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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ήταν στα µέσα του 1960 όταν διαφάνηκαν οι βασικές αρχές της µεταγραφικής 

ρύθµισης των γονιδίων µέσα από την πρωτοποριακή δουλειά των Francois Jacob και 

Jacque Monod στα βακτήρια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου 

DNA γρήγορα έγινε κατανοητό ότι έννοιες που τέθηκαν για πρώτη φορά εκείνη την 

εποχή δεν αφορούσαν µόνο στην απλή γονιδιακή ρύθµιση των προκαρυωτικών 

οργανισµών, αλλά και στον εξαιρετικά πολύπλοκο µηχανισµό της ευκαρυωτικής 

γονιδιακής µεταγραφής. Έννοιες όπως υποκινητής, χειριστής, θετικό ρυθµιστικό 

στοιχείο, ενεργοποιητής  και καταστολέας θεωρούνται πλέον θεµελιώδεις και κοινές 

για όλους τους οργανισµούς. 

Παρά τον κοινό βασικό µοριακό µηχανισµό προκαρυωτών και ευκαρυωτών, οι 

τελευταίοι χαρακτηρίζονται από την ικανότητα που έχουν να ρυθµίζουν τη 

µεταγραφή του γενετικού τους υλικού σε πολλαπλά επίπεδα. Ακόµα και στους 

κατώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς όπως ο µονοκύτταρος S. cerevisiae, η 

µεταγραφική ρύθµιση δεν αποτελεί µια απλοποιηµένη διαδικασία, αλλά συντελείται 

µέσα από ένα δαιδαλώδες και καλά οργανωµένο δίκτυο µεταγραφικών παραγόντων 

που σκοπό έχει τη φυσιολογική µεταγραφική απόκριση του κυττάρου σε 

συγκεκριµένες συνθήκες. 

Μια σηµαντική λειτουργία του σακχαροµύκητα η οποία ελέγχεται από 

πολυσύνθετους µεταγραφικούς µηχανισµούς είναι ο µεταβολισµός της γλυκόζης και 

άλλων εναλλακτικών πηγών άνθρακα µε απώτερο σκοπό την παραγωγή ενέργειας. 

Όπως τα θηλαστικά προτιµούν να καταναλώνουν γλυκόζη, τον πιο κοινό 

µονοσακχαρίτη που βρίσκεται σε περίσσεια στη φύση, έτσι και στα κύτταρα ζύµης η 

προτίµηση στη συγκεκριµένη πηγή άνθρακα είναι δεδοµένη. Για το λόγο αυτό, ο 

σακχαροµύκητας έχει εξελίξει µια πλειάδα από ρυθµιστικούς µηχανισµούς ούτως 

ώστε να εκµεταλλεύεται πλήρως τη διαθέσιµη προς κατανάλωση ποσότητα γλυκόζης 

πριν χρησιµοποιήσει εναλλακτικές πηγές άνθρακα, όπως η γαλακτόζη και η 

σουκρόζη. Το µεταγραφικό µονοπάτι ελέγχου του µεταβολισµού της γλυκόζης και 

άλλων πηγών άνθρακα είναι γνωστό ως “µεταγραφική ρύθµιση µέσω καταβολισµού 

πηγών άνθρακα”, ή αλλιώς “καταστολή µέσω γλυκόζης” (επισκόπηση γίνεται στα 

Gancedo, 1998 και Carlson, 1999). Η παρουσία της γλυκόζης στο περιβάλλον του 
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σακχαροµύκητα οδηγεί στη γενικευµένη καταστολή της έκφρασης γονιδίων που 



κωδικοποιούν τόσο για πρωτεΐνες που εµπλέκονται στην αναπνοή, όσο και για 

ένζυµα απαραίτητα για τον καταβολισµό εναλλακτικών πηγών άνθρακα και την 

συνεπακόλουθη εισαγωγή των σακχάρων στον κύκλο της γλυκόλυσης (επισκόπηση 

γίνεται στα Gancedo and Serrano, 1989; Johnston, 1999). Ένα παράδειγµα ενζύµων, η 

µεταγραφή των οποίων καταστέλλεται παρουσία γλυκόζης και ενεργοποιείται κατά 

την απουσία της, είναι οι γλυκοσιδάσες όπως η ινβερτάση που διασπά το δεσµό 

γλυκόζης-φρουκτόζης στη σουκρόζη και η µελιβιάση που διασπά το δεσµό 

γαλακτόζης-γλυκόζης στη µελιβιόζη. 

Η µεταγραφική ρύθµιση µέσω καταβολισµού πηγών άνθρακα µπορεί όµως να 

γίνει ακόµα πιο πολύπλοκη και για αυτό το λόγο, ενδιαφέρουσα. Υπάρχει µια 

κατηγορία γονιδίων η οποία έχει την ιδιότητα να ρυθµίζεται µεταγραφικά σε δύο 

επίπεδα: υφίστανται καταστολή της µεταγραφής τους παρουσία γλυκόζης, ενώ 

επάγονται µόνο παρουσία συγκεκριµένων εναλλακτικών πηγών άνθρακα. Γονίδια 

που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία είναι τα γονίδια GAL, η µεταγραφή των 

οποίων ενεργοποιείται αποκλειστικά παρουσία γαλακτόζης ως πηγή άνθρακα 

(επισκόπηση γίνεται στο Lohr et al., 1995). Ακριβώς αυτή η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα 

των ρυθµιστικών µηχανισµών της µεταγραφής των γονιδίων GAL ήταν που οδήγησε 

στη διαρκή µελέτη τους και προσπάθεια αποσαφήνισης τους για πάνω από τριάντα 

χρόνια. Το αποτέλεσµα αυτής της αδιάκοπης και λεπτοµερούς έρευνας ήταν να 

θεωρείται σήµερα ο µηχανισµός ρύθµισης των γονιδίων GAL ως ένα κλασικό 

παράδειγµα µεταγραφικής ρύθµισης στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, χωρίς 

βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµα σκοτεινά σηµεία που χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας. 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ GAL 
 

Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα γονίδια που χρησιµοποιούνται για την 

αξιοποίηση της γαλακτόζης ως πηγή άνθρακα από το κύτταρο µέσα από το µονοπάτι 

Leloir. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η έκφραση όλων των γονιδίων του πίνακα 1 επάγεται 

σε µικρό ή µεγάλο βαθµό από την παρουσία γαλακτόζης και καταστέλλεται από τη 
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γλυκόζη. Η υψηλότερη επαγωγή, 1000 φορές ενεργοποίηση πάνω από το -ουσιαστικά 



ανύπαρκτο- επίπεδο µεταγραφής παρουσία γλυκόζης, συµβαίνει στα γονίδια που 

κωδικοποιούν για τα πιο σηµαντικά ένζυµα του µονοπατιού µετατροπής της 

γαλακτόζης σε 1-φωσφορική-γλυκόζη (γονίδια GAL1, GAL2, GAL7, και GAL10). Τα 

υπόλοιπα γονίδια εκφράζονται παρουσία γλυκόζης σε ανιχνεύσιµα βασικά επίπεδα 

και επάγονται µετριοπαθώς παρουσία γαλακτόζης. 

 

 
Πίνακας 1. Τα γονίδια GAL και η έκφρασή τους. 

 

 

3. ΜΟΝΟΠΑΤΙ LELOIR 

Το µονοπάτι Leloir αποτελείται από διαδοχικά στάδια µετατροπής της 

γαλακτόζης σε 6-φωσφορική γλυκόζη, ώστε να µπορέσει να εισαχθεί στο µονοπάτι 

της γλυκόλυσης (St John and Davis, 1981; Bhat and Murthy, 2001). 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η γαλακτόζη µεταφέρεται από το περιβάλλον 

στο εσωτερικό του κυττάρου µέσω της περµεάσης που κωδικοποιείται από το γονίδιο 
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GAL2. Η πρώτη αντίδραση για την µετατροπή της γαλακτόζης σε γλυκόζη είναι η 
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Εικόνα 1. Το µονοπάτι µεταβολισµού της γαλακτόζης (µονοπάτι Leloir) και τα ρυθµιστικά ένζυµά 

του. 

φωσφορυλίωση της ενδοκυττάριας γαλακτόζης σε 1-φωσφορική-γαλακτόζη από τη 

γαλακτοκινάση Gal1. Η 1-φωσφορική-γαλακτόζη αποκτά τότε µία ουριδιλο-οµάδα 

από την ουριδινο- διφωσφορική γλυκόζη (UDP-γλυκόζη), µία ενδιάµεση ένωση για 

τη σύνθεση γλυκοζιτικών δεσµών. Τα προϊόντα της αντίδρασης αυτής, η οποία 

καταλύεται από την ουριδυλοµεταφοράση της 1-φωσφορικής γαλακτόζης 

(κωδικοποιείται από το γονίδιο GAL7) είναι η UDP-γαλακτόζη και η 1-φωσφορική 

γλυκόζη. Ενώ η γαλακτόζη είναι συνδεδεµένη µε το UDP, επιµερίζεται σε γλυκόζη. 

Η στερεοδιάταξη της υδροξυλικής οµάδας στον άνθρακα 4 αναστρέφεται από την 4-

επιµεράση της UDP-γαλακτόζης (κωδικοποιείται από το γονίδιο GAL10), η οποία 

περιέχει στενά συνδεδεµένο NAD+. To NAD+ ανάγεται µεταβατικά σε NADΗ κατά 

την κατάλυση, µεταφέροντας µε αυτόν το τρόπο το ίδιο υδρογόνο στην άλλη πλευρά 

του C-4 για να σχηµατισθεί το επιµερές της UDP-γλυκόζης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

η UDP-γλυκόζη δεν καταναλώνεται κατά τη µετατροπή της γαλακτόζης προς 

γλυκόζη γιατί αναγεννάται από την UDP-γαλακτόζη µε την 4-επιµεράση. Τέλος, η 1-

φωσφορική γλυκόζη ισοµερειώνεται σε 6-φωσφορική γλυκόζη από τη 

φωσφογλυκοµουτάση (γονίδιο GAL5) και µπορεί να εισαχθεί πλέον στο µονοπάτι της 

γλυκόλυσης. 

 

 



2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ GAL 

 

2.1. Εισαγωγή στο Σύστηµα GAL 

Το τρέχον µοντέλο που περιγράφει το µηχανισµό ρύθµισης των γονιδίων GAL 

παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Ο κύριος µεταγραφικός ρυθµιστής είναι η πρωτεΐνη 

Gal4, η οποία έχει την ικανότητα να προσδένεται στον υποκινητή των γονιδίων 

GAL1, GAL2, GAL7, και GAL10 και να ενεργοποιεί τη µεταγραφή τους. Για την 

καταστολή της µεταγραφής των γονιδίων GAL απαιτούνται δύο διακριτοί 

κατασταλτικοί µηχανισµοί. 

 

 
Εικόνα 2. Μοντέλο ρύθµισης των γονιδίων GAL. Τα βέλη δηλώνουν ενεργοποίηση, ενώ οι ράβδοι 

παρεµπόδιση. Οι τρεις διαδροµές της καταστολής µέσω γλυκόζης είναι αριθµηµένες.Tο στοιχείο UAS 

δηλώνει τη θέση πρόσδεσης του Gal4, ενώ το στοιχείο URS τη θέση πρόσδεσης του Mig1 (βλέπε 

κείµενο).  

 

Ο πρώτος µηχανισµός καταστολής ρυθµίζεται µέσω του µεταβολισµού της 

γλυκόζης. ∆ύο από τους κύριους ρυθµιστές της καταστολής µέσω γλυκόζης είναι η 

πρωτεΐνη Mig1 που έχει την ικανότητα να προσδένεται στους υποκινητές GAL 

(Nehlin and Ronne, 1990). και το γενικό κατασταλτικό σύµπλοκο Cyc8-Tup1 το 

οποίο αλληλεπιδρά µε το Mig1 (Treitel and Carlson, 1995). Οι παραπάνω 

καταστολείς στελεχώνουν όλους τους υποκινητές GAL, συµπεριλαµβανοµένου και 
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του υποκινητή του γονιδίου GAL4, και παρεµποδίζουν τη µεταγραφή τους µέσω 



πολλαπλών µηχανισµών (Trumbly, 1992; Johnston et al., 1994; Smith and Johnson, 

2000). Σε έλλειψη γλυκόζης ο καταστολέας Mig1 φωσφορυλιώνεται από την 

πρωτεϊνική κινάση Snf1, γεγονός που οδηγεί στην απενεργοποίηση του και στη 

συνακόλουθη µεταγραφική αποκαταστολή των γονιδίων GAL (Treitel et al., 1998; 

Carlson, 1999). Αναλυτικά ο ρόλος του καταστολέα Mig1 και του συµπλόκου Cyc8-

Tup1 πάνω στη µεταγραφή γονιδίων θα περιγραφθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 

Ο δεύτερος µηχανισµός λαµβάνει χώρα απουσία γαλακτόζης. Ο ενεργοποιητής 

Gal4 προσδένεται στον υποκινητή αλλά αδυνατεί να ενεργοποιήσει τη µεταγραφή 

καθώς παρεµποδίζεται από την πρωτεΐνη Gal80 µέσω άµεσων αλληλεπιδράσεων τους 

(Johnston and Carlson, 1992; Lohr et al., 1995). Κατά την προσθήκη γαλακτόζης, ο 

καταστολέας Gal80 αλληλεπιδρά µε τον επαγωγέα Gal3 µε αποτέλεσµα την 

απελευθέρωση του Gal4 από την κατασταλτική του δράση και τη µεταγραφική 

ενεργοποίηση του υποκινητή (Bhat and Murthy, 2001).  

 

2.2 ∆οµή και ∆ράση του Gal4  

Η πρωτεΐνη Gal4 είναι ίσως ο πρώτος ενεργοποιητής που χαρακτηρίστηκε ποτέ 

σε ευκαρυωτικό οργανισµό (Klar and Halvorson, 1974). Αποτελεί ένα αρθρωτό µόριο 

µεγέθους 99 Kda που περιέχει µια περιοχή πρόσδεσης στο DNA και δύο περιοχές 

µεταγραφικής ενεργοποίησης (εικόνα 3). Στο αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης 

υπάρχει ένα µοτίβο δακτυλίου ψευδαργύρου αποτελούµενο από έξι κυστεΐνες, το 

οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσδεση της πρωτεΐνης Gal4 σε cis-ρυθµιστικό 

στοιχείο UAS (Upstream Activatiοn Sequence), (Giniger et al., 1985; Johnston, 

1987;). Οι δύο ενεργοποιητικές περιοχές του εντοπίζονται, η µία παρακείµενα της 

περιοχής πρόσδεσης στο DNA και η άλλη στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης 

(Ma and Ptashne, 1987a). Μέσω αυτών των περιοχών ο Gal4 µπορεί να αλληλεπιδρά 

µε µια πλειάδα διαφορετικών µεταγραφικών παραγόντων. Στο καρβοξυτελικό άκρο 

βρίσκεται επίσης η περιοχή αλληλεπίδρασης του Gal4 µε τον καταστολέα Gal80 (Ma 

and Ptashne, 1987b). 
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Εικόνα 3. Σχηµατική απεικόνιση της πρωτεΐνης Gal4. Τα νούµερα δηλώνουν αµινοξέα και τα κουτιά 

περικλείουν τις λειτουργικές περιοχές της πρωτεΐνης. 



Ο Gal4 προσδένεται στο UAS ως διµερές (Marmorstein et al., 1992) και 

απουσία γαλακτόζης συµπλοκοποιείται µε τον καταστολέα Gal80 (Ma and Ptashne, 

1987b). Με αυτόν τον τρόπο παρεµποδίζονται οι αλληλεπιδράσεις του ενεργοποιητή 

µε συν-ενεργοποιητές και µε βασικά στοιχεία της µεταγραφικής µηχανής (π.χ. SAGA 

και Μεσολαβητικό σύµπλοκο του Ολοενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ, Koh et al., 

1998; Brown et al.2001; Carrozza et al., 2002). Για να επιτευχθεί από τον Gal4 

µεταγραφική ενεργοποίηση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πρώτα ο επαγωγέας Gal3, µια 

κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη µε υψηλή οµολογία µε το ένζυµο της γαλακτοκινάσης. 

Αυτό συµβαίνει µέσω πρόσδεσης της γαλακτόζης και του ATP πάνω στην πρωτεΐνη 

Gal3 (Yano and Fukasawa, 1997). Παρουσία γαλακτόζης ο ενεργός επαγωγέας 

αλληλεπιδρά µε τον καταστολέα Gal80 και µπλοκάρει την κατασταλτική του δράση 

(Suzuki-Fujimoto et al. 1996, Yano and Fukasawa, 1997). Ο µηχανισµός µε τον οποίο 

συµβαίνει η απελευθέρωση του Gal4 από τον Gal80 δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. 

Έχουν προταθεί δύο µοντέλα δράσης. Σύµφωνα µε το πρώτο, ο ενεργός Gal3 

παγιδεύει τον Gal80 στο κυτταρόπλασµα, παρεµποδίζοντας την εισαγωγή του στον 

πυρήνα (Sil et al., 1999). Στο δεύτερο µοντέλο, η αλληλεπίδραση του Gal3 µε τον 

Gal80 δεν οδηγεί σε διάσπαση του συµπλόκου Gal80-Gal4, αλλά σε αλλαγή της 

διαµόρφωσης του Gal80 τοιουτοτρόπως ώστε να αποκαλύπτεται η ενεργοποιός 

περιοχή του Gal4 (Peng and Hopper, 2000), (εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4. Μηχανισµός καταστολής και αποκαταστολής του Gal80. 

(A) Κατά την απουσία γαλακτόζης ο Gal3 εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα, ενώ ο  Gal80 κατανέµεται 

στο κυτταρόπλασµα και στον πυρήνα. (Β) Η παρουσία γαλακτόζης (εξάγωνο) και ATP (τρίγωνο) 

επάγει την αλληλεπίδραση του Gal3 µε το Gal80 στον πυρήνα ή στο κυτταρόπλασµα, οδηγώντας σε 

ενεργοποίηση του Gal4. 
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2.3 Μεταγραφική Ενεργοποίηση του Υποκινητή GAL1 

Ένα κλασικό παράδειγµα υποκινητή της οικογένειας GAL που υπόκειται σε 

πολυσύνθετη και αυστηρή µεταγραφική ρύθµιση από τον ενεργοποιητή Gal4 είναι ο 

υποκινητής του γονιδίου GAL1 που κωδικοποιεί για το ένζυµο της γαλακτοκινάσης. 

Η έκφραση του συγκεκριµένου ενζύµου πρέπει να είναι ολοκληρωτικά ελεγχόµενη, 

πρώτον για την πλήρη εκµετάλλευση της γλυκόζης από το κύτταρο ακόµα και 

παρουσία γαλακτόζης και δεύτερον για να αποφευχθεί η συσσώρευση τοξικών 

προϊόντων µέσα στο κύτταρο κατά τον µεταβολισµό της γαλακτόζης. Για αυτoύς τους 

λόγους, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η έκφραση του GAL1 παρουσία 

γλυκόζης βρίσκεται ουσιαστικά σε µηδενικό επίπεδο. Η απόλυτη µεταγραφική 

αποσιώπηση του GAL1 επιτυγχάνεται όχι µόνο µέσω της δράσης των διακριτών 

καταστολέων Gal80 και Cyc8-Tup1 αλλά και της παρουσίας δύο σταθερά 

τοποθετηµένων νουκλεοσωµάτων πάνω στον υποκινητή GAL1 (εικόνα 5). Τα 

συγκεκριµένα νουκλεοσώµατα παρεµποδίζουν τη µεταγραφή του γονιδίου GAL1, 

καθώς η έλλειψη τους οδηγεί σε ενεργοποίηση της µεταγραφής ακόµα και παρουσία 

γλυκόζης (Han and Grunstein, 1988). Αντίθετα, παρουσία γαλακτόζης η 

νουκλεοσωµική δοµή του υποκινητή GAL1 αναδιαµορφώνεται (Axelrod et al., 1993; 

Lohr, 1997) και η µεταγραφή του γονιδίου GAL1 επάγεται ταυτόχρονα και 

οµοιογενώς σε όλα τα κύτταρα τουλάχιστον 1000 φορές πάνω από τα αρχικά επίπεδα 

(Biggar and Crabtree, 2001). 

 

TATA ATGGAL1 UAS -2 -1

 
Εικόνα 5. Σχηµατική αναπαράσταση του υποκινητή GAL1. Σηµειώνονται η περιοχή πρόσδεσης του 

ενεργοποιητή Gal4 (UAS), τα δύο νουκλεοσώµατα (οβάλ σχήµατα -2 και -1), το στοιχείο ΤΑΤΑ και το 

σηµείο έναρξης της µεταγραφής (ATG, βέλος). 

 

 

Η πρωτεΐνη Gal4 στρατολογείται πάνω στον υποκινητή GAL1 σε τέσσερις 

θέσεις πρόσδεσης (UAS) και παρουσία γαλακτόζης ενεργοποιεί τη µεταγραφή του 

γονιδίου GAL1. Με άγνωστο έως σήµερα µηχανισµό ο Gal4 αναδιαµορφώνει τη 

χρωµατινική δοµή του υποκινητή GAL1 αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα µε 
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µεταγραφικούς παράγοντες που παίζουν διαφορετικό ρόλο στη µεταγραφική ρύθµιση 



(Axelrod et al., 1993; Koh et al., 1998; Dudley et al., 1999; Brown et al.2001). Τα 

µεταγραφικά σύµπλοκα που είναι γνωστό ότι χρειάζονται για να επιτευχθεί η 

µεταγραφή  του GAL1 είναι δύο: το Μεσολαβητικό σύµπλοκο του Ολοενζύµου της 

RNA Πολυµεράσης ΙΙ και το συν-ενεργοποιητικό σύµπλοκο χρωµατινικής 

αναδιαµόρφωσης SAGA. 

 

2.4 Το Μεσολαβητικό Σύµπλοκο (Mediator complex) 

Το Μεσολαβητικό σύµπλοκο της ζύµης είναι ένα µεγάλο πολυπρωτεϊνικό 

σύµπλοκο που αλληλεπιδρά άµεσα µε την καρβοξυτελική περιοχή της RNA 

πολυµεράσης ΙΙ (Thompson et al., 1993; Kim et al., 1994). Μαζί µε την RNA 

πολυµεράση ΙΙ και γενικούς µεταγραφικούς παράγοντες (TFIIB,  TFIIF και TFIIH) 

δηµιουργούν το Ολοένζυµο της RNA πολυµεράσης ΙΙ, µια δοµή ικανή να επάγει τη 

µεταγραφή από έναν ενεργοποιητή σε ένα in vitro σύστηµα (Greenblatt, 1997; 

Koleske and Young. 1994). Το Μεσολαβητικό σύµπλοκο, το οποίο έχει την ιδιότητα 

να µεσολαβεί για να προάγει τη µεταγραφική ενεργοποίηση του συγκεκριµένου 

συστήµατος, αποτελείται από 20 χαρακτηρισµένες πρωτεΐνες: εννέα πρωτεΐνες Srb 

(Srb2, Srb4-11), εφτά πρωτεΐνες Μed (Μed1-4, Μed6-8) και τις πρωτεΐνες Sin4, 

Rgr1, Gal11 και Nut1 (Kim et al., 1994). Όπως φαίνεται στην εικόνα 6 οι παραπάνω 

πρωτεΐνες στελεχώνουν τρία διακριτά υποσύµπλοκα που έχουν χαρακτηριστικές 

λειτουργίες: το κεντρικό υποσύµπλοκο (middle), το υποσύµπλοκο της ουράς (tail) και 

και το υποσύµπλοκο κεφαλής (Myers and Kornberg, 2000; Dotson et al., 2000). 

Αντίστοιχο του Μεσολαβητικού συµπλόκου, µε αλληλουχική και λειτουργική 

οµολογία των υποµονάδων του µε αυτές της ζύµης, έχει χαρακτηριστεί και στον 

άνθρωπο (Boube et al., 2002). 

Αρκετές από τις υποµονάδες του Μεσολαβητικού συµπλόκου είναι ζωτικής 

σηµασίας για τον σακχαροµύκητα και έχει δειχθεί ότι το σύµπλοκο αυτό είναι 

απόλυτα αναγκαίο για την µεταγραφική ενεργοποίηση πολλών γονιδίων, 

συµπεριλαµβανοµένου του GAL1 (Myers and Kornberg, 2000; Suzuki et al., 1988; 

Piruat et al., 1997). Έχει αποδειχθεί ότι ο ενεργοποιητής Gal4 συνδέεται µε το 

Μεσολαβητικό σύµπλοκο µέσω αλληλεπιδράσεων µε τις υποµονάδες Srb4 και Gal11 

(Koh et al., 1998; Park et al., 2000). Ακόµα, η εξαρτώµενη από κυκλίνες κινάση 

Srb10 του Μεσολαβητικού συµπλόκου φωσφορυλιώνει τον ενεργοποιητή Gal4, 

γεγονός αναγκαίο για την µέγιστη ενεργοποίηση των γονιδίων GAL (Hirst et al., 
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1999). Πρόσφατα δείχθηκε ότι η στρατολόγηση του Μεσολαβητικού συµπλόκου 



στον υποκινητή GAL1 είναι ανεξάρτητη και προηγείται της πρόσδεσης της RNA 

πολυµεράσης ΙΙ και του TBP (Bryant and Ptashne, 2003). Τα παραπάνω δεδοµένα 

υποδηλώνουν µια διαδοχή γεγονότων κατά τη διάρκεια της µεταγραφικής 

ενεργοποίησης του GAL1, στην οποία το Μεσολαβητικό σύµπλοκο παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο. 

h

m

t

A. B.

 
Εικόνα 6. Το Μεσολαβητικό σύµπλοκο. (Α) ∆οµή του Μεσολαβητικού συµπλόκου σε ανάλυση 30-35 

Å. Απεικονίζονται οι περιοχές που αποτελούν τα τρία διακριτά υποσύµπλοκα head (h), middle (m) και 

tail (t). (Β) Σκιαγράφηµα του συµπλόκου του Μεσολαβητικού συµπλόκου µε την RNA πολυµεράση ΙΙ. 

Απεικονίζονται οι θέσεις των συγκεκριµένων περιοχών του Μεσολαβητικού συµπλόκου σε σχέση µε 

την RNA πολυµεράση ΙΙ. 
 

 

2.5 Το Σύµπλοκο SAGA 

Το σύµπλοκο χρωµατινικής αναδιαµόρφωσης SAGA (Spt/Ada/Gcn5 

Acetyltransferase) αποτελεί ένα µεγαλοµοριακό σύµπλοκο µεγέθους περίπου 1.8 Μda 

(Grant et al., 1997). Όπως φαίνεται στην εικόνα 7, 14 υποµονάδες του είναι ήδη 

γνωστές, ενώ αναµένεται να αναγνωριστούν και άλλες ακόµα. Μέσα στο σύµπλοκο 

SAGA συνυπάρχουν τέσσερις διαφορετικές οµάδες µεταγραφικών παραγόντων, οι 

οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί σε παλαιότερες µελέτες: ένα υποσύνολο των 

πρωτεϊνών Spt (Spt3, Spt7, Spt8 και Spt20/Ada5), ένα υποσύνολο των πρωτεϊνών 
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Taf(II) (TafII20, TafII25, TafII60, TafII68 και TafII90) η πρωτεΐνη Tra1 και οι 



πρωτεΐνες προσαρµογής (adaptors) Ada1, Ada2, Ada3 και Gcn5 (Pina et al., 1993; 

Marcus et al., 1996; Grant et al., 1997; Horiuchi et al., 1997; Grant et al., 1998a, 

1998b). Αξίζει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε το σύµπλοκο SAGA αποµονώθηκε 

και ένα άλλο µικρότερο σύµπλοκο ΗΑΤ µε καταλυτική υποµονάδα του το Gcn5, το 

επονοµαζόµενο ADA, το οποίο δεν περιέχει τις Spt υποµονάδες (Grant et al., 1997). 

Τέλος, αντίστοιχα του SAGA σύµπλοκα έχουν αποµονωθεί και στον άνθρωπο και 

αποτελούνται από οµόλογες ως προς τις υποµονάδες του SAGA πρωτεΐνες (Ogryzko 

et al., 1998; Brand et al., 1999), (εικόνα 7). 

 

A. B.

 
Εικόνα 7. Σχηµατική απεικόνιση των γνωστών υποµονάδων και λειτουργιών του συµπλόκου SAGA  

στη ζύµη (Α)και του PCAF/GCN5 στον άνθρωπο (Β). 

 

 

Η πρωτεΐνη Gcn5 είναι η καλύτερα µελετηµένη υποµονάδα του SAGA λόγω 

της ενζυµικής δραστικότητας ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών (ΗΑΤ) που φέρει 

(Georgakopoulos et al., 1995; Wang et al., 1997). Η ακετυλίωση των ιστονών από τις 

ΗΑΤs αφορά στη µεταφορά της ακετυλοµάδας από το ακετυλο-συνένζυµο Α στην ε-

αµινοµάδα συγκεκριµένων καταλοίπων λυσίνης εντός της Ν-τελικής ουράς των 

ιστονών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αλλαγών στη χρωµατίνη και τη µεταγραφική 

ενεργοποίηση γονιδίων (επισκόπηση γίνεται στο Sterner and Berger, 2000). Η Gcn5 

λειτουργώντας ως υποµονάδα του συµπλόκου SAGA έχει την ικανότητα να 

ακετυλιώνει τη λυσίνη 14 (Κ14) της ιστόνης Η3 εντός των νουκλεοσωµάτων (Κuo et 

al., 1998). Όπως έχει δειχθεί,  η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία για τη 

µεταγραφική ενεργοποίηση in vivo (Gregory et al., 1998; Κuo et al., 2000). 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο η ακετυλίωση των ιστονών ενεργοποιεί τη 
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µεταγραφή δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως (Berger, 2002). Το επικρατές µοντέλο είναι 



ότι η ακετυλίωση, σε συνδυασµό µε άλλες µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των 

ιστονών όπως η φωσφορυλίωση, δηµιουργεί ένα καινοφανές, «ευνοϊκότερο» 

περιβάλλον στον υποκινητή που επιτρέπει την πρόσδεση θετικών µεταγραφικών 

παραγόντων πάνω στη χρωµατίνη (µοντέλο του κώδικα των ιστονών, Jenuwein and 

Allis, 2001). Έχει προταθεί επίσης ότι η ακετυλίωση των ιστονών ενισχύει τη 

δραστηριότητα έτερων καταλυτικών ενεργοτήτων που πραγµατοποιούν 

αναδιαµόρφωση της χρωµατινικής περιοχής κατά έναν ATP-εξαρτώµενο τρόπο 

(εικόνα 8), (Cosma et al., 1999; Agalioti et al., 2000). Στη ζύµη για παράδειγµα 

τέτοιου είδους ενεργότητα έχουν οι ΑΤPάσες Snf2 (του συµπλόκου SWI/SNF), Ino80 

και RSC, οι οποίες έχουν την ικανότητα να αναδιαµορφώνουν τη βασική και 

επαναλαµβανόµενη µονάδα της χρωµατίνης, τα νουκλεοσώµατα (Peterson, 2002; 

Tsukiyama, 2002). Η αναδιαµόρφωση της χρωµατίνης µπορεί να σηµαίνει είτε 

αποµάκρυνση του οκταµερούς των ιστονών από το DNA (Boeger et al. 2003; Reinke 

and Horz 2003), είτε αλλαγή της επαφής του οκταµερούς µε το DNA (Boyer et al., 

2000; Lee et al., 1999), είτε τέλος αύξηση της κινητικότητας του οκταµερούς που 

οδηγεί σε ολίσθηση του πάνω στο DNA (Saha et al., 2002). 

 

 

 
Εικόνα 8. Παράδειγµα µεταγραφικής ενεργοποίησης από το hGcn5. O ενισχυτής του υποκινητή 

αναγνωρίζεται από το ενισχυόσωµα που προσδένεται πάνω του και καθοδηγεί τη στρατολόγηση του 

hGcn5 στον υποκινητή (a). Το hGcn5 ακετυλιώνει συγκεκριµένες λυσίνες στις ιστόνες Η3 και Η4 (b), 

γεγονός που ενεργοποιεί την πρόσδεση του συµπλόκου SWI/SNF που έχει δράση ΑΤPάσης (c). Το 

σύµπλοκο SWI/SNF αναδιαµορφώνει τα νουκλεοσώµατα του υποκινητή και επιτρέπει την πρόσδεση 

γενικών µεταγραφικών παραγόντων όπως το TFIID πάνω στα ακετυλιωµένα νουκλεοσώµατα και την 

ενεργοποίηση της µεταγραφής (d). 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι η ακετυλίωση των ιστονών είναι µια αντιστρεπτή 

διαδικασία στη µεταγραφή ρύθµιση γονιδίων. Κατά τη διαδικασία της µεταγραφικής 

καταστολής παρατηρείται πολλές φορές η αφαίρεση της ακετυλοµάδας από τις 

αµινοτελικές ουρές των ιστονών. Η συγκεκριµένη διαδικασία πραγµατοποιείται µέσω 

της δράσης των ενζύµων που ονοµάζονται αποακετυλάσες ιστονών όπως οι Rpd3 και 

Hda1 (επισκόπηση γίνεται στα Peterson, 2002; Kurdistani and Grunstein, 2003). 

Όσον αφορά στις άλλες υποµονάδες του SAGA, έχει αναφερθεί ότι οι Ada2 και 

Ada3 εµπλέκονται στη ρύθµιση της ενεργότητας του Gcn5 πάνω στα νουκλεοσώµατα 

(Balasubramanian et al. 2002; Sterner et al. 2002), ενώ η υποµονάδα Taf68 χρειάζεται 

για την αναγνώριση του νουκλεοσωµικού υποστρώµατος από το Gcn5 (Grant et al. 

1998). Οι πρωτεΐνες Ada1, Spt7 και Spt20 είναι δοµικές υποµονάδες του SAGA και 

απαιτούνται για τη συγκρότηση του συµπλόκου (Grant et al. 1998). Η πρωτεΐνη Tra1, 

η λειτουργία της οποίας είναι ζωτικής σηµασίας για το κύτταρο, φάνηκε πρόσφατα 

ότι έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε µια πλειάδα όξινων ενεργοποιητών όπως 

οι Gal4, Gcn4 και VP16 και µε αυτόν τον τρόπο πιθανά να στρατολογεί το σύµπλοκο 

στους εκάστοτε υποκινητές (Brown et al. 2001). 

Ισχυρά βιοχηµικά και γενετικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η υποµονάδα του 

SAGA, Spt3 δρα µέσω αλληλεπιδράσεων µε την πρωτεΐνη TBP: Το γονίδιο SPT3 

αποµονώθηκε ως γονίδιο καταστολής των βλαβών που δηµιουργούνταν από την 

ένθεση του ρετροµεταθετού στοιχείου Τy σε περιοχές υποκινητών συγκεκριµένων 

γονιδίων (SuPpressor of Ty) (Winston et al. 1984). H γενετική αυτή µέθοδος οδήγησε 

στην αποµόνωση των γονιδίων SPT που κωδικοποιούν, µεταξύ άλλων και την 

πρωτεΐνη TBP (Spt15) (επισκόπηση γίνεται στo Yamaguchi et al. 2001). Ακόµα, 

µεταλλαγές στο γονίδιο SPT3 καταστέλλουν τον αρνητικό φαινότυπο που 

δηµιουργείται από σηµειακή µεταλλαγή στο γονίδιο SPT15, επαναφέροντας σε 

φυσιολογικά επίπεδα τη µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων ((Madison and Winston 

1997; Larschan and Winston, 2001). Τέλος, in vivo βιοχηµικά πειράµατα 

υπαινίσσονται µια άµεση αλληλεπίδραση του Spt3 µε το TBP (Eisenmann et al. 

1992). Η ιδιότητα του Spt3 να αλληλεπιδρά λειτουργικά και φυσικά µε το TBP έχει 

προωθήσει την ιδέα ότι ο ρόλος του Spt3 στους υποκινητές-στόχους του είναι να 

ευνοεί την πρόσδεση του TBP πάνω στο DNA. Η ιδέα αυτή ενδυναµώθηκε από το 

γεγονός ότι η πρωτεΐνη Spt3 αλληλεπιδρά γενετικά µε τις πρωτεΐνες Mot1, Not1 και 

TFIIA, οι οποίες επίσης εµπλέκονται στη στρατολόγηση του TBP (Collart 1996; 
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Madison and Winston 1997). Ακόµα, in vivo µελέτες έδειξαν ότι η πρωτεΐνη Spt3 



απαιτείται για την πρόσδεση του TBP πάνω στους υποκινητές GAL1 και PHO5 κατά 

τη µεταγραφική ενεργοποίηση τους (Dudley et al. 1999; Larschan and Winston 2001; 

Barbaric et al. 2003). Θεωρείται ότι η δράση του SAGA πάνω στο TBP είναι µια 

επιπρόσθετη, µηχανιστικά άγνωστη λειτουργία, ανεξάρτητη της δράσης του Gcn5. Η 

ιδέα αυτή ισχυροποιείται από τα εξής γεγονότα: πρώτον, ότι η Spt3 δράση απαιτείται 

για την ενεργοποίηση γονιδίων, η πλειοψηφία των οποίων δε ρυθµίζεται από το Gcn5 

(Lee et al. 2000) και δεύτερον, ότι αποµονωµένο σύµπλοκο SAGA από κύτταρα 

ζύµης µε έλλειψη στο γονίδιο SPT3, διατηρεί την εξαρτώµενη από το Gcn5 

δραστικότητα ως ΗΑΤ (Grant et al., 1997). 

Το σύµπλοκο SAGA είναι ένας γενικός µεταγραφικός ρυθµιστής στη ζύµη που 

ελέγχει την έκφραση πολλών και διαφορετικών γονιδίων (Lee et al. 2000). Μία 

κατηγορία γονιδίων η οποία ρυθµίζεται από αυτό είναι τα γονίδια GAL, καθώς 

κύτταρα ζύµης µε έλλειψη σε δοµικές υποµονάδες του SAGA όπως το Spt20, 

αδυνατούν να µεγαλώσουν σε θρεπτικό µέσο παρουσία γαλακτόζης (Dudley et al. 

1999). Ακόµα, η έκφραση του γονιδίου GAL1 είναι ελάχιστη απουσία των 

υποµονάδων του SAGA, Gcn5 και Spt3 ((Dudley et al. 1999). Σε πρόσφατες in vivo 

µελέτες διαπιστώθηκε ότι σε συνθήκες επαγωγής το σύµπλοκο SAGA στρατολογείται 

στον υποκινητή GAL1 από τον ενεργοποιητή Gal4 και ότι απαιτείται η δράση της 

υποµονάδας του Spt3 για να προσδεθεί το TBP και η βασική µεταγραφική µηχανή 

πάνω στον υποκινητή (Larschan and Winston 2001; Bhaumic and Green 2002). Με 

βάση τα παραπάνω δεδοµένα προέκυψε το συµπέρασµα ότι το σύµπλοκο SAGA 

αποτελεί έναν από τους βασικούς συν-ενεργοποιητές του Gal4, απόλυτα αναγκαίος 

για τη µεταγραφική ενεργοποίηση των γονιδίων GAL. 

 

2.6 Μεταγραφική Καταστολή Μέσω Γλυκόζης 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι κύριοι µεταγραφικοί καταστολείς που 

δραστηριοποιούνται στο µονοπάτι του µεταβολισµού της γλυκόζης είναι δύο: Ο 

ειδικός παράγοντας πρόσδεσης στο DNA, Mig1 και το κατασταλτικό σύµπλοκο 

γενικευµένης δράσης Cyc8-Tup1. Η αλληλεπίδραση και συνεργασία των παραγόντων 

αυτών είναι απαραίτητη ούτως ώστε να επιτευχθεί η µεταγραφική καταστολή 

γονιδίων ελεγχόµενων από γλυκόζη. 
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Α. ∆οµή και ∆ράση του Mig1 

Η πρωτεΐνη Mig1 είναι ένας κύριος µεταγραφικός παράγοντας υπεύθυνος για 

την καταστολή των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων. Είναι ένα αρθρωτό µόριο 

(εικόνα 9), η λειτουργική ταυτότητα του οποίου προσδιορίστηκε αρχικά σε µια 

έρευνα σχετικά µε παράγοντες αποσιώπησης της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 

(Nehlin and Ronne, 1990).  

 

DNA Binding transport Cyc8 Inter.

C2H2
381311278

5041

222

  
Εικόνα 9. Σχηµατική απεικόνιση της πρωτεΐνης Mig1 και των λειτουργικών της περιοχών. Έχει 

µέγεθος 504 αµινοξέων και τα νούµερα στους δείκτες υποδεικνύουν τα κατάλοιπα λυσινών που 

φωσφορυλιώνονται από το Snf1. 

 

Το N–τελικό του άκρο περιέχει ένα µοτίβο δακτυλίου ψευδαργύρου τύπου 

C2H2, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσδεση της πρωτεΐνης Mig1 σε cis-

ρυθµιστικό στοιχείο URS (Upstream Repression Sequence), (Nehlin et al., 1991; 

Nehlin and Ronne, 1990). To συγκεκριµένο ρυθµιστικό στοιχείο συναντάται σε 

πολλούς υποκινητές γονιδίων ελεγχόµενων από γλυκόζη (SUC2, GAL1, GAL4, 

MAL61-63, κλπ) υποδηλώνοντας τη σηµασία του Mig1 στη µεταβολική ρύθµιση 

γονιδίων από γλυκόζη (Ronne, 1995). Πράγµατι, η απαλοιφή του γονιδίου MIG1 από 

κύτταρα ζύµης οδηγεί σε µερική αποκαταστολή πολλών από την παραπάνω 

κατηγορία γονίδιων ακόµα και παρουσία γλυκόζης και σε πιο γρήγορη επαγωγή των 

υπολοίπων στις συνθήκες µεταγραφικής ενεργοποίησης τους (Carlson, 1999). 

Για να επιτευχθεί η µεταγραφική καταστολή από τον παράγοντα Mig1 

παρουσία γλυκόζης δεν απαιτείται µόνο η πρόσδεση του στους υποκινητές, αλλά και 

η αλληλεπίδραση του µε το κατασταλτικό σύµπλοκο γενικευµένης δράσης Cyc8-

Tup1 (Ostling et al., 1998). H αλληλεπίδραση αυτή συντελείται µέσω του 

καρβοξυτελικού άκρου της πρωτεΐνης Mig1. Έχει δειχθεί ότι όταν σε κύτταρα ζύµης 

εκφρασθεί η υβριδική πρωτεΐνη LexA-Mig1, η οποία µπορεί να προσδεθεί σε 

τεχνητούς υποκινητές αναφοράς µέσω της βακτηριακής πρωτεΐνης LexA, τότε η 
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µεταγραφή από τους συγκεκριµένους τεχνητούς υποκινητές καταστέλλεται παρουσία 



γλυκόζης κατά τρόπο εξαρτώµενο από το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 (Treitel and Carlson, 

1995; Tzamarias and Struhl, 1995). ∆εδοµένης της παραπάνω αλληλεπίδρασης και 

του γεγονότος ότι οι πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 δεν έχουν την εγγενή ιδιότητα να 

προσδένονται στο DNA (Komachi et al., 1994; Smith et al., 1995), έχει προταθεί ότι 

το κατασταλτικό σύµπλοκο στρατολογείται στους ρυθµιζόµενους από γλυκόζη 

υποκινητές µέσω του ειδικού παράγοντα Mig1 (Treitel and Carlson, 1995; Tzamarias 

and Struhl, 1995). 

Όταν τα κύτταρα ζύµης µεταφερθούν σε θρεπτικό µέσο που δεν περιέχει 

γλυκόζη, τότε η πρωτεΐνη Mig1 υπόκειται σε φωσφορυλίωση σε τέσσερα κατάλοιπα 

σερίνης από την πρωτεϊνική κινάση Snf1 µέσα σε ελάχιστο χρόνο (Treitel et al., 

1998; Smith et al., 1999). Η πρωτεΐνη Snf1 είναι µία κινάση µε υψηλή οµολογία µε 

τις AMP-ενεργοποιούµενες κινάσες των θηλαστικών. H µετα-µεταφραστική 

τροποποίηση του Mig1 έχει δειχθεί ότι είναι αναγκαία και ικανή για την 

απενεργοποίηση του και την επακόλουθη ενεργοποίηση των γονιδίων ρυθµιζόµενων 

από γλυκόζη. Το συµπέρασµα αυτό βγαίνει από τις ακόλουθες παρατηρήσεις. 

Πρώτον, µετάλλαξη των σερίνων-στόχων σε αλανίνες µετατρέπει τον Mig1 σε 

καταστολέα συνεχούς δράσης ακόµα και απουσία γλυκόζης (Treitel et al., 1998.) 

∆εύτερον, κύτταρα µε έλλειψη του γονιδίου SNF1 είναι ανίκανα να ενεργοποιήσουν 

γονίδια ρυθµιζόµενα από γλυκόζη στις συνθήκες επαγωγής τους (Matallana et al., 

1992). Τρίτον, η δράση της κινάσης Snf1 είναι επιστατική του Mig1, καθώς διαγραφή 

του γονιδίου MIG1 σε κύτταρα µε ελλειπτικά για το γονίδιο SNF1 επαναφέρει σχεδόν 

σε φυσιολογικά επίπεδα τη µεταγραφή των γονιδίων ρυθµιζόµενων από γλυκόζη 

(Johnston et al., 1994). 

Πώς όµως η φωσφορυλίωση του Mig1 οδηγεί σε αποκαταστολή των 

συγκεκριµένων γονιδίων; Έχει δειχθεί ότι απουσία γλυκόζης, η πρωτεΐνη Mig1 

εξάγεται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα κατά τρόπο εξαρτώµενο από το 

επίπεδο φωσφορυλίωσης της (DeVit and Johnston, 1999). Η κεντρική περιοχή της 

πρωτεΐνης Mig1 περιλαµβάνει µια αλληλουχία εισαγωγής στον πυρήνα και µια 

αλληλουχία εξαγωγής από αυτόν (εικόνα 9). Η φωσφορυλίωση των σερίνων που 

περιέχονται στην αλληλουχία εξαγωγής από την κινάση Snf1 ρυθµίζει την 

αλληλεπίδραση της Mig1 µε την πρωτεΐνη-εξαγωγέα Msn5, η οποία οδηγεί τη 

φωσφορυλιωµένη πρωτεΐνη Mig1 έξω από τον πυρήνα (DeVit and Johnston, 1999). 

Με βάση αυτήν την παρατήρηση, προτάθηκε ότι η έξοδος του Mig1 από τον πυρήνα 
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απουσία γλυκόζης αποτελεί το σηµαντικότερο µηχανισµό µε τον οποίο 



αποκαταστέλλονται οι υποκινητές των γονιδίων ρυθµιζόµενων από γλυκόζη. Εν 

τούτοις, ο παραπάνω µηχανισµός δεν πρέπει να είναι ο µοναδικός, καθώς σε στέλεχος 

ελλιπές στο γονίδιο MSN5, παρά την παραµονή της φωσφορυλιωµένης πρωτεΐνης 

Mig1 µέσα στον πυρήνα, υπάρχει φυσιολογική µεταγραφική αποκαταστολή του 

γονιδίου GAL1 απουσία γλυκόζης (DeVit and Johnston, 1999). 

 

B. ∆οµή του Συµπλόκου Cyc8 (Ssn6)-Tup1 

Το σύµπλοκο µεταγραφικής καταστολής Cyc8-Tup1 είναι ένας καταστολέας 

γενικευµένης δράσης καθώς επηρεάζει αρνητικά την έκφραση πολλών διαφορετικών 

γονιδίων στη ζύµη. Μελέτη της δράσης του συµπλόκου σε γενωµικό επίπεδο έδειξε 

ότι το κατασταλτικό σύµπλοκο επηρεάζει αρνητικά τη µεταγραφή του 3% επί του 

συνόλου των γονιδίων στον S. Cerevisiae (DeRisi et al., 1997). Εκτός από τα γονίδια 

ρυθµιζόµενα από γλυκόζη, το Cyc8-Tup1 ελέγχει και άλλες κατηγορίες γονιδίων 

όπως τα γονίδια καθορισµού τύπου ζευγαρώµατος/διασταύρωσης, γονίδια 

εκφραζόµενα κάτω από αναερόβιες συνθήκες (ελέγχου οξυγόνου), γονίδια επαγόµενα 

από βλάβες στο DNA, γονίδια επαγόµενα σε συνθήκες περιβαλλοντικής πίεσης και 

άλλα (επισκόπηση στο Smith and Johnson, 2000). 

Το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 αποτελείται από τις εξελικτικά συντηρηµένες 

πρωτεΐνες Cyc8 (επονοµαζόµενο και Ssn6) και Τup1 σε µοριακή στοιχειοµετρία 1:4 

(Varanasi et al., 1996). Όπως φαίνεται στην εικόνα 10, οι πρωτεΐνες Cyc8 και Τup1 

του σακχαροµύκητα έχουν λειτουργικά και αλληλουχικά οµόλογες πρωτεΐνες σε 

άλλους οργανισµούς, όπως στη δροσόφυλλα, στον κυανοραβδίτη, στο ποντίκι και 

στον άνθρωπο. 

 
Εικόνα 10. Οι πρωτεΐνες Cyc8 και Τup1 έχουν λειτουργικά και αλληλουχικά οµόλογα σε πολλούς 
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διαφορετικούς οργανισµούς. 



Η Cyc8 είναι µια πυρηνικά εντοπισµένη πρωτεΐνη που περιέχει στο αµινο-

τελικό άκρο της δέκα αντίγραφα ενός ολιγοπεπτιδικού µοτίβου που ονοµάζονται 

tetratricopeptide repeats (TPR) και είναι ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία της 

πρωτεΐνης (Tzamarias and Struhl, 1995). Τα πρώτα τρία µοτίβα είναι αναγκαία για 

την αλληλεπίδραση του Cyc8 µε τον έτερο πλειοτροπικό παράγοντα του συµπλόκου 

Tup1 (Tzamarias and Struhl, 1994). Τα υπόλοιπα µοτίβα TPR απαιτούνται για τις 

αλληλεπιδράσεις του Cyc8 µε διάφορους ειδικούς παράγοντες πρόσδεσης στο DNA, 

όπως ο Mig1 και ο α2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στρατολόγηση του 

κατασταλτικού συµπλόκου στα γονίδια ορισµού τύπου ζευγαρώµατος/διασταύρωσης 

(Keleher et al., 1992).  

Η πυρηνική πρωτεΐνη Tup1 αλληλεπιδρά µε το Cyc8 µέσω της Ν-τελικής της 

περιοχής (Tzamarias and Struhl, 1994). Στο C-τελικό άκρο της εντοπίζονται εφτά 

επαναλαµβανόµενα αντίγραφα του µοτίβου WD-40 (µοτίβο τύπου β-transducin) που 

χρειάζονται για την αλληλεπίδραση της µε τον ειδικό παράγοντα α2 (Komachi et al., 

1994). Η κεντρική περιοχή της πρωτεΐνης Tup1 είναι η περιοχή που καθορίζει την 

κατασταλτική ενεργότητα της και πιθανώς την ενεργότητα του συµπλόκου, 

(Tzamarias and Struhl, 1994). Μελέτες έχουν υποδείξει ότι τεχνητά προσδεµένη 

πρωτεΐνη Tup1 σε υποκινητή αναφοράς είναι ικανή να καταστέλλει τη µεταγραφή 

του ακόµα και απουσία του Cyc8 (Tzamarias and Struhl, 1994). Αντίθετα, ο Cyc8 δεν 

έχει την παραπάνω δυνατότητα, αλλά καταστέλλει τη µεταγραφή µόνο παρουσία της 

ετέρας υποµονάδας του συµπλόκου, Tup1 (Tzamarias and Struhl, 1994). Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασµό µε τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις του Cyc8 µε ειδικούς 

παράγοντες πρόσδεσης στο DNA, οδήγησε στην υπόθεση ότι το Cyc8 απαιτείται για 

τη στρατολόγηση του συµπλόκου στους υποκινητές, τους οποίους ο Tup1 

καταστέλλει (Tzamarias and Struhl, 1995). Πρόσφατες in vivo µελέτες απέδειξαν την 

ορθότητα του µοντέλου αυτού σε συγκεκριµένους υποκινητές (Gavin et al., 2000; Wu 

et al., 2001). 

 

Γ. Μηχανισµοί Καταστολής του Συµπλόκου Cyc8-Tup1 

Η µεταγραφική καταστολή από το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 επιτυγχάνεται µέσω 

δύο δυναµικών και συµπληρωµατικών µηχανισµών. Ο πρώτος µηχανισµός αφορά 

στη δράση του συµπλόκου Cyc8-Tup1 πάνω στη χρωµατινική δοµή του υποκινητή. Η 

υποµονάδα Tup1 είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία ή διατήρηση µιας κατασταλτικής 
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χρωµατινικής δοµής πάνω στον υποκινητή, πιθανώς µέσω της αλληλεπίδρασης της 



κεντρικής της περιοχής µε υπο-ακετυλιωµένες µορφές των ιστονών H3 και H4 

(Edmondson et al., 1996; Gavin et al., 1997). Έχει παρατηρηθεί ότι σε κύτταρα 

αγρίου τύπου οι κατασταλµένοι υποκινητές που ρυθµίζονται από το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα ακετυλίωσης των ιστονών Η3 

και Η2Β. Αντίθετα, σε στέλεχος ελλιπές στο γονίδιο TUP1 παρατηρείται στους ίδιους 

υποκινητές το φαινόµενο της υπερακετυλίωσης των ιστονών και µεταγραφική 

αποκαταστολή τους. Αυτό συµβαίνει πιθανά λόγω της άµεσης αλληλεπίδρασης του 

κατασταλτικού συµπλόκου µε τις αποακετυλάσες ιστονών Rpd3, Hos1, Hos2 και 

Hda1. Συνδυασµένη έλλειψη των παραπάνω ενζύµων οδηγεί επίσης σε 

υπερακετυλίωση των ιστονών και αποκαταστολή υποκινητών ρυθµιζόµενων από το 

Cyc8-Tup1. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα έχει προταθεί ότι το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 στρατολογεί αποακετυλάσες ιστονών πάνω στους υποκινητές ούτως ώστε να 

δηµιουργηθεί µια «κλειστή» υποακετυλιωµένη χρωµατινική δοµή που δεν επιτρέπει 

την ενεργοποίηση της µεταγραφής (Watson et al., 2000; Wu et al., 2001). 

Εκτός από τη δράση του Cyc8-Tup1 πάνω στη χρωµατινική δοµή του 

υποκινητή, το κατασταλτικό σύµπλοκο έχει επίσης την ικανότητα να παρεµποδίζει 

άµεσα τη λειτουργία της βασικής µεταγραφικής µηχανής. Ήδη από παλιά έχει 

αναφερθεί ότι το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 µπορεί να καταστέλλει in vitro τη µεταγραφή 

όταν αυτή λαµβάνει χώρα πάνω σε «γυµνό», δηλαδή µη-νουκλεοσωµικό DNA (Redd 

et al., 1997). Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι το Μεσολαβητικό σύµπλοκο του 

Ολοενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ έχει θετική δράση πάνω στη µεταγραφή. 

Συγκεκριµένες υποµονάδες του όµως έχουν χαρακτηριστεί και ως αρνητικοί 

ρυθµιστές της µεταγραφής γονιδίων, εκ των οποίων κάποια ελέγχονται από το Cyc8-

Tup1 (Myers and Kornberg, 2000). Πράγµατι, έχει παρατηρηθεί ότι η κατασταλτική 

δράση του Cyc8-Tup1 είναι µειωµένη σε στελέχη ελλειπτικά σε γονίδια (π.χ. SRB7, 

SRB8, SRB9, SRB10, SRB11 και MED3) που κωδικοποιούν για υποµονάδες του 

Μεσολαβητικού συµπλόκου (Carlson, 1997; Wahi et al., 1998; Kuchin and Carlson, 

1998;). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το Cyc8-Tup1 καταστέλλει εν µέρει τη 

µεταγραφή επενεργώντας πάνω στο Μεσολαβητικό σύµπλοκο. Πρόσφατα δείχθηκε 

ότι το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 δρα ανασταλτικά πάνω στη µεταγραφική µηχανή, 

αλληλεπιδρώντας µε υποµονάδες του Μεσολαβητικού συµπλόκου του Ολοενζύµου 

της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Papamichos-Chronakis et al., 2000; Gromoller and 

Lehming, 2000). Συγκεκριµένα, κατά την εκπόνηση της µεταπτυχιακής µου διατριβής 
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στο εργαστήριο του ∆. Τζαµαρία διαφάνηκε ότι το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 έχει τη 



δυνατότητα να αλληλεπιδρά άµεσα µε την υποµονάδα του Μεσολαβητικού 

συµπλόκου Med3/Ηrs1. Η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση φέρνει σε επαφή το 

κατασταλτικό σύµπλοκο µε το Ολοένζυµο της RNA πολυµεράσης ΙΙ και η 

αλληλεπίδραση αυτή είναι αναγκαία για την καταστολή της µεταγραφής γονιδίων 

εξαρτώµενων από το σύµπλοκο. Εκτός από την Med3, άλλη µία υποµονάδα του 

Μεσολαβητικού συµπλόκου, η Srb7, βρέθηκε να αλληλεπιδρά άµεσα µε το Cyc8-

Tup1 (Gromoller and Lehming, 2000). Τα παραπάνω δεδοµένα υποδεικνύουν ότι το 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1 έχει την ικανότητα να καταστέλλει τη µεταγραφή γονιδίων 

παρεµποδίζοντας πιθανώς τη στρατολόγηση του Μεσολαβητικού συµπλόκου του 

Ολοενζύµου πάνω στον υποκινητή τους.  

 

∆. Απενεργοποίηση του Συµπλόκου Cyc8-Tup1 

Καθώς πολλά από τα γονίδια που καταστέλλονται από το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 είναι αναγκαία για την επιβίωση του κυττάρου κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες, είναι φυσικό να υπάρχουν µηχανισµοί απενεργοποίησης του συν-

καταστολέα που οδηγούν σε άµεση αποκαταστολή των εκάστοτε γονιδίων. Για 

παράδειγµα, το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 καταστέλλει πολλά από τα γονίδια που 

απαιτούνται για επιδιόρθωση  βλαβών στο DNA. Σε περίπτωση βλάβης στο DNA 

λοιπόν, πρέπει να δοθεί το σήµα ώστε τα συγκεκριµένα γονίδια να ενεργοποιηθούν 

την κατάλληλη στιγµή. 

Αν και η κατασταλτική δράση του Cyc8-Tup1 έχει µελετηθεί σε βάθος τα 

τελευταία χρόνια, λίγα πράγµατα είναι γνωστά σχετικά µε το µοριακό µηχανισµό 

αποκαταστολής των γονιδίων-στόχων του. ∆εδοµένης της πολυποίκιλης 

δραστηριότητας του σε πολλαπλούς διακριτούς στόχους, δεν αναµένεται να υπάρχει 

κάποιο γενικό µεταβολικό σήµα που να απενεργοποιεί άµεσα και απόλυτα το 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1. Αντίθετα, στο επικρατές µοντέλο µεταγραφικής 

αποκαταστολής από το Cyc8-Tup1 προτείνεται ότι οι ειδικοί παράγοντες πρόσδεσης 

στο DNA που αλληλεπιδρούν µε το σύµπλοκο είναι αυτοί που απενεργοποιούνται, 

µην επιτρέποντας τη στρατολόγηση του Cyc8-Tup1 πάνω στους υποκινητές-στόχους 

(Smith and Johnson, 2000).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα γονίδια καθορισµού τύπου 

ζευγαρώµατος/διασταύρωσης, τα οποία ενεργοποιούνται ή  αποσιωπούνται αναλόγως 

το συζευκτικό τύπο του κυττάρου. Το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 παίζει σηµαντικό ρόλο 
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στην αποσιώπηση των συγκεκριµένων γονιδίων αλληλεπιδρώντας µε ειδικούς 



παράγοντες πρόσδεσης στο DNA, όπως ο α2 (Tzamarias and Struhl, 1994). Κατά την 

αλλαγή ενός κυττάρου από τύπο α σε τύπο a παύει η παραγωγή της πρωτεΐνης α2 και 

η προϋπάρχουσα πρωτεΐνη ουµπικουιτινιώνεται και πρωτεολύεται άµεσα (Johnson et 

al., 1998). Το αποτέλεσµα, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα µε άµεσο τρόπο (µε την 

τεχνική της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης), είναι η ανικανότητα πρόσδεσης του 

συµπλόκου Cyc8-Tup1 πάνω στους συγκεκριµένους υποκινητές και η 

συνεπακόλουθη µεταγραφική ενεργοποίησή τους (Wu et al., 2001). Ανάλογοι τρόποι 

απενεργοποίησης και άλλων ειδικών παραγόντων πρόσδεσης στο DNA που 

προσδίδουν εξειδίκευση στο Cyc8-Tup1 έχουν αναφερθεί επίσης, όπως ανικανότητα 

πρόσδεσης στο DNA της υπερφωσφορυλιωµένης µορφής του Crt1 (Huang et al., 

1998), πτώση της µεταγραφής του Rox1 (Keng, 1992), εξαγωγή από τον πυρήνα της 

φωσφορυλιωµένης µορφής του Mig1 (DeVit and Johnston, 1999), οδηγώντας σε 

γενίκευση του συγκεκριµένου µοντέλου αποκαταστολής (εικόνα 11). 

 

 
Εικόνα 11. Μοντέλο αποκαταστολής των ρυθµιζόµενων από το Cyc8-Tup1 γονιδίων. Η 

απενεργοποίηση της κατασταλτικής δράσης του συµπλόκου προέρχεται µέσα από τη διαδικασία 

αποδέσµευσης του ειδικού παράγοντα πρόσδεσης (µπλε σχήµα) από το DNA, γεγονός που οδηγεί στην 

απελευθέρωση του Cyc8-Tup1 από τον υποκινητή. Συντµήσεις: P (φωσφορυλίωση), Ub 

(ουµπικουιτινίωση). 

 

Όσον αφορά στον προτεινόµενο µηχανισµό αποκαταστολής των ρυθµιζόµενων 

από γλυκόζη υποκινητών, αυτός αναλύθηκε επαρκώς στο κεφάλαιο “∆οµή και ∆ράση 

του Mig1”. Επιγραµµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο συγκεκριµένος µηχανισµός, 

µε βάση τα δεδοµένα που περιγράφθηκαν παραπάνω, εντάσσεται και αυτός στο 

γενικευµένο µοντέλο απενεργοποίησης του Cyc8-Tup1. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει 
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επιβεβαιωθεί άµεσα, ενώ, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, υπάρχουν δεδοµένα που 



έρχονται σε µερική αντίφαση µε το συγκεκριµένο µοντέλο αποκαταστολής των 

ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων (DeVit and Johnston, 1999). 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η κατανόηση και αποσαφήνιση των 

µοριακών µηχανισµών που ελέγχουν τη µεταγραφική αποκαταστολή και 

ενεργοποίηση των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων. Μέσα από την ανάλυση του 

ιδιαιτέρως καλά µελετηµένου γονιδίου GAL1, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο 

σύστηµα στη συγκεκριµένη µελέτη διερευνήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν νέοι 

µηχανισµοί που αφορούν τόσο στην απενεργοποίηση του συν-κατασταλτικού 

συµπλόκου Cyc8-Tup1 όσο και στην αναδιαµόρφωση των νουκλεοσωµάτων µε 

σκοπό τη µεταγραφική ενεργοποίηση. 

Στο πρώτο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων γίνεται η καινοφανής παρατήρηση 

της συνεχούς παρουσίας του συµπλόκου Cyc8-Tup1, ακόµα και σε συνθήκες 

ενεργοποίησης, πάνω σε µια σειρά διακριτών υποκινητών µεταξύ των οποίων και 

στον υποκινητή GAL1. Ακόµα, αναλύεται ο ρόλος µιας νέας, µη χαρακτηρισµένης 

έως σήµερα πρωτεΐνης, της Cti6 και δίνονται στοιχεία για τη δράση της πάνω στον 

υποκινητή GAL1. Αποδεικνύεται ότι για την επίτευξη της αποκαταστολής του 

υποκινητή GAL1 δεν απαιτείται η αποµάκρυνση του κατασταλτικού συµπλόκου 

Cyc8-Tup1 από τον υποκινητή αλλά η δράση του συν-ενεργοποιητικού συµπλόκου 

SAGA και της πρωτεΐνης Cti6, η οποία φέρνει σε επαφή τα παραπάνω δύο σύµπλοκα 

και απαιτείται για τη στρατολόγηση του SAGA. Προτείνεται ότι το Cyc8-Tup1 

ρυθµίζει τη στρατολόγηση του SAGA ούτως ώστε να υπάρξει άµεση µεταγραφική 

ενεργοποίηση του GAL1. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων αποκαλύπτεται ένας καινούργιος 

ρόλος της υποµονάδας του SAGA, Spt3 στη µεταγραφική ενεργοποίηση, ο οποίος δε 

σχετίζεται µε τη χαρακτηρισµένη δράση του που αφορά στη σταθεροποίηση του TBP 

πάνω στον υποκινητή. Αποδεικνύεται ότι ο παράγοντας Spt3, σε αντιστοιχία µε το 

Gcn5, απαιτείται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 κατά 

τρόπο ανεξάρτητο της πρόσδεσης του TBP. Στην προσπάθεια να διασαφηνιστεί ο 

µηχανισµός δράσης του Spt3 βρέθηκε ότι η Mot1, µια ΑTPάση που ανήκει στην 

οικογένεια της πρωτεΐνης Snf2 και αλληλεπιδρά γενετικά µε το Spt3 και λειτουργικά 

µε το TBP, απαιτείται επίσης για τη χρωµατινική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1.Ακόµα, επιδεικνύεται µια λειτουργική σχέση των πρωτεϊνών Spt3 και Mot1 
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πάνω στον υποκινητή GAL1. Προτείνεται ότι το σύµπλοκο SAGA και η ΑTPάση 



Mot1 συνεργάζονται για να επιτευχθεί η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή GAL1. 

Στο τρίτο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων γίνεται µια προσπάθεια επανεξέτασης 

του κραταιού µοντέλου µεταγραφικής ρύθµισης µέσω του µεταβολισµού της 

γλυκόζης. Σε αντίθεση µε την ισχύουσα υπόθεση παρατηρείται ότι ο ειδικός 

παράγοντας πρόσδεσης στο DNA, Mig1 παραµένει σταθερά προσδεµένος πάνω στον 

υποκινητή GAL1. Ακόµα, υποδεικνύεται ότι το Mig1 δεν απαιτείται για τη 

στρατολόγηση του συµπλόκου Cyc8-Tup1, αλλά για τη ρύθµιση της κατασταλτικής 

δράσης του τελευταίου. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ρύθµιση της  αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των Mig1 και Cyc8 µέσω της φωσφορυλίωσης του Mig1και προτείνεται ότι η 

ρύθµιση αυτή αποτελεί το σηµαντικότερο µοριακό µηχανισµό που ελέγχει τη 

µετάβαση του υποκινητή GAL1 από την κατάσταση καταστολής στην κατάσταση 

αποκαταστολής όσον αφορά στη µεταγραφική ρύθµιση από γλυκόζη. 
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H ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ SAGA ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CTI6 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΥΠΕΡΝΙΚΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ GAL1
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

Σύµφωνα µε το επικρατές µοντέλο µεταγραφικής αποκαταστολής των 

ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων (όπως τα γονίδια GAL1 και SUC2), ο κύριος 

ρυθµιστής της µετάβασης από την καταστολή στην µεταγραφική ενεργοποίηση 

θεωρείται ο ειδικός κατασταλτικός παράγοντας πρόσδεσης στο DNA Mig1. 

Πιστεύεται ότι πρώτον το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 στρατολογείται στους 

συγκεκριµένους υποκινητές από το Mig1 (Tzamarias and Struhl, 1995) και δεύτερον 

ότι η µεταγραφική αποκαταστολή επιτυγχάνεται µέσω παθητικής αποµάκρυνσης του 

συµπλόκου Cyc8-Tup1 από τον υποκινητή, λόγω της εξόδου του Mig1 από τον 

πυρήνα (DeVit and Johnston, 1999). Το αποτέλεσµα αυτής της αποµάκρυνσης είναι η 

απρόσκοπτη δράση του ενεργοποιητή ούτως ώστε να επιτευχθεί η µεταγραφή. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Tο σύµπλοκο Cyc8-Tup1 βρίσκεται προσδεµένο σε υποκινητές υπό συνθήκες 

καταστολής και ενεργοποίησης. 

Για να ελέγξουµε την ορθότητα του παραπάνω µοντέλου χρησιµοποιήσαµε τη 

µέθοδο της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP), µία πειραµατική προσέγγιση µε 

την οποία µπορεί κανείς να ελέγξει άµεσα και in vivo την πρόσδεση παραγόντων 

πάνω στη χρωµατίνη. Κύτταρα ζύµης που είχαν έλλειψη των γονιδίων CYC8 ή TUP1 

µετασχηµατίστηκαν µε πλασµίδιο από το οποίο εκφράζονται οι πρωτεΐνες Cyc8 και 

Tup1 αντίστοιχα. Oι πρωτεΐνες αυτές έχουν σηµανθεί µε τον επίτοπο ΗΑ και η 

έκφρασή τους στο κύτταρο οδηγεί σε πλήρη επαναφορά του φαινοτύπου αγρίου 

τύπου. Τα µετασχηµατισµένα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί η 

παρουσία του συµπλόκου Cyc8-Tup1 σε ποικίλους υποκινητές κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. Όπως ήταν αναµενόµενο, παρουσία γλυκόζης οι  σηµασµένες 

πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 βρέθηκαν να είναι προσδεµένες πάνω στον υποκινητή 

GAL1 (εικόνα 1Α). Όταν όµως τα κύτταρα µεταφέρθηκαν σε συνθήκες επαγωγής για 

το συγκεκριµένο γονίδιο (προσθήκη γαλακτόζης αντί για γλυκόζη ως πηγή άνθρακα), 

παρατηρήθηκε απροσδόκητα ότι οι καταστολείς Cyc8 και Tup1 βρίσκονταν 

προσδεµένοι πάνω στον υποκινητή σε ακόµα µεγαλύτερα επίπεδα. Παρόµοιο γεγονός 

παρατηρήθηκε και στον υποκινητή του γονιδίου SUC2 στον οποίο οι πρωτεΐνες ΗΑ-

Cyc8 και ΗΑ-Tup1 βρέθηκαν προσδεµένες σε συνθήκες καταστολής (παρουσία 

γλυκόζης) αλλά και επαγωγής (έλλειψη γλυκόζης) του συγκεκριµένου γονιδίου 

(εικόνα 1Α). Η πρόσδεση των δύο πρωτεϊνών φαίνεται ότι εστιάζεται στην περιοχή 

του υποκινητή των γονιδίων SUC2 και GAL1, καθώς ελάχιστη πρόσδεση ανιχνεύεται 

στην κωδική περιοχή των δύο γονιδίων (εικόνα 1Α). Η αυξηµένη πρόσδεση των Cyc8 

και Tup1 σε συνθήκες επαγωγής δεν οφείλεται σε αυξηµένη ποσότητα πρωτεΐνης, 

καθώς τα πρωτεϊνικά επίπεδα των Cyc8 και Tup1 είναι εφάµιλλα στις δύο συνθήκες 

(εικόνα 1Β). Επιπλέον η αυξηµένη πρόσδεση δεν αντιστοιχεί ούτε σε ευκολότερη 

αναγνώριση του επιτόπου ΗΑ από το αντίσωµα, δεδοµένου ότι παρόµοια υψηλά 

επίπεδα προσδεµένου Tup1 σε συνθήκες επαγωγής παρατηρήθηκαν όταν 

χρησιµοποιήθηκε για ανοσοκατακρήµνιση πολυκλωνικό αντίσωµα που αναπτύχθηκε 

ειδικά για ολόκληρη την πρωτεΐνη Tup1 (εικόνα 1Α). Tέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι 
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η ενεργοποίηση των παραπάνω υποκινητών είναι συγχρονισµένη στο σύνολο των 



κυττάρων (Biggar and  Crabtree, 2001; Sudarsanam et al., 1999), οπότε οι πρωτεΐνες 

Cyc8 και Tup1 προσδένονται σε ενεργούς υποκινητές SUC2 και GAL1 και όχι σε ένα 

υποσύνολο υποκινητών που παρέµειναν κατασταλµένοι. 

Η µόνιµη πρόσδεση του συµπλόκου Cyc8-Tup1 πάνω σε υποκινητές δεν είναι 

χαρακτηριστικό µόνο των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1C, σε δύο διαφορετικούς υποκινητές, τους υποκινητές των γονιδίων ANB1 

και HSP26, που καταστέλλονται από το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 αλλά ενεργοποιούνται 

από διακριτά σήµατα (έλλειψη οξυγόνου και αιφνίδια αύξηση θερµοκρασίας 

αντίστοιχα), παρατηρήθηκε ότι η πρωτεΐνη HA-Tup1 βρίσκεται προσδεµένη ακόµα 

και σε συνθήκες επαγωγής. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι σε κύτταρα που µεγαλώνουν 

σε αναερόβιες συνθήκες, υπάρχει σταθερή πρόσδεση της πρωτεΐνης HA-Tup1 στον 

υποκινητή ANB1, ενώ σε απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας παρατηρήθηκε αύξηση 

της πρόσδεσης του Tup1 στον υποκινητή HSP26. Αντίθετα, η σύνδεση του Tup1 µε 

τον υποκινητή GAL1 κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν ενισχύθηκε (εικόνα 1C). Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η αυξηµένη πρόσδεση του συν-καταστολέα µε τους 

ενεργοποιηµένους υποκινητές συµβαίνει ως άµεση αντίδραση στα επαγωγικά σήµατα 

που δέχεται το κύτταρο και δεν αποτελεί κάποια έµµεση γενικευµένη αντίδραση του 

κυττάρου στις συνθήκες στρες στις οποίες υποβάλλεται. 

Η διαρκής παραµονή του συν-καταστολέα πάνω στους υποκινητές ακόµα και σε 

συνθήκες επαγωγής, όπως καταδεικνύεται από τα παραπάνω αποτελέσµατα, 

υποδηλώνει ότι για να επιτευχθεί µεταγραφική αποκαταστολή χρειάζονται 

πολυπλοκότεροι ρυθµιστικοί µηχανισµοί από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία και αποδείξεις για την 

ύπαρξη ενός µοριακού µηχανισµού ο οποίος απαιτείται για να υπερνικηθεί η 

κατασταλτική δράση του συµπλόκου Cyc8-Tup1. 
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Εικόνα 1. Το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 παραµένει σταθερά προσδεµένο στους ρυθµιζόµενους από αυτό 

υποκινητές*.  
(A) Άνω µέρος: παρουσία των HA-Cyc8 (αριστερά), HA-Tup1 (µέση) και Tup1 (δεξιά) στον 

υποκινητή GAL1 (GAL1 URS) και στην κωδική περιοχή του γονιδίου GAL1 (GAL1 ORF) παρουσία 

γλυκόζης (Glu) ή γαλακτόζης (Gal). Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε σε κύτταρα 

αγρίου τύπου (για το α-Tup1) και σε µεταλλαγµένα στελέχη cyc8∆ ή tup1∆ που εξέφραζαν 

πλασµιδιακώς τις σηµασµένες πρωτεΐνες HA-Cyc8 και HA-Tup1 αντίστοιχα. Τα κύτταρα µεγάλωσαν 

σε θρεπτικό µέσο µε 2% γλυκόζη (Glu) ή 2% γαλακτόζη για 3 ώρες (Gal). Χρησιµοποιήθηκαν ειδικά 

πολυκλωνικά αντισώµατα για το Tup1 (α-Tup1) και για τον επίτοπο ΗΑ (α-ΗΑ) καθώς και ζεύγη 

ολιγονουκλεοτιδίων που αναγνωρίζουν τις περιοχές GAL1 URS και GAL1 ORF. Κάτω µέρος: 

παρουσία των HA-Cyc8, HA-Tup1 και Tup1 στον υποκινητή SUC2 (SUC2 URS) και στην κωδική 

περιοχή του γονιδίου SUC2 (SUC2 ORF) παρουσία (Glu) ή απουσία (L-Glu) γλυκόζης. Τα κύτταρα 

µεγάλωσαν σε 2% ή 0.05% γλυκόζη για 3 ώρες αντίστοιχα. Οι τιµές δηλώνουν την αναλογία µεταξύ 

του ανοσοκατακρυµνισµένου (IP) και του δείγµατος-µάρτυρα (In) προϊόντος της αντίδρασης PCR. (B) 

Ανοσοαποτύπωση των σηµασµένων µε ΗΑ πρωτεϊνών Cyc8 και Tup1 εκφρασµένων σε µεταλλαγµένα 

στελέχη cyc8∆ ή tup1∆ αντίστοιχα, παρουσία γλυκόζης (Glu) ή γαλακτόζης (Gal). Η κανονικοποίηση 

της συνολικής ποσότητας πρωτεϊνών των κυττάρων έγινε µε χρώση Ponceau. (C) Άνω µέρος: 

Παρουσία της πρωτεΐνης HA-Tup1 στον υποκινητή ANB1, σε κύτταρα µεγαλωµένα κάτω από 

αερόβιες (+Ο2), ή αναερόβιες (-Ο2) συνθήκες για 4 ώρες. Κάτω µέρος: Παρουσία του HA-Tup1 στους 

υποκινητές HSP26 και GAL1 σε κύτταρα µεγαλωµένα στους 30οC ή στους 38οC για 30 λεπτά. Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε όπως στο (Α) χρησιµοποιώντας ολιγονουκλεοτίδια 

ειδικά για τους υποκινητές ANB1, HSP26 και GAL1 URS, καθώς και για την κωδική περιοχή POL1 

ORF που θεωρήθηκε ως περιοχή µη-ειδικής πρόσδεσης για το Tup1. (D) ∆ιαδοχικές συγκεντρώσεις 

DNA από ανοσο-κατακρυµνισµένη χρωµατίνη που χρησιµοποιήθηκαν ως υπόστρωµα σε αντίδραση 

PCR για την περιοχή GAL1 URS αποδεικνύουν τη γραµµικότητα της µεθόδου PCR. (*) Τα παραπάνω 
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πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν από την Ελένη Κτιστάκη και το Μανόλη Παπαµίχο-Χρονάκη.  



Η πρωτεΐνη Cti6 απαιτείται για τη µεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου 

GAL1. 

Σε µια προσπάθεια να χαρακτηριστούν καινοφανείς παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν µε τις πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1, επιστρατεύθηκε από τον ∆. 

Τζαµαρία και τους συνεργάτες του το σύστηµα των δύο υβριδίων. Συγκεκριµένα, 

χιµαιρικές πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 συνενωµένες µε την περιοχή πρόσδεσης στο 

DNA της βακτηριακής πρωτεΐνης LexA συν-εκφράστηκαν σε κύτταρα ζύµης µε 

πλασµιδιακή βιβλιοθήκη που περιείχε υβρίδια µικρών κοµµατιών του γενώµατος 

(~500bp) της ζύµης συντηγµένα µε την ενεργοποιητική περιοχή της πρωτεΐνης Gal4. 

Οι κλώνοι της βιβλιοθήκης που ενεργοποιούσαν τη µεταγραφή υποκινητή που 

περιείχε θέσεις πρόσδεσης για την πρωτεΐνη LexA αποµονώνονταν και γινόταν 

αναγνώριση της αλληλουχίας τους (Papamichos-Chronakis et al., 2000). Με τη 

βοήθεια της µεθόδου αυτής αποµονώθηκε η πρωτεΐνη Cti6 (Cyc8-Tup1 Interacting 

protein 6; SGD code: YPL181w) η οποία βρέθηκε να αλληλεπιδρά αποκλειστικά µε 

το Cyc8. Η πρωτεΐνη Cti6 δεν έχει οµολογία µε καµία γνωστή πρωτεΐνη καθ’όλο το 

µήκος της πέρα από το συντηρηµένο µοτίβο δακτυλίου ψευδαργύρου που περιέχει 

µεταξύ των καταλοίπων αµινοξέων 75-120 (εικόνα 2Α). Ο δακτύλιος αυτός είναι 

τύπου (Cys)4-His-(Cys)2, γνωστός µε την ονοµασία δακτύλιος PHD (Plant 

HomeoDomain). Η ακριβής λειτουργία των δακτυλίων PHD δεν είναι απολύτως 

ξεκάθαρη, όµως το συγκεκριµένο µοτίβο αποτελεί σηµαντικό λειτουργικό τµήµα 

πρωτεϊνών, οι οποίες εµπλέκονται σε µεταγραφική ρύθµιση µέσω χρωµατινικών 

αναδιαµορφώσεων (Aasland et al., 1995; Poot et al., 2000; Gangloff et al., 2001).  

Με βάση τα παραπάνω ελέγχθηκε ο φυσιολογικός ρόλος του Cti6 στη 

µεταγραφή, απαλείφοντας πλήρως την κωδική περιοχή του γονιδίου CTI6 από το 

γονιδίωµα της ζύµης και παρακολουθώντας την κινητική µεταγραφής του γονιδίου 

GAL1 µέσω αποτύπωσης RNA. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2B, σε κύτταρα αγρίου 

τύπου το γονίδιο GAL1 βρίσκεται υπό καταστολή όταν τα κύτταρα µεγαλώνουν σε 

θρεπτικό µέσο παρουσία γλυκόζης, ενώ αρχίζει να µεταγράφεται όταν τα κύτταρα 

βρεθούν σε θρεπτικό µέσο που περιέχει γαλακτόζη, φτάνοντας στα µέγιστα 

µεταγραφικά επίπεδα στις πρώτες 4 ώρες παραµονής στη γαλακτόζη. Όσον αφορά 

στα κύτταρα που είχαν έλλειψη του γονιδίου CTI6 (cti6∆) η επαγωγή του γονιδίου 

GAL1 παρουσία γαλακτόζης υστερεί σηµαντικά, υποδηλώνοντας το θετικό ρόλο του 

Cti6 στη µεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου GAL1. 
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Εικόνα 2. Η πρωτεΐνη Cti6 απαιτείται για την ενεργοποίηση της µεταγραφής του γονιδίου GAL1. 

(Α) Σχηµατική απεικόνιση της πρωτεΐνης Cti6 µε σηµειωµένες την περιοχή που περιλαµβάνει το 

δακτύλιο ψευδαργύρου τύπου PHD και την περιοχή αλληλεπίδρασης µε το Cyc8 (CTI). Τα 

συντηρηµένα κατάλοιπα αµινοξέων του δακτυλίου PHD απεικονίζονται µε έντονα γράµµατα. (Β) 

Μεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 σε στελέχη αγρίου τύπου (WT) και ελλιπή για το 

γονίδιο CTI6 (cti6). Τα κύτταρα µεγάλωσαν σε γλυκόζη (Gluc.) ή γαλακτόζη (Galactose) και έγινε 

εξαγωγή του συνολικού RNA τους σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές (γλυκόζη και 1, 2 και 4 ώρες σε 

γαλακτόζη). Το συνολικό RNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους ανιχνευτές 

ειδικούς για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων GAL1 και ακτίνης (ACT1), η οποία χρησιµοποιήθηκε 

ως ποσοτικός δείκτης φόρτωσης του συνολικού mRNA στο πήκτωµα αγαρόζης. (C) Μεταγραφική 

ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 στα µονά µεταλλαγµένα στελέχη cyc8∆ και gal80∆, καθώς και στο 

διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος cyc8∆,gal80∆ τα οποία µεγάλωσαν παρουσία γλυκόζης. Το συνολικό 

RNA που εξήχθη υβριδοποιήθηκε µε ειδικούς ανιχνευτές για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων GAL1 

και ΑCT1. (D) Aνάλυση του GAL1 mRNA στα στελέχη cyc8∆ (µονό µεταλλαγµένο) και cyc8∆,cti6∆ 

(διπλά µεταλλαγµένο), όπως περιγράφεται στην εικόνα (Β). (Ε) Aνάλυση του GAL1 mRNA στα 

στελέχη gal80∆ (µονό µεταλλαγµένο) και gal80∆,cti6∆ (διπλά µεταλλαγµένο), όπως περιγράφεται 

στην εικόνα (Β). Εξαιρέθηκε το τελευταίο σηµείο εξαγωγής του συνολικού RNA στη γαλακτόζη (4 

ώρες). (*) Τα παραπάνω πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν από το Θοδωρή Πετράκη, τη Νίκη 

Γουναλάκη και το Μανόλη Παπαµίχο-Χρονάκη. 
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Η απαίτηση για δράση της πρωτεΐνης Cti6 στη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 

υπάρχει µόνο παρουσία του συµπλόκου Cyc8-Tup1. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η µεταγραφή του GAL1 ρυθµίζεται αρνητικά 

µέσω δύο διακριτών µηχανισµών, του Cyc8-Tup1 και του Gal80. Για να επιτευχθεί η 

µεταγραφική καταστολή του γονιδίου GAL1 σε κύτταρα που µεγαλώνουν σε γλυκόζη 

απαιτούνται και οι δύο µηχανισµοί, καθώς η µεταγραφή του GAL1 αποκαταστέλλεται 

µόνο στο διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος cyc8∆,gal80∆, ενώ η απαλοιφή αποκλειστικά 

ενός από τους δύο καταστολείς δεν οδηγεί σε µεταγραφική ενεργοποίηση (εικόνα 

2C).  

Παρουσία γαλακτόζης ο Gal80 απενεργοποιείται µέσω ενός σύνθετου 

µηχανισµού (Bhat and Murthy, 2001), ενώ το Cyc8-Tup1 παραµένει πάνω στον 

υποκινητή του GAL1. Με βάση τα παραπάνω προτάθηκε ότι ο µεταγραφικός 

παράγοντας Cti6 θα µπορούσε να ανταγωνίζεται την κατασταλτική δράση του 

συµπλόκου Cyc8-Tup1 σε συνθήκες επαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, όταν θα 

εξέλειπε η παρουσία και δράση του Cyc8, η εξάρτηση της µεταγραφής του GAL1 από 

το Cti6 δεν θα υφίστατο πλέον. Μια άλλη εναλλακτική περίπτωση θα ήταν ο Cti6 να 

εµπλέκεται στο µονοπάτι απενεργοποίησης του Gal80. 

Για να διερευνηθούν αυτές οι πιθανότητες δηµιουργήθηκαν διπλά 

µεταλλαγµένα στελέχη cyc8∆,cti6∆ και gal80∆,cti6∆ και µελετήθηκε σε αυτά η 

κινητική της µεταγραφής του γονιδίου GAL1. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2D, το 

mRNA του GAL1 στο µεταλλαγµένο στέλεχος cyc8∆ φτάνει στο µέγιστο επίπεδο του 

ήδη από την πρώτη ώρα της επαγωγής των κυττάρων σε γαλακτόζη. Ανάλογη 

κινητική ακολουθεί και το διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος cyc8∆,cti6∆ (εικόνα 2D) σε 

αντίθεση µε το στέλεχος cti6∆ (εικόνα 2Β) στο οποίο η µεταγραφή του GAL1 είναι 

προβληµατική. Αντίστοιχα µε το στέλεχος cyc8∆, το µεταλλαγµένο στέλεχος gal80∆ 

αγγίζει και αυτό τα µέγιστα επίπεδα µεταγραφής του GAL1 από την πρώτη ώρα της 

επαγωγής (εικόνα 2Ε). Εν τούτοις, η µεταγραφή του GAL1 στο διπλά µεταλλαγµένο 

στέλεχος gal80∆,cti6∆ εξακολουθεί να είναι προβληµατική και στα ίδια επίπεδα µε 

τη µεταγραφή που παρατηρείται στο στέλεχος cti6∆. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει το συµπέρασµα, ότι µόνο η 

έλλειψη του CYC8 και όχι του GAL80 οδηγεί σε ανεξαρτητοποίηση της µεταγραφής 

του GAL1 από τη δράση του Cti6 και υποδηλώνεται ένας ρόλο για το Cti6 

ανταγωνιστικός ως προς τη δράση του κατασταλτικού συµπλόκου Cyc8-Tup1. 
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Ο παράγοντας Cti6 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 αλληλεπιδρώντας 

άµεσα µε την πρωτεΐνη Cyc8. 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο η δράση του Cti6 στη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 

είναι άµεση, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανοσοκατακρύµνισης χρωµατίνης ώστε 

να εξακριβωθεί η φυσική παρουσία του Cti6 πάνω στον υποκινητή του GAL1 (εικόνα 

3Α). Σε κύτταρα αγρίου τύπου εκφράστηκε η πρωτεΐνη Cti6 σηµασµένη µε τον 

επίτοπο ΗΑ και διαπιστώθηκε ότι στρατολογείται στον υποκινητή του GAL1 σε 

συνθήκες τόσο καταστολής όσο και ενεργοποίησης. Υπεύθυνη για τη στρατολόγηση 

του Cti6 πάνω στον υποκινητή φαίνεται να είναι η πρωτεΐνη Cyc8, καθώς στο 

µεταλλαγµένο στέλεχος cyc8∆ δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθεί προσδεµένη πάνω στον 

υποκινητή GAL1 η πρωτεΐνη Cti6. 

Για να επιβεβαιωθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των πρωτεϊνών Cti6 και Cyc8 

όπως πρωτοπαρατηρήθηκε στο σύστηµα των δύο υβριδίων, συν-εκφράστηκαν σε 

κύτταρα ζύµης η υβριδική πρωτεΐνη GST-Cti6 (ή GST) και η σηµασµένη πρωτεΐνη 

HA-Cyc8. Πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα των µετασχηµατισµένων κυττάρων επωάστηκαν 

µε κολώνα γλουταθειόνης και οι πρωτεΐνες που συγκρατήθηκαν µαζί µε την πρωτεΐνη 

GST-Cti6 (ή GST) πάνω στην κολώνα αναλύθηκαν περαιτέρω µε SDS-PAGE και 

ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-ΗΑ. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3Β, η πρωτεΐνη 

HA-Cyc8 συν-κατακρηµνίσθηκε µαζί µε τη GST-Cti6 και όχι µε τη GST, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η Cti6 αλληλεπιδρά µε τη Cyc8 in vivo. 

Τέλος, για να προσδιοριστεί κατά πόσο η προαναφερόµενη in vivo 

αλληλεπίδραση δηµιουργείται λόγω φυσικής επαφής µεταξύ των δύο πρωτεϊνών, 

ελέγχθηκε in vitro η αλληλεπίδραση βακτηριακά εκφρασµένων και καθαρισµένων 

πρωτεϊνών GST-Cti6 και Ηis-Cyc8. Σε συµφωνία µε τα in vivo αποτελέσµατα, η 

σηµασµένη πρωτεΐνη Ηis-Cyc8 αλληλεπιδρά µε την προσδεµένη σε κολώνα 

γλουταθειόνης GST-Cti6 και όχι µε τη GST (εικόνα 3C), υποδεικνύοντας άµεση, 

φυσική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο πρωτεϊνών Cti6 και Cyc8. 
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Εικόνα 3. Το Cti6 βρίσκεται προσδεµένο πάνω στον υποκινητή GAL1. 

(Α) Στελέχωση του υποκινητή GAL1 από το Cti6 στα στελέχη αγρίου τύπου και µεταλλαγµένο cyc8∆. 

Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης έγινε σε κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και cyc8∆ που εξέφραζαν 

πλασµιδιακά τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-Cti6, παρουσία γλυκόζης (Glu) ή γαλακτόζης (Gal). 

Χρησιµοποιήθηκε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο ΗΑ και ολιγονουκλεοτίδια ειδικά για τις περιοχές 

GAL1 URS και GAL1 ORF. Οι τιµές δηλώνουν την αναλογία µεταξύ του ανοσοκατακρυµνισµένου 

(IP) και του δείγµατος-µάρτυρα (In) προϊόντος της αντίδρασης PCR. (Β) Αλληλεπίδραση των 

πρωτεϊνών Cti6 και Cyc8 in vivo. Η ανοσοαποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο ΗΑ έγινε σε 

δείγµα του συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και σε προσδεµένες στη κολώνα γλουταθειόνης-

σεφαρόζης πρωτεΐνες (Β). Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα προήλθαν από κύτταρα ζύµης στα οποία συν-

εκφράζονται το HA-Cti6 µαζί µε την πρωτεΐνη GST ή το υβρίδιο GST-Cyc8 αντίστοιχα. Το δείγµα του 

συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος περιείχε ποσότητα πρωτεϊνών σε αναλογία 1:150 ως προς τη 

συνολική ποσότητα πρωτεϊνών που επωάστηκαν µε τη κολώνα γλουταθειόνης-σεφαρόζης. (C) 

Αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών Cti6 και Cyc8 in vitro. Με τη χρήση αντισώµατος για τον επίτοπο His 

έγινε ανοσοανίχνευση της σηµασµένης πρωτεΐνης His-Cyc8 πάνω σε σφαιρίδια γλουταθειόνης-

σεφαρόζης που έχουν προσκολληµένη την πρωτεΐνη GST ή το υβρίδιο GST-Cyc8. Το δείγµα-

µάρτυρας (Ιnp) περιέχει 20% της πρωτεΐνης His-Cyc8 που επωάστηκε µε τη κολώνα γλουταθειόνης-

σεφαρόζης. (*) Τα παραπάνω πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν από το Θοδωρή Πετράκη και το Μανόλη 

Παπαµίχο-Χρονάκη. 

 

 

Η πρωτεΐνη Cti6 απαιτείται για τη στρατολόγηση του συµπλόκου SAGA και την 

πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν µέχρι στιγµής υποδηλώνουν ότι η 
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πρωτεΐνη Cti6 στρατολογείται πάνω στον υποκινητή GAL1 µέσω άµεσης 



αλληλεπίδρασης µε τον καταστολέα Cyc8, ούτως ώστε να υπερνικηθεί η 

κατασταλτική δράση του συµπλόκου Cyc8-Tup1. Για να κατανοηθεί ο µηχανισµός 

δράσης του Cti6 πάνω στον υποκινητή GAL1 και να καθοριστεί ποιο στάδιο της 

µεταγραφικής ενεργοποίησης επηρεάζεται από τη µεταλλαγή cti6∆, εφαρµόστηκε µια 

σειρά από πειράµατα ανοσοκατακρύµνισης χρωµατίνης σε συνθήκες επαγωγής του 

γονιδίου GAL1. Το πρώτο βήµα το οποίο θα µπορούσε να ρυθµίζεται από την 

πρωτεΐνη Cti6 είναι η πρόσδεση του ενεργοποιητή Gal4 πάνω στον υποκινητή GAL1. 

Για να διερευνηθεί αυτή η πιθανότητα, ελέγχθηκε η πρόσδεση του Gal4 πάνω στον 

υποκινητή GAL1 σε στέλεχος αγρίου τύπου και σε στέλεχος µεταλλαγµένο ως προς 

το CTI6 (cti6∆) (εικόνα 4Α). Παρατηρήθηκε ότι τόσο στο αγρίου τύπου όσο και στο 

µεταλλαγµένο στέλεχος, ο Gal4 προσδένεται πάνω στον υποκινητή σε σχεδόν 

παρόµοια επίπεδα, υποδεικνύοντας ότι ο Cti6 δρα σε κάποιο στάδιο µετά την 

πρόσδεση του ενεργοποιητή. 

Ένα σηµαντικό βήµα στην ενεργοποίηση του GAL1 είναι η στρατολόγηση του 

συν-ενεργοποιητικού συµπλόκου SAGA από τον ενεργοποιητή Gal4 σε συνθήκες 

επαγωγής, καθώς για να υπάρξει φυσιολογική ενεργοποίηση της µεταγραφής του 

γονιδίου GAL1 απαιτείται η δράση του SAGA µέσω των υποµονάδων του Gcn5 και 

Spt3 (Bhaumik and Green, 2001; Larschan and Winston, 2001). Για το λόγο αυτό, 

ελέγχθηκε κατά πόσο ο Cti6 απαιτείται για τη δράση του SAGA πάνω στον 

υποκινητή GAL1. Κύτταρα αγρίου τύπου και µεταλλαγµένα cti6∆ 

µετασχηµατίσθηκαν µε πλασµίδιο που εκφράζει τη σηµασµένη µε επίτοπο ΗΑ 

πρωτεΐνη Gcn5. Κατόπιν εξετάσθηκε κατά πόσο η στρατολόγηση του Gcn5 στον 

υποκινητή GAL1 και η επακόλουθη ακετυλίωση της ιστόνης Η3 επηρεάζονται από τη 

µεταλλαγή ως προς το CTI6 (εικόνα 4Β και 4C). Παρατηρήθηκε ότι, όταν συγκριθεί 

µε το στέλεχος αγρίου τύπου, στο στέλεχος cti6∆ υπάρχει σηµαντική πτώση όσον 

αφορά στη στελέχωση του υποκινητή GAL1 από το Gcn5. Αντίθετα στον υποκινητή 

του γονιδίου TRP3, o οποίος δε ρυθµίζεται από το Cti6, η στρατολόγηση του Gcn5 

πάνω του δεν επηρεάζεται από τη µεταλλαγή cti6∆ (εικόνα 4Β). 

Σε συµφωνία µε το παραπάνω αποτέλεσµα βρίσκεται και η πτώση του επιπέδου 

της ακετυλίωσης της ιστόνης Η3 στον υποκινητή GAL1 που παρατηρείται στο 

στέλεχος cti6∆. Όπως φαίνεται στην εικόνα 4C, η ακετυλίωση της ιστόνης Η3 στον 

υποκινητή GAL1 πέφτει σε επίπεδο παρόµοιο µε αυτό που παρατηρείται σε στέλεχος 

gcn5∆. Αντίθετα, η µεταλλαγή cti6∆ δεν επηρεάζει καθόλου το επίπεδο της -
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εξαρτώµενης από το Gcn5- ακετυλίωσης της ιστόνης Η3 στον υποκινητή TRP3. 
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Εικόνα 4. Το Cti6 επηρεάζει την στρατολόγηση του Gcn5, την ακετυλίωση της ιστόνης Η3 και την 

πρόσδεση του TBP σε στάδιο ακόλουθο της πρόσδεσης του Gal4 πάνω στον υποκινητή GAL1. 

(Α) Πρόσδεση του Gal4 στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε σε 

κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και cti6∆ παρουσία γαλακτόζης. Χρησιµοποιήθηκαν αντίσωµα που 

αναγνωρίζει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA της πρωτεΐνης Gal4 και ολιγονουκλεοτίδια για τις 

περιοχές GAL1 UΑS και POL1 ORF που θεωρήθηκε ως περιοχή µη-ειδικής πρόσδεσης για το Gal4. Οι 

τιµές δηλώνουν την αναλογία µεταξύ του ανοσοκατακρυµνισµένου (IP) και του δείγµατος-µάρτυρα 

(In) προϊόντος της αντίδρασης PCR. (Β) Στελέχωση του υποκινητή GAL1 από το Gcn5. Άνω µέρος: Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε στα ενδεικνυόµενα στελέχη που εξέφραζαν 

πλασµιδιακά τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-Gcn5 παρουσία γαλακτόζης. Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό 

αντίσωµα για τον επίτοπο ΗΑ και ολιγονουκλεοτίδια ειδικά για τις περιοχές GAL1 UΑS και POL1 

ORF. Κάτω µέρος: Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε µε τη χρήση ολιγονουκλεοτιδίων 

για τις περιοχές TRP3 UAS και ORF. Tα κύτταρα µεγάλωσαν σε συνθετικό µέσο για την επαγωγή της 

µεταγραφής του γονιδίου TRP3. (C) Aκετυλίωση της ιστόνης Η3 στον υποκινητή GAL1. Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε στα ενδεικνυόµενα στελέχη µεγαλωµένα παρουσία 

γαλακτόζης ή σε συνθετικό µέσο για την επαγωγή της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 και TRP3 

αντίστοιχα. Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό αντίσωµα για την ακετυλιωµένη στις λυσίνες 9 και 14 ιστόνη 

Η3 και ολιγονουκλεοτίδια  για τις περιοχές GAL1 UAS και TRP3 UAS. (D) Πρόσδεση του TBP στον 

υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε σε κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και 

cti6∆ που εξέφραζαν ενδογενώς τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-TBP. Χρησιµοποιήθηκαν 

ολιγονουκλεοτίδια που αναγνωρίζουν τις περιοχές GAL1 ΤΑΤΑ, POL1 ORF και ADH1 TATA. 
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Σε προηγούµενες αναφορές τεκµηριώθηκε ο θετικός ρόλος του συµπλόκου 

SAGA πάνω στην πρόσδεση του TBP στο στοιχείο ΤΑΤΑ του υποκινητή GAL1 

(Dudley et al., 1999; Larschan and Winston, 2001). Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε κατά 

πόσο η πρόσδεση του TBP εξαρτάται από τη δράση της πρωτεΐνης Cti6. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4D, στο στέλεχος αγρίου τύπου η πρωτεΐνη TBP που 

εκφράζεται ενδογενώς και σηµασµένη µε τον επίτοπο ΗΑ προσδένεται στον 

υποκινητή GAL1 παρουσία γαλακτόζης. Αντίθετα, στο µεταλλαγµένο στέλεχος cti6∆, 

το ΗΑ-TBP δεν µπορεί να προσδεθεί πάνω στον υποκινητή GAL1, ενώ συνεχίζει να 

προσδένεται µε την ίδια δυναµική στον υποκινητή του γονιδίου ADH1. Τα παραπάνω 

δεδοµένα επιδεικνύουν ότι το Cti6 δεν απαιτείται για την πρόσδεση του ενεργοποιητή 

Gal4 αλλά για τη στρατολόγηση του συµπλόκου SAGA και την πρόσδεση του TBP. 

Συµπερασµατικά λοιπόν προκύπτει ότι, παρουσία του Cyc8-Tup1 πάνω στον 

υποκινητή, ο Gal4 αδυνατεί να σταθεροποιήσει από µόνος του το σύµπλοκο SAGA 

πάνω στον υποκινητή GAL1, απαιτώντας τη δράση του Cti6. 

 

Η πρωτεΐνη Cti6 συνδέει το συνενεργοποιητή SAGA µε το συγκαταστολέα Cyc8-

Tup1. 

Το γεγονός ότι ο Cti6 απαιτείται για τη στρατολόγηση του SAGA πάνω στον 

υποκινητή GAL1 κατά τη διάρκεια της επαγωγής των κυττάρων σε γαλακτόζη, 

οδήγησε στο να ελεγχθεί η πιθανότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ του συµπλόκου 

SAGA και της πρωτεΐνης Cti6. Για το λόγο αυτό συν-εκφράστηκαν σε κύτταρα ζύµης 

η υβριδική πρωτεΐνη GST-Cti6 (ή GST) και η σηµασµένη πρωτεΐνη HA-Gcn5. 

Πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα των µετασχηµατισµένων κυττάρων επωάστηκαν µε κολώνα 

γλουταθειόνης και οι πρωτεΐνες που συγκρατήθηκαν µαζί µε την πρωτεΐνη GST-Cti6 

(ή GST) πάνω στην κολώνα, αναλύθηκαν περαιτέρω µε SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 

και ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-ΗΑ. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6A, η 

πρωτεΐνη HA-Gcn5 συν-κατακρηµνίσθηκε µαζί µε τη GST-Cti6 και όχι µε τη GST, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η Cti6 αλληλεπιδρά µε τη Gcn5 in vivo. Όταν το ίδιο 

πείραµα έγινε σε κύτταρα στα οποία απουσίαζε η πρωτεΐνη Spt20 (spt20∆), µια 

υποµονάδα η οποία απαιτείται για την ακεραιότητα του συµπλόκου SAGA (Sterner et 

al. 1999), η αλληλεπίδραση µεταξύ HA-Gcn5 και GST-Cti6 µειώθηκε δραµατικά 

(εικόνα 5A), υποδηλώνοντας ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο παραγόντων 

απαιτεί ακέραιο σύµπλοκο SAGA. Παροµοίως µε το Gcn5, οι υποµονάδες του 
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SAGA, HA-Ada2 και Ada3 συγκρατούνταν µαζί µε τη GST-Cti6 και όχι µε τη GST 



στην κολώνα γλουταθειόνης. Αντίθετα, η GST-Cti6 δεν αλληλεπιδρούσε ούτε µε την 

υποµονάδα του ολοενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ Med3 ούτε µε την πρωτεΐνη 

TBP (εικόνα 5A). Τέλος, για να επιβεβαιωθεί η αλληλεπίδραση του Cti6 µε το 

SAGA, συν-εκφράστηκαν σε κύτταρα ζύµης η πρωτεΐνη myc-Spt3, µια πρωτεΐνη που 

βρίσκεται αποκλειστικά στο σύµπλοκο SAGA, και η HA-Cti6. Πρωτεϊνικά 

εκχυλίσµατα των µετασχηµατισµένων κυττάρων ανοσο-κατακρηµνίστηκαν µε 

αντίσωµα α-ΗΑ προσδεµένο σε κολώνα πρωτεΐνης Α και οι συν-κατακρηµνισµένες 

πρωτεΐνες αναλύθηκαν περαιτέρω µε SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση και 

ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-myc. Όπως φαίνεται στην εικόνα 5Β, η πρωτεΐνη 

myc-Spt3 συν-κατακρηµνίστηκε  µε την HA-Cti6, υποδεικνύοντας ότι τo Cti6 

αλληλεπιδρά µε το σύµπλοκο SAGA in vivo. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, διαφαίνεται ότι το Cti6 έχει την 

ικανότητα να αλληλεπιδρά τόσο µε το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 όσο και µε σύµπλοκο 

SAGA. ∆εδοµένου ότι και τα δύο σύµπλοκα βρίσκονται πάνω στον υποκινητή GAL1 

παρουσία γαλακτόζης, ελέγχθηκε η πιθανότητα αλληλεπίδρασης του Cyc8-Tup1 µε 

το SAGA µέσο του παράγοντα Cti6. Σε κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου ή µεταλλαγµένα 

τύπου cti6∆ συν-εκφράστηκαν οι πρωτεΐνες GST-Cyc8 και HA-Gcn5. Οι πρωτεΐνες 

που συγκρατήθηκαν µε την πρωτεΐνη GST-Cyc8 αναλύθηκαν περαιτέρω µε 

ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-ΗΑ. Όπως φαίνεται στην εικόνα 5C, η GST-Cyc8 

αλληλεπιδρά µε την HA-Gcn5 µόνο όταν µέσα στα κύτταρα υπάρχει η πρωτεΐνη Cti6. 

Αντίθετα, στο ελλειπές για το γονίδιο CTI6 στέλεχος (cti6∆) η αλληλεπίδραση πάυει 

να υφίσταται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το κατασταλτικό σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 αλληλεπιδρά in vivo µε το σύµπλοκο SAGA διαµέσου της πρωτεΐνης Cti6. 

Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα προτείνεται ότι η επαφή των δύο 

συµπλόκων είναι αναγκαία για τη µεταγραφική αποκαταστολή του γονιδίου GAL1. 
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Εικόνα 5. Η πρωτεΐνη Cti6 συνδέει τα σύµπλοκα Cyc8-Tup1 και SAGA. 

(Α) Αλληλεπίδραση του Cti6 µε τις πρωτεΐνες HA-Gcn5, HA-Ada2 και Ada3 in vivo. Η ανοσο-

αποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο ΗΑ ή για την πρωτεΐνη Ada3 έγινε σε δείγµα του 

συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και σε προσδεµένες στη κολώνα γλουταθειόνης-σεφαρόζης 

πρωτεΐνες (Β). Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα προήλθαν από κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου ή 

µεταλλαγµένα spt20∆ στα οποία συν-εκφράζονται το HA-Gcn5 ή το HA-Ada2 µαζί µε την πρωτεΐνη 

GST ή το υβρίδιο GST-Cti6. Πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα από κύτταρα ζύµης στα οποία συν-εκφράζονται 

το GST-Cti6 µαζί µε τη σηµασµένη πρωτεΐνη HA-Med3 ή το HA-TBP χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικά 

δείγµατα µη-ειδικής αλληλεπίδρασης. Το δείγµα του συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος περιείχε 

ποσότητα πρωτεϊνών σε αναλογία 1:150 ως προς τη συνολική ποσότητα πρωτεϊνών που επωάστηκαν 

µε τη κολώνα γλουταθειόνης. (Β) Αλληλεπίδραση του Cti6 µε το Spt3 in vivo. Η ανοσοκατακρήµνιση 

από τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα που προήλθαν από κύτταρα ζύµης στα οποία συν-εκφράζονται το ΗΑ-

Cti6 και το myc-Spt3 έγινε µε χρήση ορού χωρίς αντίσωµα (-ΗΑ) ή µε αντίσωµα ειδικό για τον 

επίτοπο ΗΑ (+ΗΑ) συζευγµένου σε σφαιρίδια πρωτεΐνης Α-σεφαρόζης αντίστοιχα. ∆είγµα του 

συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και οι ανοσο-κατακρυµνισµένες στη κολώνα πρωτεΐνες (Β) 

αναλύθηκαν σε SDS-PAGE και έγινε ανοσο-αποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο myc. (C) 

Η αλληλεπίδραση τoυ Cyc8 µε το Gcn5 µεθοδεύεται από την πρωτεΐνης Cti6. Η ανοσο-αποτύπωση µε 

ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο ΗΑ έγινε σε δείγµα του συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και 

σε προσδεµένες στη κολώνα γλουταθειόνης-σεφαρόζης πρωτεΐνες (Β). Χρησιµοποιήθηκαν 

εκχυλίσµατα από κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου (WT) ή µεταλλαγµένα cti6∆ στα οποία συν-

εκφράζονται το HA-Gcn5 µε το υβρίδιο GST-Cyc8. 
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Η δράση συγκεκριµένων υποµονάδων του συµπλόκου SAGA απαιτείται για την 

υπερνίκηση της µεταγραφικής καταστολής του γονιδίου GAL1 από το σύµπλοκο 

Cyc8-Tup1. 

Με σκοπό τη διερεύνηση της λειτουργικής σχέσης των συµπλόκων Cyc8-Tup1 

και SAGA πάνω στον υποκινητή GAL1, µελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου GAL1 

παρουσία γαλακτόζης σε στελέχη που συνδυάζουν τις µεταλλαγές tup1∆ και cyc8∆ 

στο κατασταλτικό σύµπλοκο µε τις µεταλλαγές gcn5∆, spt3∆ και spt20∆ στο 

σύµπλοκο SAGA. Tα επίπεδα του mRNA GAL1 στα παραπάνω στελέχη 

αντιπαρατέθηκαν µε τα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου και των αντιστοίχων 

µονών µεταλλαγµένων. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6Α, τα χαµηλά επίπεδα στη 

µεταγραφή του GAL1 που παρατηρούνται στα στελέχη gcn5∆ και spt3∆ αυξάνονται 

στα διπλά µεταλλαγµένα στελέχη gcn5∆,tup1∆ και spt3∆,tup1∆ και επανέρχονται 

σχεδόν στα φυσιολογικά επίπεδα. Αντίστοιχα, στο στέλεχος cti6∆,tup1∆ το επίπεδο 

της µεταγραφής του GAL1 είναι σηµαντικά υψηλότερο από το επίπεδο που 

παρατηρείται στο στέλεχος cti6∆. Η παρατήρηση αυτή είναι µια ακόµα απόδειξη ότι 

η απαίτηση για τη δράση του Cti6 υπάρχει µόνο παρουσία του συν-κατασταλτικού 

συµπλόκου Cyc8-Tup1. Σε αντίθεση µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η µεταλλαγή 

στο SPT20 (spt20∆) που οδηγεί σε αποδόµηση του συµπλόκου SAGA και πλήρη 

εκµηδένιση της µεταγραφής του GAL1, δε διασώζεται από τη µεταλλαγή tup1∆ 

(στέλεχος spt20∆,tup1∆). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το σύµπλοκο SAGA 

πιθανώς να µην χρειάζεται µόνο για να υπερνικηθεί η καταστολή του συµπλόκου 

Cyc8-Tup1 πάνω στον υποκινητή GAL1, αλλά και για άλλες λειτουργίες αναγκαίες 

για τη µεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου GAL1. Ανάλογα αποτελέσµατα 

αποκοµίσθηκαν συνδυάζοντας τη µεταλλαγή  cyc8∆ µε τις µεταλλαγές gcn5∆, spt3∆ 

και spt20∆ (εικόνα 6Β). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το γεγονός ότι η 

εκµηδένιση της µεταγραφής του GAL1 στο διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος 

gcn5∆,spt3∆ δε διασώζεται από τη µεταλλαγή cyc8∆ (στέλεχος gcn5∆,spt3∆,cyc8∆, 

εικόνα 6Β). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στελέχη µε µεταλλαγές στα γονίδια GCN5 ή 

SPT3 (στελέχη gcn5∆ ή spt3∆) παρουσιάζουν κινητικό πρόβληµα στην επαγωγή του 

γονιδίου GAL1, οδηγώντας σε καθυστερηµένη χρονικά µεταγραφή του 

συγκεκριµένου γονιδίου παρουσία γαλακτόζης σε σχέση µε ένα στέλεχος αγρίου 

τύπου. Αντίθετα, στελέχη µε έλλειψη στο γονίδιο SPT20 ή µε διπλή έλλειψη στα 

γονίδια GCN5 και SPT3 (στελέχη  spt20∆ ή gcn5∆,spt3∆) είναι απολύτως ανίκανα να 
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επάγουν τη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 (εικόνα 6B).  



B. 
spt20,cyc8

gcn5,cyc8
spt3,cyc8

cyc8

-ACT1

-GAL1

spt3,tup1

spt3gcn5,tup1

gcn5
cti6,tup1

cti6tup1
WT

-ACT1

-GAL1

spt20,tup1

spt20
A. 

gcn5,spt3,cyc8

gcn5,spt3

 
Eικόνα 6. H απαίτηση για τις πρωτεΐνες Gcn5 και Spt3 στη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 ξεπερνιέται 

µε απαλοιφή των γονιδίων CYC8 ή TUP1. 

(Α) Τα κύτταρα στα ενδεικνυόµενα στελέχη µεγάλωσαν σε γλυκόζη και κατόπιν µεταφέρθηκαν σε 

γαλακτόζη για δύο ώρες οπότε και έγινε η εξαγωγή του συνολικού RNA τους. Το συνολικό RNA 

αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους ανιχνευτές ειδικούς για τις κωδικές περιοχές 

των γονιδίων GAL1 και ακτίνης (ACT1), η οποία χρησιµοποιήθηκε ως ποσοτικός δείκτης φόρτωσης 

του συνολικού mRNA στο πήκτωµα αγαρόζης. (Β) Η ανάλυση του συνολικού RNA των 

ενδεικνυόµενων στελεχών έγινε όπως στο (Α). 
 

 

Τα παραπάνω δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο παράγοντας Cti6 και συγκεκριµένες 

υποµονάδες του συµπλόκου SAGA απαιτούνται κάτω από συνθήκες επαγωγής για 

την υπερνίκηση της καταστολής του συµπλόκου Cyc8-Tup1, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί µεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Από τα παραπάνω in vivo πειράµατα διαφάνηκε ότι το συν-κατασταλτικό 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1 βρίσκεται προσδεµένο σε υποκινητές κατά τη διάρκεια της 

ενεργοποίησης τους. Επίσης παρουσιάστηκαν δεδοµένα που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη ενός νέου ρυθµιστικού µηχανισµού ο οποίος χρησιµοποιείται από το κύτταρο 

για την υπερνίκηση της κατασταλτικής δράσης του συµπλόκου Cyc8-Tup1. 

Με τη χρήση πειραµάτων ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης αποκαλύφθηκε ότι 

οι πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 στοχεύονται πάνω και συνδέονται σταθερά µε 

συγκεκριµένους αλλά διακριτά ρυθµιζόµενους υποκινητές. Τόσο οι υποκινητές των 

ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων SUC2 και GAL1, όσο και του γονιδίου HSP26 

που κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη απαιτούµενη κατά την αιφνίδια αύξηση της 

θερµοκρασίας, καθώς και του υποξικού γονιδίου ΑΝΒ1 βρέθηκαν να 

καταλαµβάνονται από το συν-καταστολέα Cyc8-Tup1 κάτω από όλες τις συνθήκες. Η 

διαπίστωση της συνεχούς παρουσίας του Cyc8-Tup1 σε διαφορετικούς υποκινητές 

φανέρωσε ότι, η ικανότητα του συµπλόκου να παραµένει πάνω στην χρωµατίνη σε 

συνθήκες ενεργοποίησης δε σχετίζεται µε το µεταβολικό µονοπάτι ενεργοποίησης 

του αντίστοιχου υποκινητή αλλά είναι µια καινοφανής ιδιότητα του συµπλόκου. Η 

ιδιότητα αυτή πιθανώς να σχετίζεται µε τον µηχανισµό στρατολόγησης του 

συµπλόκου πάνω στον εκάστοτε υποκινητή, µηχανισµός ο οποίος µπορεί να διαφέρει 

ολοσχερώς από αυτόν που έχει περιγραφεί και αποδειχθεί σε υποκινητές γονιδίων 

καθορισµού τύπου διασταύρωσης και γονιδίων επαγόµενων από βλάβες στο DNA 

(Wu et al., 2001; Huang et al., 1998). Σύµφωνα µε τον µηχανισµό αυτό, οι πρωτεΐνες 

Cyc8 και Tup1 στρατολογούνται στους συγκεκριµένους υποκινητές µόνο κάτω από 

συνθήκες µεταγραφικής καταστολής µέσω ειδικών παραγόντων πρόσδεσης στο 

DNA. Στους υποκινητές ρυθµιζόµενους από γλυκόζη έχει προταθεί αντίστοιχο 

µοντέλο µε το παραπάνω, σύµφωνα µε το οποίο ο ειδικός παράγοντας πρόσδεσης στο 

DNA Mig1 στρατολογεί τον συν-καταστολέα παρουσία γλυκόζης. Παρόλα αυτά, η 

συγκεκριµένη διαδικασία στρατολόγησης του Cyc8-Tup1 δεν έχει αποδειχθεί ακόµα 

in vivo (βλέπε κεφάλαιο Γ), ενώ η παρατήρηση της διαρκούς παρουσίας του 

συµπλόκου πάνω στους υποκινητές SUC2 και GAL1 έρχεται σε αντίθεση µε το 

ισχύων µοντέλο. Είναι πιθανό ότι η αλληλεπίδραση του κατασταλτικού συµπλόκου 
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µε το Mig1 πάνω στον υποκινητή να δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 



καταστολή της µεταγραφής και να µη σχετίζεται µε τη στρατολόγηση του συν-

καταστολέα (βλέπε κεφάλαιο Γ). 

Όσον αφορά στην ανίχνευση αυξηµένων επιπέδων πρόσδεσης των πρωτεϊνών 

Cyc8 και Tup1 που παρατηρείται κατά την ενεργοποίηση κυρίως των υποκινητών 

SUC2 και GAL1, αυτό είναι κάτι που επιδέχεται πολλαπλές –όχι αναγκαστικά 

αλλληλοαναιρούµενες- εξηγήσεις. Πιθανώς, µπορεί να συµβαίνει λόγω αλλαγών στην 

χρωµατινική δοµή του υποκινητή, λόγω µεταβολής της διαµόρφωσης του συµπλόκου 

κατά την µεταγραφική ενεργοποίηση ή/και τροποποίησης των αλληλεπιδράσεων του 

συµπλόκου µε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες. 

Το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 καταστέλλει τη µεταγραφή µέσω πολλαπλών 

µηχανισµών. Στρατολογεί απο-ακετυλάσες ιστονών (Watson et al., 2000; Wu et al., 

2001), παρεµποδίζει την πρόσδεση του ΤΒP (Kuras and Struhl, 1999), απενεργοποιεί 

το ολοένζυµο της RNΑ πολυµεράσης ΙΙ (Papamichos-Chronakis et al., 2000). 

Συνεπώς, η συνεχής παρουσία του κατασταλτικού συµπλόκου θα απαιτούσε 

αντίστοιχα πολλαπλές θετικές ενεργότητες και µηχανισµούς απενεργοποίησης ώστε 

να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις έναρξης και διατήρησης της µεταγραφής. 

Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι για την αποκαταστολή της µεταγραφής του γονιδίου SUC2 

και τη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα απαιτείται η αδιάλειπτη παρουσία και δράση 

του συµπλόκου χρωµατινικής αναδιαµόρφωσης SWI/SNF. Απενεργοποίηση των 

υποµονάδων του Swi2 ή Snf5 κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης της µεταγραφής 

οδηγεί σε άµεση επαναδηµιουργία «κλειστής», κατασταλτικής χρωµατινικής δοµής 

και επακόλουθη καταστολή της µεταγραφής (Sudarsanam et al., 1999; Biggar and 

Crabtree, 1999). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο 

δίνουν µια πιθανή εξήγηση στην παραπάνω παρατήρηση ενώ ταυτόχρονα 

επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα του µηχανισµού αποκαταστολής γονιδίων 

επιδεικνύοντας µια φυσική και λειτουργικά αντιφατική σχέση µεταξύ του 

κατασταλτικού συµπλόκου Cyc8-Tup1 και του συν-ενεργοποιητικού συµπλόκου 

SAGA. Είναι γνωστό ότι το σύµπλοκο SAGA υποστηρίζει λειτουργίες αντιθετικές 

εκείνων του Cyc8-Tup1: µέσω της ΗΑΤ υποµονάδας του Gcn5 ακετυλιώνει τις 

ιστόνες Η3 και Η2Β (Krebs et al., 2000; Suka et al., 2001), ενώ η υποµονάδα του 

Spt3 διευκολύνει την πρόσδεση του TBP πάνω στο DNA (Dudley et al., 1999). Η 

παρατήρηση ότι απαλοιφή των γονιδίων CYC8 ή TUP1 οδηγεί σε –µερική έστω- 

απεξάρτηση της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 από τους παράγοντες Gcn5 και Spt3 
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είναι ισχυρή ένδειξη ότι ένας από τους ρόλους του συµπλόκου SAGA στη 



µεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 είναι η υπερνίκηση της καταστολής 

από το Cyc8-Tup1.  

Στην παρούσα µελέτη αποσαφηνίστηκε ακόµα ο ρόλος ενός άγνωστου µέχρι 

σήµερα µεταγραφικού παράγοντα, του Cti6 που απαιτείται για την αποκαταστολή του 

γονιδίου GAL1. H πρωτεΐνη Cti6, η οποία περιέχει δακτύλιο τύπου PHD, 

στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 αλληλεπιδρώντας άµεσα µε τη πρωτεΐνη Cyc8 

και συνδέει τον συν-καταστολέα Cyc8-Tup1 µε τον συν-ενεργοποιητή SAGA. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρόλος του Cti6 πάνω στον GAL1 είναι  απαραίτητος 

µόνο παρουσία λειτουργικού συµπλόκου Cyc8-Tup1. Η απουσία του συν-καταστολέα 

από τον υποκινητή οδηγεί σε πλήρη απεξάρτηση του υποκινητή GAL1 από το Cti6, 

πράγµα που υποδηλώνει ότι το Cti6 απαιτείται ώστε να ξεπεραστεί το εµπόδιο του 

Cyc8-Tup1 κατά την µεταγραφική ενεργοποίηση. Το δεδοµένο αυτό έρχεται σε 

πλήρη συµφωνία µε την παρατήρηση ότι ο Gal4 µπορεί αυτόνοµα να στρατολογεί το 

σύµπλοκο SAGA όταν προσδένεται ο ίδιος σε µία θέση πρόσδεσης αποµονωµένη από 

τον υπόλοιπο υποκινητή GAL1 (Bhaumik and Green, 2001). Ακόµα, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο ρόλος του Cti6, όπως και αυτός των υποµονάδων του SAGA Gcn5 

και Spt3, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τα πρώτα στάδια µεταγραφικής 

ενεργοποίησης του GAL1. Tα µεταλλαγµένα στελέχη cti6∆, gcn5∆ ή spt3∆ 

καταφέρνουν τελικά να επάγουν µερικώς τη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 έπειτα 

από πολύωρη παραµονή τους στη γαλακτόζη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι 

αλληλεπιδράσεις που διαµεσολαβούνται από το Cti6 είναι αναγκαίες για τη 

διασφάλιση άµεσης µεταγραφικής αντίδρασης στο µεταβολικό σήµα της γαλακτόζης. 

Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι το σύµπλοκο SAGA στρατολογείται στον 

υποκινητή GAL1 αποκλειστικά κάτω από συνθήκες µεταγραφικής ενεργοποίησης από 

τον ενεργοποιητή Gal4 (Bhaumik and Green, 2001; Larschan and Winston, 2001). 

Ανάλυση του µηχανισµού δράσης της πρωτεΐνης Cti6 όµως, έδειξε ότι εκτός από τον 

Gal4 απαιτείται και η παρουσία του Cti6 για τη σταθεροποίηση του συµπλόκου 

SAGA πάνω στον υποκινητή GAL1. Το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από το γεγονός 

ότι σε κύτταρα ζύµης µε έλλειψη στο γονίδιο CTI6, στα οποία ο Gal4 προσδένεται 

σταθερά πάνω στον υποκινητή GAL1, δεν υπάρχει ικανή πρόσδεση της πρωτεΐνης 

Gcn5 και του παράγοντα TBP και το ποσοστό της ακετυλίωσης της ιστόνης Η3 

παρουσιάζεται µειωµένο σε σχέση µε αυτό ενός στελέχους αγρίου τύπου. Τα 

παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνουν ότι το σύµπλοκο SAGA σταθεροποιείται και δρα 
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πάνω στον υποκινητή µέσω πολλαπλών πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που 



συµβαίνουν όχι µόνο µε τον ενεργοποιητή Gal4 αλλά και µε το κατασταλτικό 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1. Κατά αυτόν τον τρόπο, µπορεί να ειπωθεί ότι ο ίδιος ο 

καταστολέας ρυθµίζει εν µέρει την απενεργοποίηση του σε συνθήκες µεταγραφικής 

ενεργοποίησης. Η “καθοδήγηση” του συµπλόκου SAGA από το Cti6 και το Cyc8-

Tup1 πάνω στον υποκινητή GAL1 µεθοδεύει µε κάποιον άγνωστο µηχανισµό τη 

σωστή διαδικασία αποκαταστολής του υποκινητή. ∆εδοµένου ότι όλες οι ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη συγκεκριµένη διαδικασία (Cti6/µοτίβο PHD, 

SAGA/Gcn5, Cyc8-Tup1) σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη χρωµατίνη, είναι 

πιθανό, ο µηχανισµός αυτός να διευθετείται µέσω συγκεκριµένων µεταβολών στη 

χρωµατινική δοµή του υποκινητή GAL1. 

Το γεγονός ότι η απαλοιφή των γονιδίων CYC8 ή TUP1 δεν είναι ικανή 

συνθήκη για τη µεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 σε κύτταρα που δεν 

εκφράζουν τον παράγοντα Spt20 (ο οποίος απαιτείται για την ακεραιότητα του 

συµπλόκου SAGA) ή σε κύτταρα που δεν εκφράζουν ταυτόχρονα τους παράγοντες 

Spt3 και Gcn5 υποδηλώνει τις ακόλουθες πιθανότητες. 

Πρώτον, είναι πιθανό ότι η καθ’αυτή ενεργοποιητική ικανότητα του Gal4 να 

απαιτεί και επιπρόσθετες λειτουργίες του SAGA που δε σχετίζονται µε την 

καταστολή µέσω Cyc8-Tup1. Στην περίπτωση αυτή, το µεταλλαγµένο ως προς το 

SAGA και το Cyc8-Tup1 στέλεχος (στέλεχος spt20∆,cyc8∆) αδυνατεί να 

ενεργοποιήσει τη µεταγραφή του GAL1 καθώς η δυναµική του Gal4 ως 

ενεργοποιητής έχει µηδενιστεί. Αντιστοίχως, είναι πιθανό η διπλή µεταλλαγή 

gcn5∆,spt3∆ να οδηγεί επίσης σε αποµάκρυνση ή απενεργοποίηση κάποιας έτερης 

υποµονάδας του SAGA, η οποία να απαιτείται για τη δράση του ενεργοποιητή Gal4 

και όχι για την υπερνίκηση της καταστολής από το Cyc8-Tup1.  

Το δεύτερο ενδεχόµενο είναι οι δύο υποµονάδες Gcn5 και Spt3 να κατέχουν 

κάποια παρόµοια λειτουργία, η οποία να ρυθµίζει τη µεταγραφή στο ίδιο επίπεδο µε 

το Cyc8-Tup1, αλλά προς την αντίθετη από το τελευταίο κατεύθυνση. Με αυτόν τον 

τρόπο οι δύο υποµονάδες του SAGA αλληλοσυµπληρώνονται λειτουργικά και η 

µεταγραφή του GAL1 µπορεί να ενεργοποιηθεί στα διπλά µεταλλαγµένα στελέχη 

spt3∆,cyc8∆ και gcn5∆,cyc8∆. Αντίθετα, στην περίπτωση έλλειψης και των δύο 

υποµονάδων (στελέχη spt20∆,cyc8∆, ή gcn5∆,spt3∆,cyc8∆) δεν υπάρχει η 

δυνατότητα θετικής δράσης από το SAGA και η συνεπακόλουθη ενεργοποίηση της 

µεταγραφής. Ένας πιθανός στόχος κοινής δράσης των παραπάνω παραγόντων θα 
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µπορούσε να είναι η χρωµατίνη του υποκινητή και ένας υποθετικός µηχανισµός, η 



προσπάθεια διαµόρφωσης κλειστής ή ανοιχτής χρωµατινικής δοµής από το Cyc8-

Tup1 και τα Gcn5/Spt3 αντίστοιχα. 

Η παρατήρηση ότι το σύµπλοκο SAGA φαίνεται να παραµένει ακέραιο όταν 

καθαρίζεται βιοχηµικά από διπλά µεταλλαγµένα κύτταρα ζύµης gcn5∆,spt3∆ (Sterner 

et al., 1999), καθώς και το γεγονός ότι το κινητικό πρόβληµα στην επαγωγή του 

γονιδίου GAL1 που παρουσιάζεται στα στελέχη gcn5∆ ή spt3∆ µετατρέπεται σε 

πλήρη ανικανότητα ενεργοποίησης του υποκινητή στο διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος 

gcn5∆,spt3∆ κάνει το ενδεχόµενο της κοινής, συµπληρωµατικής δράσης των Gcn5 

και Spt3 να φαίνεται περισσότερο ευλογοφανές και πειραµατικά άµεσα ελέγξιµο 

(βλέπε κεφάλαιο Β). 
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ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ SAGA 

GCN5 ΚΑΙ SPT3 ΚΑΙ Η ΑTPΑΣΗ ΜOT1 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ GAL1.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι για να ξεπεραστεί η συνεχής 

παρουσία του συν-καταστολέα Cyc8-Tup1 πάνω στον υποκινητή GAL1, απαιτείται η 

παρουσία και δράση του ενεργοποιητικού συµπλόκου SAGA, µέσω των υποµονάδων 

του Gcn5 και Spt3. Όπως  αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η πρωτεΐνη Gcn5 ενεργεί ως 

ακετυλοτρανσφεράση ιστονών (ΗΑΤ), ακετυλιώνοντας συγκεκριµένες λυσίνες που 

βρίσκονται στην αµινο-τελική ουρά της ιστόνης Η3 (Sterner et al. 1999; Roth et al. 

2001). Με αυτό τον τρόπο ενισχύει τη δραστηριότητα έτερων καταλυτικών 

ενεργοτήτων που πραγµατοποιούν αναδιαµόρφωση της χρωµατινικής περιοχής µε 

απώτερο σκοπό την µεταγραφική ενεργοποίηση. Τέτοιες ενεργότητες στη ζύµη είναι 

για παράδειγµα οι ΑΤPάσες Snf2, Ino80 και RSC, οι οποίες έχουν την ικανότητα να 

αναδιαµορφώνουν νουκλεοσώµατα µε τη χρήση ΑΤP in vivo και in vitro. Η πρωτεΐνη 

Spt3 είναι µια υποµονάδα του SAGA για την οποία βιοχηµικές και γενετικές µελέτες 

έχουν καταδείξει ότι αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη TBP (Eisenmann et al. 1992; 

Eisenmann et al. 1994; Lee and Young 1998; Sterner et al. 1999). Η αλληλεπίδραση 

αυτή θεωρείται ουσιώδης για την πρόσδεση της τελευταίας πάνω σε συγκεκριµένους 

υποκινητές. Πιστεύεται ότι η δράση του SAGA πάνω στο TBP είναι µια επιπρόσθετη, 

µηχανιστικά άγνωστη λειτουργία, ανεξάρτητη της δράσης του Gcn5. Η ιδέα αυτή 

ισχυροποιείται από το γεγονός ότι το Spt3 απαιτείται για την ενεργοποίηση γονιδίων, 

η πλειοψηφία των οποίων δε ρυθµίζεται από το Gcn5 (Lee et al. 2000). 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα έχει προταθεί ότι το σύµπλοκο SAGA 

επιτελεί δύο διακριτές λειτουργίες: ακετυλιώνει την ιστόνη Η3 µέσω της δράσης του 

Gcn5 και διευκολύνει την πρόσδεση του TBP πάνω στους υποκινητές µέσω του Spt3. 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα που προέκυψε από τα πειράµατα της εικόνας 6Β 

είναι το γεγονός ότι η µεταλλαγή cyc8∆ αδυνατεί να οδηγήσει σε επαναφορά της 

µεταγραφικής ενεργοποίησης του γονιδίου GAL1 όταν γίνει στο διπλά µεταλλαγµένο 

στέλεχος gcn5∆,spt3∆. Όπως έχει προαναφερθεί, το ένζυµο Gcn5 ακετυλιώνει τα 

νουκλεοσώµατα του υποκινητή, ενώ η Spt3 διευκολύνει τη στρατολόγηση του TBP 

πάνω στον υποκινητή. Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 καταστέλλει τη µεταγραφή στρατολογώντας απο-ακετυλάσες ιστονών και 

παρεµποδίζοντας την πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή (Watson et al., 2000; 
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Wu et al., 2001; Kuras and Struhl, 1999). Απουσία του Cyc8 λοιπόν θα ήταν 



αναµενόµενη η ανεξαρτητοποίηση της µεταγραφής από τη δράση των Gcn5 και Spt3. 

Το γεγονός αυτό όµως, παρατηρείται µόνο όταν απαλειφθεί το γονίδιο του CYC8 στα 

µονά µεταλλαγµένα στελέχη gcn5∆, ή spt3∆ (στελέχη gcn5∆,cyc8∆, και spt3∆,cyc8∆ 

αντίστοιχα, εικόνα 7Β). Αντίθετα η εκµηδένιση της µεταγραφής του GAL1 στο διπλά 

µεταλλαγµένο στέλεχος gcn5∆,spt3∆ δε διασώζεται από τη µεταλλαγή cyc8∆ 

(στέλεχος gcn5∆,spt3∆,cyc8∆). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πιθανό κοινό 

λειτουργικό ρόλο των πρωτεϊνών Gcn5 και Spt3 πάνω στον υποκινητή GAL1 και όχι 

ξεχωριστές λειτουργίες, όπως πιστεύεται έως σήµερα. Εναλλακτικά, η ανικανότητα 

του τριπλά µεταλλαγµένου στελέχους gcn5∆,spt3∆,cyc8∆ να ενεργοποιήσει τη 

µεταγραφή του GAL1 θα µπορούσε να είναι έµµεσο αποτέλεσµα του συνολικά 

αρρωστηµένου φαινοτύπου του κυττάρου που προκύπτει από την ταυτόχρονη 

µεταλλαγή στα γονίδια GCN5 και SPT3 (συνθετικός φαινότυπος). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η πρωτεΐνη  Spt3 απαιτείται για την αναδιαµόρφωση των νουκλεοσωµάτων του 

υποκινητή GAL1. 

∆εδοµένης της δράσης του Gcn5 πάνω στη χρωµατίνη υποκινητών, 

µελετήθηκε in vivo ο ρόλος των Gcn5 και Spt3 στη χρωµατινική αναδιαµόρφωση 

του υποκινητή GAL1 παρουσία γαλακτόζης. Είναι γνωστό ότι παρουσία γλυκόζης 

ο υποκινητής GAL1 αποτελείται από δύο νουκλεοσώµατα τοποθετηµένα σε 

σταθερή θέση, τα οποία εντοπίζονται µετά την αλληλουχία πρόσδεσης του Gal4 

(UAS) και εκατέρωθεν του στοιχείου ΤΑΤΑ (εικόνα 1Α και Lohr, 1997). 

Παρουσία γαλακτόζης και κατά τρόπο εξαρτώµενο από τον ενεργοποιητή Gal4 τα 

δύο νουκλεοσώµατα αναδιαµορφώνονται (Lohr and Lopez, 1995), οδηγώντας 

στην ενεργοποίηση της µεταγραφής. Για να αναλυθεί η νουκλεοσωµική δοµή του 

υποκινητή χρησιµοποιήθηκε το ένζυµο της µικροκοκκικής νουκλεάσης (ΜΝάση), 

το οποίο έχει την ιδιότητα να κόβει το χρωµοσωµικό DNA στα σηµεία που δεν 

προστατεύεται από “σφιχτή” νουκλεοσωµική δοµή (DNA που συνδέει δύο 

νουκλεοσώµατα, ή νουκλεοσωµικό DNA που έχει χαλαρή σύνδεση µε το 

οκταµερές των ιστονών). Kατόπιν, τo κοµµένο από τη ΜΝάση DNA καθαρίστηκε 

και ακολούθησε δεύτερη πέψη µε το περιοριστικό ένζυµο PvuII. (εικόνα 1Α). 

Τέλος, αναλύθηκε µε αποτύπωση κατά Southern και έµµεση σήµανση άκρου 

(indirect end-labeling) χρησιµοποιώντας ως ανιχνευτή το ραδιοσηµασµένο τµήµα 

του γονιδίου GAL1 που βρίσκεται µεταξύ των θέσεων αναγνώρισης των 

περιοριστικών ενζύµων PvuII-BsaI. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1Β, στα κύτταρα 

αγρίου τύπου ο υποκινητής GAL1 παρουσιάζει διαφορετικό νουκλεοσωµικό 

πρότυπο µετά από πέψη µε µικροκοκκική νουκλεάση στις συνθήκες γλυκόζης και 

γαλακτόζης. Σε συνθήκες µεταγραφικής ενεργοποίησης (γαλακτόζη) 

παρατηρούνται δύο αλλαγές στο πρότυπο της χρωµατινικής δοµή του υποκινητή 

GAL1. Πρώτον, η εµφάνιση µίας επιπλέον ζώνης στην περιοχή του 

νουκλεοσώµατος –2, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συγκεκριµένη περιοχή του 

DNA είναι πλέον προσιτή στη µικροκοκκική νουκλεάση. ∆εύτερον, υπάρχει 

πλέον υπερευαισθησία της περιοχής του νουκλεοσώµατος –1 στην πέψη µε  

µικροκοκκική νουκλεάση (εικόνα 1Β). Η αναδιαµόρφωση των παραπάνω 
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νουκλεοσωµάτων όπως παρατηρείται µε τη µέθοδο της µικροκοκκικής 
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ειδικούς για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων  και .

 

νουκλεάσης έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε προηγούµενες αναφορές σχετικά µε 

τις αλλαγές που επέρχονται στη νουκλεοσωµική δοµή του υποκινητή GAL1 κατά 

τη µεταγραφική ενεργοποίηση του (Lohr 1997).  

 

PvuII

TATA ATGGAL1 UAS -2 -1

A.

B. GLU
nDNA WT

GAL
WT gcn5 spt3spt20
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T
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-2

+1
+1 
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GAL1 -
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WT spt3gcn5spt20
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Εικόνα 1. H νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 εξαρτάται από τις πρωτεΐνες Gcn5 

και Spt3. 

(A) Σχηµατική αναπαράσταση του υποκινητή GAL1. Σηµειώνονται η περιοχή πρόσδεσης του 

ενεργοποιητή Gal4 (UAS), τα δύο νουκλεοσώµατα (οβάλ σχήµατα -2 και -1), το στοιχείο ΤΑΤΑ και το 

σηµείο έναρξης της µεταγραφής (ATG, βέλος). Ακόµα, σηµειώνονται τα σηµεία αναγώρισης των 

περιοριστικών ενζύµων PvuII και BsaI. (Β) Η χρωµατινική δοµή του υποκινητή GAL1 

αναδιαµορφώνεται παρουσία γαλακτόζης κατά ένα SAGA-εξαρτώµενο τρόπο. Η πέψη µε 

µικροκοκκική νουκλεάση έλαβε χώρα σε κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου (WT) και σε κύτταρα ελλιπή 

στα γονίδια SPT20, GCN5 και SPT3 που µεγάλωσαν σε γλυκόζη (GLU) ή γαλακτόζη (GAL). Για την 

επαγωγή του υποκινητή GAL1 τα κύτταρα µεγάλωσαν πρώτα σε ραφινόζη και κατόπιν µεταφέρθηκαν 

σε γαλακτόζη για 30 λεπτά. Το πρότυπο της πέψης του γυµνού DNA του υποκινητή GAL1 από τη 

µικροκοκκική νουκλεάση παρουσιάζεται στη γραµµή “nDNA”. Το κοµµένο DNA αναλύθηκε και 

υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή ειδικό για το τµήµα της κωδικής περιοχής του γονιδίου 

GAL1 που ορίζεται από τις θέσεις PvuII-BsaI. H θέση των νουκλεοσωµάτων απεικονίζεται αριστερά 

της εικόνας. (C) Το επίπεδο της µεταγραφής του GAL1 ανταποκρίνεται στη χρωµατινική κατάσταση 

του υποκινητή. Η εξαγωγή του συνολικού RNA έγινε στα ενδεικνυόµενα στελέχη που µεγάλωσαν 

όπως στο (Α). Το συνολικό RNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους ανιχνευτές 

GAL1 ACT1  



 

∆εδοµένου ότι δεν είναι γνωστό αν το σύµπλοκο SAGA συµµετέχει στη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 ελέγχθηκε η χρωµατινική 

δοµή του υποκινητή σε στέλεχος ελλιπές στο γονίδιο SPT20∆ ανεπτυγµένο παρουσία 

γαλακτόζης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1Β, η έλλειψη του Spt20, που οδηγεί σε 

αποδιοργάνωση του συµπλόκου SAGA (Sterner et al. 1999), δηµιουργεί κλειστή 

χρωµατινική δοµή, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση για εµπλοκή του 

συµπλόκου SAGA στη ρύθµιση της µεταγραφής του GAL1 µέσω χρωµατίνης. Όταν 

το ίδιο πείραµα έγινε στο µεταλλαγµένο στέλεχος gcn5∆, η ανάλυση έδειξε ότι, σε 

αντίθεση µε το στέλεχος αγρίου τύπου, η χρωµατινική δοµή του υποκινητή GAL1 δεν 

αναδιαµορφώνεται παρουσία γαλακτόζης (εικόνα 1Β). Το γεγονός αυτό έρχεται σε 

συµφωνία µε το ρόλο του Gcn5 όπως αυτός έχει περιγραφθεί σε άλλα συστήµατα.  

Απροσδόκητα, παρόµοιο αποτέλεσµα παρατηρήθηκε και στο στέλεχος ελλιπές ως 

προς το γονίδιο SPT3 (spt3∆), γεγονός που υποδεικνύει µια νέα λειτουργία της 

πρωτεΐνης Spt3, ανεξάρτητη πιθανώς από τη σχέση της µε το TBP (Dudley et al. 

1999). 

 

Η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 είναι ανεξάρτητη της 

στρατολόγησης του TBP. 

Για να αποδειχθεί η ανεξαρτησία των δύο λειτουργιών της πρωτεΐνης Spt3 και 

να διερευνηθεί το ενδεχόµενο η πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή να είναι 

αναγκαία για τη χρωµατινική αναδιαµόρφωση, έγινε µεταλλαγή του στοιχείου ΤΑΤΑ 

του υποκινητή GAL1. Το στοιχείο ΤΑΤΑ µεταλλάχθηκε σε CGTA µε αναµενόµενο 

συνεπακόλουθο την ανικανότητα του TBP να προσδεθεί πάνω στον υποκινητή, όπως 

φάνηκε σε πείραµα χρωµατινικής ανοσοκατακρήµνισης µε το σηµασµένο παράγοντα 

HA-ΤBP (εικόνα 2Α). Η ατελής πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1 

οδήγησε σε δραµατική πτώση της µεταγραφής του GAL1 mRNA, συγκρινόµενης µε 

τα µεταγραφικά επίπεδα ενός στελέχους µε κανονικό στοιχείο ΤΑΤΑ (εικόνα 2Β). 

Όταν όµως ελέγχθηκε η χρωµατινική δοµή του µεταλλαγµένου υποκινητή, 

διαπιστώθηκε, σε συµφωνία µε τους Axelrod et al. 1993, ότι παρουσία γαλακτόζης η 

αναδιαµόρφωση των νουκλεοσωµάτων του είναι αντίστοιχη µε αυτή ενός αγρίου 

τύπου και εξαρτώµενη βεβαίως από τη δράση των Gcn5 και Spt3 (εικόνα 2C). Από τα 

παραπάνω δεδοµένα προκύπτει το συµπέρασµα ότι η πρωτεΐνη Spt3 ρυθµίζει τη 
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νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 κατά τρόπο ανεξάρτητο της 

στρατολόγησης του TBP. 
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Εικόνα 2. Oι πρωτεΐνες Spt3 και Gcn5 ρυθµίζουν τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1 κατά τρόπο ανεξάρτητο της στρατολόγησης του TBP. 

(Α) Πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε 

σε στελέχη µε φυσιολογικό (ΤΑΤΑ) και µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ του υποκινητή GAL1 

που εξέφραζαν πλασµιδιακά τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-TBP παρουσία γαλακτόζης. 

Χρησιµοποιήθηκαν αντίσωµα ειδικό για τον επίτοπο ΗΑ και ολιγονουκλεοτίδια που αναγνωρίζουν τις 

περιοχές GAL1 ΤΑΤΑ και PHO5 ORF (αρνητικός έλεγχος για τη µη ειδική πρόσδεση του TBP). Οι 

τιµές δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή GAL1 ως προς το PHO5 ORF έπειτα από 

κανονικοποίηση της τιµής του ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του δείγµατος-

µάρτυρα της αντίδρασης PCR. (Β) Μεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 σε στελέχη µε 

φυσιολογικό (ΤΑΤΑ) και µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ τα οποία µεγάλωσαν παρουσία 

γαλακτόζης. Το συνολικό RNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους ανιχνευτές 

ειδικούς για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων GAL1 και ACT1. (C) Ανάλυση της χρωµατινικής δοµής 

του µεταλλαγµένου στο στοιχείο ΤΑΤΑ υποκινητή GAL1. Η πέψη µε µικροκοκκική νουκλεάση έγινε 

στα ενδεικνυόµενα στελέχη µε φυσιολογικό (ΤΑΤΑ) και µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ 

παρουσία γλυκόζης (GLU) και γαλακτόζης (GAL). Το κοµµένο DNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε 

µε ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή ειδικό για το τµήµα της κωδικής περιοχής του γονιδίου GAL1 που 

ορίζεται από τις θέσεις PvuII-BsaI. H θέση των νουκλεοσωµάτων απεικονίζεται αριστερά της εικόνας. 
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Η ATPάση Mot1 είναι αναγκαία για τη χρωµατινική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή GAL1. 

Στην προηγούµενη παράγραφο αποδείχθηκε ότι η υποµονάδα του SAGA, Spt3 

µεσολαβεί προκειµένου να επιτευχθεί η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή GAL1 από τον ενεργοποιητή Gal4. ∆εδοµένου ότι δεν έχει χαρακτηρισθεί 

κάποια ενζυµική ενεργότητα για το Spt3 που να δικαιολογεί το ρόλο αυτό, 

δηµιουργείται το ερώτηµα, πώς το Spt3 µεθοδεύει την παραπάνω διαδικασία. Το 

ερώτηµα αυτό προσεγγίσθηκε εξετάζοντας παράγοντες που έχει δειχθεί ότι 

αλληλεπιδρούν γενετικά µε το Spt3 και επηρεάζουν τη µεταγραφή του γονιδίου 

GAL1. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το Mot1, ένας µεταγραφικός 

ρυθµιστής ζωτικής σηµασίας για το κύτταρο που απαιτείται τόσο για καταστολή όσο 

και για ενεργοποίηση γονιδίων, όπως το GAL1 (Auble et al. 1994; Collart 1996; 

Madison and Winston 1997; Prelich 1997). Η πρωτεΐνη Mot1 ανήκει στην οικογένεια 

των ΑTPασών τύπου Snf2 και µε µελέτες σε επίπεδο γονιδιώµατος έγινε γνωστό ότι η 

περιοχή πρόσδεσης του ΑΤP στην πρωτεΐνη Mot1 απαιτείται εκτός από καταστολή 

και για την ενεργοποίηση των γονιδίων µέσω ενός αγνώστου µέχρι σήµερα 

µηχανισµού (Dasgupta et al. 2002). 

Mε βάση τα παραπάνω δεδοµένα ελέγχθηκε η µεταγραφική ενεργοποίηση και η 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 στο µεταλλαγµένο στέλεχος 

mot1-1. Όπως φαίνεται στις εικόνες 3Α και 3Β αντίστοιχα, στο συγκεκριµένο 

µεταλλαγµένο στέλεχος δεν µπορούσε να ανιχνευθεί GAL1 mRNA, ούτε και η 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση στην οποία εισέρχεται κανονικά ο υποκινητής GAL1 

παρουσία γαλακτόζης. Ακόµα, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε ότι το 

σηµειακά µεταλλαγµένο στην περιοχή της ATPάσης στέλεχος mot1Κ1303Α 

(µεταλλαγή του καταλοίπου λυσίνης Κ1303 σε αλανίνη, Dasgupta et al. 2002) είναι 

εξίσου ανίκανο να αναδιαµορφώσει τη χρωµατίνη του υποκινητή GAL1 (εικόνα 2Β). 

Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν την απαίτηση της ενζυµικής δράσης της 

ATPάσης Mot1 ούτως ώστε να επιτευχθεί η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή GAL1 παρουσία γαλακτόζης. 

Σε προηγούµενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι η νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 κατευθύνεται από τον ενεργοποιητή Gal4 

παρουσία γαλακτόζης. Για να εξακριβωθεί κατά πόσο η πρωτεΐνη Mot1 ενεργεί µετά 

την πρόσδεση του ενεργοποιητή Gal4, ελέγχθηκε η παρουσία του ενεργοποιητή πάνω 
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στον υποκινητή GAL1 στα στελέχη αγρίου τύπου και µεταλλαγµένου ως προς το 



MOT1 (mot1-1) µε χρήση της τεχνικής της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε 

αντίσωµα α-Gal4 (εικόνα 3C). Παρατηρήθηκε ότι τόσο στο αγρίου τύπου όσο και στο 

µεταλλαγµένο στέλεχος, ο Gal4 προσδένεται πάνω στον υποκινητή σε παρόµοια 

επίπεδα, υποδεικνύοντας ότι ο παράγοντας Mot1 δρα πάνω στη µεταγραφή του GAL1 

σε στάδιο µετά την πρόσδεση του ενεργοποιητή. 
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Εικόνα 3. Η ATPάση Mot1 απαιτείται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1. 

(Α) Μεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 σε στελέχη αγρίου τύπου (WT) και ελλιπές για 

το γονίδιο MOT1 (mot1-1). Η εξαγωγή του συνολικού RNA έγινε από κύτταρα που µεγάλωσαν 

παρουσία γαλακτόζης. Το συνολικό RNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους 

ανιχνευτές ειδικούς για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων GAL1 και ACT1. (Β) Η περιοχή πρόσδεσης 

του ATP της πρωτεΐνης Mot1 είναι αναγκαία για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1. Η ανάλυση της χρωµατινικής δοµής του υποκινητή GAL1 παρουσία γαλακτόζης σε κύτταρα 

αγρίου τύπου (WT), ελλιπή στο γονίδιο MOT1 (mot1-1) και mot1-1 που εκφράζει πλασµιδιακώς τη 

σηµειακά µεταλλαγµένη στην περιοχή της ATPάσης µορφή του Mot1 (mot1Κ1303Α) έγινε µε πέψη µε 

µικροκοκκική νουκλεάση. Το κοµµένο DNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένο 

ανιχνευτή ειδικό για το κοµµάτι της κωδικής περιοχής του γονιδίου GAL1 που ορίζεται από τις θέσεις 

PvuII-BsaI. (C) Πρόσδεση του Gal4 στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης 

εκτελέσθηκε σε κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και στα µεταλλαγµένα mot1-1 παρουσία γαλακτόζης. 

Χρησιµοποιήθηκαν αντίσωµα που αναγνωρίζει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA της πρωτεΐνης Gal4 

και ολιγονουκλεοτίδια για τις περιοχές GAL1 UΑS και PHO5 ORF που θεωρήθηκε ως περιοχή µη-

ειδικής πρόσδεσης για το Gal4 (αρνητικό κοντρόλ). Οι τιµές δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον 

υποκινητή GAL1 ως προς το PHO5 ORF έπειτα από κανονικοποίηση της τιµής του 

ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του δείγµατος-µάρτυρα της αντίδρασης PCR. 
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Η πρωτεΐνη Mot1 και το σύµπλοκο SAGA στελεχώνουν τον υποκινητή GAL1 σε 

συνθήκες επαγωγής κατά αλληλοεξαρτώµενο τρόπο. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, δύο ξεχωριστοί θετικοί µεταγραφικοί 

ρυθµιστές, το σύµπλοκο SAGA (µέσω των υποµονάδων του Spt3 και Gcn5) και η 

ATPάση Mot1 απαιτούνται για τη χρωµατινική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παραπάνω µεταγραφικοί ρυθµιστές 

βρίσκονται και ενεργούν σε κοινό µονοπάτι ρύθµισης της νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης του υποκινητή GAL1, ελέγχθηκε καταρχάς η παρουσία του Mot1 

στον υποκινητή και κατά δεύτερο η εξάρτηση της στρατολόγησης του ενός 

παράγοντα από την παρουσία του άλλου. 

Σε πρώτο στάδιο η ενδογενώς εκφραζόµενη πρωτεΐνη Mot1 σηµάνθηκε µε τον 

επίτοπο myc και µε τη χρήση ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης ελέγχθηκε η 

παρουσία της στον υποκινητή GAL1 σε στελέχη αγρίου τύπου και ελλιπή σε 

υποµονάδες του SAGA. Όπως φαίνεται στην εικόνα 4Α, στο στέλεχος αγρίου τύπου 

η πρωτεΐνη myc-Mot1 προσδένεται στον υποκινητή GAL1 µόνο παρουσία 

γαλακτόζης. Αντίθετα, στα µεταλλαγµένα στελέχη gcn5∆, και spt3∆ που είναι ελλιπή 

στις αντίστοιχες υποµονάδες του SAGA, η πρωτεΐνη myc-Mot1 δεν µπορεί να 

προσδεθεί πάνω στον υποκινητή GAL1, παρά το γεγονός ότι εκφράζεται σε παρόµοια 

επίπεδα µε αυτά που παρατηρούνται στο στέλεχος αγρίου τύπου (εικόνα 4Α). Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιδεικνύουν την απαίτηση για τις συγκεκριµένες υποµονάδες 

του συµπλόκου SAGA ώστε να στρατολογηθεί η ATPάση Mot1 στον υποκινητή 

GAL1 κατά την ενεργοποίηση του από τον Gal4. 

Στο δεύτερο στάδιο ελέγχθηκε κατά πόσο η πρόσδεση του συµπλόκου SAGA 

στον υποκινητή GAL1 εξαρτάται από την πρωτεΐνη Mot1. Σαν πρωτεΐνη-µάρτυρας 

της παρουσίας του SAGA πάνω στο DNA χρησιµοποιήθηκε η πρωτεΐνη Spt3, 

δεδοµένου ότι η τελευταία στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 αποκλειστικά ως 

υποµονάδα του SAGA (Larschan and Winston, 2001). Η  ενδογενώς εκφραζόµενη 

πρωτεΐνη Spt3 σηµάνθηκε µε τον επίτοπο myc και εξετάστηκε σε γαλακτόζη η 

πρόσδεση της παρουσία και απουσία της πρωτεΐνης Mot1 (στελέχη WT και mot1-1 

αντίστοιχα). Όπως φαίνεται στην εικόνα 4Β, η πρόσδεση της myc-Spt3 στον 

υποκινητή GAL1 πέφτει σε µηδενικά επίπεδα στο µεταλλαγµένο στέλεχος mot1-1 σε 

σχέση µε το στέλεχος αγρίου τύπου. Αντίθετα, στον υποκινητή ADH1, ο οποίος 

ρυθµίζεται από το SAGA αλλά όχι από το Mot1 (Bhaumik and Green, 2002, Andrau 
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et al. 2002) το myc-Spt3 προσδένεται σταθερά ακόµα και στο στέλεχος mot1-1 



(εικόνα 4Β). Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το σύµπλοκο SAGA 

σταθεροποιείται πάνω στον υποκινητή GAL1 µέσω της παρουσίας, ή/και δράσης της 

ATPάσης Mot1. 
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Εικόνα 4. Το SAGA και το Mot1 σταθεροποιούνται πάνω στον υποκινητή GAL1 κατά αµοιβαίο 

τρόπο. 

(Α) Στρατολόγηση του Mot1 στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε 

στα ενδεικνυόµενα στελέχη που εξέφραζαν ενδογενώς τη σηµασµένη πρωτεΐνη myc-Mot1. Tα στελέχη 

µεγάλωσαν είτε σε γλυκόζη (GLU) είτε πρώτα σε ραφινόζη και κατόπιν µεταφέρθηκαν σε γαλακτόζη 

(GAL) για 30 λεπτά. Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό αντίσωµα που αναγνωρίζει τον επίτοπο myc και 

ολιγονουκλεοτίδια για τις περιοχές GAL1 UΑS και PHO5 ORF (αρνητικό κοντρόλ). Οι τιµές 

δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή GAL1 ως προς το PHO5 ORF έπειτα από 

κανονικοποίηση της τιµής του ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του δείγµατος-

µάρτυρα της αντίδρασης PCR. (Β) Στρατολόγηση του Spt3 στον υποκινητή GAL1. Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης έγινε σε κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και mot1-1 που εξέφραζαν 

ενδογενώς τη σηµασµένη πρωτεΐνη myc-Spt3 παρουσία γαλακτόζης. Χρησιµοποιήθηκαν 

ολιγονουκλεοτίδια που αναγνωρίζουν τις περιοχές GAL1 UΑS, PHO5 ORF (αρνητικό κοντρόλ) και 

ADH1 UΑS (θετικό κοντρόλ). Οι τιµές ποσοτικοποιήθηκαν όπως στο (Α). 

 

 

Τα παραπάνω δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κατά τη διάρκεια της 

µεταγραφικής ενεργοποίησης, το σύµπλοκο SAGA και η ATPάση Mot1 

σταθεροποιούνται πάνω στον υποκινητή GAL1 κατά έναν αµοιβαίο τρόπο. Η 

αλληλεξάρτηση αυτή υποδεικνύει έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο συντονισµό στη δράση 

των SAGA και Mot1 ούτως ώστε να επιτευχθεί η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 
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του υποκινητή GAL1. 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Στη συγκεκριµένη µελέτη, µε τη χρήση βιοχηµικών και γενετικών µεθόδων, 

αποκαλύφθηκε ένας καινούργιος ρόλος για τους µεταγραφικούς συν-ενεργοποιητές 

Spt3 και Mot1 που εµπλέκει για πρώτη φορά τις δύο αυτές πρωτεΐνες στη 

αναδιαµόρφωση νουκλεοσωµάτων. Η παρατήρηση αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα για 

την κατανόηση της λειτουργίας του συµπλόκου SAGA και της ΑTPάσης Mot1, όσον 

αφορά στη δράση τους κατά την ενεργοποίηση της µεταγραφής. Αυτό συµβαίνει γιατί 

µέχρι σήµερα όλες οι µελέτες για τις δύο πρωτεΐνες τις ενέπλεκαν αποκλειστικά, 

θετικά ή αρνητικά, στη µεταγραφική ρύθµιση µέσω της πρόσδεσης του TBP (Auble 

et al. 1994; Auble et al. 1997; Dudley et al. 1999; Larschan and Winston 2001; 

Andrau et al. 2002; Bhaumic and Green 2002; Barbaric et al. 2003). Αντίθετα, τα 

δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αποδεικνύουν ότι οι 

παράγοντες Spt3 και Mot1 απαιτούνται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή του GAL1 κατά τρόπο ανεξάρτητο της πρόσδεσης του TBP πάνω στον 

υποκινητή. Ταυτόχρονα µε τη συγκεκριµένη µελέτη, ανεξάρτητα πειράµατα που 

έγιναν από τη µεταπτυχιακό φοιτήτρια Ειρήνη Τοπαλίδου στα πλαίσια της 

διδακτορικής της διατριβής στο εργαστήριο του Γ. Θηραίου απέδειξαν ότι οι 

πρωτεΐνες Spt3 και Mot1 είναι απαραίτητες για την αναδιαµόρφωση ενός µοναδικού 

νουκλεοσώµατος που εντοπίζεται δίπλα σε µια θέση πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή 

Gal4 και δε βρίσκεται µέσα σε περιοχή υποκινητή. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 

παρατήρηση ότι για τη συγκεκριµένη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση δεν απαιτείται 

η δράση του ΗΑΤ ενζύµου Gcn5. Ακόµα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ στη 

συγκεκριµένη περιοχή η πρόσδεση του TBP αποκλείεται εκ φύσεως, τόσο το 

σύµπλοκο SAGA όσο και η ΑTPάση Mot1 στρατολογούνται από τον ενεργοποιητή 

Gal4.  

Η πρωτεΐνη Spt3 είναι µια υποµονάδα του συµπλόκου SAGA η οποία, όπως 

έχει διαφανεί µέσα από πειράµατα µεταγραφικής ανάλυσης σε επίπεδο γενώµατος και 

από πειράµατα µελέτης της µεταγραφής συγκεκριµένων υποκινητών, χρειάζεται για 

την ενεργοποίηση της µεταγραφής ενός υποσυνόλου γονιδίων από το συνολικό 

πληθυσµό που ρυθµίζονται από το σύµπλοκο SAGA (Lee et al. 2000, Bhaumic and 

Green 2002).  
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Παλαιότερες, αλλά και πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει γενετικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρωτεϊνών Spt3 και TBP (Madison and Winston 1997; 

Larschan and Winston 2001). Σε συνδυασµό µε in vivo βιοχηµικά πειράµατα που 

υπαινίσσονταν µια άµεση φυσική αλληλεπίδραση του Spt3 µε το TBP (Eisenmann et 

al. 1992), τα παραπάνω δεδοµένα προώθησαν την ιδέα ότι το SAGA µέσω της 

υποµονάδας του Spt3 υποβοηθά την πρόσδεση του TBP στον υποκινητή (Larschan 

and Winston 2001; Barbaric et al. 2003). Στην παρούσα µελέτη διαφάνηκε ότι το Spt3 

παίζει ρόλο στην αναδιαµόρφωση νουκλεοσωµάτων ανεξάρτητα από τη 

στρατολόγηση του TBP. Οι δύο λειτουργίες του Spt3 µπορεί να είναι είτε τελείως 

ανεξάρτητες, είτε να είναι διακριτές αλλά ταυτόχρονα συντονισµένες. Είναι πιθανό 

δηλαδή οι δύο δράσεις του Spt3 να συνιστούν έναν κοινό µηχανισµό µεταγραφικής 

ενεργοποίησης, ο οποίος ταυτόχρονα ρυθµίζει από τη µια µεριά τη χρωµατινική 

αναδιαµόρφωση και από την άλλη υποβοηθά την πρόσδεση του TBP. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η υποµονάδα του συµπλόκου SAGA που 

έχει δειχθεί ότι εµπλέκεται στην αναδιαµόρφωση νουκλεοσωµάτων είναι η 

ακετυλοτρανσφεράση ιστονών Gcn5. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται µία ακόµα 

φορά από την εξάρτηση της χρωµατινικής αναδιαµόρφωσης του υποκινητή GAL1, όχι 

µόνο από το Spt3, αλλά και από το Gcn5. Η ταυτόχρονη εξάρτηση της 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης του υποκινητή GAL1 από τους παραπάνω 

παράγοντες υποδηλώνει ένα πιθανό υποβοηθητικό ρόλο δράσης του Spt3  που 

µεθοδεύει τη δράση του Gcn5. ∆υο δεδοµένα όµως συνηγορούν για το αβάσιµο αυτής 

της υπόθεσης. Πρώτον, όπως έχει φανεί µέσα από πειράµατα µεταγραφικής ανάλυσης 

σε επίπεδο γενώµατος, η απαίτηση για ταυτόχρονη δράση των Gcn5 και Spt3 

παρατηρείται σε ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των γονιδίων που ρυθµίζονται 

από το SAGA (Lee et al. 2000). Αντίθετα, η δράση του Spt3 απαιτείται για την 

ενεργοποίηση γονιδίων, η πλειοψηφία των οποίων δε ρυθµίζεται από το Gcn5 και το 

αντίστροφο. ∆εύτερο και κυριότερο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µέσα από τη 

µελέτη της Ειρ. Τοπαλίδου αποδείχθηκε ότι η αναδιαµόρφωση από τον ενεργοποιητή 

Gal4 ενός αυτόνοµου νουκλεοσώµατος, ανεξάρτητου από τον υποκινητή GAL1, 

απαιτεί τη δράση της πρωτεΐνης Spt3 και όχι της ΗΑΤ Gcn5. Το γεγονός αυτό 

αποδεσµεύει απόλυτα το ρόλο του Spt3 στη χρωµατινική αναδιαµόρφωση από το 

Gcn5.  

Ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα της ταυτόχρονης ρύθµισης του GAL1 από τους 
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παράγοντες Gcn5 και Spt3. Είναι γνωστό ότι η απαίτηση για το Gcn5 δηµιουργείται 



από την ανάγκη υπερνίκησης της µεταγραφικής καταστολής από το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 (βλέπε κεφάλαιο Α). Η καταστολή από το Cyc8-Tup1 πάνω στη µεταγραφή του 

γονιδίου GAL1 µεθοδεύεται εκτός των άλλων και από τη δράση απακετυλασών 

ιστονών (HDACs) όπως η Hda1 (Wu et al. 2001), οπότε είναι πιθανό κατά τη 

µεταγραφική ενεργοποίηση να επιβάλλεται η παρουσία µιας αντίθετης ενεργότητας, 

όπως η ΗΑΤ Gcn5, προκειµένου να µπορέσει να αποκατασταλεί ο συγκεκριµένος 

υποκινητής. 

Μηχανιστικά, ο ρόλος του Spt3 πάνω στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 

µπορεί να εξηγηθεί από τον αντίστοιχα καινοφανή ρόλο της ATPάσης Mot1 στον 

υποκινητή GAL1. Μέσα από πειράµατα χρωµατινικής ανοσοκατακρήµνισης 

αποδείχθηκε ότι η πρωτεΐνη Spt3 είναι απαραίτητη για τη στρατολόγηση του Mot1 

πάνω στον υποκινητή. Η πρωτεΐνη Mot1 χαρακτηρίσθηκε αρχικά ως ένας αρνητικός 

ρυθµιστής της µεταγραφής και ενεπλέχθη άµεσα στη ρύθµιση της στρατολόγησης του 

TBP (Auble et al. 1994). Αργότερα, µέσα από µελέτες σε επίπεδο γονιδιώµατος 

επιβεβαιώθηκε ο διπλός ρόλος της Mot1 στη µεταγραφή, καθώς φάνηκε ότι η 

πρωτεΐνη Mot1 ρυθµίζει όχι µόνο αρνητικά (~3% του συνόλου των γονιδίων), αλλά 

και θετικά (~7% των γονιδίων) τη γονιδιακή έκφραση στη ζύµη (Andrau et al. 2002; 

Dasgupta et al 2002). Όσον αφορά στο µηχανισµό δράσης της έχει βρεθεί ότι η 

πρωτεΐνη Mot1 έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά in vitro µε ελεύθερο ή 

προσδεµένο στο DNA TBP και µε τη χρήση ATP να καταλύει την αποδέσµευση του 

TBP από το DNA (Auble et al. 1994; Auble et al. 1997). Αυτή η παρατήρηση 

χρησιµοποιήθηκε για να εξηγηθεί η δράση του Mot1 ως αρνητικού µεταγραφικού 

ρυθµιστή χωρίς όµως να µπορεί να δικαιολογήσει τη θετική του δράση, αν και 

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που ενέπλεκαν την ΑΤP-εξαρτώµενη δράση της Mot1 και 

στον θετικό µεταγραφικό της ρόλο (Dasgupta et al 2002). Ενώ έχει δειχθεί in vivo ότι 

το Mot1 απαιτείται για τη σταθεροποίηση του TBP πάνω στο DNA (Andrau et al. 

2002; Geisberg et al. 2002), δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν µια 

άµεση θετική δράση του Mot1 πάνω στο TBP. Η παρούσα µελέτη δίνει µια πιθανή 

µηχανιστική εξήγηση για το θετικό ρόλο του Mot1 στη µεταγραφή. Με βάση τα 

προαναφερόµενα αποτελέσµατα προτείνεται ότι η ATPάση Mot1 ενεργοποιεί τη 

µεταγραφή µέσω του ρόλου της στην αναδιαµόρφωση νουκλεοσωµάτων, η οποία 

επιτρέπει τη σταθερή πρόσδεση του TBP πάνω στον υποκινητή. ∆εδοµένου ότι για τη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση απαιτείται η περιοχή πρόσδεσης του ATP στο Mot1, 

 66

είναι πιθανό η δράση αυτή να είναι µηχανιστικά ανάλογη της Snf2, µιας ATPάσης 



γνωστής για τον άµεσο ρόλο της στη χρωµατινική αναδιαµόρφωση (Peterson, 2002). 

Η πιθανότητα αυτή παραµένει ανοιχτή καθώς δεν έχει αποδειχθεί in vitro ο άµεσος 

ρόλος του Mot1 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση. 

Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι η παρουσία του συµπλόκου SAGA πάνω 

στον υποκινητή GAL1 συµβαίνει µόνο σε συνθήκες µεταγραφικής ενεργοποίησης και 

εξαρτάται από τον ενεργοποιητή Gal4 (Bhaumik and Green 2001). Στην παρούσα 

µελέτη υποδείχθηκε ότι και η στρατολόγηση του Μot1 πάνω στον GAL1 λαµβάνει 

χώρα κάτω από αντίστοιχες συνθήκες και µάλιστα κατά ένα SAGA εξαρτώµενο 

τρόπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν το αποτέλεσµα της ανάλυση της παρουσίας του 

SAGA πάνω στον υποκινητή GAL1, η οποία έδειξε ότι και για τη σταθεροποίηση του 

συν-ενεργοποιητικού συµπλόκου απαιτείται η παρουσία και δράση της ATPάσης 

Mot1. ∆ύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις για τη συνεργατική σταθεροποίηση των SAGA 

και Mot1. Η πρώτη πιθανότητα είναι το Mot1 να αποτελεί µία δοµική υποµονάδα του 

συµπλόκου SAGA, απαραίτητη για την ακεραιότητα του συµπλόκου. Το γεγονός ότι 

σε στέλεχος µεταλλαγµένο ως προς το γονίδιο MOT1 παρατηρείται πρόσδεση του 

SAGA σε άλλο υποκινητή (ADH1) αποκλείει τη συγκεκριµένη πιθανότητα. Η 

δεύτερη εξήγηση είναι ότι η φυσική αλληλεπίδραση των συγκεκριµένων παραγόντων 

ταυτόχρονα µε µια συνεργατική δράση τους πάνω στην αναδιαµόρφωση των 

νουκλεοσωµάτων του υποκινητή, ρυθµίζουν την πρόσδεση τους. Είναι γνωστό ότι η 

άµεση αλληλεπίδραση του συµπλόκου SAGA µε τον ενεργοποιητή Gal4 έχει τη 

δυνατότητα να στρατολογεί το SAGA πάνω στον υποκινητή (Bhaumik and Green 

2001). Είναι εποµένως πιθανό οι αλληλεπιδράσεις  που έχει το Mot1 µε το σύµπλοκο 

SAGA να οδηγούν στη σταθεροποίηση της ATPάσης Mot1 πάνω στον υποκινητή. 

Ακόµα, πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι κάτω από συνθήκες µεταγραφικής 

ενεργοποίησης υπάρχει η πιθανότητα απελευθέρωσης του DNA από τις 

νουκλεοσωµικές ιστόνες (Boeger et al. 2003; Reinke and Horz 2003). Σε περίπτωση 

που αυτό συµβαίνει και κατά τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1, θα µπορούσε το SAGA να σταθεροποιείται µέσω αλληλεπιδράσεων των 

υποµονάδων του TAF II που περιέχουν µοτίβα τύπου histone fold και του ελεύθερου 

από ιστόνες πλέον DNA (Xie et al. 1996). 
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MIG1
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, ένας κύριος ρυθµιστής της µετάβασης 

των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων από την κατάσταση καταστολής στην 

κατάσταση µεταγραφικής ενεργοποίησης θεωρείται ο ειδικός κατασταλτικός 

παράγοντας πρόσδεσης στο DNA, Mig1. 

Η δράση του Mig1 ως καταστολέας ρυθµίζεται απόλυτα από το κατασταλτικό 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1 και την κινάση Snf1. Σε παλαιότερες µελέτες προτάθηκε ότι το 

σύµπλοκο Cyc8-Tup1 προσδένεται στους υποκινητές των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη 

γονιδίων µέσω της αλληλεπίδρασης του µε τον παράγοντα Mig1 (Treitel and Carlson, 

1995; Tzamarias and Struhl, 1995). Τα δεδοµένα που οδήγησαν στο συγκεκριµένο 

µηχανισµό καταστολής ήταν τα ακόλουθα: πρώτον, η πρωτεΐνη Mig1 προσδένεται in 

vitro σε συγκεκριµένο στοιχείο των υποκινητών (URS) των ρυθµιζόµενων από 

γλυκόζη γονιδίων, όπως στους υποκινητές των γονιδίων GAL1 και SUC2 (Nehlin et 

al., 1991; Nehlin and Ronne, 1990). ∆εύτερον, η πρωτεΐνη Mig1 αλληλεπιδρά in vivo 

µε την υποµονάδα του συν-καταστολέα Cyc8 σε σύστηµα των δύο υβριδίων (Treitel 

and Carlson, 1995). Τρίτον, έχει δειχθεί ότι ο παράγοντας Mig1 αλληλεπιδρά µε το 

Cyc8 και ότι για την καταστολή της µεταγραφής τεχνητών υποκινητών αναφοράς 

στους οποίους προσδένεται, ευθύνεται αποκλειστικά το κατασταλτικό σύµπλοκο 

Cyc8-Tup1 (Treitel and Carlson, 1995; Tzamarias and Struhl, 1995). 

Είναι γνωστό ότι το µεταβολικό σήµα που ενεργοποιεί την κατασταλτική δράση 

του Mig1 είναι η παρουσία γλυκόζης στο θρεπτικό µέσο ανάπτυξης των κυττάρων. H 

έλλειψη γλυκόζης (ή η χρήση εναλλακτικών πηγών άνθρακα όπως η γαλακτόζη) 

οδηγεί σε φωσφορυλίωση του παράγοντα Mig1 από την πρωτεϊνική κινάση Snf1 µε 

φυσικό επακόλουθο την απενεργοποίηση του (Carlson, 1999). Η κινάση Snf1 

αποτελεί την ενζυµική δραστικότητα ενός ετεροτριµερούς συµπλόκου που ρυθµίζεται 

από τα επίπεδα του AMP µέσα στο κύτταρο. Εκτός από την πρωτεϊνική κινάση Snf1, 

το σύµπλοκο περιέχει τη γ-υποµονάδα Snf4 και µία από τις τρεις β-υποµονάδες 

Gal83, Sip1 ή Sip2, οι οποίες ρυθµίζουν την ενδοκυττάρια τοπολογία του συµπλόκου 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες (Schmidt and McCartney, 2000; Vincent et al., 

2001). Για παράδειγµα, η β-υποµονάδα Gal83 οδηγεί το σύµπλοκο µέσα στον πυρήνα 

κατά την έλλειψη γλυκόζης, ώστε να φωσφορυλιωθεί η πρωτεΐνη Mig1 (Schmidt and 
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McCartney, 2000). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η κινάση Snf1 δεν είναι µόνο ένας 



από τους κυριότερους ρυθµιστές του µονοπατιού σηµατοδότησης µέσω γλυκόζης στη 

ζύµη αλλά εµπλέκεται και σε άλλα µονοπάτια, όπως στη διαδικασία γήρανσης του 

κυττάρου (Vincent et al., 2001). 

Όσον αφορά στη δράση της Snf1 κατά τη µεταγραφική ενεργοποίηση των  

γονιδίων ρυθµιζόµενων από γλυκόζη έχει δειχθεί ότι ο στόχος της πάνω στους 

συγκεκριµένους υποκινητές είναι ο Mig1 (Treitel et al., 1998). Η Snf1-εξαρτώµενη 

φωσφορυλίωση του Mig1 µέσα στον πυρήνα απουσία γλυκόζης εξαναγκάζει τον 

τελευταίο να µετακινηθεί από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα, µια διαδικασία που 

απαιτεί τον εξαγωγέα Msn5 (DeVit and Johnston, 1999). Με βάση την παραπάνω 

παρατήρηση, έχει προταθεί ότι η έξοδος του Mig1 από τον πυρήνα είναι το κρίσιµο 

βήµα ούτως ώστε να ξεπεραστεί η καταστολή µέσω γλυκόζης.  

Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα οδήγησαν στη δηµιουργία ενός µοντέλου 

καταστολής και αποκαταστολής των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων (Smith and 

Johnson 2000). Σύµφωνα µε αυτό, η πρωτεΐνη Mig1 στρατολογεί το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 πάνω στον υποκινητή παρουσία γλυκόζης ούτως ώστε να επέλθει η 

αποσιώπηση της µεταγραφής. Σε έλλειψη γλυκόζης το Mig1 φωσφορυλιώνεται, 

γεγονός που το οδηγεί στην έξοδο του από τον πυρήνα, στην αποµάκρυνση του 

κατασταλτικού συµπλόκου Cyc8-Tup1 από τον υποκινητή και στη συνεπακόλουθη 

µεταγραφική αποκαταστολή του υποκινητή. 

Το συγκεκριµένο µηχανιστικό µοντέλο, αν και µπορεί να εξηγήσει επαρκώς τη 

µεταγραφική καταστολή από το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 στα ρυθµιζόµενα από γλυκόζη 

γονίδια, εντούτοις έρχεται σε αντίφαση µε δύο διαπιστώσεις: πρώτον, οι πρωτεΐνες 

Cyc8 και Tup1 βρίσκονται συνεχώς προσδεµένες πάνω στους υποκινητές των 

γονιδίων GAL1 και SUC2 σε συνθήκες καταστολής αλλά και συνθήκες 

ενεργοποίησης (βλέπε κεφάλαιο Α). ∆εύτερον, στο µεταλλαγµένο στέλεχος msn5∆ 

υπάρχει φυσιολογική µεταγραφική αποκαταστολή του γονιδίου GAL1 απουσία 

γλυκόζης, παρά την παραµονή της φωσφορυλιωµένης πρωτεΐνης Mig1 µέσα στον 

πυρήνα (DeVit and Johnston, 1999). Οι παραπάνω αντιφάσεις οδήγησαν σε µια 

προσπάθεια επανεξέτασης του παραπάνω µοντέλου και στην εισήγηση για ένα νέο 

µοριακό µηχανισµό µεταγραφικής αποκαταστολής των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη 

γονιδίων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ο παράγοντας Mig1 και το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 παρεµποδίζουν από κοινού την 

ενεργοποίηση της µεταγραφής από τον Gal4. 

Για να προσδιοριστεί ο ρόλος του Mig1 στη µεταγραφική ρύθµιση του γονιδίου 

GAL1 επαληθεύτηκε σε πρώτο στάδιο η κοινή αρνητική δράση των Mig1 και Cyc8-

Tup1 πάνω στον υποκινητή του γονιδίου GAL1, γεγονός που δεν είχε αποδειχθεί 

άµεσα µέχρι σήµερα (Johnston et al., 1994; κεφάλαιο Α). Όπως αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή, η αρνητική ρύθµιση του συγκεκριµένου υποκινητή είναι µια ιδιαίτερα 

πολύπλοκη διαδικασία. Εκτός από τα δύο διακριτά µονοπάτια καταστολής που 

ρυθµίζουν άµεσα τη µεταγραφή του GAL1 µέσω των παραγόντων Gal80 και Cyc8-

Tup1 (βλέπε κεφάλαιο Α), ακόµα και το ίδιο το γονίδιο που κωδικοποιεί για τον 

ενεργοποιητή Gal4 υπόκειται σε αρνητική ρύθµιση από τον Mig1 παρουσία γλυκόζης 

(Johnston et al., 1994; Nehlin et al., 1991). Για να απλοποιηθεί το σύστηµα έκφρασης 

του γονιδίου GAL1 και να κατανοηθεί ο άµεσος ρόλος του παράγοντα Mig1 πάνω 

στον υποκινητή GAL1, εκφράστηκε εξωγενώς ο ενεργοποιητής Gal4 από τον 

υποκινητή ADH1 σε διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος ζύµης το οποίο δε µπορεί να 

εκφράσει το ενδογενές γονίδιο GAL4 και στο οποίο λείπει ο αρνητικός ρυθµιστής 

Gal80 (στέλεχος gal4∆,gal80∆). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υποκινητής ADH1 είναι 

σταθερά εκφραζόµενος και δε ρυθµίζεται από την παρουσία γλυκόζης στο θρεπτικό 

µέσο. Με τη χρήση της τεχνικής της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα 

α-Gal4 επιβεβαιώθηκε η ανεξαρτητοποίηση της έκφρασης του Gal4 από τη γλυκόζη. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1Α, ο πλασµιδιακά εκφρασµένος Gal4 προσδένεται στις 

θέσεις αναγνώρισης του στον υποκινητή GAL1 (GAL1 UAS) σε αντίστοιχα επίπεδα 

κατά την παρουσία ή την έλλειψη γλυκόζης (5% γλυκερόλη). Ακόµα, η απουσία των 

πρωτεϊνών Mig1 και Cyc8 (στελέχη mig1∆ και cyc8∆ αντίστοιχα) δεν επηρεάζει την 

πρόσδεση του πλασµιδιακά εκφραζόµενου Gal4 πάνω στον υποκινητή GAL1 (εικόνα 

1Α). Τα δεδοµένα αυτά αποδεικνύουν ότι η έκφραση του Gal4 έχει απελευθερωθεί 

πλήρως από το µεταβολικό µονοπάτι µεταγραφικής ρύθµισης από τη γλυκόζη.  

Όταν µετρήθηκαν τα επίπεδα mRNA του γονιδίου GAL1 παρατηρήθηκε ότι ο 

συστατικά εκφραζόµενος Gal4 έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί τη µεταγραφή 

ακόµα και παρουσία γλυκόζης (εικόνα 1Β). Εν τούτοις, µεταφορά των 
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συγκεκριµένων κυττάρων σε θρεπτικό µέσο που δεν περιείχε γλυκόζη οδήγησε σε 



αύξηση της µεταγραφής του GAL1 κατά τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη από 

αυτή που παρατηρήθηκε παρουσία γλυκόζης.  
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Εικόνα 1. Παρεµπόδιση της µεταγραφής του υποκινητή GAL1 από τα Mig1 και Cyc8. 

(Α) Πρόσδεση του Gal4 στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης έγινε στα 

ενδεικνυόµενα στελέχη που εκφράζουν πλασµιδιακά την πρωτεΐνη Gal4 απουσία των ενδογενών 

γονιδίων GAL4 και GAL80. Tα κύτταρα µεγάλωσαν παρουσία 3% γλυκόζης (glucose) ή 5% 

γλυκερόλης (no glucose). Χρησιµοποιήθηκαν αντίσωµα που αναγνωρίζει την περιοχή πρόσδεσης στο 

DNA της πρωτεΐνης Gal4 και ολιγονουκλεοτίδια για τις περιοχές GAL1 UΑS και GAL1 ORF 

(αρνητικό κοντρόλ). Οι τιµές δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή ως προς την κωδική 

περιοχή έπειτα από κανονικοποίηση της τιµής του ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν 

του δείγµατος-µάρτυρα της αντίδρασης PCR. (Β) Μεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή GAL1 

στα ενδεικνυόµενα στελέχη που εκφράζουν πλασµιδιακά την πρωτεΐνη Gal4 απουσία των ενδογενών 

γονιδίων GAL4 και GAL80. Η εξαγωγή του συνολικού RNA έγινε από κύτταρα που µεγάλωσαν σε 

συνθήκες όπως στο (Α). Το συνολικό RNA αναλύθηκε και υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους 

ανιχνευτές ειδικούς για τις κωδικές περιοχές των γονιδίων GAL1 και ACT1 η οποία χρησιµοποιήθηκε 

ως ποσοτικός δείκτης φόρτωσης του συνολικού mRNA στο πήκτωµα αγαρόζης. Η ποσοτικοποίηση 

έγινε µε χρήση του αναλυτή Phosphorimager και οι τιµές του GAL1 mRNA κανονικοποιήθηκαν ως 

προς το µετάγραφο ACT1. Η κανονικοποιηµένη τιµή του GAL1 mRNA στο στέλεχος αγρίου τύπου σε 

γλυκόζη θεωρήθηκε αυθαιρέτως ως η τιµή αναφοράς 100. 
 

 

Το ίδιο αποτέλεσµα αυξηµένης µεταγραφικής ικανότητας από τον Gal4 

παρατηρήθηκε όταν χρησιµοποιήθηκαν µονά µεταλλαγµένα στελέχη mig1∆ και 

cyc8∆. Ακόµα, για να επιβεβαιωθεί ότι ο παράγοντας Mig1 και το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 έχουν κοινή αρνητική δράση ελέγχθηκε η µεταγραφή του γονιδίου GAL1 στο 

διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος mig1∆,cyc8∆ παρουσία γλυκόζης. Όπως φαίνεται στην 
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εικόνα 1Β, το επίπεδο της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 στο διπλά µεταλλαγµένο 



στέλεχος είναι παρόµοιο µε τα επίπεδα που παρουσιάζονται στα µονά µεταλλαγµένα 

στελέχη mig1∆ και cyc8∆. Τέλος, είναι σηµαντικό να προστεθεί ότι, συγκρινόµενο µε 

κύτταρα αγρίου τύπου µεγαλωµένα απουσία γλυκόζης, καµία περαιτέρω αύξηση της 

µεταγραφής δε διαπιστώθηκε όταν το διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος mig1∆,cyc8∆ 

µεταφέρθηκε σε θρεπτικό µέσο που δεν περιείχε γλυκόζη (εικόνα 1Β).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι οι µεταγραφικοί παράγοντες 

Mig1 και Cyc8-Tup1 έχουν την ικανότητα να καταστέλλουν από κοινού τη δράση 

του ενεργοποιητή Gal4 πάνω στον υποκινητή GAL1 και επιβεβαιώνουν ότι οι 

καταστολείς Mig1 και Cyc8-Tup1 δρουν στο µονοπάτι µεταγραφικής ρύθµισης της 

γλυκόζης. 

 

Ο Mig1 και το Cyc8-Tup1 παρεµποδίζουν τη µεταγραφή σε ένα στάδιο που 

έπεται της πρόσδεσης του TBP και του Μεσολαβητικού συµπλόκου. 

Είναι γνωστό ότι ο ενεργοποιητής Gal4 επάγει τον υποκινητή GAL1 µέσω ενός 

πολύπλοκου µηχανισµού: πρώτον, στρατολογεί το συν-ενεργοποιητικό σύµπλοκο 

SAGA πάνω στον υποκινητή GAL1, το οποίο διαδοχικά σταθεροποιεί την πρόσδεση 

του TBP πάνω στον υποκινητή (Larschan and Winston 2001; Bhaumic and Green 

2002). ∆εύτερον, στρατολογεί το Ολοένζυµο της RNA Πολυµεράσης ΙΙ µέσω άµεσων 

αλληλεπιδράσεων µε υποµονάδες του Μεσολαβητικού συµπλόκου του Ολοενζύµου 

της RNA Πολυµεράσης ΙΙ (Bryant and Ptashne, 2003). Για να καθοριστεί το στάδιο 

της µεταγραφής του GAL1 το οποίο επηρεάζεται από τους Mig1 και Cyc8-Tup1, 

ελέγχθηκαν συγκεκριµένα βήµατα στη µεταγραφική ενεργοποίηση του υποκινητή 

GAL1 από τον σταθερά εκφραζόµενο ενεργοποιητή Gal4. 

Σε πρώτο στάδιο εξετάσθηκε κατά πόσο η πρόσδεση του Μεσολαβητικού 

συµπλόκου στον υποκινητή GAL1 ρυθµίζεται από τη δράση των καταστολέων Mig1 

και Cyc8-Tup1. Σαν πρωτεΐνη-µάρτυρας της πρόσδεσης του Μεσολαβητικού 

συµπλόκου πάνω στον υποκινητή GAL1 χρησιµοποιήθηκε η πρωτεΐνη Srb4, 

δεδοµένου ότι η τελευταία αποτελεί µια δοµική υποµονάδα του συγκεκριµένου 

συµπλόκου. Για το λόγο αυτό η ενδογενώς εκφραζόµενη πρωτεΐνη Srb4 σηµάνθηκε 

µε τον επίτοπο ΗΑ και ελέγχθηκε η παρουσία της στον υποκινητή GAL1 κάτω από 

διάφορες συνθήκες µε τη χρήση της τεχνικής της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης 

µε αντίσωµα α-ΗΑ. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2Α, παρουσία γλυκόζης η πρωτεΐνη 

ΗΑ-Srb4 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 σε αντίστοιχα επίπεδα τόσο στα 
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κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου, όσο και στα µεταλλαγµένα κύτταρα mig1∆ και cyc8∆, 



παρά την αυξηµένη µεταγραφή του γονιδίου GAL1 που παρατηρείται στα 

µεταλλαγµένα στελέχη. Παρόµοιο επίπεδο στη στελέχωση του υποκινητή GAL1 από 

την πρωτεΐνη ΗΑ-Srb4 παρατηρήθηκε όταν το στέλεχος αγρίου τύπου µεταφέρθηκε 

σε θρεπτικό µέσο µε έλλειψη στη γλυκόζη, υποδηλώνοντας ότι η καταστολή της 

µεταγραφής µέσω γλυκόζης δεν επηρεάζει τα επίπεδα πρόσδεσης του 

Μεσολαβητικού συµπλόκου. 
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Εικόνα 2. Οι Mig1 και Cyc8 ρυθµίζουν τη µεταγραφή σε στάδιο ακόλουθο της πρόσδεσης του Srb4 

και του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1Ι. 

(A) Στελέχωση του υποκινητή GAL1 από τον παράγοντα Srb4. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης 

εκτελέσθηκε στα ενδεικνυόµενα στελέχη που εξέφραζαν ενδογενώς τη σηµασµένη πρωτεΐνη myc-Srb4 

παρουσία 3% γλυκόζης (glucose) ή 5% γλυκερόλης  (no glucose) για 2 ώρες. Χρησιµοποιήθηκαν 

ειδικό αντίσωµα που αναγνωρίζει τον επίτοπο myc και ολιγονουκλεοτίδια  για τις περιοχές GAL1 UΑS 

και PHO5 ORF (αρνητικός έλεγχος για τη µη ειδική πρόσδεση του Srb4). Οι τιµές δηλώνουν το 

ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή ως προς το ORF έπειτα από κανονικοποίηση της τιµής του 

ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του δείγµατος-µάρτυρα της αντίδρασης PCR. (B) 

Πρόσδεση του TBP στον υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε στα 

ενδεικνυόµενα στελέχη που εξέφραζαν πλασµιδιακά τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-TBP σε συνθήκες 

όπως στο (Α). Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό αντίσωµα που αναγνωρίζει τον επίτοπο ΗΑ και 

ολιγονουκλεοτίδια  για τις περιοχές GAL1 ΤΑΤΑ και PHO5 ORF. (C) Στρατολόγηση της Rpb1 στον 

υποκινητή GAL1. Η ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε στα ενδεικνυόµενα στελέχη σε 
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συνθήκες όπως στο (Α). Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό αντίσωµα που αναγνωρίζει την κύρια υποµονάδα 

της RNA Πολυµεράσης ΙΙ και ολιγονουκλεοτίδια  για τις περιοχές GAL1 ΤΑΤΑ και PHO5 ORF. 



Σε δεύτερο στάδιο διερευνήθηκε η πιθανότητα ρύθµισης της στρατολόγησης 

του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1 από τους καταστολείς Mig1 και Cyc8-Tup1. Το 

στέλεχος αγρίου τύπου και τα µεταλλαγµένα στελέχη mig1∆ και cyc8∆ 

µετασχηµατίσθηκαν µε πλασµίδιο που εκφράζει την πρωτεΐνη TBP σηµασµένη µε 

τον επίτοπο ΗΑ και ακολούθησε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε 

αντίσωµα α-ΗΑ. Παρατηρήθηκε ότι, αντίστοιχα µε τη στρατολόγηση του Srb4, η 

παρουσία του TBP πάνω στον υποκινητή GAL1 δεν αυξάνεται στα στελέχη που έχουν 

τις ελλείψεις στα γονίδια MIG1 και CYC8 (στελέχη mig1∆ και cyc8∆ αντίστοιχα), 

ούτε επίσης κατά την ανάπτυξη των κυττάρων αγρίου τύπου απουσία γλυκόζης 

(εικόνα 2Β). Αντίθετα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, σηµαντική αύξηση της 

πρωτεΐνης Rpb1, της κύριας υποµονάδας της RNA Πολυµεράσης ΙΙ,  ανιχνεύθηκε 

πάνω στον υποκινητή GAL1 στις αντίστοιχες συνθήκες (εικόνα 2C). Τα παραπάνω 

δεδοµένα καταδεικνύουν ότι ο Mig1 και το Cyc8-Tup1 παρουσία γλυκόζης δρουν 

από κοινού παρεµποδίζοντας κάποιο στάδιο στη µεταγραφή επακόλουθο της 

πρόσδεσης του TBP και του µεσολαβητικού συµπλόκου. 

 

H πρωτεΐνη Mig1 δεν απαιτείται για τη στρατολόγηση του συµπλόκου Cyc8-

Tup1 στον υποκινητή GAL1. 

Παρά το γεγονός της επιβεβαίωσης του κοινού κατασταλτικού ρόλου του 

παράγοντα Mig1 και του συµπλόκου Cyc8-Tup1, το τρέχoν µοντέλο της µεταβολικής 

ρύθµισης της µεταγραφής µέσω γλυκόζης δε µπορεί να δώσει εξήγηση στη 

διαπίστωση ότι οι πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 βρίσκονται συνεχώς προσδεµένες πάνω 

στους υποκινητές των γονιδίων GAL1 και SUC2 σε συνθήκες καταστολής αλλά και 

συνθήκες ενεργοποίησης, όπως αυτή περιγράφθηκε στο κεφάλαιο Α. 

Για να διευκρινιστεί το συγκεκριµένο ζήτηµα, ελέγχθηκε κατά πόσο η παρουσία 

της πρωτεΐνης Cyc8 πάνω στον υποκινητή GAL1 εξαρτάται από την πρωτεΐνη Mig1. 

Επιστρατεύθηκε η µέθοδος της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, µία πειραµατική 

µέθοδος µε την οποία µπορεί κανείς να ελέγξει άµεσα και in vivo την πρόσδεση 

παραγόντων πάνω στη χρωµατίνη. Κύτταρα ζύµης ελλιπή στο γονίδιο CYC8 ή διπλά 

µεταλλαγµένα cyc8∆,mig1∆ µετασχηµατίστηκαν µε πλασµίδιο από το οποίο 

εκφράζεται η πρωτεΐνη Cyc8 σηµασµένη µε τον επίτοπο ΗΑ. Όπως προαναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο Α, η έκφραση του ΗΑ-Cyc8 στο κύτταρο οδηγεί σε πλήρη επαναφορά 

του φαινοτύπου αγρίου τύπου. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3, µε χρήση του 
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αντισώµατος α-ΗΑ παρατηρήθηκε ότι στο στέλεχος αγρίου τύπου η πρωτεΐνη ΗΑ-



Cyc8 βρίσκεται σταθερά προσδεµένη πάνω στον υποκινητή GAL1 τόσο παρουσία 

γλυκόζης, όσο και γαλακτόζης. Με ενδιαφέρον παρατηρήθηκε ακόµα ότι στο 

µεταλλαγµένο στέλεχος mig1∆, η πρωτεΐνη ΗΑ-Cyc8 προσδένεται πάνω στον 

υποκινητή GAL1 παρουσία γλυκόζης σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά που 

παρατηρούνται στο στέλεχος αγρίου τύπου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, σε 

αντίθεση µε ότι έχει προταθεί µέχρι σήµερα, το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 δε 

στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 από τον ειδικό παράγοντα πρόσδεσης στο 

DNA Mig1.  
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Εικόνα 3. Ανεξάρτητη από το Mig1 πρόσδεση του Cyc8 στον υποκινητή GAL1. Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε στα µεταλλαγµένα στελέχη cyc8∆ (WT) και 

mig1∆,cyc8∆ (mig1) που εξέφραζαν πλασµιδιακά τη σηµασµένη πρωτεΐνη ΗΑ-Cyc8. Tα στελέχη 

µεγάλωσαν σε γλυκόζη (glucose), 5% γλυκερόλη (no glucose), ή γαλακτόζη (galactose) για δύο ώρες. 

Χρησιµοποιήθηκαν ειδικό αντίσωµα που αναγνωρίζει τον επίτοπο ΗΑ και ολιγονουκλεοτίδια που 

αναγνωρίζουν τις περιοχές GAL1 URS και ORF (αρνητικός έλεγχος για τη µη ειδική πρόσδεση του 

Cyc8). Οι τιµές δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή ως προς το ORF έπειτα από 

κανονικοποίηση της τιµής του ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του δείγµατος-

µάρτυρα της αντίδρασης PCR. 
 

 
Η πρωτεΐνη Mig1 παραµένει µόνιµα προσδεµένη στον υποκινητή του γονιδίου 

GAL1. 
Η δεύτερη διαπίστωση που έρχεται σε αντίθεση µε το τρέχoν µοντέλο είναι το 

γεγονός ότι σε στέλεχος ελλιπές στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον εξαγωγέα Msn5 

υπάρχει φυσιολογική µεταγραφική αποκαταστολή του γονιδίου GAL1 απουσία 

γλυκόζης, παρά την παραµονή της φωσφορυλιωµένης πρωτεΐνης Mig1 µέσα στον 
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πυρήνα (DeVit and Johnston, 1999).  



Με σκοπό τη διαλεύκανση της παραπάνω ασυµφωνίας και µε δεδοµένη την 

ικανότητα in vivo ανίχνευσης πρωτεϊνών πάνω στη χρωµατίνη που δίνει η δυναµική 

τεχνική της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, ελέγχθηκε άµεσα η παρουσία της 

πρωτεΐνης Mig1 πάνω στο DNA κατά την έλλειψη γλυκόζης. Καταρχάς η ενδογενώς 

εκφραζόµενη πρωτεΐνη Mig1 σηµάνθηκε µε τον επίτοπο myc και για να επιβεβαιωθεί 

η λειτουργικότητα της σηµασµένης πρωτεΐνης myc-Mig1 αναλύθηκε το επίπεδο 

φωσφορυλίωσης της και η ενδοκυττάρια τοπολογία της, παρουσία ή απουσία 

γλυκόζης. Όπως φαίνεται στην ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-myc της εικόνας 4Α, 

η σηµασµένη πρωτεΐνη myc-Mig1 επέδειξε, κατά τη µεταφορά των κυττάρων από 

γλυκόζη σε έλλειψη γλυκόζης, πλήρη µεταβολή στην κινητικότητά της. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει ότι όλα τα µόρια Mig1 έχουν φωσφορυλιωθεί (Treitel and Carlson, 

1995). Απεναντίας, καµία µεταβολή στην κινητικότητα της myc-Mig1 δεν 

παρατηρήθηκε όταν αυτή εκφράστηκε στο στέλεχος που είναι µεταλλαγµένο στο 

γονίδιο της κινάσης SNF1. Το παραπάνω αποτέλεσµα υποδεικνύει, σε συµφωνία µε 

παλαιότερα αποτελέσµατα (Treitel et al., 1998) ότι η πρωτεΐνη myc-Mig1 σε 

συνθήκες έλλειψης γλυκόζης υπόκειται σε φωσφορυλίωση από την κινάση Snf1. 

Το επόµενο βήµα ήταν να µελετηθεί η ενδοκυττάρια τοπολογία της πρωτεΐνης 

myc-Mig1 κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Προηγούµενες µελέτες στις οποίες 

χρησιµοποιήθηκε το πλασµιδιακώς εκφραζόµενο υβρίδιο Mig1-GFP και µικροσκοπία 

φθορισµού αναφέρουν ότι το Mig1 παρουσία γλυκόζης εντοπίζεται στον πυρήνα, ενώ 

εξάγεται ολοσχερώς και εντοπίζεται πλέον αποκλειστικά στο κυτταρόπλασµα όταν η 

γλυκόζη αποµακρυνθεί (De Vit et al., 1997; DeVit and Johnston, 1999). Στη παρούσα 

µελέτη χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που εκφράζουν τη σηµασµένη πρωτεΐνη myc-

Mig1 και εφαρµόσθηκε µικροσκοπία ανοσοφθορισµού. Παρατηρήθηκε ότι, παρουσία 

γλυκόζης, η myc-Mig1 εντοπίζεται στον πυρήνα γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε 

τα προγενέστερα αποτελέσµατα. Εντούτοις, µερική αντίφαση µε προηγούµενα 

αποτελέσµατα προκύπτει όταν εξετασθούν τα κύτταρα που µεγαλώνουν απουσία 

γλυκόζης, όπου η myc-Mig1 εντοπίζεται διασκορπισµένη σε όλο το κύτταρο, χωρίς 

να εξαφανίζεται απολύτως από τον πυρήνα (εικόνα 4Β). Όπως προαναφέρθηκε, η 

φωσφορυλίωση του Μig1 από την κινάση Snf1 είναι προαπαιτούµενο για την 

εξαγωγή του πρώτου από τον πυρήνα. Πράγµατι, όπως φαίνεται στην εικόνα 4Β, η 

εκφρασµένη στο µεταλλαγµένο στέλεχος snf1∆ πρωτεΐνη myc-Mig1 παραµένει 

πυρηνικά εντοπισµένη παρουσία ή απουσία γλυκόζης. 
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Η παραπάνω αντίφαση, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ευαισθησία της 

συγκεκριµένης τεχνικής, γέννησαν το ερώτηµα κατά πόσο η έλλειψη γλυκόζης οδηγεί 

σε πλήρη αποδέσµευση της πρωτεΐνης Μig1 από το DNA. Για να απαντηθεί το 

συγκεκριµένο ερώτηµα επιστρατεύτηκε η µέθοδος της ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης µε αντίσωµα α-myc, ούτως ώστε να εξακριβωθεί η παρουσία του myc- 

Μig1 πάνω στο DNA σε κύτταρα που µεγαλώνουν σε συνθήκες καταστολής, 

αποκαταστολής και ενεργοποίησης του γονιδίου GAL1 (παρουσία γλυκόζης, απουσία 

γλυκόζης και παρουσία γαλακτόζης αντίστοιχα). Όπως φαίνεται στην εικόνα 4C, 

παρουσία γλυκόζης ο Mig1 προσδένεται στον υποκινητή GAL1, αποτέλεσµα 

συνακόλουθο της κατασταλτικής κατάστασης που επικρατεί στον συγκεκριµένο 

υποκινητή. Όταν όµως τα κύτταρα βρέθηκαν σε περιβάλλον ελλιπές σε γλυκόζη, ή 

παρουσία γαλακτόζης, παρατηρήθηκε απροσδόκητα ότι ο Mig1 παρέµενε 

προσδεµένος πάνω στον υποκινητή GAL1 και µάλιστα σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά 

της κατάστασης καταστολής. Αντίστοιχο αποτέλεσµα µόνιµης πρόσδεσης του Mig1 

παρατηρήθηκε και σε άλλους υποκινητές ελεγχόµενους από γλυκόζη, όπως στον 

υποκινητή του γονιδίου SUC2 (εικόνα 4C), το οποίο κωδικοποιεί για µια εκκρινόµενη 

αντιστροφάση της σουκρόζης και ενεργοποιείται απουσία γλυκόζης (Nehlin and 

Ronne, 1990). 
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Εικόνα 4. Η πρωτεΐνη Mig1 παραµένει σταθερά προσδεµένη στους ρυθµιζόµενους από αυτό 

υποκινητές. 

(Α) Μεταβολή στην κινητικότητα της πρωτεΐνης Mig1. Ανοσο-αποτύπωση της σηµασµένης πρωτεΐνης 

myc-Mig1 που εκφράζεται ενδογενώς από κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου (WT) ή ελλιπή στο γονίδιο 

SNF1 (snf1∆) µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος για τον επίτοπο myc. Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα 

προήλθαν από τα παραπάνω στελέχη µεγαλωµένα σε θρεπτικό µέσο που περιείχε 3% γλυκόζη 

(+glucose) ή 5% γλυκερόλη για δύο ώρες (-glucose) και η ανάλυση των πρωτεϊνών έγινε σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 7.5%. (Β) Ενδοκυττάρια τοπολογία της πρωτεΐνης Mig1. 

Κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και µεταλλαγµένα snf1∆ που εκφράζουν ενδογενώς τη σηµασµένη 

πρωτεΐνη myc-Mig1 αναλύθηκαν µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού. Για τον εντοπισµό της 

πρωτεΐνης myc-Mig1 µέσα στο κύτταρο χρησιµοποιήθηκε πρωτογενές ειδικό αντίσωµα που 

προσδένεται στον επίτοπο myc και δευτερογενές αντίσωµα συζευγµένο µε τη φθορίζουσα ένωση 

FITC. Οι συνθήκες ήταν όπως στο (Α). (C) Πρόσδεση του Mig1 στους υποκινητές GAL1 και SUC2. Η 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης εκτελέσθηκε σε στέλεχος αγρίου τύπου που εκφράζει ενδογενώς τη 

σηµασµένη πρωτεΐνη myc-Mig1. Οι συνθήκες ήταν όπως στο (Α). Χρησιµοποιήθηκαν αντίσωµα που 

αναγνωρίζει τον επίτοπο myc και ολιγονουκλεοτίδια για τις περιοχές GAL1 URS και GAL1 ORF 

(αρνητικό κοντρόλ). Οι τιµές δηλώνουν το ποσοστό πρόσδεσης στον υποκινητή ως προς το ORF 

έπειτα από κανονικοποίηση της τιµής του ανοσοκατακρυµνισµένου προϊόντος µε το προϊόν του 
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δείγµατος-µάρτυρα της αντίδρασης PCR. 



Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι η πρωτεΐνη Mig1 παραµένει 

µόνιµα προσδεµένη στους υποκινητές ρυθµιζόµενους από γλυκόζη, ακόµα και όταν 

ένα µεγάλο µέρος της εξαχθεί στο κυτταρόπλασµα. Εποµένως, σε αντίθεση µε το 

προτεινόµενο έως σήµερα µοντέλο, συµπεραίνεται ότι η µεταβολική ρύθµιση που 

οδηγεί στη µεταγραφική αποκαταστολή γονιδίων ελεγχόµενων από γλυκόζη, όπως τα 

GAL1 και SUC2, δεν απαιτεί την αποδέσµευση του ειδικού κατασταλτικού 

παράγοντα Mig1 από το DNA. 

 

Η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Mig1 µε το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 καθορίζεται 

από την παρουσία γλυκόζης και τη δράση της πρωτεϊνικής κινάσης Snf1. 

Αναλύοντας τα νέα δεδοµένα απορρέει η διαπίστωση ότι το προτεινόµενο έως 

σήµερα µοντέλο µεταγραφικής αποκαταστολής των γονιδίων ελεγχόµενων από 

γλυκόζη είναι αδύνατο να υποστηριχθεί πλέον ως λειτουργικό, ακριβώς λόγω της 

αδυναµίας του να εξηγήσει τα αποτελέσµατα στα οποία κατέληξε η παρούσα µελέτη. 

Σύµφωνα µε το τρέχων µοντέλο, η στρατολόγηση του συν-καταστολέα Cyc8-Tup1 

στους παραπάνω υποκινητές εξαρτιόταν από τον ειδικό παράγοντα πρόσδεσης Mig1. 

Η απουσία γλυκόζης εξανάγκαζε το Mig1 σε εξαγωγή από τον πυρήνα µε 

αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του από τον υποκινητή. Λόγω της συγκεκριµένης 

αποµάκρυνσης, ήταν αδύνατο πλέον για το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 να σταθεροποιηθεί 

πάνω στον υποκινητή, µε τελικό επακόλουθο την απελευθέρωση του ίδιου του 

συµπλόκου. Σύµφωνα όµως µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, το Mig1 δεν 

είναι υπεύθυνο για τη στρατολόγηση του συµπλόκου Cyc8-Tup1 πάνω στον 

υποκινητή, η απουσία γλυκόζης δεν οδηγεί σε πλήρη εξαγωγή του Mig1 από τον 

πυρήνα, ενώ τέλος σε συνθήκες αποκαταστολής τόσο το Mig1 όσο και το Cyc8-Tup1 

βρίσκονται σταθερά προσδεµένα πάνω στον υποκινητή, χωρίς ωστόσο η παρουσία 

τους να εµποδίζει τη µεταγραφική ενεργοποίηση των γονιδίων. 

Έχει δειχθεί σε προηγούµενη αναφορά ότι ο Mig1 αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη 

Cyc8 σε σύστηµα των δύο υβριδίων (Treitel and Carlson, 1995; Tzamarias and 

Struhl, 1995). Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις διερευνήθηκε η πιθανότητα 

διάρρηξης της αλληλεπίδρασης των Μig1 και Cyc8 λόγω φωσφορυλίωσης του Mig1 

από την κινάση Snf1. Για το λόγο αυτό συν-εκφράσθηκαν σε κύτταρα ζύµης οι 

σηµασµένες πρωτεΐνες  His-Cyc8 και myc-Mig1 και ελέγχθηκε η αλληλεπίδραση 

τους σε διάφορες συνθήκες µε τη µέθοδο της συν-ανοσοκατακρήµνισης πρωτεϊνών. 
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Συγκεκριµένα, πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα των µετασχηµατισµένων κυττάρων ανοσο-



κατακρηµνίστηκαν µε αντίσωµα α-His προσδεµένο σε κολώνα πρωτεΐνης Α-

σεφαρόζης και οι συν-κατακρηµνισµένες πρωτεΐνες αναλύθηκαν περαιτέρω µε SDS-

PAGE ηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-myc. Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 5Α, όταν το συγκεκριµένο πείραµα γίνεται µε µετασχηµατισµένα 

κύτταρα αγρίου τύπου µεγαλωµένα παρουσία γλυκόζης, η σηµασµένη πρωτεΐνη His-

Cyc8 αλληλεπιδρά µε τη πρωτεΐνη myc-Mig1. Αντίθετα, σε συνθήκη έλλειψης 

γλυκόζης (παρουσία 5% γλυκερόλης), κατά την οποία ο Mig1 φωσφορυλιώνεται, δεν 

ήταν δυνατό να ανιχνευθεί αλληλεπίδραση µε το His-Cyc8 (εικόνα 5Β). Το 

αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει ότι το Cyc8 αλληλεπιδρά αποκλειστικά µε τη µη 

φωσφορυλιωµένη µορφή του Mig1. Το συµπέρασµα αυτό επαληθεύεται από το 

γεγονός ότι η αλληλεπίδραση His-Cyc8 και myc-Mig1 υφίσταται απουσία γλυκόζης 

µόνο όταν οι σηµασµένες πρωτεΐνες εκφραστούν σε κύτταρα τα οποία στερούνται τη 

παρουσία της πρωτεϊνικής κινάσης Snf1 (στέλεχος snf1∆) (εικόνα 5Β) και η Mig1 

βρίσκεται συνεχώς σε µη-φωσφορυλιωµένη µορφή. 

∆εδοµένου ότι οι πρωτεΐνες His-Cyc8 και myc-Mig1 εκφράζονται σε κύτταρα 

ζύµης, η ρήξη της αλληλεπίδρασης των δύο πρωτεΐνών θα µπορούσε να οφείλεται 

στο γεγονός ότι, απουσία γλυκόζης, οι δύο πρωτεΐνες εντοπίζονται κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό τους σε διαφορετικά διαµερίσµατα του κυττάρου (H Cyc8 

αποκλειστικά στον πυρήνα και η Mig1 διαχυµένη κυρίως στο κυτταρόπλασµα). Για 

να αποκλεισθεί αυτή η πιθανότητα, οι σηµασµένες πρωτεΐνες εκφράσθηκαν σε 

στέλεχος ελλιπές ως προς τον εξαγωγέα Msn5 (στέλεχος msn5∆) και εξετάσθηκε η 

αλληλεπίδρασή τους παρουσία και απουσία γλυκόζης. Στο στέλεχος msn5∆ η 

πρωτεΐνη Mig1 παραµένει µέσα στον πυρήνα σε συνθήκες έλλειψης γλυκόζης, παρά 

το γεγονός ότι είναι φωσφορυλιωµένη (DeVit and Johnston, 1999). Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 5C, η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών στο µεταλλαγµένο στέλεχος 

msn5∆ υφίσταται µόνο παρουσία γλυκόζης, υπάρχει δηλαδή αντίστοιχη συµπεριφορά 

µε το στέλεχος αγρίου τύπου. Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει ότι η ρήξη της 

αλληλεπίδρασης των Cyc8 και Mig1 είναι γεγονός που συµβαίνει ανεξάρτητα από 

την έξοδο του Mig1 από τον πυρήνα. 
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Εικόνα 5. Η φωσφορυλίωση του Mig1 ρυθµίζει την αλληλεπίδραση του µε το Cyc8. 

(Α) Αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών Mig1 και Cyc8 in vivo. Η ανοσοκατακρήµνιση από τα πρωτεϊνικά 

εκχυλίσµατα που προήλθαν από κύτταρα ζύµης (WT) µεγαλωµένα σε 3% γλυκόζη στα οποία συν-

εκφράζονται οι myc-Mig1 και His-Cyc8 έγινε µε χρήση ορού χωρίς αντίσωµα (-α-His) ή µε αντίσωµα 

ειδικό για τον επίτοπο His (+ α-His) συζευγµένου σε σφαιρίδια πρωτεΐνης Α-σεφαρόζης αντίστοιχα. 

∆είγµα του συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και οι ανοσο-κατακρηµνισµένες στη κολώνα 

πρωτεΐνης Α-σεφαρόζης πρωτεΐνες (α-Ηis) αναλύθηκαν σε SDS-PAGE 10% και έγινε ανοσο-

αποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο myc. Το δείγµα του συνολικού πρωτεϊνικού 

εκχυλίσµατος περιείχε ποσότητα πρωτεϊνών σε αναλογία 1:150 ως προς τη συνολική ποσότητα 

πρωτεϊνών που επωάστηκαν µε τη κολώνα. (Β) H ρήξη της αλληλεπίδρασης Mig1-Cyc8 είναι 

εξαρτώµενη από τη κινάση Snf1. Η ανοσο-αποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο myc έγινε 

σε δείγµα του συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος (Ιn) και σε ανοσο-κατακρυµνισµένες πρωτεΐνες 

(α-Ηis) όπως στο (Α). Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα προήλθαν από κύτταρα ζύµης αγρίου τύπου (WT) ή 

µεταλλαγµένα snf1∆ µεγαλωµένα σε 5% γλυκερόλη (no glucose) στα οποία συν-εκφράζονται οι myc-

Mig1 και His-Cyc8. (C) H αλληλεπίδρασης Mig1-Cyc8 είναι ανεξάρτητη από τον Msn5. Η 

ανοσοκατακρήµνιση από τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα που προήλθαν από µεταλλαγµένα κύτταρα ζύµης 

msn5∆ παρουσία 3% γλυκόζης (+ glucose) ή 5% γλυκερόλης (-glucose) και στα οποία συν-

εκφράζονται οι myc-Mig1 και His-Cyc8 έγινε όπως στο (Α). ∆είγµα του συνολικού πρωτεϊνικού 

εκχυλίσµατος (Ιn) και οι ανοσο-κατακρυµνισµένες στη κολώνα πρωτεΐνης Α-σεφαρόζης πρωτεΐνες (α-

Ηis) αναλύθηκαν σε SDS-PAGE 10% και έγινε ανοσο-αποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα για τον επίτοπο 

myc. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Στη συγκεκριµένη µελέτη προτείνεται ότι η ρύθµιση της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των Mig1 και Cyc8 µέσω της φωσφορυλίωσης του Mig1 αποτελεί το 

σηµαντικότερο µοριακό µηχανισµό που ελέγχει τη µετάβαση του υποκινητή GAL1 

από την κατάσταση καταστολής στην κατάσταση αποκαταστολής όσον αφορά στη 

µεταγραφική ρύθµιση από γλυκόζη. Ακόµα, δεδοµένα από γενετικά και βιοχηµικά 

πειράµατα αποδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση του ειδικού παράγοντα πρόσδεσης στο 

DNA Mig1 µε το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 απαιτείται για τη ρύθµιση της κατασταλτικής 

δράσης του τελευταίου. 

Ο ειδικός παράγοντας πρόσδεσης στο DNA, Mig1 θεωρείται µέχρι σήµερα ότι 

είναι ο κυριότερος παράγοντας που ρυθµίζει τόσο την καταστολή όσο και την 

αποκαταστολή των ρυθµιζόµενων από γλυκόζη γονιδίων, όπως το GAL1. Σύµφωνα 

µε το τρέχων µοντέλο ο Mig1 καθοδηγεί το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 πάνω στον 

υποκινητή, ενώ µε την έξοδό του από τον πυρήνα δίνεται το σήµα για την 

ενεργοποίηση της µεταγραφής. 

Πράγµατι, όταν τα κύτταρα ζύµης µεγαλώνουν σε θρεπτικό µέσο παρουσία 

γλυκόζης, ο µη-φωσφορυλιωµένος παράγοντας Mig1 αλληλεπιδρά µε το 

κατασταλτικό σύµπλοκο Cyc8-Tup1 και τα συγκεκριµένα γονίδια παραµένουν 

κατασταλµένα. Με πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης αποδείχθηκε όµως 

ότι η αλληλεπίδραση αυτή δεν απαιτείται για τη στρατολόγηση του συµπλόκου Cyc8-

Tup1 στον υποκινητή, υποδεικνύοντας ένα ρυθµιστικό ρόλο του Mig1 πάνω στις 

λειτουργίες του Cyc8-Tup1. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για τη δράση του Mig1 

πάνω στο σύµπλοκο Cyc8-Tup1. Πρώτον, είναι δυνατό η συγκεκριµένη 

αλληλεπίδραση να προκαλεί αλλαγές στη διαµόρφωση του συµπλόκου 

ενεργοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την κατασταλτική ικανότητα του τελευταίου. 

∆εύτερον, είναι πιθανό η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση να δηµιουργεί µια νέα 

επιφάνεια ικανή να στρατολογεί άγνωστους ρυθµιστικούς αρνητικούς παράγοντες 

που είναι ειδικοί για τα ρυθµιζόµενα από γλυκόζη γονίδια, ή να µπλοκάρει τη δράση 

θετικών για τη µεταγραφή παραγόντων. 

Κατά την απουσία γλυκόζης από το θρεπτικό µέσο η πρωτεϊνική κινάση Snf1 

εισέρχεται στον πυρήνα (Vincent et al., 2001) και φωσφορυλιώνει πλήρως το Mig1 
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(Treitel et al., 1998). Όπως φάνηκε µέσα από πειράµατα µικροσκοπίας 



ανοσοφθορισµού, η φωσφορυλίωση του Mig1 δεν είναι ικανή να το οδηγήσει σε 

ολοκληρωτική έξοδο του από τον πυρήνα. Αντίθετα, µε πειράµατα χρωµατινικής 

ανοσοκατακρήµνισης αποδείχθηκε ότι το Mig1, όπως τα Cyc8 και Tup1 (κεφάλαιο 

Α), παραµένει σταθερά προσδεµένο πάνω στον υποκινητή GAL1. Τα δεδοµένα αυτά 

υποδεικνύουν ότι σε συνθήκες έλλειψης γλυκόζης η φωσφορυλιωµένη µορφή του 

Mig1 προσδένεται πάνω στον υποκινητή GAL1, χωρίς όµως να µπορεί να καταστείλει 

τη µεταγραφή του. Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί µηχανιστικά από τη 

διαπίστωση ότι απουσία γλυκόζης η φωσφορυλιωµένη µορφή του  Mig1 δεν 

αλληλεπιδρά πλέον µε το Cyc8-Tup1, µία διαδικασία που οδηγεί στην 

απενεργοποίηση της κατασταλτικής δράσης του τελευταίου.  

Το µοντέλο µεταγραφικής ρύθµισης που προτάθηκε παραπάνω συµφωνεί 

πλήρως µε αρκετές παρατηρήσεις που έχουν αναφερθεί σε παλαιότερες µελέτες 

καθώς παρέχει µια εναλλακτική εξήγηση για αυτές. Καταρχάς πρέπει να σηµειωθεί 

ότι µε το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός της φυσιολογικής 

αποκαταστολής του υποκινητή GAL1 σε στέλεχος µεταλλαγµένο για το γονίδιο 

MSN5, στο οποίο το Μig1 παραµένει πυρηνικά εντοπισµένο (DeVit and Johnston, 

1999). Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η ρύθµιση της αλληλεπίδρασης του 

Cyc8 µε το Μig1 από τη Snf1-εξαρτώµενη φωσφορυλίωση του Μig1 και όχι η 

εξαγωγή του τελευταίου από τον πυρήνα, είναι το κυριότερο βήµα για την 

απελευθέρωση της µεταγραφής από την καταστολή µέσω γλυκόζης. Ακόµα, το 

µεταλλαγµένο στις θέσεις φωσφορυλίωσης Mig1 λειτουργεί ως καταστολέας 

διαρκείας (DeVit and Johnston, 1999), λόγω του γεγονότος ότι το µεταλλαγµένο 

Mig1 αλληλεπιδρά µε το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 ακόµα και κάτω από συνθήκες 

µεταγραφικής ενεργοποίησης. Τέλος, το παράγωγο της πρωτεΐνη Mig1 που δεν 

περιέχει την C-τελική περιοχή και είναι ανίκανο να αλληλεπιδράσει µε το Cyc8-Tup1 

(Ostling et al., 1998) δεν καταστέλλει τη µεταγραφή, όχι λόγω της µη ικανότητας του 

να στρατολογεί το σύµπλοκο πάνω στον υποκινητή, αλλά λόγω της αδυναµίας του να 

ενεργοποιήσει την κατασταλτική ιδιότητα του τελευταίου. 

Ποιος είναι τελικά ο τρόπος µε τον οποίο στρατολογείται το σύµπλοκο Cyc8-

Tup1 πάνω στον υποκινητή GAL1; Όπως αναφέρθηκε και στη συζήτηση του 

κεφαλαίου Α έχει αποδειχθεί ότι οι πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 στρατολογούνται σε 

κάποιους υποκινητές µόνο κάτω από συνθήκες µεταγραφικής καταστολής µέσω 

ειδικών παραγόντων πρόσδεσης στο DNA (Wu et al., 2001). Στον υποκινητή GAL1 
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δε φαίνεται να ισχύει η συγκεκριµένη διαδικασία στρατολόγησης. ∆εδοµένου ότι 



καµία από τις δύο υποµονάδες του συµπλόκου δεν έχει την ικανότητα να προσδένεται 

άµεσα στο DNA (Komachi et al., 1994; Smith et al., 1995) είναι πιθανό το σύµπλοκο 

να στρατολογείται αλληλεπιδρώντας µε γενικούς επικουρικούς παράγοντες. Φυσικές 

άµεσες αλληλεπιδράσεις του συµπλόκου Cyc8-Tup1 µε απο-ακετυλάσες (Watson et 

al., 2000; Wu et al., 2001), ή µε HMG µη-ιστόνες πρωτεΐνες (non-histone proteins) 

που έχουν αναφερθεί, πιθανώς να απαιτούνται για την καθοδήγηση του Cyc8-Tup1 

πάνω στον υποκινητή GAL1 κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν που έχει παρατηρηθεί 

σε άλλους υποκινητές (Davie et al., 2002). Είναι δεδοµένο όµως ότι το προσδεµένο 

στον υποκινητή σύµπλοκο Cyc8-Tup1 δεν µπορεί να καταστείλει επαρκώς τη 

µεταγραφή απουσία του παράγοντα Mig1. 

Είναι γνωστό από παλαιότερες µελέτες ότι το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 

καταστέλλει τη µεταγραφή καθώς δηµιουργεί, ή συντηρεί συνθήκες «κλειστής» 

χρωµατινικής δοµής σε υποκινητές (Cooper et al., 1994; Gavin and Simpson, 1997; 

Fleming and Pennings, 2001) και αλληλεπιδρά µε υποµονάδες του Μεσολαβητικού 

συµπλόκου του Ολοενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Papamichos-Chronakis et al., 

2000; Gromoller and Lehming, 2000). Μέσω αυτών των µηχανισµών φάνηκε ότι το 

Cyc8-Tup1 έχει τη δυνατότητα να παρεµποδίζει τη δηµιουργία του προ-εναρκτήριου 

συµπλόκου πάνω στη χρωµατίνη. Στην παρούσα µελέτη, µέσα από γενετικά και 

βιοχηµικά πειράµατα, διαφάνηκε ένας καινοφανής µηχανισµός καταστολής της 

µεταγραφής από το σύµπλοκο Cyc8-Tup1. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι το Cyc8-Tup1, 

µαζί µε το Mig1, έχει την ικανότητα να παρεµποδίζει τη µεταγραφή ακόµα και όταν ο 

υποκινητής έχει στελεχωθεί από θεµελιώδεις για τη µεταγραφή παράγοντες όπως το 

TBP και το Μεσολαβητικό σύµπλοκο. Με βάση τη συγκεκριµένη παρατήρηση 

προτείνεται ότι η πολυποίκιλη κατασταλτική ικανότητα του Cyc8-Tup1 δεν αφορά 

µόνο στην παρεµπόδιση της δηµιουργίας του προ-εναρκτήριου συµπλόκου, αλλά 

πιθανόν και σε κάποιο στάδιο που έπεται της συγκεκριµένης διαδικασίας. Υπάρχουν 

δύο πιθανοί µηχανισµοί καταστολής που εξηγούν τις παραπάνω παρατηρήσεις. Ο 

πρώτος είναι η άµεση παρεµπόδιση της στρατολόγησης της RNA πολυµεράσης ΙΙ 

πάνω στον υποκινητή από το Cyc8-Tup1κατά την ενεργοποίηση της µεταγραφής. Η 

δεύτερη πιθανότητα είναι το σύµπλοκο Cyc8-Tup1 να µπλοκάρει την εκκίνηση της 

µεταγραφής παρεµποδίζοντας την RNA πολυµεράση ΙΙ να εισέλθει στη διαδικασία 

της επιµήκυνσης. ∆εδοµένων των περιορισµών που έχει η τεχνική της 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (π.χ. ανικανότητα ανάλυσης της παρουσίας 
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παραγόντων σε DNA µικρότερο εύρους ~200-500 βάσεων) είναι αδύνατο να 

ξεχωρίσει η µία πιθανότητα από την άλλη. 

Πέρα από το µηχανισµό καταστολής, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τη 

συγκεκριµένη µέθοδο που ακολουθήθηκε και το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε, 

παρατηρήθηκε η ικανότητα ανεξάρτητης στελέχωσης του υποκινητή από το 

Μεσολαβητικό σύµπλοκο και την RNA πολυµεράση ΙΙ. ∆ύο είναι οι πιθανές, όχι 

αναγκαστικά αλληλοαναιρούµενους, εξηγήσεις για το γεγονός αυτό. Η πρώτη 

πιθανότητα είναι ότι κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης του υποκινητή GAL1, το 

Μεσολαβητικό σύµπλοκο και η RNA πολυµεράση ΙΙ έρχονται σε διαφορετικό χρόνο 

και µέσω διαφορετικών µηχανισµών πάνω στον υποκινητή και όχι σαν ένα ενιαίο 

υπερµέγεθες σύµπλοκο. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε συµφωνία µε πρόσφατη 

µελέτη, η οποία έδειξε διαφορετικό χρόνο προσέλευσης του Μεσολαβητικού 

συµπλόκου και της RNA πολυµεράσης ΙΙ πάνω στον υποκινητή GAL1 κατά τη 

µεταγραφική ενεργοποίηση του (Bryant and Ptashne, 2003). ∆εύτερη πιθανότητα 

είναι το Μεσολαβητικό σύµπλοκο µαζί µε το TBP να παραµένουν σταθερά 

προσδεµένα πάνω στον υποκινητή δηµιουργώντας ένα υπόστρωµα αναγνώρισης από 

την RNA πολυµεράση II που έρχεται για τον επόµενο κύκλο έναρξης της 

µεταγραφής. Ιn vitro µελέτες έχουν δείξει ότι το Μεσολαβητικό σύµπλοκο µαζί µε το 

TBP και άλλους παράγοντες δεν απελευθερώνονται από τον υποκινητή όταν η RNA 

πολυµεράση II εισέλθει στη διαδικασία της επιµήκυνσης (Yudkovsky et al. 2000). 

Αντίθετα, οι συγκεκριµένοι παράγοντες δηµιουργούν ένα πλαίσιο στήριξης πάνω 

στον υποκινητή που αναγνωρίζεται από την RNA πολυµεράση II και απαιτείται για 

τη σωστή επανεκκίνηση της µεταγραφής. Είναι πιθανό λοιπόν το παραπάνω 

αποτέλεσµα να είναι µια πρώτη in vivo ένδειξη για την ύπαρξη του συγκεκριµένου 

µηχανισµού σε κύτταρα ζύµης. 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

• Bακτηριακά στελέχη 

Τα βακτηριακά στελέχη της Ε. coli που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: XL1-Blue 

(Stratagen), DH5α (Gibco BRL), BL21 (DE3), οι γονότυποι των οποίων 

αναφέρονται στο εγχειρίδιο Molecular Cloning. 

• S. cerevisiae στελέχη 

Ο γενότυπος του αγρίου τύπου στέλεχος FT5 (FYH) είναι : MATα, ura3-52, 

trp1∆-63, leu2::pet56, his3-∆200. Τα ισογενή ελλιπή στελέχη tup1∆::HIS3, 

cyc8∆::HIS3, mig1∆::URA3, gcn5∆::URA3, spt3∆::URA3 έχουν περιγραφεί 

προηγουµένως. Tα µεταλλαγµένα στελέχη spt20∆  (FY1291), gal80∆ (YM950) 

και mot1-1 (JD215B) ήταν ευγενική προσφορά των F. Winston, M. Johnston και 

M. Collart αντίστοιχα. Το στέλεχος που εκφράζει το ενδογενές TBP συντηγµένο 

µε τριπλό επίτοπο ΗΑ (W303-1a) ήταν προσφορά του Κ. Struhl. To στέλεχος 

gal4∆gal80∆ (PJ694) έχει γονότυπο MAT  trp1-901 leu2-3,112 ura3-52 his3-200 

gal4∆ gal80∆ LYS2::GAL1-HIS3 GAL2-ADE2 met2::GAL7-lacZ. Η διαγραφή 

των γονιδίων TUP1, CYC8 και MIG1 στα µεταλλαγµένα γενετικά υπόβαθρα έγινε 

σύµφωνα µε τους Tzamarias and Struhl, 1994. Η απαλειφή του γονιδίου CTI6 στα 

διάφορα στελέχη έγινε µε αντικατάσταση ενός βήµατος χρησιµοποιώντας 

γραµµικά κοµµάτια DNA που περιείχαν το γονίδιο HIS3 ή το γονίδιο αντίστασης 

στην καναµυκίνη ενθεµένο στη θέση αναγνώρισης από το ένζυµο Hinc II του 

γονιδίου CTI6. Η διαγραφή των γονιδίων SNF1 και MSN5 έγινε µε 

αντικατάσταση ενός βήµατος χρησιµοποιώντας το γονίδιο αντίστασης στην 

καναµυκίνη σύµφωνα µε τους Knop et al., 1999. Η αντικατάσταση των γονιδίων 

επιβεβαιώθηκε µε ανάλυση κατά Southern και PCR. Οι ενδογενώς εκφραζόµενες 

πρωτεΐνες Mig1, Spt3, Mot1 και Srb4 σηµάνθηκαν στο C-τελικό άκρο τους µε 

επίτοπο 9-MYC ή 3-ΗΑ σύµφωνα µε τους Knop et al., 1999. 

 

Πλασµίδια 

Το βακτηριακώς εκφραζόµενο πλασµίδιο Ηis-Cyc8 και το εκφραζόµενο στη 

ζύµη πλασµίδιο GST-Cyc8 έχουν περιγραφθεί προηγουµένως. Τα πλασµίδια που 

εκφράζουν τις συντηγµένες πρωτεΐνες ΗΑ-Cti6 και GST-Cti6 κατασκευάστηκαν 
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µε ένθεση του CTI6 γονιδίου στους φορείς Ycp91 και pCBG αντίστοιχα. Η 



βακτηριακά εκφραζόµενη πρωτεΐνη GST-Cti6 κατασκευάστηκε µε ένθεση του 

CTI6 γονιδίου στο φορέα pGEX-3X (Pharmacia). Τα πλασµίδια που εκφράζουν 

τις πρωτεΐνες HA-Cyc8, HA-Tup1 και HA-Med3 στη ζύµη έχουν περιγραφθεί 

προηγουµένως (Papamichos-Chronakis et al., 2000). Τα πλασµίδια HA-Ada2 και 

ΗΑ-Gcn5 εκφράζουν τις αντίστοιχες πρωτεΐνες από τον υποκινητή TPI, 

κλωνοποιηµένα στο φορέα pYX142 (Novagen Madison, WI) και παραχωρήθηκαν 

από τον Γ. Θηραίο. Η πρωτεΐνη Gal4 που εκφράζεται από τον υποκινητή ADH1 

στο πλασµίδιο pGBT9 κατασκευάστηκε από το Θ. Πετράκη στα πλαίσια της 

µεταπτυχιακής του διατριβής στο εργαστήριο του ∆. Τζαµαρία. Το πλασµίδιο που 

εκφράζει τη σηµασµένη πρωτεΐνη His-Cyc8 στη ζύµη ήταν δώρο της ∆. 

Αλεξανδράκη. Το πλασµίδιο που εκφράζει τη σηµασµένη πρωτεΐνη HA-TBP 

παραχωρήθηκε από τον K. Struhl. 

 

ΥΛΙΚΑ 
 

Όλα τα θρεπτικά µέσα καθώς και τα ανάλογα διαλύµατα αντιβιοτικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των στελεχών βακτηρίων και ζύµης 

κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών εγχειριδίων 

Current Protocols in Molecular Biology και Molecular Cloning. Οι συγκεντρώσεις 

των διαλυµάτων αµινοξέων αναφέρονται στο εγχειρίδιο Methods in Yeast Genetics. 

Τα θρεπτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των κυττάρων ζύµης 

ήταν: YPD (3% γλυκόζη), YPG (2% γαλακτόζη) , YPGlyc (5% γλυκερόλη) και YPR 

(2% ραφινόζη), καθώς και συνθετικό µέσο συµπληρωµένο µε τα απαιτούµενα 

αµινοξέα. 

Τα πρωτογενή αντισώµατα a-His, a-HA, a-GST, a-PolII, a-Gal4,  a-Ada3 και a-

Myc, καθώς και τα δευτερογενή anti-mouse, anti-rabbit ή anti-goat προήλθαν από τη 

Santa Cruz Biotechnology. To πολυκλωνικό αντίσωµα εναντίον ακετυλιωµένου 

πεπτιδίου της ιστόνης Η3 που αναγνωρίζει τα ακετυλιωµένα κατάλοιπα των λυσινών 

9 και 14 προήλθε από την Upstate Biotechnology. 

Tα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυµα προήλθαν από τις εταιρίες Minotech, 

New England Biolabs και Promega, η µικροκοκκική νουκλέαση από τη Sigma και η 

ζυµολυάση από την NCI. Τα σφαιρίδια Protein-A Sepharose και Glutathione 
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Sepharose προήλθαν από την εταιρεία Pharmacia. 



Η µεταφορά νουκλεϊκών οξέων έγινε σε µεµβράνη Nytran SuperCharge 

(Schleicher and Schuell), ενώ η µεταφορά πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 

Protran Plus (Schleicher and Schuell). 

Kατασκευή εκκινητών/ολιγονουκλεοτιδίων: Τα ολιγονουκλεοτίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν και περιγράφονται στο παράρτηµα Ι προήλθαν από το εργαστήριο 

Μικροχηµίας του ΙΤΕ. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

• Αποµόνωση πρωτεϊνών από βακτήρια 

Η καλλιέργεια, καθαρισµός και αποµόνωση από βακτήρια πρωτεϊνών 

σηµασµένων µε επιτόπους His και GST έγινε όπως περιγράφεται στη διατριβή 

Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης του Μ. Παπαµίχου-Χρονάκη. 

 

• Αλληλεπίδραση πρωτεΐνών in vitro 

Η µέθοδος αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών in vitro εκτελέστηκε όπως έχει 

περιγραφθεί στο Papamichos-Chronakis et al., 2000 σε ρυθµιστικό διάλυµα που 

περιέχει 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM NaCl, 0.01% NP40 και 0.25% BSA.  

 

• Αλληλεπίδραση πρωτεΐνών in vivo 

Η µέθοδος αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών in vivo µε πρωτεΐνες σηµασµένες µε 

GST εκτελέστηκε όπως έχει περιγραφθεί από τους Kadosh and Struhl, 1997. 

Πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα κυττάρων ζύµης διαλυµένα σε ρυθµιστικό διάλυµα 

20mM HEPES (pH 7.9), 150 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 10% glycerol, 0.25% 

BSA και αναστολείς πρωτεασών, επωάστηκαν µε σφαιρίδια γλουταθειόνης-

σεφαρόζης για 6-16 ώρες σε θερµοκρασία 4οC και ξεπλύθηκαν µε περίσσεια 

διαλύµατος 20mM HEPES (pH 7.6), 1 mM DTT, 1mM EDTA, 25 mM KAc και 

20% glycerol. 

Η µέθοδος αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών in vivo µέσω συν-

ανοσοκατακρήµνισης εκτελέστηκε όπως έχει περιγραφθεί από τους Kadosh and 

Struhl, 1997. 
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• Ανοσο-χηµικός εντοπισµός 

Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν µε SDS-Page ηλεκτροφόρηση, µεταφέρθηκαν σε 

νάιλον µεµβράνη (Protran Plus) και ανιχνεύθηκαν µε ανοσο-αποτύπωση σύµφωνα 

µε το εγχειρίδιο CPMB. Ο εντοπισµός έγινε ενζυµατικά χρησιµοποιώντας το 

Super Signal System της Pierce σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

• Παρασκευή και µετασχηµατισµός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων 

Επιδεκτικά βακτηριακά κύτταρα ικανά να µετασχηµατιστούν µε τη µέθοδο 

της παροχής ηλεκτρικού πεδίου παρασκευάστηκαν σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 

CPMB.  

Για το µετασχηµατισµό των επιδεκτικών βακτηρίων ένα κλάσµα των 

συγκεκριµένων κυττάρων (100 µl) αναµείχθηκε µε πλασµιδιακό DNA (<50 ng) 

και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ηλεκτρικό πεδίο και χειρίστηκε σύµφωνα µε το 

εγχειρίδιο CPMB. 

 

• Παρασκευή και µετασχηµατισµός επιδεκτικών κυττάρων ζύµης 

Για την παρασκευή επιδεκτικών κυττάρων ζύµης και τον µετασχηµατισµό 

αυτών µε πλασµιδιακό DNA χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του χλωριούχου λιθίου 

όπως αυτή περιγράφεται από τους Itoh et al.(1983). 

 

• Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στη ζύµη 

Ολικό RNA αποµονώθηκε από κύτταρα ζύµης που βρίσκονταν σε µέση 

λογαριθµική φάση (O.D.550= 0.3-0.6) µε τη µέθοδο της όξινης φαινόλης όπως 

περιγράφεται στο Tzamarias and Struhl 1994. Περίπου 5  µg συνολικού RNA 

φορτώθηκε σε  πήκτωµα αγαρόζης-φορµαλδεΰδης συγκέντρωσης 1.3% και 

υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένους ανιχνευτές DNA µε τη µέθοδο της 

µετάφρασης εγκοπής  σύµφωνα µε το εγχειρίδιο CPMB. 

 

• Ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης 

Η µέθοδος της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης εκτελέσθηκε σύµφωνα µε 

τους Kuo and Αllis, 1999 χρησιµοποιώντας τα διαλύµατα που περιγράφονται στο 

 91

συγκεκριµένο πρωτόκολλο και  τα κατάλληλα αντισώµατα για κάθε πείραµα.  



Επιγραµµατικά η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Προσθήκη φορµαλδεΰδης στα 

προς ανάλυση κύτταρα ζύµης οδηγεί σε µονιµοποίηση των κυττάρων και σταθερή 

οµοιοπολική πρόσδεση των πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθώς 

και µε το DNA. Μετά το σπάσιµο των κυττάρων ακολουθεί θρυµµατισµός των 

χρωµοσωµάτων µε υπερήχους ώστε να προκύψουν κοµµάτια χρωµατίνης µέσου 

µεγέθους ~500 bp. Το χρωµατινικό διάλυµα φυγοκεντρείται, καθαρίζεται και 

χωρίζεται σε δύο άνισα µέρη. Το µικρότερο µέρος φυλάσσεται και 

χρησιµοποιείται ως δείγµα-µάρτυρας της συνολικής ποσότητας DNA που υπάρχει 

στο πείραµα (Ιnput). Η υπόλοιπη ποσότητα της χρωµατίνης 

ανοσοκατακρηµνίζεται µε το ειδικό αντίσωµα που απαιτείται για την εξέταση του 

εκάστοτε παράγοντα. Στη συνέχεια το σύµπλοκο χρωµατίνης-αντισώµατος 

προσδένεται σε σφαιρίδια Protein A-Sepharose, τα οποία διαδοχικά ξεπλένονται 

και ακολουθεί έκλουση των ανοσοκατακρυµνισµένων συµπλόκων. Κατόπιν 

ακολουθεί αναστροφή της µονιµοποίησης της ανοσοκατακρυµνισµένης 

χρωµατίνης και του δείγµατος-µάρτυρα, καθαρισµός του DNA και 

χρησιµοποίησή του ως υπόστρωµα σε ποσοτική αντίδραση πολυµερισµού (PCR) 

µε χρήση συγκεκριµένων ζευγαριών εκκινητών/ολιγονουκλεοτιδίων. Η 

ποσοτικοποίηση γίνεται είτε µε τη χρήση ραδιενεργών νουκλεοτιδίων σε 

συνθήκες γραµµικότητας της αντίδρασης, είτε µε τη χρήση της συσκευής Real 

Time PCR, η οποία δίνει τη δυνατότητα µέτρησης του παραγόµενου προϊόντος σε 

κάθε στιγµή της αντίδρασης PCR. Στην πρώτη περίπτωση η ανάλυση του 

προϊόντος της κάθε αντίδρασης γίνεται σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% και η 

µέτρηση της ποσότητας σε PhosphorImager. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανάλυση 

και µέτρηση του προϊόντος γίνεται σε Η/Υ µε το πρόγραµµα Εxcell της 

Microsoft. Και στις δύο περιπτώσεις, η τελική ποσοτικοποίηση γίνεται µε 

κανονικοποίηση του προϊόντος του ανοσοκατακρυµνισµένου DNA µε το προϊόν 

του δείγµατος µάρτυρα (κλάσµα IP/Input). Οι περιοχές που ενισχύονται κατά την 

αντίδραση PCR και τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται 

στο παράρτηµα Ι. Τα νούµερα υποδηλώνουν αρχή του εκκινητή σε βάσεις και 

δίνονται σε σχέση µε το ATG (+1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

GAL1 URS/UAS: -370 µε -169  

GAL1 ΤΑΤΑ: -179 µε +43  

GAL1 ORF: +1343 +1558  

SUC2 URS: –544 µε –393  

SUC2 ORF: +544 µε +710  

ANB1 URS: –481 µε –184  

POL1 ORF: +2433 µε +2721  

HSP26 URS: –200 µε –32  

PHO5 UAS: -367 µε +40  

PHO5 ORF: +1006 µε + 1236  

TRP3 ORF1: +1003 µε +1260  

ADH1 UAS: -220 µε -9  

 

 

 

• Τεχνική ανοσοφθορισµού σε κύτταρα ζύµης 

Για την τοπολογική µελέτη πρωτεϊνών µέσω ανοσοφθορισµού 

χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο που είναι διαθέσιµο στη ∆ιαδικτυακή σελίδα 

www.bioprotocol.com. Η διαδικασία περιληπτικά είναι η ακόλουθη: 

Σε κύτταρα ζύµης που βρίσκονται σε µέση λογαριθµική φάση (O.D.550= 0.3-

0.6) προστίθεται φορµαλδεΰδη και ακολουθεί επώαση για µία ώρα. Μετά τη 

µονιµοποίησή τους, τα κύτταρα ξεπλένονται και επαναδιαλύονται σε διάλυµα β-

µερκαπτοαιθανόλης και ζυµολυάσης για να επιτευχθεί πέψη των κυτταρικών 

τοιχωµάτων. Ταυτόχρονα καλύπτεται η αντικειµενοφόρος πλάκα µε poly-D-

Lysine για να είναι δυνατή η προσκόλληση των κυττάρων πάνω της. Μετά την 

τοποθέτηση των κυττάρων πάνω στην πλάκα, ακολουθεί εµβάπτιση της πλάκας 

διαδοχικά σε παγωµένη µεθανόλη και αιθανόλη αντίστοιχα. Αφού η πλάκα µε τα 
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µονιµοποιηµένα κύτταρα πλυθεί, γίνεται επώαση διαδοχικά µε το πρωτογενές και 



το δευτερογενές αντίσωµα το οποίο είναι συζευγµένο µε φθορίζουσα ένωση. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα συζευγµένο µε FITC 

(Sigma). Με το τέλος της δεύτερης επώασης και το πλύσιµο της πλάκας 

ακολουθεί προσθήκη διαλύµατος διατήρησης (mounting) και επικάλυψη µε 

καλυπτρίδα. Ακολουθεί η οπτική ανάλυση των ανοσοφθορισµένων δειγµάτων 

χρησιµοποιώντας το µικροσκόπιο Biorad Radiance 2000 µε τα κατάλληλα φίλτρα 

αναλόγως του µήκους κύµατος φθορισµού. 

 

• Σηµειακή και κατευθυνόµενη µεταλλαξογένεση πλασµιδιακού DNA 

Η σηµειακή και κατευθυνόµενη µεταλλαξογένεση πλασµιδιακού DNA έγινε 

µε τη χρήση του συστήµατος Gene Editor in vitro site directed mutagenesis 

system. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

∆ύο µεταλλαγµένα ολιγονουκλεοτίδια υβριδοποιούνται µε το αποδιαταγµένο 

πλασµίδιο που είναι ανθεκτικό στην αµπικιλλίνη και περιέχει το προς µετάλλαξη 

τµήµα DNA. To ένα ολιγονουκλεοτίδιο είναι συµπληρωµατικό του παραπάνω 

τµήµατος DNA και περιέχει τη σχεδιασµένη µετάλλαξη. Το δεύτερο 

ολιγονουκλεοτίδιο είναι συµπληρωµατικό της περιοχής του πλασµιδίου που 

προσδίδει ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη και περιέχει µετάλλαξη που προσδίδει 

ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικό µείγµα που παρέχεται από την ίδια την εταιρία. 

Ακολουθεί σύνθεση και συρραφή της συµπληρωµατικής µεταλλαγµένης αλυσίδας 

από τα ένζυµα Τ4 DNA πολυµεράση Ι και Τ4 DNA λιγάση αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια µετασχηµατίζονται µε το νεοσυντιθεµένο πλασµίδιο βακτηριακά 

κύτταρα του στελέχους ES1301 mutS, το οποίο δεν έχει δυνατότητα 

επιδιόρθωσης των µεταλλαγών και µε το ειδικό αντιβιοτικό µείγµα γίνεται η 

επιλογή των θετικών αποικιών. 

Η αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου που περιείχε τη σχεδιασµένη 

µετάλλαξη είναι η εξής (µε έντονα υπογραµµισµένα γράµµατα απεικονίζεται η 

σχεδιασµένη σηµειακή µετάλλαξη): GAT CTA TTA ACA GAC GCG TAA ATG 

GAA AAG CTT GC 

Η µεταλλαγή του ενδογενούς GAL1 ΤΑΤΑ από το παραπάνω πλασµίδιο έγινε 

µε αντικατάσταση δύο βηµάτων. 
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• Ανάλυση χρωµατινικής δοµής µε το ένζυµο της µικροκοκκικής 

νουκλεάσης. 

Για την in vivo ανάλυση της νουκλεοσωµικής δοµής χρησιµοποιήθηκε το 

πρωτόκολλο των Venditti and Camilloni, 1993.  

Επιγραµµατικά η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Κύτταρα ζύµης που 

βρίσκονται σε µέση λογαριθµική φάση περισυλλέγονται και επωάζονται σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 10mM TRIS-Cl (pH 7.5), 20mM EDTA και 0.7M b-

mercaptoethanol για 15 λεπτά στους 30οC. Κατόπιν ξεπλένονται µε διάλυµα 1Μ 

σορβιτόλης και επαναδιαλύονται σε διάλυµα 1Μ σορβιτόλης, 10mM TRIS-Cl 

(pH 7.5), 5mM b-mercaptoethanol και 300U Zymolyase όπου επωάζονται στους 

30οC για χρόνο ικανό για τη δηµιουργία σφαιροπλαστών. Έπειτα οι 

σφαιροπλάστες ξεπλένονται µε διάλυµα 1Μ σορβιτόλης, επαναδιαλύονται σε 

διάλυµα που περιέχει 1Μ σορβιτόλης, 20mM TRIS-Cl (pH 8.0), 50mM NaCl, 

1.5mM CaCl2 και 50 µgr/ml nystatin και επωάζονται για 15 λεπτά µε προσθήκη 

µικροκοκκικής νουκλεάσης στους 37οC. Η αντίδραση σταµατάει µε διάλυµα 

10%SDS, 50mM EDTA. Το DNA καθαρίζεται και ακολουθεί πέψη µε το 

περιοριστικό ένζυµο PvuII. Τέλος, αναλύεται µε αποτύπωση κατά Southern και 

έµµεση σήµανση άκρου (indirect end-labeling) χρησιµοποιώντας ως ανιχνευτή το 

ραδιοσηµασµένο τµήµα του γονιδίου GAL1 που βρίσκεται µεταξύ των θέσεων 

αναγνώρισης των περιοριστικών ενζύµων PvuII-BsaI. 
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