξειδωτικής κατάστασης πρωτεϊνών, χωρίς όμως 

να έχουμε στοιχεία ποια είναι τα υποστρώματα τους.  

Οι πρωτεΐνες του TRX συστήματος είναι μικρές οξειδορεδουκτάσες θείου που 

περιέχουν ενεργά κέντρα κυστεϊνών για την πραγματοποίηση αντιδράσεων αναγωγής 

[144]. Από τις τρεις θειορεδοξίνες, η Trx3 βρίσκεται στην μιτοχονδριακή μήτρα με τη 

αντίστοιχη αναγωγάση της θειορεδοξίνης, Trr2, και εμπλέκονται στην προστασία 

έναντι του οξειδωτικού στρες [145]. Η Trx2 είναι αποκλειστικά κυτοσολική ενώ για 

την Trx1 πρόσφατα αποδείχθηκε ότι διαθέτει διπλή τοπολογία, καθώς εντοπίζεται 

εκτός του κυτοσολίου και στα μιτοχόνδρια [146].  

 

3.3 Μηχανισμοί αντιμετώπισης ROS στο IMS των μιτοχονδρίων 

Στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων, εκτός από την CCP1 δεν υπάρχουν 

άλλες πρωτεΐνες με αντιοξειδωτική ικανότητα για το υπεροξείδιο του υδρογόνου 

[147]. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που έχουν αναδείξει τη σημασία της 

οξειδοαναγωγής στη διατήρηση της ισορροπίας της εισόδου σε συνδυασμό με την 

αναδίπλωση των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών [148]. Για παράδειγμα, η γλουταθειόνη 

έχει δειχθεί ότι αλληλεπιδρά με το μονοπάτι MIA, και η θειορεδοξίνη (Trx1) έχει 

αναφερθεί ότι διευκολύνει τη σωστή και αποτελεσματική αναδίπλωση [127, 149]. 

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι γνωστό σχετικά με το τι συμβαίνει στην οξειδωμένη 

γλουταθειόνη (GSSG) στο διαμεμβρανικό χώρο. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια πρόσφατη μελέτη πάνω στο πρωτέωμα του 

διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων [146], παρουσίασε στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι η Trx1, η Trr1 και η Gpx3 έχουν διπλή τοπολογία. Δεν βρίσκονται 

μόνο στο κυτοσόλιο όπου ο ρόλος τους σχετίζεται με την αντιμετώπιση στρες 

(ανάλυση στην επόμενη ενότητα) αλλά και στα μιτοχόνδρια, χωρίς να είναι ξεκάθαρο 

τι δράση έχουν εκεί.   
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3.4 Το μονοπάτι ενεργοποίησης του Yap1 

Στο κυτοσόλιο όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ένα οξειδωτικό ρυθμιστικό μονοπάτι 

που δρα ως αισθητήρας των υψηλών επιπέδων H2O2 [150, 151]. Αυτό το μονοπάτι 

ουσιαστικά αναλαμβάνει την οξείδωση του μεταγραφικού παράγοντα Yap1, για την 

μετατόπιση του στον πυρήνα και την μετέπειτα ενεργοποίηση μεταγραφής 100 

περίπου πρωτεϊνών για την αντιμετώπιση του στρες, όπως είναι οι Trx2, Gsh1, Glr1. 

Πρόκειται για ένα βασικό μεταγραφικό παράγοντα με αλληλουχία λευκινών (‘leucine 

zipper’) που όμως περιέχει επίσης και ένα άτυπο πλούσιο σε λευκίνες πυρηνικό 

σινιάλο εξόδου στο καρβοξυτελικό του άκρο σε μια περιοχή με κυστεΐνες (C598, 

C620, C629). Στο αμινοτελικό του άκρο υπάρχουν επίσης τρεις κυστεΐνες, οι C303, 

C310, C315. Η εξήγηση της μεταφοράς του στον πυρήνα προήλθε από in vitro 

πειράματα που έδειξαν την δημιουργία δισουλφιδικού δεσμού (C303-C598).  

H λυμένη δομή έδειξε ότι στην ενεργή, οξειδωμένη μορφή, το πυρηνικό σήμα εξόδου 

στο καρβοξυτελικό άκρο επικαλύπτεται από την δομική αλλαγή που επιφέρει ο 

δισουλφιδικός. Επιπρόσθετες μελέτες ανακάλυψαν ότι η εισαγωγή του δισουλφιδικού 

στην Yap1 οφείλεται στην δράση της πρωτεΐνης Gpx3 ή αλλιώς γνωστή ως Orp1 

[143]. Αυτή η πρωτεΐνη παρόλο που η ονομασία της υποδηλώνει ότι πρέπει να 

αξιοποιεί γλουταθειόνη αυτό δεν συμβαίνει. Αντιθέτως διαθέτει τρεις κυστεΐνες (C36, 

C64, C82) εκ των οποίων οι δύο σχηματίζουν δισουλφιδικό δεσμό, και μέσω αυτών 

πραγματοποιεί κύκλους οξείδωσης. Το προτεινόμενο μονοπάτι για την ενεργοποίηση 

του Yap1 με τις γνωστές αλληλεπιδρούσες πρωτεΐνες παρουσιάζεται στην Εικόνα 10. 

Παρουσία υψηλών επιπέδων υπεροξειδίου του υδρογόνου, η Gpx3 και συγκεκριμένα 

η κυστεΐνη 36 σουλφενυλιώνεται. Το σουλφενικό οξύ στην συνέχεια θα σχηματίσει 

ένα παροδικό μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την C598 της Yap1, για να καταλήξει 

στην οξείδωση της και μετατόπιση της στον πυρήνα. Η ανηγμένη Gpx3 είναι έτοιμη 

για τον επόμενο γύρο. Εναλλακτικά, το σουλφενικό οξύ της C36 μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με την C82 με τελικό προϊόν την οξειδωμένη Gpx3. Την αναγωγή 

της οξειδωμένης Gpx3 αναλαμβάνει το κυτοσολικό TRX σύστημα, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 10. 
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Εικόνα 10: Μονοπάτι ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα, Yap1. Η Gpx3 
σουλφενυλιώνεται παρουσία υψηλών επιπέδων H2O2 και οξειδώνει τον Yap1, που 
μετατοπίζεται στον πυρήνα για την έναρξη μεταγραφής γονιδίων που θα αντιμετωπίσουν το 
στρες. 

 

Επομένως έχουμε ένα μηχανισμό δύο σταδίων, αρχικά η Gpx3 ανιχνεύει την 

παρουσία στρες και μεταφέρει το σήμα στην Yap1 μέσω οξείδωσης της και δεύτερον 

η ενεργοποιημένη πλέον Yap1 μετατοπίζεται στον πυρήνα για να επάγει την 

μεταγραφή των γονιδίων. Υπάρχουν στοιχεία ότι και μια άλλη πρωτεΐνη, η Ybp1 

(Yap-binding protein 1), είναι απαραίτητη για την οξείδωση του Yap1 από την Gpx3 

[152]. Η πρωτεΐνη Ybp2 αντιθέτως ενώ μπορεί να ενισχύσει την αντίσταση σε 

οξειδωτικά στο στέλεχος Δgpx3, δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει τον ρόλο της 

Ybp1 [153]. 
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4.  Βιογένεση Συμπλόκων Σιδήρου/Θείου 

4.1  Χαρακτηριστικά συμπλόκων σιδήρου/θείου 

Τα σύμπλοκα σιδήρου/θείου (Fe/S clusters) είναι μικροί ανόργανοι συμπαράγοντες, 

οι οποίοι θεωρείται ότι δρούσαν ως καταλύτες από τα αρχικά στάδια της εξέλιξης των 

βιομορίων. Πρόκειται για σύμπλοκα που μπορούμε να τα συναντήσουμε σε όλους 

τους ζωντανούς οργανισμούς και συμμετέχουν σε πολλές βιοχημικές αντιδράσεις. Η 

πιο απλή μορφή τους και η πιο κοινή παράλληλα είναι η ρομβική [2Fe-2S] και η 

κυβική [4Fe-4S] (Εικόνα 11). Εκτός από αυτές, υπάρχει και μια τρίτη μορφή που 

προκαλείται όταν μια κυβική διαμόρφωση χάσει ένα Fe, δημιουργώντας μια επιμήκη 

διαστρεβλωμένη δομή [3Fe-4S]. Η δράση των συμπλόκων δεν περιορίζεται σε ρόλο 

καταλυτών αντιδράσεων, καθώς επίσης είναι μεταφορείς ηλεκτρονίων, ρυθμιστικοί 

αισθητήρες και σταθεροποιητές πρωτεϊνικών δομών [154, 155].  

Οι πρώτες Fe/S πρωτεΐνες που ανακαλύφθηκαν ανήκαν στα μιτοχονδριακά 

αναπνευστικά σύμπλοκα I,  II και III. Στο κυτοσόλιο αντίστοιχα περιγράφηκαν η 

Leu1 (isopropylmalate isomerase) και η IRP1 (mammalian  iron regulatory protein 1) 

[156]. Άλλη μια σημαντική πρωτεΐνη είναι η Rli1 [157], η πρώτη γνωστή πρωτεΐνη 

στο σακχαρομύκητα που δρα στην έξοδο ριβοσωμικών σωματιδίων από τον πυρήνα 

και στην έναρξη της μετάφρασης.  

 

Εικόνα 11: Τα σύμπλοκα σιδήρου/θείου (Fe/S clusters).  

 

4.2  Μονοπάτια βιοσύνθεσης και ενσωμάτωσης συμπλόκων σιδήρου/θείου 

Παρόλο που η ενσωμάτωση των συμπλόκων Fe/S σε πρωτεΐνες μπορεί να γίνει in 

vitro, έχει αποδειχθεί ότι η βιογένεση και η πρόσδεση τους σε πρωτεΐνες στο κύτταρο 
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είναι μια διαδικασία καταλυόμενη από ένζυμα και απαιτούνται μια σειρά ειδικών 

μηχανισμών.   

Στα βακτήρια υπάρχουν τρία συστήματα που υποστηρίζουν αυτή την διαδικασία, το 

σύστημα NIF (nitrogen fixation), το ISC (iron/sulfur cluster) και το SUF (sulfur 

mobilization) [158, 159]. Δύο από αυτά τα συστήματα έχουν περιγραφεί και στους 

ευκαρυώτες, το ISC που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια και το SUF που φιλοξενείται στα 

πλαστίδια. Επιπλέον αυτών, δύο μηχανισμοί αναπτύχθηκαν αποκλειστικά στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, το μιτοχονδριακό ISC export σύστημα και το κυτοσολικό CIA 

(Cytosolic Fe/S protein assembly) μονοπάτι [160].  

Το μιτοχονδριακό ISC (μήτρα) 

Στα μιτοχόνδρια λοιπόν στεγάζονται δύο από τους τρείς μηχανισμούς σύνθεσης και 

ενσωμάτωσης συμπλόκων σιδήρου/θείου. Κατά συνέπεια τα οργανίδια αυτά 

πραγματοποιούν ένα κεντρικό ρόλο στην ωρίμανση των συμπλόκων στους 

ευκαρυώτες καθώς είναι υπεύθυνα για την βιογένεση όλων των Fe/S πρωτεϊνών. Το 

μονοπάτι ISC που στεγάζεται στην μήτρα των μιτοχονδρίων, θεωρείται ότι 

κληρονομήθηκε από τα βακτήρια κατά την ενδοσυμβίωση. Στο ISC σύστημα δρουν 

περισσότερες από 10 διαφορετικές πρωτεΐνες, ενώ οι αντιδράσεις χωρίζονται σε δύο 

κυρίως στάδια [161]. Αρχικά έχουμε την σύνθεση των συμπλόκων στις πρωτεΐνες 

ικριώματα (‘scaffold’) Isu1, Isu2, ενώ μετέπειτα το σύμπλοκο σιδήρου/θείου 

μεταφέρεται σε πρόδρομες πρωτεΐνες για την μετατροπή τους σε λειτουργικές. Μια 

συνοπτική παρουσίαση του συστήματος ISC αλλά και των υπολοίπων, παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 12. 

Το ISC export μονοπάτι 

Όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, υποδεικνύουν ότι η ωρίμανση των 

κυτοσολικών Fe/S πρωτεϊνών αλλά και των πυρηνικών εξαρτάται απόλυτα από την 

δράση των μιτοχονδριακών μονοπατιών για την σύνθεση των Fe/S συμπλόκων. 

Σύμφωνα με το μοντέλο που έχει συνταχθεί μέχρι στιγμής, το σύστημα ISC της 

μήτρας παράγει ένα ‘παράγοντα’ που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι, ο οποίος όμως 

εξέρχεται από τα μιτοχόνδρια στο κυτοσόλιο. Αυτό το στάδιο μεταφοράς 

αναλαμβάνει το ‘ISC export’ που αποτελείται από τον ABC μεταφορέα Atm1 (ABC 

Transporter Mitochondrial 1), την Erv1 και την γλουταθειόνη [119]. Ο Atm1 
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βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη και η διαγραφή του οδηγεί σε σοβαρή 

δυσλειτουργία στην σύσταση Fe/S πρωτεϊνών στο κυτοσόλιο και στον πυρήνα, ενώ οι  

 

Εικόνα 12: Βιοσύνθεση και ωρίμανση συμπλόκων σιδήρου/θείου. Δύο από τα μονοπάτια 
τοποθετούνται στα μιτοχόνδρια (ISC, ISC export), ενώ το κυτοσολικό (CIA) φαίνεται να 
βασίζεται στην έξοδο των συμπλόκων από το μιτοχόνδριο. 

 

 

μιτοχονδριακές παραμένουν ανεπηρέαστες. Η Erv1, από την άλλη βρίσκεται και δρα 

στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων και όπως αναφέραμε και παραπάνω 

αλληλεπιδρά με την οξειδορεδουκτάση Mia40 για την ανακύκλωση του καταλυτικού 

κέντρου της. Η συνεισφορά της Erv1 αλλά και του τριπεπτιδίου της γλουταθειόνης 

δεν είναι κατανοητή. Παρόλα αυτά διαγραφή ενός από τους τρείς αυτούς παράγοντες 

οδηγεί σε παρόμοιους φαινότυπους, δηλαδή σε πρόβλημα στην ωρίμανση 

κυτοσολικών και πυρηνικών πρωτεϊνών, συσσώρευση σιδήρου στα μιτοχόνδρια, 

φυσιολογική ωρίμανση των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών και ενεργοποίηση του Aft1 

(μεταγραφικός παράγοντας για τον έλεγχο διανομής σιδήρου στο κύτταρο αντίστοιχα 

με τα επίπεδα του). 
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Το κυτοσολικό μονοπάτι, CIA 

Το τρίτο σύστημα, CIA,  βρίσκεται στο κυτοσόλιο. Η λίστα των πρωτεϊνών που 

δρουν σε αυτό εμπλουτίστηκε τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα εντατικών μελετών. 

Όλες οι πρωτεΐνες του CIA είναι συντηρημένες στους ευκαρυώτες [162]. Τα στάδια 

για την ενσωμάτωση των συμπλόκων στα πρόδρομα μόρια είναι παρόμοιας φύσης με 

εκείνα του μιτοχονδριακού ISC, καθώς πάλι αρχικά το σύμπλοκο προσδένεται σε 

‘scaffold’ πρωτεΐνες προκειμένου να καταλήξει εν τέλει μέσω μιας σειράς 

παραγόντων στην απο-πρωτεΐνη.   

Η βιογένεση των συμπλόκων σιδήρου/θείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια σειρά 

άλλων βασικών κυτταρικών λειτουργιών, όπως η κυτταρική αναπνοή, η σύνθεση και 

επιδιόρθωση DNA, η έναρξη μετάφρασης, η βιοσύνθεση της αίμης κτλ. Επιπλοκές 

στην διαδικασία αυτή είναι η αιτία αρκετών ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες και αιματολογικές αλλά και δημιουργία όγκων [17]. 

4.3  Η πρωτεΐνη Dre2 

Το 2008 πραγματοποιήθηκε γενετική ανάλυση (genetic screen) για πιθανές 

αλληλεπιδράσεις με τους μιτοχονδριακούς μεταφορείς σιδήρου στο σακχαρομύκητα 

(Mrs3, Mrs4) [163]. Οι δύο αυτές πρωτεΐνες αναλαμβάνουν την μεταφορά σιδήρου 

μέσω της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων προς την μήτρα για την 

αξιοποίηση του από το ISC μηχανισμό. Η διαγραφή ενός από τους δύο δεν καταλήγει 

σε έντονους φαινότυπους, παρόλα αυτά θεωρείται ότι υπάρχει ένας βαθμός 

πλεονασμού καθώς η διπλή διαγραφή τους, δεν οδηγεί σε θνησιμότητα αλλά ενισχύει 

το φαινότυπο χαμηλού σιδήρου στο κυτοσόλιο. Σε αυτή την ανάλυση βρήκαν μια νέα 

πρωτεΐνη την Dre2 (Derepressed for Ribosomal protein S14 Expression) και έδειξαν 

ότι η απαλοιφή της στο υπόβαθρο Δmrs3 Δmrs4 οδηγεί σε θνησιμότητα. 

Στο σακχαρομύκητα, η Fe/S πρωτεΐνη Dre2 είναι σημαντική για την βιωσιμότητα των 

κυττάρων και μέχρι πρόσφατα άγνωστης λειτουργίας. Περιέχει κυστεϊνικά μοτίβα 

στην αλληλουχία του καρβοξυτελικού της άκρου, ενώ στο αμινοτελικό υπάρχει μια 

μόνο κυστεΐνη (Εικόνα 13). Δομική ανάλυση της Dre2, έδειξε ότι το αμινοτελικό 

κομμάτι της έχει μια σταθερή δομή που φέρει ομοιότητες με μεθυλοτρανσφεράσες 

(SAM domain), παρόλο που του λείπουν δύο α-έλικες κ ένα β-πτυχωτό φύλλο [109, 

164]. Η διαγραφή της περιοχής αυτής από την πρωτεΐνη δεν οδηγεί σε φαινότυπο 
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θνησιμότητας σε κύτταρα σακχαρομύκητα υποδηλώνοντας ότι δεν είναι σημαντική 

για την λειτουργία της [163, 165]. Η παρουσία συμπλόκων σιδήρου/θείου στο 

καρβοξυτελικό άκρο φαίνεται να ρυθμίζει την τοπική ευελιξία της πρωτεΐνης.  

Έχει προταθεί ότι εμπλέκεται στο κυτταροπλασματικό μονοπάτι για την ωρίμανση 

πρωτεϊνών με σύμπλοκα σιδήρου/θείου, καθώς η απαλοιφή της ή μετάλλαξη έχει ως 

αποτέλεσμα φαινοτύπους παρόμοιους με εκείνους που προκαλούνται από μεταβολές 

παραγόντων του μηχανισμού CIA, ενώ διατηρούνται τα μιτοχονδριακά Fe/S 

σύμπλοκα [163]. Ο ρόλος της Dre2 στο μονοπάτι δεν ήταν ξεκάθαρος σε αυτή την 

μελέτη αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που αναγνώρισε ότι προσδένει [2Fe-2S] ή [4Fe-4S] 

σύμπλοκα και παρατήρησε ότι μια μικρή ποσότητα της πρωτεΐνης βρίσκεται στα 

μιτοχόνδρια. Εκτός από τον κύριο ρόλο της στην βιογένεση πρωτεϊνών με σύμπλοκα 

σιδήρου θείου, το ανθρώπινο ομόλογο της Dre2, η Anamorsin ή αλλιώς Ciapin1 

(Εικόνα 13), έχει επίσης εντοπιστεί ως αναγκαίο μόριο για τις αντι-αποπτωτικές 

επιπτώσεις διαφόρων κυτοκινών στην αιμοποίηση [109]. Επιπλέον, σε κύτταρα 

λευχαιμίας η Anamorsin έχει αναφερθεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας σε μια πληθώρα αντιβιοτικών και ότι συνδέεται με αυξημένη 

υποτροπή του όγκου, καθιστώντας την μέσο θεραπείας σε μια νέα στρατηγική 

ενάντια στον καρκίνο. 

4.4  Η πρωτεΐνη Tah18 

Το αμινοτελικό κομμάτι της Dre2 φαίνεται να μην συμμετέχει καθόλου στην 

μεταφορά ηλεκτρονίων. Το μονοπάτι είναι συντηρημένο σε θηλαστικά καθώς τα 

ανθρώπινα ομολόγα τους (Ndor1, Ciapin1) μπορούν να αντικαταστήσουν λειτουργικά 

τις Tah18 και Dre2 πρωτεΐνες του σακχαρομύκητα. Ωστόσο, σε αντίθεση με όλα τα 

άλλα πρωτεϊνικά συστατικά του CIA, για τα οποία δεν έχει ποτέ αναφερθεί 

μιτοχονδριακή μετεγκατάσταση, ένα κλάσμα της Dre2, όπως αναφέραμε παραπάνω, 

εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια. Το σύμπλοκο Dre2-Tah18 μπορεί να σπάσει σε υψηλά 

επίπεδα οξειδωτικού στρες οδηγώντας στην μετατόπιση της Tah18 στα μιτοχόνδρια, 

αλλά όχι της Dre2 [166]. Με αυτό τον τρόπο προτάθηκε ότι λειτουργεί ως μοριακός 

αισθητήρας στρες, ελέγχοντας την οξειδωτικά επαγόμενη οδό κυτταρικού θανάτου 

μέσω μιτοχονδρίων στο σακχαρομύκητα. Ο μηχανισμός του διπλού εντοπισμού της 

Dre2 και Tah18 σε μιτοχόνδρια αλλά και στο κυτταρόπλασμα δεν έχει ακόμα 

κατανοηθεί πλήρως, καθώς οι συνθήκες φαίνεται να διαφέρουν. Ένα σενάριο 
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περιγράφει την περίπτωση η Dre2 να παίζει τον ρόλο ενός μοριακού διακόπτη 

ευαίσθητου σε οξειδωτικές συνθήκες, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενα 

συστήματα [168]. Επειδή η Dre2 έχει δύο CX2C μοτίβα, παρόμοια με κάποιες άλλες 

IMS πρωτεΐνες, είχε προταθεί ότι η διπλή κυτταρική κατανομή της πρωτεΐνης θα 

μπορούσε να εξηγηθεί από οξειδωτική παγίδευση στα μιτοχόνδρια έπειτα από 

αλληλεπίδραση με την οξειδοαναγωγάση Mia40 [163]. Όπως άλλωστε αναφέραμε 

παραπάνω, είναι γνωστό ότι ο υποδοχέας Mia40 δεσμεύει μια κατηγορία 

μιτοχονδριακών πρωτεϊνών με χαρακτηριστικά μοτίβα κυστεϊνών (διπλά CX3C, 

CX9C, ή CX2C) στο διαμεμβρανικό χώρο. 

 

 

Εικόνα 13: Η Fe/S πρωτεΐνη, Dre2 και η FAD πρωτεΐνη Tah18. Σχηματική 
αναπαράσταση των συντηρημένων κυστεϊνικών μοτίβων της Dre2 και του ανθρώπινου 
ομόλογου της Anamorsin, καθώς και της ροής ηλεκτρονίων μεταξύ αυτής και της Tah18.  

  

Με την τεχνική διαλογής σε διπλά υβρίδια (yeast-two-hybrid) αναγνωρίστηκε τέλος, 

η αλληλεπίδραση μεταξύ της PICOT (η ομόλογή της στο σακχαρομύκητα είναι η 

Grx3) και της Ciapin1 [169]. Προτάθηκε ότι συνδυαστικά παίζουν ρόλο στην 

ωρίμανση Fe/S πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα, μια υπόθεση που επιβεβαιώθηκε από 

μια άλλη μελέτη την ίδια χρονιά. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι η ενσωμάτωση του 
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συμπλόκου σιδήρου/θείου  στην πρωτεΐνη Rnr2 του σακχαρομύκητα (ribonucleotide 

reductase) χρειάζεται την σταθεροποίηση από την Rnr4, αλλά και τις Grx3/Grx4 και 

την Dre2 [170].   
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σκοπός και Μεθοδολογία  

Αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου αποτελεσμάτων αποτέλεσε η μελέτη του 

μοριακού μηχανισμού βιογένεσης της οξειδάσης του διαμεμβρανικού χώρου, Mia40. 

Προκειμένου να καθορίσουμε τις αλληλεπιδράσεις της πρόδρομης Mia40 με τα μέλη 

του μιτοχονδριακού μηχανισμού μεταφοράς δισουλφιδίων (MIA) σε διακριτά στάδια, 

προχωρήσαμε στο εξής πλάνο πειραμάτων:  

1) in vitro πειράματα εισόδου με απομονωμένα μιτοχόνδρια από κύτταρα 

σακχαρομύκητα   

2) in vivo πειράματα με κύτταρα σακχαρομύκητα  

3) πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμικής τιτλοδότησης (Isothermal Titration 

Calorimetry) με απομονωμένες πρωτεΐνες, για την μέτρηση συγγένειας 

τους.  

 

Πιο αναλυτικά, αρχικά διεξήχθησαν πειράματα in vitro εισόδου ραδιενεργών μορφών 

της πρόδρομης Mia40 σε μιτοχόνδρια αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων μορίων, 

προκειμένου να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά της κατά την είσοδο της και τα 

σύμπλοκα που σχηματίζει σε αυτή την πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο μελετήθηκε όχι 

μόνο η συμπεριφορά της αγρίου τύπου πρωτεΐνης αλλά και των μεταλλαγμένων 

μορφών της, που έφεραν μεταλλάξεις στις συντηρημένες κυστεΐνες, καθώς και στην 

υδρόφοβη περιοχή της.  

Επιπλέον, μετρήσαμε την συγγένεια πρωτεϊνών με θερμιδομετρία ισοθερμικής 

τιτλοδότησης, για να εντοπίσουμε αλλαγές στην ενέργεια που απορροφάται ή 

εκλύεται κατά την διάρκεια αλληλεπίδρασης δύο πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, 

μετρήσαμε την συγγένεια που έχει η Mia40 για την Erv1, με αναδιπλωμένο ή όχι το 

δομικό πυρήνα της. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, εξετάσθηκε η βιωσιμότητα του 

GalMia40 στελέχους παρουσία πλασμιδίων pRS316 που φέρουν μεταλλαγμένες ή όχι 

εκδόσεις του γονιδίου της Mia40, όταν καταστέλλεται η έκφραση της ενδογενούς 

Mia40 σε θρεπτικό με γλυκόζη.  

Τέλος, αποτελέσματα άλλων εργασιών έδειξαν ότι μικρά μόρια μπορούν να δράσουν 

επικουρικά στην οξείδωση υποστρωμάτων για την βελτιστοποίηση του συστήματος. 

Βασιζόμενοι σε αυτές τις μελέτες, εξετάσαμε τον πιθανό ρόλο της γλουταθειόνης ως 

διορθωτικό παράγοντα στην βιογένεση της πρόδρομης Mia40.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται τα δεδομένα που 

συλλέξαμε από την μελέτη της πρωτεΐνης Gpx3 στα μιτοχόνδρια. Καταγράφονται 

όλα τα εργαλεία που κατασκευάσαμε για την υλοποίηση των πειραμάτων που έχουμε 

πραγματοποιήσει αλλά και μελλοντικών. Για αυτή τη μελέτη, η οποία αποτελεί 

συνεργασία με το εργαστήριο του Chris Grant (University of Manchester), 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα in vivo, in vitro και in organellο. Τα αποτελέσματα 

μας δείχνουν ότι η Gpx3 οδηγείται στα μιτοχόνδρια και επιβεβαιώνουν την τοπολογία 

της στο διαμεμβρανικό χώρο. Επιπλέον, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση της με τον 

υποδοχέα Mia40, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και μεταλλάγματα. Τέλος, 

εξετάσαμε τον πιθανό ρόλο της Gpx3 στην ρύθμιση του οξειδωτικού στρες σε 

κύτταρα σακχαρομύκητα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, εστιάσαμε στην πρωτεΐνη Dre2 και μελετήσαμε την είσοδο της 

στα μιτοχόνδρια. Πραγματοποιώντας κυρίως πειράματα in organellο και 

χρησιμοποιώντας μια σειρά μεταλλαγμάτων, ελέγξαμε την τοπολογία της, τις 

συνθήκες εισόδου της στο μιτοχόνδριο, καθώς και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με 

την οξειδάση Mia40. In vivo πειράματα διεξήχθησαν για την μελέτη της δράσης της 

στο διαμεμβρανικό χώρο και συγκεκριμένα για την επίδραση της στα επίπεδα 

ελεύθερου σιδήρου. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κεφάλαιο 1: Βιογένεση της Mia40 

1.1 Η αγρίου τύπου Mia40 εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και αλληλεπιδρά με τα μέλη του 

μονοπατιού MIA 

Αρχικά πραγματοποιήσαμε in vitro πειράματα εισόδου ραδιενεργής πρόδρομης 

Mia40 αγρίου τύπου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια από κύτταρα σακχαρομύκητα, 

‘παγώνοντας’ τις αντιδράσεις με χρήση του αλκυλιωτικού παράγοντα NEM (N-

Ethylmaleimide). Με αυτή τη μέθοδο, μπορούμε να εστιάσουμε στα μικτά 

δισουλφιδικά ενδιάμεσα που σχηματίζονται κατά την είσοδο του πρόδρομου μορίου 

της Mia40 στο διαμεμβρανικό χώρο. Η πρόδρομη Mia40 εισέρχεται στο μιτοχόνδριο 

από τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα και δίνει ένα μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο υψηλού 

μοριακού βάρους (Εικόνα 14b, ορισμένο ως ‘I1’). Έπειτα από 5 λεπτά περίπου 

αντίδρασης ένα δεύτερο ενδιάμεσο μικρότερου μοριακού βάρους εμφανίζεται 

(~80kDa, ορισμένο ως ‘I2’), ενώ παράλληλα η ένταση του μονομερούς της Mia40 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, το μονομερές μετατοπίζεται 

γρηγορότερα στο πήκτωμα ακρυλαμίδης λόγω της οξείδωσης του. Η σχετική 

ποσοτικοποίηση του καταμερισμού της πρόδρομης Mia40 στο πείραμα εισόδου της 

στα μιτοχόνδρια παρουσιάζεται στο γράφημα της εικόνας 14c. 

 

Εικόνα 14: Η είσοδος της yMia40 στα μιτοχόνδρια. a) Σχηματική αναπαράσταση και 
αρίθμηση (κόκκινο) των συντηρημένων κυστεϊνικών μοτίβων της. b) Πείραμα εισόδου της 
αγρίου τύπου Mia40 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια από κύτταρα σακχαρομύκητα 
(αυτοραδιογραφία). Κινητική του σχηματισμού του μικτού δισουλφιδικού ενδιαμέσου ‘Ι1’ 
(Mia40-Mia40) και ‘Ι2’ (Mia40-Erv1). c) Το γράφημα αντιπροσωπεύει τον καταμερισμό του 
υποστρώματος στην διάρκεια του πειράματος b.   



54 
 

Προκειμένου να ταυτοποιήσουμε τις πρωτεΐνες που είναι παρούσες στα μικτά 

δισουλφιδικά ενδιάμεσα, τα ίδια πειράματα διεξήχθησαν σε μιτοχόνδρια 

απομονωμένα από μεταλλαγμένα στελέχη σακχαρομύκητα GalMia40 και GalErv1. 

Τα κύτταρα αυτά έχουν αναπτυχθεί παρουσία γλυκόζης για την καταστολή των 

ενδογενών επιπέδων της Mia40 και της Erv1 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι όταν 

χρησιμοποιήθηκαν GalMia40 μιτοχόνδρια τα δύο ενδιάμεσα εξαφανίστηκαν, ενώ 

απουσία της Erv1 (GalErv1) μόνο το ‘I2’ επιλεκτικά εξαφανίστηκε (Εικόνα 15). Αυτά 

τα αποτελέσματα καθώς και οι εικόνες που πήραμε από πειράματα 

ανοσοκατακρήμνισης (Εικόνα 15) υποστηρίζουν ότι το ‘I1’ ενδιάμεσο εμπεριέχει την 

ενδογενή Mia40, ενώ το ‘I2’ των 80kDa σχετίζεται με την παρουσία της Erv1. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Αναγνώριση των πρωτεϊνών που 

συμμετέχουν στα ‘Ι1’, Ί2’. a) Ανασοκατακρήμνιση  

του εισερχόμενου υλικού της Mia40 (SPC μετάλλαγμα) 

στα μιτοχόνδρια με a-Erv1 (Τ. Σιδέρη). b) Πειράματα  

εισόδου μορφών της Mia40 σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια  

GalMia40, GalErv1 (αυτοραδιογραφία). 

 

 

 

1.2 Ο ρόλος του καταλυτικού μοτίβου, CPC, στην βιογένεση της Mia40 

Ακολούθως, εστιάσαμε στο ενεργό κέντρο της Mia40 και αξιολογήσαμε τον ρόλο του 

στον σχηματισμό των ενδιαμέσων ‘I1’, ‘I2’. Πραγματοποιήσαμε πειράματα εισόδου 
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δύο μονών κυστεϊνικών μεταλλαγμένων υποστρωμάτων, το CPS και το SPC Mia40 

σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια (Εικόνα 16). Και στις δύο περιπτώσεις, τα πρόδρομα 

μόρια εισέρχονται και αλληλεπιδρούν με την ενδογενή Mia40 δίνοντας το ενδιάμεσο 

‘I1’. Αντιθέτως, ο σχηματισμός του ‘I2’ είναι εφικτός μόνο στην περίπτωση του SPC 

μεταλλάγματος, υποδηλώνοντας ότι η Erv1 αλληλεπιδρά με την Mia40 μέσω της 

δεύτερης κυστεΐνης του ενεργού μοτίβου. Τα συγκεκριμένα μεταλλάγματα της Mia40 

έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν με πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας, τα 

οποία τόνισαν την λειτουργική ανικανότητα τους.    

 

Εικόνα 16: Είσοδος των μεταλλαγμάτων SPC, CPS στα μιτοχόνδρια. a,b) Κινητική της 
εισόδου των ραδιενεργών μεταλλαγμένων υποστρωμάτων της Mia40 σε αγρίου τύπου 
μιτοχόνδρια (αυτοραδιογραφία). Οι αντιδράσεις ‘πάγωσαν’ για την αξιολόγηση του 
σχηματισμού ‘Ι1’, Ί2’. 

 

1.3 Οξείδωση και αναδίπλωση του δομικού πυρήνα της Mia40: αναγκαία προϋπόθεση 

για την αλληλεπίδραση με την Erv1 

Στην αυτοραδιογραφία της εικόνας 14b, παρατηρήσαμε ότι καθώς το μικτό 

δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την Mia40 (‘I1’) μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, το 

μονομερές της Mia40 αυξάνεται και μετατοπίζεται γρηγορότερα στο πήκτωμα 

ακρυλαμίδης. Αυτή η χαμηλότερη μετατόπιση του μονομερούς μπορεί να ερμηνευτεί 

ως οξείδωση του CX9C μοτίβου στο πρόδρομο μόριο της Mia40. Για να το 

εξετάσουμε σαν ενδεχόμενο περαιτέρω, μεταλλάξαμε και τις τέσσερις κυστεΐνες του 

δομικού μοτίβου και πραγματοποιήσαμε πειράματα εισόδου σε αγρίου τύπου 

μιτοχόνδρια. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το τετραπλό μετάλλαγμα C3/4/5/6S 

εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και μπορεί ακόμα να αλληλεπιδράσει με την Mia40 

σχηματίζοντας το ‘I1’ ενδιάμεσο, το οποίο όμως συμπεριφέρεται τώρα σαν 

‘μετάλλαγμα-παγίδα’ καθώς δεν εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου (εικόνα 

17a). Ως πείραμα ελέγχου, χρησιμοποιήθηκαν επίσης μιτοχόνδρια GalMia40, όπου 
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παρατηρήθηκε η απουσία αλληλεπίδρασης με την ενδογενή Mia40 (Εικόνα 17b). Το 

μονομερές παραμένει σε ανηγμένη κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια της αντίδρασης, 

υποδηλώνοντας ότι όντως η παρατηρούμενη χαμηλότερη μετατόπιση στο πήκτωμα 

ήταν λόγω της οξείδωσης του διπλού δομικού CX9C μοτίβου. 

 

Εικόνα 17: Η αλληλεπίδραση με την Erv1 πραγματοποιείται μόνο παρουσία 
αναδιπλωμένου πυρήνα. a,b) Είσοδος του τετραπλού μεταλλάγματος της Mia40 (C3/4/5/6S) 
σε απομονωμένα μιτοχόνδρια αγρίου τύπου και GalMia40 (κινητική). Τα δείγματα 
αναλύθηκαν σε μη αποδιατακτικές συνθήκες. c) Είσοδος αγρίου τύπου Mia40 και του 
C3/4/5/6S σε GalErv1 μιτοπλάστες για 20 λεπτά με την μετέπειτα προσθήκη 
ανασυνδιασμένης Erv1. Οι αντιδράσεις ‘πάγωσαν’ και αναλύθηκαν σε μη αποδιατακτικό 
πήκτωμα ακρυλαμίδης. d) Η παρουσία μιτοπλαστών επιβεβαιώθηκε με ανοσοαποτύπωση για 
γνωστές μιτοχονδριακές πρωτεΐνες-δείκτες.    

 

Η πλήρης απουσία του σχετιζόμενου με την Erv1 ενδιαμέσου ‘I2’, υποδήλωνε ότι η 

οξείδωση του δομικού πυρήνα της Mia40, ο οποίος αποτελείται από τις κυστεΐνες 

C3/4/5/6, αποτελεί προϋπόθεση για την αλληλεπίδραση με την Erv1. Για να 

ελέγξουμε την πιθανότητα αυτή, πραγματοποιήσαμε πειράματα εισόδου του 

τετραπλού μεταλλάγματος C3/4/5/6S Mia40 σε μιτοπλάστες (μιτοχόνδρια από τα 

οποία έχει αφαιρεθεί η εξωτερική μεμβράνη) (Εικόνα 17c) παραγόμενα από GalErv1 

μιτοχόνδρια. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ανασυνδιασμένη Erv1 προστίθεται και οι 

αντιδράσεις ‘παγώνουν’ με την χρήση του αλκυλιωτικού παράγοντα NEM. Από την 

αντίδραση ελέγχου, παρατηρήσαμε πως μετά από 20 λεπτά αντίδρασης η ραδιενεργή 

αγρίου τύπου Mia40 εμπεδώνεται στην εσωτερική μεμβράνη και αλληλεπιδρά με την 

ενδογενή Mia40 (‘I1’) οξειδώνοντας το CX9C μοτίβο της, επιτρέποντας έτσι την 
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μετέπειτα αλληλεπίδραση με την Erv1 (‘I2’). Αυτό δεν είναι εφικτό στην περίπτωση 

του C3/4/5/6S μεταλλάγματος, καθώς η έλλειψη οξείδωσης του δομικού πυρήνα 

(CX9C) καθιστά αδύνατη την αλληλεπίδραση με την Erv1 για την οξείδωση του 

καταλυτικού κέντρου. 

Η ανικανότητα της Erv1 να αλληλεπιδράσει με την Mia40 απουσία ενός οξειδωμένου 

CX9C μοτίβου αναλύθηκε επιπλέον με πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμιδικής 

τιτλοδότησης (Isothermal Titration Calorimetry) χρησιμοποιώντας καθαρές πρωτεΐνες 

(Εικόνα 18) ως μια εναλλακτική μέθοδο μέτρησης των πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο πρωτεϊνών. Στην περίπτωση πρόσδεσης της αγρίου 

τύπου Erv1 με την SPS Mia40, η μετρήσιμη Kd ήταν 19μM σε συμφωνία με 

προηγούμενες μελέτες [171].  

Η αντίστοιχη μέτρηση σταθεράς αποδιάταξης από την επώαση αγρίου τύπου Erv1 με 

το μετάλλαγμα SPS C3/4/5/6S Mia40, δεν ήταν εφικτή. Η ανάλυση αυτή αποδεικνύει 

ότι η Erv1 δεν έχει καμία συγγένεια για την Mia40 όταν δεν είναι αναδιπλωμένο το 

δομικό της μοτίβο. Καταλήγουμε λοιπόν, ότι η παρουσία ενός οξειδωμένου, 

σταθερού δομικού πυρήνα στην Mia40 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αλληλεπίδραση με την Erv1. 

 

Εικόνα 18: ITC γραφήματα αλληλεπίδρασης Mia40-Erv1. a) SPS ΔΝ290Mia40His με 
Erv1His, b) SPS-C3/4/5/6S ΔΝ290Mia40His με Erv1His, c) SPS ΔΝ290Mia40His με 
διάλυμα. 
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1.4 Ένας εγγενής δομικός δισουλφιδικός αρκεί για την αλληλεπίδραση Mia40-Erv1 

Τα περισσότερα υποστρώματα του μονοπατιού MIA χαρακτηρίζονται από αυστηρή 

εξειδίκευση σε μια κυστεΐνη πρόσδεσης, η οποία αλληλεπιδρά πρώτη με την Mia40 

μέσω καθοδήγησης από το σινιάλο στόχευσης (ITS/MISS). Συνεπώς, αυτό το συμβάν 

πρόσδεσης οδηγεί στην δημιουργία του πρώτου δισουλφιδικού δεσμού στο 

εισερχόμενο στα μιτοχόνδρια πρόδρομο μόριο. Ωστόσο, η ίδια η Mia40 δεν φαίνεται 

να έχει αυτή την αυστηρή εξειδίκευση κυστεΐνης και δεν ακολουθεί ακριβώς αυτό το 

μηχανισμό ‘καθοδηγούμενης αναδίπλωσης’. Πειράματα εισόδου σε απομονωμένα 

μιτοχόνδρια διαφορετικών πολλαπλών κυστεϊνικών μεταλλαγμάτων έδειξαν έλλειψη 

ειδίκευσης σε μια κυστεΐνη πρόσδεσης καθώς η αλληλεπίδραση με την Mia40 (‘I1’) 

παρατηρήθηκε σε όλες της περιπτώσεις (δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Αυτή η 

παρατήρηση θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ανάγκη ενός πιο ελαστικού ελέγχου 

σε αυτή την περίπτωση, καθώς η Mia40  είναι ο γενικός υποδοχέας πρόδρομων 

μορίων και η αναδίπλωση του πρέπει να γίνεται γρήγορα.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Ένας εγγενής δομικός δισουλφιδικός επιτρέπει την αλληλεπίδραση με την 
Erv1. a) Είσοδος ραδιενεργού SPC-C3/6S και SPC-C4/5S Mia40 σε GalErv1 μιτοπλάστες με 
την μετέπειτα προσθήκη ανασυνδυασμένης Erv1. b) Όπως στο a, αλλά με τις ‘scrambled’ 
μορφές της Mia40, SPC-C3/5S, SPC-C4/6S (αυτοραδιογραφία). 

 

Στην εικόνα 17 δείξαμε πόσο σημαντική είναι η οξείδωση του δομικού πυρήνα της 

Mia40, για την μετέπειτα αλληλεπίδραση με την Erv1. Προηγούμενες μελέτες είχαν 

δείξει ότι ο εσωτερικός δεσμός σε αντίθεση με τον εξωτερικό των μικρών Tim αλλά 

και του υποστρώματος Cox17 της Mia40, ήταν πιο σημαντικός για την αναδίπλωση 

και σταθερότητα τους. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, θελήσαμε να ερευνήσουμε 

ποιος από τους δύο δομικούς δεσμούς είναι πιο σημαντικός για την αλληλεπίδραση 
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με την Erv1. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, πραγματοποιήσαμε πειράματα 

εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια (Εικόνα 19), καθώς και σε GalErv1 

μιτοπλάστες, χρησιμοποιώντας δύο μεταλλαγμένα πρόδρομα μόρια της Mia40 που 

μπορούν είτε να σχηματίσουν τον εσωτερικό δισουλφιδικό δεσμό (SPC+C3/6S) είτε 

τον εξωτερικό δεσμό (SPC+C4/5S) (Εικόνα 19). Η μετάλλαξη στο καταλυτικό κέντρο 

(SPC) χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει το μικτό ενδιάμεσο μεταξύ Erv1-Mia40 

(‘I2’). Όπως φαίνεται από την εικόνα, και οι δύο δισουλφιδικές γέφυρες είναι ίσης 

σημασίας για τον σχηματισμό του ‘I2’ και κατά συνέπεια της οξείδωσης του ενεργού 

CPC μοτίβου. 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, η δομική σταθερότητα της 

Mia40 φαίνεται να επιτυγχάνεται ικανοποιητικά με την παρουσία ενός μόνο σωστού  

εγγενούς δισουλφιδικού δεσμού. Στην συνέχεια αναρωτηθήκαμε εάν η δημιουργία 

ενός ‘λάθους’ δισουλφιδικού δεσμού θα επέτρεπε την αλληλεπίδραση με την Erv1. 

Έτσι δημιουργήσαμε δύο ‘scrambled’ μεταλλάγματα της Mia40, το SPC+C3/5S και 

το SPC+C4/6S, και τα χρησιμοποιήσαμε σε πειράματα εισόδου σε μιτοχόνδρια. Οι 

εικόνες δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα στην αλληλεπίδραση τους με την ενδογενή 

Mia40 καθώς σχηματίστηκε κανονικά το ‘I1’ (Εικόνα 19). Παρόλα αυτά, όταν 

παρουσιάστηκαν σε GalErv1 μιτοπλάστες με την μετέπειτα προσθήκη καθαρής 

πρωτεΐνης Erv1, δεν μπόρεσαν να δώσουν το ενδιάμεσο ‘I2’ (Εικόνα 19). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η αλληλεπίδραση με την Erv1 βασίζεται στην παρουσία 

τουλάχιστον ενός εγγενούς δισουλφιδικού δεσμού, χωρίς να παρουσιάζει κάποια 

ειδίκευση στον εσωτερικό ή στον εξωτερικό δεσμό, ενώ ένας ‘λάθος’ δισουλφιδικός 

αποτρέπει την δημιουργία του ‘I2’.   

1.5 Ο ρόλος των υδρόφοβων αμινοξέων της Mia40 στην πορεία αναδίπλωσης της στα 

μιτοχόνδρια 

Καθώς η είσοδος της πρόδρομης Mia40 φαίνεται να διαφοροποιείται από τον 

κλασσικό μηχανισμό αναγνώρισης και αναδίπλωσης υποστρωμάτων, που 

περιλαμβάνει ITS/MISS σινιάλα στόχευσης και συγκεκριμένη κυστεΐνη πρόσδεσης, 

αποφασίσαμε να εξετάσουμε τον ρόλο των υδρόφοβων αμινοξέων που συνιστούν την 

περιοχή πρόσδεσης στην Mia40. Πραγματοποιήσαμε εκτενή μεταλλαξιγένεση αυτών 

των αμινοξέων σε αλανίνες και τα χρησιμοποιήσαμε σε πειράματα εισόδου 

εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις με την ενδογενή Mia40 και Erv1 (Εικόνα 20a-g). 
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Τα πρόδρομα μόρια με δύο μόνο μεταλλάξεις δεν παρουσίασαν πρόβλημα στην 

είσοδο τους και αλληλεπίδραση με την Mia40 (‘I1’). Το μικτό αυτό δισουλφιδικό 

ενδιάμεσο χάνεται όταν 6 ή περισσότερα αμινοξέα έχουν μεταλλαχθεί (Εικόνα 20f). 

 

Εικόνα 20: Επίδραση των υδρόφοβων αμινοξέων στην βιογένεση της Mia40. (a-g) 
Πειράματα κινητικής των διαφορετικών υδρόφοβων μεταλλαγμάτων της Mia40 σε αγρίου 
τύπου μιτοχόνδρια. Ανάλυση σε μη-αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης 
(αυτοραδιογραφία). h) Πείραμα γενετικής συμπληρωματικότητας με κύτταρα GalMia40 
μετασχηματισμένα με πλασμίδια (pRS316) που έφεραν το γονίδιο αγρίου τύπου της Mia40 ή 
μεταλλαγμένη εκδοχή του. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν παρουσία γαλακτόζης (SGal), 
γλυκόζης (SC) αλλά και παρουσία γαλακτικού οξέος (SLac). 
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Αντιθέτως, ακόμα και όταν έχουμε δύο μόνο υδρόφοβες μεταλλαγές, το ενδιάμεσο 

‘Ι2’ με την Erv1 δεν σχηματίζεται. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια σαφή 

διχοτόμηση της συσχέτισης των υδρόφοβων αμινοξέων αρχικά για τα πρώτα στάδια 

της εισόδου και αλληλεπίδρασης με την Mia40 και μετέπειτα για την τελική 

οξείδωση του ενεργού κέντρου από την Erv1. 

 Πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας που είχαν πραγματοποιηθεί από 

προηγούμενες μελέτες με πολλαπλά υδρόφοβα μεταλλάγματα της Mia40, είχαν δείξει 

φαινότυπο θνησιμότητας. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τα διπλά υδρόφοβα μεταλλάγματα 

(Εικόνα 20h), τα οποία επίσης κατέδειξαν θνησιμότητα, παρότι στα πειράματα 

εισόδου δεν έδειξαν πρόβλημα στην δημιουργία του ‘I1’. Αυτός ο φαινότυπος λοιπόν 

θα μπορούσε να αποδοθεί σε τελευταία στάδια οξείδωσης της πρόδρομης Mia40 και 

επομένως στην λειτουργικότητα της και όχι στα αρχικά στάδια (αλληλεπίδραση με 

την ενδογενή Mia40 για την αναδίπλωση του δομικού πυρήνα).  

1.6 Η γλουταθειόνη δεν αρκεί για την κατάργηση των λάθος οξειδωμένων (άγονων) 

ενδιαμέσων της πρόδρομης Mia40 

Μια πρόσφατη μελέτη πρότεινε ότι η γλουταθειόνη έχει ρόλο διορθωτικό στο 

μονοπάτι οξειδωτικής αναδίπλωσης, καθώς έδειξαν ότι μπορεί να εξουδετερώσει in 

vitro τον σχηματισμό μακράς διάρκειας ‘άγονων’ ενδιαμέσων. Ως τέτοια ορίζονατι τα 

ενδιάμεσα που είναι μερικώς οξειδωμένα και δεν μπορούν να τροποιηθούν για να 

οδηγήσουν στην οξείδωση των υποστρωμάτων. Επιπλέον, το σύστημα γλουταθειόνης 

στο κυτοσόλιο φαίνεται να επηρεάζει την οξειδωτική κατάσταση της Mia40 στο 

διαμεμβρανικό χώρο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για άμεση 

αλληλεπίδραση ή όχι. Προκειμένου να εξετάσουμε τον διορθωτικό αυτό ρόλο της 

γλουταθειόνης λεπτομερώς χρησιμοποιήσαμε ως εργαλεία τα ‘scrambled’ 

μεταλλάγματα της Mia40, τα οποία δεν μπορούν να σχηματίσουν εγγενείς 

δισουλφιδικούς δεσμούς. Στην Εικόνα 19 δείξαμε ότι τα ραδιενεργά αυτά πρόδρομα 

μόρια σε πειράματα εισόδου σχηματίζουν το ‘I1’ ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40, 

επομένως η γλουταθειόνη θα έπρεπε να έχει τη διορθωτική δράση που περιγράφηκε 

στο παρελθόν. Η επώαση όμως των μιτοχονδρίων με γλουταθειόνη πριν από την 

αντίδραση εισόδου των υποστρωμάτων δεν φάνηκε να επηρεάζει ή να εμποδίζει τον 

σχηματισμό των ‘άγονων’ ενδιαμέσων (Εικόνα 21). Αυτό το αποτέλεσμα διαχωρίζει 
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ακόμα περισσότερο τον μηχανισμό εισόδου της Mia40 σε σχέση με τις υπόλοιπες 

πρωτεΐνες που αξιοποιούν το μονοπάτι MIA, καθώς σε αυτή την περίπτωση μόνο, η 

γλουταθειόνη φαίνεται να μην έχει διορθωτική επίδραση. Μια εξήγηση για αυτή την 

εικόνα θα μπορούσε να είναι ότι ο ρόλος αυτός της γλουταθειόνης είναι 

περιορισμένος σε συγκεκριμένα υποστρώματα. Λογικά παραδείγματα τέτοιων 

υποστρωμάτων πρέπει να είναι εκείνα των οποίων η είσοδος και αναδίπλωση είναι 

βασισμένη αυστηρά σε μια συγκεκριμένη κυστεΐνη πρόσδεσης. Αυτές οι δύο 

συνθήκες δεν ισχύουν για την πρόδρομη Mia40, καθώς όπως δείξαμε δεν υπάρχει 

επιλεκτικότητα σε μια και μόνο κυστεΐνη πρόσδεσης. Επίσης η είσοδος της στο 

μιτοχόνδριο είναι γεγονός αποσυνδεδεμένο από την αναδίπλωση της, σε αντίθεση με 

τα περισσότερα υποστρώματα του μονοπατιού.    

 

Εικόνα 21: Η γλουταθειόνη δεν επηρεάζει τα ‘άγονα’ μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα των 
‘scrambled’ μορφών της Mia40. Πείραμα εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια έπειτα από 
επώαση με GSH. Οι αντιδράσεις ‘πάγωσαν’ και αναλύθηκαν σε μη-αποδιατακτικές συνθήκες 
(αυτοραδιογραφία). 
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Κεφάλαιο 2: Μηχανισμός ελέγχου επιπέδων H2O2 στο IMS 

2.1 Επίδραση οξειδωτικού στρες στην ανάπτυξη κυττάρων παρουσία καταλάσης στο 

IMS 

Βασισμένοι σε ευρήματα μελετών στο ενδοπλασματικό δίκτυο [130, 132], 

πραγματοποιήσαμε πειράματα με κύτταρα σακχαρομύκητα προκειμένου να 

αξιολογήσουμε την σημαντικότητα του υπεροξειδίου του υδρογόνου στο 

διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Συγκεκριμένα, κλωνοποιήσαμε την καταλάση 

Cta1 που δρα στη μιτοχονδριακή μήτρα αλλά και στα υπεροξυσώματα σε φορέα 

pRS316, με ένα σινιάλο στόχευσης για τον διαμεμβρανικό χώρο στο αμινοτελικό της 

άκρο (Εικόνα 22). Γενικά το κύτταρο διαθέτει δύο καταλάσες, οι οποίες εμπλέκονται 

στην αποτοξικοποίηση λόγω υπεροξειδίου του υδρογόνου.  

Στα υπεροξυσώματα η κύρια πηγή H2O2 προέρχεται από την οξείδωση λιπαρών 

οξέων, ενώ στα μιτοχόνδρια παράγεται κυρίως μέσω δράσης των δισμουτάσων 

υπεροξειδίου Sod1 και Sod2 κατά την αποδόμηση ελευθέρων ριζών οξυγόνου, καθώς 

και από άλλες πηγές. Η δεύτερη καταλάση (Ctt1) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και 

παρόλο που η δράση της είναι ίδια με της Cta1 δεν φέρουν πολλές ομοιότητες στην 

αλληλουχία τους. 

Το πλασμίδιο pRS316-cytb2(N85)-CTA1-HA μετασχηματίστηκε στη συνέχεια, σε 

αγρίου τύπου κύτταρα σακχαρομύκητα ώστε να μην επηρεάζεται η δράση της 

ενδογενούς καταλάσης, απλώς η πλασμιδιακή να στοχεύεται επιπλέον στο 

διαμεμβρανικό χώρο. Η ανάπτυξη τους καταγράφηκε παρουσία ή απουσία H2O2 και 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 22.  

Τα κύτταρα δεν παρουσιάζουν φαινότυπο θνησιμότητας, παρόλα αυτά σε θρεπτικό 

που περιέχει γλυκόζη υπάρχει διαφορά στην ανάπτυξη τους. Τα κύτταρα 

αναπτύχθηκαν επίσης σε θρεπτικό παρουσία γλυκερόλης (μη-ζυμώσιμη πηγή 

άνθρακα), για να παρατηρηθεί ο φαινότυπος από κύτταρα που διέθεταν λειτουργικά 

μιτοχόνδρια. Ο πιο αργός ρυθμός ανάπτυξης τους υποδηλώνει ότι η παρουσία H2O2 

είναι σημαντική σε φυσιολογικά επίπεδα για την σωστή λειτουργία των μιτοχονδρίων 

και συνεπώς η αποδόμηση του καθυστερεί αντιδράσεις που το αξιοποιούν. 
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Εικόνα 22: Τα επίπεδα Η2Ο2 στο διαμεμβρανικό χώρο είναι σημαντικά για την ανάπτυξη 
των κυττάρων. a) Σχηματική απεικόνιση της IMS-στοχευμένης Cta1. b) Πείραμα in vivo για 
τον έλεγχο κυτταρικής βιωσιμότητας παρουσία IMS-στοχευμένης Cta1 και c) καταγραφή 
κυτταρικής ανάπτυξης (γραφήματα). 

2.2 Χαρακτηριστικά της Gpx3  

Η παρουσία του Η2Ο2 στο ενδοπλασματικό δίκτυο αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική 

για την σωστή αναδίπλωση των πρωτεϊνών και τονίστηκε ότι ο ρόλος του δεν 

περιορίζεται σε παραπροϊόν αντίδρασης και σηματοδοτικό μόριο.  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, τo 2012 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μιας 

ανάλυσης με φασματοσκοπία μάζας (MS) όπου καταγράφηκαν οι πρωτεΐνες του 

διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων. Μέσα στην λίστα που παρουσιάστηκε 

βρέθηκαν και πρωτεΐνες που ήταν γνωστό ότι δρούσαν στο κυτταρόπλασμα σε 

μονοπάτια αντιμετώπισης οξειδωτικού στρες, η υπεροξειδάση γλουταθειόνης Gpx3, η 

θειορεδοξίνη Trx1 και η ρεδουκτάση της θειορεδοξίνης Trr1 [146].  

Προκειμένου να μελετήσουμε τον ρόλο της Gpx3 και των άλλων δύο πρωτεϊνών στα 

μιτοχόνδρια, έπρεπε αρχικά να προχωρήσουμε σε κλωνοποιήσεις (πίνακας 1-

Παράρτημα) και εκφράσεις πρωτεϊνών (Εικόνα 23). Από τα πρώτα ζητήματα που 

έπρεπε να ελέγξουμε ήταν αν μπορούμε να παρατηρήσουμε την παρουσία 

σουλφενικού οξέος έπειτα από επώαση της Gpx3 με H2O2. Πραγματοποιήσαμε, 
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λοιπόν ένα πείραμα in vitro, με καθαρή πρωτεΐνη Gpx3 στην οποία αρχικά ανάγαμε 

τον δισουλφιδικό δεσμό της με χρήση του αναγωγικού παράγοντα DTT. Στην 

συνέχεια, επωάσαμε την ανηγμένη πρωτεΐνη με H2O2 παρουσία ή απουσία του 

χημικού dimedone για συγκεκριμένο χρόνο. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το 

συγκεκριμένο χημικό μόριο έχει την ικανότητα να προσδένεται σε σουλφενικά οξέα 

μόνο. Η αντίδραση ολοκληρώθηκε με την προσθήκη NEM για να παρατηρηθεί 

καλύτερα η διαφορά μεταξύ ανηγμένης και οξειδωμένης κατάστασης σε πήκτωμα 

ακρυλαμίδης. Η οργάνωση του πειράματος και το αποτέλεσμα φαίνονται στην Εικόνα 

23. Παρατηρούμε ότι παρουσία H2O2 μόνο, η Gpx3 οξειδώνεται, ενώ η επώαση με 

dimedone εμποδίζει την ολοκλήρωση δημιουργίας δισουλφιδικού δεσμού.       

 

Εικόνα 23: Σουλφενυλίωση της Gpx3. a) Δείγματα καθαρισμών των πρωτεϊνών Gpx3His 
και Trx1His (συμμετοχή Φ. Μαγκανά). b) Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας που 
ακολουθήσαμε για την παρατηρηση σουλφενυλίωσης των πρωτεϊνών και η τελική εικόνα. 

 

2.3 Ενδοκυττάριος εντοπισμός της Gpx3 

Η δημοσιευμένη μελέτη υποστήριξε την τοπολογία των πρωτεϊνών αυτών στα 

μιτοχόνδρια με πειράματα MS, εισόδου και ανοσοαποτύπωσης [146]. Ωστόσο, δεν 
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είχε μελετηθεί το πότε ή το πώς αυτό μπορεί να συμβεί in vivo. Για να εκτιμηθεί το 

πότε αυτές οι πρωτεΐνες εντοπίζονται στα μιτοχόνδρια χρησιμοποιήθηκε αρχικά μια 

προσέγγιση μικροσκοπίου, πειράματα που διεξήχθησαν από την Π. Κριτσιλίγκου. 

Στελέχη που περιέχουν GFP-tagged εκδόσεις αυτών των πρωτεϊνών αναπτύχθηκαν 

παρουσία γλυκόζης με ή χωρίς την προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου. Στα 

κύτταρα αυτά παρέχεται επίσης ένα πλασμίδιο που εκφράζει mtRFP, ένα RFP με 

σηματοδοτική αλληλουχία για την στόχευσή του στο διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων. Για την Trr1, την Trx1 και το στέλεχος με την πρωτεΐνη ελέγχου Trx2-

GFP, δεν παρατηρήθηκε σαφής συν-εντοπισμός με τα μιτοχόνδρια, παρά το γεγονός 

ότι παρατηρήθηκαν αλλαγές στα πρότυπα εντοπισμού αυτών των πρωτεϊνών 

(δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Ωστόσο, η Gpx3-GFP φάνηκε να συνεντοπίζεται με 

το mtRFP υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες.  

Μία από τις παραμέτρους που μπορούν να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δεν 

μπορέσαμε να δούμε το μιτοχονδριακό εντοπισμό των Trr1 ή Trx1 είναι η υψηλή 

κυτοσολική παρουσία τους. Προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα της 

προσέγγισης του μικροσκοπίου φθορισμού, όπως το μικρό μέγεθος των κυττάρων 

σακχαρομύκητα, χρησιμοποιήσαμε μια βιοχημική προσέγγιση. Κύτταρα 

σακχαρομύκητα αναπτύχθηκαν σε θρεπτικά παρουσία γλυκερόλης και μιτοχόνδρια 

απομονώθηκαν. Ακολούθησε ανάλυση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης και 

ανοσοαποτύπωση του κλάσματος κυτοσολίου και μιτοχονδρίων για την Gpx3-GFP, 

την Trr1-GFP και για το Δgpx3 στέλεχος σε γενετικό υπόβαθρο BY4741. Αυτή η 

προσέγγιση αποκάλυψε ότι η Trx1 εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 24). Αυτή 

την περίοδο πραγματοποιούνται τα πειράματα για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία για 

την Gpx3-GFP και την Trr1-GFP. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοαποτύπωσης σε απομονωμένα 

μιτοχόνδρια από το στέλεχος BY4741 (ανάπτυξη σε γλυκόζη), έπειτα από επώαση με 

H2O2. Παρατηρούμε στην εικόνα 24 ότι η Gpx3 φαίνεται να αυξάνεται στο κλάσμα 

των μιτοχονδρίων που έχουν υποστεί στρες, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα 

υπόλοιπα στοιχεία. 
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Εικόνα 24: Η Gpx3 και η Trx1 βρίσκονται στα μιτοχόνδρια. Πείραμα ανοσοαποτύπωσης 
με απομονωμένα μιτοχόνδρια, έπειτα από επώαση με Η2Ο2.  

 

2.4 Είσοδος της Gpx3 στα μιτοχόνδρια  

Για να ελέγξουμε περαιτέρω την δυνατότητα εισαγωγής τους στο διαμεμβρανικό 

χώρο χρησιμοποιήσαμε το in vitro σύστημα μεταγραφής-μετάφρασης για να 

παράγουμε τα πρόδρομα μόρια ραδιενεργά σημασμένα και πραγματοποιήσαμε 

πειράματα εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Στο πείραμα εντοπισμού για την 

Gpx3 (Εικόνα 25) παρατηρούμε ότι όντως εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και πιο 

συγκεκριμένα βρίσκεται στο διαμεμβρανικό χώρο καθώς αποδομείται από την 

πρωτεάση τρυψίνη κατά την διάρκεια δημιουργίας μιτοπλαστών.  

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν οι Trx1 και Trr1 που δείχνουν να εισέρχονται στα 

μιτοχόνδρια. Δεδομένων αυτών των αποτελεσμάτων αναρωτηθήκαμε αν όλο το 

κυτοσολικό μονοπάτι της Gpx3 είναι παρόν στο IMS (συμπεριλαμβανομένου και του 

παράγοντα Yap1). Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με ραδιενεργό πρόδρομο 

μόριο Yap1 (αποδιαταγμένο ή μη) σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια έδειξαν ότι δεν 

εισέρχεται στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 25). Επομένως η αποτελεσματική μιτοχονδριακή 

στόχευση των υπολοίπων πρωτεϊνών (Gpx3, Trx1, Trr1) δεν πρέπει να αποτελεί 

τυχαίο γεγονός αλλά να συνδέεται με κάποιον εναλλακτικό ρόλο τους σε αυτό το 

διαμέρισμα.    

2.5 Μιτοχονδριακοί φαινοτύποι στο στέλεχος Δgpx3  

Έχοντας ενδείξεις ότι η Gpx3, η Trx1 και η Trr1 μπορούν να ανιχνευθούν στα 

μιτοχόνδρια in vivo, μας ενδιέφερε να καταλάβουμε το ‘γιατί’. Για να εκτιμηθεί εάν 
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υπάρχει ένας μιτοχονδριακός ρόλος για τις πρωτεΐνες αυτές, χρησιμοποιήσαμε τα 

στελέχη απαλοιφής για να εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν αυτές οι πρωτεΐνες δεν είναι 

παρούσες. 

 

Εικόνα 25: Όλο το μονοπάτι υπάρχει στα μιτοχόνδρια πλην του Yap1. Πειράματα εισόδου 
ραδιενεργών υποστρωμάτων σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια (αυτοραδιογραφία). Η τοπολογία 
της Gpx3 ελέχθηκε περαιτέρω με κατακερματισμό των μιτοχονδρίων. 

Για τις μελέτες μας χρησιμοποιήσαμε δύο στελέχη, το Δtrx1 και το Δgpx3, καθώς η 

διαγραφή της Trr1 είναι θανατηφόρα για το κύτταρο. Εστιάσαμε κυρίως στην Gpx3, 

καθώς οι μιτοχονδριακοί φαινότυποι για το Δtrx1 έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν 

χωρίς όμως να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας εναλλακτικής τοπολογίας. 

Χρησιμοποιήσαμε ως κύτταρα ελέγχου το στέλεχος Δyap1, για να αποκλείσουμε 

τυχόν φαινότυπους που εξαρτώνται από το ρόλο του Yap1, στη μελέτη του στελέχους 

Δgpx3. 

Κατ 'αρχάς θελήσαμε να ελέγξουμε αν επηρεάζεται η είσοδος προ-πρωτεϊνών στα 

μιτοχόνδρια όταν η Gpx3 είναι απούσα. Πραγματοποιήθηκε είσοδος 

ραδιοσημασμένης πρωτεΐνης Tim10 και SU9-DHFR σε μιτοχόνδρια που 

απομονώθηκαν από αγρίου τύπου κύτταρα BY4741 ή το Δgpx3 στέλεχος, πριν ή μετά 

από επώαση με υπεροξείδιο υδρογόνου για 1 ώρα. Η αντίδραση εισόδου 

πραγματοποιήθηκε για 30 λεπτά, και από την εικόνα αυτοραδιογραφίας συγκρίναμε 
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πώς επηρεάζεται η είσοδος των προδρόμων μορίων στα διαφορετικά μιτοχόνδρια. Τα 

επίπεδα εισόδου του Tim10 στα μιτοχόνδρια του Δgpx3 στελέχους σε σύγκριση με το 

στέλεχος άγριου τύπου εμφανίζει ένα παράξενο φαινότυπο, τον οποίο δεν μπορούμε 

να εξηγήσουμε (Εικόνα 26). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το Tim10 εισάγεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα μιτοχόνδρια Δgpx3, ενώ κάτω από συνθήκες στρες η 

κατάσταση αντιστρέφεται καθώς περισσότερο Tim10 εισέρχεται στα αγρίου τύπου 

μιτοχόνδρια. Θα πρέπει να πραγματοποιήθουν πειράματα με άλλες διαλυτές 

πρωτεΐνες του IMS προκειμένου να ελέξουμε αν πρόκειται για ειδική συμπεριφορά. 

Παραδόξως, όταν ελέγξαμε την εισαγωγή της υπομονάδας 9 της συνθετάσης ATP 

(Su9DHFR), η οποία απαιτεί ένα στάδιο ωρίμανσης, είδαμε ότι σε συνθήκες στρες 

λόγω υπεροξειδίου του υδρογόνου, η είσοδος του Su9DHFR τείνει να καταργηθεί στα 

μιτοχόνδρια Δgpx3. Ο συγκεκριμένος φαινότυπος διασώθηκε όταν η Gpx3 

εκφράστηκε από πλασμίδιακο φορέα πριν την απομόνωση των μιτοχονδρίων (Εικόνα 

26). Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η απώλεια της Gpx3 μπορεί να οδηγήσει σε 

απώλεια του δυναμικού της μεμβράνης λόγω του υπεροξειδίου του υδρογόνου, 

υπόθεση που ελέγχθηκε in vivo από την Π. Κριτσιλίγκου. 

 

Εικόνα 26: Απουσία Gpx3 επηρεάζεται η είσοδος πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια. Είσοδος 
ραδιενεργού Tim10 και su9-DHFR σε μιτοχόνδρια BY4741, Δgpx3 και Δgpx3-Gpx3Myc που 
απομονώθηκαν έπειτα από επώαση με H2O2. 

Συγκεκριμένα, τα αγρίου τύπου, Δgpx3 και Δyap1 στελέχη στα οποία εκφράζεται 

τοmtRFP επωάστηκαν με το χημικό DICO6, μία χρωστική ουσία που ενσωματώνεται 

σε μεμβράνες όταν έχουν ηλεκτροχημικό δυναμικό. Στη συνέχεια, με την χρήση 

μικροσκοπίου, παρατηρήθηκε ότι υπό κανονικές συνθήκες μπορούμε να δούμε ότι τη 

χρωστική ουσία να ενσωματώνεται στις μιτοχονδριακές μεμβράνες και φαίνεται να 
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συνεντοπίζονται με τα πλασμίδια mtRFP για όλα τα στελέχη (δεδομένα δεν 

παρουσιάζονται). Ωστόσο, κάτω από συνθήκες στρες υπεροξειδίου του υδρογόνου, η 

συσσώρευση της χρώσης DICO6 στις μιτοχονδριακές μεμβράνες χάνεται για το 

Δgpx3. Αντιθέτως, το δυναμικό της μεμβράνης διατηρείται στο στέλεχος Δyap1, 

υποδεικνύοντας ότι η έλλειψη δυναμικού δεν είναι ένας φαινότυπος εξαρτώμενος από 

τον Yap1. Η απώλεια του δυναμικού της μεμβράνης θα μπορούσε να έχει συνέπειες 

για την εισαγωγή πρωτεϊνών και να εξηγήσει τον φαινότυπο του πειράματος εισόδου 

του su9DHFR που ανιχνεύεται σε Δgpx3 μεταλλάξεις. 

Αυτή την περίοδο προσπαθούμε να εξετάσουμε την μιτοχονδριακή μορφολογία 

περισσότερο, πραγματοποιώντας μια σειρά ΕΜ (Electron Microscopy) αναλύσεων 

εστιάζοντας στη μιτοχονδριακή μορφολογία των ακρολοφιών, για μια πιθανή δομική 

εξήγηση της απώλειας του δυναμικού της εσωτερικής μεμβράνης.  

2.6 Είσοδος της Gpx3 στο IMS 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο της Gpx3 στα μιτοχόνδρια, θα ήταν χρήσιμο 

να δημιουργηθεί μια μεταλλαγμένη εκδοχή του Gpx3 που δεν εισέρχεται σε αυτά, η 

οποία όμως εξακολουθεί να διατηρεί τη λειτουργία της ως μεταγωγέας του σήματος 

στρες στην Yap1 στο κυτταρόπλασμα. Πειράματα που διεξήχθησαν σε μεταλλαγμένα 

μιτοχόνδρια GalMia40 και GalErv1 (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται) προτείνουν 

ότι η Gpx3 δεν απαιτεί την Mia40 ή την Erv1 για την είσοδο της στο διαμεμβρανικό 

χώρο. Μια πρόσφατη δημοσίευση που περιγράφει πειράματα ριβοσωμικού προφίλ 

πρότεινε ότι η Gpx3 μπορεί να έχει μη-AUG κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης, 

εναλλακτικό του κανονικού κωδικονίου AUG [172]. Μετά από επικοινωνία με τους 

συγγραφείς, καταλήξαμε σε δύο με τρία πιθανά κωδικόνια, όπου το ριβόσωμα 

πιθανόν να εκκινήσει την μετάφραση (Εικόνα 27). Τα πιθανά προϊόντα αυτής της 

μετάφρασης είναι τρεις διαφορετικές εκδοχές της Gpx3 με αντίστοιχες αμινοτελικές 

επεκτάσεις 18, 16 ή 14 αμινοξέων. Οι αλληλουχίες αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας 

λογισμικό online (Mitoprot) και διαπιστώθηκε ότι αυτές οι επεκταμένες μορφές της 

Gpx3 μπορεί να περιέχουν σήματα που θα τις οδηγούν στα μιτοχόνδρια. (Πιθανότητα 

εισαγωγής στα μιτοχόνδρια των διαφορετικών εκδόσεων του Gpx3: +18: 0.89, +16: 

0.74, +14: 0.64, αγρίου τύπου: 0.0033). Επιπλέον, αξιοποιήσαμε το λογισμικό για την 

αποτύπωση σε έλικα (helical wheel) με την αλληλουχία της Ν-τελικής περιοχής της 

Gpx3, αλλά και των πιθανών επεκτάσεων.  
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Με την πληροφορία που συλλέχθηκε, για να μελετήσουμε αυτές τις πιθανές 

εκτεταμένες μορφές της Gpx3 δημιουργήσαμε μια σειρά από διαφορετικές 

κατασκευές (Εικόνα 27). Το Δgpx3 στέλεχος μετασχηματίστηκε με αυτές τις μορφές 

της Gpx3 και εξετάσθηκε η ευαισθησία του σε οξειδωτικό στρες καθώς και τα 

επίπεδα έκφρασης πρωτεΐνης. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η Gpx3 ανιχνεύεται σε όλες 

τις περιπτώσεις (δεδομένα δεν παρουσιάζονται), ενώ καταφέραμε να ξεχωρίσουμε τις 

διαφορετικές μορφές από το προφίλ ανάλυσης τους στο πήκτωμα ακρυλαμίδης. 

Επιπλέον, οι εκτεταμένες μορφές έδειξαν μεγαλύτερη ανοχή σε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου και με εκείνα που είχαν την αγρίου 

τύπου Gpx3. 

Παράγαμε ραδιενεργά τρεις διαφορετικές εκδοχές της Gpx3, την +18, την αγρίου 

τύπου και την κομμένη εκδοχή ΔΝ35. Αρχικά πραγματοποιήσαμε ένα απλό πείραμα 

εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια και παρατηρήσαμε ότι εισέρχονται και οι τρεις 

μορφές. Παρόλα αυτά, σημασία δεν έχει μόνο η είσοδος αλλά και ο ρυθμός με τον 

οποίο επιτυγχάνεται. Πειράματα κινητικής διεξήχθησαν με τα τρία διαφορετικά 

πρόδρομα μόρια και στην συνέχεια έγινε ποσοτικοποίηση του μονομερούς (Εικόνα 

28). Παρατηρούμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε είσοδο των μορίων αλλά η 

+18 εκδοχή εισάγεται ταχύτερα από τις άλλες δύο μορφές.  
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Εικόνα 27: Παρουσία οξειδωτικού στρες στα κύτταρα, παράγεται μια επιμήκης Gpx3. a) 
Σχηματική επεξήγηση πειράματος ριβοσωμικού προφίλ [172]. b) Σχηματική αναπαράσταση 
των διαφορετικών  κατασκευών της Gpx3 που ελέγχθηκαν. c) Αποτύπωση σε έλικα της 
αμινοτελικής επέκτασης (+18) της Gpx3 και της περιοχής ανοδικά της C36. Πρόβλεψη 
δευτεροταγούς δομής των δύο μορφών της Gpx3 με χρήση του λογισμικού ‘Praline’. 

 

2.7 Οξειδωτική Κατάσταση της μιτοχονδριακής Gpx3 

Η παρουσία της Gpx3 στο διαμεμβρανικό χώρο έχει υποστηριχθεί μέχρι στιγμής με 

αποτελέσματα από διαφορετικές μεθόδους. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στο 

κυτοσόλιο είναι μέσω οξείδωσης της κυστεΐνης 36 σε σουλφενικό οξύ λόγω των 

υψηλών επιπέδων H2O2. Το επόμενο ερώτημα που αποφασίσαμε να εξετάσουμε ήταν 

η οξειδωτική κατάσταση της στα μιτοχόνδρια. Μελέτες που είχαν διεξαχθεί στο 

παρελθόν είχαν δείξει ότι η μετάλλαξη της κυστεΐνης C82 στην Gpx3 μπλοκάρει την 

δημιουργία του δισουλφιδικού δεσμού με την C36. Εμείς θελήσαμε να εξετάσουμε αν 

η είσοδος αυτού του μεταλλάγματος στα μιτοχόνδρια θα βοηθήσει να ελέγξουμε την 

οξειδωτική κατάσταση της Gpx3 στο διαμεμβρανικό χώρο. Στην εικόνα 29, 

παρατηρούμε ότι το ραδιενεργό πρόδρομο μόριο εισέρχεται στα μιτοχόνδρια, αλλά 

λόγω της μεταλλαγής δεν είναι σε θέση να οξειδωθεί. Σε συνέχεια αυτών των 
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αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται τώρα πειράματα εισόδου σε μιτοχόνδρια με 

ραδιενεργή Gpx3 αγρίου τύπου και μεταλλαγμένη χρησιμοποιώντας συνθήκες 

παρόμοιες με το in vitro σύστημα που περιγράφηκε στην Εικόνα 23 για τον 

εντοπισμό σουλφενυλιωμένης Gpx3. 

 

Εικόνα 28: Το +18Gpx3 εισέρχεται ταχύτερα στα μιτοχόνδρια. Πείραμα κινητικής 
εισόδου ραδιενεργών εκδοχών της Gpx3 και η ποσοτικοποίηση αυτών. 

 

 

Εικόνα 29:Το μετάλαγμα C82A Gpx3 εισέρχεται στα 

μιτοχόνδρια. Πείραμα εισόδου σε αγρίου τύπου καιGalMia40 

μιτοχόνδρια (αυτοραδιογραφία).   

 

2.8 Η αλληλεπίδραση in vitro με την Mia40 

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω σε δύο πιθανά μοντέλα για να περιγράψουμε το 

ρόλο της Gpx3 στο διαμεμβρανικό χώρο, παρόλο που δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενα. Το πρώτο μοντέλο (Εικόνα 30) είναι ότι, με έναν τρόπο παρόμοιο με 

προηγούμενες μελέτες στο ER, θα μπορούσε ίσως η Mia40 να αλληλεπιδρά με την 

Gpx3, με την δεύτερη να ενεργεί ως μια εναλλακτική οξειδάση για την Mia40 μαζί με 

την Erv1. Στο δεύτερο μοντέλο (Εικόνα 30) η Gpx3 δρα μαζί με την Trx1 και την 
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Trr1 ως ένα σύστημα για την αποτοξίνωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Πρέπει 

να τονιστεί ότι τα αυτά μοντέλα δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους και δεν αποκλείεται 

να ισχυούν και τα δύο υπό διαφορετικές συνθήκες. 

Για να εξεταστεί το πρώτο σενάριο, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από in vitro 

πειράματα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Εξετάσαμε όλα τα πιθανά ζεύγη για 

πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ οξειδωμένης (ox) και ανηγμένης (red) μορφής των 

πρωτεϊνών, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 31. Για τις αντιδράσεις αυτές, 

χρησιμοποιήσαμε την διαλυτή μορφή της Mia40 του σακχαρομύκητα, 

ΔΝ290Mia40His. Οι αντιδράσεις πάγωσαν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές με 

προσθήκη 10% TCA και η ανάλυση σε πήκτωμα έγινε αφού πρώτα επωάστηκαν με 

τον αλκυλιωτικό παράγοντα AMS (4-acetamido-4'-maleimidylstilbene-2,2'- disulfonic 

acid). Η πρόσδεση ενός μορίου AMS σε μια ελεύθερη ανηγμένη κυστεΐνη προσθέτει 

0.5kDa στο μοριακό της βάρος και έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε την οξειδωτική 

κατάσταση των πρωτεϊνών.  

 

Εικόνα 30: Πιθανά μοντέλα  περιγραφής του ρόλου της Gpx3 στο διαμεμβρανικό χώρο. 
(A) Ο έλεγχος της Mia40 από την Gpx3 παρουσία υψηλών επιπέδων H2O2, (Β) Ρόλος γενικής 
οξειδάσης του IMS παρουσία υψηλών επιπέδων H2O2   

Αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση της ανηγμένης Mia40 (red) και 

της οξειδωμένης Gpx3 (ox) καθώς ποσότητα ανηγμένης Gpx3 (red) συσσωρεύτηκε 

κατά τη διάρκεια του πειράματος, ενώ αντίστοιχα η Mia40 οξειδώθηκε. Σημειώνεται 
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ότι η οξειδωτική κατάσταση της Mia40 ήταν δύσκολο να ανιχνευτεί λόγω των μικρών 

διαφορών στο μοριακό βάρος μεταξύ των ανηγμένων και οξειδωμένων μορφών 

(Εικόνα 31). Το πείραμα επαναλήφθηκε με καθαρή πρωτεΐνη Mia40 ανηγμένη (red) 

και με ραδιενεργή Gpx3 οξειδωμένη (ox) για την καλύτερη διάκριση μεταξύ των δύο 

πρωτεϊνών (Εικόνα 32). Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι από τα πρώτα 30 

κιόλας δευτερόλεπτα της αντίδρασης η Gpx3 οξειδώνει το ενεργό κέντρο της Mia40 

και κατά συνέπεια η ίδια ανάγεται. Ως αντίδραση ελέγχου για την Gpx3-Mia40 

αλληλεπίδραση, χρησιμοποιήθηκε ανηγμένο Tim10 (red) με οξειδωμένη Gpx3 (ox), 

για να εξετάσουμε την εξειδίκευση του in vitro συστήματος, καθώς επίσης και το 

κατά πόσο η Gpx3 μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες πρωτεΐνες στο IMS. Το 

πείραμα έδειξε ότι Gpx3 μπορεί να οξειδώσει τοTim10, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό 

όπως την Mia40 (Εικόνα 31). Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Gpx3 

μπορεί να λειτουργήσει ως ένας γενικός οξειδωτικός παράγοντας στο IMS, καθώς η 

οξείδωσή της με Η2Ο2 θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την οξείδωση των 

πρωτεϊνών στο διαμεμβρανικό χώρο.  

Η αλληλεπίδραση με την Mia40 μελετήθηκε επίσης με μια εναλλακτική μέθοδο, 

χρησιμοποιώντας μια μεμβράνη ακινητοποιημένων πεπτιδίων της Gpx3, 13 

αμινοξέων το καθένα (spot) με μια αλληλοεπικάλυψη δέκα αμινοξέων. Η μεμβράνη 

αυτή επωάστηκε με καθαρή πρωτεΐνη Mia40, στην συνέχεια μεταφέρθηκε το 

αποτύπωμα σε μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση με αντίσωμα ειδικό για την Mia40. Το προφίλ της αλληλεπίδρασης φαίνεται 

στην Εικόνα 33, όπου βλέπουμε ποιες περιοχές πεπτιδίων ανιχνεύονται με το 

αντίσωμα και επομένως, έχουν προσδέσει την Mia40.  

Στο γράφημα, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις βρίσκονται στο 

αμινοτελικό άκρο και συγκεκριμένα στην +18 περιοχή. Η επόμενη περιοχή που έχει 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης είναι αμέσως μετά την μεθειονίνη έναρξης, ενώ τέλος 

στο καρβοξυτελικό άκρο βλέπουμε σήμα σε μια περιοχή που αποτελείται από πολλά 

υδρόφοβα αμινοξέα. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να αποτελεί περιοχή πρόσδεσης, 

αφού η Mia40 είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά μέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων, 

τουλάχιστον στο μηχανισμό οξειδωτικής αναδίπλωσης στο IMS. Σαν πείραμα 

ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ένα από τα μεταλλάγματα της Mia40 του οποίου η 

ανικανότητα για αλληλεπιδράσεις έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, λόγω των 

υδρόφοβων μεταλλαγών που έχουν εισαχθεί στην κοιλότητα πρόσδεσης στην 
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πρωτεΐνη. Η εικόνα σε αυτή την περίπτωση αυτή είναι πιο καθαρή, ενώ το μόνο σήμα 

που μένει είναι στην επέκταση +18 της Gpx3. Τέλος, το ίδιο πέιραμα 

πραγματοποιήθηκε με την Trx1, της οποίας το προφίλ αλληλεπίδρασης με την Gpx3 

φαίνεται να εστιάζει κυρίως στο καρβοξυτελικό άκρο (δεδομένα δεν 

παρουσιάζονται). 

 

Εικόνα 31: H Gpx3 με ρόλο οξειδάσης. In vitro πείραμα αλληλεπίδρασης μεταξύ 
ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών Gpx3 και ΔΝ290Mia40His (κινητική). 

 

Εικόνα 32: Η αλληλεπίδραση μεταξύ Mia40 και Gpx3. In vitro πείραμα αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ΔΝ290Mia40His και ραδιενεργής Gpx3 (κινητική). 
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Εικόνα 33: Χαρτογράφηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ Mia40 και Gpx3. a) Σχηματική 
αναπαράσταση πειραματικής διαδικασίας- peptide scan, b) Μεμβράνη ακινητοποιημένων 
πεπτιδίων της Gpx3 επωάστηκε με διαφορετικές εκδοχές της Mia40 (αγρίου τύπου και 
υδρόφοβου μεταλλάγματος) για την καταγραφή των πιθανών περιοχών αλληλεπίδρασης. 
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Κεφάλαιο 3: Η Fe/S πρωτεΐνη Dre2 στα μιτοχόνδρια: Στόχευση και 
αλληλεπιδράσεις 

3.1  Χαρακτηριστικά της Dre2 και της ομόλογης της, Anamorsin 

Μια αρχική ανάλυση βιοπληροφορικής που πραγματοποιήθηκε από τους συνεργάτες 

μας, έδειξε ότι η πρωτεΐνη Ciapin1 ή αλλιώς Anamorsin, όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή (Εικόνα 12), περιέχει ένα άκρως συντηρημένο κυστεϊνικό μοτίβο CX5-

14CX2CXCXnCX2CX7CX2C, το οποίο βρίσκεται σε 182 αλληλουχίες που βρίσκονται 

σε 103 ευκαρυωτικά είδη (μέσο μήκος του τμήματος ~85 αα). Το τμήμα αυτό της 

Ciapin1 συνήθως βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο και μπορεί να συνδέεται με 

άλλες λειτουργικές περιοχές. Στις πρωτεΐνες Anamorsin και Dre2, το κομμάτι αυτό 

της πρωτεΐνης συντήκεται στο αμινοτελικό άκρο με μια περιοχή 

μεθυλοτρανσφεράσης.  

Η δευτεροταγής δομή αλλά και προβλέψεις αναδίπλωσης δείχνουν ότι αυτά τα δύο 

κομμάτια της Ciapin1 χωρίζονται από μια περιοχή σύνδεσης μη δομημένη 50 

καταλοίπων και ότι το αρχικό τμήμα της καρβοξυτελικής συντηρημένης περιοχής 

(κατάλοιπα 222-266), είναι ιδιαίτερα αδόμητο, ενώ το τελικό τμήμα προβλέπεται να 

είναι πιο δομημένο. Η τελευταία περιοχή του τομέα αυτού περιέχει ένα δίδυμο CX2C 

μοτίβο, ενώ το αρχικό τμήμα του περιέχει τέσσερις επιπλέον κυστεΐνες. Επειδή έχει 

δειχθεί ότι το ομόλογο στο σακχαρομύκητα, Dre2, μπορεί να δεσμεύσει ένα Fe/S 

σύμπλοκο, είναι πιθανόν οι κυστεΐνες του άκρως συντηρημένου μοτίβου να 

εμπλέκονται στην πρόσδεση του σιδήρου. 

Η έκφραση ανασυνδυασμένης Anamorsin παρουσία σιδήρου και ο μετέπειτα 

καθαρισμός οδηγεί σε ένα ερυθρό-καφέ διάλυμα πρωτεΐνης που υποδηλώνει την 

παρουσία ενός κέντρου μετάλλου-σιδήρου. Η πρωτεΐνη είναι μονομερές σε διάλυμα 

ενώ αποδομείται εντός 7-10 ημερών σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από αναερόβιες 

συνθήκες με αποτέλεσμα να δίνει ένα σταθερό θραύσμα 19 kDa (Εικόνα 34). Η 

ανάλυση με φασματομετρία μάζας αποκάλυψε ότι το σταθερό θραύσμα αποτελείται 

από το Ν-τελικό τμήμα συγκεκριμένα τα πρώτα 172 αμινοξέα της πρωτεΐνης. Κατά 

τη διάρκεια της αποδόμησης, το χρώμα του διαλύματος χάνεται, υποδεικνύοντας ότι 

ο σίδηρος απελευθερώνεται. 
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Εικόνα 34: Χαρακτηριστικά και μελέτη της Anamorsin. Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη 
μόλις έχει απομονωθεί αναλύθηκε σε πήκτωμα ακρυλαμίδης και αντίστοιχα μετά από 10 
μέρες. Παρουσιάζεται επίσης το διάγραμμα κορδέλας του Ν-τελικού άκρου της Anamorsin. 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ της Anamorsin και της hMia40 μελετήθηκε in vitro παρουσία ή 
απουσια αλκυλιωτικού παράγοντα AMS. 
 

Η διαλυτή δομή του καλά διπλωμένου αμινοτελικού μέρους (1-172 αα) λύθηκε με 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και δείχνει την 

παρουσία πέντε α-έλικων και έξι β-πτυχωτών φύλλων να εναλλάσσονται ως 

διαρθρωτικά στοιχεία (Εικόνα 34). Τα β-πτυχωτά φύλλα είναι όλα παράλληλα, εκτός 

από το τελευταίο που είναι αντιπαράλληλο. Δημιουργούν μια επιφάνεια γύρω από την 

οποία οι έλικες διατάσσονται. Αυτή η αναδίπλωση διαφέρει ελάχιστα με την κεντρική 

δομή του τομέα S-αδενοσυλ-L-μεθειονίνη (SAM) της μεθυλοτρανσφεράσης, όπως 

προαναφέραμε. Οι διαρθρωτικές διαφορές υποδηλώνουν ότι η Ν-τελική περιοχή της 

Anamorsin δεν εμπλέκεται στην δέσμευση SAM. Επαληθεύθηκε με επώαση 15N-

επισημασμένης Ν-τερματικής περιοχής με μια μεγάλη περίσσεια του μορίου SAM και 

στη συνέχεια εκτελέστηκαν 1Η-15N HSQC (Heteronuclear Single Quantum 

Coherence) πειράματα, τα οποία δεν έδειξαν διαφορές χημικής μετατόπισης. Αυτό το 

αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Ν- και C-

τελικών περιοχών της πλήρους μήκους πρωτεΐνης. Συνεπώς, οι κυστεΐνες που 



80 
 

εμπλέκονται στο συντονισμό σίδηρου βρίσκονται όλες στον τομέα συντηρημένων 

κυστεϊνών. 

Τα μοτίβα δέσμευσης για τα διάφορα σύμπλοκα Fe/S δεν είναι συντηρημένα σε 

υψηλό βαθμό, παρόλα αυτά έχουν παρατηρηθεί κάποιες ομοιότητες [173, 174]. 

Συγκεκριμένα, τα μοτίβα δέσμευσης για τα σύμπλοκα [2Fe-2S] ταξινομούνται σε 

τρεις κύριες ομάδες [175, 176]. Ωστόσο, η σύγκριση τους με τα κυστεϊνικά μοτίβα 

της Anamorsin δεν έδωσαν κάποια σαφή ένδειξη για το είδος του συμπλόκου που 

προσδένεται. Η χημική ανασύσταση της πλήρους μήκους Anamorsin με περίσσεια 

σιδήρου και θείου οδήγησε σε αυξημένη ένταση στο κοκκινωπό-καφέ χρώμα 

διαλύματος. Το φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες/ορατό (UV/vis) έδωσε μια 

κορυφή στα 333nm καιπιο αδύναμες, ευρείες κορυφές στα 420nm και460nm, τα 

οποία είναι τυπικά χαρακτηριστικά απορρόφησης [2Fe-2S] clusters [177]. Πειράματα 

ηλεκτρονίων παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) επιβεβαίωσαν την παρουσία [2Fe-

2S] συμπλόκων.  

3.2 Αλληλεπίδραση μεταξύ Mia40 και Anamorsin 

Η παρουσία του διπλού CX2C στο καρβοξυτελικό άκρο της Dre2 σε συνδυασμό με 

την τοποθέτηση της στα μιτοχόνδρια, υποδήλωνε μια πιθανή αλληλεπίδραση με την 

Mia40. Αρχικά, έγινε έλεγχος αν μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι πρωτεΐνες αυτές σε 

πειράματα ανασύστασης in vitro. Η πλήρως οξειδωμένη Mia40 (τρεις δισουλφιδικές 

γέφυρες) επωάστηκε με την Anamorsin απουσία του συμπλόκου Fe/S, η οποία 

περιέχει δέκα κυστεΐνες σε ανηγμένη κατάσταση. Ο διαχωρισμός της οξειδωτικής 

κατάστασης των δύο πρωτεϊνών μετά την επώαση πραγματοποιήθηκε μέσω 

αντίδρασης με τον αλκυλιωτικό παράγοντα AMS και ανάλυση σε πήκτωμα 

ακρυλαμίδης. Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 34 στα δείγματα 5 και 6, η Mia40 

παρουσία AMS μετατοπίζεται ψηλότερα στο πήκτωμα υποδηλώνοντας ότι το CPC 

μοτίβο της βρίσκεται σε ανηγμένη κατάσταση, έπειτα από την αντίδραση με την 

Anamorsin. Αντιστοίχως, η Anamorsin μετατοπίζεται χαμηλότερα σε σχέση με το 

δείγμα 8 στο οποίο η πρωτεΐνη είναι πλήρως ανηγμένη και επομένως προσδένει 10 

μόρια AMS. Αυτή η χαμηλότερη μετατόπιση υποδεικνύει την ύπαρξη δισουλφιδικού 

δεσμού. Η επώαση με ALR (το ανθρώπινο ομόλογο της Erv1) ως αντίδραση ελέγχου 

έδειξε ανικανότητα οξείδωσης της Anamorsin. Τα πειράματα αυτά επαληθεύτηκαν 

από αναλύσεις στις πρωτεΐνες με NMR, 1H- 15NHSQC και MALDI-MS. Όλα τα 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι η Mia40 οξειδώνει το διπλό CX2C μοτίβο εισάγοντας δύο 

δισουλφιδικούς. 

3.3 Είσοδος της Dre2 στα μιτοχόνδρια 

Τα παραπάνω δομικά αποτελέσματα προέκυψαν από πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργάτες μας. Από την δική μας μεριά, εστιάσαμε 

στην Dre2 κυρίως και τον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Ακολουθώντας 

την πρόταση της βιοπληροφορικής ανάλυσης και τα ήδη δημοσιευμένα 

απότελέσματα για τον εντοπισμό της Dre2 στο κύτταρο, θεωρήσαμε ότι και η 

Anamorsin και η Dre2 θα μπορούσαν να είναι πιθανά υποστρώματα για την Mia40.  

 

Εικόνα 35: Η Dre2 και η Anamorsin εισέρχονται σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια 
σακχαρομύκητα. Η είσοδος και τοπολογία της Dre2 στο διαμεμβρανικό χώρο των 
μιτοχονδρίων ελέχθηκε με χρήση αυτοραδιογραφίας. 

 

Για να ελέγξουμε τι συμβαίνει φυσιολογικά στα μιτοχόνδρια, πραγματοποιήσαμε σε 

πρώτο στάδιο πειράματα εισόδου και της Anamorsin και της Dre2 σε απομονωμένα 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα. Οι πρωτεΐνες παράχθηκαν ως πρόδρομα μόρια 

ραδιενεργά και στην συνέχεια επωάστηκαν με τα μιτοχόνδρια. Από το πείραμα αυτό 

παρατηρούμε ότι η Anamorsin εισέρχεται στα μιτοχόνδρια, καθώς προστατεύεται από 

την παρουσία τρυψίνης (Εικόνα 35). Προηγούμενη μελέτη είχε δείξει με χρήση 

αντισωμάτων ότι ένα μικρό ποσοστό της Dre2 βρίσκεται στα μιτοχόνδρια. 

Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική τεχνική, παρατηρούμε ότι η ραδιενεργή Dre2 

εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και βρίσκεται στον διαμεμβρανικό χώρο καθώς η 
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προσθήκη πρωτεάσης σε μιτοπλάστες την αποδομεί (Εικόνα 35). Παρόλο που η Dre2 

είναι μια διαλυτή πρωτεΐνη, στις εικόνες αυτοραδιογραφίας την βρίσκουμε 

προσκολλημένη στην εσωτερική μεμβράνη. Αυτός ο φαινότυπος μπορεί να σχετίζεται 

είτε με τον μηχανισμό εισόδου της, είτε με κάποιο αλληλεπιδρώντα παράγοντα. 

Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί για άλλες διαλυτές πρωτεΐνες του 

διαμεμβρανικού χώρου, όπως το Tim10 όταν χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα 

εισόδου ως ραδιενεργά μόρια. 

3.4 Δημιουργία μικτού δισουλφιδικού ενδιαμέσου Dre2-Mia40 

Προκειμένου να μελετήσουμε την φυσική αλληλεπίδραση της Mia40 με τις δύο Fe/S 

πρωτεΐνες, στήσαμε μια πειραματική διαδικασία in vitro όπου προσπαθήσαμε να 

παρατηρήσουμε τα μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα μεταξύ τους όταν τα μπλοκάρουμε 

με NEM. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με επιτυχία για την 

παρατήρηση μικτών δισουλφιδικών ενδιαμέσων μεταξύ πρωτεϊνών και 

χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και στην μελέτη της βιογένεσης της Mia40 

(Αποτελέσματα-Κεφάλαιο 1). Χρησιμοποιήθηκε για αυτό το πείραμα ραδιενεργή 

Anamorsin/Dre2 και μια διαλυτή μορφή της οξειδορεδουκτάσης (ΔN290Mia40His) 

του σακχαρομύκητα. Πρόκειται για μια λειτουργική εκδοχή της στην οποία λείπουν 

τα πρώτα 290 αμινοξέα που είναι υπεύθυνα για την πρόσδεση της στην εσωτερική 

μεμβράνη των μιτοχονδρίων. Παρατηρούμε ότι η Mia40 αλληλεπιδρά με την 

Anamorsin σε μια αντίδραση συγκεκριμένης κινητικής όπου σχηματίζεται το μικτό 

δισουλφιδικό ενδιάμεσο μεταξύ τους (Εικόνα 36). Το ενδιάμεσο αυτό διασπάται 

παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, ενώ όταν χρησιμοποιείται το μετάλλαγμα της 

Mia40, SPS, που είναι τελείως ανενεργό δεν μπορεί να σχηματιστεί καθόλου. Αυτός 

ο φαινότυπος είναι τυπικός για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Mia40 και των 

υποστρωμάτων της. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν οι εικόνες αυτοραδιογραφίας 

όταν χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη Mia40 με την anamorsin, αλλά και το αντίστοιχο 

ζεύγος πρωτεϊνών σακχαρομύκητα (ΔN290Mia40His με Dre2). 

Τα αποτελέσματα που είχαμε συλλέξει υποδείκνυαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η 

αλληλεπίδραση και στα μιτοχόνδρια. Για να μπορέσουμε να πάρουμε αντίστοιχες 

ενδείξεις σε επίπεδο μιτοχονδρίων πραγματοποιήσαμε το εξής πείραμα: η ραδιενεργή 

Dre2 επωάστηκε με απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα κατά την διάρκεια 
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του ωσμωτικού σοκ που διαρρηγνύει την εξωτερική τους μεμβράνη επιλεκτικά 

(δημιουργία μιτοπλαστών). 

 

Εικόνα 36: Η Anamorsin αλληλεπιδρά in vitro και με τις δύο οξειδάσες, yMia40 και 
hMia40. Πείραμα κινητικής μεταξύ ραδιενεργής Anamorsin και ανασυνδυασμένων Mia40. 
Οι αντιδράσεις ‘πάγωσαν’ και αναλύθηκαν σε μη-αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης. Το 
SPS μετάλλαγμα της Mia40 χρησιμοποιήθηκε ως αντίδραση ελέγχου, καθώς δεν μπορεί να 
οξειδώσει το υπόστρωμα. 

 

Σε αυτές τις συνθήκες η ραδιενεργή Dre2 αλληλεπιδρά με την εμπεδωμένη στην 

εσωτερική μεμβράνη Mia40 (ενδογενής πληθυσμός) και επομένως κατά τον 

διαχωρισμό κλασμάτων η Dre2 καταλήγει στην πελέτα (Εικόνα 37). Στο κλάσμα που 

αφορά το διαλυτό χώρο του IMS μια μόνο μικρή ποσότητα Dre2 μπορεί να 

εντοπιστεί, αποτέλεσμα που συμφωνεί με το πείραμα εντοπισμού της στα 

μιτοχόνδρια. Αντιθέτως, όταν προστίθεται η διαλυτή μορφή ΔN290Mia40 κατά την 

διάρκεια ωσμωτικού σοκ, η ποσότητα της Dre2 στο κλάσμα του IMS αυξήθηκε 

σημαντικά. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι η διαλυτή μορφή της Mia40 σε αυτή την 

αντίδραση συναγωνίστηκε αποτελεσματικά την πρόσδεση της Dre2 στον ενδογενή 

πληθυσμό της Mia40 που βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη, ‘κρατώντας’ έτσι την 

Dre2 στο διαλυτό κλάσμα.     

3.5 Απουσία συγκεκριμένης κυστεΐνης πρόσδεσης στην Dre2 

Η είσοδος της Dre2 σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια GalMia40, υποδείκνυε ότι η 

πρωτεΐνη δεν αξιοποιεί τον υποδοχέα του διαμεμβρανικού χώρου για να εισέλθει στο 

οργανίδιο. Προκείμενου να δούμε αν υπάρχει κάποια εξάρτηση από μια 

συγκεκριμένη κυστεΐνη όμως για την είσοδο στα μιτοχόνδρια δημιουργήσαμε μονά 

και διπλά μεταλλάγματα στο διπλό κυστεϊνικό μοτίβο CX2C. 
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Εικόνα 37: Κατακράτηση της Dre2 στο υπερκείμενο παρουσία διαλυτής Mia40. 
Ραδιενεργή Dre2 επωάστηκε με μιτοχόνδρια αγρίου τύπου κατά την διάρκεια δημιουργίας 
μιτοπλαστών. Ανασυνδυασμένη διαλυτή Mia40 προστέθηκε στην αντίδραση για να 
ανταγωνιστεί την ενδογενή Mia40, πριν τον διαχωρισμό των κλασμάτων. 

 

Τα πρόδρομα μόρια που παράχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα εισόδου τα 

οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 38. Σε όλες τις περιπτώσεις υποστρωμάτων αλλά 

και μιτοχονδρίων, η Dre2 εισέρχεται στο οργανίδιο. Αντίστοιχα πειράματα με την 

αγρίου τύπου Dre2, όπου το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης είχε διαρρηχτεί, 

έδειξαν εξάρτηση της διαδικασίας εισόδου από το δυναμικό. Συγκεκριμένα 

παρατηρήσαμε ότι απουσία του δυναμικού περισσότερο μονομερές της Dre2 

εισέρχεται στο διαμεμβρανικό χώρο (Εικόνα 38). Αυτός ο φαινότυπος δεν αποτελεί 

τυπική συμπεριφορά διαλυτών πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου και 

συνδυαστικά με την κατακράτηση της Dre2 στην εσωτερική μεμβράνη κατά την 

μιτοχονδριακή κλασμάτωση, θα μπορούσε να σημαίνει αλληλεπίδραση με 

παράγοντες της εσωτερικής μεμβράνης εξαρτώμενους από το δυναμικό. Η είσοδος 

της Tah18 από την άλλη, δεν εξαρτάται καθόλου από το δυναμικό.       

Ένα από τα βασικά ζητήματα στην έρευνα πάνω στην Dre2 ήταν μέσω ποιού 

συμπλόκου εισέρχεται στα μιτοχόνδρια. Γενικός πόρος εισόδου στο οργανίδιο, όπως 

προαναφέρθηκε στην εισαγωγή αποτελεί το σύμπλοκο  TOM της εξωτερικής 

μεμβράνης. Παρόλα αυτά, πρόσφατες μελέτες καθώς και μη δημοσιευμένα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν και εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής πάντα 

εξαρτώμενους από τον τελικό προορισμό της κάθε πρωτεΐνης. Για να επιβεβαιώσουμε 

ότι η είσοδος της Dre2 στα μιτοχόνδρια εξαρτάται από τους υποδοχείς του 

συμπλόκου TOM πραγματοποιήσαμε το εξής πείραμα: αρχικά επωάσαμε μιτοχόνδρια 

με πρωτεάση για να αποδομηθούν οι υποδοχείς του συμπλόκου (‘shaved 

mitochondria’) και να μειωθεί, αν όχι απαλειφθεί τελείως η ικανότητα του να εισάγει 
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υποστρώματα. Στην συνέχεια, τα μιτοχόνδρια απομονώθηκαν πάλι και 

πραγματοποιήθηκε σε αυτά αντίδραση εισόδου διαφορετικών υποστρωμάτων.    

 

 

Εικόνα 38: Πειράματα εισόδου διαφορετικών εκδοχών Dre2 σε μιτοχόνδρια. a) Οι 
κομμένες εκδοχές ΔC58 (απουσία διπλού CX2C) και ΔΝ204 (τα κυστεϊνικά μοτίβα μόνο) 
ελέχθηκαν για την είσοδο τους στα μιτοχόνδρια. Επιπλέον, εξετάστηκε μια ποικιλία 
κυστεϊνικών μεταλλαγμάτων σε αγρίου τύπου, GalMia40, GalErv1 μιτοχόνδρια. b) Η είσοδος 
της αγρίου τύπου Dre2 ελέχθηκε απουσία δυναμικού της εσωτερικής μεμβράνης, καθώς και 
c) η εξάρτηση της από το σύμπλοκο TOM (συνεργασία με Ε. Καλλέργη). 

 

Η εικόνα αυτοραδιογραφίας αποδεικνύει ότι η είσοδος της Dre2 πράγματι εξαρτάται 

από υποδοχείς του συμπλόκου TOM καθώς στα ‘shaved’ μιτοχόνδρια δεν εισέρχεται 

σχεδόν καθόλου (Εικόνα 38). Για τον έλεγχο αυτού του πειράματος 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης πρωτεΐνες για τις οποίες έχει αποδειχθεί με την ίδια 

διαδικασία ότι εισέρχονται μέσω του TOM.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και πειράματα ανταγωνισμού ανάμεσα στην Dre2 

και την Tim9 όσο αφορά την κατάληψη των υποδοχέων του καναλιού TOM. Τα 

αρχικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δύο αυτά υποστρώματα συναγωνίζονται 

για την είσοδο τους στο μιτοχόνδριο (δεδομένα δεν παρουσιάζονται).  
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3.6 Η Dre2 χαμηλώνει τα τοξικά επίπεδα σιδήρου στα μιτοχόνδρια 

Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι η Dre2 εκτός από το κυτοσόλιο, βρίσκεται σε μικρές 

ποσότητες στο διαμεμβρανικό χώρο όπου κατακρατείται κυρίως στην εσωτερική 

μεμβράνη μέσω πιθανής αλληλεπίδρασης με κάποιο παράγοντα, ενώ τέλος έχει την 

δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με την Mia40 για την οξείδωση του διπλού CX2C 

μοτίβου χωρίς να εξαρτάται από αυτή όμως για την είσοδο της στο διαμεμβρανικό 

χώρο. Αντιθέτως, δείχνει εξάρτηση από το δυναμικό, καθώς η διάρρηξη του οδηγεί 

σε μεγαλύτερα ποσοστά εισόδου, γεγονός που δεν έχει παρατηρηθεί για άλλη 

πρωτεΐνη του IMS. 

Στην συνέχεια, προκειμένου να κατανοήσουμε τον ρόλο της Dre2, θελήσαμε να 

ελέγξουμε πως επηρεάζονται τα επίπεδα σιδήρου παρουσία της στο IMS. Έχει 

δημοσιευτεί ότι απαλοιφή της Erv1 οδηγεί σε 3 φορές περισσότερο σίδηρο στα 

μιτοχόνδρια καθώς το μονοπάτι εξόδου των συμπλόκων σιδήρου/θείου δεν λειτουργεί 

[119]. Η απαλοιφή της Dre2 έχει επιπτώσεις στο κυτοσολικό μονοπάτι CIA, στο 

οποίο δρα και η μεγαλύτερη ποσότητα. Για να μην επηρεάσουμε την φυσιολογική 

λειτουργία του CIA μονοπατιού αλλά να μπορούμε να εστιάσουμε στα μιτοχόνδρια 

χρησιμοποιήσαμε GalErv1 κύτταρα, στα οποία εκφράσαμε την Dre2 με σινιάλο 

στόχευσης για το διαμεμβρανικό χώρο. Αυτή η μορφή της Dre2 έχει ελεγχθεί ότι 

εισέρχεται στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 39). Σε αυτά τα κύτταρα λοιπόν τα ενδογενή 

επίπεδα της πρωτεΐνης δεν επηρεάζονται αλλά ενισχύεται η ποσότητα της στα 

μιτοχόνδρια. Αυτά τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν και για πειράματα βιωσιμότητας 

(Εικόνα 39) αλλά και για απομόνωση μιτοχονδρίων.  

Παρατηρούμε ότι τα κύτταρα ελέγχου στα οποία δεν εκφράζεται η Erv1 καταλήγουν 

σε θνησιμότητα σταδιακά από τις 24 ώρες. Αντιθέτως ο φαινότυπος αντιστρέφεται 

όταν παρέχουμε πλασμίδιο με το γονίδιο της Erv1. Τα κύτταρα στα οποία εκφράζεται 

η στοχευμένη στα μιτοχόνδρια Dre2 παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με τα κύτταρα 

ελέγχου. Μιτοχόνδρια απομονώθηκαν από τα διάφορα στάδια επώασης είτε σε 

γαλακτόζη είτε σε γλυκόζη και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σιδήρου σε αυτά. Τα 

αγρίου τύπου μιτοχόνδρια έδωσαν 3ng ελεύθερου σιδήρου/mg μιτοχονδρίων, 

ποσότητα που συμφωνεί με τις προηγούμενες μελέτες [119]. Τα GalErv1 μιτοχόνδρια 

τα οποία απομονώθηκαν από κύτταρα μεγαλωμένα σε θρεπτικό με γαλακτόζη (άρα 

εκφράζουν την Erv1) έδωσαν παρόμοια επίπεδα σιδήρου. Η επώαση με γλυκόζη στις 
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πρώτες 24 ώρες οδηγεί σε μείωση των ενδογενών επιπέδων της Erv1 και σε πτώση 

του σιδήρου σε 1ng/mg μιτοχονδρίων. Στις 36 ώρες όπου πλέον έχει κατασταλεί 

πλήρως η έκφραση της Erv1, οι ποσότητες ελεύθερου σιδήρου στα μιτοχόνδρια 

αυξάνονται 3 φορές σε σχέση με του αγρίου τύπου, μετρήσεις που συμφωνούν με 

δημοσιευμένα αποτελέσματα [119]. Ενδιαφέρουσα ήταν η περίπτωση των 

μιτοχονδρίων που απομονώθηκαν στις 36 ώρες έκθεσης σε γλυκόζη από κύτταρα 

GalErv1 με την στοχευμένη Dre2 στο διαμεμβρανικό χώρο. Σε αυτά τα μιτοχόνδρια ο 

ελεύθερος σίδηρος πέφτει στα φυσιολογικά επίπεδα. 

 

Εικόνα 39: Η ενισχυμένη παρουσία της Dre2 στο IMS επαναφέρει τα επίπεδα σιδήρου 
στα φυσιολογικά σε GalErv1 μιτοχόνδρια. Πείραμα γενετικής συμπληρωματικότητας 
GalErv1 κυττάρων σε διαφορετικά θρεπτικά. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις 
ελέυθερου σιδήρου σε μιτοχόνδρια απομονωμένα από κύτταρα μεγαλωμένα σε διαφορετικές 
συνθήκες.  

Ένα βασικό ερώτημα στην βιογένεση συμπλόκων σιδήρου/θείου αφορά την μορφή με 

την οποία εξέρχονται από το μιτοχόνδριο. Εμείς θελήσαμε να εξετάσουμε την 

πιθανότητα εξόδου της Dre2 από τα μιτοχόνδρια αφού έχει προσδέσει το σύμπλοκο 

Fe/S, χρησιμοποιώντας την ως ραδιενεργά σημασμένη πρωτεΐνη. Το αποτέλεσμα 

αυτών των προσπαθειών, έδειξε ότι η Dre2 πιθανότατα δεν εξέρχεται η ίδια 

(δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Δύο λοιπόν σενάρια θα μπορούσαν να εξηγήσουν το 

φαινότυπο επαναφοράς των φυσιολογικών επιπέδων ελεύθερου σιδήρου. Αρχικά, η 

Dre2 θα μπορούσε να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο στην μεταφορά και μονοπάτι 

εξόδου των συμπλόκων σιδήρου/θείου από το μιτοχόνδριο. Εναλλακτικά, η παρουσία 

της σε μεγαλύτερα ποσοστά στο IMS και η ικανότητα της να προσδένει σύμπλοκα 

Fe/S θα μπορούσε απλώς να οδηγεί σε μείωση των επιπέδων ελεύθερου σιδήρου στο 

χώρο αυτό. Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν σε μελλοντικές μελέτες. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Συμπεράσματα-Προοπτικές 

Η πρωτεΐνη Mia40 αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα του μονοπατιού MIA που 

εισάγει πρόδρομα μόρια στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Δρώντας ως 

υποδοχέας εγκλωβίζει τα υποστρώματα της στο διαμέρισμα αυτό μέσω οξειδωτικής 

αναδίπλωσης και διευκολύνει σαν σαπερόνη αυτή την διαδικασία. Καθώς η λίστα των 

υποστρωμάτων του μονοπατιού αυτού επεκτείνεται, γίνεται προφανές ότι σε μερικές 

περιπτώσεις τα τελικά στάδια αναδίπλωσης και συγκρότησης διαφοροποιούνται των 

αρχικών σταδίων της εισόδου με την βοήθεια του υποδοχέα Mia40. Πρόσφατα 

βρέθηκε ένα μεγάλο πολυ-πρωτεϊνικό σύμπλοκο στα οργανίδια αυτά (MINOSή 

αλλιώς MitOSήMICOS), που έχει σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση των 

συνδέσεων των ακρολοφιών (cristae junctions) ενώ επίσης αλληλεπιδρά και με το 

μονοπάτι MIA. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι σε αυτό το πλαίσιο διάφορα πρόδρομα 

μόρια που αρχικά αλληλεπιδρούν με την Mia40 μπορεί να ακολουθήσουν 

διαφορετικά μονοπάτια για την ολοκλήρωσή της αναδίπλωσής τους και την 

συναρμολόγηση τους σε λειτουργικά σύμπλοκα.  

Η σωστή λειτουργία των μιτοχονδρίων βασίζεται σε μια ποικιλία μονοπατιών, 

αντιδράσεων και αλληλεπιδράσεων, οι οποίες απαιτούν μηχανισμούς ρύθμισης για 

τον συντονισμό τους και την αντιμετώπιση επιπλοκών. Στην περίπτωση οξειδωτικού 

στρες, το κύτταρο διαθέτει συστήματα πρωτεϊνών, όπως οι καταλάσες, TRXs, για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Εκτός των πρωτεϊνών Sod1, Sod2 και της CCP1, 

τις οποίες αναφέραμε στην εισαγωγή, πρόσφατες μελέτες δεν είχαν αναδείξει άλλα 

συστήματα αντιμετώπισης στρες στα μιτοχόνδρια. Η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των 

αντιδράσεων εισόδου και αναδίπλωσης των πρωτεϊνών στο IMS είναι αναγκαία και 

μπορεί ίσως να διατηρείται από ένα ρυθμιστικό μονοπάτι. Τα τελευταία στοιχεία για 

την διπλή τοπολογία των Gpx3, Trx1, Trr1 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μας 

οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.  

Άλλη μια κρίσιμη διεργασία λαμβάνει χώρα στα μιτοχόνδρια, η βιοσύνθεση 

συμπλόκων σιδήρου/θειου. Δύο από τα τρία μονοπάτια φιλοξενούνται στα 

μιτοχόνδρια και συγκεκριμένα στο διαμεμβρανικό χώρο δρα το μονοπάτι εξόδου 

συμπλόκων σιδήρου/θείου (ISC export). Λίγα δεδομένα υπάρχουν γι’ αυτό το 

μονοπάτι, καθώς γνωρίζουμε μόνο τρεις παράγοντες του, την GSH, τον πόρο της 

εσωτερικής μεμβράνης Atm1 και την Erv1. Προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί για 
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την περιγραφή της μορφής του συμπλόκου σιδήρου/θείου όταν αυτό εξέρχεται από τα 

μιτοχόνδρια, χωρίς όμως επιτυχία. Παρόλα αυτά, όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν μια 

εξάρτηση από τα δύο μονοπάτια των μιτοχονδρίων (ISC και ISC export) για την 

ωρίμανση όλων των Fe/S πρωτεϊνών του κυττάρου τονίζοντας την σημασία 

κατανόησης αυτών των μηχανισμών.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο διερευνήθηκε ο μοριακός μηχανισμός και 

οι καθοριστικοί παράγοντες της βιογένεσης της Mia40. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν 

δημοσιευτεί. Συνδυαστικά, δείχνουν ότι η Mia40 αλληλεπιδρά με συγκεκριμένο 

τρόπο με τις ενδογενείς πρωτεΐνες μόλις εισαχθεί, σε μια σειρά από κινητικά 

ξεχωριστές και συντονισμένες αλληλεπιδράσεις που καθοδηγούνται από διαφορετικά 

μόρια (Εικόνα 40). 

 

Εικόνα 40: Μοντέλο βιογένεσης της yMia40 στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. 

 

Στο πρώτο και το δεύτερο στάδιο η πρόδρομη Mia40 εισέρχεται μέσω του καναλιού 

ΤΟΜ στο μιτοχόνδριο και ακολουθεί η εισαγωγή της στην εσωτερική μεμβράνη 

μέσω της τρανσλοκάσης Tim23. Η αγκυροβόληση της στην μεμβράνη μέσω του 

συμπλόκου TIM23 αποσυνδέει μηχανιστικά την είσοδο της Mia40 από την 

αναδίπλωση της. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιείται η αναδίπλωση του δομικού 

πυρήνα της πρόδρομης Mia40 από την ενδογενή Mia40. Αυτή η αλληλεπίδραση 

μπορεί να παρατηρηθεί από τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της αντίδρασης εισόδου στα 
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μιτοχόνδρια. Επιπλέον, δεν βασίζεται σε αυστηρή εξειδίκευση σε μια κυστεΐνη 

πρόσδεσης (σε αντίθεση με τα περισσότερα ΜΙΑ υποστρώματα), καθώς το ενδιάμεσο 

μπορεί να σχηματιστεί όσο υπάρχει τουλάχιστον μία ανέπαφη κυστεΐνη στο διπλό 

CX9C μοτίβο. Τέλος, στο βήμα 4 (το οποίο πραγματοποιείται 5 λεπτά μετά την 

είσοδο) η Erv1 αλληλεπιδρά με την εισερχόμενη Mia40 και χρειάζεται (i) 

τουλάχιστον μία από τις δύο εγγενείς δισουλφιδικές γέφυρες του δομικού πυρήνα της 

Mia40 και (ii) τη δεύτερη κυστεΐνη του καταλυτικού κέντρου της, CPC. Οι διαφορές 

μεταξύ των βημάτων 3 και 4 δεν απαριθμούνται μόνο στις διαφορετικές απαιτήσεις 

κυστεϊνών, αλλά επίσης και στους διαφορετικούς περιορισμούς για τα υδρόφοβα 

αμινοξέα που συνθέτουν το κοιλότητα πρόσδεσης του υποστρώματος της Mia40. 

Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση της Mia40 με μόρια με μεταλλάξεις μέχρι 6 

υδρόφοβων καταλοίπων μπορεί να είναι ανεκτή στο στάδιο 3, αλλά οποιαδήποτε 

διπλή μετάλλαξη καταργεί την αλληλεπίδραση με την Erv1 στο βήμα 4. 

Προηγούμενες μελέτες [97, 98] και τα πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας 

που παρουσιάστηκαν εδώ μας επέτρεψαν να εξορθολογήσουμε τη θνησιμότητα των 

διπλών υδρόφοβων μεταλλαγμάτων. Η είσοδος τους στα μιτοχόνδρια και η 

αλληλεπίδραση με την Mia40 μέχρι το βήμα 3 (Εικόνα 40) δεν επηρεάζεται, παρά 

μόνο η μετέπειτα αλληλεπίδρασή τους με την Erv1 (στάδιο 4) και κατά συνέπεια η 

λειτουργικότητα τους. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με το γεγονός ότι οι υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις είναι το κλειδί τόσο για την αναγνώριση του υποστρώματος όσο και 

για την οξείδωση του CPC μοτίβου της Mia40 μέσω της Erv1 (μοντέλο ‘substrate-

mimicry’). 

Η βιογένεση της Mia40 έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι ο κύριος 

πρωτεϊνικός παράγοντας στο μονοπάτι MIA. Μια σημαντική προγενέστερη μελέτη 

από Chacinska et al. [116], είχε προτείνει ότι η βιογένεση της εξαρτάται από δύο 

σήματα στόχευσης. Η αποσύνδεση της εισόδου από την αναδίπλωση σε συνδυασμό 

με πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν σε αυτή τη μελέτη διακρίνουν 

τη Mia40 από τα άλλα υποστρώματα του μονοπατιού. Πρόκειται για μια διαφορετική 

αλληλεπίδραση, ανεξάρτητη από μια συγκεκριμένη κυστεΐνη, που εμφανίζει σχετική 

ανοχή για εκτεταμένη μετάλλαξη της υδρόφοβης κοιλότητας. Επιπλέον, η 

γλουταθειόνη δεν έχει το διορθωτικό ρόλο που περιγράφηκε για άλλα υποστρώματα 

όταν αυτά σχηματίζουν τους λάθους δισουλφιδικούς δεσμούς. Αυτά τα ασυνήθιστα 

χαρακτηριστικά ορίζουν την αρχική πρόσδεση στην ενδογενή Mia40. Αντιθέτως, η 
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αλληλεπίδραση με την Erv1 η οποία εμφανίζεται αργότερα απαιτεί αυστηρότερη 

εξειδίκευση. 

Ο παραπάνω διαχωρισμός των συντονισμένων σταδίων της βιογένεσης της Mia40 

μας βοήθησε να κατανοήσουμε τους καθοριστικούς παράγοντες και τα βασικά 

χαρακτηριστικά κάθε βήματος της διαδικασίας. Παρόμοιες μελέτες με τη συνεχώς 

επεκταμένη λίστα των ΜΙΑ υποστρωμάτων θα μας επιτρέψει στο μέλλον να 

εκτιμήσουμε τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα αυτού του μονοπατιού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάσθηκε η ενδοκυττάρια τοπολογία της υπεροξειδάσης, 

Gpx3, στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις 

της με μόρια του χώρου, συμπεριλαμβανομένου της Mia40. Ο ρόλος της στο 

κυτοσόλιο ως αισθητήρας στρες H2O2 και μεταγωγέας του σήματος στον 

μεταγραφικό παράγοντα Yap1, έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Αντιθέτως, ο πιθανός ρόλος 

της στο μιτοχόνδριο καθώς και για τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτή τη διαφορετική 

τοποθέτηση δεν είχαν παρουσιαστεί στις δημοσιευμένες μελέτες. Τα αποτελέσματα 

μας υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός πιθανού μονοπατιού ρύθμισης στο διαμεμβρανικό 

χώρο των μιτοχονδρίων με πρωταγωνιστή την Gpx3 (Εικόνα 41). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 41: Πιθανό μονοπάτι ρύθμισης επιπέδων H2O2 στο διαμεμβρανικό χώρο των 
μιτοχονδρίων. Στο κυτοσόλιο η Gpx3 δρα ως μεταγωγέας του σήματος υψηλών επιπέδων 
H2O2, ενώ παράλληλα στα μιτοχόνδρια εντοπίζεται μια μεγαλύτερη Gpx3 (+18 μορφή), η 
οποία μέσω της σουλφενυλίωσης της αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες του IMS, ενδεχομένως για 
την ρύθμιση τους.   

Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε αρχικά η σημασία του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου που βρίσκεται στο IMS στην βιωσιμότητα των κυττάρων. Παρατηρήσαμε 
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ότι σε κύτταρα που αποδομείται λόγω ύπαρξης καταλάσης στο διαμεμβρανικό χώρο 

υπάρχει μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με 

δημοσιευμένες μελέτες που δείχνουν ότι το H2O2 δεν αποτελεί μόνο παραπροϊόν 

αντίδρασης αλλά και βοηθητικό μόριο στην αναδίπλωση πρωτεϊνών [130, 132]. 

Συνεπώς, η ρύθμιση και ο έλεγχος των επιπέδων του σε αυτό το διαμέρισμα αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την σωστή λειτουργία του οργανιδίου.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγξαμε την τοποθέτηση της Gpx3 στα μιτοχόνδρια και είδαμε, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, ότι εντοπίζεται στο διαμεμβρανικό χώρο 

όπως και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες του μονοπατιού (Trx1, Trr1). Η απουσία του 

μεταγραφικού παράγοντα Yap1 τονίζει ότι ο ρόλος των πρωτεϊνών στο IMS δεν είναι 

ακριβώς ο ίδιος με τον κυτοσολικό. Επιπλέον, η ποσότητα της Gpx3 στα μιτοχόνδρια 

φαίνεται να αυξάνεται έπειτα από εφαρμογή οξειδωτικού στρες στα κύτταρα, 

υποστηρίζοντας ένα πιθανό ρόλο στην αντιμετώπιση του στα μιτοχόνδρια. Η 

διαγραφή της Gpx3 παρουσία οξειδωτικού στρες, οδήγησε σε απώλεια του δυναμικού 

της εσωτερικής μεμβράνης και κατά συνέπεια επέδρασε αρνητικά στην εισαγωγή 

πρόδρομων μορίων σε πειράματα εισόδου που πραγματοποιήθηκαν σε μιτοχόνδρια.  

Βασιζόμενοι σε προηγούμενη δημοσίευση [172], εξετάσαμε την εναλλακτική 

παραγωγή διαφορετικών εκδοχών της Gpx3 παρουσία υψηλών επιπέδων H2O2 και 

την εισαγωγή τους σε μιτοχόνδρια. Το συμπέρασμα των πειραμάτων που 

διεξήχθησαν ήταν ότι η μεγαλύτερη εκδοχή της Gpx3 (+18aa στο Ν-άκρο) αποτελεί 

καλύτερο υπόστρωμα για την είσοδο της σε μιτοχόνδρια, καθώς η επέκταση στο 

αμινοτελικό άκρο δρα ως σινιάλο στόχευσης.  

Επιπλέον, δείξαμε ότι η Mia40 ως υποδοχέας του διαμεμβρανικού χώρου μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με την Gpx3, κυρίως στην αμινοτελική επέκταση, +18, ή στην 

περιοχή μετά την μεθειονίνη έναρξης. Πρόσφατες μελέτες, είχαν αναδείξει την 

ικανότητα του υποδοχέα Mia40 να βοηθά την είσοδο μορίων χωρίς την δημιουργία 

δισουλφιδικών δεσμών. Η είσοδος της Gpx3 σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια GalMia40 

υποδηλώνει ότι δεν είναι απαραίτητη η Mia40 για την εισαγωγή της στο 

διαμεμβρανικό χώρο, παρόλα αυτά η πιθανότητα να διευκολύνεται η διαδικασία 

μέσω αυτής δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι δύο πρωτεΐνες μπορούν πιθανώς να 

αλληλεπιδράσουν και μετέπειτα στο μιτοχόνδριο, καθώς δείξαμε ότι η Gpx3 
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οξειδώνει το CPC μοτίβο της Mia40 in vitro. Τα πειράματα που διεξήχθησαν με 

άλλες πρωτεΐνες του IMS ανέδειξαν τον ρόλο εναλλακτικής οξειδάσης για την Gpx3. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεσμάτων μας οδήγησαν στην περιγραφή ενός 

πιθανού ρυθμιστικού μονοπατιού στο διαμεμβρανικό χώρο, για τον έλεγχο των 

επιπέδων υπεροξειδίου του υδρογόνου και παράλληλα την πραγματοποίηση 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Στην παρούσα φάση προσπαθούμε να ελέγξουμε 

την οξειδωτική κατάσταση τόσο της Gpx3 όσο και της Mia40 στο IMS παρουσία ή 

απουσία οξειδωτικού στρες, χρησιμοποιώντας μεταλλαγμένες μορφές και των δύο. 

Επιπλέον, έχουν οργανωθεί πειράματα για την μελέτη της μιτοχονδριακής 

μορφολογίας στα στελέχη διαγραφής προκειμένου να αποκτήσουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τους φαινότυπους που έχουμε παρατηρήσει έως τώρα.  

Η μελέτη της πρωτεΐνης Dre2 περιγράφηκε στο τρίτο κεφάλαιο αποτελεσμάτων, όπου 

παρουσιάστηκαν τα δημοσιευμένα αλλά και πιο πρόσφατα δεδομένα μας (Εικόνα 42). 

Η ιδιαίτερη τοποθέτηση της Dre2 στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων σε 

μικρές ποσότητες καθιστά την εξέταση του ρόλου της αρκετά δυσχερή και 

πολύπλοκη. Η πρωτεΐνη αυτή δεσμεύει σύμπλοκα σιδήρου/θείου και η δράση της έχει 

συσχετιστεί με τα πρώτα στάδια ωρίμανσης τους στο κυτοσολικό  μονοπάτι, CIA. Η 

παρουσία ενός διπλού CX2C μοτίβου στην αλληλουχία της μας οδήγησε στον έλεγχο 

της αλληλεπίδρασης της με την Mia40. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι οι 

δύο πρωτεΐνες μπορούν να αλληλεπιδράσουν in vitro. Η Mia40 εισάγει δύο 

δισουλφιδικούς δεσμούς στο καρβοξυτελικό άκρο της Dre2 μέσω αυτής της 

αλληλεπίδρασης. Τα ίδια αποτελέσματα πήραμε και για τις ανθρώπινες πρωτεΐνες, 

Anamorsin και hMia40.  

Παρόλο που δύο διαφορετικές ομάδες υποστήριζαν με μεθόδους ανοσοαποτύπωσης 

τον εντοπισμό της Dre2 στα μιτοχόνδρια, η τοπολογία της δεν ήταν ακόμα πιστευτή 

και ξεκάθαρη. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μια διαφορετική μέθοδο (είσοδος ραδιενεργών 

υποστρωμάτων σε απομονωμένα μιτοχόνδρια) με μια πληθώρα μεταλλαγμάτων για 

τον εντοπισμό της και δείξαμε ότι εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και συγκεκριμένα 

βρίσκεται στο IMS, ενώ φαίνεται να σχετίζεται με την εσωτερική μεμβράνη. Παρόλο 

που πρόκειται για μια διαλυτή πρωτεΐνη είναι πιθανό να αλληλεπιδρά με παράγοντες 

της εσωτερικής μεμβράνης και αυτό να εξηγεί την εικόνα τοποθέτησής της. Η 

πρόσφατη μελέτη για την ικανότητα της Mia40 να προσδένει σύμπλοκα 
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σιδήρου/θείου ως διμερές αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της σχέσης του μονοπατιού 

MIA με το μονοπάτι ISC export. Συγκεκριμένα, έδειξαν ότι ο μισός πληθυσμός της 

Mia40 είναι οξειδωμένος και ενεργός ως οξειδάση, ενώ ο άλλος μισός προσδένει 

σύμπλοκα σιδήρου/θείου [122]. Η είσοδος της Dre2 στα μιτοχόνδρια φαίνεται να 

αυξάνεται απουσία του δυναμικού της εσωτερικής μεμβράνης κάτι το οποίο δεν 

αποτελεί τυπική συμπεριφορά διαλυτών πρωτεϊνών του IMS. Παρόλα αυτά, μια από 

τις πρωτεΐνες που επηρεάζονται σε αυτές τις συνθήκες είναι η Mia40 η οποία 

εξαρτάται από το δυναμικό για την εμπέδωση της στην ΙΜ αλλά και την σταθερότητα 

της. Η ανάγκη για σταθεροποίηση της Mia40 απουσία δυναμικού θα μπορούσε να 

οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά εισόδου της Dre2, χωρίς να αποκλείονται άλλες 

πιθανές αλληλεπιδράσεις. Η αλληλεπίδραση μεταξύ Mia40-Dre2 θα μπορούσε να 

αποτελεί μέρος λοιπόν του ISC export, μια θεωρία που θα αποτελέσει μέρος των 

μελλοντικών πειραμάτων.  

Εικόνα 42: Η Dre2 στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων και οι γνωστές 
αλληλεπιδράσεις. 

 

Τέλος, η θετική επίδραση της Dre2 στα υψηλά επίπεδα ελεύθερου σιδήρου σε 

απομονωμένα GalErv1 μιτοχόνδρια θα πρέπει να ελεγχθεί σε μελλοντικές μελέτες. 

Έχουμε προγραμματίσει πειράματα για τον έλεγχο των κυτοσολικών επιπέδων 

σιδήρου/θείου σε αυτά τα κύτταρα ώστε να ελέγξουμε κατά πόσο επανέρχεται η 

λειτουργία του CIA μονοπατιού. Η ωρίμανση Fe/S πρωτεϊνών στο κυτοσόλιο σε 
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αυτές τις συνθήκες θα σημαίνει ότι το ISC export των μιτοχονδρίων επαναφέρεται σε 

λειτουργική κατάσταση. Εναλλακτικά μπορούμε να μελετήσουμε συνδυαστικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Mia40, Erv1, Dre2 για την πρόσδεση και μεταφορά 

συμπλόκων σιδήρου/θείου.  

Η οξείδωση του διπλού CX2C στην Dre2 από την Mia40 έχουμε δει ότι δεν εξαρτάται 

από την πρόσδεση του συμπλόκου Fe/S. Μελλοντικά θέλουμε να εξετάσουμε σε τι 

οξειδωτική κατάσταση βρίσκεται η Dre2 στα μιτοχόνδρια υπό φυσιολογικές και μη 

συνθήκες. 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές μελέτες πάνω σε πρωτεΐνες 

του διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων. Ο έλεγχος της βιογένεσης τους, η 

ρύθμιση των αντιδράσεων οξειδωτικής αναδίπλωσης και η πρόσδεση συμπαραγόντων 

απαιτεί οργάνωση βασικών στοιχείων σε δυναμικά σύμπλοκα μεταξύ των δύο 

μεμβρανών. Επιπλέον, ενώ μικρά ενεργά μόρια οξειδοαναγωγής, όπως η GSH, 

μπορεί να είχαν υποτιμηθεί στο παρελθόν, οι ρόλοι τους φαίνεται να είναι πιο 

πολύπλοκοι από ότι αρχικά έδειχναν. Μελλοντικές μελέτες θα μας επιτρέψουν να 

εκτιμήσουμε την επίδραση διαφόρων παραγόντων στη ρύθμιση οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων στο διαμεμβρανικό χώρο. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Υλικά και Μέθοδοι 

 
1. Τεχνικές μοριακής βιολογίας  

1.1 Μεταλλαξιγένεση (Mutagenesis)  

Για την δημιουργία σημειακών μεταλλαγών στο γονίδιο της Mia40 (όπως και της 

Gpx3 και Dre2), κυστεϊνών καθώς και των υδρόφοβων αμινοξέων, χρησιμοποιήθηκε 

το πρωτόκολλο PCR based Quick Change site-directed mutagenesis. Σαν μήτρα 

χρησιμοποιήθηκαν pSP64 πλασμίδια που έφεραν τα γονίδια αγρίου τύπου, ενώ η 

σχεδίαση των εκκινητών και οι συνθήκες της αντίδρασης έγιναν βάση τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (Stratagene).  

 

1.2 Κλωνοποιήσεις (Clonings)  

Οι κατασκευές των κλώνων πραγματοποιήθηκαν με ενίσχυση των ενθεμάτων μέσω 

PCR και μετέπειτα χρήση περιοριστικών ενζύμων. Συγκεκριμένα, για την 

κλωνοποίηση της Mia40 στον πλασμιδιακό φορέα pRS316-UP40 (πειράματα 

γενετικής συμπληρωματικότητας) και pSP64 χρησιμοποιήθηκαν τα ένζυμα 

BamHI/EcoRI, ενώ τα ένζυμα BamHI/XhoI για την εισαγωγή στον φορέα pET22-

UP40 (έκφραση και απομόνωση πρωτεϊνών). Για τις Gpx3, Trx1, Trr1 η 

κλωνοποίηση στον φορέα pSP64 έγινε με τα ένζυμα HindIII/PstI και στον φορέα 

pET24 NdeI/XhoI. Για την κλωνοποίηση της Dre2 στον pSP64 χρησιμοποιήθηκαν τα 

ένζυμα BamHI/EcoRI και στον φορέα pET24 NdeI/XhoI. Το cytb2Dre2HA ένθεμα 

κλωνοποιήθηκε στον pRS316-UP40 και pSP64 με τα ένζυμα HindIII/PstI. 

Όλα τα πλασμίδια που κατασκευάστηκαν, είτε με μεταλλαξιγένεση είτε με 

κλωνοποίηση, συγκεντρώνονται στον πίνακα 1 (Παράρτημα). Σημειώνεται ότι όλες οι 

κατασκευές ελέγχθηκαν με περιοριστική ανάλυση και αλληλούχιση του DNA.  

 

2. In organello τεχνικές  

2.1 Απομόνωση μιτοχονδρίων  

Η απομόνωση μιτοχονδρίων πραγματοποιήθηκε από το αγρίου τύπου στέλεχος του 

είδους Saccharomyces cerevisiae, D273-10B (MATα). Η ανάπτυξη του στελέχους 

γίνεται στους 30
ο
C σε θρεπτικό μέσο που περιέχει γαλακτικό οξύ. Ως πηγή άνθρακα  
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το γαλακτικό οξύ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας 

στοκυτταρόπλασμα (μέσω γλυκόλυσης), κι έτσι έχουμε ανάπτυξη μόνο των κυττάρων 

που διαθέτουν λειτουργικά μιτοχόνδρια. Η διαδικασία απομόνωσης των μιτοχονδρίων 

γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Daum et al. [178], στο οποίο γίνεται χρήση 

του πολυσακχαρίτη Nycodenz για τον διαχωρισμό των μιτοχονδρίων από άλλα 

οργανίδια. Για την απομόνωση μιτοχονδρίων από τα στελέχη GalMia40 και GalErv1 

στο θρεπτικό μέσο προστέθηκε επιπλέον 0.2% (κ.ο) γλυκόζη, (για 24 ώρες στο 

στέλεχος GalMia40 και για 30 ώρες στο GalErv1), έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης 

καταστολή του ενδογενούς γονιδίου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μιτοχόνδρια 

αποθηκεύονται στους -80
ο
C.  

 

2.2 Ραδιοσήμανση πρωτεϊνών με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφής-  

μετάφρασης  

Η σύνθεση ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών πραγματοποιείται με βάση το πρωτόκολλο 

του κατασκευαστή TNT SP6-coupled transcription/translation kit (Promega) με 

χρήση πλασμιδίου που φέρει το επιθυμητό κάθε φορά γονίδιο. Η σήμανση γίνεται με 
35

S μεθειονίνη με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφής-μετάφρασης σε 

κυτταρικό εκχύλισμα πρόδρομων ερυθρών αιμοσφαιρίων από κουνέλι (rabbit 

reticulocyte lysate) χρησιμοποιώντας την SP6 πολυμεράση. Η αντίδραση γίνεται για 

90 λεπτά στους 30ºC και η πρωτεΐνη απομακρύνεται από τα ριβοσώματα με 

φυγοκέντρηση στα 55000 g, για 15 λεπτά, στους 4
o
C.  

 

2.3 Είσοδος ραδιοσημασμένων υποστρωμάτων σε μιτοχόνδρια  

Τα μιτοχόνδρια επαναδιαλύονται σε import buffer σε τελική συγκέντρωση 0.5 mg/ml, 

παρουσία 2mΜ ATP και 2.5mM NADH και εξισορροπούνται στους 30
ο
C. Στην 

συνέχεια προστίθεται το ραδιενεργό πρόδρομο υπόστρωμα (ανάλογα με το ποσοστό 

σήμανσης του υποστρώματος κυμαίνεται από 2-10% κ.ο.) και συνεχίζεται η επώαση 

στους 30
ο
C για τον απαιτούμενο χρόνο σύμφωνα με το πείραμα. Σε πειράματα 

κινητικής με το τέλος του χρόνου επώασης, τα δείγματα τοποθετούνται στον πάγο για 

να σταματήσει η αντίδραση στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Για την παρατήρηση 

μικτών δισουλφιδικών ενδιαμέσων στην διάρκεια οξείδωσης του υποστρώματος 

προσθέτουμε 25mM NEM (N-Ethylmaleimide) επιπλέον. Μετά την αντίδραση 
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εισαγωγής τα μιτοχόνδρια απομονώνονται ξανά με φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στις 

14000 στροφές στους 4
ο
C. Το ραδιενεργό πρόδρομο μόριο που δεν έχει εισαχθεί στα 

μιτοχόνδρια απομακρύνεται με επαναδιάλυση του ιζήματος σε ισοτονικό διάλυμα 

παρουσία πρωτεϊνάσης Κ (0.025 mg ml
−1

) στους 4
ο
C για 20 λεπτά. Η αναστολή της 

δράσης της πραγματοποιείται με την προσθήκη PMSF (2mM), για 10 λεπτά στους 

4
ο
C. Τα μιτοχόνδρια απομονώνονται ξανά με φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο 

απομακρύνεται και το ίζημα επαναδιαλύεται σε 15μl 2x Laemmli sample buffer χωρίς 

β-μερκαπτοαιθανόλη. Τα δείγματα βράζονται σε θερμοκρασία 95
ο
C για 5 λεπτά και 

αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε 12% Τris-Tricine SDS-PAGE. Τα πηκτώματα 

πολύ-ακρυλαμίδης στεγνώνουν με τη συσκευή Biorad Gel Dryer και στην συνέχεια 

εκτίθενται για 24 ώρες με το αποτέλεσμα της εισόδου να αναλύεται στον phospho-

imager με αυτοραδιογραφία (Molecular Dynamics).  

 

2.4 Ανοσοκατακρήμνιση μετά από πείραμα εισόδου σε μιτοχόνδρια 

Η παρούσα διαδικασία ακολουθεί την αντίδραση εισόδου ραδιενεργού πρωτεϊνικού 

υποστρώματος στα μιτοχόνδρια. Έτσι τα μιτοχόνδρια τελικά επαναδιαλύονται σε 

διάλυμα λύσης (lysis buffer) και τα βράζουμε για 5 λεπτά στους 95
ο
C. Μετά 

αραιώνονται 20 φορές με το διάλυμα ανοσοκατακρύμνησης (IP buffer) και 

επωάζονται με τα εκάστοτε αντισώματα και Protein A ή G σφαιρίδια (Amersham) για 

2 ώρες στους 4
ο
C. Το προσδεμένο υλικό ξεπλένεται τρεις φορές με διάλυμα IP και 

τέλος επαναδιαλύεται σε Laemmli sample buffer. Το ανοσοκατακρημνισμένο υλικό 

αναλύεται σε αναγωγικό πήκτωμα ακρυλαμίδης και μη, και ελέγχεται με 

αυτοραδιογραφία.  

 

2.5 Δημιουργία μιτοπλαστών  

Για την δημιουργία μιτοχονδρίων απαλλαγμένα από την εξωτερική τους μεμβράνη 

(μιτοπλάστες) τα μιτοχόνδρια επωάστηκαν με υποτονικό διάλυμα. Συγκεκριμένα τα 

μιτοχόνδρια επαναδιαλύθηκαν σε συγκέντρωση 5mg/ml με 1x import buffer και 

αμέσως μετά αραιώθηκαν σε 9 όγκους mitoplast buffer, έτσι ώστε η τελική 

συγκέντρωση μιτοχονδρίων να είναι 0.5mg/ml, παρουσία ή απουσία 0,1 mg/ml 

πρωτεϊνάσης Κ για 30 λεπτά στον πάγο. Στην περίπτωση προσθήκης πρωτεϊνάσης Κ 

απενεργοποιήθηκε με 2mΜ PMSF για 10 λεπτά στον πάγο. Το υπερκείμενο 
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(διαμεμβρανικός χώρος) διαχωρίζεται από την πελέτα (μιτοπλάστες και τμήματα της 

εξωτερικής μεμβράνης) με φυγοκέντρηση στις 14.000 στροφές στους 4°C για 5 

λεπτά. Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε πριν είτε μετά την εισαγωγή της πρόδρομης 

πρωτεΐνης στο μιτοχόνδριο ανάλογα με το τι εξετάζουμε.  

 

Διαλύματα  

Import buffer  

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

5mΜ Na2EDTA, 10mΜ L-Methionine, 2mg/ml Fatty Acid free Bovine Serum 

Albumin (BSA), 2mΜ ΑΤΡ, 2.5mΜ NADH.  

Ισοτονικό διάλυμα επαναδιάλυσης μιτοχονδρίων  

0.6M sorbitol, 20mM K+MES pH 7.4  

Mitoplast buffer  

20mM Hepes-KOH pH 7.4, 1mM DTT  

10x Laemmli sample buffer  

0.5M Tris, 8mΜ EDTA, 0.4% SDS pΗ 6.8, 5% glycerol, (200mΜ DTT), 

0.001%Bromophenol blue  

Lysis buffer  

150mM NaCl, 10mM Tris pH 7.4, 0.5% Triton X-100, 1% SDS  

IP buffer  

150mM NaCl, 10mM Tris pH 7.4, 0.5% Triton X-100  

 

2.6 Μέτρηση επιπέδων ελευθέρου σιδήρου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 
(Bathophenanthroline Assay) 
 
Υλικά 

100-mM Bathophenantroline (φρέσκο) 

1-M Sodium dithionite (φρέσκο) 

10% (w/v) SDS 

1-M Tris–HCl, pH 7.4 

 

Αναμιγνύουμε 100μl 1M Tris–HCl, pH 7.4 με 60μl από 10% SDS (0.6% τελικό), 

20μl με 1M dithionite, 100μl bathophenantroline (10mM τελικό) και τα απομονωμένα 

μιτοχόνδρια (τουλάχιστον 200μg), και φτιάχνουμε τον τελικό όγκο σε 1ml  με νερό. 
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Ακολουθεί επώαση στους 20oC για 5 λεπτά. Απομακρύνουμε την μεμβρανική πελέτα 

με φυγοκέντρηση 5 λεπτά στα 10,000g. Καταγράφουμε το φάσμα απορρόφησης του 

δείγματος στα 500 και 700 nmχρησιμοποθώντας δείγμα χωρίς μιτοχόνδρια (e540 

nm~23,500 M-1cm-1) [174]. 

 

3. Βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών  

3.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης (SDS PAGE)  

Για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών με βάση το μοριακό τους βάρος πραγματοποιείται 

ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης. Τα πρωτεϊνικά δείγματα 

επεξεργάζονται με διάλυμα που περιέχει SDS, ένα ανιονικό απορρυπαντικό που 

αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τους προσδίδει αρνητικό φορτίο. Στην περίπτωση που 

εξετάζεται ο σχηματισμός ομοιοπολικά συνδεδεμένων συμπλόκων στα δείγματα δεν 

προστίθενται αναγωγικοί παράγοντες όπως β-μερκαπτοαιθανόλη ή DTT οι οποίοι 

σπάνε δισουλφιδικούς δεσμούς. Για τον πολυμερισμό των πηκτωμάτων 

χρησιμοποιείται 0.01% TEMED και 0.1% APS. Το πήκτωμα επιστοίβαξης 

εναποθέτεται αμέσως μετά το πήκτωμα διαχωρισμού πριν αυτό πολυμεριστεί.  

12% πήκτωμα διαχωρισμού (Separating)  

12ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 1ml 2.2% bis-acrylamide, 10ml 3M  

Tris / 0.3% SDS pH 8.45, 4ml dH2O, 3ml 87% glycerol  

5% πήκτωμα επιστοίβαξης (Separating)  

1.5ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 0.06ml 2.2% bis-acrylamide, 3.1ml 3M 

Tris / 0.3%, SDS pH 8.45, 7.9ml dH2O  

Cathode buffer  

0.1M Tris pH 8.25, 0.1M Tris-Tricine, 10% SDS 

Anode buffer  

0.2M Tris pH 8.9  

 

3.2 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πήκτωμα ακρυλαμίδης  

Η ανίχνευση των πρωτεϊνών μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 

πραγματοποιείται με χρώση κυανούν του Coomassie. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται 

η Coomassie brilliant blue (R-250) η οποία βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και έχει 

ευαισθησία μέχρι 0.1μg. Στην περίπτωση που τα πρωτεϊνικά δείγματα είναι 

ραδιενεργά τότε οι σημάνσεις μπορούν να φανούν με αυτοραδιογραφία, δηλαδή με 

την τοποθέτηση ενός φιλμ ακτινογραφίας επάνω στην πηκτή. Πιο συγκεκριμένα το 



103 
 

πήκτωμα βάφεται με διάλυμα χρώσης το οποίο περιέχει και οξικό οξύ για την 

μονιμοποίηση των πρωτεϊνών. Στη συνέχεια αποχρωματίζεται η περίσσια Coomassie 

σε διάλυμα αποχρωματισμού, το πήκτωμα στεγνώνεται σε συσκευή Biorad Gel Dryer 

και τέλος τοποθετείται σε κασέτα για έκθεση. Στην περίπτωση που χρειάζεται η 

ενίσχυση του ραδιενεργού σήματος το πήκτωμα θερμαίνεται με 5% TCA για 5 λεπτά, 

στη συνέχεια εξουδετερώνεται το χαμηλό pH με 1Μ Tris-base για 2 λεπτά και τέλος 

επωάζεται για 20 λεπτά με 1M σαλικυλικό νάτριο (sodium salicylate) πριν το 

στέγνωμα και την έκθεση σε κασέτα.  

 

3.3 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με ανοσοαποτύπωση (Western)  

Η ανίχνευση μικρής ποσότητας πρωτεΐνης μέσα από ένα πλήθος πρωτεϊνών 

πραγματοποιείται με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης. Τα πρωτεϊνικά δείγματα 

διαχωρίζονται σε πηκτή ακρυλαμίδης και μεταφέρονται με ηλεκτροαποτύπωση σε 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης στη συσκευή Trans-blot Semi-Dry Transfer Cell Biorad 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια η μεμβράνη επωάζεται με 

το εκάστοτε αντίσωμα ανάλογα με το πείραμα σε 1% γάλα/TBST. Τα περισσότερα 

αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολυκλωνικά που παρήχθησαν σε κουνέλια. 

Το δεύτερο αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε είναι α-rabbit ή a-mouse (Sigma) 

συζευγμένο με HRP (horseraddish peroxidase). Το συγκεκριμένο ένζυμο παρουσία 

υπεροξειδίου και λουμινόλης (συστατικά του ECL της Pierce) αλλάζει οξειδωτική 

κατάσταση και εκλύει φως (χημειοφωταύγεια), το φιλμ μαυρίζει και έτσι 

ανιχνεύονται οι πρωτεΐνες που αναγνωρίζονται από τα διαφορετικά αντισώματα. 

 

3.6 Έκφραση πρωτεϊνών 

Όλες οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες εκφράστηκαν στο στέλεχος κυττάρων E. Coli 

BL21(DE3). Αρχικά εμβολιάζονται σε μικρές καλλιέργειες LB, με τα εκάστοτε 

αντιβιοτικά, μοναδικές αποικίες. Ακολουθεί επώαση των καλλιεργειών για 14 ώρες 

στους 37οCκαι στη συνέχεια αραιώνονται 1:50 σε φρέσκο θρεπτικό υγρό με τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά και επωάζονται στους 37οC μέχρι την εκθετική φάση (O.D ~ 

0.4-0.7). Σε αυτό το σημείο προστίθεται 0.4 mM IPTG και ακολουθεί επώαση για 4 

ώρες στους 30οC στην περίπτωση των κυττάρων που είναι μετασχηματισμένα με 

φορέα pET22 με οποιαδήποτε μορφή της Mia40. Εναλλακτικά, τοποθετούνται στους 

18οC για 8 ώρες κύτταρα με φορέα pET24 και τα γονίδια των Gpx3, Trx1. Στην 

περίπτωση της Dre2, η επαγωγή έκφρασης πραγματοποιείται για 6 ώρες στους 37οC. 
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Κατόπιν τα κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση για 15 λεπτά σε 5000g στους 4οC. 

Οι κυτταρικές πελέτες είτε χρησιμοποιούνται αμέσως για απομόνωση πρωτεΐνης είτε 

φυλάσσονται στους -20οC μέχρι την ημέρα του καθαρισμού. 

 

3.7 Καθαρισμός και μέτρηση συγκέντρωσης πρωτεϊνών  

Τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε διάλυμα Α (150mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 7.4) 

και έπειτα έσπασαν με τη χρήση υπερήχων. Τα σπασμένα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν 

στα 21.000 g για 30 λεπτά στους 4oC. Οι πρωτεΐνες Mia40 και Gpx3, Trx1 

απομονώθηκαν από το υπερκείμενο. Το υπερκείμενο προσδέθηκε σε σφαιρίδια 

νικελίου-αγαρόζης (Ni-NTA beads, Qiagen) και έπειτα τα σφαιρίδια ξεπλύθηκαν με 

διάλυμα Α στο οποίο προστέθηκαν 50 mΜ ιμιδαζόλιο. Οι πρωτεΐνες εκλούστηκαν 

από τα σφαιρίδια με διάλυμα Α + 300 mM ιμιδαζόλιο. Αντιθέτως, η Dre2 

απομονώνεται από το κλάσμα της πελέτας. Η διαδικασία είναι η ίδια απλώς στο 

διάλυμα Α προστίθεται ουρία 8Μ.  

Η συγκέντρωση πρωτεϊνών υπολογίστηκε με βάση την απορρόφηση τους στα 280nm  

και σύμφωνα με τον τύπο A280 = ε cl όπου c = συγκέντρωση (Μ), l = μήκος φωτός  

σε cm και ε είναι η θεωρητική σταθερά απόσβεσης που υπολογίζεται από την   

εξίσωση: ε (280nm) = 5500 (#W) + 1490 (#Y) + 125 (#C) όπου #W = η 

περιεκτικότητα σε τρυπτοφάνες, #Y = η περιεκτικότητα σε τυροσίνες και #C = ο 

αριθμός των οξειδωμένων κυστεϊνών.  

 

3.7 Θερμιδομετρία ισοθερμικής τιτλοδότησης (Isothermal titration calorimetry–ITC)  

Για τη μέτρηση της διαφοράς ενθαλπίας (ΔH), της εντροπίας (ΔS) και της ελεύθερης  

ενέργειας (ΔG) της πρόσδεσης της ΔN290Mia40 SPS και της ΔN290Mia40 SPS 

C3/4/5/6S, κατά την πρόσδεσή της στην Erv1 wt χρησιμοποιήθηκε θερμιδομετρία 

ισοθερμικής τιτλοδότησης. Τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στους 25
o
C. Οι μετρήσεις έγιναν με τη χρήση 

μικροθερμιδόμετρου VP-ITC (Microcal). Τα πρωτεϊνικά δείγματα υπέστησαν 

εκτεταμένη διαπίδυση διαμέσω μεμβράνης (dialysis) σε διάλυμα 50 mM KPi pH 7.4 

για 12 ώρες στους 4
o
C.  

Η wtErv1 χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 0.015mM, ενώ η ΔΝ290Mia40 SPS ή 

SPS C3/4/5/6S προστέθηκε με έγχυση σε συγκέντρωση 0.5mM σε μεσοδιαστήματα 

των 15 δευτερολέπτων. Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών προσδιορίστηκε μετρώντας 
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την απορρόφηση στα 280 nm, με βάση τις θεωρητικά υπολογισμένες τιμές της 

σταθεράς απόσβεσης. 

 

4. Μέθοδοι σακχαρομύκητα  

4.1 Θρεπτικά διαλύματα, συνθήκες ανάπτυξης και στελέχη  

Τα στελέχη S.cerevisiae που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα FT5 [179], D273-10B 

(MATα), GalMia40, GalErv1. Τα κύτταρα μεγάλωσαν είτε σε πλούσιο θρεπτικό μέσο 

είτε σε φτωχό ανάλογα με τις απαιτήσεις του πειράματος. Τα θρεπτικά που 

χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται παρακάτω. Όλα τα στελέχη αναπτύχθηκαν στους 30
o
C.  

YPD/YPL/YPGal (πλούσια θρεπτικά)  

2% (w/v) πηγή άνθρακα (γλυκόζη για YPD, γαλακτικό οξύ για YPL, και γαλακτόζη 

για YPGal), 1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone.  

SC/SG/SL (φτωχά θρεπτικά/επιλογή μέσω αυξοτροφίας)  

2% (w/v) πηγή άνθρακα (γλυκόζη για SC, γαλακτικό οξύ για SL, και γαλακτόζη για 

SG), 0.17% (w/v) yeast nitrogen base without amino acids, 0.5% (w/v) (NH4)2SO4, 

0.6% (w/v) casamino amino acids. Στην περίπτωση των Gal στελεχών στο θρεπτικό 

διάλυμα SL προστίθεται και 0.2% γλυκόζη για διατήρηση καταστολής του 

ενδογενούς γονιδίου.  

 

4.2 Πείραμα γενετικής συμπληρωματικότητας (Complementation test)  

Για τα πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας το GALMia40 στέλεχος 

μετασχηματίστηκε με πλασμίδια pRS316 (προσδίδει αυξοτροφία στην ουρακίλη) που 

φέρουν μεταλλαγμένες ή όχι εκδόσεις του γονιδίου που μελετάμε κλωνοποιημένα υπό 

τον ενδογενή υποκινητή της Mia40 (340 βάσεις από το 5’ άκρο). Οι 

μετασχηματισμένοι κλώνοι μεγάλωσαν σε ελάχιστο θρεπτικό υγρό παρουσία 

γαλακτόζης (SG) και μετά μεταφέρθηκαν σε θρεπτικό υγρό παρουσία γλυκόζης (SC) 

για 18 ώρες στους 30
o
C. Η ίδια αραίωση κυττάρων τοποθετήθηκε σε SC, SG και SL 

πιάτα και επωάστηκαν για 4-5 μέρες στους 30
o
C. Αντίστοιχη λογική, για την 

ανάπτυξη των κυττάρων και την καταστολή της Erv1 ακολουθήσαμε για το GalErv1 

στέλεχος.



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Mia40 Gpx3 Dre2 
wtMia40 wt Gpx3 wt Dre2 

CPS C82A Gpx3 ΔC58 Dre2 
SPC C36S Gpx3 ΔN204 Dre2 
SPS C64S Gpx3 N172 Dre2 

C3S (C307S) ΔΝ35 Gpx3  cytb2(N85)Dre2-3HA 
C4S (C317S) Ν-extension 18aa C311S 
C5S (C331S) cyb2(1-85)-Gpx3-3Myc C314S 
C6S (C340S) 

 
C322S 

C3/4S (C307/317S) Trx1 C325S 
C5/6S (C331/340S) wt Trx1 C311/314S 
C3/5S (C307/331S) ΔΝ29 Trx1 C322/325S 
C3/6S (C307/340S) 

 
Anamorsin 

C4/5S (C317/331S) 
  C4/6S (C317/340S) Trr1 Tah18 

C3/4/5S (C307/317/331S) wt Trr1 wt Tah18 
C3/4/6S (C307/317/340S) 

  C3/4/5/6S (C307/317/331/340S) 
   I292/W294 A Cta1 

 L299/M302 A cyb2(1-85)-Cta1-HA 
  F311/F315 A 

  F334/M337 A Yap1 
 L299/M302/F311/F315/F334/M337 A wt Yap1 
 L299/M302/F311/F315 A  

  I292/W294/L299/M302/F311/F315/F334/
M337 A Ybp1/Ybp2 

 F311/F315/F334/M337 A Wt 
 SPC+C3/6S  (SPC + C307/340S) 

  SPC+C4/5S  (SPC + C317/331S) 
  SPC+C3/5S  (SPC + C307/331S) 
  

SPC+C4/6S  (SPC + C317/340S) 
Πίνακας 1: Καταγραφή των γονιδίων που 
κλωνοποιήθηκαν  

CPS+C3/4/5S  (CPS + C307/317/331S) 
σε διάφορους φορείς. Όλα τα γονίδια βρίσκονται σε 
φορέα  

CPS+C3/4/6S  (CPS + C307/317/340S) 
pSP64 και από εκεί κάποια έχουν κλωνοποιηθεί στη 
συνέχεια 

CPS+C3/5/6S  (CPS + C307/331/340S) σε pET22 ή pET24 φορέα και σε pRS316 ή pRS415. 
CPS+C4/5/6S  (CPS + C317/331/340S) 

  SPC + I292/W294 A 
  SPC + L299/M302 A 
  SPC + F311/F315 A 
  SPC + F334/M337 A 
  SPC+C3/4/5/6S (SPC+C307/317/331/340S) 

  CPS+C3/4/5/6S (CPS+C307/317/331/340S) 
  SPS+C3/4/5/6S (SPS+C307/317/331/340S) 
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