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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι στο  IMS  του μιτοχονδρίου λαμβάνει 
χώρα   ένα νέο μονοπάτι εισαγωγής που βασίζεται στην οξειδωτική αναδίπλωση 
των  νεοεισαχθέντων  πρωτεϊνών.  Σε  αντίθεση  με  τους  άλλους  μηχανισμούς 
εισαγωγής, όπου χρειάζεται το μεμβρανικό δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης 
(ΔΨ) και η υδρόλυση ATP, εδώ η ενέργεια για την μεταφορά  είναι η οξειδωτική 
αναδίπλωση.  Πρωταγωνιστικό  ρόλο  σε  αυτό  το  μονοπάτι  κατέχει  μια  οξειδάση 
του  διαμεμβρανικού  χώρου,  η  Mia40(Mitochondrial  Import  Assembly)/  Tim40 
(Chacinska, 2004).. Η οξειδωμένη Mia40 αλληλεπιδρά με τα υποστρώματα μόλις 
αυτά  εισέλθουν  στο  IMS.  Αυτή  η  αλληλεπίδραση  επάγει  τον  σχηματισμό 
ενδομοριακών δισουλφιδικών δεσμών και την αναδίπλωση  τους. Ωστόσο για να 
ξαναγίνει  λειτουργική  η Mia40  χρειάζεται  να  επανοξειδωθεί.  Αυτή  η  οξείδωση 
πραγματοποιείται από την FAD‐εξαρτώμενη  σουλφιδρυλοξειδάση Erv1 (essential 
for  respiration  and  vegetative  growth  1).  Ωστόσο  και  η  ίδια  η  Erv1  αποτελεί 
υπόστρωμα για  την Mia40  κατά  την είσοδό της στο μιτοχόνδριο.  Στην παρούσα 
εργασία  στόχος  μας  ήταν  να  μελετήσουμε  την  βιογένεση  της  Erv1  στον 
διαμεμβρανικό χώρο. Μέσα από in organello  πειράματα εισόδου βρήκαμε ότι το 
καρβοξυτελικό  τμήμα  της  πρωτεΐνης  ευθύνεται  για  την  πρόσδεση  στην Mia40, 
ενώ το αμινοτελικό τμήμα παίζει βοηθητικό ρόλο για την είσοδο. Έτσι η βέλτιστη 
μεταφορά  κατά  μήκος  της  εξωτερικής  μεμβράνης  χρειάζεται  την  συνδυαστική 
λειτουργία  και  των  δύο  τμημάτων.    Επιπλέον  συμπεραίνουμε  ότι  το  τελευταίο 
ζεύγος  κυστεϊνών  στην Erv1  είναι  σημαντικό      για  την  δομική  σταθερότητα  της 
πρωτεΐνης. Τέλος με ένα  in vitro σύστημα ακινητοποιημένων πεπτιδίων της Erv1 
ταυτοποιήσαμε τις περιοχές μη ομοιοπολικής αλληλεπίδρασης με την Mia40. 

 

ABSTRACT 

Recent  studies have  shown  that  inside  the  IMS of mitochondrion  takes place an 
oxidative folding protein  import pathway.  In contrast to the other protein  import 
pathways  that  depend  on membrane  potential  and  hydrolysis  of  ATP,  this  new 
import pathway depends on oxidative folding. The main role in this pathway has an 
oxidase  of  ΙMS,  called Mia40.    The  oxidized  Μia40  interacts with  the  precursor 
substrates  and  induces  the  intramolecular  disulfides  bonds  and  folding  of  the 
substrate.  Then Mia40  gets  reduced  and  has  to  be  reoxidized.  This  reaction  is 
carried out by Erv1. From the other hand Erv1 is also a substrate of Mia40. In this 
work our goal is to study the biogenesis of the Erv1 into the IMS. We saw that the 
C‐terminal part of the Erv1 is responsible for the binding to Mia40, whereas the N‐
terminal has an ancillary role for the  import process. Therefore the combinatorial 
function  of  these  parts  is  necessary  for  the  translocation  across  the  outer 
membrane.  In addition, we  identified  the part  that  interacts non‐covalently with 
Mia40, using pepscan binding assay.   
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1. TO ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ 
 

Μεταξύ  των  προκαρυωτικών  και  ευκαρυωτικών  κυττάρων  υπάρχουν  πολλές 
ομοιότητες  αλλά  και  βασικές  διαφορές.  Και  οι  δύο  τύποι  κυττάρων  έχουν  την  ίδια 
γενετική γλώσσα, κοινές μεταβολικές οδούς και δομικά χαρακτηριστικά. Η βασική τους 
διαφορά  βρίσκεται  στην  οργάνωση  της  δομής  τους.  Ενώ  τα  προκαρυωτικά  κύτταρα 
χαρακτηρίζονται από παντελή έλλειψη οργανιδίων που περιβάλλονται από μεμβράνες, 
στα  ευκαρυωτικά  υπάρχει  μια  μεγάλη  ποικιλία  μεμβρανικών  οργανιδίων,  όπως  για 
παράδειγμα ο πυρήνα και τα μιτοχόνδρια. 

 

1.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 
 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα κυτταροπλασματικά οργανίδια, τα μιτοχόνδρια 
είναι  αρκετά  μεγάλα.  Ένα  τυπικό  ζωικό  κύτταρο  μπορεί  να  περιέχει  πάνω  από  1000 
μιτοχόνδρια, ενώ ένας ζυμομύκητας μπορεί να έχει πολύ λιγότερα (Medigan, 2005). Το 
σχήμα  τους δεν  είναι σταθερό.  Συνήθως είναι αλλαντοειδές ή σκουληκόμορφο και οι 
διαστάσεις τους είναι 0,3‐1μm σε διάμετρο και 1‐10μm σε μήκος (Μαργαρίτης, 2004). 
Τα μιτοχόνδρια συντήκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας μεγαλύτερες δομές (fusion), ή 
κόβονται σχηματίζοντας μικρότερες (fission) (Αλεξανδρή, 2004).  

 

1.2 Δομικά χαρακτηριστικά 
 

Τα μιτοχόνδρια αποτελούνται από μια εξωτερική μεμβράνη και μια εσωτερική 
που  αναδιπλώνεται  σχηματίζοντας  παράλληλες  πτυχώσεις,  που  ονομάζονται 
ακρολοφίες  (cristae).  Τόσο  η  εξωτερική  μεμβράνη  όσο  και  η  εσωτερική  είναι  διπλές 
λιπιδιακές μεμβράνες με διαφορετική αναλογία λιπιδίων και πρωτεϊνών. Ο χώρος που 
περικλείεται  από  την  εσωτερική  μεμβράνη,  καταλαμβάνεται  από  ημίρρευστο, 
κοκκιώδες  υλικό  που  ονομάζεται  μήτρα  (matrix).  Ο  πολύ  μικρότερος  χώρος  που 
υπάρχει  μεταξύ  εξωτερικής  και  εσωτερικής  μεμβράνης  ονομάζεται  διαμεμβρανικός 
χώρος (intermembrane space) (Αλεξανδρή, 2004). 

 

 

Εικόνα  1:  Το  μιτοχόνδριο.  Παρουσιάζονται  τα 
διαμερίσματα που οριοθετούν  οι  δύο μεμβράνες  του 
οργανιδίου, ο διαμεμβρανικός χώρος (intermembrane 
space) και η μήτρα (matrix). 
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1.3 Λειτουργίες μιτοχονδρίων 
 

Tα μιτοχόνδρια συμμετέχουν και σε σημαντικές διεργασίες του κυττάρου, όπως 
η  παραγωγή  ATP,  η  βιοσύνθεση  της  αίμης,  η  βιοσύνθεση  και  απόδοση  στο 
κυτταρόπλασμα  των  συμπλόκων  σιδήρου‐θείου,  η  β‐οξείδωση  των  λιπαρών  οξέων,  η 
αποθήκευση  και  απελευθέρωσης  ιόντων  ασβεστίου,  και  η  μεταγωγή  σημάτων  που 
συμμετέχουν  στη  ρύθμιση  του  κυτταρικού  θανάτου,  του  κυτταρικού  κύκλου,  της 
διαφοροποίησης  και  του  πολλαπλασιασμού  (McBride,  2006).  Αφού  λοιπόν  τα 
μιτοχόνδρια έχουν εξέχοντα ρόλο στο κύτταρο,  είναι ευνόητο ότι η δυσλειτουργία των 
πρωτεϊνών  τους  έχει  συσχετισθεί  με  έναν  αριθμό  ασθενειών,  είτε  αυτές 
κωδικοποιούνται από το μιτοχονδριακό DNA είτε από το πυρηνικό.  

 

1.4 Μιτοχονδριακές πρωτεΐνες 
 

Με  βάση  την  σχετική  τους  αυτονομία  και  μορφολογική  ομοιότητα  με  τα 
βακτήρια,  διατυπώθηκε  η  άποψη  ότι  τα  μιτοχόνδρια  είναι  «απόγονοι»  αρχέγονων 
προκαρυωτικών  οργανισμών  (θεωρία  ενδοσυμβίωσης).  Τα  μιτοχόνδρια  πιθανότατα 
έχουν  προέλθει  από  ένα  α‐πρωτεοβακτήριο  που  εισέβαλλε  σε  ένα  ευκαρυωτικό 
κύτταρο περίπου πριν από ενάμιση δισεκατομμύριο χρόνια (Yang, 1985).  

Πρόσφατες πρωτεομικές μελέτες έδειξαν ότι τα μιτοχόνδρια του Saccharomyces 
cerevisiae  περιλαμβάνουν  περίπου  1000  διαφορετικές  πρωτεΐνες  και  του  ανθρώπου 
περίπου  1500  (Becker,2008).  Οι  περισσότερες  πρωτεΐνες  κωδικοποιούνται  από 
πυρηνικά γονίδια και συντίθενται στα ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος.  

 

2. ΟΙ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 
 
Οι  κυστεΐνες  υπόκεινται  σε  ομοιοπολικές  τροποποιήσεις  λόγω  της  πλευρικής 

θειολικής  ομάδας  που  περιέχουν,  η  οποία  μπορεί  να  συμμετέχει  στον  σχηματισμό 
δισουλφιδικών δεσμών ή στην πρόσδεση μετάλλων.  
 

2.1  Ο ρόλος των δισουλφιδικών δεσμών στην αναδίπλωση των πρωτεϊνών 
 

Ο δισουλφιδικός δεσμός είναι η ομοιοπολική γέφυρα για ένα ζεύγος κυστεϊνών. 
Ο  σχηματισμός  τους  είναι  απαραίτητος  για  την  αναδίπλωση  και  για  την  δομική 
σταθερότητα  της  πρωτεΐνης.  Ωστόσο  υπάρχει  άλλη  μια  κατηγορία  δισουλφιδικών 
δεσμών με λειτουργικό ρόλο. Τα καταλυτικά δισουλφίδια αποτελούν το ενεργό κέντρο 
ενζύμων  και  καταλύουν  οξειδοαναγωγικές  αντιδράσεις  μεταφοράς  διθειόλης‐
δισουλφιδίου σε υποστρώματα έτσι ώστε να σχηματιστεί, αναχθεί ή ισομεριωθεί ένας 
δισουλφιδικός δεσμός (Hogg, 2003 Schmidt, 2006). 
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2.2 Δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών 
 

In  vitro,  οι  δισουλφιδικοί  δεσμοί  μπορούν  να  δημιουργηθούν  αυθόρμητα. 
Ωστόσο  οι  τυχαίες  οξειδώσεις  έχουν  πολύ  αργή  κινητική  και  δεν  μπορούν  να 
υφίστανται  στο  κύτταρο  (Narayan  2000  Weissma,  1993).  Είναι  γεγονός  ότι  οι 
δισουλφιδικοί  δεσμοί  απαντώνται  σε  συγκεκριμένα  ενδοκυττάρια  διαμερίσματα,  ενώ 
συνήθως απουσιάζουν από  το αναγωγικό  κυτταρόπλασμα.  Ένζυμα  του  κυττάρου που 
ονομάζονται  οξειδοαναγωγάσες  μπορούν  να  καταλύσουν  την  οξείδωση,  αναγωγή  ή 
ισομερίωση μιας πρωτεΐνης. 
 

 

 
 
 
Η αντίδραση ξεκινάει όταν ένα θειολικό ανιόν (S‐) του υποστρώματος, το οποίο 

προέκυψε  από  αποπρωτονίωση  ελεύθερης  σουλφυδρυλομάδας  (SH),  προσβάλλει 
πυρηνόφιλα τον δισουλφιδικό δεσμό της οξειδάσης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται 
ένα  παροδικό  μικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο.    Αυτό  προσβάλλεται  από  το  δεύτερο 
θειολικό  ανιόν  του  υποστρώματος  απελευθερώνοντάς  το  σε  μια  οξειδωμένη 
κατάσταση.  
 

3. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ 
 

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια εισόδου που μπορεί να ακολουθήσει το πρόδρομο 
μόρια  για  να  εισαχθεί  στο μιτοχόνδριο.  Το ποιο μονοπάτι  θα ακολουθήσει  εξαρτάται 
από τον χώρος του μιτοχονδρίου για τον οποίο προορίζεται, από το αν φέρει ή όχι το 
αντίστοιχο σινιάλο στόχευσης. Ωστόσο σε όλα τα μονοπάτια υπάρχει ένα κοινό στάδιο. 
Αυτό είναι το σύμπλοκο TOM  (translocase of the outer membrane). Πρόκειται για την 
μεταθετάση,  που  σχηματίζει  τον  γενικότερο  πόρο  εισόδου  (General  Import  Pore,GIP) 
στην  εξωτερική μεμβράνη  και  απαρτίζεται  από  την πρωτεΐνη Tom40,  τις  υπομονάδες 
του συμπλόκου Tom5, Tom6, Tom7, Tom22 και τους περιφερειακούς υποδοχείς Tom20, 
Tom70 (Endo, 2011).  

 

Εικόνα  2:  Ανταλλαγή  θειόλης‐δισουλφιδίου 
μεταξύ  μιας  πρωτεΐνης  και  ενός 
οξειδοαναγωγικού παράγοντα. a. το θειολικό 
ανιόν  (S‐),  που  σχηματίζεται  από 
αποπρωτονίωση  μιας  ελεύθερης  θειόλης, 
σχηματίζει  δισουλφιδικό  δεσμό  με  τον 
οξειδοαναγωγικό  παράγοντα.  b.  ακολουθεί  ο 
σχηματισμός του δισουλφιδικού δεσμού στην 
πρωτεΐνη  με  αποτέλεσμα  αυτή  να  οξειδωθεί 
(Mamathambika, 2008). 
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3.1 Στόχευση στη μήτρα 
 

Οι  πρωτεΐνες  που  στοχεύονται  στην  μήτρα  των  μιτοχονδρίων  έχουν  στο 
αμινοτελικό  τους  άκρο  μια  θετικά  φορτισμένη  αλληλουχία  στόχευσης  (presequence).  
Αφού περάσουν το σύμπλοκο TOM στην εξωτερική μεμβράνη πρέπει να διασχίσουν  το 
σύμπλοκο TIM23 (Translocase of the inner membrane) της εσωτερικής μεμβράνης. Αυτή 
η  μεταφορά  εξαρτάται  από  το  δυναμικό  της  εσωτερικής  μεμβράνης  (Δψ).  Για  να 
καταλήξουν στην μήτρα χρειάζεται η δράση ενός δεύτερου συμπλόκου από την πλευρά 
της μήτρας που ονομάζεται PAM (presequence translocase associated motor complex). 
Το σύμπλοκο αυτό με την βοήθεια της μιτοχονδριακής Hsp70 παραδίδει την πρωτεΐνη 
στην  μήτρα  μέσω  υδρόλυσης  ATP.  Στην  μήτρα  η  αλληλουχία  στόχευσης  κόβεται 
πρωτεολυτικά από την πρωτεάση MPP (Mitochondrial Processing Peptidase) και έτσι το 
η πρωτεΐνη απελευθερώνεται (Gabriel, 2007 Mesecke, 2005). 

 

3.2 Στόχευση στην εσωτερική μεμβράνη 
 

Το σύμπλοκο TIM23 εκτός του να εισάγει τις πρωτεΐνες της μήτρας έχει ρόλο και 
στην  ενσωμάτωση πρωτεϊνών στην  εσωτερική μεμβράνη.  Αυτές  οι  πρωτεΐνες φέρουν 
μια  αμινοτελική  αλληλουχία  στόχευσης  όπως  οι  πρωτεΐνες  της  μήτρας,  αλλά  έχουν 
επιπλέον  ένα υδρόφοβο διαμεμβρανικό  τμήμα. Οι  πρωτεΐνες    εισέρχονται  στη μήτρα 
μέσω του TIM23 μέχρις ότου το υδρόφοβο τμήμα τους φτάσει στο κανάλι.  Χωρίς  την 
δράση του PAM,  η πρωτεΐνη σταματά να αντλείται προς τη μήτρα και ενσωματώνεται 
πλευρικά στην εσωτερική μεμβράνη (Chacinska, 2005 van der Laan, 2007). Απαραίτητη 
είναι  η  ύπαρξη  διαφοράς  δυναμικού  (van  der  Laan,  2007).  Ωστόσο  οι  περισσότερες 
πρωτεΐνες της εσωτερικής μεμβράνης, όπως πολλοί μεταφορείς, διαθέτουν πολλαπλά 
υδρόφοβα  διαμεμβρανικά  τμήματα.  Οι  πρωτεΐνες  αυτές  παραλαμβάνονται  από  το 
σύμπλοκο των μικρών Tim (Tim9‐Tim10) (Milenkovic, 2007) και τέλος εισέρχονται στην 
εσωτερική μεμβράνη μέσω  του συμπλόκου TIM22,  και την βοήθεια του μεμβρανικού 
δυναμικού (Gabriel, 2007).  

 
 

Εικόνα  3: Μονοπάτια  εισόδου  πρωτεϊνών  στο
μιτοχόνδριο.  Οι  μιτοχονδριακές  πρωτεΐνες
ανάλογα  με  το  είδος  σηματοδοτικής
αλληλουχίας  που  διαθέτουν,  οδηγούνται  στην
εξωτερική  μεμβράνη  SAM,  στην  εσωτερική
μεμβράνη  TIM22,  στην  μήτρα  TIM23  ή  στον
διαμεμβρανικό χώρο MIA40 (Becker, 2008) 
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3.3 Στόχευση στην εξωτερική μεμβράνη 
 
Οι  πρωτεΐνες  που  βρίσκονται  ενσωματωμένες  στην  εξωτερική  μεμβράνη 

περιέχουν  μια  συντηρημένη  αλληλουχία  στο  καρβοξυτελικό  τους  άκρο 
(xxxPoxGxxHyxHyx) υπεύθυνη για την είσοδο και τοποθέτησή τους στην συγκεκριμένη 
μεμβράνη  (Kutik,  2008  Walther,  2009).  Αφού  διασχίσουν  το  σύμπλοκο  TOM,   
μεταφέρονται  από  τα  σύμπλοκα  Tim9/Tim10  και  Tim8/Tim13  του  διαμεμβρανικού 
χώρου και καταλήγουν στο σύμπλοκο της εξωτερικής μεμβράνης SAM/TOB (Sorting and 
Assembly Machinery/Topogenesis of outer membrane β‐Barrel) από όπου παίρνουν την 
θέση τους  στην εξωτερική μεμβράνη (Bohnert, 2007 Kutik, 2007 Becker, 2008 Walther, 
2009). 

3.4 Στόχευση στον διαμεμβρανικό χώρο  
 

Όλες  οι  πρωτεΐνες  του  διαμεμβρανικού  χώρου  (IMS)  κωδικοποιούνται  στον 
πυρήνα.  Κάποιες  από  τις  πρωτεΐνες  του  IMS  διαθέτουν  αλληλουχίες  στόχευσης  στην 
μήτρα  που  ακολουθούνται  από  υδρόφοβα  μοτίβα  (bipartite  presequence). 
Χαρακτηρίζονται από σχετικά μεγάλα μοριακά βάρη και η μεταφορά τους γίνεται μέσω 
του  καναλιού  TIM23    στην  εσωτερική  μεμβράνη  (Mesecke,  2005)  με  τρόπο  που 
εξαρτάται  από  την  διαφορά  δυναμικού  (Terziyska,  2007).  Δύο  διαδοχικά  στάδια 
πρωτεόλυσης,  από  την  πλευρά  της  μήτρας  και  τον  διαμεμβρανικό  χώρο 
απελευθερώνουν την πρωτεΐνη. Έτσι το μονοπάτι αυτό ονομάστηκε μονοπάτι διακοπής 
μεταφοράς  (stop‐transfer)  (Hartl,  1987).  Παραδείγματα  πρωτεϊνών  που  ανήκουν  σε 
αυτή  την  κατηγορία  αποτελούν  οι  πρωτεΐνες  cytochrome  b2  και  c2  (Glick,  1992), 
cytochrome c peroxidase (Esser, 2002). 

Στην  δεύτερη  ομάδα  πρωτεϊνών  του  διαμεμβρανικού  χώρου,  τα  πρόδρομα 
μόρια  δεν  διαθέτουν  αλληλουχίες  στόχευσής  που  να  υφίστανται  πρωτεόλυση,  ενώ 
συντίθενται ως ώριμα πρωτεϊνικά μόρια με σήματα στόχευσης στο εσωτερικό τους (π.χ. 
Tim8, Tim9, Tim10, Tim12, Tim13). Επιπλέον δεν υπάρχει η απαίτηση για υδρόλυση ATP 
και  την  ύπαρξη  διαφοράς  δυναμικού  (Tokatlidis,  2005).  Οι  πρωτεΐνες  αυτής  της 
κατηγορίας χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος  (περίπου 7‐22 kDa) και την παρουσία 
συντηρημένων μοτίβων από κατάλοιπα κυστεϊνών. Αυτά τα μοτίβα απαρτίζονται από 1 
ή  περισσότερα  μοτίβα  από  ζεύγη  κυστεϊνών  που  απέχουν  είτε  3  είτε    9  αμινοξικά 
κατάλοιπα  (CX3C  ή  CX9C).  Τα  κυστεϊνικά  αυτά  κατάλοιπα  έχει  αποδειχτεί  ότι  έχουν 
ρόλο στην πρόσδεση συμπαραγόντων όπως  την αίμη  και μεταλλικά  ιόντα  χαλκού και 
ψευδαργύρου  (π.χ.  copper  chaperone  Cox17)  (Terziyska,  2007).  Η  διαδικασία 
αναδίπλωσης και ωρίμανσης του μορίου  εξαρτάται από το σχηματισμό ενδομοριακών 
δισουλφιδικών δεσμών που ονομάζεται «οξειδωτική αναδίπλωση». 
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3.5 Μονοπάτι «οξειδωτικής αναδίπλωσης» πρωτεϊνών στο διαμεμβρανικό χώρο 
 

Πρόσφατες  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  του 
μιτοχονδρίου λαμβάνει χώρα  ένα νέο μονοπάτι   για την εισαγωγή και την οξειδωτική 
αναδίπλωση των μικρών πρωτεϊνών που λειτουργεί μέσω ενός συστήματος ανταλλαγής 
δισουλφιδικών  δεσμών.  Τον  πρωταγωνιστικό  ρόλο  σε  αυτό  το  μονοπάτι  κατέχει  μια 
οξειδάση  του  διαμεμβρανικού  χώρου,  η  Mia40(Mitochondrial  Import  Assembly)/ 
Tim40(Chacinska, 2004).   

 

  

Τα  υποστρώματα  εισάγονται  μέσω  της  εξωτερικής  μεμβράνης  από  το  κανάλι 
TOM  σε  αποδιατεταγμένη  και  ανοιγμένη  κατάσταση  όπου  αναγνωρίζονται  από  την 
Mia40. Σχηματίζεται ένα μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο μεταξύ του υποστρώματος και 
της Mia40 μέσω του οποίου μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το υπόστρωμα στη Mia40, 
ενώ  ο  δισουλφιδικός  δεσμός  που  αρχικά  υπήρχε  στο  ενεργό  κέντρο  (CPC)  της Mia40 
ισομεριώνεται  και  μεταφέρεται  στο  υπόστρωμα.  Η  εισαγωγή  δισουλφιδικών  δεσμών 
στο υπόστρωμα επάγει την οξειδωτική αναδίπλωσή του, μια κατάσταση που προσδίδει 
στο  μόριο  δύο  βασικά  πλεονεκτήματα.  Πρώτον,  η  ισχυρή  αναδίπλωση  εμποδίζει  το 
μόριο να επιστρέψει στην αρχική του αποδιατεταγμένη μορφή και να βρεθεί ξανά έξω 
από  το  μιτοχόνδριο  διαπερνώντας  τον  στενό  πόρο  του  TOM  (Endo,  2011)  ή  να 
πρωτεολυθεί  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  και  δεύτερον  επάγει  την  δημιουργία    της  
λειτουργικής δομής του.  

 Η οξείδωση του υποστρώματος αφήνει το ενεργό κέντρο της Mia40 ανοιγμένο. 
Χρειάζεται  λοιπόν  να  επανοξειδωθεί  ώστε  να  μπορεί  εκ  νέου  να  οξειδώσει  ένα  νέο 
μόριο ανοιγμένου υποστρώματος. Έτσι ο Mesecke και οι συνεργάτες του στοχοποιούν 
μια  άλλη  γνωστή  πρωτεΐνη  του  διαμεμβρανικού  χώρου,  την  φλαβινοεξαρτώμενη 
σουλφιδρυλοξειδάση  Erv1  (essential  for  respiration  and  vegetative  growth  1)  (Lee, 
2000). Το λειτουργικό διμερές της οξειδωμένης Erv1 παίρνει το ζεύγος ηλεκτρονίων που 
έχει τώρα η ανοιγμένη Mia40. Τα ηλεκτρόνια περνούν από την Mia40 στο αμινοτελικό 
ζεύγος  κυστεϊνών  της  Erv1  της  μιας  υπομονάδας  του  διμερούς  και  από  εκεί 

Εικόνα 4: Μονοπάτι  οξειδωτικής 
αναδίπλωσης. Η  πρόδρομη 
πρωτεΐνη  (μπλε)  αλληλεπιδρά  με 
την Mia40  (κόκκινο),  οξειδώνεται 
και  τελικά  απελευθερώνεται 
αναδιπλωμένη. Στη  συνέχεια  η 
Erv1 οξειδώνει (κίτρινο) το ενεργό 
κέντρο  της  Mia40  ενώ  τα 
ηλεκτρόνια  μέσω  του 
κυτοχρώματος  c  τελικά 
καταλήγουν  στο  οξυγόνο 
(Stojanovski, 2008b) 
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μεταφέρονται στο ζεύγος κυστεϊνών του ενεργού κέντρου στο άλλο μονομερές της Erv1 
και τέλος στο προσδεμένο FAD. Τελικά η Mia40 οξειδώνεται, ενώ η Erv1 ανάγεται.  

Τελικός    δέκτης  των  ηλεκτρονίων  του  υποστρώματος,  από  το  FAD,  μπορεί  να 
είναι  το  μοριακό  οξυγόνο,  με  ταυτόχρονη  παρασκευή  υπεροξειδίου  του  υδρογόνου 
(Lee, 2000 Bihlmaier, 2007 Dabir, 2007). Ωστόσο μέσα από  in vitro (Farrell 2005) και  in 
organello  (Dabir,  2007)  πειράματα  το  κυτόχρωμα  C  (CytC)  ενδείκνυται  ως  καλύτερος 
τελικός  αποδέκτης  των  ηλεκτρονίων  συνδέοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  το  μονοπάτι 
οξείδωσης  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  με  την  αναπνευστική  αλυσίδα  (Allen,  2005 
Bihlmaier, 2007). 

 

3.6 Η οξειδοαναγωγάση Mia40 
 

Η  Mia40/Tim40  βρέθηκε  και  ταυτοποιήθηκε  πρώτα  στον  ζυμομύκητα 
S.cerevisiae  (Chacinska,  2004  Naoe,  2004).  Ομόλογα  αυτής  της  πρωτεΐνης  υπάρχουν 
επίσης σε ζώα, φυτά, μύκητες και αμοιβάδες. Έχει δειχθεί ότι η Mia40 είναι απαραίτητη 
για  την  βιωσιμότητα  των  κυττάρων  στον  S.cerevisiae  (Allen,  2008).  Ανήκει  σε  μια 
οικογένεια πρωτεϊνών που  έχουν  ένα συντηρημένο μοτίβο  έξι  κυστεϊνών  (‐CPC‐CX9X‐
CX9C)  στο  καρβοξυτελικό  άκρο.  Στον  S.cerevisiae  η  πρωτεΐνη  διαθέτει  μια  μεγάλη 
αμινοτελική  αμφιπαθή  αλληλουχία‐οδηγό  για  την  αγκυροβόληση  στην  εσωτερική 
μεμβράνη  (Sideris,  2010  Naoe,  2004),  όπου  το  συντηρημένο  μοτίβο  εκτίθεται  στον 
διαμεμβρανικό χώρο  (Endo, 2011). Αντίθετα, η Mia40 στα  ζώα και  τα φυτά βρίσκεται  
διαλυτή στον διαμεμβρανικό χώρο (Hofmann, 2005).  

 Ως  οξειδοαναγωγάση  η  Mia40  είναι  το  κεντρικό  στοιχείο  του  μονοπατιού 
οξειδωτικής αναδίπλωσης  πρωτεϊνών στον διαμεμβρανικό χώρο. Συγκεκριμένα, το CPC 
μοτίβο  δρα  ως  καταλυτικό  κέντρο  για  την  οξείδωση  του  υποστρώματος.  Η 
αναδιπλωμένη  Mia40  σχηματίζει  μια  υδρόφοβη  σχισμή  που  λειτουργεί  ως  θέση 
αναγνώρισης  και  πρόσδεσης  του  υποστρώματος.  Έτσι    σταθεροποιεί  τις  πρώτες  μη 
ομοιοπολικές  αλληλεπιδράσεις  με  το  υπόστρωμα,  ούτως  ώστε  να  μπορεί  να 
σχηματιστεί το μεικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο μεταξύ της δεύτερης κυστεΐνης του CPC 
μοτίβου και του υποστρώματος (Banci, 2009 Sideris,2010).  

 

3.7 Η σουλφιδρυλοξειδάση Erv1 
 

Για  πρώτη  φόρα  το  1991,  ανακαλύπτεται  ένα  νέο  γονίδιο  στον  S.cerevisiae 
σημαντικό για την βιωσιμότητα (Lisowsky, 1991), το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7 
(Saccharomyces genome database)  και  ονομάστηκε Erv1  (essential  for  respiration and 
vegetative  growth),  ενώ  η  πρωτεϊνική  μορφή  εδρεύει  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  των 
μιτοχονδρίων.  
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Η    Erv1  ανήκει  σε  μια  ευρύτερη  οικογένεια  σουλφυδρυλοξειδασών  Erv1/ALR 
που  προσδένουν  FAD.  Ομόλογα  γονίδια  συναντάμε  σε  πολλούς  ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς,  καθώς  και  στην  διπλή  έλικα  DNA  κάποιων  ιών  (Senkevich,  2000  Lee 
2000).  Ομόλογες  πρωτεΐνες  συναντάμε  σε  διαφορετικούς  κυτταρικούς  χώρους,  όπως 
για  παράδειγμα  στο  ενδοπλασματικό  δίκτυο  του  S.cerevisiae    (Erv2)  (Stein, 1998).    Η 
ομόλογη πρωτεΐνη ALR (augmenter of liver regeneration) στα θηλαστικά χαρακτηρίζεται 
ως  ένας  σημαντικός  αυξητικός  παράγοντας  των  ηπατικών  κυττάρων  (Giorda,  1996 
Polimeno,  1999). 

Η  πρωτεϊνική  αλληλουχία  της  scErv1    (S.cerevisiae‐Erv1)  είναι  22kDa,  με  189 
αμινοξικά  κατάλοιπα  που  περιέχουν  3  ζεύγη  κυστεϊνών,  δύο  εκ  των  οποίων 
δημιουργούν ένα CX2C μοτίβο. Στο αμινοτελικό άκρο της Erv1 βρίσκεται το ζεύγος C30‐
C33  με  ρόλο  στο  να  μεταφέρει  τα  ηλεκτρόνια  από  το  υπόστρωμα  στο  επόμενο 
καταλυτικό  ζεύγος  κυστεϊνών  C130‐C133.  Από  εκεί  τα  ηλεκτρόνια  μεταφέρονται  στο 
προσδεμένο  FAD,  το  οποίο  σταθεροποιείται  από  το  καρβοξυτελικό  ζεύγος  κυστεϊνών 
C159‐C176.  Το  διπλό  μετάλλαγμα  σε  αυτές  τις  κυστεΐνες  δεν  έχει  την  ικανότητα 
πρόσδεσης του FAD (Hofhaus, 2003).  

Η δομή  της scErv1  δεν  έχει ακόμη λυθεί πλήρως. Ωστόσο πολλά στοιχεία μας 
δίνουν  οι  διαθέσιμες  κρυσταλλικές  δομές  των  Erv1  (71‐191αα)  (Vitu,  2006)  και  Erv2  
(Fass,  2008)  από  A.  Thaliana,  της  ALR  (1‐125αα)  από  αρουραίο  (Wu,  2003)  και  της 
scErv1  (78‐189)  του  S.cerevisiae  (αδημοσίευτα  αποτελέσματα  Kawano,  Watanabe, 
Endo). Φαίνεται  λοιπόν ότι υπάρχει ένας καλά αναδιπλωμένος    καταλυτικός πυρήνας 
περίπου 100 αμινοξέων όπου προσδένεται μη ομοιοπολικά το FAD. Ο κύριος πυρήνας 
εμπεριέχει  τα  ζεύγη  κυστεϊνών  C130‐C133  και  C159‐C176  που  είναι  συντηρημένος 
μεταξύ  των ομολόγων,  ενώ οι  κυστεΐνες C30‐C33  βρίσκονται σε ένα εύκαμπτο και μη 
αναδιπλωμένο τμήμα στο αμινοτελικό άκρο. Αυτό το εύκαμπτο τμήμα διαφέρει μεταξύ 
των  ομολόγων  ως  προς  την  θέση  του,  που  μπορεί  να  είναι  είτε  αμινοτελικά  είτε 
καρβοξυτελικά,  το  μέγεθός  του  και  την  αμινοξική  αλληλουχία,  γεγονός  το  οποίο 
φαίνεται  να  του  προσδίδει  ειδικότητα  για  το  υπόστρωμα  (Sideris,  2010).  Στην 
κρυσταλλική δομή  της Erv2,  το μοτίβο  κυστεϊνών σε αυτό  το  τμήμα παρουσιάζει  δύο 
στερεοδιατάξεις. Στην μια περίπτωση βρίσκεται κοντά στο καταλυτικό ζεύγος κυστεϊνών 
δίπλα στην περιοχή πρόσδεσης του FAD, ενώ στην δεύτερη περίπτωση βρίσκεται 10 Å 
μακριά,  το  οποίο  μας  δείχνει  ότι  αυτό  το  μοτίβο  κυστεϊνών  μπορεί  να  μεταφέρει 
δισουλφιδικούς  δεσμούς  δια‐  και  ενδο‐μοριακά  από  το  καταλυτικό  ζεύγος  στο 
υπόστρωμα (Gross, 2002 Collet, 2002).  

  

 

 

 

Εικόνα  5:  Κρυσταλλική  δομή  του 
διμερούς  της  Erv2. Στην  εικόνα 
απεικονίζεται  και  η  πορεία  των 
ηλεκτρονίων  κατά  μήκους  του 
πρωτεϊνικού μορίου. 
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Μέσα  από  βιοχημικά  πειράματα  η  Erv1  εμφανίζεται  ως  ένα  λειτουργικό 
διμερές. Επώαση μιας μεταλλαγμένης Erv1 στο ζεύγος κυστεϊνών του εύκαμπτου άκρου 
με  μεταλλαγμένη  Erv1  στο  καταλυτικό  ζεύγος  κυστεϊνών  οδηγεί  σε  οξείδωση  του 
υποστρώματος,  υποδεικνύοντας  ότι  τα  ηλεκτρόνια  μεταφέρονται  από  το  ένα 
μονομερές στο άλλο (Ang, 2009). Επιπλέον μέσα από in vitro και in organello πειράματα 
φαίνεται  αυτή  η  επικοινωνία  μεταξύ  του  αμινοτελικού  εύκαμπτου  άκρου  και  του 
καρβοξυτελικού καταλυτικού πυρήνα της scErv1, όπου το δεύτερο οξειδώνει άμεσα το 
πρώτο  και  αυτό  με  την  σειρά  του  το  υπόστρωμα,  ενώ  η  ροή  ηλεκτρονίων  έχει  την 
αντίθετη κατεύθυνση (Lionaki, 2010). 

Τέλος πρέπει να ειπωθεί ότι το μόνο μέχρι στιγμής γνωστό φυσικό υπόστρωμα 
της Erv1  είναι  η Mia40.  Σε  πειράματα  με  μιτοχόνδρια  χωρίς  Erv1,  η Mia40  βρίσκεται 
κατά κύριο λόγο σε οξειδωμένη κατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Erv1 
αποτελεί η ίδια υπόστρωμα για την Mia40, καθώς για την εισαγωγή και την βιογένεσή 
της στα μιτοχόνδρια ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι στο οποίο συμμετέχει ως λειτουργικό 
μόριο.  Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  μια  πρωτεΐνη  22kDa  με  ένα  διπλό  CX2C  μοτίβο, 
ξεφεύγει  από  τα  κλασσικά  υποστρώματα  του  μονοπατιού  με  μικρότερο  μέγεθος  και 
CX3C  ή  CX9C  μοτίβα,  διευρύνοντας  το  φάσμα  με  τα  χαρακτηριστικά  των 
υποστρωμάτων.  

 

3.8 Μονοπάτια οξειδωτικής αναδίπλωσης στο κύτταρο 
 

Η  ύπαρξη  ενός  συστήματος  οξειδωτικής  αναδίπλωσης  πρωτεϊνών  στον 
διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου, που επικοινωνεί με το αναγωγικό περιβάλλον 
του  κυτταροπλάσματος,  ήταν  μη  αναμενόμενη.  Ωστόσο  πριν  την  ανακάλυψη  του 
συστήματος  οξειδωτικής  αναδίπλωσης  στα  μιτοχόνδρια,  ήταν  ήδη  γνωστά  και  άλλα 
μέρη  του  κυττάρου  όπου  έχουμε  οξειδωτική  αναδίπλωση.  Αυτά  τα  κυτταρικά 
διαμερίσματα  είναι  κυρίως  το  περίπλασμα  των  βακτηρίων  στους  προκαρυώτες  και  ο 
αυλός  του  αδρού  ενδοπλασματικού  δικτύου  στους  ευκαρυώτες.  Μελετώντας  αυτούς 
τους μηχανισμούς και τα ένζυμα που συμμετέχουν στον κάθε ένα εμφανίζονται πολλές 
ομοιότητες  και η  κοινή αρχή  (Chacinska, 2009):  υποστρώματα που φέρουν κυστεΐνες, 
ένα ένζυμο που οξειδώνει προς δημιουργία του δισουλφιδικού μεταξύ των κυστεϊνών, 
ένα  ένζυμο  που  βοηθάει  την  επανοξείδωση  του  πρώτου  και  έναν  τελικό  αποδέκτη 
ηλεκτρονίων.  
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Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είναι κομμάτι μιας ευρύτερης μελέτης που 
έχει να κάνει με την βιογένεση της φλαβινο‐εξαρτώμενης σουλφυδρυλοξειδάσης Erv1 
στο μιτοχόνδριο του σακχαρομύκητα S.cerevisiae. Σε επίπεδο μιτοχονδρίου η βιογένεση 
της  Erv1    χωρίζεται  σε  δύο  στάδια.  Στο  πρώτο  στάδιο  η  Erv1  χαρακτηρίζεται  ως 
υπόστρωμα της Mia40,  ενώ στο δεύτερο η   Erv1  έχει ως υπόστρωμα την Mia40.  Στην 
παρούσα  εργασία  εστιάζουμε στο πρώτο στάδιο.  Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε  να 
δώσουμε απαντήσεις σε 5 διαφορετικά ερωτήματα. 

1) Ποιό  ή  ποιά  από  τα  κυστεϊνικά  κατάλοιπα  της  Erv1    σχηματίζουν  μικτό 
δισουλφιδικό  δεσμό  με  την  Mia40;    Έτσι,  έγινε  χρήση  μιας  σειράς  διπλών 
μεταλλαγμάτων αντικατάστασης των κυστεϊνικών καταλοίπων της Erv1 σε σερίνες. Για 
να ελέγξουμε το αν αυτές οι μεταλλάξεις επηρεάζουν την αναγνώριση της Erv1 από την 
Mia40,  έγιναν  πειράματα  εισόδου  των  μεταλλαγμάτων  καθώς  και  της  αγρίου  τύπου 
πρωτεΐνης  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια.  Αφού  εντοπίσαμε  ποιο  ζεύγος  κυστεϊνών 
εμφανίζει έναν ελαττωματικό φαινότυπο όσον αφορά την είσοδό και την παρουσία του 
μεικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου,  έγινε  έλεγχος  για  τα  μονά  μεταλλάγματα  αυτών 
των  κυστεϊνών.  Επιπλέον  για  την  ταυτοποίηση  της  κυστεΐνης  που  παίρνει  μέρος  στο 
μικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο,  έγιναν  προσπάθειες  εισόδου  απομονωμένης  και 
καθαρής    Erv1  ώστε  η  αντίστοιχη  ζώνη  να  σταλθεί  για  ανάλυση  με  φασματομετρία 
μάζας. 
 
2) Σε ένα δεύτερο πλαίσιο μελέτης της βιογένεσης της Erv1 ασχοληθήκαμε με το 
αμινοτελικό (N72) και το καρβοξυτελικό άκρο  (ΔΝ72) της αγρίου τύπου πρωτεΐνης. Το 
ερώτημα που θέσαμε αρχικά είναι  το εξής:  το Ν72  είναι αναγκαίο για την είσοδο της 
αγρίου τύπου Erv1 και την δημιουργία του μεικτού δισουλφιδικού ενδιάμεσου με την 
Mia40; Δεύτερον είναι ικανό αυτό το πεπτίδιο  να περάσει από μόνο του την εξωτερική 
μεμβράνη  μέσω  του  TOM  συμπλόκου,  και  αν  ναι  μπορεί  να  στοχεύσει  μη 
μιτοχονδριακές  πρωτεΐνες  σε  αυτό  ανεξάρτητα  από  την  Mia40  και  το  μεμβρανικό 
δυναμικό;    Προκειμένου  να  γίνει  αυτός  ο  έλεγχος  πραγματοποιήθηκαν  πειράματα 
εισόδου του πεπτιδίου Ν72, του ΔΝ72 και  μιας υβριδικής μορφής του πεπτιδίου με μια 
μη  μιτοχονδριακής  πρωτεΐνη  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια.  Το  υβρίδιο  επίσης 
ελέγχθηκε  για  την  ικανότητά  του  να  εισάγεται  σε  μιτοχόνδρια  απουσία Mia40  και 
μεμβρανικού δυναμικού.  

3)  Προκειμένου  να  αποσαφηνίσουμε  τον  ρόλο  των  δύο  τμημάτων  της Erv1  στην 
διαδικασία  εισόδου  κατά  μήκος  της  εξωτερικής  μεμβράνης    κατασκευάστηκαν 
υβριδικές  μορφές  της  πρωτεΐνης  και  μεταλλάγματά  της  μαζί  με  την  αναγωγάση  του 
διυδροφιλικού (DHFR). Σκοπός μας ήταν να παγιδεύσουμε την Erv1 στο στάδιο κατά το 
οποίο αυτή διαπερνά την εξωτερική μεμβράνη μέσω του TOM. Γνωρίζοντας ότι το DHFR 
παρουσία  methotrexate  λαμβάνει  μια  στενή  αναδίπλωση,  χρησιμοποιήσαμε  το 
συγκεκριμένο στοιχείο για να δημιουργήσουμε μια «τάπα» στην πρωτεΐνη μας από την 
εξωτερική  πλευρά  του  μιτοχονδρίου,  η  οποία  θα  εμποδίζει  το  μόριο  να  γλιστρήσει 
πλήρως μέσα στον διαμεμβρανικό χώρο. Έτσι πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου 
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ραδιοσημασμένων υβριδικών μορφών της Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια παρουσία 
και απουσία methotrexate.   

4)     Μπορεί η παρουσία του FAD να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα  εισόδου της 
Erv1;  Για  να  έχουμε  μια  πρώτη  εικόνα  έγινε  πείραμα  κινητικής  για  την    είσοδο    της 
αγρίου τύπου Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια απουσία και παρουσία FAD κατά την 
αντίδραση. Ακολούθησε έλεγχος εισόδου  σε διαφορετικές συγκέντρωσης του FAD. Για 
να δούμε τον ρόλο του στην σταθερότητα και κατ’ επέκταση στην αναδίπλωση της Erv1 
στον  διαμεμβρανικό  χώρο,  τα  μιτοχόνδρια  λύονται  παρουσία  απορρυπαντικού  και 
διαφορετικών συγκεντρώσεων τρυψίνης, καθώς η τρυψινόλυση είναι ένας δείκτης της 
στενής αναδίπλωσης του μορίου.  

5)  Τέλος στόχος μας ήταν να χαρτογραφήσουμε τις περιοχές στην αλληλουχία της 
Erv1  οι  οποίες  αλληλεπιδρούν  μη  ομοιοπολικά  με  την  Mia40.  Για  τον  λόγο  αυτό 
χρησιμοποιήθηκε  συστοιχία  ακινητοποιημένων  πεπτιδίων  της  Erv1  και 
πραγματοποιήθηκαν  in vitro πειράματα   πρόσδεσης απομονωμένης και καθαρισμένης 
διαλυτής  μορφής Mia40  και  μεταλλαγμένης  στον  υδρόφοβο  πυρήνα  πρόσδεσης  του 
υποστρώματος.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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1. Τεχνικές μοριακής βιολογίας 
  

1.1  Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA  
 

Στην παρούσα εργασία, οι μοριακές τεχνικές έλαβαν χώρα με βάση τα εγχειρίδια: 
‘Molecular  Cloning’  (J.  Sambrook,  E.  F.  Fritsch,  T. Maniatis)  και  ‘Current  Protocols  in 
Molecular Biology’ (F. Ausubel, R. Brent, R. Kingston, D. Moore, J. Seidman, J. Smith, K. 
Struhl).  Για  την  τεχνολογία  του ανασυνδυασμένου DNA  χρησιμοποιήθηκαν επιδεκτικά 
βακτήρια στελέχους DH5α και οι κατάλληλοι πλασμιδιακοί φορείς: της Promega (PolyA 
pSP64 και 65)  με ανθεκτικότητα σε αμπικιλίνη. 

  

1.2  Κλωνοποιήσεις σε πλασμιδιακούς φορείς  
 

Τα πλασμίδια που φέρουν το ανάλογο ένθεμα γονιδίου κατασκευάστηκαν περιληπτικά 
ως εξής: 
 
pSP64‐N72 Erv1 
Αρχικά η νουκλεοτιδική αλληλουχία  της Erv1  που αντιστοιχεί στα 72  πρώτα αμινοξέα 
του αμινοτελικού άκρου της πρωτεΐνης (Ν72) ήταν ήδη κλωνοποιημένη σε φορέα pGEX 
και  φέρει  στα  άκρα  της  θέσεις  περιοριστικής  πέψης  για  τα  ένζυμα BamHI  και  EcoRI. 
Χρησιμοποιώντας  αυτά  τα  δύο  ένζυμα  το  N72  κλωνοποιήθηκε  σε  φορέα  pSP64,  ο 
οποίος φέρει με την ίδια σειρά στην αλληλουχία του, θέσεις περιορισμού για τα ένζυμα 
αυτά. 
 
pSP64‐DHFR‐wt /Ν72/ΔΝ72 Erv1  
Ως πλασμιδιακός φορέας για την συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιήθηκε ο pSP64. 
Ανοδικά  βρίσκεται    το  γονίδιο  της  αναγωγάσης  του  διυδροφιλικού  (DHFR)  (HindIII 
(5’UTR)  και  BamHI),  ενώ  καθοδικά  φέρει  το  γονίδιο  του  Tim10  (BamHI  και  EcoRI 
(3’UTR)).  Σε  αυτόν  τον  φορέα  έγινε  ένθεση  των  αντίστοιχων  νουκλεοτιδικών 
αλληλουχιών  της  αγρίου  τύπου  Erv1,  του  πεπτιδίου  Ν72    και  του  καρβοξυτελικού 
τμήματος ΔΝ72. Η ένθεσή τους έγινε με τα ένζυμα BamHI και EcoRI, αντικαθιστώντας το 
Tim10  
 
pSP6‐wt /Ν72/ΔΝ72/ΔC13/ΔC13 (C159S)/ΔC24 Erv1‐DHFR 6His 
Ως πλασμιδιακός φορέας για την συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιήθηκε ο pSP64. 
Ανοδικά φέρει το γονίδιο του Tim10 (EcoRI (5’UTR) και BamHI), ενώ καθοδικά βρίσκεται 
το  γονίδιο  της  αναγωγάσης  του  διυδροφιλικού  (DHFR)  και  ακολουθεί  νουκλεοτιδική 
αλληλουχία για μια ουρά 6 ιστιδινών. Να σημειωθεί ότι μεταξύ του Tim10 και του DHFR 
δεν υπάρχει κωδικόνιο λήξης. Σε αυτόν τον φορέα έγινε αντικατάσταση του Tim10 με 
τις  αντίστοιχες    αλληλουχίες  της  αγρίου  τύπου  Erv1,  του  πεπτιδίου  Ν72,  του  ΔΝ72, 
ΔC13, ΔC24 και ΔC13(C159S), χρησιμοποιώντας τα ένζυμα BamHI και EcoRI. 
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1.3   Μεταλλαξιγένεση  
 

Για  την  δημιουργία  της  σημειακής  μετάλλαξης  C159S  στο  ΔC13‐DHFR, 
χρησιμοποιήθηκε  το  πρωτόκολλο  PCR  based QuickChange  site‐directed mutagenesis, 
ενώ η σχεδίαση των εκκινητών και οι συνθήκες της αντίδρασης έγιναν βάση τις οδηγίες 
του κατασκευαστή (Stratagene). 
 

Να  σημειωθεί  ότι,  οι  υπόλοιπες  κατασκευές  και  μεταλλαξιγενέσεις  που 
αναφέρονται  στην παρούσα εργασία είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από άλλα μέλη 
του εργαστηρίου, έτσι δεν χρειάστηκε η εκ νέου κατασκευή τους. Επίσης σε όλα έγινε 
έλεγχος με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράση (colony PCR),με περιοριστική πέψη και 
αλληλούχιση.  
 

2. In organello τεχνικές (Χειρισμός μιτοχονδρίων) 
  

2.1  Απομόνωση μιτοχονδρίων από στελέχη του σακχαρομύκητα με αγρίου 
τύπου Erv1 
 

Για τα πειράματα εισόδου πρόδρομης πρωτεΐνης στα μιτοχόνδρια, απομονώθηκαν 
μιτοχόνδρια από το αγρίου τύπου στέλεχος του είδους Saccharomyces cerevisiae, D273‐
10B  (MATα),  το  οποίο  αναπτύχθηκε  στους  30  ΟC  σε  θρεπτικό  μέσο  που  περιέχει 
γαλακτικό οξύ (YPLactate). H πηγή άνθρακα που περιέχει αυτό το μέσο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο κυτταρόπλασμα  (μέσω γλυκόλυσης), 
κι έτσι αναπτύσσονται μόνο τα κύτταρα που διαθέτουν λειτουργικά μιτοχόνδρια, ενώ ο 
αριθμός  των  μιτοχονδρίων  σε  αυτά  είναι  μεγάλος,  αυξάνοντας  την  ποσότητα 
μιτοχονδρίων  που  θα  απομονωθεί.  Η  διαδικασία  απομόνωσης  των  μιτοχονδρίων 
γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Daum et al., 1982.  
 

2.2  Είσοδος ραδιοσημασμένων  υποστρωμάτων σε μιτοχόνδρια  
 
Για την είσοδο του πρόδρομου πρωτεϊνικού μορίου στα μιτοχόνδρια, αρχικά αυτά 

επαναδιαλύονται σε  import buffer σε  τελική συγκέντρωση 0.5 mg/ml  παρουσία 2mΜ 
ATP και 2.5mM NADH   και εξισορροπούνται στους 30°C. Στην συνέχεια προστίθεται το 
πρόδρομο  υπόστρωμα  (2‐10%  κ.  ο.  ανάλογα  με  το  ποσοστό  σήμανσης  του 
υποστρώματος).  Η  επώαση  συνεχίζεται  στους  30°C  για  τον  ανάλογο  χρόνο  που  έχει 
καθοριστεί  για  το  εκάστοτε  πείραμα.  Σε  πειράματα  κινητικής  τα  δείγματα 
τοποθετούνται  στον  πάγο  για  να  σταματήσει  η  αντίδραση  στις  αντίστοιχες  χρονικές 
στιγμές με την προσθήκη  αλκυλιωτικού παράγοντα. Αφού προηγηθούν τα παραπάνω, 
ακολουθεί η απομόνωση των μιτοχονδρίων με φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στις 16100 g 
στους  4°C,  όπου  το  πρόδρομο  μόριο  που  δεν  εισήχθη  απομακρύνεται  και  το  ίζημα 
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επαναδιαλύεται  σε  ισοτονικό  διάλυμα,  1.2M  sorbitol  and  20mM  Hepes,  pH  7,4, 
παρουσία κατάλληλης συγκέντρωσης πρωτεϊνάσης Κ (0.1 mg/ml ή 20μg/ml) ή τρυψίνης 
(0,1mg/ml) για την απομάκρυνση της μη εισαγμένης πρωτεΐνης και αφήνεται στους 4°C 
για 30  λεπτά.  Η  αντίδραση  σταματάει  με  την  προσθήκη PMSF  τελικής  συγκέντρωσης 
4mM και για την τρυψίνη SBTI τελικής συγκέντρωσης 0,5mg/ml, γίνεται επώαση για 10 
λεπτά  στους  4°C  και  τα  μιτοχόνδρια  απομονώνονται  ξανά  με  τις  παραπάνω  ίδιες 
συνθήκες φυγοκέντρησης, όπου το ίζημα επαναδιαλύεται σε 15 μl 2x Laemmli sample 
buffer με ή χωρίς β‐μερκαπτοαιθανόλη, ανάλογα με  το πείραμα,  ενώ  το υπερκείμενο 
απομακρύνεται.  Σε  περίπτωση  όπου  γίνεται  η  συλλογή  του  υπερκειμένου,  τα 
πρωτεϊνικά  μόρια  κατακρημνίζονται  με  10%  TCA.  Τα  δείγματα  βράζονται  σε 
θερμοκρασία 95 ΟC για 5 λεπτά και αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε 12% Tris‐Tricine 
SDS‐PAGE.    Όταν  πρόκειται  για  ραδιοσημασμένο  δείγμα,  τα  πηκτώματα  πολύ‐
ακρυλαμίδης βάφονται με Coomassie blue για την επισήμανση του μάρτυρα μοριακών 
βαρών, ο οποίος δεν φέρει ραδιοσημασμένες πρωτεΐνες και έπειτα στεγνώνουν με τη 
συσκευή Biorad Gel Dryer πάνω σε χαρτί Whatmann. Τέλος παραμένουν σε κασέτα για 
περίπου  48  ώρες,  ώστε  το  σήμα  να  αποτυπωθεί  στο  φιλμ  και  το  αποτέλεσμα  της 
εισόδου  αναλύεται  στο  phospho‐imager  με  αυτοραδιογραφία  (Molecular  Dynamics). 
Όταν  πρόκειται  για  μη  ραδιοσημασμένες    πρωτεΐνες,  ακολουθεί  ανοσοαποτύπωση 
Western,  όπου  τα  πηκτώματα  πολυακρυλαμίδης  μεταφέρονται  σε  μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης για 25 λεπτά, με σταθερά 20V με το σύστημα semi‐dry transfer και οι 
πρωτεΐνες ανιχνεύονται με πρόσδεση των κατάλληλων υποστρωμάτων.  Τα διαλύματα 
της παραπάνω διαδικασίας είναι τα εξής:  
 
Import buffer (2x)  
100 mΜ Hepes, pΗ 7.1, 1.2 M sorbitol, 4 mΜ KH

2
PO

4
, 100 mΜ KCl, 20 mΜ MgCl

2
, 5 mΜ 

Na
2
EDTA, 10 mΜ L‐Methionine, 2 mg/ml Fatty Acid free Bovine Serum Albumin (BSA), 2 

mΜ ΑΤΡ, 2.5 mΜ NADH  
Ισοτονικό διάλυμα επαναδιάλυσης μιτοχονδρίων (Breaking Buffer)  
0.6 M sorbitol, 20 mM K+MES pH 7.4  
10 x Laemmli sample buffer (SB)  
0.5  M  Tris,  8  mΜ  EDTA,  0.4%  SDS  pΗ  6.8,  5  %  glycerol,  (200  mΜ  DTT),  0.001% 
Bromophenol blue 
  

2.3  Είσοδος μη ραδιοσημασμένου πρόδρομου μορίου σε μιτοχόνδρια  
  

Για  την  εισαγωγή    μη  ραδιοσημασμένων  πρωτεϊνών,  οι  οποίες  έχουν 
κλωνοποιηθεί και απομονωθεί από βακτήρια, στο πρώτο στάδιο γίνεται κατακρήμνισή 
τους  σε  τρεις  όγκους    κορεσμένου  διαλύματος  θειικού  αμμωνίου  και  ακολουθεί 
επώαση  για  30  λεπτά  στον  πάγο.  Οι  κατακρημνισμένες  πρωτεΐνες  στη  συνέχεια 
φυγοκεντρούνται  για 30  λεπτά στις 25000g  σε θερμοκρασία δωματίου  και οι πελέτες 
που προκύπτουν  επαναδιαλύονται σε αποδιατακτικό διάλυμα  (8M urea, 50mM NaCl, 
50mM Tris pH 8.0, 20mM DTT). Για την πλήρη αποδιάταξη των πρωτεϊνών επωάζονται 
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για 30  λεπτά σε θερμοκρασία 37°C  και  τα πρόδρομα πρωτεϊνικά μόρια εισάγονται σε  
μιτοχόνδρια παρουσία 2 mM ATP και 2.5 mM NADH για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 30°C. 
Η  διαδικασία  που  ακολουθείτε  στην  συνέχεια  είναι  κοινή  με  αυτήν  της  εισαγωγής 
ραδιοσημασμένων  πρόδρομων  μορίων  σε  μιτοχόνδρια  και  περιγράφεται  στην 
παράγραφο 2.2.  
 

2.4  Παγίδευση  μικτών  δισουλφιδικών  ενδιαμέσων  μετά  από  είσοδο 
ραδιοσημασμένων υποστρωμάτων σε μιτοχόνδρια  

 
Στην  περίπτωση  που  πραγματοποιείται  πείραμα  εισόδου  ραδιενεργού 

υποστρώματος  με  σκοπό  την  παγίδευση  μικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου  στην 
διάρκεια  οξείδωσης  του  υποστρώματος,  το  πείραμα  πραγματοποιείται  με  τον  τρόπο 
που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2  με την διαφορά ότι παγώνουμε την αντίδραση 
με την προσθήκη 25 mM τελικής συγκέντρωσης NEM (N‐ethylmaleimide). Το NEM είναι 
ένας  αλκυλιωτικός  παράγοντας  που  δεσμεύει  τις  ελεύθερες  ρίζες  και  παγώνει  τα 
πρωτεϊνικά ενδιάμεσα. Επιπλέον τα δείγματα αναλύονται απουσία αναγωγικού μέσου 
σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 
 

2.5  Απομόνωση πρόδρομου μορίου που φέρει τον επίτοπο έξι ιστιδινών (His 
tag)  υπό  αποδιατακτικές  μετά  την  είσοδό  του  σε  απομονωμένα  μιτοχόνδρια 
σακχαρομύκητα  

 
Η  παρούσα  διαδικασία  ακολουθεί  την  αντίδραση  εισόδου  της  αποδιατεταγμένης 

πρόδρομης  πρωτεΐνης  σε  απομονωμένα  μιτοχόνδρια.  Τα  μιτοχόνδρια  αφού 
ολοκληρωθεί  το  πείραμα  εισόδου  όπως  περιγράφεται  στην  παράγραφο  και  2.3  
απομονώνονται  ξανά  με  φυγοκέντρηση  και  επαναδιαλύονται  σε  αποδιατακτικό  μη 
αναγωγικό διάλυμα (1% Triton X‐100, 8M ουρία, 150μΜ NaCl, 50mM Tris pH8.0, 2mM 
PMSF,  10mM  ιμιδαζόλιο.  Η  συγκέντρωση  των  μιτοχονδριακών  πρωτεϊνών  κατά  την 
διαλυτοποίηση  είναι 2.5mg/ml  ή 1mg/ml.  Η  διαλυτοποίηση  προχωράει  για 30min  σε 
θερμοκρασία  δωματίου  (RT)  ή  στους 4oC  και  ακολουθεί  φυγοκέντρηση  για 20min  σε 
16000g  (20OC).  Το  υπερκείμενο  επωάζεται  με  σφαιρίδια  νικελίου  (Ni‐NTA  beads  της 
Qiagen)  για  1  ώρα  σε  RT  ή  στους  4oC    με  ήπια  ανάδευση.  Ακολούθως  τα  σφαιρίδια 
ξεπλένονται τρεις φορές με διάλυμα διαλυτοποίησης όπου η συγκέντρωση του Triton 
είναι πλέον 0.1% και του ιμιδαζολίου 20mM,  κάνοντας ενδιάμεσα  φυγοκέντρηση στις 
4000g  για  30  δευτερόλεπτα  σε  θερμοκρασία  δωματίου  ή  στους    4°C.  Το  ιμιδαζόλιο 
μπορεί  να  συναγωνίζεται  την  δομή  της  ιστιδίνης  και  σε  αυξημένη  συγκέντρωση  να 
βοηθά στην έκλουση  της His‐tagged  πρωτεΐνης με αποκόλλησή  της από  τα σφαιρίδια 
νικελίου. Τέλος, το προσδεμένο υλικό εκλούεται με επαναδιάλυση των σφαιριδίων σε 
Laemmli  sample  buffer,  το  οποίο  περιλαμβάνει  ή  δεν  περιλαμβάνει  β‐
μερκαπτοαιθανόλη,  ανάλογα  με  το  δείγμα.  Στην  περίπτωση  που  η  συγκατακρήμνιση 
γίνεται υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες, η διαλυτοποίηση των μιτοχονδρίων (και όλη 
η  επακόλουθη  διαδικασία)  γίνεται  στους  4oC,  ενώ  η  σύνθεση  του  διαλύματος 
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διαλυτοποίησης  είναι:  1%  Triton  X‐100,  150mM  NaCl,  20mM  Hepes  pH7,4,  0.6M 
sorbitol,  20mM  ιμιδαζόλιο.  Το  υλικό  διαχωρίζεται  με  SDS‐PAGE  και  αναλύεται  κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες των δειγμάτων. 

 

2.6  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 5 mg/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  2  mM  PMSF  για  10  λεπτά  στον  πάγο.  Το  υπερκείμενο 
(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 μπορεί να γίνει  είτε πριν είτε μετά την εισαγωγή της πρόδρομης πρωτεΐνης 
στο μιτοχόνδριο ανάλογα με το τι εξετάζουμε.  
 
Mitoplast buffer  
20mM Hepes‐KOH pH 7.4, 1mM DTT 
  

2.7  Επεξεργασία μιτοχονδρίων με αλκαλικό διάλυμα Na2CO3 

 
Η  επεξεργασία  των  μιτοχονδρίων  σε  αλκαλικό  διάλυμα Na2CO3  γίνεται  έτσι  ώστε  να 
διαχωριστούν  οι  μεμβρανικές  πρωτεΐνες  από  τις  διαλυτές  και  επιφανειακές 
μεμβρανικές  πρωτεΐνες.  Μετά  την  αντίδραση  εισόδου  και  την  επεξεργασία  των 
μιτοχονδρίων  με  πρωτεάση,  τα  μιτοχόνδρια  επαναδιαλύονται  σε  φρέσκο  παγωμένο 
διάλυμα Na2CO3   0,1 Μ και επωάζονται στον πάγο για 30 λεπτά παρουσία ή απουσία 
μιας  δεύτερης  διαφορετικής  πρωτεάσης.  Τα  δείγματα  φυγοκεντρούνται  σε  55000g 
στους 4  οC    για 30  λεπτά. Η πελέτα και  το υπερκείμενο συλλέγονται και οι πρωτεΐνες 
του υπερκειμένου κατακρημνίζονται με 100%ΤCA. 
 
 

3. Βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών 
 

3.1  Ηλεκτροφόρηση  πρωτεϊνών  σε  αποδιατακτικό  πήκτωμα  ακρυλαμίδης 
(SDSPAGE)  

 
Το αποδιατακτικό πήκτωμα αυτό αποτελείται από το πήκτωμα διαχωρισμού και 

το  πήκτωμα  επιστοίβαξης  όπου  τα  δείγματα  των  πρωτεϊνών  που  φορτώνονται 
προηγουμένως εμπλουτίζονται με διάλυμα που περιέχει  ένα ανιονικό προϊόν (SDS) το 



24 
 

οποίο  προσδίδει  ένα  αρνητικό  φορτίο  ανά  δύο  αμινοξικά  κατάλοιπα  κρατώντας  τα 
παράλληλα  αποδιαταγμένα.  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.  Τα υλικά της παραπάνω διαδικασίας είναι: 

  
12% πήκτωμα διαχωρισμού (Separating)  
12 ml 30% acrylamide / 0.8% bis‐acrylamide, 1 ml 2.2% bis‐acrylamide, 10 ml 3 M Tris / 
0.3% SDS pH 8.45, 4 ml dH2O, 3 ml 87% glycerol  
5% πήκτωμα επιστοίβαξης (Stacking)  
1.5 ml 30% acrylamide / 0.8% bis‐acrylamide, 0.06 ml 2.2% bis‐acrylamide, 3.1 ml 3 M 
Tris / 0.3%, SDS pH 8.45, 7.9 ml dH2O  
Cathode buffer  
0.1 M Tris pH 8.25, 0.1 M Tris‐Tricine, 10% SDS  
Anode buffer  
0.2 M Tris pH 8.9 
 

3.2  Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 
 

Η  ανίχνευση  των  πρωτεϊνών  μετά  από  ηλεκτροφόρηση  σε  πήκτωμα  ακρυλαμίδης 
πραγματοποιείται  με  χρώση  κυανού  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 από την πηκτή.  
 

3.3   Ανίχνευση  πρωτεϊνών  σε  μεμβράνη  νιτροκυτταρίνης  με 
ανοσοαποτύπωση (Western blot)  

 
Η  ανίχνευση  μικρής  ποσότητας  πρωτεΐνης  μέσα  από  ένα  πλήθος  πρωτεϊνών 

πραγματοποιείται με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης Οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται σε 
πήκτωμα  ακρυλαμίδης  και  στη  συνέχεια  μεταφέρονται  με  ηλεκτροαποτύπωση  σε 
μεμβράνη  νιτροκυτταρίνης  στη  συσκευή  Trans‐blot  Semi‐Dry  Transfer  Cell  Biorad 
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή,  για  25  λεπτά  σε  σταθερά  20  V  με  το 
σύστημα  semi‐dry  transfer.  Η  μεμβράνη  επωάζεται  με  το  εκάστοτε  ειδικό  για  την 
πρωτεΐνη  αντίσωμα  σε  1%  γάλα  διαλυμένο  σε  1x  TBST.  Όλα  τα  αντισώματα  που 
χρησιμοποιήθηκαν  είναι πολυκλωνικά, παραγμένα σε κουνέλια. Το δεύτερο αντίσωμα 
είναι αντι‐rabbit (Sigma) συζευγμένο με το ένζυμο HRP (horse radish peroxidase), όπου 
παρουσία  υπεροξειδίου  (H

2
O

2
)  και  λουμινόλης  (luminol)  αλλάζει  η  οξειδωτική  του 

κατάσταση  και  εκλύει  φως,  με  αποτέλεσμα  το  φιλμ  να  μαυρίζει  και  οι  πρωτεΐνες  να 
ανιχνεύονται ως μαύρες ζώνες.  
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3.4   Έκφραση Erv1His πρωτεΐνης σε βακτήρια 
 

Για την συγκεκριμένη εργασία χρειάστηκε η έκφραση της ΔΝ72Erv1 His ώστε να 
ακολουθήσει  ο  καθαρισμός  της.  Η  έκφραση  έγινε  από  το  φορέα  pET24a(+),  στο 
στέλεχος κυττάρων E. coli BL21 (DE3 rare). Αρχικά, μοναδιαίες αποικίες που φέρουν την  
κατασκευή  έκφρασης  εμβολιάζονται  σε  μικρές  καλλιέργειες  με  θρεπτικό  υλικό  LB 
(Luria‐Bertani)  εμπλουτισμένου  με  τα  κατάλληλα  αντιβιοτικά,  καναμικύνη  και 
χλωραμφαινικόλη,  στα  οποία  τα  βακτήρια  φέρουν  αντίσταση.  Στη  συνέχεια,  οι 
καλλιέργειες  επωάζονται  ολονύχτια  στους  37°C,  ακολουθεί  αραίωση  σε  φρέσκο 
θρεπτικό  ανάπτυξης  και  οι  καλλιέργειες  αφήνονται  να  φτάσουν  στην  εκθετική  φάση 
ανάπτυξης  τους  στους 37°C  μέχρι  η  οπτική  πυκνότητα  να φτάσει  στην  τιμή 0.4  ‐ 0.7. 
Προστίθενται 0,1 mM  IPTG, για την επαγωγή έκφρασης της πρωτεΐνης και τα κύτταρα 
αφήνονται για ολονύχτια επώαση στους 18°C. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 λεπτά 
στις  5000g  σε  θερμοκρασία  4°C  και  οι  πελέτες  των  κυττάρων  συλλέγονται.  Στην 
συνέχεια  γίνεται  ξέπλυμα  των  κυττάρων  σε  διάλυμα: 50mM  Tris‐HCl pH 7.4,  150mM 
NaCl. Τέλος γίνεται φυγοκέντρηση στις 5000g για 15 λεπτά σε θερμοκρασία 4οC και τα 
κύτταρα φυλάσσονται στους ‐20°C. 

 

3.5  Καθαρισμός πρωτεϊνών  
 
Η  πρωτεΐνη  (ΔΝ72  Εrv1)  απομονώθηκε  από  2  λίτρα  βακτηριακής  καλλιέργειας 
βακτηρίων. Τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν στους 37οC σε διάλυμα Α : 50mM Tris‐HCl pH 
7.4,  150  mM  NaCl,    10mM  ιμιδαζόλιο,  200mM  PMSF  και  0,1mg/ml  λυσοζύμη.  Το 
σπάσιμο  των  κυττάρων  έγινε  με  υπερηχοβόληση    σε  πάγο.  Τα  λυμένα  κύτταρα 
φυγοκεντρήθηκαν στις 25000rpm για μισή ώρα στους 4°C. Οι πρωτεΐνες απομονώθηκαν 
από το υπερκείμενο το οποίο πέρασε σε σφαιρίδια νικελίου‐αγαρόζης  (Ni‐NTA beads, 
Qiagen).  Πριν  να  φορτωθεί  το  υλικό  στα  σφαιρίδια,  έγινε  εξισορρόπησή  τους    με 
διάλυμα Α και 10mM ιμιδαζόλιο, ώστε να μπορεί να προσδεθεί σε αυτά  η πρωτεΐνη. Η 
επώαση  του  υπερκειμένου  που  εμπεριέχει  την  πρωτεΐνη  μαζί  με  τα  σφαιρίδια  είχε 
διάρκεια δύο ωρών και η θερμοκρασία ήταν 4°C. Σε πρώτη φάση έγινε συλλογή του μη 
προσδεμένου  υλικού  και  κατόπιν  τα  σφαιρίδια  ξεπλύθηκαν  με  10  όγκους  κολώνας 
διαλύματος  Α  και  10mM  ιμιδαζόλιο,  ενώ  ακολούθησε  ένα  δεύτερο  ξέπλυμα  με  5 
όγκους  κολώνας διαλύματος Α  και 50mM  ιμιδαζόλιο αυτήν  τη φορά.  Τέλος  έγινε  ένα 
τρίτο  ξέπλυμα  με    5  όγκους  κολώνας  διαλύματος  Α  και  200mΜ  ιμιδαζόλιο,  όπου  η 
πρωτεΐνη που είχε προσδεθεί στα σφαιρίδια εκλούστηκε, συλλέχθηκε και ελέγχθηκε για 
την καθαρότητά της με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS‐PAGE).  
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3.6  Ραδιοσήμανση πρωτεϊνών με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφής 
μετάφρασης (Coupled Transcription / Translation, T

N
T)  

 

Η  ραδιοσήμανση  του  εκάστοτε  πρόδρομου  μορίου  που  πρόκειται  να  εισαχθεί  σε 
μιτοχόνδρια, πραγματοποιείται από το συγκεκριμένο πλασμίδιο που φέρει γονίδιο που 
κωδικοποιεί  το  επιθυμητό  κάθε  φορά  πρωτεϊνικό  μόριο.  Η  σήμανση  του  πρόδρομου 

μορίου,  γίνεται  με  ραδιενεργή 
35
S  μεθειονίνη  με  το  in  vitro  σύστημα  σύζευξης 

μεταγραφής‐μετάφρασης σε κυτταρικό εκχύλισμα πρόδρομων ερυθρών αιμοσφαιρίων 
κουνελιού  (rabbit  reticulocyte  lysate)  χρησιμοποιώντας  την  SP6  πολυμεράση  και  με 
βάση το πρωτόκολλο του κατασκευαστή (Promega T

N
T). Για την επιτυχή ραδιοσήμανση 

πρωτεΐνης  χρειάζεται  πλασμίδιο  υψηλής  καθαρότητας  απομονωμένο  με  κολώνα 
Qiagen. Η διαδικασία παραγωγής του ραδιενεργού πρωτεϊνικού μορίου λαμβάνει χώρα 
για  90  λεπτά  στους  30°C  όπου  στη  συνέχεια  η  ραδιενεργή  πρωτεΐνη  απομακρύνεται 
από τα ριβοσώματα με φυγοκέντρηση στις 25000 g  για 30 λεπτά και σε θερμοκρασία 
4°C. 

 

3.7   Μέθοδος πρόσδεσης σε συστοιχίας ακινητοποιημένων πεπτιδίων  
 
Χρησιμοποιήθηκαν μεμβράνες με ακινητοποιημένα πεπτίδια της Εrv1 (60 πεπτίδια των 
13  καταλοίπων  που  αλληλεπικαλύπτονται  κατά  10  κατάλοιπα)  (JPT  Technologies). 
Απομονωμένες και καθαρές πρωτεΐνες ΔΝ290Mia40 και ΔΝ290Μia40LMFFM/A (200ng) 
επωάστηκαν με  τη  μεμβράνη σε  διάλυμα 100mM KCl, 30mM Tris pH8.0, 5%  sucrose, 
0.1%  Tween‐20,  0.5%BSA,  για  τρεις  ώρες  σε  θερμοκρασία  δωματίου.  Έπειτα  από 
ξεπλύματα,  η  προσδεμένη  στη  μεμβράνη  πρωτεΐνη  μεταφέρθηκε  σε  μεμβράνη  PVDF 
και ανιχνεύθηκε με ανοσοαποτύπωση. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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1. Το  καρβοξυτελικό  τμήμα  της  Erv1  ευθύνεται  για  την 
πρόσδεση στην Mia40 
 

Στον  διαμεμβρανικό  χώρο  των  μιτοχονδρίων  η  Erv1  βρίσκεται  σε  μια 
λειτουργική, ώριμη μορφή που  έχει  ρόλο στο  να  επανοξειδώνει  την Mia40.  Σε  αυτήν 
την  κατάσταση  η  Erv1  εντοπίζεται  ως  ομοδιμερές  όπου  κάθε  μόριο  μονομερούς 
προσδένει  FAD  σε  αναλογία  1‐1.    Η  επανοξείδωση  της  Mia40  από  την  ώριμη  και 
οξειδωμένη  μορφή  της  Erv1  συντελείται  από  μια  σειρά  οξειδοαναγωγικών 
αντιδράσεων. Τα κυστεϊνικά κατάλοιπα και ο σχηματισμός δισουλφιδικών δεσμών στην 
Erv1 παίζουν σημαντικό ρόλο για αυτήν την διαδικασία. Στο αμινοτελικό άκρο της Erv1 
βρίσκεται  το  ζεύγος  C30‐C33  με  ρόλο  στο  να  μεταφέρει  τα  ηλεκτρόνια  από  το 
υπόστρωμα  στο  επόμενο  καταλυτικό  ζεύγος  κυστεϊνών  C130‐C133.  Από  εκεί  τα 
ηλεκτρόνια  μεταφέρονται  στο  προσδεμένο  FAD,  το  οποίο  σταθεροποιείται  από  το 
καρβοξυτελικό ζεύγος κυστεϊνών C159‐C176. Όμως για να πάρει αυτήν την λειτουργική 
διαμόρφωση χρειάζεται να εισαχθεί στο διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου και να 
αναδιπλωθεί μέσω του μηχανισμού οξειδωτικής αναδίπλωσης της Mia40. Σε αυτήν την 
διαδικασία  βιογένεσης    τα  κυστεϊνικά  κατάλοιπα  της  Erv1  είναι  λοιπόν  εξίσου 
σημαντικά.  

Γνωρίζουμε ότι  η Erv1  αλληλεπιδρά ομοιοπολικά με  την Mia40  σχηματίζοντας  
μεικτά  δισουλφιδικά  ενδιάμεσα,  τα  οποία  χάνονται  παρουσία  αναγωγικών 
παραγόντων,  όπως  η  β‐μερκαπτοαιθανόλη.  Η  ύπαρξη  αυτών  των  παροδικών 
συμπλόκων  έχει  δειχθεί  στο  παρελθόν  από  το  εργαστήριό  μας  μέσα  από  πειράματα 
εισαγωγής της  Εrv1 σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, όπου η ανίχνευση του σύμπλοκο 
γίνεται  είτε  μέσω  αυτοραδιογραφίας,  είτε  μέσω  ανοσοκατακρίμνησης  με  αντίσωμα 
ειδικό για την Mia40.  

Προηγούμενες μελέτες πάνω στην αλληλεπίδραση της Mia40 με πολλά από τα 
υποστρώματά  της  έχουν  δείξει  ότι  η  πρόσδεση    στην  Mia40  γίνεται  μέσω  μιας 
συγκεκριμένης  κυστεΐνης  του  υποστρώματος  (Sideris  2007,  2009).  Για  να 
ταυτοποιήσουμε  ποιά  κυστεϊνικά  κατάλοιπα  είναι  σημαντικά  για  την  αλληλεπίδραση 
της Erv1  με  την Mia40,  στο  στάδιο όπου η Erv1  αποτελεί  υπόστρωμα  για  την Mia40, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου με απομονωμένα αγρίου  τύπου μιτοχόνδρια 
σακχαρομύκητα  και  ραδιοσημασμένες  μορφές  μεταλλαγμάτων  της  Erv1.    Τρία  διπλά 
μεταλλάγματα κυστεϊνών για κάθε ένα από τα ζεύγη κυστεϊνών που είναι υπεύθυνα για 
τον  σχηματισμό  δισουλφιδικών  δεσμών  στην  Erv1,  ελέγχθηκαν  για  την  ικανότητα 
εισαγωγής  τους  στο  μιτοχόνδριο  και  την  αλληλεπίδραση  με  την  Mia40.  Τα 
μεταλλάγματα  αυτά  είναι  τα    εξής  :  C30/33S,  C130/133S,  C159/176S,  όπου  τα 
κυστεϊνικά  κατάλοιπα  αντικαθίστανται  από  κατάλοιπα  σερίνης.  Επιλέχθηκε  η  σερίνη 
καθώς αντί για την σουλφυδρυλομάδα της κυστεΐνης έχει μια υδροξυλική ομάδα στην 
πλευρική αλυσίδα, έτσι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές στον χώρο που καταλαμβάνει 
το αμινοξύ ή στο φορτίο.  
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Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών φαίνονται στην εικόνα 6.  Ενώ η αγρίου 
τύπου  Erv1  εισάγεται  και  αλληλεπιδρά  φυσιολογικά  με  την Mia40,  σχηματίζοντας  το 
μεικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο  με  μοριακό  βάρος  περίπου  στα  100  kDa,  τα  διπλά 
κυστεϊνικά μεταλλάγματα εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.  Τα C30‐33S  και 
C130‐133S μεταλλάγματα εισάγονται στα μιτοχόνδρια σχεδόν το  ίδιο αποτελεσματικά 
με  την  αγρίου  τύπου  πρωτεΐνη,  ενώ  η  ένταση  της  ζώνης  που  αντιστοιχεί  στο  μεικτό 
δισουλφιδικό  ενδιάμεσο  στην  περίπτωση  του  C130/133S  μεταλλάγματος  είναι 
μεγαλύτερη.  Φαίνεται  λοιπόν    ότι  η  Erv1  απουσία  των  C130  και  C133  βρίσκεται 
παγιδευμένη  στην  κατάσταση  του  μεικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου.  Συνεπώς  ο 
σχηματισμός  του  δισουλφιδικού  δεσμού  στο  ζεύγος  κυστεϊνών  C130‐C133  είναι 
σημαντικός για την απελευθέρωση του μορίου από την Mia40. Ωστόσο αυτό μπορεί να 
οφείλεται στον ρόλο που πιθανόν   έχει η πρόσδεση του FAD στην απελευθέρωση της 
πρωτεΐνης  από  την Mia40.  Αν  και  η  πρόσδεση  του  FAD  στην  Erv1  δεν  γίνεται  μέσω 
κυστεϊνικά  αλληλεπιδράσεων,  η  περιοχή  της  πρόσδεσης  βρίσκεται  κοντά  στο  ζεύγος 
κυστεϊνών  C130‐C133  του  καταλυτικού  κέντρου  της  Erv1  και  για  αυτό  πολλές  φορές 
ονομάζεται και ως  ζεύγος κυστεϊνών κοντά στο FAD. Μπορεί η πρόσδεση του FAD  να 
βοηθάει  στην  οξείδωση  αυτών  των  κυστεϊνών  και  την  περεταίρω  αναδίπλωση  του 
μορίου έτσι ώστε αυτό να απελευθερωθεί από την Mia40. Στην περίπτωση του διπλού 
μεταλλάγματος για τις κυστεΐνες C159‐C176 του δομικού μοτίβου, ο φαινότυπος είναι 
ακόμη  πιο  έντονος.  Το  μετάλλαγμα  φαίνεται  ότι  δεν  εισάγεται  καθόλου  στα 
μιτοχόνδρια και κατ’ επέκταση δεν σχηματίζει το μεικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την 
Mia40.  Το  αποτέλεσμα  αυτό  μας  δείχνει  ότι  το  καρβοξυτελικό  ζεύγος  κυστεϊνών  στο 
δομικό μοτίβο πρέπει  να παίζει  σημαντικό ρόλο στην πρόσδεση  της Erv1  στην Mia40 
κατά την διαδικασία εισόδου.  

 

 

Εικόνα 6: Το ζεύγος κυστεϊνών του καρβοξυτελικού άκρου είναι σημαντικό για την αλληλεπίδραση 
με την Mia40. Πειράματα εισόδου ραδιοσημασμένης αγρίου τύπου Erv1 και των διπλών κυστεϊνικών 
μεταλλαγμάτων σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Η ανίχνευση του νεοεισαχθέντος υπoστρώματος έγινε 
με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

 

Έτσι  η  δυνατότητα  εισαγωγής  και  σχηματισμού  του  μεικτού  δισουλφιδικού 
ενδιάμεσου με την Mia40 για το διπλό μετάλλαγμα C130/133S και η αδυναμία εισόδου 
για το C159‐176S  μας οδηγεί στην εξής υπόθεση: η Εrv1 εισάγεται στα μιτοχόνδρια και 
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αλληλεπιδρά  με  την  Mia40  σχηματίζοντας  ένα  μεικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο  στο 
οποίο  συμμετέχουν  οι  κυστεΐνες    C159‐C176  του  δομικού  μοτίβου,  ακολουθεί  η 
οξείδωση των κυστεϊνών C130‐C133 κοντά στην περιοχή πρόσδεσης του FAD και η Erv1 
έχοντας  πλέον  αποκτήσει  μια  σωστή  αναδίπλωση  μπορεί  να  απελευθερωθεί  στον 
διαμεμβρανικό  χώρο  των  μιτοχονδρίων.  Η  οξείδωση  των  κυστεϊνών  στο  αμινοτελικό 
άκρο  πιθανόν  έπεται  αυτής  της  διαδικασίας  καθώς  αυτή  η  περιοχή  δεν  χρειάζεται 
αναδίπλωση  και  το  διπλό  μετάλλαγμα  σε  αυτές  τις  κυστεΐνες  έχει  έναν  φυσιολογικό 
φαινότυπο όμοιο με την αγρίου τύπου πρωτεΐνης.    

Για  να  εντοπίσουμε ποια από  τις  δύο  κυστεΐνες  στο  δομικό μοτίβο  ευθύνεται 
για την ομοιοπολική πρόσδεση με την Mia40 έγινε έλεγχος των μονών μεταλλαγμάτων 
C159S και C176S. Τα μεταλλάγματα παράχθηκαν ως ραδιοσημασμένα πρόδρομα μόρια 
σε  in  vitro  σύστημα  μεταγραφής  και  μετάφρασης  και  επωάστηκαν  με  αγρίου  τύπου 
μιτοχόνδρια  για  την  διεξαγωγή  πειραμάτων  εισόδου.  Και  στις  δύο  περιπτώσεις 
μεταλλαγμάτων φαίνεται ότι η απουσία της μιας από τις δύο κυστεΐνες επηρεάζει την 
εισαγωγή  τους  σε  σχέση  με  την  αγρίου  τύπου πρωτεΐνη.  Ωστόσο    σε  αντίθεση  με  το 
διπλό μετάλλαγμα τα πρόδρομα μεταλλαγμένα μόρια της Erv1 μπορούν να εισαχθούν 
στα μιτοχόνδρια και  να σχηματίσουν  το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με  την Mia40. 
Όμως στην περίπτωση του C159S μεταλλάγματος η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζεται 
πιο πολύ συγκριτικά με το μετάλλαγμα C176S, το οποίο δίνει ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
έντασης για την ζώνη που αντιστοιχεί στο μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο.  

 

 

Εικόνα 7: Η μετάλλαξη στην κυστεΐνη C159 εμφανίζει μειωμένα επίπεδα στο μικτό δισουλφιδικό 
ενδιάμεσο.  Πειράματα  εισόδου  ραδιοσημασμένης  αγρίου  τύπου  Erv1  και  των  μονών  κυστεϊνικών 
μεταλλαγμάτων σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Η ανίχνευση του νεοεισαχθέντος υποστρώματος έγινε 
με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

 

Η  συμπεριφορά  αυτή  θυμίζει  την  εισαγωγή  των  άλλων  υποστρωμάτων  της 
Mia40,  όπου  η  στοχευμένη  μεταλλαγή  στην  κυστεΐνη  του  υποστρώματος  η  οποία 
αλληλεπιδρά με  την Mia40  επηρεάζει στην ουσία  τον σχηματισμό  του δισουλφιδικού 
δεσμού με την Mia40. Αντίθετα η μετάλλαξη της δεύτερης κυστεΐνης με την οποία στην 
συνέχεια  η  πρώτη  θα  σχηματίσει  έναν  ενδομοριακό  δισουλφιδικό  δεσμό,  έχει  ως 
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αποτέλεσμα  την  παγίδευση  του  μορίου  στην  κατάσταση  του  μικτού  δισουλφιδικού 
ενδιάμεσου της πρώτης κυστεΐνης του υποστρώματος με τη Mia40. Έτσι τα επίπεδα της 
αλληλεπίδρασης είναι αυξημένα καθώς η αντίδραση δεν μπορεί να προχωρήσει μετά 
την πρόσδεση του υποστρώματος στην Mia40  και κατά συνέπεια αυτό δεν μπορεί να 
απελευθερωθεί.  Συνεπώς  τα  αποτελέσματα  αυτά  μας  δείχνουν  ότι  η  κυστεΐνη  στην 
θέση  159  πιθανόν  να  ευθύνεται  για  την  δημιουργία  του  μικτού  δισουλφιδικού 
ενδιάμεσου με την Mia40 και ότι το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης είναι αυτό που 
αλληλεπιδρά με την Mia40 κατά την διαδικασία της εισόδου στο μιτοχόνδριο.    

Τα  πειράματα  αυτά  μας  δίνουν  μια  πιθανότητα  για  το  ποια  κυστεΐνη 
ενδείκνυται να είναι κρίσιμη για την αλληλεπίδραση.  Όμως για να εξακριβώσουμε την 
υπόθεση  μας  ότι  η  C159    είναι  αυτή  η  κυστεΐνη  χρειάζεται  να  εντοπίσουμε  την 
αλληλεπίδραση  παρουσία  και  των  δύο  κυστεϊνών,  δηλαδή  σε  αγρίου  τύπου Erv1.  Το 
ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το εξής: παρουσία και των δύο κυστεϊνών, η μια μόνο 
έχει  την  αποκλειστικότητα  ή  είναι  και  οι  δύο  εν  δυνάμει  υποψήφιες  για  την 
αλληλεπίδραση  με  την  Mia40  και    αν  τελικά  ισχύει  η  δεύτερη  υπόθεση  για  το 
συγκεκριμένο  υπόστρωμα,  αυτό  συμβαίνει  σε  τυχαία  αναλογία  ή  υπάρχει  μια  τάση 
προτίμησης;  Για  να  δώσουμε  μια  απάντηση  στα  ερωτήματα  που  προκύπτουν  θα 
μπορούσαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  ένα  σημαντικό  εργαλείο,  την  φασματομετρία 
μάζας. Σκοπός είναι η ανάλυση της ζώνης που υποθέτουμε ότι πρόκειται για το μικτό 
δισουλφιδικό  ενδιάμεσο στην αγρίου  τύπου Erv1.  Έτσι    πραγματοποιήθηκαν μεγάλης 
κλίμακας  πειράματα εισόδου, μη ραδιοσημασμένης, καθαρής πρωτεΐνης αγρίου τύπου 
και ΔΝ72 και  σημασμένης με μια ουρά 6 ιστιδινών, σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια κάτω 
από αποδιατακτικές συνθήκες. Ακολούθησε σπάσιμο των μιτοχονδριακών μεμβρανών 
με  κατάλληλο  διάλυμα  απορρυπαντικού  και  το    εκχύλισμα  των  μιτοχονδριακών 
πρωτεϊνών διαχωρίστηκε από σφαιρίδια νικελίου. Στην συνέχεια το υλικό έκλουσης, το 
οποίο  εμπεριέχει  την  απομονωμένη    πρωτεΐνη  σε  σύμπλοκο  ή  μη  με  την  Mia40, 
ηλεκτροφορήθηκε  σε  μη  αποδιατακτική  πηκτή  πολυακρυλαμίδης.  Η  ανίχνευση  του 
αποτελέσματος έγινε με ανοσοαποτύπωση.  Σκοπός του παραπάνω πειράματος ήταν να 
αποκοπεί η ζώνη που αντιστοιχεί στο μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο και να σταλθεί για 
ανάλυση  με  φασματομετρία  μάζας.  Όμως  αν  και  έγιναν  πολλές  προσπάθειες  δεν 
καταφέραμε να πάρουμε  ικανοποιητικό σήμα για την ζώνη του μικτού δισουλφιδικού 
ενδιάμεσου έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια ανάλυση με φασματομετρία 
μάζας.  

 

2. Το αμινοτελικό τμήμα της Erv1 είναι ικανό αλλά όχι αναγκαίο 
για την είσοδο στα μιτοχόνδρια και ο ρόλος του είναι βοηθητικός 
 

Μέχρι τώρα, το καρβοξυτελικό κομμάτι της Εrv1 και συγκεκριμένα το τελευταίο 
ζεύγος  κυστεϊνών  εμφανίζεται  να  είναι  υπεύθυνο  για  την  είσοδο  και  την 
αλληλεπίδραση με την Mia40. Τι συμβαίνει όμως με το αμινοτελικό τμήμα; Με αφορμή 
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την πληροφορία που δίνουν τα παραπάνω πειράματα, σε ένα δεύτερο πλαίσιο μελέτης 
της βιογένεσης της Erv1 ασχοληθήκαμε με το αμινοτελικό άκρο της αγρίου τύπου Erv1. 
Έτσι  λοιπόν  γεννήθηκε  ένα  νέο  ερώτημα:  υπάρχει  κάποιος  ρόλος  του  αμινοτελικού 
τμήματος  στο  πρώτο  στάδιο  βιογένεσης  της  Erv1    στα  μιτοχόνδρια,  και  αν  ναι  ποιος 
μπορεί να είναι; Ως αμινοτελικό τμήμα θεωρούμε το εύκαμπτο τμήμα που περιέχει τις 
δύο πρώτες κυστεΐνες στις θέσεις 30 και 33 και στα συγκεκριμένα πειράματα το τμήμα 
που χρησιμοποιούμε εκτείνεται μέχρι και το αμινοξικό κατάλοιπο στην θέση 72.  

Το ερώτημα που θέσαμε αρχικά είναι το εξής: είναι αναγκαίο για την είσοδο της 
αγρίου τύπου Erv1 και την δημιουργία του μεικτού δισουλφιδικού ενδιάμεσου με την 
Mia40  Δεύτερον  είναι  ικανό αυτό  το πεπτίδιο  της Erv1  να περάσει από μόνο  του  την 
εξωτερική μεμβράνη μέσω του TOM συμπλόκου και να εισαχθεί στο μιτοχόνδριο,  και 
αν  ναι  η  εισαγωγή  του  εξαρτάται  από  την Mia40;  Δεδομένου  ότι  στα  προηγούμενα 
πειράματα  με  τα  μεταλλάγματα  των  κυστεϊνών  αναφερόμαστε  στην  πλήρους  μήκους 
πρωτεΐνη,  δηλαδή  το  αμινοτελικό  τμήμα  παραμένει  ανέπαφο,  δεν  μπορούμε  να 
εξάγουμε  κάποιο συμπέρασμα. Ωστόσο,  οι  σημειακές μεταλλάξεις στις  κυστεΐνες C30 
και C33 δεν φαίνεται να επηρεάζουν την είσοδο και την αλληλεπίδραση με την Mia40. 
Όμως η παρατήρηση αυτή δεν είναι αρκετή στο να μας επισημάνει  κάποιο ρόλο που 
μπορεί να έχει το πεπτίδιο.  

Προκειμένου  να  απαντήσουμε  στο  ερώτημα  για  το  εάν  το  αμινοτελικό  τμήμα 
της  Erv1  είναι  απαραίτητο  για  την  είσοδο  και  την  αλληλεπίδραση  με  την  Mia40 
κλωνοποιήθηκε  το  γονίδιο  για  μια  μεταλλαγμένη  μορφή  της  Erv1  όπου  της 
υπολείπονται  τα  πρώτα  72  αμινοξικά  κατάλοιπα  (ΔΝ72  Erv1).  Το  πεπτίδιο  αυτό 
εμπεριέχει μόνο τα αμινοξικά κατάλοιπα που απαρτίζουν τον πυρήνα αναδίπλωσης της 
Erv1  όπου συμπεριλαμβάνονται  το  ζεύγος  των  κυστεϊνών που βρίσκονται  κοντά στην 
περιοχή  πρόσδεσης  του  FAD  και  το  δομικό  ζεύγος  κυστεϊνών.  Αρχικά  το  πεπτίδιο 
παράχθηκε  ως  ραδιοσημασμένο  πρόδρομο  μόριο  από  in  vitro  συζευγμένο  σύστημα 
μεταγραφής και μετάφρασης και στην συνέχεια δοκιμάστηκε για την ικανότητά του να 
εισάγεται  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  και  να  αλληλεπιδρά  με  την  Mia40.  Όπως 
φαίνεται από το αποτέλεσμα του πειράματος (εικόνα 8), το ραδιοσημασμένο πρόδρομο 
μόριο της ΔΝ72 μορφής της Erv1 έχει την δυνατότητα να εισάγεται στα μιτοχόνδρια και 
να  σχηματίζει  το  μικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο  με  την Mia40.  Αυτό  δείχνει  ότι  το 
αμινοτελικό  τμήμα  της Erv1,  το  οποίο  απουσιάζει  από  την  συγκεκριμένη  μορφή,  δεν 
είναι  απαραίτητο  για  την  εισαγωγή  της  πρωτεΐνης  στο  μιτοχόνδριο.  Επιπλέον  τα 
υπόλοιπα  κατάλοιπα  της  πρωτεΐνης  που  βρίσκονται  στο  ΔΝ72  διατηρούν  αρκετή 
πληροφορία  για  την μεταφορά  κατά μήκος  της  εξωτερικής μεμβράνης από  το  κανάλι 
TOM αλλά και για την αλληλεπίδραση με την Mia40. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται 
σε συμφωνία με πρόσφατες προηγούμενες μελέτες στο εργαστήριο μας (Banci, 2011), 
που δείχνουν ότι oι μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα κατάλοιπα κοντά στον δισουλφιδικό 
δεσμό  μεταξύ  των  κυστεϊνών  C30‐C33  στο  αμινοτελικό  τμήμα  της  πρωτεΐνης,  είναι 
κρίσιμα  για  την  λειτουργία  της  Erv1  στον  διαμεμβρανικό  χώρο,  δηλαδή  την 
επανοξείδωση  της  Mia40,  αλλά  όχι  για  την  διαδικασία  της  εισόδου  του  ίδιου  του 
μορίου ως υπόστρωμα για την Mia40.   
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  Παράλληλα  προσπαθήσαμε  να  δώσουμε  απάντηση  το  δεύτερο  ερώτημα, 
δηλαδή εάν το αμινοτελικό τμήμα της Erv1 είναι ικανό να διαπεράσει από μόνο του την 
εξωτερική  μεμβράνη,  να  εισαχθεί  στο  μιτοχόνδριο  και  να  αλληλεπιδράσει  με  την 
Mia40.  Αρχικά  κλωνοποιήσαμε  την  νουκλεοτιδική αλληλουχία που αντιστοιχεί στα 72 
πρώτα αμινοξικά  κατάλοιπα σε φορέα  κατάλληλο  για  έκφραση  του πεπτιδίου από  in 
vitro συζευγμένο σύστημα μεταγραφής και μετάφρασης. Στην συνέχεια το πεπτίδιο Ν72 
ελέγχθηκε  για  την  ικανότητα  του  να  εισάγεται  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  και  να 
αλληλεπιδρά  με  την Mia40  όπως  στην  περίπτωση  της  ΔΝ72  μορφής.  Όπως  φαίνεται 
στην εικόνα 8, το N72 πεπτίδιο δεν εμφανίζει κάποιο σήμα εισαγωγής στα μιτοχόνδρια 
και  κατ’  επέκταση  ούτε  και  κάποια  ζώνη  που  να  αντιστοιχεί  στο  μικτό  δισουλφιδικό 
ενδιάμεσο με την Mia40.  

 

 

Εικόνα 8:  Το καρβοξυτελικό τμήμα της Erv1 έχει την ικανότητα να εισάγεται στα μιτοχόνδρια και 
να αλληλεπιδρά με την Mia40. α) πείραμα εισόδου ραδιοσημασμένης αγρίου τύπου Erv1  και  των 
N72,  ΔΝ72  τμημάτων  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια.  β)  πενταπλάσια  ποσότητα  ραδιοσημασμένου 
N72  δοκιμάζεται  για  την  ικανότητα  εισόδου  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια.  Η  ανίχνευση  του 
νεοεισαχθέντος υποστρώματος έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία.  

 

Ωστόσο είναι σχετικά μικρή   η ένταση της   ζώνης που αντιστοιχεί στο 10% της 
συνολικής  ποσότητας  πρόδρομου  μορίου  N72  με  την  οποία  επωάστηκαν  τα 
μιτοχόνδρια  κατά  την  διάρκεια  του  πειράματος  εισόδου.  Για  να    αποκλείσουμε  την 
περίπτωση όπου τελικά το σήμα εισαγωγής του N72 πεπτιδίου είναι δυσδιάκριτο λόγω 
του  χαμηλού  ποσοστού  εισαγωγής  ραδιοσημασμένου  μορίου,  επαναλάβαμε  το 
πείραμα χρησιμοποιώντας αυτή την φορά πενταπλάσιες ποσότητες ραδιοσημασμένου 
πρόδρομου  μορίου.  Το  ποσοστό  που  αναγράφεται  στην  εικόνα  του  συγκεκριμένου 
πειράματος αντιστοιχεί στην νέα ποσότητα (εικόνα 8). Όπως φαίνεται ακόμη και το 8% 
δίνει  ένα  αρκετά  ευδιάκριτο  σήμα.  Δεδομένου  ότι  η  αγρίου  τύπου  Erv1  δίνει  σήμα 
εισαγωγής  με  ένταση  ανάλογη  στο  10%  θα  μπορούσαμε  να  εντοπίσουμε  το 
νεοεισαχθέν πεπτίδιο στην περίπτωση που αυτό έχει αυτή την ικανότητα. Όμως τελικά 
κάτι  τέτοιο  δεν  ισχύει.  Δεν  υπάρχει  καθόλου  σήμα  εισαγωγής  στο  μιτοχόνδριο, 
συνεπώς με μια πρώτη ματιά το αμινοτελικό τμήμα της Erv1 φαίνεται να μην έχει την 
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ικανότητα να διαπεράσει  την εξωτερική μεμβράνη και να βρεθεί στον διαμεμβρανικό 
χώρο. 

Μια  εναλλακτική  εξήγηση  για  τον  παραπάνω  φαινότυπο  που  παρουσιάζει  το 
N72  πεπτίδιο  θα  ήταν  ότι  αυτό  έχει  την  ικανότητα  να  διαπερνά  το  TOM  κανάλι  της 
εξωτερικής μεμβράνης,  εισάγεται στον διαμεμβρανικό χώρο αλλά αποικοδομείται και 
για αυτόν τον λόγο δεν βλέπουμε κάποιο σήμα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει καθώς το 
αμινοτελικό  άκρο  της  Erv1  είναι  ένα  αρκετά  ευέλικτο  τμήμα  της  πρωτεΐνης  χωρίς  να 
λαμβάνει  κάποια  αναδίπλωση  στην  φυσική  του  κατάσταση  (Fass,  2008).  Έτσι  για  να 
μελετήσουμε  περεταίρω  αυτήν  την  υπόθεση  όπου  το N72  λειτουργεί ως  αλληλουχία 
στόχευσης κατά μήκος της εξωτερικής μεμβράνης, δημιουργήσαμε μια υβριδική μορφή 
του N72  όπου  το  πεπτίδιο  εκφράζεται  μαζί  με  μια  μη  μιτοχονδριακή  πρωτεΐνη,  την 
ποντικίσια  αναγωγάση  του  διυδροφιλικού  (DHFR),  όπου  έχει  χρησιμοποιηθεί  στο 
παρελθόν  σε  πολλές  μελέτες  εισαγωγής  πρωτεϊνών  στο  μιτοχόνδριο(Eilers,  1986).  Το 
DHFR όταν συνδέεται με ένα πρόδρομο πρωτεϊνικό μόριο των μιτοχονδρίων μπορεί να 
εισαχθεί  μαζί  του  στο  μιτοχόνδριο  και  παραμένει  σταθερό  λόγω  μιας  στενής 
αναδίπλωσης. Έτσι η παρουσία του DHFR στα μιτοχόνδρια αποδεικνύει την  ικανότητα 
εισόδου της πρωτεΐνης. Το υβριδικό μόριο N72‐DHFR παράχθηκε ως ραδιοσημασμένο 
πρόδρομο μόριο  και  αρχικά  ελέγχθηκε  η  ικανότητα  εισαγωγής  του    σε αγρίου  τύπου 
μιτοχόνδρια.  Τελικά  εμφανίζεται  σήμα  στα  μιτοχόνδρια,  συνεπώς  το  N72  έχει  την 
ικανότητα να στοχεύει μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στο μιτοχόνδριο (εικόνα 9).  

 

 

Εικόνα  9:  Το  αμινοτελικό  τμήμα  της  Erv1  έχει  την  ικανότητα  να  στοχεύει  μη  μιτοχονδριακές 
πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια ανεξάρτητα από την Mia40 και το μεμβρανικό δυναμικό. α) πείραμα 
εισόδου για το ραδιοσημασμένο  N72‐DHFR σε αγρίου τύπου και galMia40 μιτοχόνδρια παρουσία ή 
απουσία μεμβρανικού δυναμικού. β) πείραμα εισόδου ραδιοσημασμένου N72‐DHFR και   Su9‐DHFR 
παρουσία  και  απουσία  μεμβρανικού  δυναμικού.  Η  ανίχνευση  του  νεοεισαχθέντος  υποστρώματος 
έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

 

Παράλληλα  έγινε  έλεγχος  του  κατά  πόσο  η  εισαγωγή  του  εξαρτάται  από  το 
μεμβρανικό  δυναμικό  της  εσωτερικής  μεμβράνης.  Έτσι  τα  πειράματα  εισόδου  έγιναν 
παρουσία  βαλινομικήνης,  ενός  καλιο‐εξαρτώμενου  αναστολέα  της  αλυσίδας 
μεταφοράς  ηλεκτρονίων  η  οποία  προκαλεί  την  διαφορά  δυναμικού  στην  εσωτερική 
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μεμβράνη  λόγω  της  δημιουργίας  μιας  διαβάθμισης  συγκέντρωσης  πρωτονίων  κατά 
μήκος  της.  Όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  9,  το  πεπτίδιο  μπορεί  να  εισαχθεί  στα 
μιτοχόνδρια  ανεξάρτητα  από  το  μεμβρανικό  δυναμικό.  Ως  δείγμα  ελέγχου  για  την 
σωστή  διεξαγωγή  του  πειράματος,  χρησιμοποιήθηκε  το  υβρίδιο  Su9‐DHFR,  το  οποίο 
αποτελείται από υπομονάδα 9 της οξειδάσης του κυτοχρώματος c και το DHFR. To Su9 
εισάγεται  στο  μιτοχόνδριο  μέσω  του  μηχανισμού  στόχευσης  πρωτεϊνών  στην  μήτρα, 
όπως περιγράφεται στην εισαγωγή, όπου το Su9 αποκόπτεται από το DHFR.  

Για να ελέγξουμε εάν η είσοδός  του N72 πεπτιδίου εξαρτάται από την Mia40, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα  εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια galMia40  από 
κύτταρα  σακχαρομύκητα  όπου  η  έκφραση  του  γονιδίου  της   Mia40  ενεργοποιείται 
παρουσία  γαλακτόζης  και απενεργοποιείται παρουσία  κάποιας άλλης πηγής άνθρακα 
στο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης των κυττάρων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 
εισαγωγή  στα  μιτοχόνδρια  του  N72  είναι  ανεξάρτητη  από  την Mia40,  καθώς  σήμα 
εντοπισμού εμφανίζεται και στην περίπτωση όπου η Mia40 απουσιάζει (εικόνα 9).      

Επιπλέον  για  να  διαπιστώσουμε  την  ορθή  στόχευση  του  υβριδίου  στον 
διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων πραγματοποιήθηκε πείραμα εισόδου σε αγρίου 
τύπου μιτοχόνδρια. Στην  συνέχεια τα μιτοχόνδρια με το νεοεισαχθέν πρόδρομο μόριο 
μετατράπηκαν σε μιτοπλάστες,  δηλαδή μιτοχόνδρια απαλλαγμένα από  την  εξωτερική 
τους μεμβράνη. Μετά από φυγοκέντρηση οι διαλυτές πρωτεΐνες  του διαμεμβρανικού 
χώρου  βρίσκονται  στο  κυτταρόπλασμα  και  διαχωρίζονται  από  την  πελέτα  των 
μιτοπλαστών. Τα δείγματα ηλεκτροφορούνται σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης 
(SDS‐PAGE)  και  έπειτα  οι  πρωτεΐνες  του  πηκτώματος  μεταφέρονται  σε  μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης.  Αρχικά  ο  εντοπισμός  του  ραδιενεργού  υποστρώματος  γίνεται  μέσω 
αυτοραδιογραφίας  ενώ  στην  συνέχεια  η  μεμβράνη  χρησιμοποιείται  για 
ανοσοαποτύπωση  (Western)  με  ειδικά  αντισώματα  για  τον  εντοπισμό  γνωστών 
πρωτεϊνών  του  διαμεμβρανικού  χώρου  και  της  μήτρας  ως  δείγματα  ελέγχου  για  την 
επιτυχία  της  δημιουργίας  μιτοπλαστών  (εικόνα  10).  Όπως  αναμένεται  το  ραδιενεργό 
μόριο  εμφανίζει  σήμα  στο  υπερκείμενο,  αποτέλεσμα  το  οποίο  μας  αποκαλύπτει  την 
ύπαρξή του στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων.  

Επιπλέον, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε το παραπάνω αποτέλεσμα αλλά και 
να διαπιστώσουμε εάν στον διαμεμβρανικό χώρο το πεπτίδιο βρίσκεται ενσωματωμένο 
στις  μεμβράνες  έγινε  πείραμα  εξαγωγής  άνθρακα  με  αλκαλικό  διάλυμα,  όπως  αυτό 
περιγράφεται  στην  ενότητα  υλικά  και  μέθοδοι.  Ομοίως  τα  διαλυτά  μέρη  του 
μιτοχονδρίου  διαχωρίζονται  από  τις  μεμβράνες  μέσω  φυγοκέντρησης.  Τελικά  όπως 
ήταν  αναμενόμενο  το  ραδιοσημασμένο  μόριο  εντοπίζεται  στο  κλάσμα  του 
υπερκειμένου (εικόνα 10).  
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Εικόνα  10:  Το  αμινοτελικό  τμήμα  της  Erv1  στοχεύει  μη  μιτοχονδριακές  πρωτεΐνες  στον 
διαμεμβρανικό  χώρο.  Πείραμα  εισόδου  για  το  ραδιοσημασμένο  N72‐DHFR  σε  αγρίου  τύπου 
μιτοχόνδρια  όπου  μετά  την  εισαγωγή  μετατράπηκαν  σε  μιτοπλάστες  είτε  έγινε  επεξεργασία  με 
αλκαλικό  διάλυμα  για  τον  διαχωρισμό  των  μιτοχονδριακών  πρωτεινών  σε    μεμβρανικές  και  σε 
διαλυτές  ή  περιφεριακές  πρωτείνες  (carbontate  extraction).  Η  ανίχνευση  του  νεοεισαχθέντος 
υποστρώματος έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. H παρουσία μιτοπλαστών επιβεβαιώθηκε 
με ανοσοαποτύπωση, με χρήση αντισωμάτων για γνωστές μιτοχονδριακές πρωτεΐνες‐μάρτυρες. 

 

Συνοψίζοντας  τα  πειράματα  αυτά  μας  δείχνουν  ότι  το  N72  πεπτίδιο  είναι 
επαρκές  για  να  μπορεί  να  εισαχθεί  στο  μιτοχόνδριο  και  συγκεκριμένα  να  βρεθεί 
διαλυτό  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  ανεξάρτητα  από  την Mia40,  καθώς  επίσης  και  να 
στοχεύει  μη  μιτοχονδριακές  πρωτεΐνες  σε  αυτό  το  διαμέρισμα.  Εντούτοις  δεν  είναι 
απαραίτητο για την εισαγωγή της Erv1, αφού το ΔΝ72 τμήμα της που αντιστοιχεί στον 
πυρήνα αναδίπλωσης της πρωτεΐνης και προσδένει το FAD είναι αρκετό από μόνο του 
για  να  διαπεράσει  την  εξωτερική  μεμβράνη.  Έτσι  πιθανόν  το  αμινοτελικό  τμήμα  της 
Erv1  μπορεί  να  έχει  κάποιον  βοηθητικό  ρόλο  στην  στόχευση    της  πρωτεΐνης  στο 
μιτοχόνδριο. 

 

3. Η βέλτιστη μεταφορά κατά μήκος της εξωτερικής μεμβράνης 
χρειάζεται την συνδυαστική λειτουργία και των δύο τμημάτων της 
Erv1   
 

Τα αποτελέσματα από τα προηγούμενα πειράματα αποκλείουν την περίπτωση 
όπου  το  αμινοτελικό  τμήμα  της  Erv1  έχει  έναν  κρίσιμο  ρόλο  στην  μεταφορά  της 
πρωτεΐνης κατά μήκος της εξωτερικής μεμβράνης μέσω του καναλιού TOM, καθώς και 
την  αλληλεπίδραση  με  την Mia40.  Ωστόσο,  παραμένει  ακόμη  ανοιχτή  η  πιθανότητα 
αυτό  το  κομμάτι  να  κατέχει  έναν  ρόλο  μέσα  στο  κύτταρο  για  την  διαδικασία  της 
στόχευσης  στην  εξωτερική  μεμβράνη  των  μιτοχονδρίων.  Μια  υπόθεση  λοιπόν  που 
μπορεί  να  σχηματιστεί  είναι  η  εξής:  το  αμινοτελικό  τμήμα  της  Erv1  έχει  ρόλο  στην 
στόχευση  της  πρωτεΐνης  στα  μιτοχόνδρια,  αλλά  στην  συνέχεια  μια  ισχυρή  πρόσδεση 
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του  καρβοξυτελικού  τμήματος  στην  Mia40  ολοκληρώνει  την  είσοδο  στον 
διαμεμβρανικό  χώρο  όλης  της  πρωτεΐνης.  Έτσι    προκύπτει  το  ερώτημα  εάν  το 
αμινοτελικό  τμήμα  ή  το  καρβοξυτελικό  τμήμα  γλιστράει  πρώτο  μέσα  από  το  κανάλι 
TOM  της  εξωτερικής  μεμβράνης.  Επί  της  ουσίας  θέλουμε  να  δούμε  εάν  υπάρχει 
κάποιος συγκεκριμένος προσανατολισμός με τον οποίο η Erv1 διαπερνά το TOM ή όχι. 
Για  να  εξετάσουμε  αυτά  τα  ενδεχόμενα  αναπτύξαμε  την  μεθοδολογία  που 
περιγράφεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 

Με σκοπό να κατανοήσουμε τον συγκεκριμένο ρόλο που έχει κάθε ένα από τα 
δύο  τμήματα  της  Erv1  στο  πλαίσιο  ολόκληρης  της  πρωτεΐνης  κατασκευάσαμε  αρχικά 
δύο υβρίδια  της αγρίου  τύπου Erv1  μαζί με DHFR.  Το DHFR  σε  κάθε μια από  τις δύο 
υβριδικής  κατασκευές  βρίσκεται  είτε  ανοδικά  της  Erv1  είτε  καθοδικά  της  Erv1  και 
συμβολίζονται  ως  DHFR‐wt  Erv1  και  wt  Erv1‐DHFR  αντιστοίχως.  Το  DHFR  έχει  την 
ιδιότητα να λαμβάνει μια στενή αναδίπλωση παρουσία ενός συγκεκριμένου προσδέτη 
που  ονομάζεται  methotrexate  (συντομογραφία:  MTX).  Οι  υβριδικές  πρωτεΐνες 
παράγονται  ως  ραδιοσημασμένα  πρόδρομα  μόρια  σε  in  vitro  συζευγμένο  σύστημα 
μεταγραφής  και  μετάφρασης  και  έπειτα  ακολουθούν  πειράματα  εισόδου  για  να 
ελέγξουμε  την  ικανότητά  τους  να  διαπερνούν  την  εξωτερική  μεμβράνη  των 
μιτοχονδρίων και να αλληλεπιδρούν με την Mia40. Κατά την διάρκεια της αντίδρασης 
εισαγωγής,  τα  απομονωμένα  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  και  τα  ραδιοσημασμένα 
πρόδρομα  μόρια  επωάζονται  παρουσία  methotrexate.  Να  σημειωθεί  ότι  στα 
ραδιοσημασμένα  πρόδρομα  μόρια  μετά  την  παραγωγή  τους  in  vitro  και  πριν 
επωαστούν με τα μιτοχόνδρια γίνεται επίσης προσθήκη methotrexate.  

 Το methotrexate  θα  προσδεθεί  στο  DHFR  και  θα  το  αναδιπλώσει.  Η  στενή 
αναδίπλωση  που  έχει  λάβει  το DHFR  δεν  του  επιτρέπει  να  διαπεράσει  τον  πόρο  του 
καναλιού  TOM.  Έτσι  του  προσδίδει  την  ικανότητα  να  λειτουργεί  σαν  τάπα,  
εγκλωβίζοντας το εκάστοτε άκρο της πρωτεΐνης με το οποίο συνδέεται, στην εξωτερική 
επιφάνεια  του  μιτοχονδρίου.  Συνεπώς  η  είσοδος  του  πρόδρομου  μορίου 
συλλαμβάνεται  στο  στάδιο  όπου  αυτό  διασχίζει  τον  πόρο  του  TOM  καναλιού  στην 
εξωτερική  μεμβράνη.  Ως  θετικό  δείγμα  ελέγχου  για  την  ορθότητα  της  πειραματικής 
διαδικασίας  χρησιμοποιήθηκε  το  υβρίδιο  Su9‐DHFR.  Όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  11, 
παρουσία  methotrexate  το  πρωτεολυτικό  κόψιμο  στην  περιοχή  της  μήτρας  δεν 
υφίσταται  σε  σύγκριση  με  την  περίπτωση  όπου  δεν  έχει  γίνει  επεξεργασία  με 
methotrexate.  Συνεπώς  ένα  ποσοστό  του  πρόδρομου  μορίου  εντοπίζεται  στο 
μιτοχόνδριο,  δεδομένου  ότι  εμφανίζεται  σήμα  στην  πελέτα  των  μιτοχονδρίων,  αλλά 
είναι    ανίκανο  να  στοχευτεί  στην  μήτρα  και  λογικά  βρίσκεται  παγιδευμένο  στην 
εξωτερική μεμβράνη.  

Με  αυτόν  τον  τρόπο  και  το  αμινοτελικό  και  το  καρβοξυτελικό  τμήμα  της 
πλήρους μήκους Erv1  εγκλωβίστηκαν στο στάδιο κατά το οποίο η πρωτεΐνη διαπερνά 
τον  πόρο  του  TOM.  Όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  και  το  αντίστοιχο  διάγραμμα 
ποσοτικοποίησης  των  εντάσεων,  η  παρουσία  του DHFR  είτε  στο αμινοτελικό  είτε  στο 
καρβοξυτελικό  άκρο  της  πρωτεΐνης  και  η  επεξεργασία  του  με methotrexate  μειώνει 
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κατά  πολύ  τα  επίπεδα  της  έντασης  των  ζωνών  που  αντιστοιχούν  στο  νεοεισαχθέν 
υπόστρωμα  και  το  μικτό  δισουλφιδικό  ενδιάμεσο  σε  σύγκριση  με  τα  επίπεδα  που 
παρουσιάζει  η  αγρίου  τύπου  πρωτεΐνη  σε  προηγούμενα  πειράματα  όπου  δεν  είναι 
συνδεδεμένη με DHFR. Παρόμοιος φαινότυπος εμφανίζεται και στην περίπτωση όπου 
δεν έχει γίνει επεξεργασία με methotrexate. Μια εξήγηση για αυτήν την περίπτωση θα 
μπορούσε να είναι ότι η σύνδεση του DHFR στο αντίστοιχο άκρο επικαλύπτει αυτήν την 
περιοχή δεδομένου ότι ακόμη και χωρίς methotrexate  το DHFR  έχει μια αναδίπλωση. 
Πιθανόν  λοιπόν  η  κάλυψη  αυτών  των  περιοχών  να  μειώνει  την  ικανότητα  εισόδου 
ανεξάρτητα  του methotrexate.  Και  στις  δύο  περιπτώσεις,  το  αποτέλεσμα  και  η  αιτία 
είναι  σχεδόν  τα  ίδια  (ίσως  ο  αρνητικός  φαινότυπος  είναι  λίγο  πιο  έντονος  στην 
περίπτωση  του methotrexate)  :  το  μόριο  εγκλωβίζεται  στο  στάδιο  μεταφοράς  κατά 
μήκος της εξωτερικής μεμβράνης, όπου το τμήμα στο οποίο είναι συνδεδεμένο το DHFR 
βρίσκεται  εξωτερικά  του μιτοχονδρίου  ενώ  το υπόλοιπο  τμήμα  γλιστράει στο  κανάλι. 
Με  βάση  αυτά  τα  αποτελέσματα  συμπεραίνουμε  ότι  στο  γενικότερο  πλαίσιο  της 
πλήρους μήκους πρωτεΐνης, η βέλτιστη εισαγωγή επιτυγχάνεται από έναν συνδυασμό 
και  των  δύο  τμημάτων,  όπου  το  καρβοξυτελικό  τμήμα  έχει  κρίσιμο  ρόλο    ενώ  το 
αμινοτελικό τμήμα επιτελεί έναν βοηθητικό ρόλο.  

 

 

Εικόνα  11:  Η  βέλτιστη  μεταφορά  κατά  μήκος  της  εξωτερικής  μεμβράνης  χρειάζεται  την 
συνδυαστική λειτουργία και  των δύο τμημάτων της Erv1.   Πειράματα εισόδου ραδιοσημασμένων 
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υβριδίων της Erv1 με DHFR παρουσία και απουσία methotrexate.  Η ανίχνευση του νεοεισαχθέντος 
υποστρώματος  έγινε  με  SDS‐PAGE  και  αυτοραδιογραφία.  Στην  εικόνα  παρουσιάζεται  και  το 
διάγραμμα ποσοτικοποίησης των εντάσεων που αντιστοιχούν στις ζώνες του μικτού δισουλφιδικού 
ενδιάμεσου για την αγρίου τύπου Erv1 και τις περιπτώσεις των DHFR‐wt Erv1 και wt Erv1‐DHFR με 
την χρήση του προγράμματος image quant. 

 

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι, αν και στα παραπάνω πειράματα και η ικανότητα 
εισαγωγής και η αλληλεπίδραση με την Mia40 επηρεάζονται έντονα, η αλληλεπίδραση 
δεν  έχει  καταργηθεί  πλήρως,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  του DHFR‐wt  Erv1  όπου  το 
σήμα είναι αρκετά μειωμένο. Μια εύλογη εξήγηση για αυτό είναι ότι στην περίπτωση 
του DHFR‐wt  Erv1  το  πρόδρομο  μόριο  πιθανώς  γλιστράει  μέσα  στον  πόρο  του  TOM 
μέσω του καρβοξυτελικού  τμήματος και αλληλεπιδρά με  την Mia40. Η  ικανότητά  του 
αυτή  έχει  δειχθεί  στα  προηγούμενα  πειράματα  με  το  ΔΝ72.  Στην  αντίστροφη 
περίπτωση όπου  το DHFR  συνδέεται  στο  καρβοξυτελικό  άκρο  (wt Erv1‐DHFR),  η Erv1 
οδηγείται  μέσα  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  από  το  ελεύθερο  αμινοτελικό  άκρο.  Η 
αλληλεπίδραση  με  την Mia40  μπορεί  εξίσου  να  συμβαίνει  σε  αυτήν  την  περίπτωση, 
καθώς  η  κυστεΐνη  C159  που  πιθανολογούμε  ότι  σχηματίζει  το  μικτό  δισουλφιδικό 
ενδιάμεσο,  βρίσκεται  σε  απόσταση  30  αμινοξικών  καταλοίπων  από  το  τέλος  της 
πρωτεϊνικής  αλληλουχίας  στο  καρβοξυτελικό  άκρο.  Έτσι  ακόμη  και  στην  περίπτωση 
όπου  το  καρβοξυτελικό  άκρο  κρατιέται  από  την  κυτταροπλασματική  πλευρά  της 
εξωτερικής  μεμβράνης  η  απόσταση  αυτή  είναι  αρκετά  μεγάλη ώστε  η Mia40  να  έχει 
πρόσβαση στην κυστεΐνη. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και στην περίπτωση του 
ΔΝ72  όπου  η  είσοδος  και  ο  σχηματισμός  του  μικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου 
επηρεάζονται αρνητικά όταν το DHFR συνδέεται ανοδικά είτε καθοδικά του ΔΝ72. 

Στην  συνέχεια  για  να  διαπιστώσουμε  την  παραπάνω  υπόθεση    για  τις 
περιπτώσεις  όπου  το  DHFR  συνδέεται    καθοδικά  της  πρωτεΐνης  στο  καρβοξυτελικό 
άκρο  σχεδιάσαμε    μεταλλάγματα  της  Erv1  όπου  έχουν  αφαιρεθεί  αμινοξέα  από  το 
καρβοξυτελικό άκρο. Τα μεταλλάγματα αυτά φέρουν το DHFR στο καρβοξυτελικό τους 
άκρο.  Σκοπός  μας  ήταν  να  μειώσουμε  την  αλληλουχία  και  να  φέρουμε  την  κυστεΐνη 
C159   πιο κοντά στον πόρο του καναλιού από την πλευρά του διαμεμβρανικού χώρου 
για  να  εμποδίσουμε  την  πρόσβαση  της Mia40  στην  πρωτεΐνη  και  κατά  συνέπεια  τον 
σχηματισμό  του  μικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου.  Το  πρώτο  μετάλλαγμα  είναι  το 
ΔC13‐DHFR όπου υπολείπεται των τελευταίων 13 αμινοξέων στο καρβοξυτελικό άκρο. 
Στο  μετάλλαγμα  αυτό  συμπεριλαμβάνονται  οι  δομικές  κυστεΐνες  στις  θέσεις  159  και 
176,  όπου  η  δεύτερη  αποτελεί  και  το  τελευταίο  αμινοξύ  στο  μετάλλαγμα.  Το 
μετάλλαγμα δοκιμάστηκε για την είσοδό του και την ικανότητα να αλληλεπιδρά με την 
Mia40 παρουσία και απουσία methotrexate. Αν και το σήμα είναι χαμηλό, φαίνεται ότι 
μπορεί να αλληλεπιδρά με την Mia40, μάλλον γιατί η απόσταση των 17 αμινοξέων που 
απέχει  η  κυστεΐνη  159  από  το  τέλος  του  μεταλλάγματος  είναι  αρκετή  για  να 
παρουσιαστεί στον διαμεμβρανικό χώρο. Για τον λόγω αυτό κατασκευάστηκαν και άλλα 
μεταλλάγματα  της  πρωτεΐνης  έτσι  ώστε  να  μειωθεί  στο  ελάχιστο  δυνατό  αυτή  η 
απόσταση.  
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Στο  μετάλλαγμα ΔC24‐DHFR  έχουν αφαιρεθεί τα 24 τελευταία κατάλοιπα και η 
κυστεΐνη 159  απέχει μόλις 6 αμινοξέα από  το  τέλος  της αλληλουχίας. Όπως φαίνεται 
και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  αλληλεπίδραση  είναι  εφικτή.  Έτσι  θα  μπορούσε  να 
διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Mia40 στον σακχαρομύκητα αν και είναι εμπεδωμένη 
στην εσωτερική μεμβράνη μπορεί να φτάσει κοντά στον πόρο, επιπλέον το πρόδρομο 
μόριο διαπερνά το κανάλι μάλλον σε μια πλήρως αποδιαταγμένη κατάσταση.   

Επίσης,  ελέγχθηκε  και η περίπτωση  του ΔC13‐DHFR  όπου η  κυστεΐνη 159  έχει 
μεταλλαχθεί σε σερίνη. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται ένα αχνό σήμα. 
Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να εξηγηθεί με την υπόθεση ότι η Mia40 προσδένεται 
μη  ειδικά  στις  άλλες  κυστεΐνες  της  πρωτεΐνες.  Αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τον 
φαινότυπο του διπλού μεταλλάγματος στις δομικές κυστεΐνες σε παραπάνω πειράματα, 
όπου δεν υπάρχει σήμα εντοπισμού και αλληλεπίδρασης στα μιτοχόνδρια. Έτσι με βάση 
την παραπάνω υπόθεση,  στο  διπλό  κυστεϊνικό μετάλλαγμα θα μπορούσε  να υπάρχει 
κάποια μη ειδική αλληλεπίδραση του μορίου με μια από τις υπόλοιπες κυστεΐνες αλλά 
κάτι  τέτοιο δεν θα ήταν φυσιολογικό   και  τελικά δεν θα ευνοούσε την διατήρηση της 
πρωτεΐνης στον διαμεμβρανικό χώρο. Στην περίπτωση του υβριδίου με το DHFR λόγω 
του  ότι  το  μόριο  δεν  μπορεί  να  διαπεράσει  από  τον  πόρο,  παγιδεύεται  στο  κανάλι 
οπότε  αποτρέπουμε  τον  φαινότυπο  του  διπλού  κυστεϊνικού  μεταλλάγματος.  Έτσι,  το 
μόριο είναι ανίκανο είτε να επιστρέψει πίσω στο κυτταρόπλασμα είτε να βρεθεί στον 
διαμεμβρανικό χώρο και να πρωτεολυθεί αφού λόγω λανθασμένης πρόσδεσης δεν θα 
έχει  λάβει  την σωστή αναδίπλωση.  Για  να επιβεβαιωθεί η παραπάνω υπόθεση έχουν 
κατασκευαστεί  τα  υβρίδια  ΔC30‐DHFR  και  ΔC13(C130/133/159/176S)‐DHFR  και 
αναμένεται να ελεγχθούν με πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια.  

 

4. Οι κυστεΐνες C159 και C176 είναι σημαντικές για την δομική 
σταθερότητα της Erv1 in vivo 
 

Η  επόμενη  ομάδα  πειραμάτων  αφορά  μια  διαδικασία  αναζήτησης  του  ρόλου 
που  μπορεί  να  έχει  το  FAD  στο  πρώτο  στάδιο  βιογένεσης  της  Erv1  στο  μιτοχόνδριο. 
Γνωρίζουμε ότι το σημείο πρόσδεσης του FAD στην Erv1 βρίσκεται κοντά στο δεύτερο 
ζεύγος  κυστεϊνών στις  θέσεις 130  και 133  και  έχει  ρόλο στην μεταφορά ηλεκτρονίων 
κατά την επανοξείδωση της Mia40 από την Erv1. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είναι γνωστός ο 
ρόλος του FAD στην λειτουργική μορφή της πρωτεΐνης. Θα μπορούσε όμως η πρόσδεση 
του FAD  να παίζει  κάποιο ρόλο στο στάδιο  της βιογένεσης της Erv1; Η πρόσδεση του 
FAD  στην  πρωτεΐνη  μπορεί  να    της  προσδίδει  σταθερότητα,  να  βοηθάει  στην 
αναδίπλωσή  της  και  έτσι  να    την  προστατεύει  από  τη  πρωτεολυτική  δράση  των 
πρωτεασών.  Στην  πρώτη  ομάδα  πειραμάτων  όπου  έγινε  έλεγχος  των  διπλών 
μεταλλαγών  στα  τρία  κυστεϊνικά  ζεύγη  της  Erv1,  το  αποτέλεσμα  που  πήραμε  για  το 
μετάλλαγμα  C130/133S  διέφερε  από  αυτό  της  αγρίου  τύπου  πρωτεΐνης.  Η  πρωτεΐνη 
που  φέρει  αυτό  το  διπλό  μετάλλαγμα  εμφανίζει  μεγαλύτερη  ένταση  στην  ζώνη  του 



41 
 

μεικτού  δισουλφιδικού  ενδιάμεσου  με  την Mia40.  Δεδομένου  ότι  οι  κυστεΐνες  αυτές 
βρίσκονται  κοντά  στο  σημείο  πρόσδεσης    του  FAD,  ίσως  η  πρόσδεση  του  FAD  να 
βοηθάει  στον  σχηματισμό  του  δισουλφιδικού  δεσμού  τους,  σημαντικό  για  την 
αναδίπλωση και την απελευθέρωση του μορίου από την Mia40. 

Σε  πρώτη φάση προσπαθήσαμε  να απαντήσουμε  το  εξής  ερώτημα: Μπορεί  η 
παρουσία του FAD εξωτερικά των μιτοχονδρίων να βελτιώσει την είσοδο της Erv1; Για 
να  έχουμε  λοιπόν  μια  πρώτη  εικόνα,  έγινε  πείραμα  κινητικής  για  την    είσοδο    της 
αγρίου τύπου Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια απουσία και παρουσία FAD κατά την 
αντίδραση.  Το  αποτέλεσμα  και  στις  δύο  περιπτώσεις  ήταν  σχεδόν  το  ίδιο.  Όσο 
αυξάνεται ο χρόνος επώασης του ραδιενεργού πρόδρομου μορίου με τα μιτοχόνδρια, 
τόσο αυξάνεται και το σήμα εντοπισμού του στα μιτοχόνδρια ανεξάρτητα από το FAD 
(εικόνα 12α). Με μια πρώτη ματιά    το FAD  δεν φαίνεται  να  έχει  κάποιο ρόλο στο  να 
βελτιώσει  την  είσοδο  του  υποστρώματος.  Για  να  το  επιβεβαιώσουμε  ακολούθησε 
έλεγχος  εισόδου    σε διαφορετικές αυξανόμενες συγκέντρωσης  του FAD  (εικόνα 12β). 
Επίσης  το αποτέλεσμα είναι  το  ίδιο σε όλες  τις διαφορετικές συγκεντρώσεις.  Δηλαδή 
ακόμη  και  η  περίπτωση που  το  FAD  βρίσκεται  σε  περίσσεια δεν  διακρίνεται  από  την 
περίπτωση  που  δεν  έχει  γίνει  καθόλου  προσθήκη  FAD.  Συνεπώς  ο  φαινότυπος  του 
προηγούμενου  πειράματος  δεν  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  προσθήκη  του  FAD  δεν 
ήταν επαρκής ώστε να δούμε μια ουσιαστική διαφορά. Αν  τελικά  το FAD παίζει ρόλο 
για την είσοδο της Erv1, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε εδώ. 

 

 

Εικόνα 12: Έλεγχος  για  την  επιρροή  του FAD  στην  είσοδο  της Erv1  στα μιτοχόνδρια.  α)  Πείραμα 
εισόδου  ραδιοσημασμένης  Erv1  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  με  προσθήκη  50μΜ  FAD  κατά  την 
αντίδραση.  β)  Εισόδου  ραδιοσημασμένης  Erv1  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  με  προσθήκη 
διαφορετικών  συγκεντρώσεων  FAD  κατά  την  αντίδραση.  Η  ανίχνευση  του  νεοεισαχθέντος 
υποστρώματος έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

 

Στην συνέχεια θέλαμε να δούμε εάν το FAD παίζει ρόλο στην σταθερότητα της 
Erv1  μέσα  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  των  μιτοχονδρίων.  Έτσι  έγινε  πείραμα  εισόδου 
ραδιοσημασμένης Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια παρουσία και απουσία FAD κατά 
την διάρκεια της αντίδρασης. Στην συνέχεια τα μιτοχόνδρια συλλέχθηκαν και λύθηκαν 
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παρουσία  απορρυπαντικού  (Triton)  σε  υποτονικό  διάλυμα  το  οποίο  εμπεριέχει 
διαφορετικές  αυξανόμενες  συγκεντρώσεις  πρωτεολυτικού  ενζύμου  τρυψίνης.  Η 
ευαισθησία στην τρυψινόλυση του νεοεισαχθέντος μορίου της Erv1 είναι ένας δείκτης 
της σταθερότητας και κατά συνέπεια της στενής αναδίπλωσης του στον διαμεμβρανικό 
χώρο. Συγκρίνοντας τις δύο καταστάσεις   όπου είτε έχει προστεθεί είτε όχι περίσσεια 
FAD,  το  αποτέλεσμα  είναι  κοινό.  Οι  εντάσεις  και  το  πρότυπο  των  ζωνών  που 
εμφανίζονται με  την αυτοραδιογραφία  είναι  ίδια παρουσία  και απουσία FAD  (εικόνα 
13α). Για την ορθή κρίση αυτού του συμπεράσματος ακολούθησε ποσοτικοποίηση των 
εντάσεων  για  κάθε  ζώνη  και  στις  δύο  περιπτώσεις  (εικόνα  13β).  Η  σύγκριση  των 
διαγραμμάτων  για  τις  εντάσεις  απουσία  και  παρουσία  FAD,      μας  οδηγεί  στο 
συμπέρασμα ότι και πάλι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Πιθανόν λοιπόν το FAD 
που  βρίσκεται  μέσα  στο  μιτοχόνδριο  να  είναι  αρκετό  ώστε  να  προσδεθεί  στην 
περίσσεια  των  μορίων  της  Erv1  που  εισάγονται  στο  μιτοχόνδριο  στα  πειράματα 
εισόδου.  Το  ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε αλλά με την διαφορά ότι αυτήν τη φορά το 
FAD προστέθηκε κατά την τρυψινόλυση (εικόνα 13γ). Το αποτέλεσμα δεν διαφέρει.  

 

 

Εικόνα 13: Έλεγχος για την επιρροή του FAD στην σταθερότητα της Erv1 στον διαμεμβρανικό χώρο. 
α)  Πείραμα εισόδου ραδιοσημασμένης Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια με προσθήκη 50μΜ FAD 
κατά την αντίδραση και λύση των μιτοχονδρίων  με απορρυπαντικό (Triton) παρουσία διαφορετικών 
συγκεντρώσεων  τρυψίνης.  Οι  ζώνες  που  εμφανίζονται  στην  εικόνα  του  αποτελέσματος 
συμβολίζονται  με  λατινικά  γράμματα.  β)  Διαγράμματα  ποσοτικοποίησης  των  εντάσεων  που 
αντιστοιχούν στις ζώνες a, b, c, d, e, f  παρουσία και απουσία FAD με την χρήση του προγράμματος 
image  quant.    γ)  Πείραμα  εισόδου  ραδιοσημασμένης  Erv1  σε  αγρίου  τύπου  μιτοχόνδρια  με 
προσθήκη 50μΜ  FAD  κατά  την  διάρκεια  της  λύσης  των  μιτοχονδρίων    με  απορρυπαντικό  (Triton) 
παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων τρυψίνης. Η ανίχνευση του νεοεισαχθέντος υποστρώματος 
έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

Ωστόσο  από  αυτά  τα  πειράματα  προκύπτει  μια  σημαντική  παρατήρηση:  κατά 
την τρυψινόλυση το πρότυπο των ζωνών αλλάζει καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του 
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ενζύμου,  με  σχεδόν  τον  ίδιο  τρόπο  και  στις  δύο  περιπτώσεις  παρουσία  και  απουσία 
FAD.  Συνολικά  διακρίνουμε  6  ζώνες.  Η    πρώτη  ζώνη  (a)  του  μεγαλύτερου  μοριακού 
βάρους αντιστοιχεί στο νεοεισαγόμενο πλήρους μήκους υπόστρωμα, καθώς τρέχει στο 
ίδιο  ύψος  με  το  πρόδρομο  ραδιοσημασμένο  μόριο.  Οι  υπόλοιπες  αντικατοπτρίζουν 
προϊόντα  αποικοδόμησης  του  πρωτεολυτικού  ενζύμου.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το 
γεγονός  ότι,  ενώ  η  ζώνη  της  πλήρους  μήκους  Erv1  (a)  και  η  δεύτερη  ζώνη  (b)  που 
αντιστοιχεί στο προϊόν αποικοδόμησης με το μεγαλύτερο μοριακό βάρος εξαφανίζονται 
γρήγορα  κατά  την  αύξηση  της  συγκέντρωσης  της  τρυψίνης,  οι  υπόλοιπες  τέσσερις 
ζώνες (c,d,e,f) αυξάνουν σε ένταση.  

Από  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  υποθέσαμε  ότι  οι  ζώνες  που  παραμένουν 
σταθερές  κατά  την  τρυψινόλυση  ανήκουν  σε  σταθερές  και  καλά  αναδιπλωμένες 
διαμόρφωσης  της Erv1  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  των  μιτοχονδρίων.  Πιθανόν  λοιπόν 
αυτές να αντιστοιχούν στον πυρήνα αναδίπλωσης της πρωτεΐνης. Αν και δεν έχει λυθεί 
η δομή της Erv1 του σακχαρομύκητα, πιθανολογούμε ότι αυτό το τμήμα είναι η περιοχή 
όπου  προσδένεται  το  FAD  και  το  υπόλοιπο  καρβοξυτελικό  τμήμα  που  εμπεριέχει  τις 
κυστεΐνες C159 και C176. Για να ταυτοποιήσουμε ότι όντως οι ζώνες αυτές ανήκουν σε 
αυτό  το  τμήμα  της  πρωτεΐνης,  χρησιμοποιήσαμε  το  ΔΝ72  τμήμα  της  Erv1  που 
υποθέτουμε  ότι  αντιπροσωπεύει  τον  πυρήνα  αναδίπλωσης.  Το  ΔΝ72  και  η  πλήρους 
μήκους  Erv1  παράχθηκαν  ως  ραδιοσημασμένα  πρόδρομα  μόρια  και  ακολούθησαν 
πειράματα εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια παρουσία και απουσία FAD  (εικόνα 
14).  Όπως  και  στα  προηγούμενα  πειράματα  τα  μιτοχόνδρια  λύθηκαν  παρουσία 
απορρυπαντικού που εμπεριέχει ενδεικτικά 0,1 mg/ml τρυψίνη.  

 

 

Εικόνα  14:  Το  καρβοξυτελικό  τμήμα  της  Erv1  είναι  σημαντικό  για  την  δομική  σταθερότητα  της 
πρωτεΐνης  στον  διαμεμβρανικό  χώρο.  Πειράματα  εισόδου  ραδιοσημασμένης  Erv1    και  ΔΝ72  σε 
αγρίου τύπου μιτοχόνδρια με προσθήκη 50μΜ FAD κατά την αντίδραση και λύση των μιτοχονδρίων  
με  απορρυπαντικό  (Triton)  παρουσία  διαφορετικών  συγκεντρώσεων  τρυψίνης.  Η  ανίχνευση  του 
νεοεισαχθέντος υποστρώματος έγινε με SDS‐PAGE και αυτοραδιογραφία. 

 

 Η παρουσία FAD δεν φαίνεται να αλλάζει  το αποτέλεσμα του πειράματος και 
ομοίως  στην  πλήρους  μήκους  πρωτεΐνη  το  πρότυπο  των  έξι  ζωνών  (a‐f) 
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επαναλαμβάνεται.  Στην  περίπτωση  του  ΔΝ72  εμφανίζονται  τρεις  ζώνες  που  τρέχουν 
κάτω από το ύψος των 15 kDa. Δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις φροντίσαμε οι 
συνθήκες ηλεκτροφόρησης να είναι ίδιες, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις τρείς ζώνες 
στο ΔΝ72 με τις ζώνες στην πλήρους μήκους πρωτεΐνη. Έτσι βλέπουμε ότι πρόκειται για 
τις ζώνες (d,e,f) που σταθερά η έντασή τους αυξάνεται κατά την αύξηση της τρυψίνης 
στο προηγούμενο πείραμα. Συνεπώς τo ΔΝ72 τμήμα της πρωτεΐνης αποτελεί όντως τον 
πυρήνα  αναδίπλωσης.  Δεδομένου  ότι  το  διπλό  μετάλλαγμα  του  ζεύγους  κυστεϊνών 
C159‐C176  δίνει  έναν  αρνητικό  φαινότυπο  εισαγωγής  όπως  αυτός  περιγράφεται  στα 
πρώτα  πειράματα,  οι  κυστεΐνες  στις  θέσεις  159  και  176  είναι  όντως  οι  δομικές 
κυστεΐνες της Erv1, κάτι που μέχρι στιγμής αποτελούσε μόνο μια υπόθεση.  

 

5. Χαρτογράφηση των περιοχών της Erv1 που αλληλεπιδρούν μη 
ομοιοπολικά με την Mia40  
 

Στόχος  του  πειράματος  που  περιγράφεται  σε  αυτήν  την  ενότητα  είναι  η 
ταυτοποίηση των τμημάτων της Erv1 τα οποία αναγνωρίζονται μη ομοιοπολικά από την 
Mia40.  Για  να  προσεγγίσουμε  τον  στόχο  μας,  χρειάζεται  να  μελετήσουμε  αυτές  τις 
αλληλεπιδράσεις έξω από το περιοριστικό πλαίσιο του κυττάρου.  Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήσαμε  την  μέθοδο πρόσδεσης  σε  συστοιχία  ακινητοποιημένων πεπτιδίων.   
Για  να  δοθεί  απάντηση  σε  αυτό  το  ερώτημα  πραγματοποιήθηκαν  in  vitro πειράματα 
πρόσδεσης  της  Μia40,  εκφρασμένης  και  απομονωμένης  από  βακτήρια,  πάνω  σε 
ακινητοποιημένα  διαδοχικά  πεπτίδια  του  υποστρώματος  Εrv1.  Η  μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης  που  χρησιμοποιήθηκε  σε  αυτήν  την  διαδικασία  περιέχει 
ακινητοποιημένα  διαδοχικά  πεπτίδια  μήκους 13  αμινοξέων.    Κάθε  πεπτίδιο  διαφέρει 
από το επόμενό του κατά 3 κατάλοιπα, δηλαδή τα πεπτίδια αλληλεπικαλύπτονται κατά 
10  κατάλοιπα.    Στην  συνέχεια  η  αλληλεπίδραση  ανιχνεύεται  με  ανοσοαποτύπωση 
χρησιμοποιώντας  αντίσωμα  ειδικό  για  την  Mia40.  Προκειμένου  να  διατηρηθεί  η 
σταθερότητα  των  πεπτιδίων  και  να  αποφύγουμε  μια  ανεπιθύμητη  οξείδωση,  όλες  οι 
κυστεΐνες στην αλληλουχία της Erv1 αντικαταστάθηκαν από σερίνες, κάτι το οποίο μας 
επιτρέπει να εξετάσουμε αποκλειστικά τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις. 
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Εικόνα  15:  Χαρτογράφηση  των  περιοχών  της  Erv1  που  αλληλεπιδρούν  μη  ομοιοπολικά  με  την 
Mia40.  Η  διαλυτή  μορφή  της  αγρίου  τύπου  Mia40    (ΔΝ290Μia40)  και  το  μετάλλαγμα 
ΔΝ290Μia40LMFFM/A επωάστηκε σε συστοιχία ακινητοποιημένων πεπτιδίων της Erv1. Η ανίχνευση 
του  αποτελέσματος  έγινε  με  ανοσοαποτύπωση  με  αντίσωμα  για  την  Mia40.  Στην  εικόνα 
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες συστοιχίες και τα διαγράμματα ποσοτικοποίησης των εντάσεων. 

 

Από  το  αποτέλεσμα  του  παραπάνω  πειράματος  προκύπτει  ότι  η  Mia40 
προσδένεται  επιλεκτικά  μέσω  μη  ομοιοπολικών  δεσμών  σε  τρείς  περιοχές  στην 
αλληλουχία  της  Erv1,  οι  οποίες  βρίσκονται  γύρω  από  τα  τρία  ζεύγη  κυστεϊνών.  Η 
περιοχή του αμινοτελικού άκρου που χαρτογραφήσαμε στην αλληλουχία της Erv1, έχει 
αναφερθεί στο παρελθόν ότι μεσολαβεί στην επανοξείδωση της Mia40 (Banci, 2011). Η 
περιοχή που χαρτογραφήσαμε κοντά στην θέση πρόσδεσης του FAD, αντιστοιχεί στην 
περιοχή  της  ορθόλογης  μικρού  μήκους  ισόμορφης  ανθρώπινης  πρωτεΐνης  ΑLR  (short 
form  hALR).  Αυτή  η  περιοχή  της  ΑLR  έχει  βρεθεί  μέσω  πυρηνικού  μαγνητικού 
συντονισμού (ΝΜΡ) να αλληλεπιδρά με την Mia40 κατά την διαδικασία μεταφοράς των 
ηλεκτρονίων  (Banci,  2011).  Τέλος  η  καρβοξυτελική  περιοχή  που  ταυτοποιήσαμε, 
καθοδικά  της  κυστεΐνης C159,  συμπεριλαμβάνει  τις  δύο  δομικές  κυστεΐνες  (C159  και 
C176), που από τα πειράματα εισόδου σε αυτήν την μελέτη βρέθηκαν να είναι κρίσιμες 
για  την  αλληλεπίδραση  της  Erv1  με  την  Mia40  κατά  την  είσοδο  της  πρώτης  στα 
μιτοχόνδρια. Για αυτό η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με 
την διαδικασία ωρίμανσης της Erv1 στον διαμεμβρανικό χώρο. Ως δείγμα ελέγχου για 
την  ειδικότητα  της  πρόσδεσης,  χρησιμοποιήσαμε  ένα  μετάλλαγμα  της  Mia40.  Η 
μετάλλαξη  αυτή  αφορά  την  υδρόφοβη  κοιλότητα  της   Mia40  όπου  προσδένεται  το 
υπόστρωμα  (ΔΝ290 Mia40  LMFFM/A).  Το  συγκεκριμένο  μετάλλαγμα  εμφανίζει  έναν 
σοβαρό φαινότυπο ανικανότητας στην πρόσδεση του υποστρώματος. Έτσι,   πράγματι, 
παρατηρήσαμε  ότι  χάνεται  η  πρόσδεση  της  Mia40    στα  πεπτίδια  της  Erv1,  όταν 
χρησιμοποιήθηκε αυτό το μετάλλαγμα (εικόνα 15).   
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O  διαμεμβρανικός  χώρος  των  μιτοχονδρίων  (IMS)  περιέχει  μια  μεγάλη  γκάμα 
πρωτεϊνών που διαθέτουν δισουλφιδικούς δεσμούς στην λειτουργική τους κατάσταση 
(Deponte,  2009  Hermann,  2010).  Όλες  αυτές  οι  πρωτεΐνες  κωδικοποιούνται  από 
πυρηνικά  γονίδια  και  χρειάζεται  να  στοχευτούν  στα  μιτοχόνδρια  και  να  παγιδευτούν 
στον  διαμεμβρανικό  χώρο  (Neupert,  2007).  Μέχρι  στιγμής  έχουν  βρεθεί  μηχανιστικά 
διαφορετικά μονοπάτια εισαγωγής στο μιτοχόνδριο για κάθε μια από τις διαφορετικές 
ομάδες  πρωτεϊνών  του  διαμεμβρανικού  χώρου  (Chacinska,  2009).  Πολλές,  αν  όχι  οι 
περισσότερες,  από  αυτές  τις  πρωτεΐνες  δεν  περιέχουν  μια    τυπική  μιτοχονδριακή 
αλληλουχία στόχευσης στο αμινοτελικό τους άκρο. Αντίθετα η συσσώρευσή τους στον 
διαμεμβρανικό  χώρο  απαιτεί  τον  σχηματισμό  μιας  σταθερής  αναδίπλωσης  στο 
συγκεκριμένο  μιτοχονδριακό  υποδιαμέρισμα  (Sideris,  2010).  Η  αναδίπλωση  συνήθως 
ρυθμίζεται με την απόκτηση συμπαραγόντων ή και με τον σχηματισμό δισουλφιδικών 
δεσμών.  Σύμφωνα  με  την  υπόθεση  ότι  τα  υποστρώματα  σε  αυτό  το  μονοπάτι 
παγιδεύονται  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  λόγω  αναδίπλωσης,  η  κατάσταση 
αναδίπλωσης εμποδίζει  την μεταφορά ξανά εκτός μιτοχονδρίου. Με αυτόν  τον  τρόπο 
αυτές οι πρωτεΐνες εισέρχονται  στα μιτοχόνδρια με μια μόνο κατεύθυνση.   

Πρόσφατα  βρέθηκε  στον  διαμεμβρανικό  χώρο  ένα  σύστημα  οξείδωσης  
πρωτεϊνών, στο οποίο δύο πρωτεΐνες έχουν ένα κρίσιμο ρόλο  (Mesecke, 2005). Αυτές 
είναι  η  FAD‐  εξαρτώμενη  σουλφυδρυλοξειδάση  Εrv1  και  η   Mia40.  Αυτό  το  σύστημα 
οξείδωσης καθοδηγεί  την είσοδο στον διαμεμβρανικό χώρο, πρόδρομων πρωτεϊνικών 
μορίων που διαθέτουν συντηρημένες κυστεΐνες στην αλληλουχία τους, και τα παγιδεύει 
εκεί, μέσα από μια διαδικασία οξειδωτικής αναδίπλωσης. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα 
και  οι  πληροφορίες  που  έχουμε  συλλέξει  προτείνουν  ένα  μοντέλο  όπου  τα 
υποστρώματα  οξειδώνονται  και  αναδιπλώνονται  από  την Mia40.  Η  αναδίπλωση  τους 
οφείλεται στην δράση   της   Mia40 η οποία   εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς σε αυτά 
(Banci, 2009 Banci, 2010).  Στην συνέχεια, η ανοιγμένη μορφή της Mia40   οξειδώνεται 
ξανά  μέσω  μιας  διαδικασίας  κατά  την  οποία  μεταφέρονται  ηλεκτρόνια  από  το 
ανοιγμένο  ενεργό  κέντρο  της Mia40  (CPC  μοτίβο)  στην  οξειδωμένη  μορφή  της  Erv1. 
Αυτό το στάδιο της επανοξείδωσης της Mia40 έχει πρόσφατα μελετηθεί σε βάθος και 
έχει  δειχθεί  ότι  γίνεται  άμεσα  και  οφείλεται  αποκλειστικά  σε  ένα  CX2C  μοτίβο  στην 
αλληλουχία της Erv1 που βρίσκεται στο μη αναδιπλωμένο αμινοτελικό τμήμα της (Ang, 
2009  Lionaki,  2010  Bien,  2010,  Grumbt,  2007  Banci,  2011  Daithankar,  2009).  Η 
αναγνώριση  του  ανοιγμένου  ενεργού  κέντρου  της  Mia40  εξαρτάται    από  μια 
συγκεκριμένη  αλληλουχία  12  αμινοξέων  στην  Erv1  που  αλληλεπιδρά  με  την Mia40 
μέσω  υδρόφοβων  αλληλεπιδράσεων  που  ακολουθούν  έναν  μηχανισμό  μίμησης  του 
υποστρώματος  (Banci, 2011). Αυτές οι μελέτες μας δείχνουν αποκλειστικά ότι   αυτή η 
αμινοτελική περιοχή της Erv1 είναι ικανή και αναγκαία για αυτήν την αλληλεπίδραση.  

Η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  της  Erv1  και  της  Mia40  είναι  ωστόσο  ακόμη  πιο 
περίπλοκη  καθώς  μπορεί  να  συμβεί  και  σε  άλλες  εντελώς  διαφορετικές  περιστάσεις. 
Πράγματι,  η  Erv1  επίσης  αναγνωρίζεται  από  την  οξειδωμένη  μορφή  της Mia40,  ως 
υπόστρωμα του μονοπατιού εισαγωγής μέσω της Mia40 (Terziyska, 2007 Gabriel, 2007). 
Το στάδιο αυτής  της αλληλεπίδρασης μεταξύ Erv1  και Mia40  είναι ένα σημαντικό και 
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κρίσιμο  βήμα  για  την  βιογένεση  και  τον  μηχανισμό  ωρίμανσης  της  Erv1  στον 
διαμεμβρανικό χώρο. Αν και αυτές οι διαδικασίες είναι αναγκαία προϋπόθεση για τον 
βιολογικό  ρόλο  της  Erv1  ως  οξειδοαναγωγάσης,  λίγα  είναι  γνωστά  μέχρι  στιγμής.  Η 
κατανόηση αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης σε μοριακό επίπεδο, θα μας βοηθήσει 
να  αντιληφθούμε  πώς  η  πρωτεΐνη  Erv1  ελέγχει  και  διαχειρίζεται  αυτούς  τους  δύο 
διαφορετικούς τύπους αλληλεπιδράσεων με την Mia40.  

Στην  παρούσα  μελέτη  προσπαθήσαμε  να  προσεγγίσουμε  την  διαδικασία  της 
βιογένεσης  της  Erv1  σε  μοριακό  επίπεδο  χρησιμοποιώντας  βιοχημικές  μεθόδους  και 
πραγματοποιώντας  πειράματα  εισαγωγής  in organello  .    Τα  πειράματα  εισαγωγής  σε 
απομονωμένα  μιτοχόνδρια  μας  αποκάλυψαν  κάτι  που  μέχρι  στιγμής  δεν  ήταν 
αναμενόμενο.  Αυτό  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  ο  πυρήνας  της  Erv1  όπου 
προσδένεται  το FAD  (ΔΝ72 Erv1),  είναι απόλυτα  ικανός  να διαπεράσει  την  εξωτερική 
μεμβράνη και να εισαχθεί στον διαμεμβρανικό χώρο. Έχει αναφερθεί στο παρελθόν η 
εξάρτηση της Erv1 από την Mia40 για την  εισαγωγή της δεύτερης στον διαμεμβρανικό 
χώρο  των  μιτοχονδρίων  (Terziyska,  2007  Gabriel,  2007).  Τελικά,  αυτή  η  εξάρτηση 
βασίζεται στην καρβοξυτελική περιοχή της Erv1 που προσδένει FAD και οφείλεται στην 
άμεση αλληλεπίδραση που  έχει  με  την Mia40  κατά  την  διάρκεια  εισαγωγής  της Erv1 
στα μιτοχόνδρια. 

Σε αντίθεση με  την παραπάνω κατάσταση,  το αμινοτελικό  τμήμα της Erv1  δεν 
χρειάζεται  για  την  διαδικασία  εισόδου.  Ωστόσο  επιπρόσθετα  πειράματα  όπου 
χρησιμοποιήθηκε  μια  υβριδική  μορφή  με  το  DHFR,  μας  δείχνουν  ότι  τελικά  το 
αμινοτελικό  τμήμα  της  Erv1  έχει  την  ικανότητα  να  στοχεύει  ακόμη  και  μη 
μιτοχονδριακές    πρωτεΐνες  στον  διαμεμβρανικό  χώρο.  Συνεπώς  φαίνεται  ότι  το 
αμινοτελικό  τμήμα  κατέχει  έναν  βοηθητικό  ρόλο  για  την  είσοδο  της  Erv1  στο 
μιτοχόνδριο, πέρα από την σημαντικό ρόλο που έχει για την επανοξείδωση της Mia40 
στην  ώριμη  και  λειτουργική  μορφή  της  Erv1.  Επιπλέον,  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το 
γεγονός  ότι αυτή η λειτουργία στόχευσης του N72 πεπτιδίου  είναι ανεξάρτητη από την 
Mia40. Υπάρχει μια λεπτή αλλά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών 
του  N72  πεπτιδίου.  Για  την  σημαντική  λειτουργία  που  έχει  στην  επανοξείδωση  της 
Mia40, το CX2C μοτίβο κυστεϊνών  που ανήκει   σε αυτήν την περιοχή  πρέπει να είναι 
οξειδωμένο  (Lionaki, 2010),  ενώ για την λειτουργία του στην στόχευση της πρωτεΐνης 
θα  πρέπει  να  είναι  ανοιγμένο  λόγω  των  αναγωγικών  συνθηκών  που  επικρατούν  στο 
κυτταρόπλασμα.  Η  μετάβαση  από  την  μία  λειτουργία  στην  άλλη  γίνεται  μέσω  μιας 
οξειδωαναγωγικής  μετατροπής  από  την  βοηθητική  λειτουργία  για  την  στόχευση  στην 
σημαντική λειτουργία  για την επανοξείδωση της Mia40. Αυτή η μετατροπή συμβαίνει 
στον διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου και ρυθμίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της 
Erv1.  

Σε  επίπεδο  κυτταρικού  περιβάλλοντος  εμείς  αιτιολογούμε  αυτά  τα 
αποτελέσματα ως εξής:  
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1. Το ανοιγμένο αμινοτελικό  τμήμα  θα  μπορούσε  να  αλληλεπιδράσει  επιλεκτικά 
με  κυτταροπλασματικές  σαπερόνες  οδηγώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  την  είσοδο 
ολόκληρης  της  πολυπεπτιδικής  αλυσίδας  της  Erv1.  Στην  πραγματικότητα  η  μη 
αναδιπλωμένη προτεινόμενη φύση του αμινοτελικού τμήματος της Erv1 (Fass, 2008) θα 
μπορούσε  κάλλιστα  να  βοηθάει  στην  αλληλεπίδραση  αυτού  του  τμήματος  με  τις 
κυτταροπλασματικές σαπερόνες. 

 
2. Στην πορεία και αφού διαπεράσει τον πόρο του TOM καναλιού στην εξωτερική 

μεμβράνη, η Erv1 τώρα προσδένεται ομοιοπολικά με την Mia40. Αυτή η αλληλεπίδραση 
γίνεται μέσω του πυρήνα πρόσδεσης FAD στην Erv1 και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας 
τις δύο τελευταίες καρβοξυτελικές κυστεΐνες. Πιθανολογούμε ότι η κυστεΐνη C159 είναι 
εκείνη με την οποία αλληλεπιδρά το καταλυτικό κέντρο της Mia40 και έτσι σχηματίζεται 
το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο. 

 
Το  ζεύγος  κυστεϊνών  C159  και  C176  στο  καρβοξυτελικό  άκρο  θεωρείται  ότι 

παίζει  έναν  δομικό  ρόλο  στην  σταθερότητα  της  πρωτεΐνης  και  χαρακτηρίζονται  ως 
δομικές  κυστεΐνες. Μέχρι  τώρα δεν έχει  λυθεί η δομή  της Erv1  στον σακχαρομύκητα, 
οπότε  ο  ρόλος  αυτών  των  κυστεϊνών  ως  δομικά  κατάλοιπα  παραμένει  μια  υπόθεση. 
Ωστόσο  η  δράση  της Mia40  στο  συγκεκριμένο  ζεύγος  κυστεϊνών  του  νεοεισαχθέντος 
υποστρώματος Erv1 έρχεται σε συμφωνία με τον προτεινόμενο ρόλο που έχει η Mia40 
στην αναδίπλωση των υποστρωμάτων  (Banci, 2010).  Επιπλέον η επιλεκτική πρόσδεση 
της Mia40 στις κυστεΐνες C159‐C176 και όχι στο ζεύγος κυστεϊνών που βρίσκεται κοντά 
στην περιοχή πρόσδεσης του FAD (C130‐C133) ή στο ζεύγος κυστεϊνών που βρίσκονται 
στο  αμινοτελικό  άκρο  (C30‐C33)  επίσης  είναι  σε  συμφωνία  με  την  ήδη  γνωστή  της 
επιλεκτική δράση σε κυστεΐνες άλλων υποστρωμάτων που δεν σχετίζονται με την Erv1. 
Αυτό  επιβεβαιώνεται  και  από  τα  πειράματα  τρυψινόλυσης,  όπου  βλέπουμε  το 
καρβοξυτελικό κομμάτι της Erv1 να παραμένει σταθερό. 

 
Σύμφωνα με τα πειράματα εισαγωγής της Erv1 στα μιτοχόνδρια και το γεγονός 

ότι η Mia40 επάγει την αναδίπλωση των υποστρωμάτων της, θα περίμενε κανείς η Erv1 
να αναδιπλώνεται στην αμινοτελική περιοχή της  κατά την πρόσδεση στην Mia40 στον 
διαμεμβρανικό χώρο. Επιπλέον υποθέτουμε ότι   και η πρόσδεση του FAD έχει κάποιο 
ρόλο στην αναδίπλωση της Erv1, αν και δεν καταφέραμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα 
με τα παραπάνω πειράματα. Έτσι  παράλληλα αυτή η υπόθεση μελετήθηκε και με την 
μέθοδο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) από την ερευνητική ομάδα του 
Bertini  στην  Ιταλία  με  την  οποία  βρισκόμαστε  σε  συνεργασία.  Η  συγκεκριμένη 
προσέγγιση βασίστηκε στο ορθόλογο της Erv1, την ανθρώπινη πρωτεΐνη ALR.   Βρήκαν 
λοιπόν ότι η Mia40 μπορεί να οξειδώνει τον δισουλφιδικό δεσμό μεταξύ των δομικών 
κυστεϊνών,  αλλά  όχι  τον  δισουλφιδικό  δεσμό  που  βρίσκεται  κοντά  στην  περιοχή 
πρόσδεσης του FAD, αποτέλεσμα το οποίο μας επιβεβαιώνει την επιλεκτική δράση της 
Mia40 για το τελευταίο ζεύγος κυστεϊνών που στην Erv1 είναι οι κυστεΐνες στις θέσεις 
159  και  176.  Εντούτοις  το  FAD  παίζει  μεγάλο  ρόλο  στην  επιλεκτική  οξείδωση  των 
κυστεϊνών  κοντά  στην  περιοχή  πρόσδεσής  του,  όπου  αντίστοιχα  αυτές  οι  κυστεΐνες 
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στην αλληλουχία  της   Erv1  βρίσκονται στις θέσεις 130  και 133.  Επιπλέον η πρόσδεσή 
του  είναι  απαραίτητη  για  την  φυσιολογική  διαμόρφωση  του  υποστρώματος.  Τελικά 
αυτές  οι  δύο  καταστάσεις  πρόσδεσης  (πρόσδεση  της Mia40  και  πρόσδεση  του  FAD) 
πρέπει να συμβαίνουν με έναν χρονικά καθορισμένο τρόπο, έτσι ώστε να γίνει η σωστή 
αναδίπλωση του συγκεκριμένου υποστρώματος. Και τα δύο γεγονότα πρόσδεσης είναι 
απαραίτητα,  αντιστοιχούν  σε  διαφορετικά  σημεία  στο  υπόστρωμα  και  δεν 
αλληλεπικαλύπτονται.  Ως  εκ  τούτου  η Mia40  επάγει  την  αναδίπλωση  στην  περιοχή 
όπου  προσδένεται,  αλλά  για  να  ολοκληρωθεί  η  αναδίπλωση  σε  όλο  το  υπόστρωμα 
χρειάζεται η πρόσδεση του FAD. 

 
Mε βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την μελέτη και τα όσα 

ήδη γνωρίζουμε για τον μηχανισμό οξειδωτικής αναδίπλωσης, προτείνεται το ακόλουθο 
μοντέλο για την βιογένεση της Erv1 στα μιτοχόνδρια.  

 
Στο κυτταρόπλασμα, η Erv1 βρίσκεται σε ανοιγμένη κατάσταση και η στόχευση 

στα  μιτοχόνδρια  οφείλεται  στο  αμινοτελικό  της  τμήμα,  το  οποίο  θεωρείται  ότι 
παραμένει  σε  μια  μη  αναδιπλωμένη  μορφή.  Αυτό  το  γεγονός  πιθανότατα 
διευκολύνεται  από  την  πρόσδεση  κυτταροπλασματικών  σαπερονών  στο  μη 
αναδιπλωμένο  αμινοτελικό  τμήμα.  Κατά  την  είσοδο  στον  κεντρικό  κανάλι  της 
εξωτερικής μεμβράνης, η Erv1 γλιστράει μέσα στον πόρο, μια διαδικασία όπου πιθανόν 
να καθοδηγείται από το αμινοτελικό τμήμα. Στην συνέχεια η πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με 
την Mia40 μέσω των δομικών κυστεϊνών στο καρβοξυτελικό  της άκρο. Η ομοιοπολική 
πρόσδεση με την Mia40 παγιδεύει την Erv1 στον διαμεμβρανικό χώρο και αρχίζει  την 
διαδικασία αναδίπλωσης.  Ακολούθως  το  FAD  προσδένεται  κοντά  στο  δεύτερο  ζεύγος 
κυστεϊνών, το οποίο αποτελεί τον καταλυτικό κέντρο της Erv1 και έτσι ολοκληρώνεται η 
διαδικασία αναδίπλωσης. Σε αυτό το στάδιο, μια πλήρως αναδιπλωμένη και ενζυμικά 
ενεργή πρωτεΐνη σχηματίζεται. Τελικά ο πυρήνας αναδίπλωσης με το προσδεμένο FAD, 
μπορεί με την σειρά του να οξειδώσει το ζεύγος κυστεϊνών στο μη αναδιπλωμένο και 
ευέλικτο αμινοτελικό  τμήμα,  καθιστώντας  το  ικανό  να αλληλεπιδράσει με  την Mia40. 
Να σημειωθεί ότι αυτός ο μηχανισμός ταιριάζει με τις δομικές  ιδιότητες και του καλά 
αναδιπλωμένου  πυρήνα  όπου  προσδένεται  το  FAD  και  του  εύκαμπτου  αμινοτελικού 
τμήματος,  προσδιορίζοντας  τα  αντίστοιχα  στάδιο  βιογένεσης  και  τις  σχετικές  τους 
λειτουργίες:  το  εύκαμπτο  αμινοτελικό  τμήμα  είναι  κρίσιμο  για  το  πρώτο  και  το 
τελευταίο βήμα στην βιογένεση της Erv1, δηλαδή την στόχευση από το κυτταρόπλασμα 
και  την  επανοξείδωση  από  την  Mia40,  όπου  και  τα  δύο  εξαρτώνται  από 
αλληλεπιδράσεις  τύπου  σαπερονών.  Ενώ  από  την  άλλη,  το  κεντρικό  τμήμα  της 
πρωτεΐνης    όπου  προσδένεται  το  FAD  πρέπει  να  αναδιπλωθεί  πλήρως  από  μια 
συντονισμένη δράση της Mia40 και του FAD για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό. 
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