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Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον 

επιβλέποντα καθηγητή µου κύριο Τοκατλίδη Κώστα για την εµπιστοσύνη που µου 

έδειξε και την επιστηµονική του καθοδήγηση καθ`όλη την διάρκεια της χρονιάς που 

πέρασε. ∆εν πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω όµως και όλα τα µέλη του 

εργαστηρίου. Πιο συγκεκριµένα ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Carine De Marcos που 

ήταν πάντα δίπλα µου για να µε βοηθήσει σε κάθε επιστηµονικό µου ερώτηµα, αλλά 

και στην Fliss Alcock που είχε πάντα κάποια λύση να µου προτείνει. Επίσης 

ευχαριστώ και τους Έλληνες µέλη του εργαστηρίου Τζένη Σιδέρη και Νίκο Πετράκη 

για την υποστήριξή τους όλη την χρονιά. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην  Ειρήνη 

Λιονάκη γιατί εκτός από άριστος συνεργάτης υπήρξε για µένα και σηµαντική φίλη.    

Κυρίως όµως θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς µου, Στέφανο και Βαρβάρα, 

χωρίς την αµέριστη συµπαράσταση των οποίων η πραγµατοποίηση αυτής της 

εργασίας θα ήταν αδύνατη. Τους ευχαριστώ λοιπόν και τους αφιερώνω την εργασία 

αυτή, γιατί πίστεψαν σε µένα και µε στήριξαν όσο κανείς. Τέλος ευχαριστώ την µικρή 

µου αδερφή, Μαρία και τον Στέλιο για την µεγάλη υποµονή που έδειξε και που 

προτείθεται να δείξει όλα τα επόµενα χρόνια.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Το σύµπλοκο ΤΙΜ10 του διαµεµβρανικού χώρου στα µιτοχόνδρια 

αποτελείται από οξειδωµένες πρωτεϊνικές υποµονάδες, τις µικρές Tim9 και Tim10 

και µεσολαβεί κατά την είσοδο πρωτεϊνών στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη. 

Είχε προταθεί πως η οξείδωση των µικρών Tim9 και Tim10 γίνεται µε την 

µεσολάβηση µιας οξειδοαναγωγάσης του διαµεµβρανικού χώρου . Έτσι σκοπός της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η αποµόνωση µικτών δισουλφιδικών 

ενδιαµέσων µεταξύ µιας δυνητικής οξειδάσης και της His-Tim9, κατά την είσοδό της 

στο µιτοχόνδριο.  Η Tim9 περιέχει 4 κυστεΐνες ενωµένες µε ενδοµοριακούς 

δισουλφιδικούς δεσµούς (Cys35-Cys59 και Cys39-Cys55). Ανάλυση µε 

µεταλλαξιγένεση των καταλοίπων κυστεΐνης της Tim9 έδειξε λανθασµένη 

αναδίπλωση, όπως φάνηκε από τον σχηµατισµό ολιγοµερών ευαίσθητων σε DTT και 

λειτουργικές συνέπειες, όπως φάνηκε απο την µειωµένη αποτελεσµατικότητα 

εισόδου σε αποµονωµένα µιτοχόνδρια. ∆οκιµές αποµόνωσης µικτών δισουλφιδίων 

χρησιµοποιήθηκαν για να δείξουν πως µια άγνωστη πρωτεΐνη  (µια 

οξειδοαναγωγάση, όπως η Erv1) µπορεί να οξειδώνει την His-Tim9 µετά την είσοδό 

της στο µιτοχόνδριο. Πειραµατικά δεδοµένα προς το τέλος της παρούσας εργασίας 

έδειξαν την Mia40 ως τον άµεσο οξειδωτικό παράγοντα των µικρών Tim στον 

διαµεµβρανικό χώρο, ενώ ο ρόλος της Erv1 εντοπίζεται στην οξείδωση της ίδιας της 

Mia40. Μελέτη ενός µεταλλαγµένου στελέχους σακχαροµύκητα, στο οποίο 

απουσιάζει το κυτόχρωµα c, έδειξε πως το κυτόχρωµα µπορεί να είναι ο δέκτης 

ηλεκτρονίων της Erv1. 
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Abstract 

 

The TIM10 complex of the intermembrane space of mitochondria (IMS) 

consists of the oxidised subunits Tim9 and Tim10 and mediates the transfer of 

hydrophobic proteins through IMS. It is proposed that the oxidation of small Tims is a 

protein mediated process. Aim of the present study was the isolation of mixed 

disulfides formed between imported His-Tim9 and a putative oxidase ofe the IMS. 

Tim9 contains a twin CX3C motif, common to all small Tim proteins. Mutation 

analysis of cysteine residues of Tim9 showed impaired folding because of the 

formation of aberrent oligomers and functional consequences because of the low 

efficiency of import. Mixed disulfides trapping assays were used for the isolation of a 

putative oxidase. Experimental data showed that Mia40 is the oxidase of small Tims 

in the IMS, wilst Er1 oxidises Mia40. Experiments with a cyt c mutant strain that was 

grown either in aerobic or anaerobic conditions, strongly support that cytochrome c is 

the electron acceptor of Erv1. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Μηχανισµός εισαγωγής πρωτεϊνών στα µιτοχόνδρια. 

 
Στα θηλαστικά, τα µιτοχόνδρια περιέχουν περίπου 1000 πρωτεΐνες, 

ελάχιστες από τις οποίες κωδικοποιούνται απο το µιτοχονδριακό γονιδίωµα. Η 

πλειονότητα των µιτοχονδριακών πρωτεϊνών κωδικοποιούνται από πυρηνικά γονίδια 

και συνθέτονται ως πρόδροµα µόρια στα κυτταροπλασµατικά ριβοσώµατα. Αυτές οι 

πρωτεΐνες πρέπει να µεταφερθούν µετα-µεταφραστικά στα συγκεκριµένα 

µιτοχονδριακά υποδιαµερίσµατα : την εξωτερική µεµβράνη, την εσωτερική 

µεµβράνη, τον διαµεµβρανικό χώρο και την µήτρα. Η αναγνώριση, η µετατόπιση και 

η ενσωµάτωση πολυπεπτιδίων στις µεµβράνες των µιτοχονδρίων γίνεται µε την 

βοήθεια ειδικών µηχανών εισόδου, τις λεγόµενες µετατοπάσες, οι οποίες έχουν 

µελετηθεί µε λεπτοµέρεια στα συστήµατα των µυκήτων [1-5], αλλά και στα 

θηλαστικά [6]. Έτσι, πρωτεΐνες που στοχεύονται στην µιτοχονδριακή µήτρα συνήθως 

φέρουν θετικά φορτισµένες, αµινοτελικές αλληλουχίες-σήµατα, οι οποίες περιέχουν 

την πληροφορία  για την στόχευση των πρωτεϊνών τόσο στην επιφάνεια των 

µιτοχονδρίων, όσο και κατά µήκος των δύο εσωτερικών µεµβρανών. Αυτές οι 

αµινοτελικές αλληλουχίες πρώτα αλληλεπιδρούν µε υποδοχείς και εν συνεχεία 

κατευθύνουν  την πρόδροµη πρωτεΐνη µέσω ενός καναλιού της εξωτερικής 

µεµβράνης, το οποίο σχηµατίζεται από την µετατοπάση της εξωτερικής µεµβράνης 

(το σύµπλοκο ΤΟΜ). Η µετατοπάση της εσωτερικής µεµβράνης, το ΤΙΜ23 

σύµπλοκο, στην συνέχεια µεσολαβεί για την µετακίνηση κατά µήκος της εσωτερικής 

µεµβράνης στην µήτρα, µε τρόπο που εξαρτάται από την κατανάλωση ΑΤΡ αλλά και 

από την ύπαρξη µεµβρανικού δυναµικού (∆ψ). Όταν η στόχευση γίνει επιτυχώς η 

αλληλουχία-σήµα αποκόπτεται. Μερικές πρωτεΐνες που ενσωµατώνονται στην 

εσωτερική µεµβράνη και µερικές του διαµεµβρανικού χώρου, περιέχουν ένα 

υδρόφοβο σήµα, επιπρόσθετο της αποκοπτόµενης αλληλουχίας, και χρησιµοποιούν 

επίσης το ΤΙΜ23 µονοπάτι εισόδου αλλά συγκρατούνται στην εσωτερική µεµβράνη. 

Πρωτεΐνες διαλυτές του διαµεµβρανικού χώρου που περιέχουν τέτοια διπλά σήµατα 

εισόδου, όπως το κυτόχρωµα b5, κυτόχρωµα b2 και το κυτόχρωµα c1, πρώτα 

εισάγονται µε έναν ∆ψ-εξαρτώµενο τρόπο και µετά απελευθερώνται στον 

διαµεµβρανικό χώρο (IMS) µε πρωτεολυτική αποκοπή [7, 8].  
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Η πλειοψηφία, όµως, των πρωτεϊνών του IMS δεν φέρει τα παραπάνω 

αµινοτελικά σινιάλα στόχευσης και οι πρωτεΐνες αυτές εισέρχονται µε τρόπο 

ανεξάρτητο του ΤΙΜ23 συµπλόκου. Επίσης αυτές  δεν χρειάζονται ούτε την 

κατανάλωση ΑΤΡ, ούτε και την παρουσία του µεµβρανικού δυναµικού κατά µήκος 

της εσωτερικής µεµβράνης για την µετατόπισή τους διαµέσω της εξωτερικής 

µεµβράνης. Μερικές από αυτές, όπως οι µιτοχονδριακές λυάσες της αίµης, περιέχουν 

ειδικά σινιάλα στόχευσης που διαφέρουν από τα αµινοτελικά σινιάλα [9]. Πολλές 

άλλες όµως πρωτεΐνες είναι µικρές και περιέχουν συντηρηµένα µοτίβα κυστεϊνών, τα 

οποία εµπλέκονται είτε στην δηµιουργία δισουλφιδικών δεσµών και/ή στην πρόσδεση 

συµπαραγόντων. Καλά χαρακτηρισµένα παραδείγµατα τέτοιων πρωτεϊνών στους 

κατώτερους και ανώτερους οργανισµούς είναι σαπερόνη χαλκού Cox17, η Cu/Zn-

δισµουτάση του υπεροξειδίου (Sod1) και οι µικρές Tim πρωτεΐνες, οι οποίες 

επιτελούν ποικίλες λειτουργίες κατά την διάρκεια εισόδου των πρωτεϊνών, την 

πρωτεϊνική οργάνωση και την άµυνα από οξειδωτικούς παράγοντες [10-14]. Έχει 

προταθεί πάντως, πως η αναδίπλωση των παραπάνω πρόδροµων πρωτεϊνών, µέσω 

οξείδωσης των κυστεϊνικών καταλοίπων [15-17] ή της πρόσδεσης µε κάποιο 

συµπαράγοντα [18], παγιδεύει τα µόρια αυτά  στο  IMS και αποτελεί την 

κατευθυντήρια δύναµη για την µονοσήµαντη µετατόπιση των πρωτεϊνών («folding 

trap» µοντέλο).  

 

1.2 Οξειδωτική αναδίπλωση των µικρών Τim πρωτεϊνών  

 
Στον διαµεµβρανικό χώρο των µιτοχονδρίων εντοπίζεται το ΤΙΜ10 

σύµπλοκο, το οποίο αποτελείται από τις πρωτεϊνικές υποµονάδες Τim9 και Tim10. Ο 

ρόλος του συµπλόκου ΤΙΜ10 γίνεται εµφανής κατά την είσοδο των υδρόφοβων 

πρωτεϊνών στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη [19-22]. Συγκεκριµένα, αυτό το 

σύµπλοκο προσδένεται στα υδρόφοβα τµήµατα του πρόδροµου µορίου σε ένα πρώιµο 

στάδιο εισόδου, όταν το πρόδροµο µόριο προβάλλει από το κανάλι εισόδου της 

εξωτερικής µεµβράνης (σύµπλοκο ΤΟΜ) [17]. Εν συνεχεία το πρόδροµο µόριο 

µεταφέρεται κατά µήκος του διαµεµβρανικού χώρου και παραδίδεται στο ΤΙΜ22 

σύµπλοκο της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης για να ενσωµατωθεί τελικά σε 

αυτήν. Το σύµπλοκο ΤΙΜ10 µπορούµε να πούµε πως δρα ως σαπερόνη του 
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διαµεµβρανικού χώρου, η οποία όµως δεν απαιτεί την κατανάλωση ΑΤΡ για την 

λειτουργία της [23]. 

Οι µικρές  Τim9 και Tim10 συνθέτονται στο κυτταρόπλασµα [5, 9, 15, 24] 

και πρέπει και αυτές µε την σειρά τους να εισαχθούν στο µιτοχόνδριο, προκειµένου 

να επιτελέσουν τον ρόλο τους στην µεταφορά άλλων µιτοχονδριακών πρωτεϊνών απο 

το IMS στην εσωτερική µεµβράνη. Αυτή η διαδικασία εξαρτάται από τον σχηµατισµό 

ενός λειτουργικού συµπλόκου ΤΙΜ10. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των µικρών 

Τim  είναι πως περιέχουν στην αλληλουχία τους διπλά «CX3C» µοτίβα, τα οποία 

απέχουν µεταξύ τους 11-16 αµινοξέα. Αν και τα συντηρηµένα αυτά µοτίβα µπορούν 

in vitro να προσδέσουν ψευδάργυρο [18], είναι πλεόν αποδεκτό πως συµµετέχουν 

στον σχηµατισµό ενδοµοριακών δισουλφιδικών δεσµών, µέσω ενός νέου µηχανισµού 

οξειδωτικής αναδίπλωσης στα µιτοχόνδρια [16]. Αναλυτικά η είσοδος στο 

µιτοχόνδριο και η οργάνωση των µικρών  Τim σε ένα λειτουργικό ΤΙΜ10 σύµπλοκο 

περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια : 1) οι µικρές Τim συνθέτονται στο 

κυτταρόπλασµα σε µια ανηγµένη, αποδιαταγµένη µορφή, ικανή να εισέλθει στα 

µιτοχόνδρια, 2) σε ένα πρώιµο στάδιο εισόδου, βρίσκονται σε ανηγµένη κατάσταση 

µέσα στο µιτοχόνδριο, χωρίς να µπορούν να οργανωθούν ακόµα στο σύµπλοκο, 3) οι 

ελεύθερες κυστεΐνες ενώνονται µε συγκεκριµένο τρόπο µεταξύ τους, οδηγώντας στην 

αναδίπλωση των µορίων και 4) τα οξειδωµένα πλέον πρωτεϊνικά µόρια είναι ικανά να 

οργανωθούν στο λειτουργικό σύµπλοκο ΤΙΜ10 (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Μοντέλο της οργάνωσης του ΤΙΜ10 συµπλόκου στα µιτοχόνδρια.  Lu et al. (2004) J. 
Biol.Chem. 

  

Ποιος είναι όµως ο παράγοντας που οξειδώνει τις µικρές Τim στο 

µιτοχόνδριο; Πολύ πρόσφατα αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε ένας σηµαντικός 

οξειδωτικός παράγοντας, γνωστός ως Mia40, ο οποίος φαίνεται να συµµετέχει νωρίς 

στην διαδικασία οξείδωσης, αφού αλληλεπιδρά µε το νεοεισαχθέν ανηγµένο µόριο 

και το οξειδώνει [25]. 

 

1.3 Το µονοπάτι εισόδου των µικρών Τim πρωτεϊνών εξαρτάται από 

την δράση της Mia40 

 

Βρέθηκε πρόσφατα πως η Mia40, γνωστή επίσης και ως Τim40, είναι το 

πρώτο συστατικό ενός µονοπατιού ειδικού για την είσοδο πρωτεϊνών του IMS [24, 

26, 27]. Η Mia40 του σακχαροµύκητα είναι ένα απαραίτητο γονίδιο µε οµόλογα 

στoυς µύκητες, στα φυτά και τα ζώα. Έλλειψη της Mia40 ή αδρανοποίησή της, 

εµποδίζει την είσοδο των  πλούσιων σε κυστεΐνες πρωτεϊνών του διαµεµβρανικού 

χώρου, όπως είναι οι µικρές Τim8, Τim13, Cox17 και Cox19, αλλά δεν επηρεάζει την 

είσοδο πρωτεϊνών που στοχεύονται στην µήτρα ή την εσωτερική µεµβράνη. Ανήκει 
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σε µια νέα οικογένεια πρωτεϊνών, της οποίας τα µέλη έχουν 6 συντηρηµένα 

κατάλοιπα κυστεϊνών τα οποία µε την σειρά τους σχηµατίζουν  ένα –CXC-CX9C- 

CX9C- µοτίβο[27]. Πολύ πρόσφατα αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε η ανθρώπινη     

Mia40, η οποία είναι αρκετά µικρότερη από την αντίστοιχη του σακχαροµύκητα, 

καθώς της λείπει η αµινοτελική αλληλουχία που περιέχει µια διαµεµβρανική  περιοχή 

και την αλληλουχία-σήµα για στόχευση στα µιτοχόνδρια. Μελέτες σε αρχικό ακόµα 

στάδιο προσπαθούν να διαλευκάνουν τον ρόλο των κυστεϊνών. ∆ιαφαίνεται λοιπόν 

πως in vivo η  Mia40 περιέχει ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς , ενώ µπορούν 

να συνυπάρχουν  διάφορες οξειδωτικές µορφές της µέσα στο κύτταρο. Στην ίδια 

µελέτη υποστηρίζεται πως το διπλό µοτίβο -CX9C- είναι απαραίτητο για την είσοδο 

και την σταθερότητα του µορίου στο IMS, αλλά ποιος  είναι όµως ο ακριβής ρόλος 

της κάθε κυστεΐνης ξεχωριστά παραµένει ακόµα αδιευκρίνιστος [24]. Πάντως δεν 

µπορεί να αποκλειστεί και η περίπτωση   η πρόσδεση µετάλλων  να παίζει ρόλο στην 

αναδίπλωση ή την οργάνωση σε ανώτερα σύµπλοκα. Η πιθανότητα αυτή 

ισχυροποιείται από την παρατήρηση πως η  Mia40 του σακχαροµύτητα µπορεί να 

προσδένει ψευδάργυρο ή χαλκό [24].  

Αλλά ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος της Mia40 µέσα στο µιτοχόνδριο ; 

Φαίνεται πως η Mia40 αποτελεί µέρος ενός συστήµατος δηµιουργίας δισουλφιδικών 

δεσµών που γίνεται χωροειδικά στον διαµεµβρανικό χώρο του µιτοχονδρίου και 

αφορά την είσοδο και την οξειδωτική αναδίπλωση πρωτεϊνών (εικόνα 2) 
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Εικόνα 2. Είσοδος και αναδίπλωση των µικρών πλούσιων σε κυστεΐνες πρωτεϊνών του 

διαµεµβρανικού χώρου. Tokatlidis (2005) Cell. 

 

Έτσι η οξειδωµένη Mia40 [25] παγιδεύει τα πρόδροµα µόρια αµέσως µετά 

την είσοδό τους µε την δηµιουργία µικτής δισουλφιδικής γέφυρας. Ακολουθεί 

ισοµερείωση του παραπάνω µικτού δισουλφιδίου, που έχει ως αποτέλεσµα την 

οξείδωση του πρόδροµου µορίου. Αυτό τώρα περιέχει ένα ενδοµοριακό δισουλφιδικό 

δεσµό και µπορεί να προχωρήσει στην πλήρη αναδίπλωσή του, η οποία µπορεί να 

αφορά είτε τον ολιγοµερισµό του σε λειτουργικά σύµπλοκα, π.χ. ΤΙΜ10 σύµπλοκο, 

είτε την πρόσδεση µετάλλων, π.χ. Cox17. Επακόλουθο της παραπάνω αντίδρασης 

ανταλλαγής δισουλφιδικού δεσµού µε διθειόλη, είναι η  Mia40 να απελευθερώνεται 

σε ανηγµένη µορφή και πρέπει µε την σειρά  της να οξειδωθεί προκειµένου να είναι 

και πάλι λειτουργική. Τον ρόλο της οξειδάσης της Mia40 παίζει µια πρωτεΐνη της 

οικογένειας των FAD-σουλφυδρυλικών οξειδασών, η Erv1. Με τον ίδιο ακριβώς 
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µηχανισµό δηµιουργίας µικτών δισουλφιδικών ενδιαµέσων, η Erv1 µεταφέρει ένα 

δισουλφιδικό δεσµό στην Mia40, η οποία µε τον τρόπο αυτόν οξειδώνεται, ενώ η 

Erv1 ανάγεται. 

1.4 Συνοπτική παρουσίαση της Erv1 

 

Οι δισουλφιδικοί δεσµοί είναι σηµαντικοί για την δοµή και την λειτουργία 

σε ευκαρυωτικούς [28], προκαρυωτικούς οργανισµούς [29], ακόµα και σε ιούς [30]. 

Πολλά γνωστά ένζυµα καταλύουν αντιδράσεις µεταφοράς διθειόλης-δισουλφιδίου, 

αλλά ένζυµα όπως οι σουλφυδρυλικές οξειδάσες οι οποίες είναι ικανές να 

σχηµατίζουν δισουλφιδικούς δεσµούς de novo είναι λιγότερο γνωστά. Γενικά, τα 

ένζυµα αυτά συνήθως δρουν ως διµερή, τα οποία περιέχουν την υποµονάδα FAD ως 

συµπαράγοντα, χρησιµοποιούν το µοριακό οξυγόνο ως δέκτη ηλεκτρονίων και 

περιέχουν ένα CXXC µοτίβο που είναι αναγωγικά ενεργό (redox-active) [31, 32].  

Η πρωτεΐνη Erv1 (Essential for Respiration and Vegetative growth, 

κωδικοποιείται από το γονίδιο ERV1 ) του Saccharomyces cerevisiae και το 

ανθρώπινο οµόλογό της Alr (Augmenter of Liver Regeneration) είναι 

σουλφυδρυλικές οξειδάσες του διαµεµβρανικού χώρου στα µιτοχόνδρια, απαραίτητες 

για την επιβίωση. 

Η  Erv1 φαίνεται να εµπλέκεται σε πολλές διαδικασίες µέσα στο κύτταρο. 

Κατ’αρχήν βρέθηκε να είναι απαραίτητη για την βιογένεση του µιτοχονδρίου [33]. 

Ένα θερµοευαίσθητο µετάλλαγµα του γονιδίου της ERV1 του σακχαροµύκητα 

προκάλεσε ανωµαλίες στην µορφολογία του µιτοχονδρίου και στην υποκυτταρική 

κατανοµή της πρωτεΐνης. Μέθοδοι φθορισµού και ηλεκτρονικής µικροσκοπίας  

έδειξαν πως στα  ERV1 µεταλλάγµατα η ικανότητα της εσωτερικής µιτοχονδριακής 

µεµβράνης να σχηµατίζει πτυχώσεις (cristae) ήταν σοβαρά ελαττωµένη [34]. Επίσης 

ένας ακόµα ρόλος της Erv1 εντοπίζεται στον εφοδιασµό κυτταροπλασµατικών 

πρωτεϊνών µε προσχηµατισµένα στο µιτοχόνδριο συσσωµατώµατα σιδήρου-θείου. 

Έλλειψη της Erv1 διακόπτει την in vivo ωρίµανση των κυτταροπλασµατικών Fe/S 

πρωτεϊνών Leu1p και Rli1p, καθώς και οι δύο αυτές πρωτεΐνες απουσία της Erv1 δεν 

µπορούν να ενσωµατώσουν το σίδηρο. Παρολ’αυτά έλλειψη της Erv1 δεν είχε 

καµµιά επίδραση στις πρωτεΐνες Fe/S  της µιτοχονδριακής µήτρας, όπως η 

ακονιτάση, γεγονός που αποδεικνύει την σπουδαιότητα της Erv1 για την ωρίµανση 

των κυτταροπλασµατικών και όχι των µιτοχονδριακών Fe/S πρωτεϊνών [35].  
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Πολύ πρόσφατα έγινε γνωστή και η συµµετοχή της Erv1 στο Mia40-

εξαρτώµενο µονοπάτι εισόδου των µικρών πρωτεϊνών του IMS. Στο µονοπάτι αυτό 

των διαδοχικών οξειδώσεων και αναγωγών φαίνεται να οξειδώνει την Mia40, η οποία 

αποτελεί πλέον το πρώτο γνωστό υπόστρωµα της αινιγµατικής αυτής οξειδάσης. Η 

Erv1 είναι µία πρωτεΐνη  22 KDa, η οποία σχηµατίζει DTT εξαρτώµενα, αµινοτελικά 

διµερή σε διάλυµα. Η διµερής µορφή του ενζύµου είναι απαραίτητη για την επιβίωση 

του κυττάρου. Παρόλα αυτά ο ακριβής µηχανισµός της δράσης της ως 

σουλφυδρυλική οξειδάση, παραµένει ακόµα άγνωστος. Η δραστικότητα του ενζύµου 

βρίσκεται στο YPCXXC µοτίβο, το οποίο βρίσκεται στην καρβοξυ-τελική περιοχή 

και προσδένει   FAD (αναγωγικά ενεργό CXXC). Η Erv1 περιέχει δύο επιπρόσθετα 

ζεύγη κυστεϊνών, ένα αµινοτελικό CXXC και ένα καρβοξυτελικό, στο οποίο οι 

κυστεΐνες απέχουν µεταξύ τους 17 κατάλοιπα (εικόνα 3) 

 

 

 

Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση των ζευγών κυστεΐνης της Erv1p.  Hofhaus et al. (2003) 
FEBS 

 
Kατευθυνόµενη µεταλλαξιγένεση έδειξε πως και τα τρία ζεύγη κυστεϊνών 

είναι απαραίτητα για την δράση της Erv1στο κύτταρο.  Το καρβοξυ-τελικό ζεύγος 

έχει δοµική σηµασία, καθώς συνεισφέρει στην δηµιουργία της κατάλληλης περιοχής 

για την σωστή οριοθέτηση του  FAD. Από την άλλη, το αµινοτελικό ζεύγος φαίνεται 

να συµµετέχει στο διµερισµό του µορίου, καθώς αυτό το ζεύγος του µονοµερούς 

αλληλεπιδρά µε το αναγωγικά ενεργό κέντρο ενός άλλου µονοµερούς [36].  

Στον σακχαροµύκητα, µία δεύτερη σουλφυδρυλική οξειδάση, γνωστή ως  

Erv2p, έχει ταυτοποιηθεί στο ενδοπλασµατικό δίκτυο. Η  Erv2p αποτελεί ένα 

παρακλάδι του κυρίως µονοπατιού οξείδωσης ( (Ero1p/PDI), oξειδώνοντας την  PDI 

κάτω από αερόβιες συνθήκες [36]. Συγκριτική ανάλυση των δύο οµόλογων 

πρωτεϊνών µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του µηχανισµού δράσης της Erv1p. 

Οι αµινοτελικές περιοχές των πρωτεϊνών είναι πολύ διαφορετικές. Σε αντίθεση οι 

καρβοξυ-τελικές περιοχές, οι οποίες περιλαµβάνουν το αναγωγικά ενεργό κέντρο και 

την περιοχή πρόσδεσης του FAD παρουσιάζουν 30% οµολογία. Πρόσφατα η δοµή 

ενός προτεολυτικού κοµµατιού της  Erv2p, που αντιστοιχεί στην συντηρρηµένη 
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περιοχή, έχει λυθεί κρυσταλλογραφικά. Ένα CGC µοτίβο στο καρβοξυ-άκρο της 

πρωτεΐνης περιγράφηκε ως τµήµα ενός ευλίγιστου χεριού, το οποίο ανταλλάσει de 

novo σχηµατισµένες δισουλφιδικές γέφυρες µε τα υποστρώµατα. Μέλη της 

µιτοχονδριακής Erv1/Alr οικογένειας δεν έχουν το CGC µοτίβο, αλλά περιέχουν ένα 

επιπρόσθετο CXXC ζεύγος στο αµινοτελικό τους άκρο, το οποίο λειτουργικά µπορεί 

να το υποκαταστήσει [36]. 

 

1.5 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων της Erv1 

 
Οι σουλφυδρυλικές οξειδάσες είναι ένζυµα τα οποία καταλύουν τον 

σχηµατισµό δισουλφιδικών δεσµών χρησιµοποιώντας µοριακό οξυγόνο και 

απελευθερώνοντας Η2Ο2. Ετσι για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν γενική 

παραδοχή πως το οξυγόνο είναι ο αποδέκτης των ηλεκτρονίων της  Erv1. 

Παρολ’αυτά µια πρόσφατη µελέτη της χηµείας του ανθρώπινου Alr έδειξε πως το 

κυτόχρωµα c είναι 100 φορές καλύτερος δέκτης ηλεκτρονίων από το µοριακό 

οξυγόνο [37]. Αυτό δηµιούργησε το ερώτηµα εάν το κυτόχρωµα c µπορεί να 

οξειδώσει και την Erv1 στο µιτοχόνδριο του σακχαροµύκητα, προσφέροντας ένα 

λειτουργικό σύνδεσµο µε την αναπνευστική αλυσίδα. Στο µονοπάτι οξείδωσης που 

λαµβάνει χώρα στο IMS και περιγράφηκε λεπτοµερώς στην αντίστοιχη ενότητα, η 

Erv1 οξειδώνει την Mia40 και παράλληλα η ίδια ανάγεται. Ποιος είναι ο τελικός 

δέκτης ηλεκτρονίων ώστε να κλείσει ο κύκλος αυτού του καταρράχτη διαδοχικών 

οξειδοαναγωγών που καταλήγει στην οξείδωση των µικρών πρωτεϊνών του IMS ;  

Απάντηση στο ερώτηµα αυτό ήρθε να δώσει µια πολύ πρόσφατη µελέτη 

στην οποία διαφαίνεται η εµπλοκή του κυτοχρώµατος c στην οξείδωση του Erv1 

(Scott et al., 2005, JMB). Στην µελέτη αυτή ένα µεταλλαγµένο στέλεχος 

σακχαροµύκητα για το κυτόχρωµα  c δεν µπορούσε να επιβιώσει κάτω από 

αναερόβιες συνθήκες. Το ίδιο στέλεχος παρουσία οξυγόνου, αναπτύχθηκε κανονικά. 

Φαίνεται λοιπόν πως τα κύτταρα του σακχαροµύκητα εξαρτώνται από την παρουσία 

του κυτοχρώµατος c για να επιβιώσουν κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Στις 

συνθήκες αυτές το κυτόχρωµα c είναι η αποκλειστική οξειδάση της Erv1p και όταν 

αυτό απουσιάζει η Erv1p συσσωρεύεται στην ανενεργή ανηγµένη µορφή της. Ποιες 

ζωτικές λειτουργίες της  Erv1p επηρεάζονται και σε ποιο βαθµό κάτω από συνθήκες 
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απουσίας κυτοχρώµατος και οξυγόνου, είναι ενδιαφέρον να προσδιοριστούν 

µελλοντικά.  

Το κυτόχρωµα c εισέρχεται στα µιτοχόνδρια ανεξάρτητα του Mia40-

εξαρτώµενoυ µονοπατιού εισόδου των µικρών πρωτεϊνών του IMS. Με τον τρόπο 

αυτόν η  Erv1 παρέχει τον λειτουργικό σύνδεσµο µεταξύ των δύο αυτών 

ανεξάρτητων µονοπατιών που λαµβάνουν χώρα στον διαµεµβρανικό µιτοχονδριακό 

χώρο : το κυτόχρωµα c, το οποίο εισάγεται ανεξάρτητα, οξειδώνει την  Erv1. Αυτή µε 

την σειρά της µπορεί να οξειδώσει την Mia40, ενεργοποιώντας το µονοπάτι εισόδου 

των µικρών πρωτεϊνών πλούσιων σε κυστεΐνες. Σχηµατικά το µοντέλο παρουσιάζεται 

παρακάτω :  

 

 

 

 

Εικόνα 4. Μοντέλο ροής ηλεκτρονίων. Allen et all (2005) JMB 
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1.6 Ανάλογο σύστηµα δηµιουργίας δισουλφιδικών δεσµών στο 

περίπλασµα των βακτηρίων 

 
Η οξειδωτική αναδίπλωση πρωτεϊνών στην Escherichia coli απαιτεί ένα 

οργανωµένο δίκτυο απο µεταφορείς ηλεκτρονίων [38-40]. Η οξειδάση DsbA 

αποτελεί το βασικό οξειδωτικό των ανηγµένων και αποδιαταγµένων πολυπεπτιδίων 

του περιπλάσµατος [41], καθώς πολύ γρήγορα µεταφέρει το ενεργό της δισουλφιδικό 

δεσµό στο ανηγµένο υπόστρωµα [42, 43]. Το ενεργό δισουλφίδιο της  DsbA έχει ένα 

αναγωγικό δυναµικό της τάξης των -122 mV και αποτελεί τον πιο οξειδωτικό 

δισουλφιδικό δεσµό που έχει περιγραφεί µέχρι πρόσφατα σε µια πρωτεΐνη [42]. Μετά 

την οξείδωση του υποστρώµατος, η DsbA ανάγεται και ανακυκλώνεται ως 

οξειδωτικό µέσω της οξείδωσής της από την ουβικινόνη Q8 (ubiquinone Q8) κάτω 

από αερόβιες συνθήκες. Αυτή η αντίδραση καταλύεται απο την ενσωµατωµένη στην 

εσωτερική µεµβράνη πρωτεΐνη, γνωστή ως DsbΒ [44, 45]. Η DsbΒ (176 κατάλοιπα) 

προβλέπεται (predicted) να έχει 4 διαµεµβρανικές α-έλικες και δύο θηλιές (loops), οι 

οποίες προεξέχουν στο περίπλασµα. Κάθε µια από τις προβλεπόµενες θηλιές περιέχει 

δύο κυστεΐνες οι οποίες µπορούν να σχηµατίσουν έναν δισουλφιδικό δεσµό (ζεύγη 

κυστεϊνών 41-44 και 104-130), ενώ  και οι τέσσερις αυτές κυστεΐνες είναι 

απαραίτητες για την λειτουργία του ενζύµου in vivo [46].  Έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες να διαλευκανθεί ο καταλυτικός µηχανισµός του ενζύµου. Το πιο 

επικρατές µοντέλο περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα : Αρχικά η DsbΒ άµεσα 

οξειδώνει την DsbA άµεσα µέσω ανταλλαγής δισουλφιδίου µε τον 104-130 

δισουλφιδικό δεσµό. Αυτή η αντίδραση λαµβάνει χώρα αν και το 104-130 

δισουλφίδιο είναι λιγότερο οξειδωτικό από τον καταλυτικό δισουλφιδικό δεσµό της  

DsbA. Κινητήρια δύναµη για την παραπάνω αντίδραση είναι το 41-44 δισουλφίδιο, 

το οποίο είναι και το µόνο προσβάσιµο στην ουβικινόνη και όχι στην  DsbA. Είναι ο 

πιο οξειδωτικός δισουλφιδικός δεσµός που έχει περιγραφεί έως τώρα σε µια 

πρωτεΐνη, έχοντας ένα αναγωγικό δυναµικό της τάξης των -69 mV. Γρήγορη 

ενδοµοριακή ανταλλαγή δισουλφιδίου στην µερικά ανηγµένη πρωτεΐνη µετατρέπει το 

ένζυµο σε µια κατάσταση στην οποία οι κυστεΐνες 41 και 44 είναι ανηγµένες και έτσι 

προσβάσιµες για οξείδωση απο την ουβικινόνη [47]. Παρουσία οξυγόνου, η 

ουβικινόνη µέσω των bd/bo κυτοχρωµικών οξειδασών θα µεταφέρει τελικά τα 
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ηλεκτρόνιά της στο οξυγόνο. Απουσία οξυγόνου ένας εναλλακτικός τελικός δέκτης 

ηλεκτρονίων θα χρησιµοποιηθεί (εικόνα 5)    

 

 

 

Εικόνα 5. Μοντέλο οξειδωτικής αναδίπλωσης πρωτεϊνών στο περίπλασµα των βακτηρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Στην αρχή της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν γνωστό πως το ΤΙΜ10 

σύµπλοκο αποτελείται από τις οξειδωµένες υποµονάδες Τim9 και Tim10. Είχε 

προταθεί πως οι ανηγµένες, αποδιαταγµένες µορφές των πρωτεϊνών αυτών 

ακολουθούν ένα µονοπάτι οξειδωτικής αναδίπλωσης µέσα στον διαµεµβρανικό 

µιτοχονδριακό χώρο, που έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία δύο δισουλφιδικών 

δεσµών µεταξύ των κυστεϊνών του διπλού µοτίβου –CX3C-.  Επίσης πειράµατα µε 

την Τim9 και την Tim10 έχουν δείξει : 1) η οξείδωση συµβαίνει πολύ πιο γρήγορα 

στα µιτοχόνδρια από ότι in vitro, 2) οι τέσσερις κυστεΐνες της Τim9 και  Tim10 

συνδέονται πάντα µε δύο δισουλφιδικούς δεσµούς έτσι ώστε τα πιο αποµακρυσµένα 

κατάλοιπα (15-17 αµινοξέα απόσταση) να βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο 

και 3) αυτή η διαδικασία οξείδωσης οδηγεί σε δραµατικές δοµικές αλλαγές στα 

µόρια. Τα παραπάνω µαζί µε την παρατήρηση πως η δηµιουργία δισουλφιδικών 

δεσµών στο κύτταρο είναι µια διαδικασία που βασίζεται σε καλά οργανωµένα 

συστήµατα, συνηγορούν στο συµπέρασµα πως η οξειδωτική αναδίπλωση των µικρών   

Τim πρωτεϊνών στο µιτοχόνδριο εξαρτάται από µια πρωτεΐνη ή ακόµα και µια σειρά 

πιθανών οξειδοαναγωγασών. Έτσι η εργασία αυτή αρχικά προσανατολίστηκε προς 

τον εντοπισµό δυνητικών οξειδασών στο IMS, που αλληλεπιδρούν µε τις Τim. Για να 

πραγµατοποιήσουµε τον στόχο µας χρησιµοποιήσαµε τα παρακάτω εργαλεία : 

1 Κατευθυνόµενη µεταλλαξιγένεση (site-directed mutagenesis) της Tim9 

2 Καθαρισµός των µεταλλαγµάτων κυστεΐνης της Tim9 

3 Import assays in organellο, χρησιµοποιώντας αποµονωµένα     

µιτοχόνδρια 

4 DTNB assays 

Ως µια πιθανή οξειδοαναγωγάση του IMS θεωρήθηκε η Erv1, της οποίας ο 

ρόλος άρχισε να διερευνάται. Αυτό που ήταν ήδη γνωστό από δεδοµένα του 

εργαστηρίου (Scott et all) ήταν πως σε erv1ts µιτοχόνδρια τα σταθερά επίπεδα των 

µικρών Τim πρωτεϊνών ήταν δραµατικά µειωµένα µε τα σταθερά επίπεδα των 

αντίστοιχων πρωτεϊνών σε µιτοχόνδρια αγρίου τύπου. Προς την κατεύθυνση αυτή 

πραγµατοποιήθηκαν : 
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1 πειράµατα mitoplasting για τον προσδιορισµό της φυσικής θέσης της 

πρωτεΐνης στο µιτοχόνδριο 

2  Import assays in organellο, χρησιµοποιώντας αποµονωµένα     

µιτοχόνδρια και α-Erv1 αντίσωµα 

 

Προς το τέλος της εργασίας οι παραπάνω υποθέσεις για την ύπαρξη µιας 

δυνητικής οξειδάσης στο IMS επιβεβαιώθηκαν µε ισχυρή τεκµηρίωση : Η Mia40 

είναι ο βασικός οξειδωτικός παράγοντας που οξειδώνει τις µικρές Tim νωρίς κατά 

την είσοδό τους στο µιτοχόνδριο µέσω µικτών δισουλφιδικών δεσµών. Παράλληλα 

ένας καταρράχτης διαδοχικών οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων άρχισε να 

αποκαλύπτεται. Στο µονοπάτι αυτό εµπλέκεται και η Erv1, καθώς είναι αυτή που 

οξειδώνει την Mia40. Υπάρχουν όµως παράγοντες που δρουν πριν την  Erv1 και ως 

προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίστηκε η ερευνητική προσπάθεια από εκεί και 

πέρα. Πιο συγκεκριµένα διερευνήθηκε ο ρόλος του κυτοχρώµατος c ως οξειδάσης της  

Erv1. Προς την κατεύθυνση αυτή πραγµατοποιήθηκαν : 

 

1 Καµπύλη ανάπτυξης  ενός µεταλλαγµένου για το κυτοχρώµα c 

στελέχους σακχαροµύκητα και του αντίστοιχου αγρίου τύπου, τα οποία 

αναπτύχθηκαν παρουσία ή απουσία οξυγόνου 

2 Nothern ανάλυση µε ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή ANB για τον έλεγχο 

της αναερόβιας φάσης ανάπτυξης των κυττάρων 

3 Αποµόνωση µιτοχονδρίων και εξέταση των σταθερών επιπέδων της 

Erv1. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1 Μεταλλαξιγένεση της Tim9 πρωτεΐνης 

 
Οι παρακάτω Tim9 εκκινητές : 

Tim9C35Sf         

CTCTAATCTGGTAGAAAGATCTTTCACAGACTGTGTCAATGAC 

Tim9C35Sr 

GTCATTGACACAGTCTGTGAAAGATCTTTCTACCGAATTAGAG 

Tim9C39Sf 

GGTAGAAAGATGTTTCACAGACTGTGTCAATGACTTCACAACATC 

Tim9C39Sr 

GATGTTGTGAAGTCATTGACAGAGTCTGTGAAACATCTTTCAACC 

Tim9C55Sf  

GCTAACCAATAAGGAACAAACATCCATCATGAAGTGCTCAGAAA 

AG 

Tim9C55Sr 

CTTTTCTGAGCACTTCATGATGGATGTTTGTTCCTTATTGGTTAGC 

Tim9C59Sf  

GGAACAAACATGCATCATGAAGTCCTCAGAAAAGTTCTTGAAGC 

Tim9C59Sr 

GCTTCAAGAACTTTTCTGAGGACTTCATGATGCATGTTTGTTCC 

 µε αλλαγή µίας µόνο βάσης σε κάθε ένα από τα τέσσερα κατάλοιπα    

κυστεΐνης χρησιµοποιήθηκαν, έτσι ώστε να αλλάξει η κυστεΐνη σε σερίνη. 

Εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκε PCR site-directed mutagenesis, χρησιµοποιώντας 50 

ng Tim9wt DNA ως µήτρα, 125 ng από τους εκκινητές και το Quick-Change Site-

Directed Mutagenesis Kit της Stratagene, το οποίο περιέχει PCR διαλύµατα, dNTPs 

και την Pfu turbo DNA πολυµεράση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και 

µε τις ακόλουθες PCR συνθήκες  

950 C για 30 δευτερόλεπτα 

550 C για 1 λεπτό 

680 C για 10 λεπτά 17 κύκλοι 

 

 20



2.2 Υπερέκφραση και καθαρισµός της Tim9 και των κυστεϊνικών 

µεταλλαγµάτων   

Α) Υπερέκφραση της Tim9 και των µεταλλαγµάτων της  σε βακτήρια 

Τα µεταλλάγµατα δηµιουργήθηκαν µέσα στον φορέα έκφρασης pET28. Σ’ 

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

του κλωνοποιηµένου γονιδίου. Το κλωνοποιηµένο γονίδιο δεν εκφράζεται απουσία 

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

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

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

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

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

ενεργοποιείται και ξεκινάει η µεταγραφή του προς µελέτη γονιδίου. 

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

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

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

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

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

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

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

µετάλλαγµα ελέγθηκε για έκφραση πρώτα σε µία µικρής κλίµακας καλλιέργεια και 

κατόπιν επιχειρήθηκε η µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια. 

Β) Καθαρισµός της His-Tim9 και των µεταλλαγµάτων  από  βακτήρια 

E.coli 

Η Tim9 και τα µεταλλάγµατα κυστεΐνης που κατασκευάστηκαν, καθότι είναι 

κλωνοποιηµένα στον φορέα έκφρασης pET28, εκφράζονται φέροντας στο 

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

τον καθαρισµό της πρωτεΐνης σε στήλη χρωµατογραφίας συγγένειας (σφαιρίδια 

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

Το βακτηριακό ίζηµα αρχικά επαναδιαλύεται σε buffer A (50mM Tris-ΗCl 

(pH 7,4), 150mM NaCl) όπου έχει προστεθεί 0,1mg.ml λυσοζύµη (~100ml για 

κύτταρα από καλλιέργεια δύο λίτρων) και επωάζονται στους 4oC για 15min. Κατόπιν 

τα κύτταρα σπάζουν µε τη χρήση υπερήχων (4 φορές x 3min µέσα σε παγωµένη 
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αιθανόλη για να µην ανεβαίνει η θερµοκρασία). Μετά από φυγοκέντρηση (21000g, 

30m, 4oC) χωρίζονται τα διαλυτά µέρη των κυττάρων (υπερκείµενο) από τα αδιάλυτα 

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

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

µε την βοήθεια οµογενοποιητή, και επωάζεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 2 ώρες. 

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

φυγοκέντρηση (21000g, 30m, 20oC). Το υπερκείµενο αραιώνεται µε buffer A ώστε να 

φτάσει τελική συγκέντρωση ουρίας 6Μ και προστίθεται 5mM ιµιδαζόλιο (έτσι 

µειώνονται οι µη ειδικές προσδέσεις). Φυλάσσεται αντίστοιχο δείγµα για 

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

συγγένειας, η οποία έχει προηγουµένως εξισορροπηθεί µε 10 όγκους στήλης buffer A 

+ 5mM ιµιδαζόλιο. Αφού το υλικό περάσει µία φορά από τη στήλη, συλλέγεται και 

φορτώνεται για δεύτερη φορά. Φυλάσσεται το υλικό για έλεγχο σε ηλεκτροφόρηση 

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

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

τη φυσιολογική διαµόρφωσή της. Τα διαλύµατα αυτά είναι:  

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

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

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

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

Η πρωτεΐνη εκλούεται µε buffer A και 150mM ιµιδαζόλιο. Η ποσότητά της ελέγχεται 

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

5µl κλάσµατος έκλουσης και παρατηρείται το χρώµα).  

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

αυτά απαλλάσσονται από την περίσσεια ιµιδαζολίου µε διαπίδυση µέσω ηµιπερατής 

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

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

(υπερκείµενο) συλλέγεται και φυλάσσεται στους -20οC.  
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2.3 Αποµόνωση µιτοχονδρίων από κύτταρα σακχαροµύκητα αγρίου 

τύπου 

 

Για τα πειράµατα εισόδου πρόδροµης πρωτεΐνης στα µιτοχόνδρια, 

αποµονώθηκαν µιτοχόνδρια από το αγρίου τύπου στέλεχος του είδους Saccharomyces 

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

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

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο κυτταρόπλασµα (µέσω 

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

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

ποσότητα µιτοχονδρίων που θα αποµονωθεί. Η  διαδικασία αποµόνωσης των 

µιτοχονδρίων περιγράφηκε από τους Glick et al., 1995 [48, 49]. 

 

2.4 Είσοδος σε tim9-ts και  wt µιτοχόνδρια. 

 
Για κάθε αντίδραση εισόδου, 5 µg καθαρής Tim9 διαλυτοποιήθηκαν σε 

διάλυµα 150 mΜ NaCl, 50 mΜ Tris-HCl, pΗ 7.4, 8 M ουρία και 10 mΜ DTT και 

επωάστηκαν για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Στο µεσοδιάστηµα αυτό 100 µg 

αποµονωµένων µιτοχόνδριων διαλυτοποιήθηκαν σε διάλυµα κατάλληλο για την 

αντίδραση, αποτελούµενο από 100 mΜ Hepes, pΗ 7.1, 1.2 M sorbitol, 4 mΜ 

KH2PO4, 100 mΜ  KCl, 20 mΜ MgCl2, 5 mΜ Na2EDTA, 10 mΜ L-Methionine, 

2mg/ml Fatty Acid free Bovine Serum Albumin (BSA), παρουσία 2.0 mΜ ΑΤΡ και 

2.5 mΜ NADH. Μετά το πέρας της µιας ώρας, η Τim 9 προστέθηκε στο παραπάνω 

µίγµα και η είσοδος πραγµατοποιήθηκε για 15 λεπτά στους 300 C. Το µίγµα εν 

συνεχεία φυγοκεντρήθηκε για 5 λεπτά, στις 14000 στροφές σε θερµοκρασία 40 C 

(πέφτουν τα µιτοχόνδρια). Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης, το υπερκείµενο 

αποµακρύνθηκε, ενώ το ίζηµα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 100 µl ΒΒ, pΗ 7.4, (0.6 Μ 

sorbitol και 20 mΜ Ηepes-KOH), το οποίο περιείχε τρυψίνη σε τελική συγκέντρωση 

0.1 mg/ml και επωάστηκε στους 40 C για µισή ώρα. Για να σταµατήσει η αντίδραση 

της τρυψινόλυσης, 1  mg/ml  SBTI (Soya Bean Trypsin Inhibitor) προστέθηκε στο 

παραπάνω µίγµα για 10 λεπτά στους  40 C. Ακολούθησε φυγοκέντρηση του δείγµατος 
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για 5 λεπτά, στις 14000 στροφές σε θερµοκρασία 40 C, το υπερκείµενο 

αποµακρύνθηκε και το ίζηµα διαλυτοποιήθηκε σε 20 µl 2χ sample buffer (0.5 M Tris, 

8 mΜ EDTA, 0.4% SDS pΗ 6.8, 5% glycerol, 200 mΜ DTT, 0.001% Bromophenol 

blue). Όλα τα δείγµατα αναλύθηκαν σε SDS-PAGE και ανοσοαποτύπωση κατά 

western µε αντισώµατα εναντίον της Tim9.  

 

2.5 Είσοδος ραδιοσηµασµένης πρωτείνης σε tim9-ts µιτοχόνδρια. 

 
Tim9 συντέθηκε σε rabbit reticulocyte lysate για µία ώρα στους 300 C 

παρουσία [S35] µεθειονίνης µε το in vitro  σύστηµα σύζευξης 

µεταγραφής/µετάφρασης χρησιµοποιώντας την Τ7 πολυµεράση. (Promega, TNT SP6 

Coupled Reticulocyte Lysate System).  Η πρωτείνη αποµονώθηκε µε φυγοκέντρηση 

στις 55000 g, για 15 λεπτά, στους 40 C. Εν συνεχεία 10 µl ραδιοσηµασµένου Tim9 

επωάστηκε µε 100 µg αποµονωµένων µιτοχόνδριων στους 300 C για 15 λεπτά, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα. Τα µιτοχόνδρια 

ξανααποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στις 14000 στροφές σε 

θερµοκρασία 40 C. Το µη εισαγώµενο πρόδροµο µόριο αποµακρύνεται µε 

διαλυτοποίηση του ιζήµατος στο ΒΒ, pΗ 7.4, παρουσία τρυψίνης στους 40 C για µισή 

ώρα. Η αντίδραση σταµάτησε µε την προσθήκη SBTI για 10 λεπτά στους 40 C. 

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

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

20 µl 2χ sample buffer. Τα δείγµατα βράστηκαν σε θερµοκρασία 950 C για 5 λεπτά 

και αναλύθηκαν σε 12% Τris-Tricine SDS-PAGE. Tα πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης 

µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης για 30 λεπτά στα 20 V. Οι µεµβράνες 

στην συνέχεια εκτέθηκαν για 24 ώρες και το αποτέλεσµα της εισόδου αναλύθηκε στο 

phosphoimager. 

2.6 ∆ιαδικασία σχηµατισµού µιτοπλαστών 

 
Επαναδιαλύουµε 1 mg αποµονωµένων µιτοχονδρίων σε 200 µl import buffer 

1x (100 mΜ Hepes, pΗ 7.1, 1.2 M sorbitol, 4 mΜ KH2PO4, 100 mΜ  KCl, 20 mΜ 

MgCl2, 5 mΜ Na2EDTA, 10 mΜ L-Methionine, 2mg/ml Fatty Acid free Bovine 
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Serum Albumin). Aµέσως µετά προσθέτουµε απότοµα 900 µl mitoplasting buffer (20 

mM Hepes. pH 7.4). Aφού ανακινήσουµε ελαφρά το παραπάνω διάλυµα, επωάζουµε 

για 30 λεπτά στους 40 C. Ακολουθεί φυγοκέντρηση  5 λεπτά, στις 14000 στροφές σε 

θερµοκρασία 40 C. Το ίζηµα που προκύπτει περιέχει τους µιτοπλάστες και 

πιθανότατα θραύσµατα της εξωτερικής µεµβράνης, ενώ το υπερκείµενο αντιστοιχεί 

στον ενδοµεµβρανικό χώρο. 

  

2.7 Mέθοδος παγίδευσης µικτών δισουλφιδικών ενδιαµέσων. 

 
Για κάθε αντίδραση, ανηγµένη Tim9 (ραδιοσηµασµένη ή καθαρή) εισάχθηκε 

σε αποµονωµένα µιτοχόνδρια µε την ίδια ακριβώς διαδικασία που περιγράφεται 

παραπάνω. Αυτή την φορά όµως µετά την τελευταία αποµόνωση των µιτοχονδρίων, 

αυτά επαναδιαλύθηκαν σε ΒΒ,   pΗ 7.4, που περιείχε 10% TCA και επωάστηκαν για 

20 λεπτά στους 40 C. Στην συνέχεια τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν για 20 λεπτά, στις 

14000 στροφές σε θερµοκρασία 40 C. Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης, το 

υπερκείµενο αποµακρύνθηκε, ενώ το ίζηµα διαλυτοποιήθηκε σε 20 µl 2χ sample 

buffer, το οποίο περιείχε ή όχι DTT. Τέλος, τα δείγµατα αφού βράστηκαν για 5 λεπτά 

στους  950 C, αναλύθηκαν µε 12% Τris-Tricine SDS-PAGE και ακολούθησε 

αυτοραδιογραφία (στην περίπτωση του ραδιοσηµασµένου πρόδροµου µορίου) ή 

ανοσοαποτύπωση κατά western µε αντισώµατα εναντίον της Tim9.  

 

2.8 Μέθοδος ανίχνευσης ελεύθερων θειολικών οµάδων µε την χρήση 

του αντιδραστηρίου του Ellman (DTNB). 

 

200 µg καθαρής Tim9 ανήχθησαν πλήρως παρουσία DTT για µία ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Το διάλυµα φορτώθηκε σε στήλη Sephadex G-25,  η 

έκλουση έγινε µε 10 όγκους στήλης διαλύµατος 150  mΜ NaCl, 50 mΜ Tris-HCl, pΗ 

7.4 και συλλέχθησαν κλάσµατα του 1 ml. Το DTT ως µικροµοριακή πρόσµιξη 

εκλούσθηκε αργότερα από την στήλη, ενώ τα αρχικά κλάσµατα (2,3,4) περιείχαν την 

πρωτείνη απαλλαγµένη πλέον από το DTT. Η διαδικασία αυτή ήταν αναγκαία καθώς 

το DTT (δι-θειο θρειτολη) περιέχει δύο ελεύθερες θειολικές οµάδες ικανές να 
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αντιδράσουν µε το DTNB. Στην συνέχεια 1 µg πρωτείνης επωάστηκε για µία ώρα 

στον πάγο είτε µε ενδοµεµβρανικό µιτοχονδριακό χώρο (IMS) είτε µε µιτοπλάστες 

που προέκυψαν από 1  mg µιτοχονδρίων σύµφωνα µε την διαδικασία του 

mitoplasting, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα  

1. Επώαση Tim9 µε IMS. Μετά την επώαση της Tim9 µε το IMS για 1 

ώρα στους 40 C, το µίγµα φορτώθηκε σε εξισορροπηµένα Ni-NTA 

σφαιρίδια και επωάστηκαν µαζί για µία ώρα στους 40 C σε 

περιστρεφόµενο τροχό, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η δέσµευση 

στα σφαιρίδια. Ακολούθησε gravity flow chromatography. Το 

παραπάνω υλικό µεταφέρθηκε σε κολώνα και αφέθηκε να περάσει 

από αυτή µε την βαρύτητα το αδέσµευτο υλικό από την στήλη. 

Ακολούθησε ξέπλυµα της στήλης προκειµένου να αποµακρυνθεί ότι 

προσδέθηκε σε αυτήν µη ειδικά, ενώ η έκλουση της πρωτείνης έγινε 

µε 50  mΜ EDTA.  Παράλληλα ετοιµάστηκε µια σειρά από 

δοκιµαστικούς σωλήνες καθένας από τους οποίους περιείχε 50 µl 

Ellman’s Reagent Solution και 2.5 ml  Reaction Buffer. Εν συνεχεία 

προστέθηκαν 250 µl απο το εκλουόµενο υλικό σε έναν δοκιµαστικό 

σωλήνα, ενώ για τυφλό προστέθηκαν 250  µl Reaction Buffer σε έναν 

από τους παραπάνω δοκιµαστικούς σωλήνες. Τα δείγµατα 

ανακατεύτηκαν και επωάστηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου για 15 

λεπτά. Τέλος µετρήθηκε η απορρόφηση στα 412 nm.  

2. Επώαση Tim9 µε µιτοπλάστες. Στην προκειµένη περίπτωση η 

ανηγµένη πρωτεΐνη επωάστηκε για µία ώρα στους  40 C µε τους 

µιτοπλάστες. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στις 14000 

στροφές και σε θερµοκρασία 40 C και το υπερκείµενο ελέχθηκε µε 

την δοκιµή του Ellman, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

 

2.9 Καµπύλη ανάπτυξης του µεταλλαγµένου στελέχους YJR48w (cyt 

c deleted κύτταρα) και του στελέχους αγρίου τύπου BY4741. 

 
Αγρίου τύπου κύτταρα και κύτταρα χωρίς το κυτόχρωµα c αναπτύχθηκαν σε 

2% πλούσιο θρεπτικό µέσο YPD, έως ότου η απορρόφηση στα 600 nm φτάσει την 
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τιµή 0.3. Στο σηµείο αυτό (t=0) η κάθε καλλιέργεια χωριζόταν στα δύο, το ένα µισό 

συνέχιζε κανονικά την αερόβια ανάπτυξη και το δεύτερο ήµισυ µεταφερόταν σε 

αποστηρωµένα δοχεία, µε τρόπο ώστε η υγρή καλλιέργεια να ξεχειλίζει, ενώ το 

καπάκι του δοχείου κλεινόταν πολύ σφιχτά. Τα δοχεία αυτά επωαζόταν στους 300 C 

χωρίς ανάδευση, ενώ υπήρχαν τόσα δοχεία όσα και τα time points στα οποία 

µετρήθηκε η απορρόφηση. Έτσι µετρήθηκε η απορρόφηση κάθε καλλιέργειας µετά 

από 2, 4, 6, 8 ώρες και σχεδιάστηκε το διάγραµµα των τιµών των απορροφήσεων 

(Α600) ως προς τους αντίστοιχους χρόνους. Πρέπει να σηµειωθεί πως τα κύτταρα που 

είχαν περάσει στην αναερόβια φάση ανάπτυξης πρώτα φυγοκεντρήθηκαν και εν 

συνεχεία στην επαναδιαλυτοποιηµένη κυτταρική πελέττα µετρήθηκε η απορρόφηση, 

προκειµένου να µην διακοπεί η αναερόβια ανάπτυξη των κυττάρων.  

 

2.10 Αποµόνωση RNA από κύτταρα S. cerevisiae 

 

1 ml βακτηριακής καλλιέργειας, της οποίας η Α600 είναι ίση µε περίπου 0.5 

φυγοκεντρείται και το σχηµατιζούµενο κυτταρικό ίζηµα επαναδιαλύεται σε 0.5 ml 

διαλύµατος λύσης. Το διάλυµα µεταφέρεται σε νέο δοκιµαστικό σωλήνα όπου 

προστέθηκε ίσος όγκος όξινης φαινόλης. Ακολουθεί εκτενής ανάδευση. Το δείγµα 

στην συνέχεια µεταφέρεται στους 650 C για 1-2 ώρες, αναδεύοντας κάθε 20 λεπτά. 

Μετά αφήνουµε το δείγµα στον πάγο για 10 λεπτά  και προσθέτουµε 1/10 του όγκου 

3 Μ sodium acetate και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5-10 λεπτά στις 10 Κ. 

Καθαρίζουµε δύο φορές µε phenol-chloroform και µία φορά µεchloroform. 

Ακολουθεί κατακρήµνιση του RNA µε 2.5 όγκους εθανόλης και επαναδιαλύουµε την 

πελέττα σε 100  µl formamide loading buffer. Ακολουθεί ποσοτικοποίηση του RNA, 

τρέχοντας ένα δείγµα 5 µl σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5%. 

 

2.11 Ανάλυση Nothern και υβριδοποίηση της µεµβράνης µε 

ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή. 

 
Αφού γίνει ποσοτικοποίηση του RNA και έλεγχος της ποιότητας του, 

φορτώνονται περίπου 5 µg RNA σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% (15% φορµαλδεΰδη, 1χ 
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MOPS διάλυµα και 1.5% αγαρόζη). Το δείγµα ηλεκτροφορείται στα 80-90 volts για 

5-6 ώρες περίπου, µέχρι να διανύσει µια απόσταση 9 cm. Ακολουθεί µεταφορά του 

RNA για 12 ώρες σε νάιλον µεµβράνη Nytran. Εν συνεχεία εκθέτουµε την µεµβράνη 

σε UV ακτινοβολία για 4 λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί το  RNA. Ακολουθεί η 

προΰβριδοποίηση της µεµβράνης σε περιστρεφόµενο κύλινδρο, µε διάλυµα church 

στους 670 C για µία ώρα. Μετά το πέρας της µία ώρας αφαιρείται το παλιό διάλυµα 

church και προστίθεται νέο. Συγχρόνως προστίθεται και ο ραδιοσηµασµένος 

ανιχνευτής, ο οποίος προηγουµένως έχει υποστεί βρασµό για 5 λεπτά. Ο κύλινδρος µε 

την µεµβράνη τοποθετείται και πάλι στον φούρνο υβριδοποίησης µε περιστρεφόµενο 

άξονα στους  670 C για 12 ώρες.  

Μετά την υβριδοποίηση και πριν την έκθεση της µεµβράνης, θα πρέπει να 

αποµακρυνθεί ο ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής που δεν έχει προσδεθεί ή έχει 

προσδεθεί µη ειδικά πάνω στην µεµβράνη. Για το λόγο αυτό η µεµβράνη επωάζεται 

µε το διάλυµα πλυσίµατος µε ήπια ανακίνηση. Στην συνέχεια η µεµβράνη 

περιβάλλεται µε Saran wrap και τοποθετείται στην κασέτα 32Ρ για έκθεση µετά από 

12 ώρες.  

∆ιάλυµα υβριδοποίησης-  church 

0.25 Μ Sodium Phosphate Buffer pH 7.2 

1mM EDTA  

1% BSA 

7% SDS  

∆ιάλυµα πλυσίµατος 

50 mM Phosphate Buffer 

1% SDS 

 

2.12 Ραδιοσήµανση ανιχνευτικών µορίων µε την µέθοδο του Nick 

Translation 

 
Σε αυτήν την µέθοδο, η DNase I δηµιουργεί εγκοπές στο δίκλωνο DNA 

αφήνωντας έτσι ελεύθερα 3`-ΟΗ, τα οποία χρησιµοποιεί η DNA πολυµεράση I, για 

να προσθέσει ραδιοσηµασµένα νουκλεοτίδια µε την 5-3 εξωνουκλεοτιδική της 

δράση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής ¨ 
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 Σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα προσθέτουµε 1 µl DNA (100 ng/ µl), 2 µl 

dGTP 1 MM, 2 µl dTTP 1 mm, 2 µl ρυθµιστικό διάλυµα της DNA πολυµεράση I και 

7 µl  νερό. Στην συνέχεια ο δοκιµαστικός σωλήνας µεταφέρεται στην εστία 

εξαερισµού, όπου προστίθενται 2 µl [α-32Ρ] dCTP 1 mM, η αραιωµένη DNase I και 1 

µl DNA πολυµεράση I (10 u/ µl). Το διάλυµα επωάζεται για µία ώρα στους 160 C.  

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Μεταλλαγή των κυστεϊνών της πρωτεΐνης Tim9 

 

Η Tim9 κατά την διάρκεια της εισόδου της στο µιτοχόνδριο µέσω του ΤΟΜ 

συµπλόκου της εξωτερικής  µεµβράνης, βρίσκεται σε ανηγµένη κατάσταση. Μετά την 

είσοδό της, στον διαµεµβρανικό µιτοχονδριακό χώρο (IMS) πρέπει να οξειδωθεί 

προκείµενου να είναι ικανή για τον σχηµατισµό του Tim10 συµπλόκου. Η µετάβαση 

από την ανηγµένη στην οξειδωµένη κατάσταση εξαρτάται από τον σχηµατισµό 

ενδοµοριακών δισουλφιδικών δεσµών, πιθανότατα µέσω της δράσης µιας 

οξειδοαναγωγάσης του IMS. Πιστεύουµε πως ο µηχανισµός ανταλλαγής 

δισουλφιδικών δεσµών µέσω µικτών δισουλφιδίων που ισχύει στο ενδοπλασµατικό 

δίκτυο και το περίπλασµα των βακτηρίων είναι ανάλογος µε αυτόν που ισχύει στο 

ΙΜS. Προκειµένου λοιπόν να αποµονωθεί µια πιθανή οξειδοαναγωγάση 

δηµιουργήθηκαν σηµειακές µεταλλαγές των κυστεϊνών του διπλού µοτίβου CX3C σε 

σερίνες. Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργήθηκαν 4 µεταλλάγµατα της Tim9 : 

Tim9C35S, Tim9C39S, Tim9C55S, Tim9C59S.  

 

N-terminus 

MDALNSKEQQEFQKVVEQKQMKDFMRLYSNLVERCFTDCVNDFTTSKLTNK

EQTCIMKCSEKFLKHSERVGQRFQEQNAALGQGLGR 

                                                                                                             C-terminus 

Εικόνα 6. Η αµινοξική αλληλουχία της Tim9. Στην παραπάνω εικόνα διακρίνονται (κίτρινο χρώµα) 

τα κατάλοιπα κυστεΐνης που µεταλλάχθηκαν σε σερίνη. 
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3.2 Καθαρισµός της Tim9 και των κυστεϊνικών µεταλλαγµάτων από 

κύτταρα E. coli  

 
Η Tim9, αγρίου τύπου και τα µεταλλάγµατα αυτής, αποµονώθηκαν από 

κύτταρα E. coli µε την χρήση των πλασµιδιακών φορέων pET28, οι οποίοι παράγουν 

την πρωτείνη φέρουσα τον επίτοπο ιστιδινών στο αµινοτελικό της άκρο. Η έκφραση 

του ανασυνδιασµένου γονιδίου βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Τ7 υποκινητή. Η 

Tim9  βρέθηκε να είναι αδιάλυτη, αφού µετά την λύση των κυττάρων σχηµατίζει 

κυρίως έγκλειστα σωµατίδια (inclusion bodies). Μόνο η Tim9C55S βρέθηκε να είναι 

περισσότερο διαλυτή µετά την λύση των κυττάρων, πιθανά λόγω δοµικών αλλαγών 

από την εισαγωγή της µεταλλαγής. Έτσι η αγρίου τύπου Τim9 και τα µεταλλάγµατα 

της αποµονώθηκαν από τα έγκλειστα σωµατίδια τα οποία αποδιατάχθηκαν σε 8 Μ 

ουρία. Εν συνεχεία οι πρωτεΐνες επαναδιατάχθηκαν µε  ελαττούµενη συγκέντρωση 

ουρίας. Αυτή η διαδικασία επέτρεψε την αναδίπλωση της πρωτεΐνης αγρίου τύπου µε 

όσο το δυνατόν φυσικό τρόπο (η αποµονωµένη αγρίου τύπου Τim9 µπορεί να 

σχηµατίσει σύµπλοκο µε την  Τim10 in vitro ) (εικόνα 2). 
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Εικόνα 7. Καθαρισµός της Tim9 σε στήλη χρωµατογραφίας συγγένειας. SDS PAGE-Coomassie 

stained : H Τim9  σχηµατίζει έγκλειστα σωµατίδια µετά την λύση του βακτηριακού τοιχώµατος. Το 

ίζηµα, αφού αποδιατάχθηκε, φορτώθηκε σε στήλη Ni+2-NTA σφαιριδίων αγαρόζης και 

επαναδιατάχθηκε, όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η έκλουση έγινε µε 150 mM 

ιµιδαζόλιο. - : πριν την προσθήκη IPTG στην βακτηριακή καλλιέργεια, + : µετά την προσθήκη IPTG, S 

: υπερκείµενο (διαλυτή φάση) µετά την λύση, P : ίζηµα µετά την λύση, L : υλκό που φορτώνεται στην 

στήλη, FT : µη δεσµευµένο υλικό στην στήλη, W : υλικό που δεσµεύεται µη ειδικά στην στήλη, E : 

κλάσµατα έκλουσης µε 150 mM ιµιδαζόλιο. 
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3.3 Aνάλυση των διαµοριακών σε σχέση µε τους ενδοµοριακούς 

δισουλφιδικούς δεσµούς της Tim9 

 

Μετά την χρωµατογραφική αποµόνωση των πρωτεϊνών χρησιµοποιήθηκε 

SDS PAGE κάτω από αναγωγικές ή µη συνθήκες, προκειµένου να καθοριστεί η 

κατάσταση ολιγοµερισµού τους (εικόνα 8). Από την εικόνα παρατηρούµε πως η 

αγρίου τύπου πρωτεΐνη αποµονώνεται κυρίως ως µονοµερές, ενώ ένα µικρό ποσοστό 

µόνο αποµονώνεται ως διµερές ενωµένο µε δισουλφιδικό δεσµό (το διµερές είναι 

ευαίσθητο σε DTT). Αντίθετα τα κυστεϊνικά µεταλλάγµατα αποµονώνονται κυρίως 

ως οµοιοπολικά συνδεδεµένα διµερή, ενώ παρουσιάζουν και την τάση να 

σχηµατίζουν ανώτερου µοριακού βάρους ολιγοµερή (τριµερή και τετραµερή, της 

τάξης των 42 και 60 περίπου KDa). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως οι πρωτεΐνες 

αυτές παράγονται σε ένα ετερόλογο σύστηµα όπως είναι το βακτηριακό 

κυτταρόπλασµα, όπου δεν επικρατούν οι φυσιολογικές συνθήκες που υπάρχουν στον 

διαµεµβρανικό χώρο του σακχαροµύκητα. Οι συνθήκες αυτές µπορεί να αφορούν τις 

διαφορετικές  αναγωγικές συνθήκες µεταξύ των δύο κυτταρικών διαµερισµάτων ή 

ακόµα  το διαφορετικό ρεπερτόριο των πρωτεϊνών που περιέχουν. Έτσι η οξείδωση  

κυστεϊνικών καταλοίπων των παραγώµενων στα βακτήρια πρωτεϊνών γίνεται µετά 

την λύση των κυττάρων από το οξυγόνο του αέρα. Στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη και 

οι τέσσερις κυστείνες είναι δεσµευµένες σε ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς, 

αλλά στην περίπτωση των κυστεϊνικών µεταλλαγµάτων µόνο ένας ενδοµοριακός 

δισουλφιδικός δεσµός µπορεί να δηµιουργηθεί, αφήνοντας το τρίτο κατάλοιπο 

κυστείνης αδέσµευτο και ελεύθερο να σχηµατίσει διαµοριακούς δισουλφιδικούς 

δεσµούς.  
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Εικόνα 8. Καθορισµός της κατάστασης ολιγοµερισµού της Τim9.  SDS PAGE κάτω από 

αναγωγικές ή µη συνθήκες  και Coomassie staining.  Οι µεταλλαγµένες πρωτείνες αποµονόνωνται 

κυρίως ως διµερή ευαίσθητα στο DTT, ενώ η αγρίου τύπου πρωτείνη βρίσκεται σε ισοροπία µεταξύ 

του µονοµερούς και του διµερούς.  

 

3.4 Είσοδος της Tim9 σε WT και Tim9ts αποµονωµένα µιτοχόνδρια 

 

Αποµονωµένα µιτοχόνδρια χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εντοπιστούν 

αλληλεπιδράσεις της Tim9 µε την δυνητική οξειδοαναγωγάση µετά την είσοδο της 

Tim9 στο οργανίδιο και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Τα αγρίου τύπου 

µιτοχόνδρια περιέχουν το ενδογενές TIM10  σύµπλοκο και είναι πολύ πιθανό η 

µελέτη αυτού του είδους να επηρεάζεται από την παρουσία του συµπλόκου. Για το 

λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν µιτοχόνδρια που αποµονώθηκαν από  ένα tim9ts 

στέλεχος, το οποίο όταν αναπτύσσεται στην µη επιτρεπτή θερµοκρασία δεν περιέχει 

το TIM10 σύµπλοκο. Aρχικά έπρεπε να µελετηθεί η ικανότητα εισόδου της Tim9 στα 

µιτοχόνδρια,  χρησιµοποιώντας χηµικά ποσά της πρωτείνης (εικόνα 9). 

 

 

Εικόνα 9. Μελέτη της ικανότητας εισόδου της Tim9 στα µιτοχόνδρια. SDS PAGE και 

ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα εναντίον της Tim9. 1, 2 και 5 µg πρωτείνης παρουσιάστηκαν σε 100 µg 

µιτοχονδρίων : η αποτελεσµατικότητα της εισόδου δεν κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση µε το 10% 

του ολικού ποσού που χρησιµοποιήθηκε. 
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Από την παραπάνω εικόνα διακρίνεται πως η Tim9 µπορεί να εισέλθει στα 

µιτοχόνδρια κατά  ένα  µικρό ποσοστό. Ιδιαίτερα στα  αγρίου τύπου µιτοχόνδρια η 

ικανότητα εισόδου είναι ακόµα µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη στα tim9ts 

µιτοχόνδρια.             

 

3.5 Συνέπειες των σηµειακών µεταλλαγών της Tim9 in organello 

 

Οµοίως µε την WT Tim9 και τα µεταλλάγµατα αυτής ελέχθησαν ως προς την 

ικανότητα τους να εισάγονται σε αποµονωµένα µιτοχόνδρια, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Στην παρακάτω εικόνα 

απεικονίζεται  η αποτελεσµατικότητα εισόδου των µεταλλαγµάτων σε σχέση µε το 

10% πρότυπο και την WT Tim9 : Το ποσοστό εισόδου των µεταλλαγµένων 

πρωτεϊνών µειώθηκε δραµατικά σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό της αγρίου 

τύπου πρωτεΐνης, καθώς ένα ελάχιστο µόνο ποσοστό (<2%) µπορεί να εισαχθεί στα 

µιτοχόνδρια (εικόνα 10).  Αυτό το αποτέλεσµα θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως 

συνέπεια των µεταλλαγών στην σταθερότητα/turnover των πρωτεϊνών µετά την 

είσοδό τους στο µιτοχόνδριο, δεδοµένου πως οι δισουλφιδικοί δεσµοί είναι πολύ 

σηµαντικοί για την δοµή ορισµένων πρωτεϊνών και για την σταθερότητά τους [50]  
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Εικόνα 10. Αποτελεσµατικότητα της εισόδου των µεταλλαγµάτων στα µιτοχόνδρια.  SDS PAGE 

και ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα εναντίον της Tim9. 5 µg πρωτείνης (WT, C35S, C39S, C55S Tim9) 

παρουσιάστηκαν  σε 100 µg µιτοχονδρίων tim9ts και µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό µπόρεσε να εισαχθεί. 

 

3.6 Ποιος είναι ο παράγοντας που οξειδώνει τις µικρές Tim πρωτείνες 

στο ενδοµεµβρανικό χώρο στα µιτοχόνδρια ; 

 

Α) Μικτά δισουλφιδικά ενδιάµεσα 

Οι οµόλογες πρωτεΐνες Tim9 και Tim10 κατά την είσοδό τους στο 

µιτοχόνδριο είναι σε ανηγµένη κατάσταση. Προκειµένου να σχηµατίσουν ένα 

λειτουργικό  TIM10 σύµπλοκο στον διαµεµβρανικό χώρο πρέπει να οξειδωθούν, 

σχηµατίζοντας δύο ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς. Πειραµατικά δεδοµένα 

έχουν δείξει : 1) H οξείδωση συµβαίνει πολύ πιο γρήγορα στα µιτοχόνδρια από ότι in 

vitro, 2) η διαδικασία οξείδωσης δεν είναι τυχαία, µε αποτέλεσµα πάντα να 

σχηµατίζονται οι σωστοί δισουλφιδικοί δεσµοί και 3) η οξείδωση οδηγεί σε 

δραµατικές δοµικές αλλαγές των πρωτεινών (oxidative folding) [16]. Με βάση λοιπόν 

τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι στο κύτταρο ο σχηµατισµός δισουλφιδικών 

δεσµών στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα καλά οργανωµένο πρωτεϊνικό σύστηµα 

οξειδοαναγωγασών, προτάθηκε πως και στα µιτοχόνδρια ισχύει ένα ανάλογο 

σύστηµα. Προκειµένου λοιπόν να εντοπιστεί µια δυνητική οξειδάση, τα 

µεταλλάγµατα της κυστείνης χρησιµοποιήθηκαν σε µια πειραµατική διαδικασία 
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¨παγίδευσης των µικτών δισουλφιδίων¨ (mixed-disulphide trapping assay), η οποία 

εφαρµόστηκε για να δείξει αλληλεπίδραση µεταξύ Ero1p και PDI στο 

ενδοπλασµατικό δίκτυο. Η µεταφορά ενός δισουλφιδικού δεσµού µεταξύ της 

δυνητικής οξειδάσης και του ανηγµένου υποστρώµατος ( στην περίπτωσή µας το 

ανηγµένο Tim9) αφορά µια αντίδραση ανταλλαγής δισουλφιδικού δεσµού-διθειόλης 

ανάµεσα στην οξειδωµένη και την ανηγµένη πρωτεΐνη. Τελικά, ένα µικτό 

δισουλφιδικό ενδιάµεσο σχηµατίζεται όταν ένα θειολικό ανιόν από το ανηγµένο 

υπόστρωµα προσβάλλει πυρηνόφιλα τον δισουλφιδικό δεσµό της οξειδωµένης 

πρωτείνης. Αυτό το µικτό ενδιάµεσο µπορεί να προσβληθεί από το δεύτερο θειολικό 

ανιόν του υποστρώµατος. Με τον τρόπο αυτόν οξειδώνεται το υπόστρωµα ενώ η 

οξειδάση απελευθερώνεται σε  αναγωγική µορφή, όπου πρέπει να ξαναοξειδωθεί για 

να είναι λειτουργική και πάλι. Αυτά τα µικτά δισουλφιδικά ενδιάµεσα µπορούν να 

«παγιδευτούν» χρησιµοποιώντας τα µεταλλάγµατα της κυστεΐνης σε σερίνη της 

ανηγµένης πρωτείνης, καθώς µε τον τρόπο αυτόν εµποδίζεται η δεύτερη πυρηνόφιλη 

προσβολή του µικτού δισουλφιδικού δεσµού (εικόνα 11).        

 

 
Εικόνα 11. Μοντέλο του µικτού δισουλφιδικού δεσµού. Στο επάνω µέρος της εικόνας διακρίνεται 

το µοντέλο για τον µηχανισµό σχηµατισµού δισουλφιδικού δεσµού στο ανηγµένο υπόστρωµα. Όταν 

όµως η κυστείνη έχει µεταλλαχθεί σε σερίνη το µικτό ενδιάµεσο σταθεροποιείται εµποδίζοντας την 

ενδοµοριακή πυρηνόφιλη προσβολή του δισουλφιδίου από το δεύτερο θειολικό ανιόν.  

 
Καθαρή πρωτεΐνη Tim9 wt και Tim9C55S εισήχθει σε αποµονωµένα αγίου 

τύπου µιτοχόνδρια µε την παρουσία τριχλωρο-οξικού οξέος (TCA), το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για να σταθεροποιήσει το µικτό δισουλφιδικό ενδιάµεσο. Σύµφωνα 
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µε το µοντέλο οξείδωσης, η δεύτερη πυρηνόφιλη προσβολή λαµβάνει χώρα 

εξαιρετικά γρήγορα σε ουδέτερο ή αλκαλικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα η 

αποµόνωση των µικτών ενδιαµέσων να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η προσθήκη TCA 

κατά την διάρκεια της εισόδου έχει ως αποτέλεσµα την πρωτονίωση των θειολικών 

οµάδων  και συνεπώς την σταθεροποίηση του µικτού ενδιαµέσου. Μετά την 

διαδικασία εισόδου των καθαρών πρωτεϊνών, τα µιτοχόνδρια αποµονώθηκαν ξανά 

και αναλύθηκαν κάτω από αναγωγικές και µη συνθήκες σε SDS-PAGE και 

ανοσοαποτύπωση µε αντισώµα εναντίον της Tim9. Kάτω από τις συνθήκες του 

πειράµατος δεν µπόρεσε να αποµονωθεί κάποιο µικτό ενδιάµεσο ανώτερου µοριακού 

βάρους και να αναλυθεί (εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12. Παγίδευση µικτών δισουλφιδικών ενδιαµέσων. Καθαρή wt Tim9 και Tim9C55S 

εισήχθησαν σε wt µιτοχόνδρια, παρουσία TCA. Tα µιτοχόνδρια ξανααποµονώθηκαν, 

επαναδιαλύθηκαν σε αναγωγικές ή όχι συνθήκες και αναλύθηκαν σε SDS-PAGE και ανοσοαποτύπωση 

χρησιµοποιώντας αντίσωµα εναντίον του Tim9. Το P αναφέρεται στο 10% του ολικού ποσού της 

πρωτείνης που χρησιµοποιήθηκε για την είσοδο και το Μ στα 100 µg µιτοχονδρίων . 

 
 
 

Παράλληλα έγιναν και πειράµατα εισόδου σε αποµονωµένα tim9ts 

µιτοχόνδρια  ραδιοσηµασµένης πρωτεΐνης, η οποία παρήχθει µε in vitro σύστηµα 

µεταγραφής και µετάφρασης (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι). Ραδιοσηµασµένη 

Τim9C35S, C39S, C55S και C59S παρουσιάστηκε σε 100 µg µιτοχονδρίων, 

παρουσία TCA, οµοίως µε την παραπάνω διαδικασία (εικόνα 13). Και πάλι δεν 

προέκυξε κανένα ευαίσθητο σε DTT είδος µεγαλύτερου µοριακού βάρους. 
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Εικόνα 13. Είσοδος ραδιοσηµασµένου υλικού σε tim9ts µιτοχόνδρια.  SDS PAGE και 

αυτοραδιογραφία. Το 10% αναφέρεται στο 10% του συνολικού ραδιενεργού υλικού που 

χρησιµοποιήθηκε. 

 
 

 
B) Εντοπισµός των ελεύθερων κυστεϊνών µε την DTNB δοκιµή : 

Υπάρχει µια διαλυτή οξειδάση ή πρόκειται για µία ενσωµατωµένη στην εσωτερική 

µεµβράνη πρωτείνη ; 

Η DTNB δοκιµή πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να εντοπισθεί η φυσική 

θέση της δυνητικής οξειδάσης, δηλαδή εάν πρόκειται για µια διαλυτή οξειδάση ή για 

µια ενσωµατωµένη στην εσωτερική µεµβράνη πρωτεΐνη. Για το λόγο αυτό 

διαµεµβρανικός µιτοχονδριακός χώρος (IMS) και µιτοπλάστες, που προέκυψαν µετά 

από ωσµωτικό σοκ ακέραιων µιτοχονδρίων, επωάστηκαν µε ανηγµένη  πρωτεΐνη 

Tim9. O έλεγχος της οξείδωσης έγινε µε την δοκιµή του αντιδραστηρίου του Ellman ( 

δοκιµή DTNB). Το DTNB (5,5-διθειο-bis-2-νιτροβενζοϊκό οξύ) αντιδρά µε µια 

ελεύθερη σουλφυδρυλική οµάδα για να δώσει ένα µικτό δισουλφίδιο και το 2-νιτρο-

5-θειοβενζοικό οξύ (TNB). To TNB δίνει ένα χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα, µε 

µέγιστη απορρόφηση στα 412 nm (εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. DTNB δοκιµή. Το αντιδραστήριο του Ellman αντιδρά εύκολα και γρήγορα µε τις 

ελεύθερες θειολικές οµάδες δίνοντας ένα ενδιαµέσο µε ένα µικτό δισουλφιδικό δεσµό και το 

χρωµογόνο θειολικό ανιόν. 

 
 

Έτσι αρχικά ανηγµένη His-Tim9 επωάστηκε µε  IMS για 1 ώρα στον πάγο 

(για την διαδικασία βλέπε Υλικά και Μέθοδοι), αποµονώθηκε σε Ni-NTA σφαιρίδια 

και η έκλουση έγινε µε EDTA. To αντιδραστήριο προστέθηκε στο εκλουόµενο 

κλάσµα και µετρήθηκε η απορρόφηση στα 412 nm. Προκειµένου να ελεχθεί η 

οξείδωση, ανηγµένη His-Tim9 (χωρίς να επωαστεί πρώτα µε το IMS) αποµονώθηκε 

στα Ni-NTA σφαιρίδια και ακολουθήθηκε ακριβώς η παραπάνω διαδικασία. 

∆υστυχώς και στις δύο περιπτώσεις η πρωτείνη βρέθηκε οξειδωµένη (Α412=0). 

∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάστηκε όµως όταν η πρωτείνη επωάστηκε µε 

τους µιτοπλάστες που προέκυψαν από αγρίου τύπου µιτοχόνδρια. Στην προκειµένη 

περίπτωση οι διαλυτοποιηµένοι µιτοπλάστες αφού επωαστούν µία ώρα στον πάγο µε 

την ανηγµένη πρωτεΐνη ξανααποµονώθηκαν και η δοκιµή έγινε στο διαλυτό τµήµα 

(υπερκείµενο), το οποίο περιείχε την Tim9. Όταν 1 mg µιτοπλαστών επωάστηκαν µε 

1µg ανηγµένης His-Tim9 η απορρόφηση στα 412 nm βρέθηκε µηδενική, ενώ όταν 10 

φορές περισσότερη πρωτεΐνη επωάστηκε µε το ίδιο ποσό µιτοπλαστών η τιµή της 

απορρόφησης βρέθηκε 0,064 (Α412=0,064, κίτρινο χρώµα). Για τον έλεγχο της 

οξείδωσης, 1 mg µιτοπλαστών, οι οποίοι προηγουµένως είχαν υποστεί επεξεργασία 

µε τρυψίνη, επωάστηκαν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε 1 µg ανηγµένης Tim9. H 

απορρόφηση στα 412 nm έδωσε τιµή 0,012 (Α412=0,012, ανοικτό κίτρινο χρώµα).  
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Εικόνα 15. DTNB assay.  Ραβδόγραµµα της απορρόφησης στα 412 nm µετά από επώαση µε 

µιτοπλάστες που είχαν ή όχι (+/-) τρυψινόλυση. 

 

Η ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων έδειξε πως υπήρξε οξείδωση της Tim9 

µετά από επώαση µε µιτοπλάστες, ενώ όταν 10 φορές περισσότερη πρωτεΐνη 

χρησιµοποιήθηκε  αυτή παρέµεινε ανηγµένη. Επίσης, όπως αναµενόταν, µετά από 

την τρυψινόλυση των µιτοπλαστών δεν είχαµε οξείδωση της πρωτείνης. Τα 

παραπάνω αποτελούν ενδείξεις πως κάποιος µεµβρανικός πρωτεινικός παράγοντας 

της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης παίζει τον ρόλο του οξειδωτικού για τις 

µικρές Tim.   

 

3.7 Ο ρόλος της Erv1 στην βιογένεση των µικρών IMS πρωτεινών 

 

Ως πιθανή οξειδάση του IMS θεωρήθηκε η Erv1p. Η Erv1p είναι µια 

µιτοχονδριακή IMS πρωτείνη 22 KDa, η οποία σχηµατίζει διµερή και περιέχει µια 

αµινοτελική αλληλουχία οδηγό, απαραίτητη για την είσοδό της στο µιτοχόνδριο [51]. 

Πρόκειται για µια σουλφυδρυλική οξειδάση που περιέχει δεσµευµένο FAD και 

χρησιµοποιεί οξυγόνο για την δηµιουργία δισουλφιδικών δεσµών σε υποστρώµατα, 

παράγοντας υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η οµόλογη πρωτείνη της στο 

Ενδοπλασµατικό δίκτυο, Erv2p, βρέθηκε να οξειδώνει την PDI, , µε δράση ανάλογη 

[52]. Πού στοχεύεται όµως η Erv1p µετά την είσοδό της στο µιτοχόνδριο ; Αρχικά 
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πειράµατα υποµιτοχονδριακής στόχευσης που έγιναν στο εργαστήριό µας µπορούν να 

δώσουν µια εικόνα για την θέση της Erv1p. Στα πειράµατα αυτά, αγρίου τύπου 

µιτοχόνδρια υπέστησαν ωσµωτικό σοκ και αφού φυγοκεντρήθηκαν, προέκυψε το 

υπερκείµενο (IMS) και το ίζηµα, το οποίο αντιστοιχεί στους µιτοπλάστες και 

τµήµατα της εξωτερικής µεµβράνης (εικόνα 16). 

 

 

Εικόνα 16. Υποµιτοχονδριακή στόχευση της Erv1.  SDS PAGE και ανοσοαποτύπωση µε 

αντισώµατα εναντίον της Hsp70 (επάνω) και της  Erv1 (κάτω).  Mε βάση την παραπάνω εικόνα η Εrv1 

δεν εντοπίζεται στο ΙΜS, αφού η συντρηπτική της πλειονότητα µεταναστεύει µε τους µιτοπλάστες.  Ως 

control της διαδικασίας σχηµατισµού µιτοπλαστών ελέχθηκε η θέση της Hsp70 ( πρωτείνη της 

µήτρας). Μ=ολικό ποσό µιτοχονδρίων, ΜΡS=υπερκείµενο (IMS) και MPP=µιτοπλάστες. 

 

 Mε βάση το παραπάνω πείραµα η Εrv1 εντοπίζεται στην εσωτερική 

µεµβράνη του µιτοχονδρίου, χωρίς να έχει εξεταστεί εάν είναι ενσωµατωµένη σε 

αυτήν ή είναι περιφερειακά ενωµένη. Το δεδοµένο όµως αυτό σε συνδιασµό µε το 

γεγονός πως οι µιτοπλάστες (DTNB δοκιµή) οδήγησαν σε οξείδωση ενισχύουν την 

πιθανότητα να είναι η Erv1 η δυνητική οξειδάση. To ερώτηµα όµως παραµένει : είναι 

πράγµατι η Erv1 η οξειδάση των µικρών Tim, και αν ναι είναι αυτή που άµεσα 

οξειδώνει τις µικρές αυτές πρωτείνες ή αποτελεί συστατικό ενός µονοπατιού 

διαδοχικών οξειδώσεων και αναγωγών που λαµβάνει χώρα στο IMS ; Από 

πειραµατικά δεδοµένα του εργαστηρίου µας αποδεικνύεται πως η Erv1 δεν οξειδώνει 

άµεσα τις µικρές  Tim, αλλά αποτελεί ένα ζωτικό upstream συστατικό σε µία 

αλληλουχία αντιδράσεων οξειδοαναγωγής που εισάγει δισουλφιδικούς δεσµούς στις 

µικρές Tim µετά την είσοδό τους στο µιτοχόνδριο (Scott et all, 2005, JMB). Αυτά τα 

δεδοµένα βρίσκονται σε συµφωνία µε τελευταίες αναφορές που υποδεικνύουν την 

Mia40 ως την άµεση οξειδάση [25]. Στην εργασία αυτή η  Mia40 βρέθηκε να 

σχηµατίζει δισουλφιδικό δεσµό µε το πρόδροµο µόριο της Tim13, ενώ η ίδια η Mia40 

αποτελεί υπόστρωµα για την  Erv1. Με το τρόπο αυτόν ηλεκτρόνια από το 

νεοεισαχθέν πρόδροµο µόριο (στην περίπτωσή µας Tim9) µεταφέρονται στην Mia40 
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και από εκεί στην Erv1, η οποία έτσι ανάγεται και πρέπει να οξειδωθεί προκειµένου 

να είναι λειτουργική και πάλι. 

 

3.8 Το κυτόχρωµα c ως δέκτης ηλεκτρονίων από την  Erv1  

 
Η ερευνητική προσπάθεια, µετά από τα παραπάνω, προσανατολίστηκε προς 

την διελεύκανση του µηχανισµού upstream της Erv1 (ποιος είναι ο τελικός δέκτης 

ηλεκτρονίων;). Γενικότερα, οι σουλφυδρυλικές οξειδάσες είναι ένζυµα τα οποία 

καταναλώνουν οξυγόνο και απελευθερώνουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 

κατά τον σχηµατισµό δισουλφιδικών δεσµών. Έτσι εύλογη ήταν η γενική παραδοχή 

πως το οξυγόνο, µέσω της ενζυµοσύνδετης FAD υποµονάδας, ήταν ο δέκτης των 

ηλεκτρονίων της Erv1. Παρολ’ αυτά µια ενδελεχής έρευνα για την χηµεία του ALR 

(το ανθρώπινο οµόλογο της  Erv1) έδειξε πως το κυτόχρωµα c είναι 100 φορές 

καλύτερος δέκτης ηλεκτρονίων από το οξυγόνο [37]. Μήπως το κυτόχρωµα c 

οξειδώνει και την οµόλογη Erv1; Για να εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση 

χρησιµοποιήθηκε ένα cyc c µεταλλαγµένο στέλεχος YJR048w από την 

Saccharomyces Genome Database, το οποίο αναπτύχθηκε κάτω από αερόβιες ή 

αναερόβιες συνθήκες. Εάν το κυτόχρωµα c είναι όντως ο δέκτης ηλεκτρονίων και όχι 

το οξυγόνο, τότε το µεταλλαγµένο στέλεχος δεν θα µπορεί να επιβιώσει κάτω από 

συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως  µετά από 1 ή 2 ώρες 

έλλειψης οξυγόνου το µεταλλαγµένο στέλεχος αργούσε να αναπτυχθεί, ενώ το 

αντίστοιχο αγρίου τύπου στέλεχος (BY4741) αναπτύχθηκε σχεδόν ανεπηρεάστα, 

φτάνοντας µια οπτική απορρόφηση περίπου 10 µετά από 8 ώρες. Όταν το cyc1 

µεταλλαγµένο στέλεχος  αναπτύχθηκε κάτω από αερόβιες συνθήκες αναπτύχθηκε 

κανονικά, φτάνοντας µια οπτική πηκνότητα περίπου 10 µετά από 8 ώρες. 

Προκειµένου να ελεχθεί εάν τα κύτταρα είχαν µπει σε φάση αναερόβιας ανάπτυξης, 

έγινε ανάλυση northern και υβριδοποίηση της µεµβράνης µε ραδιοσηµασµένο 

ανιχνευτή το ANB1, η έκφραση του οποίου επάγεται κατά την αναερόβια ανάπτυξη 

[53] (εικόνα 17). Μετά από µία ώρα µόλις ανάπτυξης των κυττάρων κάτω από 

συνθήκες έλλειψης οξυγόνου αρχίζει η αναερόβια φάση.  
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Εικόνα 17.  Η Erv1 οξειδώνεται από το cyt c.  1) καµπύλες ανάπτυξης των κυττάρων αερόβια (+ Ο2) 

ή αναερόβια (-Ο2) και 2) ανάλυση κατά northern χρησιµοποιώντας ως ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή το 

ΑΝΒ1, η έκφραση του οποίου επάγεται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Μετά από µία ώρα τα 

κύτταρα περνούν στην ανερόβια φάση. 

 

 

Τα παραπάνω πειραµατικά δεδοµένα αποτελούν ισχυρή ένδειξη πως το 

κυτόχρωµα c παρά το οξυγόνο είναι το καλύτερο υπόστρωµα για την Erv1 in vivo. Η 

Erv1 οξειδώνει την Mia40 και η ίδια ανάγεται. Για να είναι λειτουργική ξανά πρέπει 

µε την σειρά της να οξειδωθεί από το κυτόχρωµα c. Eίναι προφανές λοιπόν πως όταν 

το κυτόχρωµα c απουσιάζει κάτω από αναερόβιες συνθήκες, η Erv1 παραµένει 

ανηγµένη και τα κύτταρα του σακχαροµύκητα πεθαίνουν, αφού όχι µόνο η 

οξειδωτική αναδίπλωση των µικρών Tim αλλά πιθανότατα και άλλες ζωτικές 

λειτουργίες όπως η βιογένεση των συµπλόκων σιδήρου-θειου (iron-sulfur clusters) 

του κυτταροπλάσµατος [35], στις οποίες εµπλέκεται να αναστέλλονται.  Η εµπλοκή 

του κυτοχρώµατος c στο οξειδωτικό µονοπάτι φαίνεται να κλείνει τον κύκλο 

άντλησης και µεταφοράς ηλεκτρονίων από το ανηγµένο πρόδροµο µόριο στο 
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κυτόχρωµα c, παρέχοντας έναν σύνδεσµο της οξείδωσης που λαµβάνει χώρο στο IMS 

µε την αναπνευστική αλυσίδα.  

Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να χαρακτηριστεί η αναγωγική κατάσταση 

της  Erv1 στα κύτταρα που δεν µπορούσαν να επιβιώσουν. Για τον σκοπό αυτόν 

αποµονώθηκαν µιτοχόνδρια από το µεταλλαγµένο για το κυτόχρωµα c στέλεχος που 

είχε αναπτυχθεί αερόβια ή αναερόβια και ελέχθησαν τα σταθερά επίπεδα του 

ενδογενούς Erv1, σε σύγκριση µε τα σταθερά επίδεδα από αγρίου τύπου µιτοχόνδρια. 

Μετά την ανάλυση διαπιστώθηκε πως η  Erv1 απουσίαζε παντελώς από τα κύτταρα 

που δεν επιβίωναν (εικόνα 18), αποτελώντας ακόµα µία ένδειξη για την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του κυτοχρώµατος c και της Erv1. 

 

 

 

Εικόνα 18. Ενδογενή επίπεδα της Erv1.  50, 100, 150 µg είτε wt είτε ∆cyc µιτοχονδρίων αναλύθηκαν 
µε SDS-PAGE και ανοσοαποτύπωση. Στα ∆cyc µιτοχόνδρια (-ο2) απουσιάζει η Erv1, οδηγώντας στον 
θάνατο τα κύτταρα αυτά. 
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4. ΣΥΖHΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας εστιάστηκε µεγάλο µέρος 

της προσπάθειας στον εντοπισµό δυνητικών οξειδασών της µικρής Tim9 πρωτεΐνης  

αµέσως µετά την είσοδό της στο µιτοχόνδριο. Το µοντέλο που επικρατούσε ήταν 

αυτό της οξείδωσης µέσω µικτών δισουλφιδικών ενδιαµέσων του πρωτεϊνικού 

υποστρώµατος (στην περίπτωσή µας της Tim9) µε µια οξειδοαναγωγάση. Έτσι έγινε 

προσπάθεια αποµόνωσης του οµοιοπολικού αυτού ενδιάµεσου. Από ήδη γνωστά 

οξειδοαναγωγικά συστήµατα του κυττάρου, τα ενδιάµεσα  αυτά αποδείχτηκαν πολύ 

ασταθή ακριβώς επειδή τέτοιου είδους σύµπλοκα αποκολλώνται πολύ γρήγορα,  µε 

συνέπεια να είναι δύσκολη η αποµόνωση και η ταυτοποίηση των επιµέρους 

συστατικών τους. Για παράδειγµα δεν έχουν βρεθεί, παρά τις µακροχρόνιες 

προσπάθειες, υποστρώµατα της PDI, ενώ µόλις πολύ πρόσφατα έχουν ταυτοποιηθεί 

υποστρώµατα για την βακτηριακή DsbA [54].  Με στόχο λοιπόν την παγίδευση 

αυτών των οµοιοπολικών ενδιαµέσων δηµιουργήθηκαν σηµειακές µεταλλαγές των 

κυστεϊνών της Tim9. Τα µεταλλάγµατα αυτά αποµονώθηκαν από βακτηριακά 

εκχυλίσµατα και χρησιµοποιήθηκαν σε import assays in organello. Λόγω του ότι οι 

αντιδράσεις οξείδωσης µεταξύ θειολικών οµάδων εξαρτώνται από το pH, στις 

πειραµατικές δοκιµές χρησιµοποιήθηκε TCA, το οποίο ακριβώς επειδή χαµηλώνει 

δραστικά το pH (<2) διατηρεί την αναγωγική κατάσταση των πρωτεϊνών. 

∆ιαπιστώθηκε, κατά την διάρκεια της ανάλυσης, πως τα µεταλλάγµατα κυστεΐνης 

είχαν µειωµένη ικανότητα εισόδου σε αποµονωµένα µιτοχόνδρια σε σχέση µε την 

αγρίου τύπου πρωτεΐνη. Εάν το αρχικό υλικό ήταν µειωµένο και από αυτό ένα µικρό 

ποσοστό µόνο των µορίων  θα ήταν «απασχόληµένο» σε µικτό δισουλφίδιο 

δυσκόλευε εκ των προτέρων την µελέτη. Για τους παραπάνω λόγους και λόγω 

ακριβώς της φύσης του δεσµού, όπως προαναφέρθηκε, δεν έγινε εφικτή η αποµόνωση 

οµοιοπολικών συµπλόκων.  

Προς το τέλος της παρούσας εργασίας δηµοσιεύτηκε µια ανεξάρτητη 

εργασία [25], η οποία επιβεβαίωσε το παραπάνω µοντέλο οξείδωσης των πρωτεϊνών 

στο µιτοχόνδριο : Οι µικρές Tim κατά την είσοδό τους στο µιτοχόνδριο οξειδώνονται 

από την Mia40, µέσω αντιδράσεων ανταλλαγής δισουλφιδίων. Παράλληλα ένα 

ολόκληρο µονοπάτι οξειδοαναγωγών άρχισε να αποκαλύπτεται. Έτσι ταυτοποιήθηκε 

και η Erv1 ως ο οξειδωτικός παράγοντας του µονοπατιού. Πρωταρχικά δεδοµένα του 

 45



εργαστηρίου µας συνηγορούσαν στην εµπλοκή της  Erv1 στην είσοδο των µικρών 

Tim, αλλά δεν την χαρακτήριζουν ως την άµεση οξειδάση. 

Στο µονοπάτι αυτό η Erv1,αφού οξειδώσει την Mia40, ανάγεται και πρέπει 

να ξαναοξειδωθεί προκειµένου να είναι λειτουργική. Το ερώτηµα που ανακύπτει 

λοιπόν είναι ποιος είναι ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων της Erv1. Προς την απάντηση 

του παραπάνω ερωτήµατος προσανατολίστηκε έτσι η έρευνα από εκεί και πέρα.    

Με βάση πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα, αναζητήθηκε ο ρόλος του 

κυτοχρώµατος c, ως δέκτη ηλεκτρονίων. Βρέθηκε λοιπόν πως το κυτόχρωµα και όχι 

το οξυγόνο έχει µεγαλύτερη συγγένεια για την Erv1. Ολοκληρώνεται έτσι το 

µονοπάτι ροής ηλεκτρονίων κατά την διάρκεια δηµιουργίας δισουλφιδικών δεσµών 

στο µιτοχόνδριο : ηλεκτρόνια από το νεοεισαχθέν πρόδροµο µόριο µεταφέρονται 

στην Mia40 και από εκεί, µέσω της Erv1, στο κυτόχρωµα c, παρέχοντας ένα 

σύνδεσµο των οξειδωτικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στον διαµεµβρανικό 

χώρο µε την αναπνευστική αλυσίδα. Η τύχη των ηλεκτρονίων από εκεί και µετά 

εξαρτάται από την παρουσία ή όχι του οξυγόνου. Κάτω από αερόβιες συνθήκες το 

οξυγόνο θα είναι ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων, ενώ κάτω από αναερόβιες συνθήκες 

τα ηλεκτρόνια θα µεταφερθούν από το κυτόχρωµα c σε έναν άλλο απροσδιόριστο 

προς το παρόν δέκτη (εικόνα 19). ∆εν µπορούν επίσης παρά να γίνουν 

παραλληλισµοί του παραπάνω συστήµατος µε το σύστηµα οξείδωσης στο 

βακτηριακό περίπλασµα, όπου τα ηλεκτρόνια µέσω του dsb συστήµατος ρέουν προς 

την αναπνευστική αλυσίδα.    
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Εικόνα 19. Η Erv1 ενώνει λειτουργικά το Μia40-εξαρτώµενο µονοπάτι µε το cyt c.  To κυτόχρωµα 

c εισέρχεται στα µιτοχόνδρια µε τρόπο ανεξάρτητο του Mia40 εξαρτώµενου µονοπατιού. Μετά την 

ωρίµανσή του είναι αυτό που θα οξειδώσει την Erv1, ώστε αυτή µε την σειρά της να µπορέσει να 

οξειδώσει την Mia40. Μέσω µικτού δισουλφιδίου και η Mia40 εν συνεχεία θα οξειδώσει το ανηγµένο 

υπόστρωµα. Η παρουσία τελικά του οξυγόνου θα καθορίσει ποιος θα είναι ο τελικός δέκτης των 

ηλεκτρονίων. 

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα που ταυτοποιούν τα συστατικά ενός 

µονοπατιού οξείδωσης στο µιτοχόνδριο δεν αποτελούν παρά την «κορυφή του 

παγόβουνου». Χωρίς να έχουν βρεθεί χαρακτηριστικά της αλληλουχίας που θα 

µπορούσαν να καθορίσουν ποιες κυστεΐνες θα πρέπει να διασταυρωθούν σε µια 

εγγενή πρωτεΐνη, ανακύπτουν ερωτήµατα όπως πώς τα σωστά ζευγάρια κυστεϊνών 

επιλέγονται κατά την διάρκεια της αναδίπλωσης µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας και 

πώς η επιλογή αυτή γίνεται γρήγορα αρκετά ώστε να είναι χρήσιµη για το κύτταρο. Η  

Mia40 λοιπόν είναι ένας καταλύτης που πρέπει να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις 

παραπάνω καταστάσεις. Μια σειρά από βασικά ερωτήµατα ανακύπτουν : Ποιος είναι 

ο ενεργός δισουλφιδικός δεσµός που λύεται απο το θειολικό ανιόν του υποστρώµατος 

και από την στιγµή που θα δηµιουργηθεί το µικτό ενδιάµεσο ποια θα είναι η τύχη του 

από εκεί και πέρα; Εαν απλά το ένζυµο δηµιουργούσε οµοιοπολικά σύµπλοκα µε 

ελεύθερες κυστεΐνες του υποστρώµατος θα µπορούσε εύκολα να παγιδευτεί σε µια  

αργή κινητικά αντίδραση λύσης του δεσµού. Είναι πιθανό να υπάρχει ένας 

εσωτερικός µηχανισµός ελέγχου του ενζύµου, π.χ. µια δεύτερη κυστεΐνη που θα 
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προσβάλλει η ίδια το µικτό δισουλφίδιο. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος των υπόλοιπων 

κυστεϊνών; Επίσης ένας µηχανισµός ενδοµοριακών οξειδοαναγωγών δεν είναι 

απίθανος προκειµένου τα ηλεκτρόνια να βρουν διέξοδο προς την Erv1. Ίδια 

ερωτήµατα θα πρέπει να απαντηθούν και για αυτήν την οξειδάση. Βέβαια ενδιαφέρον 

δεν είναι µόνο ο καθορισµός του µηχανισµού, αλλά και η ταυτοποίηση και των 

άλλων υποστρωµάτων της Erv1. Στην περίπτωση αυτή δοµικές πληροφορίες από την 

οµόλογη πρωτεΐνη Erv2 µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµες.  
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