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Abstract. 

 

Κeywords:  DEDD superfamily;  EXOIII;  Enhancer of RNA Intereference; post‐transcriptional 
regulation.  

  The protein superfamily of DEDD exonucleases consists of several members, which 

fulfill  variant  and  important  functions  in  RNA  metabolism  in  a  large  spectrum  of 

organisms. From participating in pathways of tRNA and rRNA processing and maturation in 

bacteria,  to  participation  in  DNA  polymerase  complexes  as  proofreading  subunits, 

maturation  of  rRNAs  and  in  regulation  of  RNAi  pathways,  DEDD  exonucleases  have  

attracted  strong  scientific  interest  over  the  last  years.  This  interest  is  focused  on  their 

action. Their preference for double stranded RNA molecules that contain single stranded 

3’ ends as substrates seems to dictate their function.   The  interest around a subgroup of 

this family, the so called Eris, which participate in rRNA and siRNA pathways (even though 

assumptions  have  been  made  for  their  participation  in  other  processes  such  as  the 

maturation  of  3’  end  of  histone  mRNAs),  boosted  scientific  effort  towards  the 

characterization of their members in an increasing number of organisms. This dissertation 

is a part of this effort and  its main goal was to characterize the ΕRI member, AtERI‐LIKE1 

from Arabidopsis thaliana, which  is the  first member ever  found to be  localized  into the 

chloroplasts. In a series of in vitro experiments AtERI‐LIKE1 was tested against a number of 

possible  substrates  (ssRNA, dsRNAi‐like, 5  S  rRNA, 5,8  S  rRNA)  to determine whether  it 

could bind to or process them. The results did not definitively show  interaction between 

ΑtERI‐LIKE1  and  the  tested  substrates. However, western  blotting with  anti‐AtERI‐LIKE1 

serum against protein extracts from plant tissues indicated that more than one isoform of 

ΑtERI‐LIKE1  may be expressed in Arabidopsis thaliana plants.  
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Περίληψη. 
 

Λέξεις κλειδιά  : Υπεροικογένεια πρωτεινών DEDD, 3’ εξωνουκλεάσες, μετα‐μεταγραφική 
ρύθμιση RNA 

Οι υπεροικογένεια των πρωτεϊνών DEDD εξωνουκλεασών αποτελείται από μέλη 

που  επιτελούν  ποικίλες  και  σημαντικές  λειτουργίες  στο  μεταβολισμό    του RNA  σε  ένα 

μεγάλο φάσμα οργανισμών. Από την συμμέτοχή σε μονοπάτια ωρίμανσης tRNA και rRNA 

μορίων  στα  βακτήρια  μέχρι  την  συμμετοχή    ως  υπομονάδες  επιδιόρθωσης  λαθών  στα 

σύμπλοκα    DNA  πολυμερασών,  την  ωρίμανση  ευκαρυωτικών  rRNA  μορίων  και  την 

ρύθμιση  μονοπατιών  siRNAs  στου  ευκαρυώτες,  οι  DEDD  εξωνουκλεάσες  ελκύουν  το 

ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, γύρω από τη δράση τους στους διάφορους 

οργανισμούς. Η προτίμηση για δίκλωνα RNA μόρια με 3’ προεξέχοντα μονόκλωνα άκρα, 

αρχίζει  να  διαφαίνεται  ως  ο  γενικός  κανόνας  που  διέπει  την  δράση  όλων  των  DEDD 

εξωνουκλεάσων.  Μια  υποομάδα  αυτής  της  οικογένειας,  οι  Eris,  οι  οποίες  επιτελούν 

ρόλους  σε  μονοπάτια  ριβοσωμικών  RΝΑ  και  siRNAs,  ήταν  η  απαρχή  για  την  ;entonh 

ερευνητική  προσπάθεια  που  γίνεται  στους  διάφορους  οργανισμούς  ώστε  να 

χαρακτηριστούν οι εκπρόσωποι αυτής της υποομάδας. Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε η 

παρούσα  διατριβή.  Η  προσπάθεια  που  καταβλήθηκε  εστιάστηκε  στον  εκπρόσωπο  της 

οικογένεας  ΑtERI‐LIKE1  της Arabidopsis  thaliana,  την  μόνη  εκπρόσωπο  της  οικογένειας 

αυτής με πλαστιδιακό εντοπισμό. Αρχικά έγινε μια πρώτη προσπάθεια χαρακτηρισμού in 

vitro  αλληλεπιδράσεων  της  AtERI‐LIKE1  πρωτεϊνης  με  πιθανά  υποστρώματα  (ssRNAs, 

dsRNAi‐like, 5 S  rRNA, 5,8 S  rRNA).  Τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές 

προσδοκίες,  μιας  και  δε  μπόρεσαν  να  επιβεβαιώσουν  σθεναρά  κανενός  τύπου 

αλληλεπίδραση.  Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσίασαν  τα  αποτελέσματα  από  μια  σειρά 

πειραμάτων  υβριδοποίησης  κατά  western  με  αντι‐AtERI‐LIKE  πολυκλωνικό  ορό  σε 

πρωτεϊνικά εκχυλίσματα φυτικών ιστών  τα οποία γεννούν μια πολύ ελκυστική υπόθεση 

της  παρουσίας  δύο  διαφορετικών  ισομορφών  της  AtERI‐LIKE1  σε  Arabidopsis  thaliana 

φυτά. 
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1.Εισαγωγή 
 

1.1.Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ DEDD. 

Η  υπεροικογένεια  πρωτεϊνών  DEDD  περιλαμβάνει  ένα  μεγάλο  φάσμα  DNA/RNA 

εξωνουκλεασών  που  εμπλέκονται  σε  μηχανισμούς  RNA  μεταβολικών  διεργασιών.  Οι 

DNAσες  EXO1,  o  παράγοντας  έψιλον(epsilon)    της  DNA  πολυμεράσης  III,    η  DΝΑ 

πολυμεράση  KLENOW  και  γενικότερα  περιοχές  επιδιορθωσης  λαθών  των  πολυμερασών, 

καθώς επίσης και οι RNAσες RNAse T και C.elegansERI1 είναι κάποια από τα μέλη αυτή της 

οικογένειας  (Zuo  and  Deutscher,  2001,  Viswanathan  and  Lovett  1999).    Κοινό 

χαρακτηριστικό  των  μελών  της  οικογένειας  αυτής  είναι  ένα  πρωτεϊνικό  μοτίβο  που 

χαρακτηρίζεται  από  την  παρουσία    τεσσάρων  πολύ  καλά  συντηρημένων  αμινοξικών 

καταλοίπων DEDD  (Aσπαρτικό  ,Γλουταμικό Aσπαρτικό, Aσπαρτικό) (Steitz  Τ.Α.  and  Steitz 

J.A., 1993). Το μοτίβο αυτό ονομάζεται EXO III.   Η DEDD οικογένεια μπορεί να χωριστεί σε 

δύο  υποομάδες  πρωτεϊνών  τις  DEDDy  (πχ.  Klenow  πολυμεράση)  και  DEDDh  (πχ. 

Παράγοντας  ε  της DNA  polymerase  III).  Ο  διαχωρισμός  αυτός  στηρίζεται  στην  παρουσία 

στην  EXO  III  περιοχή    ενός  συντηρημένου  καταλοίπου  τυροσίνης  (y)  ή  ηστιδίνης  (h), 

αντίστοιχα  (Zuo and Deutscher, 2001). Mέχρι  σήμερα  δεν  έχει  γίνει  σαφής  λειτουργικός 

διαχωρισμός μεταξύ των δύο ομάδων, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη των 

συντηρημμένων καταλοίπων τυροσίνης ή ηστιδίνης.  

Η  DEDDh  υποομάδα    παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  την  συμμετοχή  των 

μελών  της  σε  διεργασίες  μεταβολισμού  RNA  μορίων  σε  διάφορα  μονοπάτια(ωρίμανση 

tRNAs‐rRNAs,ρύθμιση  μονοπατιών  RNAi).  Η  υποομάδα  αυτή  αποτελείται  από  3’ 

εξωνουκλεάσες  με  μικρή  μεταξύ  τους  ομολογία  (25‐45%  ‐στοιχηση  μελετημένων 

ευκαρυωτικών,  DEDD  πρωτεϊνών,  εικόνα  1.10)  που  κατατάσσονται  σε  αυτή  από  τη 

παρουσία  και  μόνο  της  EXO  III  επικράτειας  .  Ομοιότητες  μεταξύ  κάποιων  εκ  των  μελών 

παρουσιάζονται  και  σε  περιοχές  πρόσδεσης  ή/και  αναγνώρισης  του  υποστρώματος.  Οι 

περιοχές αυτές  είναι  γνωστές   ως SAP/SAF  περιοχές, στις οποίες    έχει αποδοθεί ο ρόλος 

πρόσδεσης σε DNA ή RNA μόρια. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα μέλη της ΕΧΟΙΙΙ/DEDDh 

οικογένειας  είναι  3’‐5’  εξωνουκλεάσες  που  φαίνεται  να  προσδένονται  σε  δίκλωνα  RNA 

ή/και DNA υδρολύοντας  3’ μονόκλωνες ουρές 2‐5 νουκλεοτιδίων (με μια μικρή προτίμηση 

στις πουρίνες) παρουσία Mg2+ ή Mn2+. Πειραματικά δεδομένα στοιχειοθετούν μια ποικιλία 

λειτουργιών στους διάφορους οργανισμούς. 
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1.1.1 Μηχανισμός κατάλυσης 
 

Όπως ήδη ανεφέρθη παραπάνω η  κατάταξη  των πρωτεϊνών στην υπεροικογένεια 

DEDD γίνεται με βάση την παρουσία και μόνο τεσσάρων πολύ συντηρημένων αμινοξέων. Η 

κρυστάλλωση  ορισμένων  εκπροσώπων  αυτής  της  ομάδας  οδήγησε  στην  κατανόηση  του 

μηχανισμού με τον οποίο εξωνουκλεάσες της οικογένειας αυτής δρουν στα υποστρώματά 

τους.  Η  κρυστάλλωση  δύο  μελών  αυτής  της  οικογένειας  (RNAseT/3’hExo  της  Ε.coli  και 

Η.sapiens αντίστοιχα)  επέτρεψε  την διαλεύκανση και  εντοπισμό  του ενεργού  της  κέντρου 

και την επισήμανση των καταλοίπων που συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του  (εικόνα 3.1., 

πάνω μέρος).  

 

 

Εικόνα 1.1 Aπεικόνιση  της EXO  III  επικράτειας  όπως  ανακτήθηκε  κατά  την  κρυσταλλογραφική 
ανάλυση δύο DEDDh εξωνουκλεασών(3’hEXO και RNAse T) . Στο πάνω μέρος επιδεικνύονται   οι θέσεις 
των  συντηρημένων  αμινοξικών  καταλοίπων  (τριών    ασπαραγινικών  ,  ένα  γλουταμινικό  και    η  καταλυτικά 
δραστική ηστιδίνη) της EXO III επικράτειας  στην τριτοταγή δομή της RNAse T . επισημαίνεται και το απαραίτητο 
για την δράση των εξωνουκλεασών αυτής της κατήγορίας ιον Mg (ένα από τα δύο που χρειάζονται) καθώς και 
κάποια  μόρια  νερού  (μικρές  ροζ  σφαίρες).  Στο  κάτω  μέρος  της  εικόνας  παρουσιάζεται  περιληπτικά  ο 
μηχανισμός δράσης που οδηγεί στην απομάκρυνσή ενός νουκλεοτιδίου από κάποιο RNA υπόστρωμα. 
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Στην 3’hExo στο σχηματισμό του ενεργού κέντρου συμμετέχουν 3 ασπαρτικά οξέα 

(D134,D234,D298),  ένα  γλουταμικό  οξύ  (Ε136)  και  ένα  κατάλοιπο  ιστιδίνης  (Η293).  Τα 

ασπαρτικά οξέα φαίνεται να σταθεροποιούν την πρόσδεση του υποστρώματος  στο ενεργό 

κέντρο ενώ κρίσιμα για την τελική υδρόλυση είναι η ιστιδίνη η οποία αποπρωτονιώνει ένα 

μόριο  νερού,  το  οποίο  και  προσανατολίζεται  κατάλληλα  στο  ενεργό  κέντρο  από  ένα 

γλουταμικό κατάλοιπο δημιουργώντας ένα πυρηνόφιλο άτομο οξυγόνου, που με τη σειρά 

του επιτίθεται στον φώσφορο του τερματικού 3’ νουκλεοτιδίου (εικόνα 3.1, κάτω μέρος). Η 

παραπάνω  σειρά  αντιδράσεων  οδηγεί  στο  σχηματισμό  ενός  ιδιαιτέρως  ασταθούς 

ενδιάμεσου  προϊόντος  και  τελικά  στην  απόσπαση  του  τερματικού 3’  νουκλεοτιδίου.  Στην 

αντίδραση  συμμετέχουν  και  δύο  μόρια  Mg2+,  τα  οποία  και  συντονίζουν  την  σωστή 

τοποθέτηση των αντιδρώντων μορίων στο ενεργό κέντρο.  

1.1.2. Περιοχές πρόσδεση 

Η  ομάδα  πρωτεϊνών DEDD  σε  αντίθεση  με  το  ενεργό  τους  κέντρο  δεν  έχουν  ένα 

σαφές μοτίβο με το οποίο να προσδένονται στα υποστρώματά τους. Τις εξωνουκλεάσες τις 

κατηγορίας που έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε τρεις 

μεγάλες  κατηγορίες  σε  ότι  αφορά  τον  τρόπο  πρόσδεσης  στα  υποστρώματά  τους.  Στην 

πρώτη,  την  οποία  θα  μπορούσαμε  για  τις  ανάγκες  της  παρουσας  διατριβής  να  την 

ονομάσουμε  RNAseT‐like,  ανήκουν  εξωνουκλεάσες  που  διαθέτουν  περιοχές  πλούσιες  σε 

θετικά  φορτισμένα  αμινοξέα  που  σε  επίπεδο  τριτοταγούς  δομής  σχηματίζουν  μία  θετικά 

φορτισμένη  επιφάνεια  αλληλεπίδρασης  της  έξωνουκλεάσης  με  τον  αρνητικά φορτισμένο 

φωσφορικό σκελετό του εκάστοτε υποστρώματoς. 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.2. Απεικόνιση της RNAseT 
της P. Aeruginosa   σε σύμπλοκο με 
κάποιο  δίκλωνο  RNA  μόριο  που 
καταλήγει  σε  μονόκλωνο  3’  άκρο.  
Η  απεικόνιση  αυτή  σε  επίπεδο 
επιφανειακού  ηλεκτρικού 
δυναμικού.  Με  κόκκινο  χρώμα 
απεικονίζονται  οι  αρνητικά 
φορτισμένες περιοχές  (πλούσιες σε 
οξινα  κατάλοιπα)  ενώ  με  μπλε 
χρώμα  οι  βασικές,  θετικά 
φορτισμένες περιοχές.  
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Τα  τμήματα  που  συμμετέχουν  στον  σχηματισμό  του  μοτίβου  πρόσδεσης 

ονομάζονται  τμήματα NBS(Nucleic acid Binding Sequence)  και  είναι  πλούσια  σε αργινίνες 

και λυσίνες NBS μοτίβα έχουν ανακτηθεί σε όλες τις DEDD εξωνουκλεάσες  της E.coli (ΟRN‐

Οligoribonuclease,  RNAse  T  και  RNAse D)  καθώς  και  στην  ομόλογη  της  RNAse  T  στην  P. 

Aeruginosa. 

Μια  δεύτερη  υποκατηγορία  (σύμφωνα  πάντα  με  την  περιοχή  που  προσδένονται 

στα υποστρώματα) είναι αυτή των DEDD εξωνουκλεασων που φέρουν SAP(SAF‐A/B, Acinus 

and PIAS) μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά είναι μοτίβα πρόσδεσης σε DNA ή RNA και εντοπίζονται 

σε μία πληθώρα κυτταροπλασματικών και πυρηνικών πρωτεινών. Οι DEDD εξωνουκλεάσες 

που  φέρουν  το  μοτίβο  αυτό  είναι  οι  μελετημένες  ευκαρυωτικές  εξωνουκλεάσες  της 

οικογένειας αυτής ( S.pombeERI1, C.elegansERI1a/1b, Η.sapiensERI, M.musculusERI).  

 

Εικόνα 1.3. SAP επικράτεια. Η SAP επικράτεια σε πλευρική (A) και εγκάρσια απεικόνιση (B). Χαρακτηριστικό 
είναι η δομή δεματίου με δύο αντιπαράλληλες a έλικες που «αγκαλιάζουν» το υπόστρωμα. Στο εσωτερικού του 
δεματιού , θετικά φορτισμένα αμινοξέα σταθεροποιούν την πρόσδεση 
.  

Τέλος,  ορισμένες από  τις DEDD  εξωνουκλεάσες  που  έχουν μελετηθεί φαίνεται  να 

διαθέτουν  μη  χαρακτηρισμένα  μοτίβα  πρόσδεσης  (D.melanogasterERI).  μέλη  της 

κατηγορίας  αυτής  είναι  πιθανό  να  προσδένονται  μέσω  μη  χαρακτηρισμένων  ΝBS 

(κατηγορίας RNAse T) , κάποιου εντελώς διαφορετικού, μη χαρακτηρισμένου μοτίβου ή να 

χρειάζονταν κάποιο μόριο μεσολαβητή ώστε να επιστρατευτούν στις περιοχές δράσης τους. 

1.2. Μελετημένοι εκπρόσωποι της DEDD οικογένειας.  

1.2.1. C.elegans: CeERI1a και CeERI1b 

 

Στον C. elegans  , ένα μέλος της οικογένειας έλκυσε τα φώτα της δημοσιότητας με 

την εμπλοκή του σε ένα πολύ δημοφιλές μεταβολικό μονοπάτι, αυτό  της RNA σίγησης. Η 

ERI1  (Enhancer  of  RNA  Interference)  ταυτοποιήθηκε  ως  ο  αρνητικός  ρυθμιστής  του 
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μονοπατιού,  μιας  και  σε  ιστούς  που  υπερεκφραζόταν  (νευρώνες  με  μηχανουποδοχείς 

ιδιαίτερα) δεν ήταν δυνατή η σίγηση γονιδίων (knock down). Έκτοτε καταβάλλεται  μεγάλη 

προσπάθεια ώστε να αποσαφηνιστεί η δράση τόσο της ΕRI1 όσο και τον ομολόγων της σε 

διάφορους οργανισμούς. 

             

Εικόνα 1.4. Δύο ισομορφές της CeERI προκύπτουν με εναλλακτικό μάτισμα. Στην εικόνα απεικονίζεται 
το μη ώριμο μετάγραφο που προκύπτει από τον γεννετικό τόπο της CeEri. Με τετραγωνάκια παριστάνονται τα 
εξώνια  ενώ  τα  ιντρόνια  με  γωνίες  που  τα  συνδέουν.  Με  κόκκινο  χρώμα  σημαίνονται  οι  περιοχές  που 
μεταφράζονται στην SAP επικράτεια, με μπλε αυτές που μεταφράζονται στην DEDDh ενώ με χακί σημαίνεται η 
περιοχή που συναντάται μόνο στο mRNA της eri‐1b και μεταφράζεται στην περιοχή με την οποία «εξασφαλίζει» 
η  αντίστοιχη  πρωτεΐνη  τη  συμμετοχή  της  σε  RNAi  μονοπάτια,  μιας  και  της  έχει  αποδοθεί  ο  ρόλος  της 
αλληλεπίδρασης της με την πρωτεΐνης DICER. H περιοχή αυτή ονομάζεται C.elegans specific domain.  

Στα πλαίσια αυτή της προσπάθειας ένα πλήθος αποτελεσμάτων στοιχειοθετούν τη 

δράση  τους  .  Νέα  ευρήματα    στον  C.elegans  έδειξαν  ότι  εκφράζονται  δύο  εναλλακτικές 

ισομορφές ERI‐1a και ERI‐1b με εναλλακτικό μάτισμα του RNA μετάγραφου (εικόνα 1.4.). Οι 

δύο αυτές πρωτεΐνες   εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα, φέρουν SAP και DEDDh περιοχές, 

ενώ διαφέρουν σε μία προέκταση 134  αμινοξέων  της ERI‐1b  στο  καρβοξυτελικό άκρο.   Η 

ERI‐1b  ισομορφή  είναι  η  υπεύθυνη  της  αρχικής  παρατήρησης  και  πράγματι  συμμετέχει 

στην αρνητική ρύθμιση  του εξωγενούς μονοπατιού  της σίγησης  (Kennedy et al, 2004).   Ο 

μηχανισμός με τον οποίο δρα δεν είναι ξεκάθαρος αν και τα σημαντικότερα ευρήματα την 

θέλουν  να  μειώνει  την  αποτελεσματικότητα    ενσωμάτωσης  των  εξωγενών  siRNAs  στο 

σύμπλοκο  RISC  (RNA  Intereference  Silencing  Complex)  μέσω  της  αλληλεπίδρασης  που 

αναπτύσσει  με    την  πρωτεΐνη  DICER‐1  (στην  ουσία  δημιουργώντας  ένα  εναλλακτικό 

σύμπλοκο  που  δεν  μπορεί  να  δεσμεύσει  τα  εξωγενή  siRNAs)  (Duchaine,  T.F.  et  al.)  ή 

καταλύοντας  την  υδρόλυση  των  3’  μονόκλωνων  προεκτάσεων  που  φέρουν  τα  ώριμα 

siRNAs,    τα  αποσταθεροποιεί  μειώνοντας  το  χρόνο  ημιζωής  τους  ή/και  την  ικανότητα 

ενσωμάτωσης  του  στο  σύμπλοκο   RISC  (Timmons,  L)  .  Η  άλλη  ισομορφή  της  ,η  ERI‐1a  ,η 

οποία στερείται στην περιοχή με την οποία η ERI‐1b δεσμεύται στην DICER‐1,  φαίνεται να 

συμμετέχει στην ωρίμανση του 3΄άκρου του 5.8S rRNA. (Gabel HW and Ruvkun G,2008). 
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Εικόνα  1.5.  Μονοπάτια  δράσης  της  CeERI1a  και  CeERI1b.    Αριστερά  η  δράση  της  CeERI‐1a  στην 
ωρίμανση του 5,8 SrRNA όταν το τελευταίο βρίσκεται σε σύμπλοκο με το 28 S rRNA λίγο πριν το σχηματισμό της 
60 S υπομονάδας. Δεξιά απεικονίζεται η δράση της CeERI‐1b στην παραγωγή του ενδογενούς μονοπατιού της 
σίγησης. Η ERI‐1b αρχικά τροποποιεί κατάλληλα προ‐ RNAs ώστε να σχηματιστούν σε αυτά  δίκλωνες περιοχές. 
Οι  περιοχές  αυτές  δρουν  ως  εκκινητές  για  την  δράση  RNA‐εξαρτώμενων  RNA  πολυμερασών  ,  οι  οποίες 
δημιουργούν  το  τελικό  υπόστρωμα  για  την  DICER    η  οποία  με  τη  σειρά  της  παράγει  με  διαδοχικά  στάδια 
υδρόλυσης τα ώριμα siRNAs. 

 

1.2.2 S.pombe : SpERI1 

Ο Schizosaccharomyces. pombe κωδικοποιεί για ένα  ομόλογο της ERI1 με πυρηνικό 

εντοπισμό.  H  πρωτεΐνη  αυτή  δρα  συμμετέχοντας  στην  καταστολή  της    RNAi‐

μεσολαβούμενης  ετεροχρωματινοποίησης  γενομικών  περιοχών,  μειώνοντας  τα  επίπεδα 

ετεροχρωματινικών siRNAs στις περιοχές όπου εντοπίζεται.  Στο ρόλο αυτό μεταγενέστερα 

αποτελέσματα  προσθέτουν  την  συμμετοχή  της  SpERI1  στην  ωρίμανση  του  5,8S  rRNA  με 

παρόμοιο τρόπο με αυτόν της πρωτεΐνης CeERI‐1a. 
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Εικόνα  1.6.  Η  συμμετοχή  της  πρωτεϊνης  SpERI  στην  καταστολή  του  μονοπατιού  των 
ετεροχρωματινικών siRNAs. Η SpERI συμμετέχει στο μονοπάτι αυτό εποικοδομώντας τα μικρά κεντρομερικά  
siRNAs με αποτέλεσμα να καταστέλει την ετεροχρωματινοποίηση που αυτά θα προκαλούσαν, στις περιοχές που 
αυτή  εντοπίζεται.  Λειτουργεί  δηλαδή ως  ένας φραγμός  για  την  ετεροχρωματίνη  .(εικόνα  τροποποιημένη από 
https://moazed.med.harvard.edu/rnai.html και Iida et al.,2006) 

1.2.3.H.sapiens: HsERI1(3’hEXO) 

                 Η  ομόλογη  πρωτεΐνη  στον  άνθρωπο,  η 

3’hExo  ,  έχει  προταθεί  ότι  συμμετέχει  στην 

επεξεργασία  του  προδρόμου  RNA  των  ιστονών, 

μια  διαδικασία  ελεγχόμενη  και  εξαρτώμενη  από 

την  εξέλιξη  του  κυτταρικού  κύκλου.  Η  3’hExo 

αναγνωρίζει  και  προσδένεται  στο  3’  μέρος  μιας 

συντηρημένης φουρκέτας που σχηματίζεται στο 3’ 

άκρο  του  RNΑ  των  ιστονών  .  Στα  μη  ώριμα  

μετάγραφα  των  ιστονών  εντοπίζεται  μία 

συντηρημένη  αλληλουχία  που  σχηματίζει  

δευτεροταγώς  μία  δομή    φουρκέτας  που 

καταλήγει  σε  μονόκλωνη  ουρά  τεσσάρων 

συντηρημένων νουκλεοτιδίων (ΑCCA,εικόνα 1.7.). 

  Εικόνα 1.7.   To σύμπλοκο της 3’hEXO με 
την  SLBP  στο  3’  UTR  των  μεταγράφων 
των ιστονών.  
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O  ακριβής  τρόπος  δράσης  της  3’hEΧΟ    στο  μηχανισμό  αυτό  δεν  είναι  απόλυτα 

εξακριβωμένος  απλά  εικάζεται  ότι  ενώ  βρίσκεται  στον  πυρήνα  προσδένεται  στην 

συντηρημένη  φουρκέτα  του  3’  UTR  των  προδρόμων  μεταγράφων  και  αφαιρεί  κάποια 

νουκλεοτίδια  από  το  3’    μέχρι  να  φτάσει  στην  αλληλουχία  ACCA  φροντίζοντας  για  τον 

σωστό  σχηματισμό  του  ώριμου  αγρίου  τύπου  UTR.  Στη  συνέχεια  μεταβαίνει  στο 

κυτταρόπλασμα  σαν  σύμπλοκο  με  τα  ώριμα  πλέον  μετάγραφα  και  όταν  οι  συνθήκες  το 

επιβάλλουν  (αναστολή  ή  ολοκλήρωση  της  φάσης  S)  ίσως  αποδεσμεύται  για  την 

αποσταθεροποίηση  και  την  γρήγορη  αποικοδόμησή  τους  (Dominski  and Marzluff  1999, 

Dominski et al. 2003, Harris et al. 1991). 

1.2.4. M.musculus: MmERI1 

Στο  ποντίκι,  η  ομόλογη  πρωτεΐνη  (ΜmERI1)  συμμετέχει  στην  τελική  διαμόρφωση 

του 3’ άκρου του 5.8S rRNA όταν αυτό υβριδοποιέιται με το 28S rRNA  στο κυτταρόπλασμα 

λίγο  πριν  το  σχηματισμό  της  60S  ριβοσωμικής  υπομονάδας  (Ansel,  K.M.  et  al.2008).  Το 

γεγονός  ότι  ένα  μέρος  της  πρωτεΐνης  παραμένει  προσδεμένο  στα  ώριμα  ριβοσώματα 

παρότρυνε τους Ansel et al (2008) να υποθέσουν ότι ίσως συμμετέχει και στη ρύθμιση της 

ομοιόστασης μικρών RNA ειδών, όπως για παράδειγμα των microRNAs . 

 

Εικόνα 1.8.  τρόπος δράσης της MmERI  .  Η MmERI  όπως  και  οι  ομόλογές  της  στον  σχιζοσακχαρομύκητα 
(Schizosaccharomyces  pombe)) και στο σκουλήκι τροποποιεί το 3’ άκρο του 5.8 S rRNA λίγο πριν τον σχηματισμό 
της 60 S υπομονάδας.. 

1.2.5. D.melanogaster:DmERI1(SNIPPER) 

Σχετικά  πρόσφατα,  άλλο  ένα  μέλος  της  οικογένειας  αυτής  προστέθηκε 

προερχόμενο  από  την  Drosphila melanogaster,  η  πρωτεΐνη  SNIPPER.   Mια  σειρά  in  vitro 

πειραμάτων  καταδεικνύει  την  ικανότητά  της  να  υδρολύει  τόσο  RNA  όσο  και  DNA  (με 

μεγαλύτερη  προτίμηση  προς  τα  RNA)  υποστρώματα  ενώ  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι 

αναγνωρίζει και κόβει την ίδια αλληλουχία με αυτή της 3’hExo (ACCCA αμέσως μετά από τη 
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συντηρημένη δομή φουρκέτας στο 3’ άκρο των μεταγράφων των ιστονών) και μάλιστα με 

μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  από  την  τελευταία  (Kupsco  et  al.,2006,Dominski  et 

al.,2005). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι ίσως η πρωτεΐνη SNIPPER είναι αυτή 

που  συμμετέχει  στη  μετα‐μεταγραφική  ρύθμιση  των  μεταγράφων  των  ιστονών  στη 

D.melanogaster.  H  παραπάνω  υπόθεση  δεν  έχει  επιβεβαιωθεί  μέχρι  σήμερα  με  in  vivo 

δεδομένα και σε συνδυασμό με την αδυναμία επιβεβαίωσης κάποιου ρόλου στο μονοπάτι 

της RNA σιγήσης , αφήνει ανοιχτά και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον φυσιολογική 

της δράσης. 

1.3. Τι συμβαίνει στα φυτά? 

Ενώ  εκπρόσωποι  της  οικογένειας  ΕΧΟΙΙΙ/DEDDH  πρωτεϊνών  έχουν  σε  ένα  βαθμό 

μελετηθεί και χαρακτηριστεί στα μετάζωα , πολύ λίγα είναι γνωστά περί αυτών στα φυτά. H 

αναζήτηση ομολογίας με βάση την χαρακτηριστική περιοχή της εξωνουκλεάσης (ΕΧΟΙΙI) που 

φέρουν  τα  μέλη  της  οικογένειας  αυτής  στην  Arabidopsis  thaliana  οδήγησε  στην 

καταχώρηση At3g15140. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 337 αμινοξέων, από τα 

οποία τα 129‐304 συμμετέχουν στο σχηματισμό του DEDDh μοτίβου.  

 

 

Εικόνα  1.9..  Η  απεικόνιση  του  γενετικου  τόπου 
Αt3g15140  καθώς  και  η  αλληλουχία  της 
πρωτείνης που κωδικοποιεί την ΑtERILIKE1. Με 
μωβ  και  κόκκινο  πλαίσιο  επισημαίνονται  το  σήμα 
στόχευσης στους χλωροπλάστες (Leader Peptide) και το 
DEDD  μοτίβο    αντίστοιχα.  Οι  εναλλάξ  χρωματισμοί 
(μπλε  και  γαλάζιο)  στην  πρωτοταγή  αλληλουχία  της 
AtERI‐LIKE1 επισημαίνουν τα διαδοχικά εξώνια. 

 

Χρήση λογισμικού πρόβλεψης εντοπισμού της πρωτεΐνης έδειξε ότι πρόκειται για εν 

δυνάμει χλωροπλαστική πρωτεΐνη,  γεγονός που από μόνο του κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον 

αφού  δεν  έχει  χαρακτηριστεί  εξωνουκλεάση  αυτής  της  οικογένειας  με  πλαστιδιακό 

εντοπισμό.  Η  περιοχή  1‐75  (Leader  Peptide,LP)  δρα  ως  μοτίβο  στόχευσης  της  πρωτεΐνης 

στους  χλωροπλάστες.  Η  επιβεβαίωση  του  εντοπισμού  της ΑtERI‐LIKE1  (όπως στο  εξής  θα 

αναφέρω  την  πρωτεΐνη  που  κωδικοποιείται  από  τον  γενετικό  τόπο  At3g15140)  στους 

χλωροπλάστες  έγινε με μια σειρά “in vivo” πειραμάτων στα οποία η σύντηξη της GFP στο 

καρβοξυτελικό  άκρο  της  LP  ή  ολόκληρης  της  ΑtERI‐LIKE1  και  μετέπειτα  έκφραση  των 

υβριδικών πρωτεϊνών σε πρωτοπλάστες οδήγησε σε συνεντοπισμό της με τη χλωροφύλλη , 
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ενώ αντίστοιχη σύντηξή της στο καρβοξυτελικό άκρο της ΑtERI‐LIKE1 που στερούταν το LP 

(AtERI‐LIKE1ΔLP)  έδειξε  διάχυτο  φθορισμό  (Schumacher  H.  Ph.  D,  2009).  Ανάλογα 

πειράματα  πραγματοποιήθηκαν  και  με  την  GFP  συντηγμένη  στο  αμινοτελικό  άκρο  των 

παραπάνω  περιπτώσεων.  Όμως,  όλα  έδωσαν  διάχυτο  φθορισμό  πιθανότατα  λόγω  της 

παρεμπόδισης από την GFP του σχηματισμού δευτεροταγών δομών του LP οι οποίες είναι 

απαραίτητες  για  την  αναγνώριση  του  από  κυτταροπλασματικές  σαπερώνες  και,  κατ‘ 

επέκταση, για τη μεταφορά και αναγνώριση από το σύμπλοκο μεταφοράς πρωτεϊνών που 

εδράζει στον εξωτερικό φάκελο των χλωροπλαστών (TOC complex) (Qbadou et al., 2006). Η 

περιοχή μεταξύ των μοτίβων LP και EXOIII (κατάλοιπα 76‐128), την οποία και θα αναφέρω 

ως Ν’dom  (N’domain)  έχει  άγνωστη  λειτουργία.  Σε  συμφωνία  με  άλλα  μέλη  της DEDDh 

οικογένειας  (RNAse  T)  που  στερούνται  SAP  περιοχές,  έχει  πολλά  θετικά  φορτισμένα 

αμινοξέα  (λυσίνες  και  αργινίνες)  και  πιθανά  να  είναι  υπεύθυνη  της  αναγνώρισης  ή/και 

πρόσδεσης της AtERI‐LIKE1 με το υπόστρωμα της. 

Εικόνα 1.10. Η στοίχιση της DEDD επικράτειας της AtERILIKE1 με τις ευκαρυωτικές ομόλογές της. 
Με βελάκια υποδεικνύονται τα κατάλοιπα του DEDD μοτίβου ενώ σε κόκκινο πλαίσιο το επίσης συντηρημένο 
και απαραίτητο στο μηχανισμό κατάλυσης  , κατάλοιπο της Ηστιδίνης  , τέσσερις θέσεις πίσω από το τελευταίο 
κατάλοιπο Ασπαρτικού . Η παρουσία του καταλοίπου της ηστιδίνης κατατάσσει όλες τις παραπάνω στις DEDDh 
εξωνουκλεάσες. 

Σε αντίθεση με άλλες ευκαρυωτικές DEDDh  εξωνουκλεάσες  (αν εξαιρέσουμε  ίσως 

την  δροσοφιλική  (SNIPER),  η  ΑtERI‐LIKE1  στερείται  κάποιου  χαρακτηρισμένου  μοτίβου 

πρόσδεσης  σε  νουκλεινικά  οξέα.  Όπως  ήδη  έχουμε  αναφέρει,  οι  DEDD  πρωτεΐνες  του 

άνθρωπο,  του  σχιζοσακχαρομύκητα  άλλα  και  του  νηματώδους  C.elegans  φέρουν  τις  SAP 

περιοχές,  στις  οποίες  έχει  αποδοθεί  ο  ρόλος  της  πρόσδεσης  στα  εκάστοτε  υποστρώματα 

ενώ  in vitro  μελέτες  έχουν δείξει πoια  κατάλοιπα  των περιοχών αυτών  (και  σε ορισμένες 

περιπτώσεις  ποια  κατάλοιπα  έξω  από  αυτές)    είναι  σημαντικά  για  την  πρόσδεσή.  Γενικά 

φαίνεται να έχουν μια προτίμηση στο να υδρολύουν μονόκλωνες ουρές νουκλεοτιδίων που 

βρίσκονται  3’  από  δευτεροταγείς  δομές  τύπου φουρκέτας  (stem‐structures).  Η  παρουσία 

των δομών αυτών είναι σημαντική για την πρόσδεσή των DEDD εξωνουκεασών στο 3’ άκρο 

των υποστρωμάτων τους.  Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η AtERI‐
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LIKE1  να  προσδένεται  στο  φυσικό  της  υπόστρωμα,  είτε  μέσω  μίας  μη  χαρακτηρισμένης 

περιοχής πρόσδεσης σε RNA, είτε μέσω ενός άλλου παράγοντα που επιστρατεύει την ΑtERI‐

LIKE1 στην περιοχή δράσης της.  

Ο  περίεργος  εντοπισμός  της  ΑtERI‐LIKE1  στους  χλωροπλάστες  συνοδεύεται  από 

σωρεία ερωτημάτων γύρω από  τη φυσιολογική  της δράση στα φυτά. Από  τις  λειτουργίες 

που  επιτελούν  οι  ομόλογοι  συγγενείς  της  στα  μετάζωα  και  αν  δεχθούμε  ότι  η  ώριμη 

πρωτεΐνη ΑtERI‐LIKE1 δρα μόνο στους χλωροπλάστες, αποκλείονται άμεσα η εμπλοκή της 

στα μονοπάτια της RNAi σίγησης (λαμβάνει χώρα στο κυτταρόπλασμα ή στον πυρήνα ενώ 

δεν  έχει  βρεθεί  μέχρι  σήμερα  μονοπάτι  RNAi  στους  χλωροπλάστες)  και  στην  αρνητική 

ρύθμιση  των  μεταγράφων  των  ιστονών  (λαμβάνει  χώρα  στον  πυρήνα  ή  στο 

κυτταρόπλασμα,  ενώ  παράλληλα  το  γένωμα  των  χλωροπλαστών  δεν φέρει  ιστόνες).  Από 

την άλλη δεν μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή της σε κάποιο από τα στάδια ωρίμανσης 

των  χλωροπλαστικών  ριβοσωμικών  RNAs.  Επιπροσθέτως,  εκπρόσωπος  της  DEDDh 

οικογένειας  στην Ε.coli  η RNAse T  συμμετέχει  στον  σωστό  σχηματισμό  του 3’  άκρου  των 

tRNAs (CCA). Οι χλωροπλάστες των φυτών παράγουν τα προκαρυωτικού τύπου 16S, 23S, 5S 

και 4.5S ριβοσωμικά RNAs. Επιπροσθέτως, το γένωμα των χλωροπλαστών φέρει περίπου 30 

γονίδια  που  κωδικοποιούν για tRNAs. 

Εικόνα  1.11.  Ωπερόνιο  των  χλωροπλαστικών  rRNAs  16S,  23S,  4.5S  (μωβ  σκίαση)  και  5S  (μπλέ 

σκίαση), κατά σειρά. Μεταξύ των παραπάνω αλληλουχιών εντοπίζονται και αλληλουχίες tRNAs (Iσολευκίνης‐

Ι, Αλανίνης‐Α) 

Τα γονίδια  των  rRNAs  των χλωροπλαστών βρίσκονται οργανωμένα σε ένα μεγάλο 

οπερόνιο στο  γένωμα  του  χλωροπλάστη.  Το οπερόνιο αυτό περιλαμβάνει  όλα  τα  γονίδια 

των rRNAs του χλωροπλάστη καθώς επίσης και τα γονίδια τριών tRNAs (αλανίνης, αργινίνης 

και  ισολευκίνης).  Το  πολυκιστρονικό  μήνυμα  που  παράγεται  από  το  οπερόνιο  αυτό 

υποβάλλεται  σε  διάφορες  διαδικασίες  ωρίμανσης  που  οδηγούν  στην  παραγωγή  των 

ώριμων/λειτουργικών RNA  μορίων.  Στα πρώτα στάδιο  με  διαδοχικά  γεγονότα υδρόλυσης 

αποκόπτονται  τα  tRNAs  και  προκύπτουν  οι  πρόδρομες  μορφές  του  16  S,  5  S  και  το 

δικιστρονικό μήνυμα 23 S‐ 4,5 S. Ο διαχωρισμός του 23 S από το 4,5 S λαμβάνει χώρα λίγο 

πριν  τον  σχηματισμό  των  ώριμων  ριβοσωμάτων  Ταυτόχρονα  με  την  παραγωγή  των 

μονοκιστρονικών  μεταγράφων,  ενδο‐  και  εξωνουκλεάσες  συμβάλουν    στην  διαμόρφωση 

των ώριμων 5’και 3’ άκρων (Monde,R.A et al,2000). Ενώ η αλληλουχία των γεγονότων που 

συμβαίνουν  κατά  την  επεξεργασία  των  rRNAs  είναι  αρκετά  ξεκάθαρη  ,  στερείται  την 

παρουσία των πρωταγωνιστικών μορίων που συμμετέχουν στα γεγονότα αυτά. Προσφάτως 
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στην A.thaliana βρέθηκε ότι μέλη μιας  οικογένειας εξωνουκλεασών και ποιο συγκεκριμένα 

η RNR1(RNase R‐like 1) μία 3’‐5’ εξωνουκλεάση της οικογένειας  RNAse II, χρειάζονται για 

τη παρουσία των ώριμων 3’ άκρων όλων σχεδόν των  χλωροπλαστικών rRNAS (Bollenbach 

TJ, et al.,2005). Παρόλη την ανίχνευση αποκλειστικά  πρόδρομων μορφών για όλα τα rRNAs 

(πρόδρομα rRNAs φέρουν μονόκλωνες ουρές 2‐8 περισσοτέρων νουκλεοτιδίων στο 3’ άκρο) 

σε  rnr1 φυτά  ,ανακτήθηκε και ένας μικρός πληθυσμός ώριμων 5S  και 4,5S  rRNA    γεγονός 

που  αφήνει  ανοιχτό  το  ενδεχόμενο  της  συμμετοχής  και  κάποιας  άλλης  εξωνουκλεάσης  

στην ωρίμανση των αντίστοιχων 3’ άκρων. 

1.4. Xλωροπλαστικό 5S rRNA: ένας καλός υποψήφιος 

Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, και των πρόσφατων αποτελεσμάτων για τις 

ορθόλογες  της  ΑtERI‐LIKE1  στο  M.  musculus,  S.  pombe  και  C.  elegans,  δηλαδή  ότι 

συμμετέχουν στην ωρίμανση του 3’‐ άκρου του 5.8S rRNA η περίπτωση και η ΑtERI‐LIKE1 να 

επιτελεί  κάποια  αντίστοιχη  λειτουργία  στα  φυτικά  χλωροπλαστικά  rRNAs,  φάνηκε  πολλά 

υποσχόμενη.  Από  τα  ριβοσωμικά  rRNAs  ξεχωρίζει  η  περίπτωση  του  5S  rRNA,  το  οποίο 

σχηματίζει  παρόμοια  δομή  κατά  την  υβριδοποίησή  του  με  το  23S  rRNA  (πριν  τον 

σχηματισμό  της  50S  υπομονάδας),  με  αυτή  του  ευκαρυωτικού  συμπλόκου  5,8S‐28S. 

Ενδέχεται,  επομένως  η  ΑtERI‐LIKE1  συμετέχει  στην  αντίστοιχη  διαδικασία  με  αυτή  των 

ορθολόγων  της,  στους  φυτικούς  χλωροπλάστες1.5.  Περιγραφή  της  εργασίας‐  "In  vitro 

μελετη  της  AtEri:  καθαρισμός,  απομόνωση  και  προσπάθεια  ανεύρεσης  του  φυσικού 

υποστώματος της." 

   Στην  παρούσα  εργασία  έγινε  μια  προσπάθεια  κατανόησης  της  λειτουργίας  της 

ΑtERI‐LIKE1 με τρεις γενικούς κύκλους πειραμάτων: 

• Υπερέκφραση  και  καθαρισμό:  a)  της  πλήρους  μεγέθους  ΑtERI‐LIKE1  υπό 

αποδιατακτικές  συνθήκες  με  σκοπό  την  παραγωγή  πολυκλωνικού  ορού 

αντισωμάτων,  b)  της  πλήρους  μεγέθους  και  της  ΔLPΑtERI‐LIKE1  υπό  μη 

αποδιατακτικές συνθήκες για την μετέπειτα εκπόνηση in vitro πειραμάτων. 

• In  vitro  πειράματα  με  σκοπό  την  ανάκτηση  in  vitro  αλληλεπιδράσεων  με  πιθανά 

υποστρώματα. Στα πειράματα αυτά δοκιμάστηκαν: a) ssRNAs, b)dsRNAi‐like μόρια, 

c) 5 S rRNA (από N.benthamiana)και d) 5,8 S rRNA (Από N.benthamiana) 

• Δοκιμή  του  πολυκλωνικού  ορού  με  σκοπό  την  εύρεση  συνθηκών  (αραίωση  ορού 

αντισωμάτων)  σε  κατά  western  υβριδοποιήσεις  και  προσπάθεια  ανάκτησης  της 

ΑtERI‐LIKE1  αλλά  και  της  ομολόγου  της  στη  N.benthamiana  σε  πρωτεινικά 

εκχυλίσματα ιστών με κατά western υβριδοποιήσεις. 
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2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1  Επαγωγή  της  εκφρασης  και  καθαρισμός  της  AtERILIKE1  και 
ΔLPAtERIlIKE1 

Για  τα  πειράματα  επαγόμενης  έκφρασης  και  καθαρισμού  πρωτεϊνών, 

χρησιμοποιήθηκαν  βακτηριακά  στελέχη  E.  coli  JM109,  τα  οποία  μετασχηματίσθηκαν  με 

πλασμίδια   που περιείχαν την His‐AtER‐ΙLΙΚΕ1(full  length) ή  την His‐ΔLPAtERI‐LIKE1  . Tα εν 

λόγω στελέχη αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό μέσο LB (Luria and Bertani), τόσο σε υγρή όσο και 

σε στερεά μορφή, κατά Sambroοk et al [Yeast Extract 5gr/ L, Tryptone 10gr/ L, NaCl 10gr/ L, 

Agar  15gr/  L  (  για  στερεό  μέσο)].  Σα  θρεπτικά  μέσα  συμπληρώθηκαν  με  το  αντιβιοτικο 

αμπικιλίνη για επιλογή (~100 μg/ ml) 

              

 Εικόνα  2.1..Πλασμιδιακοί  φορείς  υπερέκφρασης  της  AtERILIKE1(A)    και  ΔLPAtERILIKE1(B) 

αντίστοιχα. Η κατασκευή τους περιγράφεται στην διπλωματική εργασία της Eckhardt S.,2006) 

2.1.1.Επαγωγή έκφρασης των πρωτεϊνών AtERILIKE1 και ΔLPAtERI
LIKE1. 
 

1L  LB  (+  αμπικιλίνη)  εμβολιάσθηκε  με  ~10  ml  (1%  του  όγκου)  ολονυκτίως 

αναπτυσσόμενης  καλλιέργειας  με  το  επιθυμητό  βακτηριακό  στέλεχος  για  έκφραση.  Κάθε 

φορά χρησιμοποιούταν κατάλληλος μετασχηματισμένος πλυθυσμός E. coli BL21 κυττάρων. 

Επωάσαμε  για  περίπου  τρεις  ώρες  στους  37ο  C  υπό  ανάδευση.  Όταν  η  OD  (οπτική 

πυκνότητα)  των  καλλιεργειών  στα  600  nm  μετρήθηκε  ίση  με  0,6‐0,8,  οι  καλλιέργειες 

ετοιμάστηκαν  για  επαγωγή.    Βακτηριακό  δείγμα  500  μl  κρατήθηκε  πριν  την  επαγωγή  με 

IPTG (για SDS‐ PAGE), το οποίο φυγοκεντρήθηκε για 5 min, στις 12000 rpm, και η πελλέτα 

διατηρήθηκε στους ‐20ο C. Για την επαγωγή της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε IPTG σε τελική 

συγκέντρωση 0,5 mM.  Από  το  σημείο  αυτό  τα  πράγματα  διαφοροποιούνταν  ανάλογα  με 

τον  τύπο  καθαρισμού  που  θα  ακολουθούσε.    Στην  περίπτωση  του  αποδιατακτικού 

καθαρισμού της ΑtERI‐LIKE 1 η επαγωγή έγινε για 3 ώρες στους 37ο C, ενώ στην περίπτωση 



 
24 

των  μη  αποδιατακτικών  καθαρισμών  της  AtERI‐LIKE1  και  της  ΔLPAtERI‐LIKE1  η  επαγωγή 

πραγματοποιούνταν στους 28o C για 4 ώρες . Δείγμα καλλιέργειας διατηρούταν κάθε φορά 

μετά  την  επαγωγή  [βάσει:  (OD600  (–)IPTG  * 500  μl)/OD600  (+)IPTG= X  μl  δείγματος]  και 

φυγοκεντρούνταν  όπως  παραπάνω,  πριν  την  αποθήκευση  στους  ‐20οC  (για  SDS‐  PAGE). 

Φυγοκεντρήσαμε  την υπόλοιπη  καλλιέργεια σε δοκιμαστικούς σωλήνες  falcon  των 50 ml, 

στις 5000 rpm, 4οC,  για 10 min. Η πελλέτα των κυττάρων μπορούσε να διατηρηθεί στους      

‐20ο C. 

2.1.2.Αποδιατακτικός Καθαρισμός της AtERILIKE1 με Χρωματογραφία 
Συγγένειας (Affinity Chromatography) 
 

Η  πελέτα  των  κυττάρων  που  είχε  διατηρηθεί  στους  ‐20o  C  μετά  το  πέρας  της 

επαγωγής αφού αφηνόταν να ξεπαγώσει για περίπου 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

επωαζόταν με ανακίνηση, με ρυθμιστικό διάλυμα Λύσης (πίνακας 2.1.)για 1 ώρα στους 4ο C. 

Φυγοκέντρηση  12000  rpm,  για  30  min.  Δείγμα  πελλέτας  και  υπερκειμένου  κυτταρικού 

εκχυλίσματος αποθηκεύτηκαν στους ‐20οC, για SDS‐ PAGE. Για τον κυρίως καθαρισμό,   3‐5 

ml Ni‐NTA Agarose  (QIAGEN)  σφαιρίδια  χρησιμοποιήθηκαν για 500 ml  (μεγάλης κλίμακας 

καθαρισμό)  καλλιέργειας.  Τα  σφαιρίδια  αυτά  τοποθετήθηκαν  σε  μεγάλο  πλαστικό  στήλη 

χρωματογραφίας  και  αφού  ξεπλύθηκαν  με  10  V  νερού,  εξισορροπήθηκαν  με  10  V 

ρυθμιστικού διαλύματος λύσης. Το υπερκείμενο από την λυτικό υπερκέιμενο των κυττάρων 

φορτώθηκε (προσεκτικά ώστε να μην ανακινηθούν τα σφαιρίδια ) στην στήλη και αφέθηκε 

να περάσει μέσα από τα σφαιρίδια υπό την δύναμη της βαρύτητας(το διάλυμα που πέρασε 

συλλέχτηκε για μετέπειτα ανάλυση σε SDS‐PAGE). Ακολούθησαν δύο διαδοχικές πλύσεις με  

10 V διαλύματος Πλύσης  Ι  (διάλυμα Λύσης + 20 mM  Imidazole) και στη συνέχεια με 10 V 

διάλυμα  Πλύσης  ΙΙ  (διάλυμα  Λύσης  +  40  mM  Imidazole).  Και  από  τα  δύο  πλυσίματα 

διατηρήθηκε δείγμα για SDS‐ PAGE. Το πεπτίδιο εκλούστηκε από τη κολώνα Νικελίου με 5 

διαδοχικές πλύσεις του 1 ml διαλυμάτων Έκλουσης  (διάλυμα Λύσης + 100/ 200/ 300/ 400/ 

800 mM Imidazole) 

 

2.1.3.ΜηΑποδιατακτικός Καθαρισμός της AtERILIKE1 και ΔLPAtERI
LIKE1 με Χρωματογραφία Συγγένειας (Affinity Chromatography)  

Για  να  διατηρηθεί  η  φυσιολογική  (native)  διαμόρφωση  των  πρωτεϊνών, 

πραγματοποιήθηκε  χρωματογραφικός  καθαρισμό  υπό  μη‐  αποδιατακτικές  συνθήκες.  Για 

τον καθαρισμό αυτών ακολουθήσαμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να επιτύχουμε 

την  καλύτερη  δυνατή  διαλυτότητα  των  πρωτεϊνών.  Όλες  οι  μεταχειρίσεις 

πραγματοποιήθηκαν στους 4ο C .Συγκεκριμένα:  
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Για τη περίπτωση της AtERLΙΚΕ1, η πελλέτα των κυττάρων που αποθηκεύτηκε στους ‐20οC, 

μετά από τη πρωτεϊνική επαγωγή με IPTG (βλ. κεφ. 2.1.1), αφέθηκε να ξεπαγώσει σε πάγο 

για  περίπου  15  min  και  λύθηκε  σε  1/10  V  (V=  όγκος  αρχικής  καλλιέργειας  επαγωγής) 

ρυθμιστικού διαλύματος Λύσης  (400  μΜ PMSF, 100 pmoles Lysozyme/ ml buffer, 10 mM 

Imidazole).Η λύση πραγματοποιήθηκε στους 4οC για 1,5 ώρες. Φυγοκέντρηση 12000 rpm, 

για 30 min.  Δείγμα πελλέτας  και  υπερκειμένου  κυτταρικού  εκχυλίσματος αποθηκεύτηκαν 

στους ‐20ο C, για SDS‐ PAGE. Σε όλες τις περιπτώσει πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας 

καθαρισμοί (καλλιέργεια επαγωγής 50 ml). Για τον κυρίως καθαρισμό,   400‐500 μλ Ni‐NTA 

Agarose  (QIAGEN)  σφαιρίδια  χρησιμοποιήθηκαν.  Τα  σφαιρίδια  αυτά  τοποθετήθηκαν  σε 

μικρές  πλαστικές  στήλες  χρωματογραφίας  και  αφού  ξεπλύθηκαν  με  10  V  νερού, 

εξισορροπήθηκαν με 10 V ρυθμιστικού διαλύματος λύσης. Το υπερκείμενο από την λυτικό 

υπερκέιμενο  των  κυττάρων  φορτώθηκε  (προσεκτικά  ώστε  να  μην  ανακινηθούν  τα 

σφαιρίδια  ) στην στήλη και αφέθηκε να περάσει μέσα από τα σφαιρίδια υπό την δύναμη 

της βαρύτητας(το διαλυμα που πέρασε συλλέχτηκε για μετέπειτα ανάλυση σε SDS‐PAGE). 

Ακολούθησαν δύο διαδοχικές πλύσεις με  10 V διαλύματος Πλύσης Ι (διάλυμα Λύσης + 20 

mM 32  Imidazole) και στη συνέχεια με 10 V διάλυμα Πλύσης  ΙΙ  (διάλυμα Λύσης + 40 mM 

Imidazole).  Και  από  τα  δύο  πλυσίματα  διατηρήθηκε  δείγμα  για  SDS‐  PAGE.  Το  πεπτίδιο 

εκλούστηκε  από  τη  κολώνα  Νικελίου  με  5  διαδοχικές  πλύσεις  των  400  μλ,  διαλυμάτων 

Έκλουσης  (διάλυμα Λύσης + 100/ 200/ 300/ 400 mM hemidazole  για  την AtERI‐LIKE1  και 

διάλυμα  λύσης  +  100/+150/+200/+400  mM  hemidazole  στην  περίπτωση  της  ΔLPAtERI‐

LIKE1). 

Μη αποδιατακτικές συνθήκες  Αποδιατακτικές συνθήκες 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

Λύσης 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

Πλύσης(12) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

εκλούσεων (15) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

Λύσης 

Ρυθμιστικό διάλυμα 

Πλύσεωνς(12)/ 

Εκλούσεων (15) 
 

10 mM Tris‐HCl pH 8 

500 mM NaCl 

10% glycerol 

10 mM hemidazol 

 

100pmoles/ml 

Lysozyme 

400 μM PMSF 

 

10 mM Tris‐HCl pH 8 

500 mM NaCl 

10% glycerol 

20/40 mM hemidazol

 

_ 

400 μM PMSF 

10 mM Tris‐HCl pH 8 

500 mM NaCl 

10% glycerol 

100/150/200/300/40

0 mM hemidazol 

_ 

400 μM PMSF 

10 mM Tris‐HCl pH 8 

500 mM NaCl 

10% glycerol 

10 mM hemidazol 

6 Μ UREA 

100pmoles/ml 

Lysozyme 

400 μM PMSF 

10 mM Tris‐HCl pH 8

500 mM NaCl 

10% glycerol 

20‐40 mM hemidazol/

100mM‐200mM‐

300mM‐400mM‐

800mM hemeidazol 

6 Μ UREA 

400 μM PMSF 

Πίνακας 2.1 Ρυθμιστικά διαλύματα του καθαρισμού των πρωτεϊνών 
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2.2.  Προετοιμασία  και  σήμανση  υποστρωμάτων  για  τις  in  vitro   
αντιδράσεις. 
 

Τα  ριβοσωμικά  rRNAs  χορηγήθηκαν  από  τον  Heiko  Schumacher  υποψήφιο 

διδάκτορα του εργαστηρίου. Τα μικρά RNAs ήταν συμπληρωματικά, συνθετικά παραγόμενα 

ολιγονουκλεοτίδια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να υβριδοποιούνται σε δίκλωνα με 2 

προεξέχοντα  νουκλεοτίδια  στο  3’  άκρο.  Τα  δίκλωνα  σχηματίζονταν  από  επώαση  ίσων 

ποσοτήτων συμπληρωματικών ολιγονουκλεοτιδίων,  σε  θερμοκρασία 100ο C  για 5 min  και 

μετέπειτα  επώαση  τους  σε  θερμοκρασία  δωματίου  μέχρι  να  επανέλθει  σε  αυτή  η 

θερμοκρασία  του  διαλύματος.  Σε  παρόμοιες  συνθήκες  επωάζονταν  και  τα  ριβοσωμικά 

rRNAs  ώστε  να  αποκτήσουν  θερμοδυναμικά  ευνοούμενες  δευτεροταγείς  δομές, 

απαραίτητες για την αναγνώριση τους από την AtERI‐LIKE1. 

 

 

 
Εικόνα 2.2. RNA υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στα in vitro πειράματα. Πάνω φαίνονται οι γενωμικές 

αλληλουχίες  των  ριβοσωμικών  5  S  και  5,8  S  rRNAs  ενώ  κάτω  απεικονίζονται  οι  αλληλουχίες  των 

ολιγονουκλεοτιδίων  των ssRNAs.  Σε μπλε πλαίσιο τονίζεται η αλληλουχία CA που εντοπίζεται στο 3’ άκρο του, 

μια αλληλουχία που «έλκει» τα ενεργά  κέντρα των DEDD εξωνουκλεασών.  

 

Όλα  τα  υποστρώματα  σημάνθηκαν  στο  5’  άκρο  με  ραδιενεργό  [γ‐32P]‐ATP.  50 ng 

RNA υποστρώματος επωαζόταν με 30 μCi [γ‐32P]‐ATP, 1 X T4 PNK ρυθμιστικού διάλύματος 
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και 20 U  Τ4  PNK  ενζύμου  σε  αντιδράσεις  των 50  μλ  (όσο  περίσσευε  συμπληρωνόταν  με 

νερό).  Η  επώαση  γινόταν  για  30 min  στους  37o  C. Μετά  το  πέρας  της  επώασης,  από  τις 

αντιδράσεις  απομακρύνονταν  τα  μη  ενσωματομένα  μόρια  [γ‐32P]‐ATP  με  την  χρήση 

MicroSpin  G‐25 στηλών. Για των υπολογισμό των κρούσεων κάθε αντίδρασης (CPM,counts 

per minute), 2 μλ από κάθε αντίδραση μετρούνταν με μετρητή ραδιενέργειας (Scintilation 

counter  system  LS  1701  της  Βeckman)  και  γινόταν  αναγωγή  του  αποτελέσματος  στον 

συνολικό όγκο της αντίδρασης. 

 
2.3. In vitro πειράματα 
  
2.3.1. Πειράματα πρόσδεσηςΚαταλυτικής δραστικότητας 

Τα πειράματα αυτά έγιναν με σκοπό την εξέταση της ικανότητας της AtERI‐LIKE1 ή 

της ΔLPAtERI‐LIKE1  να   προσδένεται σε αυτά.  Για  το σκοπό αυτό δοκιμαζόταν κάθε φορά 

κάποιο  ραδιενεργό  υπόστρωμα  (ssRNA,dsRNAi‐like,5  S  rRNA,  5,8  S  rRNA)  με  βαθμίδωση 

συγκέντρωσης της εξεταζόμενης πρωτείνης. Περίπου 200 fmoles υποστρώματος επωάζοταν 

με κλινές  1/5/25/50/75/150 (έως και 400 σε κάποιες περιπτώσεις) pmoles πρωτείνης σε 1 X 

EMSA ρυθμιστικό διάλυμα(πίνακας .  Χρόνος επώασης ποίκιλε από 30 min  μέχρι 1 h στους 

25ο  C  Μετά  το  πέρας  των  επωάσεων  στις  αντιδράσεις  προστίθεντο  χρωστική  και  

φορτώνονταν σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης  (βλέπε ενότητα 2.4.2.) 

Με  τον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο  σχεδιάζονταν  και  οι  αντιδράσεις  κατάλυσης  με  δύο 

διαφορές.  Πρώτον,  το  ρυθμιστκό  διάλυμα  που  χρησιμοποιούταν  ήταν  διαφορετικό 

(Catalytic  Activity  buffer‐  CA  buffer)  και  δεύτερον  οι  αντιδράσεις  ηλεκτροφορούνταν  σε 

αποδιατακτικά πηκτώματα πολύ‐ακρυλαμίδης. 

ΕMSA buffer (1 X)  Catalytic Activity buffer (1 X) 

20 mM HEPESKOH 

100mM KCl 

2 mM EDTA 

0.01 % NP 40 

10 mM TrisCl 

27 mM KCl 

0,5 mM MgCl2 

0,5% glycerol 

0,2 mg/ml BSA 

πίνακας 2.2.  Διαλύματα in vitro αντιδράσεων. 
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2.4. Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος Πολύακριλαμίδης 
 

Σε πηκτώματα πολυακριλαμίδης ηλεκτροφορήθηκαν τόσο πρωτεϊνικά δείγματα όσο 

και  RNA. Τα πρώτα κυρίως κατά τον καθαρισμό της AtERI‐LIKE1 (αποδιατακτικό ή μη), ενώ 

τα δεύτερα κατά την εκπόνηση των in vitro πειραμάτων . 

 
2.4.1. SDSΗλεκτροφόρηση Πηκτώματος Πολυακρυλαμίδης (SDSPAGE)  
 

Tα  προς  ηλεκτροφόρηση  δείγματα  των  πρωτεϊνών  αναμειγνύονταν  1:1  με  το 

διάλυμα φόρτωσης (100 mM Tris‐HCl pH 6.8, 4% SDS, 20% glycerol, 0.2% Bromophenol blue, 

200mM DTT). Ακλουθούσε πεντάλεπτος βρασμός των πρωτεϊνών και γρήγορη περιστροφή 

στην φυγόκεντρο  πριν  την φόρτωση  τους  στο  πήκτωμα.  Ακολούθως,  παρασκευαζόταν  το 

πήκτωμα  διαχωρισμού  (Resolving  gel)  10‐15%  μείγματος  ακρυλαμίδης  (29%  ακρυλαμίδη, 

1% Ν,Ν’ – μεθυ λενοδισακρυλαμίδη), 0.375 Μ Tris‐ HCl pH 8.8, 0.2% SDS, 0.2% APS, TEMED 

και αφήνονταν να πολυμεριστεί. Το πήκτωμα συσσώρευσης (Stacking gel) αποτελούταν από 

5%  μείγμα  ακρυλαμίδης,  0.125  Μ  Tris‐HCl  pH  6.8,  0.1%  SDS,  0.1%  APS  και  TEMED.  Οι 

συνθήκες ηλεκτροφόρησης των δειγμάτων στο πήκτωμα συσσώρευσης ήταν στα 100V και 

στο πήκτωμα διαχωρισμού στα 150V, σε Laemmli buffer (25 mM Tris base, 192 mM Glycine 

pH 8.3, 0.1% SDS).  

Μετά την ηλεκτροφόρηση για να γίνουν ορατές οι ζώνες των πρωτεϊνών έπρεπε να 

ακολουθηθεί η διαδικασία χρώσης σε διάλυμα Coomassie (45% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, 

2.5% w/v Coomassie blue) όπου και αφηνόταν  για 10 min σε ήπια ανάδευση. Ακολούθως  

το πήκτωμα μεταφερόταν  σε διάλυμα αποχρωματισμού (15% αιθανόλη, 10% οξικό οξύ) για 

1 ώρα σε ήπια ανάδευση μέχρι να παραμείνουν βαμμένες μόνο οι ζώνες των πρωτεϊνών. 

 

2.4.2.  Ηλεκτροφόρηση Πηκτώματος Πολυακρυλαμίδης (PAGE)  
 

Πηκτώματα  πολύ‐ακριλαμίδης  παρασκευάστηκαν  για  την  παρατήρηση  των 

αποτελεσμάτων  από  τα  in  vitro  πειράματα  είχαν  διαφορετική  ποσοστιαία  αναλογία 

ακριλαμίδης αλλά και σύσταση ανάλογα με τον σκοπό κάθε φορά. 

Τα  πηκτώματα  που  παρασκευάστηκαν  για  τα  πειράματα  καταλυτική  ενεργότητας 

της AtERI‐LIKE1  και  ΔLPAtERI‐LIKE1  ήταν αποδιατακτικά  (περιείχαν  ουρία 8 M),  ενώ αυτά 

που  παρασκευάστηκαν  για  τις  αντιδράσεις  πρόσδεσης  ήταν  μη  αποδιατακτικά  (χωρίς 

ουρία).  H  ποσοστιαία  αναλογία  σε  ακριλαμίδη  άλλαζε  ανάλογα  με  το  μέγεθος  των  υπό 

δοκιμή  υποστρωμάτων(Πίνακας  2.1).  Και  στις  δύο  περιπτώσεις  χρησιμοποιήθηκε  ως 

αγώγιμο διάλυμα το TBE 1X (Tris base 50mM,Boric acid 50mM, EDTA 1mM).  



 
29 

 
Πίνακας 2.3.Πίνακας  μετανάστευσης  χρωστικών  που  περιλαμβάνονται  στα RNA  loading buffers 
αποδιατακτικών  και  μη  αποδιατακτικών  πηκτωμάτων  πολύακριλαμίδης.  Ανάλογα  με  το  μέγεθος 
τους προς ανάλυση δείγματος επιλεγόταν το ποσοστό του πηκτώματος σε ακριλαμίδη. Tα μικρά RNAs (ssRNAs, 
dsRNAi‐like/19‐21bps) αναλύθηκαν σε 20% και  10%  μη αποδιατακτικού και αποδιατακτικού αντίστοιχα, ενώ τα 

ριβοσωμικά  RNAs  (5  S  rRNA,    5,8  S  rRNA/  130,  228  bps)  σε  8%  και  5  %  .(εικόνα  από 
http://www.genelink.com/Literature/ps/PS40‐3002‐XXver1.2.pdf ). 

 
2.4. Εκχύλιση Πρωτεϊνών  
 

Σε 1.5 ml eppendorf σωλήνα αναμείχθηκαν ~200 mg λιοτριβημένου φυτικού ιστού 

(σε υγρό Άζωτο) με ~1 ml ρυθμιστικού διαλύματος Εκχύλισης Πρωτεϊνών  [100 mM Tris‐Cl 

pH  8.0,  200 mM NaCl,  3 mM MgCl2,  1 mM  EDTA,  1 mM DTT,  400 mM  PMSF,  1/  100  μl 

εκχυλίσματος Μείγμα Αναστολέων Πρωτεασών  (Protease  Inhibitors Cocktail  ‐Sigma‐), 10% 

Glycerol].  Επωάσαμε  σε  πάγο,  με  τακτική  ανάδευση  με  vortex,  για  30 min.  Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση στις 12000 rpm, για 20 min, στους 4oC. Διατηρήθηκε το υπερκείμενο στους –

20o C για μελλοντική χρήση.  

2.5. Εκτίμηση Συγκέντρωσης Πρωτεϊνικών Διαλυμάτων με 
Δοκιμή Bradford  
 

Σε  100  μl  δείγματος  προστέθηκαν  900  μl  διαλύματος  εργασίας  Bradford  (95% 

αιθανόλη,  80%  φωσφορικό  οξύ,  0.06%  διαλύματος  Bradford).  To  διάλυμα  Bradford 

αποτελείται  από  95%  αιθανόλη,  88%  φωσφορικό  οξύ  και  3.5 mg/ ml  SERVA  blue G  και 

υπόκειται σε φιλτράρισμα. Σα δείγματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδες και μετρήθηκε η OD 

στα  595  nm  με  την  βοήθεια  φασματοφωτόμετρου.  To  ίδιο  πραγματοποιήθηκε  και  για 

διαλύματα BSA  (Bovine  Serum Albumin)  γνωστής  συγκέντρωσης,  με  σκοπό  τη  κατασκευή 

πρότυπης καμπύλης. Από τη πρότυπη καμπύλη προέκυψε η παρακάτω εξίσωση, βάσει της 

οποίας έγιναν οι υπολογισμοί συγκέντρωσης του εκάστοτε δείγματος.  
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Y= 0,0538 X + 0,0208  

όπου  Τ=  OD595  του  κάθε  δείγματος,  και  Φ=  μg  πρωτεΐνης  στα  μl  του  δείγματος  που 

μετρήθηκε. 

2.6.Στύπωμα Western & Ανοσο Υβριδισμός  
 

Μετά  την  ηλεκτροφόρηση  των  δειγμάτων  σε  SDS‐  PAGE,  πραγματοποιήθηκε 

ολονύκτια  αποτύπωση  σε  μεμβράνη  νιτροκυτταρίνης  (Nitran  0,45  μM).  Η  αποτύπωση 

γίνεται  με  την  βοήθεια  απορροφητικού  χαρτιού  Whatman  και  ειδικού  ρυθμιστικού 

διάλυματος Μεταφοράς ( 25 mM Tris‐ base, 150 mM Glycine, 20% Μεθανόλη → ρύθμιση σε 

pH  8.35).  Το  κατασκεύασμα  αποτύπωσης  τοποθετήθηκε  σε  ειδική  συσκευή 

Ηλεκτροαποτύπωσης  (Electroblotting) (BIORAD) και ηλεκτροφορήθηκε για 1 h, στα 60 mA, 

σε  θερμοκρασία  δωματίου.  Μετά  την  αποτύπωση  η  μεμβράνη  τοποθετείται  σε  τρυβλίο 

petri και επωάζεται με διάλυμα Μπλοκαρίσματος  (Blocking solution)  (5% Milk Powder, 1X 

TTBS  pH  7.5)  για  1‐1,5  ώρες  σε  R.T.  (Room  Temperature:  Θερμοκρασία  Δωματίου).  Εν 

συνεχεία,  ξεπλύθηκε  με  διάλυμα  Πλυσίματος  ,ΤΤΒS  3  φορές,  για  10‐15  min,  σε  R.T. 

Ακολούθως  επωάστηκε  με  το  πρώτο  αντίσωμα,  στην  περίπτωση  μας  ορός  κουνελιού 

ανοσοποιημένο με την AtERILIKE‐1  (Πολυκλωνικό Αντίσωμα). Ο ορός χρησιμοποιήθηκε σε 

διάλυση 1:20000 σε διάλυμα Δέσμευσης  ( ab buffer),  για 1.5 ώρες,  σε R.T.  Σα πλυσίματα 

επαναλήφθηκαν. Για την επώαση με το δεύτερο αντίσωμα, επιλέχθηκαν δύο διαφορετικοί 

τρόποι.  

2.6.1. Οπτικοποίηση του αποτελέσματος με HRP 
 
   Anti‐rabbit  IgG  αντίσωμα  συντηγμένο  με  την  Ραφανιδική  Περοξειδάση→  HRP 

(Horse‐ Radish  Peroxidase),  διαλυμένο  1:2500  σε  διάλυμα  Δέσμευσης  επωάστηκε  με  την 

μεμβράνη  για 1.5  ώρες,  σε R.T.  Οι  πλύσεις  επαναλαμβάνονται  και  η  μεμβράνη  εκτίθεται 

στα ECLs/ υπόστρωμα της HRP  [West Pico Chemiluminescence  (PIERCE)]. Η ανίχνευση του 

σήματος  πραγματοποιήθηκε  με  φιλμ  Ακτινογραφίας,  τα  οποία  εκτέθηκαν  στην 

φωτοβολούσα μεμβράνη για 1 και 5 min πριν από την εμφάνιση. 

2.6.2.Οπτικοποίηση αποτελέσματος με ΑP. 
 

Anti‐rabbit  IgG  αντίσωμα  συντηγμένο  με  το  ενεργό  κέντρο  της  αλκαλικής 

φωσφατάσης  (Alkaline  Phosphatase),  διαλυμένο  1:20000  σε  ΤΤΒS  με  1%  σκόνη  γάλακτος 

(powder milk)  επωάστηκε  με  την  μεμβράνη  για  1 h  σε  θερμοκρασία  δωματίου. Μετά  το 

πέρας  της  επώασης  πραγματοποιήθηκαν  7  πλύσεις  με  TTBS  (η  πρώτη  15  min  και  οι 

υπόλοιπες για 5 min) σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος αφού ξεπλύθηκε με διάλυμα AP για 

περίπου 2‐3 min ακολούθησε επώαση με διάλυμα Ανίχνευσης (66 μλ NBT και 33 μλ BCIP σε 
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10 ml  διαλύματος  AP)  μεχρις  ότου  εμφανιστούν  κλασματώσεις  στην  μεμβράνη.  Όταν  το 

αποτέλεσμα κρινόταν ικανοποιητικό η αντίδραση ανίχνευσης τερματιζόταν με ξέπλυμα με 

νερό.    

Διαλύματα WESTERN (1 X) 

Διάλυμα μεταφοράς 

(Τransfer buffer) 

Διάλυμα 

πλύσεων 

ΤTΒS 

Διάλυμα 

Μπλοκαρίσματος 

(Blocking buffer) 

Διάλυμα 

Δέσμευσης  

(ab buffer) 

Διάλυμα ΑP 

(Alkaline 
Phosphatase 
buffer) 

25 mM Tris‐Cl 

150 mM Glycine 

20% 

ΜεθανόληΠροσαρμογή 

pH σε 8,3 

   20 mM Tris‐Cl 

pH7,5 

150 mM NaCl 

0,3 % Tween‐20 

5% σκόνη γάλακτος 

σε 1 Χ ΤΤΒS 

1% σκόνη 

γάλακτος σε 1 

Χ ΤΤΒS 

100 mM Tris‐Cl , 
pH 8,8 

5 mM MgCl2 

100 mM NaCl 

 

Πίνακας 2.4. Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στα westerns 
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3.Aποτελέσματα 
 

3.1. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ AtERiLIKE1 

3.1.1.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 
 

Η  πλήρους μήκους AtERI‐LIKE1 συντηγμένη με επίτοπο πολυιστιδήνης καθαρίστηκε 

σε  αποδιατακτικές  συνθήκες  με  σκοπό  την  μετέπειτα  χρήση  της  στην  παραγωγή 

πολυκλωνικού  ορού  αντισωμάτων.    Ο  μεγάλης  κλίμακας  καθαρισμός  της  AtERI‐LIKE1 

απέδωσε  ικανοποιητικές ποσότητες  καθαρής πρωτεΐνης  κατά  τις  εκλούσεις από  τη στήλη 

χρωματογραφίας (εικόνα 3.1). 

 

Εικόνα 3.1. Η επαγωγή   και ο καθαρισμός της πληρους μεγέθους AtERILIKE1 σε αποδιατακτικές 

συνθήκες. Αριστερά φαίνεται η ικανοποιητική επαγωγή της έκφρασης της AtERI‐LIKE1 μετά από την προσθήκη 
0,1mM  IPTG  στο θρεπτικό μέσο  των BL21 μετασχηματισμένων βακτηρίων. Με κόκκινο βέλος επισημαίνεται η 
κλασμάτωση που αντιστοιχεί στην ΑtERI‐LIKE1 κοντά στα 35 kD. Στην μέση απεικονίζονται τα διάφορα στάδια 
του  καθαρισμου  στην  στήλη  χρωματογραφίας.  Δεξιά  απεικονίζεται  η  πρωτεΐνη  μετά  από  ανάμειξη  των  δύο 
πρώτρν  εκλούσεων  και  διαπίδυση(dialysis)Pre‐  λυτικό  υπερκέιμενο  μετασχηματισμένων  με  φορέα 
υπέρέκφρασης BL21  κυττάρων μετά  την ολοκλήρωση  της  επαγωγής. Ft‐    μη προσδεδεμένες από  την  κολώνα 
νικελίου  πρωτεΐνες  μετά  το  πέρασμα  από  αυτήν.  WI/II‐  διαδοχικές  πλύσεις  της  κολώνας  με  10/20  mM 
ημιδαζολίου. e1/2/3/4/5‐ εκλούσεις με 100/200/300/400/800 mM ημιδαζολίου αντίστοιχα.όλα τα πηκτώματα 
πολυακριλαμίδης είναι 15 %. 

  Η  συγκέντρωση  της  πρωτεΐνης  στις  εκλούσεις  μετρήθηκε    με  δύο  διαφορετικούς 

τρόπους (μέθοδος Βradford και με  Nanodrop) (Βλέπε ενότητα 2.5). Ως τελική συγκέντρωση 

θεωρήθηκε  ο  μέσος  όρος  των  συγκεντρώσεων  που  προέκυψαν  από  τις  δύο  αυτές 

προσεγγίσεις (πίνακας 3.1). 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΚΛΟΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ( mg/ml) 
Συγκεντρωση ημιδαζολίου Nanodrop Bradford MO 

Έκλουση με 100 mM 1,72 1,37 1,55 
Έκλουση με 200 mM 0,88 0,82 0,85 
Έκλουση με 300 mM 0,21 0,24 0,23 
Έκλουση με 400 mM 0,11 0,06 0,09 
Έκλουση με 800 mM 0,04 0,02 0,03 

 
Πίνακας 3.1.Yπολογισμός  συγκεντρώσεων  της AtERILIKE1.  Οι  συγκεντρώσεις  που  ανακτήθηκαν  στις 
εκλούσεις μετά από μεγάλης κλίμακας καθαρισμό της πλήρους μεγέθους AtERI‐LIKE1 όπως αυτές μετρήθηκαν 
με δυο διαφορετικούς τρόπους. Ως τελικές συγκεντρώσεις ορίστηκαν αυτές που προέκυψαν από τους μέσους 
όρους των συγκεντρώσεων που έδωσαν οι μέθοδοι αυτές.Ο τελικός όγκος κάθε έκλουσης ήταν 2 ml. 
 

Η πρωτεΐνη που εκλούστηκε συνολικά ήταν 5,5 mg αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις 

εκλούσεις ,όπου κάθε μία είχε όγκο 2 ml. Η παραγωγή του πολυκλωνικού ορού έγινε από το 

εργαστήριο του Δρα Γ. Χαλεπάκη. Σε κουνέλια  έπρεπε να ενεθούν συνολικά 2,4‐4,5 mg σε 

τρεις  σειρές  ενέσεων  (0,8‐  1,5 mg  κάθε  φορά)  με  τελικό  όγκο  κάθε  ένεσης  που  να  μην 

ξεπερνάει  το  1 ml.  Ώστε  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  παραγωγής  του  όρου  θα  έπρεπε  να 

επαναδιαλυθεί  η  πρωτεΐνη  σε  ένα  πιο  φιλικό  για  τα  κουνέλια  διάλυμα,  μιας  και  κάθε 

έκλουση  περιείχε  πολύ  υψηλή  συγκέντρωση  ουρίας  (8  Μ)  και  ημιδαζόλιο  (πιθανή 

πρόκληση  συσσωματωμάτων  πρωτεϊνών  στην  κυκλοφορία  του  αίματος  των  κουνελιών).  

Για  τον  λόγο  αυτόν  αφού  αναμείχτηκαν  οι  εκλούσεις  με  την  μεγαλύτερη  συγκέντρωση, 

υπέστησαν διαπίδυση (εικόνα 3.1). 

3.1.2.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΜΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 
 

Για  την  εκπόνηση  των  in  vitro  πειραμάτων  ήταν  απαραίτητος  ο  καθαρισμός  της 

AtERI‐LIKE1  κάτω από μη αποδιατακτικές συνθήκες. Οι δυσκολίες σε αυτή την περίπτωση 

ήταν πολλές μιας και δεν ήταν σαφές εάν η AtERI‐LIKE1  θα ήταν διαλυτή στην φυσική της 

διαμόρφωση. Τα πρώτα δείγματα αποδείχθηκαν απογοητευτικά αφού ακόμα και σε μικρής 

κλίμακας καθαρισμό δεν ήταν δυνατή η διαλυτοποίηση της πλήρους μεγέθους πρωτεΐνης 

ακολουθώντας  την  πεπατημένη  του  καθαρισμού  κάτω  από  αποδιατακτικές  συνθήκες 

(συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  γινόταν  η  επαγωγή  όπως  θερμοκρασία  ή  ακόμα  και  η 

μετέπειτα  διαδικασία  καθαρισμού  –  ίδια  διαλύματα  χωρίς  ουρία  ).  Προς  επίλυση  του 

προβλήματος  της  διαλυτότητας  δοκιμάστηκαν  δύο  ελαφρώς  διαφορετικές  προσεγγίσεις. 

Στην  πρώτη  περίπτωση  άλλαξαν  οι  συνθήκες    επώασης  των  μετασχηματισμένων  BL21 

αμέσως  μετά  την  επαγωγή  τους  από  IPTG  σε  ότι  αφορά  την  θερμοκρασία  (από  τους  37 

στους  28)  και  τον  χρόνο  επώασης.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  παραγόταν  περίπου  η  ίδια 

(σίγουρα λιγότερη αλλά ικανοποιητική) ποσότητα πρωτεΐνης απλά με πιο αργό ρυθμό. Εάν 

λοιπόν το πρόβλημα εντοπιζόταν σε πιθανά συσσωματώματα που σχηματίζονταν από την 
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άμεση  και  γρήγορη  παραγωγή    της  AtERI‐LIKE1  στα  βακτήρια  κατά  την  επαγωγή  θα 

μπορούσε  να  λυθεί  με  αυτόν  τον  τρόπο.  Η  δεύτερη  προσέγγιση  περιλάμβανε  τις  ίδιες 

συνθήκες  επαγωγής  των  βακτηρίων  (37ο  C,3  ώρες)  με  την  διαφορά  να  εντοπίζεται  στην 

προσθήκη ενός παράγοντα που  θα προσέθετε μια δυναμική στα διαλύματα από την λύση 

των  κυττάρων  και  μετά.  Η  ιδέα  ήταν  ότι  με  την  εξασφάλιση  μιας  ήπιας  αστάθειας  στα 

διαλύματα θα αποφεύγονταν σε ένα τουλάχιστον βαθμό, ο σχηματισμός και η διατήρηση 

των  συσσωματωμάτων  που  οδηγούν  στη  μείωση  της  διαλυτότητας  της  AtERI‐LIKE1.  Τα 

συσσωματώματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια καθαρισμού πρωτεϊνών, απουσίας 

αποδιατακτικών παραγόντων,  στο στάδιο της λύσης οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην 

δημιουργία  μη  ειδικών  δισουλφιδικών  δεσμών,  είτε  μέσα  στο  μόριο  της  πρωτεΐνης,  είτε 

κυρίως  μεταξύ  διαφορετικών  μορίων.  ‘Έτσι  ένα  ήπιο  αναγωγικό  σε  πολύ  χαμηλή 

συγκέντρωση (ώστε να μην διαταραχτεί η δομή της πρωτεΐνης) θα αποτελούσε έξοχη λύση , 

εάν  φυσικά  το  πρόβλημα  εντοπιζόταν  εκεί.    Ως  τέτοιο  μέσο  προτάθηκε  και  τελικά 

χρησιμοποιήθηκε  η  β‐μερκαπτοαιθανόλη  σε  τελική  συγκέντρωση  5  mM.  Και  οι  δύο 

καθαρισμοί έγιναν σε μικρή κλίμακα (καλλιέργεια 25 ml). Συνοπτικά τα αποτελέσματα των 

δύο αυτών προσεγγίσεων απεικονίζονται στην εικόνα 3.2 

 
Εικόνα  3.2.  Η  επαγωγή    και  ο  καθαρισμός  της  πληρους  μεγέθους  AtERILIKE1  σε    μη 
αποδιατακτικές συνθήκες. Β1 Επαγωγή στους 28

οC  για 4 ώρες.  Ικανοποιητική επαγωγή της έκφρασης της 
AtERI‐LIKE1 μετά από την προσθήκη 0,1mM IPTG στο θρεπτικό μέσο των BL21 μετασχηματισμένων βακτηρίων. 
Με  κόκκινο  βελάκι  επισημαίνεται  η  κλασμάτωση  που  αντιστοιχεί  στην  ΑtERI‐LIKE1  κοντά  στα  35  kD.  Μικρή 
ποσότητα  πρωτεΐνης  έχει  εκλουστεί  στα  100mM  και  στα  200  mM  ημιδαζολίου.  Β2  .  Χρήση  5mM  β‐
μερκαπτοαιθανόλης. Ο  καθαρισμός δεν ήταν επιτυχής. Όπως φαίνεται στην  εικόνα  της  επαγωγής  (αριστερά) 
πολύ μεγάλη ποσότητα εγκλωβίστηκε στο μη διαλυτό ίζημα που σχηματίστηκε κατά την λύση των κυττάρων . Β3. 
Επαγωγή  στους  28οC  για  4  ώρες    σε  μεγάλης  κλίμακας  καθαρισμό.  H  τακτική  που  απέδωσε    καλύτερα 
πραγματοποιήθηκε και σε μεγαλύτερη κλίμακα (500ml καλλιέργειας μετασχηματισμένων κυττάρων).Pre‐ λυτικό 
υπερκέιμενο  μετασχηματισμένων  με  φορέα  υπέρέκφρασης  BL21  κυττάρων  μετά  την  ολοκλήρωση  της 
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επαγωγής.  Debris‐  αδιάλυτο  ίζημα  λύσης  των  κυττάρων    Ft‐  μη  προσδεδεμένες  από  την  κολώνα  νικελίου 
πρωτεΐνες  μετά  το  πέρασμα  από  αυτήν. WI/II‐  διαδοχικές  πλύσεις  της  κολώνας  με  10/20 mM  ημιδαζολίου. 
e1/2/3/4  εκλούσεις  με  100/200/300/400  mM  ημιδαζολίου  αντίστοιχα.  Όλα  τα  πηκτώματα  περιέχουν  15% 
πολυακριλαμίδη με SDS. 

Η  επιτυχής  τακτική  ήταν  αυτή  της  επώασης  μετά  την  επαγωγή  στους  28οC  για  4 

ώρες.  Η προσέγγιση με  την β‐μερκαπτοαιθανόλη  δεν  είχε  το  επιθυμητό αποτέλεσμα  ενώ 

φάνηκε να επιβαρύνει την διαδικασία καθαρισμού αφού ακόμα και το λυτικό υπερκείμενο 

είχε  πολύ  μεγαλύτερο  ιξώδες  από  τις  προηγούμενες  φορές  με  αποτέλεσμα  να 

καθυστερήσει  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  το  πέρασμα  του  δείγματος  από  την  κολώνα 

χρωματογραφίας  και  να  επιστρατευτεί  μέχρι  και  αντλία  αέρα  ώστε  να  ολοκληρωθεί  σε 

λογικά χρονικά πλαίσια(2,5 ml σε 1 ώρα μετά την προσθήκη αντλίας) . 

Διατηρώντας ίδιες τις συνθήκες του επιτυχούς καθαρισμού, πραγματοποιήθηκε και 

ένας  μεγαλύτερης  κλίμακας  καθαρισμός  (εικόνα  3.2.Β3  ).  Ο  καθαρισμός  ήταν  και  αυτός 

επιτυχής και η πρωτεΐνη εκλούστηκε στο διάλυμα με συγκέντρωση 200 mM ημιδαζολίου  , 

όπου  η  τελική  της  συγκέντρωση  υπολογίστηκε  με  το Nanodrop  στα  200  μg/ml  ή  αλλίως 

περίπου 60.000 pmoles/ml  ή 60pmol/μλ,  αρκετή  πρωτεΐνη  με  άλλα  λόγια  για  τις  in  vitro 

αντιδράσεις  μιας  που  ακολούθησαν  μιας  και  καταναλώνονταν  200  με  700  pmoles  ανά 

πείραμα. 

Μη αποδιατακτικά  καθαρίστηκε  και η ΔLPAtERI‐LIKE1  με περισσότερες δυσκολίες 

από  την  πλήρους  μεγέθους.  Η  επαγωγή  έγινε  στους  28ο  C  για  4  h  και  παρόλο  που  η 

υπερέκφραση ήταν  ικανοποιητική δεν κατέστει δυνατό να καθαριστεί σε μεγάλη κλίμακα 

όπως  η  πλήρους  μεγέθους.  Το  αποτέλεσμα  του  καθαρισμού  της  μικρή  κλίμακα φαίνεται 

στην εικόνα 3.3. 

 

Εικόνα 3.3. Η επαγωγή  και ο καθαρισμός της ΔLPAtERILIKE1 σε  μη αποδιατακτικές συνθήκες. Γ1. 
Επαγωγή στους 28οC για 4 ώρες.  Ικανοποιητική επαγωγή της έκφρασης της ΔLPAtERI‐LIKE1 μετά από την 
προσθήκη  0,1mM  IPTG  στο  θρεπτικό  μέσο  των  BL21  μετασχηματισμένων  βακτηρίων.  Με  κόκκινο  βελάκι 



 
36 

επισημαίνεται  η  κλασμάτωση  που  αντιστοιχεί  στην  ΑtERI‐LIKE1  κοντά  στα  26  kD.    Με  μαύρα  βελάκια 
επισημαίνεται η κλασμάτωση που αντιστοιχεί στην πρωτεΐνη στις εκλούσεις .με μωβ βελάκια επισημαίνεται μια 
κλασμάτωση που αντιστοιχεί  σε άγνωστη πρωτείνη‐μόλυνση. Μικρή ποσότητα πρωτεΐνης  έχει  εκλουστεί  στα 
150 mM και στα 200 mM ημιδαζολίου..Pre‐ λυτικό υπερκέιμενο μετασχηματισμένων με φορέα υπέρέκφρασης 
BL21  κυττάρων  μετά  την  ολοκλήρωση  της  επαγωγής.  Debris‐  αδιάλυτο  ίζημα  λύσης  των  κυττάρων    Ft‐  μη 
προσδεδεμένες από την κολώνα νικελίου πρωτεΐνες μετά το πέρασμα από αυτήν. WI/II‐ διαδοχικές πλύσεις της 
κολώνας με 10/20 mM ημιδαζολίου. e1/2/3/4 εκλούσεις με 100/150/200 mM ημιδαζολίου αντίστοιχα. Όλα τα 
πηκτώματα περιέχουν 15% πολυακριλαμίδη με SDS. 

Ακολούθησαν  άλλοι  τρεις  μικρής  κλίμακας  καθαρισμοί  με  σκοπό  την  εξασφάλιση 

ικανοποιητικής ποσότητας για τις  in vitro αντιδράσεις. Οι καθαρισμοί είχαν όμοια έκβαση 

με  τον  πρώτο.  Τα  δείγματα  από  τους  καθαρισμούς  δεν  αναλύθηκαν  σε  πηκτώματα.  Οι 

εκλούσεις που αντιστοιχούσαν σε αυτές  των 100  και 150 mM  ημιδαζολίου αναμείχθηκαν 

μεταξύ  τους. Μικρή ποσότητα  του μείγματος αναλύθηκε σε πήκτωμα ακριλαμίδης  και  το 

αποτέλεσμα ήταν  ικανοποιητικό. Το μείγμα αφού υπέστη διαπίδυση για να αποβληθεί το 

ημιδαζόλιο,  ενώ  η  συγκέντρωση  του  μετρήθηκε  στα  17  pmoles/μλ  με  την  χρήση  του 

Nanodrop . 

3.2. In vitro πειράματα 

Σε  μια  σειρά  in  vitro  πειραμάτων  έγινε  κάποια  προσπάθεια  ανίχνευσης  πιθανών 

αλληλεπιδράσεων  της  AtERI‐LIKE1  με  δύο  διαφορετικών  ομάδων  υποστρώματα.  Στην 

πρώτη ομάδα ανήκαν μικρά,  μονόκλωνα και δίκλωνα RNA  ολιγονουκλεοτίδια  (19‐21 nts). 

Τα  ολιγονουκλεοτίδια  είχαν  σχεδιαστεί  και  προμηθευτεί  από  τον  Heiko  Schumacher 

υποψήφιο  διδάκτορα  του  εργαστηρίου.  Τα  δίκλωνα  RNAs  ομοίαζαν  στα  siRNAs  στην 

παρουσία 2 μονόκλωνων νουκλεοτιδίων στα 3’ άκρα τους.  

Στη δεύτερη κατηγορία δοκιμαζόμενων υποστρωμάτων εμπίπτουν δύο διαφορετικά 

ριβοσωμικά  rRNAs,  το  χλωροπλαστικό  5  S  και  το  κυταροπλασματικό  5,8  S.  To  πρώτο 

επιλέχθηκε ως το πιο πιθανό υπόστρωμα για την χλωροπλαστικά εντοπισμένη AtERI‐LIKE1 

ενώ το δεύτερο για την ιδιότητα όλων των ευκαρυωτικών ομολόγων της να το τροποποιούν 

έστω in vitro.Επίσης το μικρό τους σχετικά μέγεθος (200‐240 νουκλεοτίδια) θα επέτρεπε και 

την  ευκολότερη  παρατήρηση  έστω  και  των  μικροδιαφορών  που  παρατηρούνται  μεταξύ 

τροποποιημένου και μη. 

3.2.1. Σήμανση υποστρωμάτων.  

Η  σήμανση  έγινε  όπως  ακριβώς  περιγράφεται  στην  ενότητα  2.5.  Τόσο  τα  μικρά 

RNAs όσο και τα ριβοσωμικά σημαίνονταν στο 5’ άκρο με ραδιενεργό P32 με την αντίδραση 

της  πολυνουκλεοτιδικής  κινάσης.  Η  αντιδράσεις  εάν  και  σε  αρκετές  περιπτώσεις 

παρουσίασαν  προβλήματα  απεικοδόμησεις  των  υποστρωμάτων  (πιθανά  μολυσμένα  με 
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RNAσες  αντιδραστήρια)  απέδωσαν  ικανοποιητικά  σημασμένα  υποστρώματα  για  τις 

αντιδράσεις που ακολούθησαν.  

 
Εικόνα 3.4.  Αντιδράσεις  σήμανσης  μικρών RNA  ολιγονουκλεοτιδίων.  Αριστερά  φαίνεται  η  σήμανση 
διαφορετικών  μονόκλωνων  και  δίκλωνων    RNA  μορίων.  Κάθε  αριθμός  αντιστοιχεί  σε  διαφορετικό  σετ 
ολιγονουκλεοτιδίων που δοκιμάστηκαν  . Τα δίκλωνα προέκυπταν κάθε φορά με υβριδισμό συμπληρωματικών 
μονόκλωνων  μορίων  στις  κατάλληλες  συνθήκες.  Στο  μπλε  πλαίσιο  επισημαίνεται  κάποια  αποικοδόμηση  που 
προέκυψε  σε  κάποιες  αντιδράσεις  η  οποία  όμως  ξεπεράστηκε  με  την  προσθήκη  στις  αντιδράσεις  RNAse 
καταστολείς(δεξιά φωτογραφία)  

   
3.2.2. Αντιδράσεις πρόσδεσης/καταλυτικής δραστικότητας 
 

Οι  αντιδράσεις  πραγματοποιήθηκαν  όπως  περιγράφονται  και  στην  ενότητα 2.3.1. 

Τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στην  ενότητα  αυτή.  Συνοπτικά,  100  fmoles 

ραδιενεργού υποστρώματος 20 με 25 χιλιάδων cpm, επωάζονταν κάθε φορά με βαθμίδωση 

συγκέντρωσης  της  AtERI‐LIKE1    καθαρισμένη  υπό  μη  αποδιατακτικές  συνθήκες.  Για  τις 

αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε τόσο πλήρους μήκους, όσο και η ΔLPAtERI‐LIKE1 πρωτεϊνη.   

 

Μικρά RNAs 
 

Τόσο μονόκλωνα όσο και δίκλωνα RNAs επωάστηκαν με κλινές συγκέντρωσης της 

πλήρους μήκους AtERI‐lIKE1. Τα μονόκλωνα RNAs που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνθετικά 

ολιγονουκλεοτίδια  και  τα  δίκλωνα  προέκυπταν  από  επώαση  στις  κατάλληλες  συνθήκες 

συνθετικ  συμπληρωματικών  RNA    oλιγονουκλεοτιδίων.  Τα  αποτελέσματα  από  τις 

αντιδράσεις πρόσδεσης παρουσιάζονται στις εικόνες 3.5 και 3.6. 
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Εικόνα 3.5.  in vitro  αντιδράσεις  πρόσδεσης  της πλήρους μήκους AtERILIKE1  με  μονόκλωνα και 
δίκλωνα  μικρά  RNAs.  200  fmoles  ραδιενεργά  σημασμένων  ssRNAs/dsRNAs  επωάστηκαν  με  βαθμίδωση 
συγκέντρωσης πρωτεΐνης. Οι αντιδράσεις ηλεκτροφορήθηκαν σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα ακριλαμίδης 20%. 
Τα  αποτελέσματα  της  ηλεκτροφόρησης  μετά  από  έκθεση  του  πηκτώματος  σε  φιλμ    Α)  για  2  ώρες    και  Β) 
overnight.  1,7,  αρνητικοί  μάρτυρες  (ssRNA  και  dsRNA  αντίστοιχα  χωρίς  την  παρουσία  πρωτείνης),  2‐  6  , 
βαθμίδωση  συγκέντρωσης  AtERI‐LIKE1  (1‐5‐25‐75‐150  pmoles  αντίστοιχα),  8‐9  ,βαθμίδωση  συγκέντρωσης 
AtERI‐LIKE1    (50‐150  pmoles).  Βελάκι  σε  μπλε  πλαίσιο,  υποψία  κλασμάτωσης  που  αντιστοιχεί  στην 
καθυστερημένη μετανάστευση μέρους του δείγματος από την αλληλεπίδραση του με την ΑtERI‐like1. Το βέλος 
με κόκκινο πλαίσιο δείχνει την  ύπαρξη ίδιας κλασμάτωσης των μικρών ssRNAs στον αρνητικό μάρτυρα . 
 

Οι  αντιδράσεις  με  τα  μονόκλωνα  και  δίκλωνα  RNAs  δεν  κατάφεραν  να  πείσουν 

πέρα  από  κάθε  αμφιβολία  ότι  αλληλεπιδρούν  με  την  AtERI‐LIKE1.  Στην  περίπτωση  των 

δίκλωνων    RNA,  στην  αντίδραση  με  την  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  της  AtERI‐LIKE1  (150 

pmoles),  μια  κλασμάτωση  που  μετανάστευε  με  πιο  αργό  ρυθμό  δεν  αποδείχθηκε 

επαναλήψιμη.  Κατά  την  επανάληψη  μία  ζώνη    μετανάστευε  αργότερα  στο  πήκτωμα 

ακριλαμίδης πολύ πάνω από τις αντιδράσεις που περιείχαν AtERI‐LIKE1. Η ένταση της δεν 

αυξανόταν  με  την  συγκέντρωση  της  πρωτεΐνης  και  επομένως  δεν  μπορούσε  να 

χαρακτηριστεί ως ένα θετικό για την αλληλεπίδραση αποτέλεσμα (Εικόνα 3.6).  

 

 
 
 
 
 
Εικόνα  3.6.  Επανάληψη 
πειράματος πρόσδεσης με dsRNAs. 
200  fmoles  ραδιενεργά 
σημασμένων  ssRNAs/dsRNAs 
επωάστηκαν  με  βαθμίδωση 
συγκέντρωσης  πρωτείνης.  Οι 
αντιδράσεις  ηλεκτροφορήθηκαν  σε 
μη  αποδιατακτικό  πήκτωμα 
ακριλαμίδης  20%.  1,  αρνητικό 
control.  2‐  6  ,  βαθμίδωση 
συγκέντρωσης  AtERI‐LIKE1  (1‐5‐25‐
75‐150  pmoles  αντίστοιχα),  Μπλε 
πλάσιο,  κάποια υποψία  ζώνης που 
μεταναστεύει  αργότερα  στο 
πήκτωμα πάνω από τις αντιδράσεις 
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Ένα  ενδιαφέρον  αποτέλεσμα  ανακτήθηκε  κατά  την  πραγματοποίηση  των 

πειραμάτων καταλυτικής δραστικότητας. Κατά την επώαση ssRNAs με  την ΔLPAtERI‐LIKE1 

σε συνθήκες που ευνοούσαν την καταλυτική της δράση (παρουσία Mg, ρυθμιστικό διάλυμα 

καταλυτικής δραστικότητας  ,βλέπε ενότητα 2.3.1) παρατηρήθηκε ένα αποτέλεσμα που θα 

μπορούσε  να  είναι  αποτέλεσμα  προστασίας  από  RNAse  (RNAse  protection  assay)(εικόνα 

3.7.) 

 

Εικόνα  3.7.In  vitro  πείραμα  κατάλυσης  που  αποδίδει  πρόσδεση;  200  fmoles  ραδιενεργών  ssRNAs 
επωάστηκαν με βαθμίδωση συγκέντρωσης πρωτεΐνης. A. πείραμα καταλυτικής δραστικότητας. Το ρυθμιστικό 
διάλυμα  για  τις  αντιδράσεις  κατάλυσης  είχε  μολυνθεί  με  κάποια  RNAση,  με  αποτέλεσμα  την  παρουσία 
προιόντων  αποικοδόμησης(συνεχές  πλαίσιο)  στις  αντιδράσεις  που  το  περιείχαν  (2‐8).  Η  αποικοδόμηση 
μειώθηκε  αισθητά  (διακεκκομένο  πλαίσιο)  με  την  αυξηση  της  συγκέντρωσης  της  ΔLPAtERI‐LIKE1.    Β.  Ίδια 
δείγματα με το Α σε αντίδραση πρόσδεσης. Δεν παρατηρήθηκε θετικό αποτέλεσμα. 1. Αρνητικό control (νερό 
και  ssRNA),  2.αρνητικό  control  (νερό,  ρυθμιστικό  διάλυμα  αντιδράσεων  κατάλυσης  και  ssRNAs),  3‐8.  ssRNAs 
επωασμένα με κλινές συγκέντρωσης της ΔLPAtERI‐LIKE1 (1‐5‐25‐75‐150‐250 pmoles) 

Τα  δείγματα  (ssRNAs)  που  επωάστηκαν με  το  κλινές  συγκέντρωσης  της  ΔLPAtERI‐

LIKE1  εμφάνισαν  σημάδια  εξειδικευμένης  αποικοδόμησης  (συγκεκριμένα  προϊόντα 

αποικοδόμησης  που  παραπέμπουν  σε  ενζυμική  δράση  κάποιας  RNAσης),  όπως  φάνηκε 

κατά  την  ανάλυση  των  αντιδράσεων  σε  πήκτωμα  πολυακριλαμίδης(εικόνα  3.7).  To 

αποτέλεσμα  αυτό  θα  μπορούσε  να  αποδωθεί  σε  μόλυνση  του  ειδικού  ρυθμιστικού 

διαλύματος των αντιδράσεων κατάλυσης με κάποια RNAση. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι η 

εξειδικευμένη  αποικοδόμηση  των  ssRNA,  μειωνόταν  με  τρόπο  ευθέως  ανάλογο  με  την 

συγκέντρωση  της  πρωτεΐνης.  Με  άλλα  λόγια  όσο  πιο  πολύ  πρωτεΐνη  περιείχαν  οι 

αντιδράσεις  τόσο  πιο  πολύ  μειωνόταν  η  ένταση  των  προϊόντων  αποικοδόμησης  ενώ 

αντίθετα  αυξανόταν  η  ένταση  της  κλασμάτωσης  που  αντιστοιχούσε  στα  ssRNAs  (συνεχές 

και διακεκομμένο πλαίσιο αντίστοιχα, εικόνα 3.7). Προς επιβεβαίωση των παρατηρήσεων, 
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πραγματοποιήθηκε άμεσα  ένα πείραμα πρόσδεσης με  τα  ίδια υποστρώματα  και  τις  ίδιες 

συγκεντρώσεις  πρωτεΐνης.  Το  αποτέλεσμα  δεν  κατέστει    δυνατό  να  επιβεβαιωθεί(εικόνα 

3.7.,Β)  και  το  αρχικά  ενδιαφέρον  αποτέλεσμα  ερμηνεύτηκε  ότι  η  ΔLPAtERI‐LIKE1 

«προστάτευσε» τα ssRNAs από την αποικοδόμηση της RNAσης όχι μέσω της πρόσδεσης σε 

αυτά,  αλλά  πιθανά  μέσω  κάποιας  αλληλεπίδρασης  με  την  άγνωστης  ταυτότητας  RNAση 

που  στερικά  παρεμπόδιζε  την  λειτουργία  της.  Προς  αποφυγήν  αποικοδόμησης  στα 

υπόλοιπα  πειράματα  προστίθεντο  και  μικρή  ποσότητα  μείγματος  καταστολέων  των 

RNAσων. 

Ριβοσωμικά RNAs 

Παρόμοιες αντιδράσεις (ενότητα 2.3.1). σχεδιάστηκαν για τα ριβοσωμικά 5S και 5,8 

S  rRNAs.  Τα  ριβοσωμικά 5 S  και 5,8 S  επωάζονταν  κάθε φορά στο  κατάλληλο ρυθμιστικό 

διάλυμα (κατάλυσης ή πρόσδεσης) με κλινές συγκέντρωσης της AtERI‐LIKE1 ή της ΔLPAtERI‐

LIKE1.  Τα αποτελέσματα και σε αυτή  την περίπτωση δεν μπόρεσαν,  ισχυρά,  να στηρίξουν 

κάποιου  τύπου αλληλεπίδραση  εάν  εξαιρέσουμε αυτά που προέκυψαν από  ένα πείραμα 

πρόσδεσης για το 5 S (εικόνα 3.8).  

Εικόνα  3.8.  Πειράματα  πρόσδεσης  της  ΔLPAtERILIKE1  για  τα  ριβοσωμικά  5S  και  5,8S.  Αριστερά 
φαίνεται  ένα  πολλά  υποσχόμενο  αποτέλεσμα  από  πείραμα  πρόσδεσης  με  το  5  S.  Με  μαύρα  βελάκια  μπλε 
περιγράμματος επισημαίνονται κλασματώσεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώνουν δείκτες αλληλεπίδρασης. 
Η  αυξανόμενη  ένταση  αυτών  των  κλασματώσεων  δεν  συνεχίστηκε  και  στο  δείγμα  που  αντιστοιχεί  στην 
αντίδραση  με  τη  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  πρωτεΐνης  (επισημαίνεται  με  το  μαύρο  βέλος  κόκκινου 
περιγράμματος). 1. αρνητικό control, 2‐5. 5 S rRNA επωασμένo με κλινές συγκέντρωσης της ΔLPAtERI‐LIKE1 (25‐
75‐150  pmoles)    Δεξιά  παρουσιάζεται  το  αποτέλεσμα  από  πείραμα  αλληλεπίδρασης  με  το  5,8  S  rRNA.  1‐
2.αρνητικά control, 3‐10 5,8 S rRNA επωασμένo με κλινές συγκέντρωσης της ΔLPAtERI‐LIKE1 (1‐5‐25‐50‐75‐150‐
250‐400 pmoles)   

Στο εν λόγω πείραμα παρατηρήθηκε μία καλή ένδειξη αλληλεπίδρασης αφού μία 

επιπλέον αργά μεταναστεύουσα κλασμάτωση  εμφανίστηκε σε αντιδράσεις που περιείχαν 

την  πρωτεΐνη.  Η  ένταση  της  κλασμάτωσης  δεν  ήταν  όμως  χαρακτηριστική  των 



 
41 

συγκεντρώσεων της ΔLPAtERI‐LIKE1. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επαναλήφθηκε σε μετέπειτα 

επαναλήψεις  του  πειράματος.  Όλες  οι  επαναλήψεις  συμφωνούσαν  με  την  εικόνα  των 

αποτελεσμάτων για το 5,8 S rRNA(εικόνα 3.8,δεξιά). 

 
 
 
Εικόνα  3.9.Πείραμα 
καταλυτικής  δραστικότητας 
της  ΔLPAtERILIKE1  για  το 
ριβοσωμικό  5S.  200  fmoles  5  S 
rRNAs  επωάστηκαν  με  κλινές 
συγκέντρωση  της  ΔLPAtERI‐LIKE1. 
Στην  εικόνα  τονίζονται  με  βέλη 
κόκκινου  περιγράμματος  οι  ζώνες 
που ανακτούνται από  την ανάλυση 
των  αντιδράσεων  σε  πήκτωμα 
ακριλαμίδης.  Όλα  τα  πειράματα 
καταλυτικής  δραστικότητας  είχαν 
παρόμοια εικόνα.  

Εκτός  από  τα  πειράματα  πρόσδεσης  πραγματοποιήθηκαν  και  πειράματα 

καταλυτικής δραστικότητας μεταξύ της ΔLPAtERI‐LIKE1 και των ριβοσωμικών 5 S και 5,8 S.  

Ένα  μεγάλο  πρόβλημα  που  προέκυψε  με  τα  πειράματα  αυτά  είναι  ότι  θα  έπρεπε  να 

ξεχωρίσουμε διαφορές της τάξεως λίγων νουκλεοτιδίων σε τμήματα 200‐250 (όπως έχουν 

τα rRNAs). Επομένως θα έπρεπε τα υποστρώματα που σημαίναμε να ήταν όσο το δυνατό 

αμιγή ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον κλασματώσεις που θα δυσκόλευαν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό  (έως  θα  καθιστούσαν  αδύνατη)  την  διάκριση  αυτή.  Δυστυχώς  κάτι  τέτοιο  δεν 

κατέστει  δυνατό  μιας  και  στα  πηκτώματα  που  αναλύονταν  οι  αντιδράσεις  εμφανίζονταν 

πολλές  διαφορετικές  κλασματώσεις(εικόνα  3.9).  επομένως  τα  πειράματα  πρέπει  να 

επαναληφτούν με καλύτερα καθαρισμένα ριβοσωμικά rRNAs.  

3.3. Ανιχνεύσεις κατά WESTERN 

3.3.1.Δοκιμή του πολυκλωνικού ορού αντισωμάτων για την μετέπειτα 
χρήση του. 

Ο  πολυκλωνικός  ορός  αντισωμάτων  που  παρήχθη  στο  εργαστήριο  του  Δρα  Γ.  

Χαλεπάκη  έπρεπε  να  δοκιμαστεί  ως  προς  την  εξειδίκευση  με  σκοπό  να  υπολογιστεί  η 

ιδανική αραίωση στην οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. 

Η  δοκιμή  αυτή  πραγματοποιήθηκε  σε  δύο  βήματα.  Στο  πρώτο  δοκιμάστηκε  σε 

χαμηλές αραιώσεις (1/2500 και 1/5000) έχοντας ως αρνητικό δείκτη βακτηριακές πρωτεΐνες 

και η εμφάνιση του αποτελέσματος έγινε με την μέθοδο της HRP (Horse Radish Peroxidase). 

Από  τη  μια  η  χαμηλή  αραίωση  στην  οποία  χρησιμοποιήθηκε  ο  ορός  και  από  την  άλλη  η 
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πολύ  ευαίσθητη  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  εμφάνιση  του  αποτελέσματος 

οδήγησε  στη  ανάκτηση  μεγάλου  ποσοστού  background  (πολύ  έντονο  σήμα  στην 

βακτηριακό πρωτεϊνικό εκχύλισμα, εικόνα 3.10, αριστερή πλευρά). Στη δεύτερη περίπτωση, 

για  να  περιορίσουμε    το  background  αλλά  και  να  δοκιμάσουμε  τον  ορό  σε  πρωτεϊνικό 

εκχύλισμα  που  περιείχε  την  πρωτεΐνη  χρησιμοποιήθηκε  εκχύλισμα  από  φυτά 

N.benthamiana, τα οποία υπερέκφραζαν την ΑtERI‐LIKE1(εικόνα 3.10, δεξιά πλευρά). 

 

 

Εικόνα  3.10.  Δοκιμή  του  πολυκλωνικού  ορού  αντισωμάτων  της  AtERILIKE1.  Απεικονίζονται  τα 
δοκιμαστικά  western  που  πραγματοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  της  ιδανικής  αραίωσης  στην  οποία  θα 
έπρεπε να  χρησιμοποιείται σε μελλοντικά πειράματα. Αριστερά η δοκιμή που έγινε σε πρωτεϊνικό  εκχύλισμα 
από  E.coli  και  καθαρισμένη  AtERI‐LIKE1.  Δεξιά  η  δοκιμή  που  έγινε  σε  πρωτεϊνικό  εκχύλισμα  από  φυτά 
N.benthamiana  που υπερέκφραζαν την AtERI‐LIKE1. Και στις δυο περιπτώσεις επισημαίνονται οι αραιώσεις και 
ο τρόπος οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων.  

Στην  δεύτερη  περίπτωση,  σε  μια  προσπάθεια  να  εξασφαλιστεί  και  το  ελάχιστο 

δυνατό  background,  τα  αποτελέσματα  εμφανίστηκαν  με  την  μέθοδο  της  AP  (Alkaline 

Phosphatase).  Ακόμα  και  στην  αραίωση  1/20000  ανακτήθηκε  ικανοποιητικό  σήμα  χωρίς 

ίχνος  background,  γεγονός  πολύ  ικανοποιητικό  για  την  μετέπειτα  χρήση  του  στην 

προσπάθεια ανίχνευσης  της AtERI‐LIKE1  σε πρωτεϊνικά  εκχυλίσματα από φυτά A.thaliana 

αλλά και της ομολόγου της σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα N.benthamiana.   

3.3.2. Προσπάθεια ανίχνευσης AtERILIKE 1 σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα. 

Στο τελευταίο στάδιο των πειραμάτων έγινε μια προσπάθεια να ανιχνευτεί η AtERI‐

LIKE 1  σε πρωτεϊνικά  εκχυλίσματα από Α.  thaliana  και από N.benthamiana.   Μια  in  silico 

ανάλυση  του  μεταγράφου  της  AtERi‐LIKE1  της  προσδίδει  μια  πολύ  χαμηλή  παρουσία 

σχεδόν  σε  όλους  τους  φυτικούς  ιστούς  με  εξαίρεση  τους  αναπτυξιακούς  (ακραίο 

μερίστωμα,  κοτυλιδόνες,  ριζίδιο).  Επομένως ήταν γνωστό εξ αρχής ότι θα ήταν πρόκληση 

ένα τέτοιο εγχείρημα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το μετάγραφό της σε ιστούς αγρίου 

τύπου δεν ήταν δυνατόν να ανιχνευτεί με υβριδοποίηση κατά Northern.  Η δυσκολία αυτή 
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έμελε  να  σημαδέψει  την  προσπάθεια,  μιας  και  μόλις  σε  υπερσυγκεντρωμένο  πρωτεϊνικό 

εκχύλισμα από N.benthamiana ήταν δυνατόν να ανακτηθεί επαναλήψημη μία κλασμάτωση 

στις κατά western υβριδοποιήσεις (εικόνα 3.11). 

 

Εικόνα 3.11. Υβριδοποιήσεις κατά western σε διάφορα πρωτεινικά εκχυλίσματα με πολυκλωνικό 
anti AtERILIKE1  ορό αντισωμάτων.  Στην  εικόνα αυτή παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα από δύο  ίδιου 
τύπου  πειράματα.  Ϊδια  ακριβώς  δείγματα  και  ίδια  αποτελέσματα.  Το  βέλος  με  το  κόκκινο  περίγραμμα 
επιδεικνύει την κλασμάτωση που αντιστοιχέι στη ομόλογη της AtERI‐LIKE1 στην N.benthamiana, μία πρωτείνη  
ίδιου περίπου μεγέθους με αυτού της ΑtERI‐LIKE1. Ως θετικά controls έχουν χρησιμοποιηθεί λίγα μόλις pmoles 
από  τις  καθαρισμένες  ΑtERI‐LIKE1(Pre‐protein)  και  ΔLPAtERI‐LIKE1  (Mature).  At  Wt’:  συγκεντρωμένο 
πρωτεινικό εκχύλισμα από φυσικού τύπου A. thaliana , Nb Wt’: συγκεντρωμένο εκχύλισμα από Ν. benthamiana, 
NbWt: πρωτεινικό εκχύλισμα από μη αγροεμποτισμένα τμήματα αγροεμποτισμένων με φορέα υπερέκφρασης 
της  AtERI‐LIKE1  Ν.benthamiana,  Nb  green:  πρωτεινικό  εκχύλισμα  από  αγροεμποτισμένα  τμήματα  
N.benthamiana  πρώιμου  σταδίου  (πράσινα  φύλλα). Νb white:  πρωτεινικό  εκχύλισμα  από  αγροεμποτισμένα 
τμήματα  Ν. benthamianna όψιμου σταδίου (άσπρα χλωρωτικά φύλλα). 

 Στις  υβριδοποιήσεις  κατά western  χρησιμοποιήθηκαν  συγκεντρωμένα  πρωτεϊνικά 

εκχυλίσματα  από  A.thaliana  και  N.benthamianna,  καθώς  επίσης  εκχυλίσματα  από 

αγροεμποτισμένα  φυτά  N.benthamianna  τα  οποία  υπερεκφράζανε  την  AtERI‐LIKE1  στις 

αγροεμποτισμένες περιοχές.  Από  τα αγροεμποτισμένα φυτά εκχυλίστηκαν πρωτεΐνες από 

φύλλα  και  συγκεκριμένα  από  περιοχές  υπερέκφρασης  (χαρακτηριστικό  άσπρο  χρώμα, 

white), περιοχές που υπερέκφραζαν την AtERI‐LIKE1 σε αρχικό στάδιο( ήταν ακόμα πράσινα 

τα φύλλα  ,green) και από περιοχές που δεν είχαν αγροεμποτιστεί, από τα  ίδια φυτά  (wt). 

Επιπρόσθετα λίγα μόλις pmoles καθαρισμένων πρωτεϊνών ΑtERI‐LIKE1 και ΔLPAtERI‐LIKE1 

χρησιμοποιήθηκαν ως controls.  

Τα αποτελέσματα που ανακτήθηκαν συνοψίζονται στην εικόνα 3.11. Σε ένα πρώτο 

βαθμό έγινε δυνατή η ανίχνευση της ομόλογης της AtERI‐LIKE1 σε φυτά N.benthamiana. Το 

ότι ανιχνεύτηκε σε πολύ συγκεντρωμένο δείγμα υποδηλώνει την χαμηλή παρουσία της και 

στην N.benthamiana  ενώ  το ότι  δεν  κατέστει  δυνατή η ανίχνευσή  της σε φυτά A.thaliana 

(ακόμα  και  στα  συγκεντρωμένα  δείγματα)  μπορεί  να  δηλώνει  ότι  στη  N.benthamiana 
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εκφράζεται  σε  μεγαλύτερα  επίπεδα.  Θα  μπορούσε  επίσης  να  υποτεθεί  η  παρουσία  της 

NbERI  (Nicotiana  benthamiana  ERI)  στο  κυτταρόπλασμα  κάτι  που  θα  ευνοούσε  την 

απομόνωση  μεγαλύτερης  ποσότητας  κατά  την  εκχύλιση  του  ιστού  μιας  και  θα  είχε  ένα 

εμπόδιο λιγότερο να διασχίσει σε σχέση με την ομόλογη της στην Arabidopsis που πρέπει 

να ξεπεράσει και τι διπλοστοιβάδα των χλωροπλαστων (επιπλέον εμπόδια στον δρόμο προς 

την διαλυτοποίηση της –περισσότερες απώλειες λόγω δημιουργίας συσσωματωμάτων και 

κατακρήμνισης). 

Σε  ένα  δεύτερο  βαθμό  είναι  αξιοσημείωτο  ότι  στα  εκχυλίσματα  από 

αγροεμποτισμένες περιοχές που υπερεκφράζουν την AtERI‐LIKE1 ανακτώνται δύο διακριτές 

κλασματώσεις.  Η μία  έχει  περίπου  το  ίδιο μέγεθος με  την ΔLPAtERI‐LIKE1(mature)  ενώ η 

δεύτερη είναι ελαφρώς μικρότερη. To γεγονός αυτό γεννά μια ενδιαφέρουσα υπόθεση της 

ύπαρξης  δύο  διαφορετικών  ισομορφών  που  μπορεί  να  προκύπτουν  με  εναλλακτικό 

μάτισμα. Η τελευταία υπόθεση θα αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και στη συζήτηση. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 
 

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  έγινε  προσπάθεια  να 

απαντηθούν σε ένα βαθμό κάποια βασικά ερωτήματα γύρω από τη δράση της AtERI‐LIKE1, 

εκπροσώπου  μιας  οικογένειας  πρωτεϊνών  με  μεγάλη  συμμετοχή  σε  διεργασίες  RNA 

μεταβολισμού.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  προσπαθειών  αυτών  εστιάστηκε  στην  εύρεση 

πιθανών  υποστρωμάτων  και  μεταφράστηκε  σε  μία  σειρά  in  vitro  πειραμάτων    κατά  τα 

οποία δοκιμάστηκαν υποστρώματα (ssRNAs,dsRNAs, 5,8 S rRNA, 5 S rRNA)   κάποια από τα 

οποία  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  φυσικά  υποστρώματα    μελετημένων  ομολόγων  της.  Η 

προσπάθεια όμως αυτή δεν οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα.   Σε ένα δεύτερο βαθμό , 

επιχειρώντας  την  ανίχνευσή  της  AtERI‐LIKE1  σε  πρωτεϊνικά  εκχυλίσματα  (ενότητα  3.3), 

γεννήθηκαν  ενδιαφέρουσες  υποθέσεις  που  ίσως  και  να  προβληματίσουν  πολύ  στο  εγγύς 

μέλλον το ερευνητικό ενδιαφέρον.  

Στα πλαίσια των  in vitro πειραμάτων έπρεπε πρώτα να απομονωθεί η AtERI‐LIKE1 

κάτω  από  μη  αποδιατακτικές  συνθήκες.  Ο  καθαρισμός  δεν  ήταν  εύκολος  ενώ  δεν 

επιλύθηκαν  σοβαρά  ζητήματα  όπως  αυτό  της  απομόνωσης  μεγάλων  ποσοτήτων 

λειτουργικής  πρωτεΐνης.  Σε  κάποιες  μάλιστα  περιπτώσεις  κατά  την  διαδικασία  της 

διαπίδυσης  , επειδή ένα μέρος της ήδη χαμηλής ποσότητας κατακρημνιζόταν  (πιθανά   ως 

απόρροια  της  αλλαγής  του  pH  από  8‐7,5)    έμενε  ακόμα  λιγότερη  διαθέσιμη  (διαλυτή) 

πρωτεΐνη από ότι είχε καθαριστεί αρχικά. Η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα  θα επέτρεπε από 

την μία τον περιορισμό των χειρισμών (περισσότεροι καθαρισμοί –μεγαλύτερη πιθανότητα 

λάθους‐όπου λάθος, επίπτωση στη δομή και κατ’ επέκταση λειτουργία της πρωτεΐνης) και 

από την άλλη τον   πιο σαφή και ακριβή υπολογισμό των συγκεντρώσεων   των πρωτεϊνών 

στα εκχυλίσματα/κλάσματα που θα προσέδιδε αξιοπιστία στο σχεδιασμό των αντιδράσεων. 

Θα  πρέπει  λοιπόν,  πριν  επιχειρηθεί  επανάληψη  των  πειραμάτων  να  τελειοποιηθεί  το 

κομμάτι του καθαρισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με δοκιμή νέων συνθηκών, διατηρώντας το 

βακτηριακό  σύστημα  υπερέκφρασης  (στέλεχος  BL21)  ή  με  τη  δοκιμή  άλλου  συστήματος 

υπερέκφρασης,  όπως  π.χ.  Pichia  pastoris,  το  οποίο  υπερτερεί  σε  περιπτώσεις  χαμηλής 

διαλυτότητας  ευκαρυωτικών  πρωτεϊνών.  Γενικά  είναι  κρίσιμο  σημείο  και  πρέπει  να 

αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή σε μια ενδεχόμενη επανάληψη των πειραμάτων. 

Σε ότι αφορά τα in vitro περάματα,  τρία βασικά αποτελέσματα χρήζουν συζήτησης 

και προέρχονται όλα από πειράματα πρόσδεσης.  Αρχικά  το περίεργο αποτέλεσμα σε  ένα 

πείραμα  καταλυτικής  δραστικότητας  με  τα  ssRNAs  (εικόνα  3.7.).  Κατά  περίεργο  λόγο,  τα 

ssRNAs  προστατεύτηκαν  από  την  παρουσία  της  άγνωστου  ταυτότητας  RNAσης,  με  έναν 
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AtERI‐LIKE1‐εξαρτώμενο  τρόπο.  Όσο  αυξανόταν  η  παρουσία  της  AtERI‐LIKE1  στις 

αντιδράσεις  τόσο  μειωνόταν  η  αποικοδόμηση  των  ssRNAs.  Το  γεγονός  αυτό  άφηνε 

περιθώριο  για  υποθέσεις  αλληλεπίδρασης  της AtERI‐LIKE1  με  τα  ssRNAs,  που  όμως  δεν 

επιβεβαιώθηκαν  σε  επόμενα πειράματα πρόσδεσης.  Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί  να μην 

είναι καθόλου παράδοξο τελικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στα πειράματα αυτά επωάστηκε 

η πλήρους μεγέθους πρωτεΐνη, αυτή δηλαδή που φέρει την αλληλουχία στόχευσης στους 

χλωροπλάστες.  Τα  σήματα  στόχευσης  δεν  συμμετέχουν  στη  τελική  δομή  των  πρωτεϊνών 

που  τα  φέρουν.  Εκτός  του  ότι  οι  αλληλουχίες  σήματα  δεν  συναντώνται  σε  πλήρως 

λειτουργικές  πρωτεΐνες  (αποκόπτονται  πριν  αυτές  πάρουν  την  τελική  διαμόρφωσή  τους) 

έχουν  ιδιαίτερο  υδρόφοβο  χαρακτήρα.  Επομένως  θα  μπορούσε  η  AtERI‐LIKE1  να 

προστατεύσει  τα  ssRNAs  έμμεσα.  Όχι  δηλαδή  με  την  πρόσδεση  σε  αυτά,  άλλα  με  το  να 

παρέμβει μέσω της υδρόφοβης αυτή περιοχής    στη δράση  της RNAσης, Από  την άλλη,  in 

vitro  πειράματα  για  άλλα  μέλη  της DEDD  οικογένειας  (3’hEXO,  SpERI, DmSNIPPER)  έχουν 

δείξει  την  ικανότητα  τους  να  προσδένονται  και  να  υδρολύουν  το  3’  άκρο    σε  ssRNAs 

υποστρώματα  (Ιida  et  al.,2006, Xiao‐cui  Yang  et  al.,  2006,  Kupsco  et  al.,  2006)  και  ότι  ο 

μοναδικός  περιορισμός  για  την    δράση  του  αυτή  είναι  η  υψηλή  παρουσία  πυριμιδινών 

κοντά στα άκρα αυτά. Επομένως δεν πρέπει να οδηγηθούμε αβίαστα στο συμπέρασμα της 

μη αλληλεπίδρασης  της AtERI‐LIKE1  με  τα ssRNAs, αλλά μια προσεκτική επανάληψη τους 

αξίζει να γίνει. 

Το  δεύτερο  θέμα  είναι  το  αποτέλεσμα  που  εξαρχής  έδειχνε  μία  ικανότητα 

πρόσδεσης της ΑtERI‐LIKE1 σε dsRNAs (εικόνα 3.5). Το ενθαρυντικό αυτό αποτέλεσμα δεν 

επαναλήφθηκε, πράγμα που εγείρει αρκετά ερωτηματικά, γιατί ήταν κάτι που αναμενόταν 

με  μεγάλη  πιθανότητα  μιας  και  για  όλους  του  εκπροσώπους  από  την  κατηγορία  των 

ευκαρυωτών (3hEXO, SpERI, CeERI1b, DmSNIPPER) έχει αποδοθεί (έστω  in vitro) ικανότητα 

να  υδρολύουν  τέτοιου  τύπου  υποστρώματα  (Ιida  et  al.,2006, Xiao‐cui  Yang  et 

al.,2006,Kupsco et al.,2006, Timmons, L).  Τέλος,  το αποτέλεσμα που ανακτήθηκε από ένα 

πείραμα  πρόσδεσης  για  το  5S  rRNA  (εικόνα  3.8).  Μια  ζώνη  που  εμφανίστηκε  να 

μεταναστεύει αργότερα σε δύο από  τις αντιδράσεις που περιείχαν ΔLPAtERI‐LIKE1  έδειξε 

να επιβεβαιώνει  τη σημαντικότερη υπόθεση που είχε γίνει για το φυσικό υπόστρωμα της 

πρωτεΐνης.  Δεν  κατέστει  όμως  δυνατή  η  επανάληψη  του  και  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί 

αβίαστα θετικό.  

 Τα  ερωτηματικά  που  προέκυψαν  γενικά  από  τα  in  vitro  πειράματα  έχουν  δύο 

βασικούς  άξονες.  Στο  πρώτο  άξονα  στηρίζονται  ερωτήματα  καθαρά  πρακτικής,  τεχνικής 

φύσης όπως η ακεραιότητα  της πρωτεΐνης  (αναλύεται  παραπάνω)  αλλά  και  οι  συνθήκες, 

στις  οποίες  γίνονταν  τα  πειράματα.  Η  παρουσία  ενός  θετικού  μάρτυρα  (όπως  για 
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παράδειγμα  κάποια  από  της  υπόλοιπες  μελετημένες  DEDDh  εξωνουκλεάσες)    θα  

προσέδιδε  φερεγγυότητα  τουλάχιστον ως  προς  της  συνθήκες.    Στον  δεύτερο  άξονα  είναι 

περισσότερο  βιοχημικής  φύσεως  ερωτήματα  και  εστιάζονται  ςτο  ενεργό  κέντρο  στην 

περιοχή πρόσδεσης. Μήπως δεν φέρει κάποια περιοχή πρόσδεσης στην αλληλουχία της και 

χρειάζεται κάποια πρωτεΐνη να τη  στρατολογεί στις περιοχές δράσης της; Τα περισσότερα 

χαρακτηρισμένα μέλη  των μελετημένων  ευκαρυωτικών ERIs,   φέρουν SAP  επικράτειες με 

τις οποίες προσδένονται στα υποστρώματα. Απουσία των περιοχών αυτών δεν είναι δυνατή 

η  πρόσδεση  και  η  μετέπειτα  υδρόλυση  των  υποστρωμάτων  τους.  H  AtERI‐LIKE1  και  η 

DmSNIPPER  δεν  φέρουν  SAP  επικράτεια,  όμως  για  την  τελευταία  έχει  αποδειχθεί  ότι  τη 

δράση  της  SAP  υποκαθιστά  μια  μη  συμβατική  περιοχή  πρόσδεσης  σε  νουκλεινικά  οξέα, 

μιας και τα  in vitro πειράματα την θέλουν να μπορεί να καταλύει τόσο RNA όσο και DNA 

υποστρώματα  (λειτουργική  ικανότητα  που  ομοιάζει  στη  βακτηριακή  RNAse  T).    Η AtERI‐

LIKE1  είναι  η  μοναδική  ευκαρυωτική  DEDD  με  πλαστιδιακό  εντοπισμό  και  δη 

χλωροπλαστικό. Το γεγονός αυτό από μόνο του προκαλεί εύλογα ερωτήματα όχι μόνο για 

την λειτουργία της αλλά και για τον μηχανιστικό τρόπο με τον οποίο συμμετέχει σε αυτή.  

Όσο για την λειτουργία της δεν χωράει αμφιβολία ότι θα συμμετέχει σε κάποιο μεταβολικό 

μονοπάτι  RNA  μορίων.  Στα  περισσότερα  χλωροπλαστικά  μονοπάτια  RNA  μεταβολισμού 

(επεξεργασία πολυκιστρωνικών μηνυμάτων, RNA επιμέλειας) έχει βρεθεί ότι συμμετέχουν 

εκπρόσωποι μιας πολυπληθούς οικογένειας πρωτεϊνών , αυτή των PPRs (PentatricoPeptide 

Repeat protein family) (Andres et al., 2007). Τα μέλη της οικογένειας αυτής χαρακτηρίζονται 

από  την  παρουσία  στην  αλληλουχία  τους  επαναλήψεων  πρωτεϊνικών  μοτίβων 

χαρακτηρισμένων  για  αλληλεπιδράσεις  πρωτεΐνης‐πρωτεΐνης  και  πρωτεΐνης‐νουκλεινικού 

οξέος.  Μέσω  αυτών  των  μοτίβων  εκπονούν  το  φυσιολογικό  τους  ρόλο  που  είναι  η 

επιστράτευση  εκτελεστικών  πρωτεϊνών  (ενδονουκλεασών‐CCR2,  απαμινάση  του 

μηχανισμού  της  επιμέλειας‐CCR4,  Kotera  et  al.,2005)  στις  περιοχές  δράσης  τους.  Τα 

ανώτερα  φυτά  κωδικοποιούν  περίπου  450‐500  τέτοιου  τύπου  πρωτεΐνες  με  τις 

περισσότερες  να  έχουν  μιτοχονδριακό  ή  κυρίως  χλωροπλαστικό  εντοπισμό  (λογισμικά 

πρόβλεψης εντοπισμού). Κάποια από αυτές θα μπορούσε να μεσολαβεί στην πρόσδεση της 

AtERI‐LIKE1  με  το  φυσικό  της  υπόστρωμα.  Η  θεώρηση  αυτή  ενισχύεται  από  την  σχετική 

θέση  του  γονιδίου  της  eri‐like1  στην  A.  thaliana.  Στην  βάση  δεδομένων  PLAZA 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/plaza/),  στην  οποία  οργανώνονται  δεδομένα  που 

προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση φυτικών γενωμάτων,   παρατηρήθηκε ότι αμέσως 

3’  από  το  γονίδιο  της  eri‐like1  (At3g15140)  βρίσκεται  ένα  γονίδιο  (At3g15130)  η 

αλληλουχία του οποίου δείχνει ότι κωδικοποιεί για ένα μέλος της οικογένειας των PPRs.  
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Εικόνα  4.1.  H  «γειτονιά»  του  γονιδίου  της  Aterilike1  στο  χρωμόσωμα  3.  Το  σκουρο  μπλε  βέλος 
αντιπροσωπεύει το γονίδιο της Ateri‐like1. Μέσα σε κόκκινο διακεκομένο πλαίσιο επισημαίνεται το γονίδιο που 
κωδικοποιεί μια πιθανή PPR πρωτεΐνη. 

Γενικά  η  σειρά  και  η  σχετική  θέση  των  γονιδίων  στο  γένωμα  έχει  προκύψει  μετά 

από γενωμικές ανακατατάξεις που επιλέχθηκαν και την εξέλιξη των ειδών με κανόνες που 

«επιβάλλονται» από την φυσική επιλογή. Το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η επιλογή είναι ένα 

τεράστιο  ζήτημα και δεν μπορεί  να αναλυθεί σε λίγες μόνο γραμμές. Μια πάντως λογική 

πίσω από  τη  σχετικές  θέσεις  των  γονιδίων  είναι  η  λειτουργική  συσχέτιση  των  προϊόντων 

τους.  Εάν,  για  παράδειγμα,  δύο  γονιδιακά  προϊόντα  συμμετέχουν  στην  ίδια  διαδικασία, 

τότε σίγουρα θα εξυπηρετούσε την σύγχρονη έκφραση τους, το να μοιράζονται τα γονίδια 

τους, κοινά ή κοντινά ρυθμιστικά στοιχεία (τοπικές αλλαγές στη δομή της χρωματίνης, στον 

υποκινητή  του  ενός  γονιδίου  θα  μπορούσε  να  εξυπηρετήσει  στην  στρατολόγηση 

μεταγραφικών  παραγόντων  σε  κάποιο  διπλανό  ρυθμιστικό  στοιχείο  που  θα  ελέγχει  την 

έκφραση του γειτονικού, συνταινικού γονιδίου) γονιδίου  που θα έκαναν ποιο προσβάσιμη 

την δομή  της  χρωματίνης  .    Τα δεδομένα από  την PLAZA  (συνταινία eri‐like1  και πιθανής 

ppr)  σε  συνδυασμό  με  την  συμμετοχή  PPR  πρωτεϊνών  σε  ποικίλες  διεργασίες  RNA 

μεταβολισμού ως μεσολαβητές, αλλά και  την απουσία κάποιου αναγνωρισμένου μοτίβου 

πρόσδεσης της AtERI‐LIKE1 σε νουκλεινικά οξέα στοιχειοθετούν την υπόθεση η άγνωστης 

ταυτότητας  μη  χαρακτηρισμένη PPR  να  εμπλέκεται  στο  ίδιο  μεταβολικό  μονοπάτι  με  την 

AtERI‐LIKE1.  Την  υπόθεση  αυτή  θα  τη  στήριζε  ακόμα  περισσότερο  η  συντήρηση  της 

συνταινίας των δύο αυτών γονιδίων και σε άλλους φυτικούς οργανισμούς, κάτι που πρέπει 

να  εξεταστεί. Παρόλα αυτά  ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ο  καθαρισμός  της PPR  πρωτεΐνης 

και η επανάληψη όλων των in vitro αποτελεσμάτων παρουσίας αυτής. 

Στο  τρίτο  και  τελευταίο  κύκλο πειραμάτων  έγινε μια προσπάθεια  να ανιχνευτεί  η 

ομόλογη της AtERI‐LIKE1  σε πρωτεϊνικό επίπεδο στη N. benthamianna.  Στην A.  thaliana η 

ΑtERI‐LIKE1  έχει  πολύ  χαμηλή  παρουσία  σχεδόν  σε  όλους  τους  φυτικούς  ιστούς,  με 

εξαίρεση τις κοτιληδόνες, ακραίο μερίστωμα και γενικά αναπτυξιακού χαρακτήρα ιστούς. Η 

μη ανίχνευσή της σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από αγρίου τύπου ιστούς (φύλλα), από φυτά 

A.thaliana  ήταν  ενδεικτική  της  χαμηλής  αυτής  παρουσίας.  Παρόλα  αυτά  δύο  πράγματα 

αξίζει  να σχολιαστούν. Αρχικά η ανάκτηση μίας  κλασμάτωσης που μετανάστευε ελαφρώς 

ταχύτερα  από  την  πλήρους  μεγέθους  ΑtERI‐LIKE1  στο  συγκεντρωμένο  πρωτεϊνικό 

εκχύλισμα  από  αγρίου  τύπου  φυτών N.  benthamiana.  H  κλασμάτωση  αυτή  φαίνεται  να 
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αντιστοιχεί  στην  ομόλογη  DEDD  εξωνουκλεάση  της  N.  benthamiana.  Η  διαφορά  στην 

μετανάστευση  θα  μπορεί  να  αποδοθεί  στη  παρουσία  του    επίτοπου  πολυϊστιδίνης  που 

προσδίδει στην καθαρισμένη πλήρους μεγέθους AtERI‐LIKE1 0,5 kD επιπλέον. Θα μπορούσε 

βέβαια η ΝbERI (Νicotiana benthamiana ERI) να έχει απλά μικρότερο μοριακό βάρος. Από 

τη  στιγμή  που  δεν  έχει  κλωνοποιηθεί  το  γονίδιο  που  κωδικοποιεί  την  NbERI  και  δεν 

μπορούμε  να  γνωρίζουμε  το ακριβές μέγεθος  της,  δεν μπορούμε  να διεγαγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα.  

Το  δεύτερο  και  σημαντικότερο  ίσως,  είναι  η  παρουσία  δύο  διακριτών 

κλασματώσεων στα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα που προέρχονταν από ιστούς Ν.benthamiana 

που  υπερέκφραζαν  την AtERI‐LIKE1.  Η  μια  κλασμάτωση  εντοπίστηκε  στα 30 kD  (περίπου 

ίση με την ΔLPAtERI‐LIKE) ενώ η δεύτερη μετανάστευε στα 34 kD.  Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι 

δυο αυτές ζώνες αντιστοιχούν στην πλήρους μεγέθους AtERI‐LIKE1 (όταν βρίσκεται ακόμα 

στο κυτταρόπλασμα, πριν αποκοπεί το πεπτίδιο οδηγός) και στη ώριμη ΔLPAtERI‐LIKE1  (η 

οποία βρίσκεται ήδη μέσα στον χλωροπλάστη). Το μοριακό βάρος της τελευταίας συμφωνεί 

με την υπόθεση σε αντίθεση με το μοριακό βάρος της πρώτης (διαφορά 4‐5 kD).  Μια άλλη 

υπόθεση  που  θα  μπορούσε  να  εξηγήσει  το  αποτέλεσμα  ήταν  η  παραγωγή  δύο  ελαφρώς 

διαφορετικών  πρωτεϊνών  από  τον  ίδιο  γενετικό  τόπο  ή  με  άλλα  λόγια  το  εναλλακτικό 

μάτισμα  του  μεταγράφου  του  γονιδίου  της  ΑtERI‐LIKE1.    Mία  καταχώρηση  στην  ΝCBI 

ενισχύει  αυτήν  την  υπόθεση  μιας  και  συνδιάζοντας  τις  5  διαφορετικές  θέσεις  σύραψης 

εξωνίων  με  τα  ανοικτά  πλαίσια  ανάγνωσης  και  τα  πιθανά  κωδικώνια  έναρξης  καταλήγει 

στην  πρόβλεψη  ενός  εναλλακτικού  μεταγράφου  που  δυνητικά  θα  μπορούσε  να 

μεταφράζεται σε λειτουργική πρωτεΐνη (Εικόνα 4.2.).   

 

 
Εικόνα 4.2. Πρόβλεψη εναλλακτικού μεταγράφου για την AtERILIKE1 από την NCBI. Με ροζ χρώμα 
και φορά 5’‐3’ από τα δεξιά απεικονίζονται τα δύο μετάγραφα με ορθογώνια τα εξώνια και γωνίες τα ιντρόνια. 
Το  a  είναι  το  γνωστό  μετάγραφο  της  AtERI‐LIKE1  ενώ  b  αυτό  το  οποίο  προβλέπεται  από  την  NCBI.  Τα 
συντηρημένα κατάλοιπα του DEDDh μοτίβου επισημαίνονται πάνω από τα εξώνια που τα κωδικοποιούν. 
 

Το  εναλλακτικό  μετάγραφο  που  προτείνεται  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να 

εξηγήσει  το  αποτέλεσμα    των  δύο  διαφορετικών  κλασματώσεων  που  ανακτήθηκαν  στα 

εκχυλίσματα των ιστών που την υπερέκφραζαν, μιας και η πρωτεΐνη που θα κωδικοποιείτο 
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θα ήταν μικρότερη (24 kD) από την άγνωστης ταυτότητας κλασμάτωσης (34 kD). Επίσης από 

μικρή  αλλά  λεπτομερή  ανάλυση  της  καταχώρησης  προέκυψε  ότι  η  πρωτεΐνη  που  θα 

παράγονταν  δεν  θα  άνηκε  στις  DEDD  εξωνουκλεάσες  μιας  και  θα  έλειπαν  από  την 

αλληλουχία της τα δύο πρώτα(D133, E135) συντηρημένα κατάλοιπα του ενεργού κέντρου 

των DEDD  εξωνουκλεασών.  Η  μη  λήψη  απαντήσεων  από  την  καταχώρηση  του NCBI  δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκλείει  την πιθανότητα παραγωγής δύο  ισομορφών της AtERI‐

LIKE1 από τον γενετικό της τόπο. Εξάλλου η βιοπληροφορική μπορεί μόνο να προσεγγίσει 

μία  κατάσταση  χωρίς  σε  καμία περίπτωση  να θεωρούνται ως  θέσφατα  τα αποτελέσματά 

της. Στον C.elegans έχει ήδη αποδειχθεί η παρουσία δύο  ισομορφών  (ΕRI1a  και ERI1b) με 

διακριτό ρόλο στην ωρίμανση  του 5,8 S rRNA και στη ρύθμιση μονοπατιών siRNAs.  
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