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ABSTRACT 
 
 

In Saccharomyces cerevisiae, Mac1 is a copper-regulated DNA binding 

transcription factor that, under copper depletion conditions, activates genes involved 

in copper uptake (CTR1, CTR3, FRE1, FRE7). Previous evidence suggested that, in 

addition to copper, protein interactions could modulate Mac1 function (Voutsina et al, 

2000). In order to identify such proteins, a genomic expression library was screened 

using the two hybrid technology (A. Voutsina unpublished data). Among the 

potentially Mac1-interacting proteins, Rad9 was identified, a nuclear phosphoprotein, 

a prototype DNA-damage checkpoint protein required for the DNA checkpoint 

pathway through out the cell cycle.  

In this study there has been an effort to confirm the interaction between Rad9 and 

Mac1, to examine the physiological conditions under which the interaction takes 

place, and to initiate an analysis of the possible biological role of this interaction. 

In vivo coimmunoprecipitation assays of Rad9 and Mac1 showed that the two 

proteins interact in extracts that were taken from cells grown either in media depleted 

from copper or containing low copper. Besides that, domains of Rad9 were subcloned 

in appropriate expression vectors to identify in vitro the specific region of Rad9 that 

interacts with Mac1. 

Moreover, the accumulation of CTR1 mRNA in compared to wild type cultures 

grown under high copper, low copper or copper starvation was measured. We found 

CTR1 transcription induced in rad9∆ cells in the presence of high or low copper. 

Therefore, Rad9 may act directly or indirectly as a repressor of CTR1 transcription. 

We also measured the transcriptional activity of LexAMac1, tethered to LexAbinding 

DNA sites, in rad9∆ compared to wild type cells to see if the transactivation function 

of Mac1 was affected. We observed that Mac1 transcriptional activity was reduced in 

cells grown in low copper. These initial results, although not easily explained, are 

quite challenging to further investigate the physiological role of Mac1-Rad9 

interaction. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Ο Mac1 αποτελεί χαλκορυθµιζόµενο µεταγραφικό παράγοντα του Saccharomyces cerevisiae. 

Ως ρόλο έχει τη ρύθµιση γονιδίων (CTR1, CTR3, FRE1, FRE7), οι πρωτεΐνες των οποίων 

είναι υπεύθυνες για την είσοδο του χαλκού στο κύτταρο. Η Μac1 περιλαµβάνει περιοχή 

υπεύθυνη για την πρόσδεση της στο DNA καθώς και περιοχή ρύθµισης της µεταγραφής 

εξαρτώµενη από την διαθεσιµότητα του χαλκού στο κύτταρο. Προηγούµενα στοιχεία έδειξαν 

ότι εκτός του χαλκού και πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις µπορούν να τροποποιήσουν την 

λειτουργικότητα του Μac1(Voutsina et al, 2000). Για την ταυτοποίηση πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν και ρυθµίζουν την ενεργότητας του Mac1 έγιναν πειράµατα σάρωσης 

γενωµικής βιβλιοθήκης µε την τεχνολογία των δύο υβριδίων (Α. Βουτσινά, αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Μεταξύ των αλληλεπιδρώντων βρέθηκε και η πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη 

Rad9. Η συγκεκριµένη πρωτεΐνη ανήκει στην κατηγορία των γονιδίων ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου και παίζει σηµαντικό ρόλο στην µεταβίβαση σήµατος για επιδιόρθωση 

DNA όταν αυτό υποστεί βλάβη από ακτινοβόληση.  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να επιβεβαιωθεί η αλληλεπίδραση της Rad9 µε τον 

Mac1 και επίσης να διερευνηθούν οι φυσιολογικές συνθήκες στις οποίες συµβαίνει αυτό. 

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό ακολουθήθηκαν οι πιο κάτω προσεγγίσεις. 

Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα in vivo συνανοσοκατακρύµνισης των δυο πρωτεϊνών τα 

οποία επιβεβαίωσαν την αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών, σε εκχυλίσµατα καλλιεργειών που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες SC ή έλλειψης χαλκού και παράλληλα κατασκευάστηκαν 

κατάλληλα εργαλεία (πλασµιδιακές κατασκευές) για ετερόλογη έκφραση σε βακτήρια και για 

περαιτέρω διερεύνηση της in vitro αλληλεπίδρασης των δυο πρωτεϊνών και υποπεριοχών 

τους. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µέτρησης της έκφρασης του CTR1 γονιδίου απουσία 

του γονίδιου RAD9 σε συνθήκες περίσσειας και απουσίας χαλκού όπου και φάνηκε ότι η 

έκφραση του συγκεκριµένου γονιδίου επάγεται σε συνθήκες SC προσδίδοντας στην Rad9 

ρόλο άµεσου ή έµµεσου καταστολέα. Τέλος σε πειράµατα µέτρησης της µεταγραφικής 

ενεργότητας του LexAMac1, φάνηκε οτι ενεργοποιείται λιγότερο σε rad9∆ στελέχη 

συγκριτικά µε στελέχη άγριου τύπου, σε συνθήκες χαµηλής συγκέντρωσης χαλκού. Τα 

αποτελέσµατα αυτά αν και φαινοµενικά αντικρουόµενα κάνουν ενδιαφέρουσα την περαιτέρω 

διερεύνηση της φυσιολογικής σηµασίας της αλληλεπίδρασης αυτής αλλά και των συνθηκών 

στις οποίες συµβαίνει. αυτή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Λίγα λόγια για τον σακχαροµύκητα 

 

 

Ο σακχαροµύκητας αποτελεί πρότυπο µελέτης φυσιολογίας, βιοχηµείας, µηχανισµών 

κυτταρικής διαφοροποίησης, µεταγωγής σήµατος, µοριακής γενετικής και συστηµατικής 

γονιδιωµατικής / πρωτεινωµατικής έρευνας. Το πρώτο χρωµόσωµα που αλληλουχήθηκε ήταν 

το χρωµόσωµα ΙΙΙ του σακχαροµύκητα το οποίο και δηµοσιεύτηκε το 1992. Ακολούθησε η 

αλληλούχιση των υπόλοιπων 15 χρωµοσωµάτων η οποία ολοκληρώθηκε το 1996. Ωστόσο 

ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ολοκλήρωση της αλληλούχισης παραµένει άγνωστη 

η λειτουργία περίπου του 30% των ORF’s του γονιδιώµατος. Παράλληλα ο πλήρης αριθµός 

των ORF’s δεν είναι ακόµα γνωστός. Υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου στα 5600 

(Feldmann, 2000). Η παράλληλη αλληλούχιση του γονιδιώµατος του µιτοχονδρίου του 

στελέχους S288c έδειξε ότι είναι εξαιρετικά πολυµορφικό. Ταυτόχρονα εξαιτίας του 

αποτελεσµατικού οµόλογου ανασυνδυασµού που συµβαίνει στα κύτταρα του 

σακχαροµύκητα ήταν δυνατή η συλλογή 6000 στελεχών γονιδιακής αφαίρεσης. Το γεγονός 

αυτό οδήγησε στην συστηµατική µελέτη µιας σειράς φαινοτύπων µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν ήδη στην βιβλιογραφία δεκάδες χιλιάδες δεδοµένα. Ταυτόχρονα µελέτες 

αποκόµισαν έναν περιορισµένο αριθµό µεταλλαγµάτων τα οποία διακόπτονται (interruption) 

από το µεταθετόνιο Τy1 ή το βακτηριακό mini Mu. Τα τελευταία χρόνια ένας µεγάλος 

αριθµός µεταλλαγµάτων έχει δηµιουργηθεί µε την ένθεση βακτηριακών µεταθετονίων. 

Νέες προσεγγίσεις έχουν ως στόχο τον χαρακτηρισµό ενός µεγάλου αριθµού γονιδίων 

µέσω παράλληλης ανάλυσης ολόκληρου του γονιδιώµατος του σακχαροµύκητα. Τέτοια 

προσέγγιση είναι οι DNA µικροσυστοιχίες έκφρασης, µέσω των οποίων ιχνηλατώνται τα 

επίπεδα των mRNA των γονιδίων του σακχαροµύκητα σε συγκεκριµένες φυσιολογικές και 

γενετικές συνθήκες. Ο αριθµός των δεδοµένων είναι τεράστιος (6200 mRNA επίπεδα ανά 

chip ανά εβδοµάδα). Ωστόσο τα επίπεδα του mRNA δεν συνδέονται πάντα µε τα επίπεδα των 

ενεργών πρωτεϊνών (ποσοτικά) και επιπλέον οι παραγόµενες πρωτεΐνες υφίστανται 

µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις (ποιοτικά). Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται δυναµικά η 

πρωτεΐνωµατική ανάλυση. Τέλος σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει στην προσπάθεια να 
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ταυτοποιηθούν φυσικές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών µέσω της ανάλυσης των δύο 

υβριδίων και in vivo συνανοσοκατακρήµνισης (http://www.yeastgenome.org/). Μεγάλης 

κλίµακας αναλύσεις έχουν γίνει αλλά καµία δεν έχει ακόµα πετύχει την µελέτη όλων των 

πιθανών πειραµατικά (36 εκατοµµύρια) συνδυασµών των πρωτεϊνών του σακχαροµύκητα. 

Υπολογίζεται ότι µέσα στην επόµενη δεκαετία ο σακχαροµύκητας θα αποτελέσει τον 

πρώτο ευκαρυωτικό οργανισµό από τον οποίο θα συλλεχθούν πληροφορίες για όλες µοριακές 

αλληλεπιδράσεις, αλλά και για τα µεταβολικά µονοπάτια του οργανισµού σε διαφορετικές 

φυσιολογικές συνθήκες. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν και στην ανάλυση άλλων 

ευκαρυωτικών συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου (Goffeau, 2000). 

 

 

Οµοιοστασία µετάλλων 

Χαλκός 

 

 

Μέταλλα µετάπτωσης όπως ο Cu, ο Fe, και ο Zn είναι πολύ σηµαντικά για τους 

ζωντανούς οργανισµούς (στην εικόνα 1 δίνεται το παράδειγµα του ανθρώπου) διότι 

αποτελούν συνπαράγοντες πολλών πρωτεϊνών και ενζύµων τα οποία µε τη σειρά τους είναι 

σηµαντικά για την διεκπεραίωση πολλών βιολογικών λειτουργιών. 

 
εικόνα 1 

Από την άλλη πλευρά υπερβολικές ποσότητες τόσο του χαλκού όσο και του σιδήρου 

µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα τοξικές εξαιτίας της δηµιουργίας ελεύθερων ριζών (ROS: 

reactive oxygen species) µέσω της αντίδρασης Fenton και Haber-Weiss. Πιο αναλυτικά οι 

ελεύθερες ρίζες που δηµιουργούνται από τις προαναφερθείσες αντιδράσεις προκαλούν 

σηµαντικές βλάβες σε πολλά κυτταρικά µακροµόρια όπως για παράδειγµα νουκλεικά οξέα 
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πρωτεΐνες και λίπη. Για το λόγο αυτό απαραίτητη είναι η διατήρηση της οµοιόστασης των 

µετάλλων η οποία επιτυγχάνεται είτε µέσω συστηµάτων µεταφοράς που αντιλαµβάνονται 

αλλαγές στις ενδοµοριακές συγκεντρώσεις µεταλλικών ιόντων και τροποποιούν την 

ενδοκυτταρική κατανοµή των ιόντων µετάλλου είτε µέσω συστηµάτων που ενεργοποιούν την 

διαδικασία αποτοξίνωσης έτσι ώστε να αποβληθεί η περίσσεια µετάλλου και να µην 

προκληθούν βλάβες στο κύτταρο (Liu and Thiele, 1997). 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται όλες οι πρωτεΐνες του σακχαροµύκητα των οποίων η 

λειτουργία εµπλέκει χαλκό. Ο πίνακας προήλθε από την SGD 

http://www.yeastgenome.org/  

 

Λειτουργία Εµπλεκόµενα γονίδια 
amine oxidase (copper-containing) activity  
copper binding CRS5 | CUP1-1 | CUP1-2 
copper chaperone activity ATX1 
copper homeostasis CUP5 | CUP9 | PCA1 | SLF1 | 

SOD1 | YFR055W 
copper incorporation into copper-sulfur cluster  
copper incorporation into copper-sulfur cluster via 
heptakis-L-histidino tetracopper mu4-sulfide hydroxide 

 

copper incorporation into metallo-sulfur cluster  
copper ion binding CRS5 | CUP1-1 | CUP1-2 
copper ion homeostasis CUP5 | CUP9 | PCA1 | SLF1 | 

SOD1 | YFR055W 
copper ion import CTR1 | CTR2 | CTR3 | FRE1 | 

FRE2 
copper ion transport ATX1 | CCC2 | SCO1 | SCO2 
copper ion transporter activity COX17 | CTR2 
copper uptake transport CTR1 | CTR2 | CTR3 | FRE1 | 

FRE2 
copper uptake transporter activity CTR1 | CTR2 | CTR3 
copper, zinc superoxide dismutase activity SOD1 
copper-exporting ATPase activity CCC2 
high affinity copper ion transport  
high affinity copper ion transporter activity  
high affinity copper transport  
high affinity copper transporter  
intracellular copper delivery CCC2 | COX17 | CTR2 | FET4 

| LYS7 
intracellular copper ion transport CCC2 | COX17 | CTR2 | FET4 

| LYS7 
plasma membrane copper ion transport  
plasma membrane copper transport  
response to copper CUP1-1 | CUP1-2 | CUP2 
response to copper ion CUP1-1 | CUP1-2 | CUP2 
superoxide dismutase copper chaperone activity LYS7 
 

Πίνακας 1 

Στον σακχαροµύκητα µεταξύ των πρωτεϊνών που δεσµεύουν χαλκό προκειµένου να είναι 

λειτουργικές είναι κάποιοι µεταγραφικοί παράγοντες όπως για παράδειγµα ο Mac1, η Cu\Zn 
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http://www.yeastgenome.org/
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=8122
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=5507
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CRS5
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=16531
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=ATX1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=6878
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP5
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP9
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=PCA1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SLF1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SOD1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=YFR055W
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=18428
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=18429
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=18429
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=18427
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=5507
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CRS5
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=6878
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP5
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP9
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=PCA1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SLF1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SOD1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=YFR055W
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15677
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR3
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FRE1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FRE2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=6825
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=ATX1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CCC2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SCO1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SCO2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=5375
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=COX17
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15677
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR3
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FRE1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FRE2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15088
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR3
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=4785
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=SOD1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=4008
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CCC2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15678
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15089
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15678
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15089
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15680
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CCC2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=COX17
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FET4
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15680
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CCC2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=COX17
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CTR2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=FET4
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15679
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=15679
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=46688
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=46688
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-1
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP1-2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=CUP2
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/GO/go.pl?goid=16532
http://db.yeastgenome.org/cgi-bin/SGD/locus.pl?locus=LYS7


Sod1, η οποία ως ρόλο έχει την αποτοξίνωση του κυττάρου από τις ελεύθερες ρίζες, οι 

µεταλλοθειονίνες οι οποίες ως ρόλο έχουν την αποµάκρυνση της περίσσειας χαλκού από το 

κύτταρο, οι µοριακοί συνοδοί χαλκού (copper chaperones) που ως ρόλο έχουν την µεταφορά 

του χαλκού σε ένζυµα που τον χρειάζονται (Field et al., 2002). 

 

 

Μονοπάτι εισόδου και διανοµής χαλκού στον σακχαροµύκητα. Συσχέτιση µε µονοπάτι 

εισόδου σιδήρου. 

 

 

 
εικόνα 2 

 

 

Σε συνθήκες έλλειψης χαλκού, ο χαλκός µεταφέρεται στο κύτταρο µέσω των µεταφορέων 

υψηλής συγγένειας Ctr1 και Ctr3 (εικ.3) 

 

 
εικόνα 3 
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Τόσο ο χαλκός όσο και ο σίδηρος για να µεταφερθούν πρέπει να προηγουµένως να αναχθούν 

από µια οµάδα αναγωγασών οι οποίες βρίσκονται στην πλασµατική µεµβράνη του 

σακχαροµύκητα και κωδικοποιούνται από τα γονίδια FRE1 έως FRE4 (δεν είναι ακόµα 

γνωστές οι λειτουργίες των οµόλογων FRE5-7 στο κύτταρο). Μόλις ο χαλκός εισαχθεί στο 

κύτταρο δροµολογείται σε ένα από τα τρία µονοπάτια µέσω των µοριακών συνοδών Cox17, 

Atx1, και Lys7 για να ενσωµατωθεί τελικά στην οξειδάση του κυτοχρώµατος C στις 

πολυχαλκοοξειδάσες σιδήρου Fet3 και Fet5, και στην Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) 

αντίστοιχα (Pena et al., 1999). Το κέντρο χαλκου της Fet3 σιδηροαναγωγάσης 

συναρµολογείται στο δίκτυο του Golgi στο οποίο µεταφέρεται χαλκός µέσω της P-type 

ATPase Ccc2. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται µέσω της Gef1p (κανάλι χλωρίου). Η Fet3 

σχηµατίζει µαζί µε την Ftr1 (σύµπλοκο Fet3-Ftr1) έναν υψηλής συγκέντρωσης µεταφορέα 

σιδήρου γεγονός το οποίο παρέχει ουσιαστικά σύνδεσµο µεταξύ του µεταβολισµού του 

σιδήρου και του χαλκού στον σακχαροµύκητα. Τα γονίδια των µεµβρανικών και 

κυτταροπλασµατικών µεταφορέων σιδήρου και χαλκού υψηλής συγγένειας ρυθµίζονται από 

τουλάχιστον τρεις µεταγραφικούς παράγοντες τον Mac1, τον Aft1 και τον Ace1. Οι 

παράγοντες αυτοί δρουν µε το να ανιχνεύουν απευθείας τις συγκεντρώσεις του χαλκού και 

του σιδήρου µέσα στο κύτταρο (εικ.2) (Van Ho et al., 2002). Ιδιαίτερα για τον Mac1 έχει 

δειχτεί πειραµατικά η αλλαγή της διαµόρφωσης του παρουσία η απουσία χαλκού (Jensen and 

Winge, 1998).  

Οι µεταλλοθειονίνες ενεργοποιούνται σε συνθήκες περίσσειας χαλκού. Πρόκειται για µια 

οµάδα µικρών σε µέγεθος πρωτεϊνών που είναι πλούσιες σε κυστεΐνες και έχουν την 

ικανότητα να δεσµεύουν µέταλλα προστατεύοντας το κύτταρο από την τοξικότητα αυτών 

(έντονη αντιοξειδωτική δράση). Οι πρωτεΐνες αυτές ρυθµίζονται από τον µεταγραφικό 

παράγοντα Αce1 (Liu and Thiele, 1997). Λεπτοµερής περιγραφή του ρόλου των 

εµπλεκόµενων µορίων οµοιόστασης χαλκού και σιδήρου φαίνεται στην εικόνα 4. 

http://www.bioinformatics.med.uu.nl/index.html#/projects/copper/index.shtml 
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εικόνα 4 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται µερικά, στοιχεία για καθένα από τα προαναφερθέντα 

πρωτεϊνικά µόρια. 

 

Ονοµασία  Μέγεθος Βιολογική λειτουργία  Μεταλλαγές αφαίρεσης φαινότυποι 

Mac1 417αα Μεταγραφικός παράγοντας των 

CTR1, CTR3, FRE1, FRE7, 

YFR055w και YJL217w 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα 

Ace1 225αα Μεταγραφικός παράγοντας των 

CUP1a, CUP1b,CRS5, SOD1 

Ευαίσθητο σε ιόντα χαλκού 

Aft1 690αα Μεταγραφικός παράγοντας των 

ATX1, CCC2, FET3, FRE1-6, 

FTR3, FTH1, FIT1-3 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα 

Ctr1 406αα Πρόσδεση και είσοδος χαλκού Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα 

Ctr3 241αα Πρόσδεση και είσοδος χαλκού 

(στα εργαστηριακά στελέχη έχει 

καταστραφεί λόγω ένθεσης του 

µεταθετονίου Ty) 

Αναπτύσσεται πιο αργά από τα WT σε 

συνθήκες περιορισµένου χαλκού. 

Όταν απουσιάζει και το CTR1 τότε 

δεν αναπτύσσεται σε µη ζυµούµενη 

πηγή άνθρακα 
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Fre1 και 

Fre7 

686αα και  

629αα 

Fre1:Ενεργότητα χαλκο-

σιδηροαναγωγάσης  

Fre7: Ενεργότητα 

χαλκοαναγωγάσης 

Fre1: Ευαίσθητο σε έλλειψη χαλκού 

Fre7: Επάγεται σε έλλειψη χαλκού 

Fre2-6  Ενεργότητα σιδηροαναγωγάσης Ευαισθησία στην 5η γενιά ανάπτυξης 

σε 10 uM νυστατινης, σε SC και σε 

SC -thr 

Cox17 69αα Ενεργότητα µοριακού συνοδού 

χαλκού 

Βιογένεση του κυτοχρώµατος της 

οξειδάσης C 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα 

Atx1, 73αα Ενεργότητα µοριακού συνοδού 

χαλκού 

Απόκριση σε οξειδωτικό stress 

Ευαισθησία στην 15η γενιά ανάπτυξης 

σε γαλακτόζη 

Lys7 249αα Ενεργότητα µοριακού συνοδού 

χαλκού 

Ευαισθησία στην 5η γενιά ανάπτυξης 

σε θρεπτικό µε pH 8 

Sco1 295αα Συσσώρευση των υποµονάδων Ι 

και ΙΙ της οξειδάσης του 

κυτοχρώµατος C 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα 

Sco2 301αα Άγνωστη µοριακή λειτουργία, 

µεταφορέας χαλκού  

 

Cu/Zn Sod1 154αα Οµοιόσταση χαλκού και 

ψευδαργύρου, µεταβολισµός 

υπεροξειδίου 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα, δεν 

αναπτύσσεται σε γαλακτικό οξύ. 

Fet3 636αα Υψηλής συγγένειας µεταφορέας 

σιδήρου 

Παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης 

σε µη ζυµούµενη πηγή άνθρακα και 

Ευαισθησία στην 15η γενιά ανάπτυξης 

σε γαλακτόζη σε θρεπτικό µε pH 8 και 

σε ΜΙΝ +his+leu+ura 

Fet5 622αα Υψηλής συγγένειας µεταφορέας 

σιδήρου 

 

Ccc2 1004αα Ρ τύπου ΑΤΡαση για έξοδο χαλκού Προβληµατική πρόσληψη σιδηρού, 

προβλήµατα στην αναπνοή, 

προβλήµατα ανάπτυξης σε µη 

ζυµούµενη πηγή άνθρακα και 

ευαισθησία στην 15η γενιά ανάπτυξης 

σε θρεπτικό µε pH 8 και σε 

MIN+his+leu+ura 

Cox5 153aa Ενεργότητα οξειδάσης 

κυτοχρώµατος C 
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Cup1 25αα µεταλλοθειονίνη  

Crs5 26αα Προσοµοιάζει µεταλλοθειονίνη Αυξηµένη ευαισθησία στον χαλκό  

Gef1 779αα Ενεργότητα καναλιού χλωρίου ∆εν µεγαλώνουν σε γλυκόζη όταν η 

συγκέντρωση του σιδήρου είναι 

χαµηλή 

 Ευαισθησία στην 15η γενιά 

ανάπτυξης σε γαλακτόζη σε θρεπτικό 

µε pH 8 και σε MIN+his+leu+ura 

 

Πίνακας 2 

 

 

 

MAC1 (Συνώνυµα του γονιδίου: CUA1,YM9711.11,YMR021C) 

 

∆οµική περιγραφή του µεταγραφικού παράγοντα Mac1 

 

 
εικόνα 5 (Serpe et al., 1999) 

 

 

Ο µεταγραφικός παράγοντας Mac1 αποτελείται από 417 αµινοξέα και συναντάται σε δύο 

τουλάχιστον µορφές την φωσφορυλιωµένη και την µη φωσφορυλιωµένη. Το γονίδιο που τον 

κωδικοποιεί βρίσκεται στο χρωµόσωµα XIII και δεν περιέχει ιντρόνια. (Keller et al., 2000) 

Υπολογισµοί έδειξαν ότι, το καθαρό φορτίο της καρβοξυτελικής περιοχής του είναι –12 

(pI=4,7). Αντίθετα το φορτίο της αµινοτελικής περιοχής υπολογίστηκε +10 (ρΙ=9,9). Η 

περιοχή αυτή περιέχει µια Cu-fist διαµόρφωση. Η βασικότητα του αµινοτελικόυ άκρου 

πιθανότατα βοηθάει τον µεταγραφικό παράγοντα να προσδένεται πάνω στο (αρνητικά 

φορτισµένο) DNA. Πιο αναλυτικά από πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκε, ότι οι 

βάσεις 1-41 αποτελούν το πρωτεύον DNA-binding τµήµα χωρίς την παρουσία του οποίου ο 

µεταγραφικός παράγοντας δεν µπορεί να προσδεθεί στο DNA.  

Το καρβοξυτελικό τµήµα της Μac1 περιέχει δύο επαναλαµβανόµενες περιοχές, οι οποίες 

είναι πλούσιες σε κυστεΐνες (Cys-X-Cys-X4-Cys-X-Cys-X2-Cys-X2-His) και πιθανόν να 

έχουν την ικανότητα να προσδένουν χαλκό. Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται RepΙ (264-279) 
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και RepΙΙ (322-337) και είναι υπεύθυνες για την µεταγραφική ενεργοποίηση. Πιο αναλυτικά 

κάθε ένα από τα µοτίβα αυτά περιέχουν 5 συντηρηµένες κυστεΐνες και µια ιστιδίνη. (Jensen 

and Winge, 1998)  

 
 

Πειράµατα µε ετερόλογη πρόσδεση που έγιναν χρησιµοποιώντας την Mac1 πρωτεΐνη, της 

οποίας της έλειπαν τα αµινοξέα 1-41 (zinc finger περιοχή) έδειξαν ότι µπορούσε να 

ενεργοποιήσει την µεταγραφή καλύτερα (20 φορές αυξηµένη µεταγραφή) από την αγρίου 

τύπου πρωτεΐνη. Η αφαίρεση ολόκληρης της αµινοτελικής περιοχής βελτίωσε ακόµη 

περισσότερο την ικανότητα του µεταγραφικού αυτού παράγοντα να ενεργοποιήσει την 

µεταγραφή. Το παραπάνω πείραµα δηλώνει ότι υπάρχει µια άλλη περιοχή, η οποία 

εµπλέκεται σε κλειστή δοµή της πρωτεΐνης Mac1 που οδηγεί σε ανικανότητα πρόσδεσης στο 

DNA (φουρκέτα εικόνα 6) (Jensen and Winge, 1998)  

 
Εικόνα 6 

 

 

Στο καρβοξυτελικό άκρο της Μac1 σχηµατίζεται µια έλικα που έχει δειχθεί ότι παίζει 

ρόλο στο διαµερισµό (dimerization helix) της Mac1, µια και µεταλλαγή αυτής δεν επιτρέπει 

στη Mac1 να διµεριστεί. Τέλος η Mac1 περιέχει την αλληλουχία KKXRX15
 KKXK, η οποία 

ουσιαστικά αποτελεί το σήµα για την είσοδο της Mac1 στον πυρήνα (nuclear localization 

signal) οπου και εντοπίζεται (Serpe et al., 1999). 

Τελευταία στοιχεία στηρίζουν τη θεωρεία ότι οι περιοχές REPI και REPII, που 

βρίσκονται στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης, όταν δεσµεύσουν χαλκό αλληλεπιδρούν 

µε την περιοχή πλούσια σε κυστεΐνες στο αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης κλείνοντας έτσι τη 
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δοµή και απενεργοποιώντας την Mac1. Πιθανότατα τα ιόντα του χαλκού να προσδένονται 

στη Mac1 χρησιµοποιώντας ως δεσµώτες (ligands) τις σουλφυδρυλοµάδες των κυστεΐνων. Τα 

τµήµατα RepI και RepII εµφανίζουν φορτία –5 και –4 αντίστοιχα. Θεωρείται ότι στα RepI 

και RepII προσδένονται 8 ιόντα χαλκού και µάλιστα 4 σε κάθε µοτίβο µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

να σχηµατίζεται ένα cluster χαλκού. Θα περίµενε λοιπόν κανείς ότι µεταλλαγές σε 

οποιαδήποτε από τις κυστεΐνες θα οδηγούσε σε διάσπαση του cluster χαλκού. Όµως οι 

µεταλλαγές δεν δίνουν τον ίδιο φαινότυπο, γεγονός το οποίο µας υποδηλώνει, ότι οι 

κυστεΐνες δεν είναι ισοδύναµες. Παράλληλα µεταλλαγές, οι οποίες έγιναν στην ιστιδίνη (θέση 

his 279), η οποία περιέχει δακτύλιο ιµιδαζολίου. οδήγησαν σε συνεχώς ενεργή Mac1 

(Mac1up), γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι το συγκεκριµένο αµινοξύ είναι κρίσιµο για την 

ρύθµιση του. 

 
Η ιστιδίνη εχει την ικανότητα να εµφανίζεται φορτισµένο ή αφόρτιστο ανάλογα µε το 

εξωτερικό του περιβάλλον. Έτσι δεν είναι τυχαίο, ότι συχνά εµφανίζεται στο ενεργό κέντρο 

πολλών πρωτεϊνών, όπου ο δακτύλιος ιµιδαζολίου µπορεί γρήγορα να αλλάξει µεταξύ αυτών 

των καταστάσεων καταλύοντας την δηµιουργία και την διάσπαση δεσµών. 

Πιθανότατα λοιπόν και η ίδια η ιστιδίνη να παίζει κρίσιµο ρόλο στη δέσµευση ιόντων χαλκού 

προκειµένου να ρυθµίσει την Mac1 (Serpe et al., 1999). 

 

 

Λειτουργία και τρόποι ρύθµισης της Mac1 

 

 

Ο Μac1 είναι όπως προαναφέρθηκε µεταλλορυθµιζόµενος µεταγραφικός παράγοντας. 

Κύτταρα τα οποία φέρουν µεταλλαγή αφαίρεσης του MAC1 δεν αναπτύσσονται σε θρεπτικό 

το οποίο περιέχει αντί για γλυκόζη γλυκερόλη διότι δε λειτουργεί η οξειδάση του 

κυτοχρώµατος C, η οποία είναι χαλκοπρωτεΐνη, και εποµένως δεν γίνεται η διαδικασία της 

αναπνοής (µιτοχόνδρια). Ο Μac1 ρυθµίζει µεταγραφικά τα γονίδια CTR1, FRE1, CTR3, 

FRE7, YFR055w και ΥJL217w. Ο συγκεκριµένος παράγοντας επικάθεται στην περιοχή CuRΕ 

(copper response element) του υποκινητή που υπάρχει στο 5΄ακρο προκειµένου να 

µεταγραφεί το γονίδιο (Gross et al., 2000). 
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Η αλληλουχία του CuRΕ είναι 5΄-TTTGC(T/G)C(A/G)-3΄. Υπάρχει σε τουλάχιστον δύο 

αντίτυπα σε κάθε ένα από τους υποκινητές των γονίδιων που ενεργοποιεί η Mac1 (µε 

εξαίρεση τα YFR055w και ΥJL217w) έχουν µια CuRe περιοχή, γεγονός που συνηγορει µε τα 

δεδοµένα διαµερισµού του Mac1. Η απόσταση µεταξύ των δύο CuRe ποικίλλει και 

τροποποίηση αυτής έχει µικρές συνέπειες στην έκφραση των γονιδίων (Jensen et al., 1998). 

Το αν θα προσδεθεί ή όχι ο Mac1 στο CuRΕ, ρυθµίζεται από την συγκέντρωση των 

ιόντων του χαλκού µέσα στο κύτταρο. Όταν ελαττωθεί η συγκέντρωση των ιόντων του 

χαλκού στο θρεπτικό µέσο, τότε η Mac1 προσδένεται στον υποκινητή µε αποτέλεσµα να 

µεταγράφονται τα γονίδια τα οποία ενεργοποιεί. Τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνα για την 

πρόσληψη του χαλκού και εποµένως παύει να υπάρχει έλλειµµα του συγκεκριµένου 

µετάλλου. Αύξηση των ιόντων του χαλκού, έχει ως αποτέλεσµα την απενεργοποίηση της 

Mac1 από τον υποκινητή µε συνέπεια το σταµάτηµα της µεταγραφής των γονίδιων. Το 

γεγονός αυτό, αποδεικνύεται από πειράµατα, in vivo footprinting όπου παρουσία CuS04
 ο 

υποκινητής του CTR3 γίνεται πιο προσβάσιµος σε παράγοντες µεθυλίωσης (εξαιτίας της 

αποµάκρυνσης του Mac1) (Heredia et al., 2001). Στην περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα 

των ιόντων χαλκού είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται στα κύτταρα, τότε έχει 

παρατηρηθεί αποδόµηση της πρωτεΐνης Μac1 (Zhu et al., 1998). Τελευταία έχει δειχθεί ότι η 

Mac1 παίζει ρόλο και στην αποδόµηση του µεµβρανικού µεταφορέα Ctr1 (η Ctr3p δεν 

αποικοδοµείται) άµεσα ή επάγοντας µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις στην Ctr1p. Το 

γεγονός αυτό πιθανόν να αποτελεί άλλον ένα τρόπο ελέγχου και περιορισµού της 

ενδοκυτταρικής συσσώρευσης χαλκού (Yonkovich et al., 2002). 

Τέλος έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι η Mac1 υφίσταται µεταµεταφραστική 

φωσφορυλίωση. Σε συνθήκες υπερέκφρασης της Mac1 µε επίτοπο ΗΑ, η Mac1 βρίσκεται 

στην φωσφορυλιωµένη της µορφή. Αντίθετα όταν η Mac1 βρίσκεται στα φυσιολογικά 

επίπεδα έκφρασης, τότε συναντάται και µε τις δύο µορφές δηλαδή φωσφορυλιωµένη και µη 

(Heredia et al., 2001). Έχει παρατηρηθεί ότι η µη φωσφορυλιωµένη Μac1 αποτυγχάνει να 

προσδεθεί στην CuRe περιοχή σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις χαλκού (Heredia et al., 2001). 

Επίσης, η περιοχή πρόσδεσης στο DNA της Mac1, όταν ελεγχθεί αποµονωµένη από το 

υπόλοιπο µόριο, έχει την ικανότητα να προσδεθεί στο DNA χωρίς να είναι φωσφορυλιωµένη. 

Οπότε µπορεί να εξαχθεί ως συµπέρασµα ότι η ενεργοποιητική περιοχή της Mac1 ρυθµίζει 

την περιοχή πρόσδεσης στο DNA µέσω της φωσφορυλίωσης. 

Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι, αν και η φωσφορυλίωση παίζει κεντρικό ρόλο στο αν 

θα προσδεθεί η Mac1 στο DNA (σχηµατισµός συµπλόκου) δεν ισχύει το ίδιο και για την 

διάσπαση του συµπλόκου. Με αλλά λόγια η αποφωσφορυλίωση δεν οδηγεί στην 

αποδέσµευση της Mac1 από το DNA (Heredia et al., 2001). 
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Αρχικό πείραµα συσχέτισης της Mac1 µε την φωσφοπρωτεΐνη Rad9 

 

 

O µεταγραφικός παράγοντας Mac1 έχει ιδιαίτερη σηµασία για την είσοδο του χαλκού στο 

κύτταρο του σακχαροµύκητα. Παράλληλα έχει βρεθεί ότι η περιοχή REPII και η έλικα 

διαµερισµού έχει δυνατότητα µεταγραφικής ενεργοποίησης όταν προσδεθεί σε ετερόλογο 

υποκινητή (Voutsina et al., 2001). Επιπλέον, όταν απουσιάζει, ο Mac1 είναι απόλυτα 

λειτουργικός και προσδένεται καλύτερα στο DNA παρόλο που δεν διαµερίζεται. (Voutsina et 

al., 2001). Πιθανόν η περιοχή REPII να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της 

λειτουργικότητας του Mac1 µέσω αλληλεπίδρασης του µε άλλες πρωτεΐνες. Προκειµένου να 

βρεθούν οι πρωτεΐνες µε τις οποίες πιθανόν αλληλεπιδρά ο Mac1 του σακχαροµύκητα S. 

cerevisae έγινε σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης ειδικής για αλληλεπίδραση δύο υβριδίων (η 

βιβλιοθήκη είχε κατασκευαστεί σε φορείς έκφρασης για δοκιµασία δύο υβριδίων στον 

σακχαροµύκητα) µε την βοήθεια της τεχνολογίας των δύο υβριδίων (Α. Βουτσινά 

αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). Μεταξύ των αλληλεπιδρώντων βρέθηκε και η πρωτεΐνη Rad9 

της οποίας το µέγεθος είναι 1309 αα. O αριθµός των διαφορετικών κλώνων που βρέθηκαν να 

έχουν το σωστό πλαίσιο ανάγνωσης ήταν 2 και οι αριθµοί των πρώτων νουκλεοτιδίων που 

είχαν κλωνοποιηθεί στους κλώνους της βιβλιοθήκης βάσει του ολικού πλαισίου ανάγνωσης 

ήταν 1954 και 1972 αντίστοιχα. Οι περιοχές αυτές βρέθηκε ότι ειδικότερα αλληλεπιδρούν µε 

την αµινοτελική περιοχή του Mac1 (Α. Βουτσινά αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). Παρακάτω 

παρατίθενται στοιχεία για την πρωτεΐνη Rad9 (δοµή, βιολογικός και βιοχηµικός ρόλος) αλλά 

και αποτελέσµατα πειραµάτων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και υποδεικνύουν πιθανή 

συσχέτιση της Rad9 πρωτεΐνης µε πρωτεΐνες που εµπλέκονται στο µονοπάτι εισόδου και 

διανοµής χαλκού. 

 

 

RAD9 (Συνώνυµα του γονιδίου: YDR217c) 

∆οµική περιγραφή  

 

 

 
εικόνα 7 
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Το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Rad9 βρίσκεται στο χρωµόσωµα ΙV. Και έχει 

µέγεθος 3930bp. Η πρωτεΐνη που προκύπτει έχει µέγεθος 1309 αα και εντοπίζεται στον 

πυρήνα. Η προβλεπόµενη µοριακή της µάζα υπολογίζεται στα 148.4 kDa (εικ.6). Κύτταρα τα 

οποία φέρουν µεταλλαγή αφαίρεσης στο συγκεκριµένο γονίδιο παρουσιάζουν ευαισθησία 

στην ακτινοβολία γ. Οι πληροφορίες πηγάζουν από την διεύθυνση: 

http://www.yeastgenome.org/ 

Η Rad9 περιέχει δύο διαδοχικές επαναλήψεις του BRCT στην καρβοξυτελική της 

περιοχή. H περιοχή BRCT παρουσιάζει οµολογία µε την καρβοξυτελική περιοχή της BRCA 

1(breast cancer associated 1) η οποία συναντάται στα θηλαστικά και ανήκει σε πρωτεΐνες της 

κατηγορίας των ογκοκατασταλεων (π.χ p53). Οι περιοχές BRCT παίζουν ρόλο στον 

ολιγοµερισµό της Rad9 που συµβαίνει όταν το DNA υποστεί βλάβη (Toh and Lowndes, 

2003). Η πρωτεΐνη Rad9 συναντάται τόσο σε υποφωσφορυλιωµένη όσο και σε 

υπερφωσφορυλιωµένη µορφή. Θέσεις που αποτελούν πιθανούς στόχους διαφόρων κινασών 

προκειµένου να φωσφορυλιωθεί η πρωτεΐνη φαίνονται στην εικόνα 7. Συγκεκριµένα η Rad9 

περιέχει 12 πιθανούς στόχους για φωσφορυλίωση από την Cdc28 και 14 πιθανούς στόχους 

για φωσφορυλίωση από τις ΡΙΚΚs (Mec1, Tel1, και ΑΤΜ), έξι από τους οποίους περιέχονται 

στην S/T-cluster περιοχή (SCD). Στο σχήµα επίσης παρουσιάζονται θέσεις NLS (nuclear 

localization signal). Μέσω των σινιάλων αυτών η πρωτεΐνη οδηγείται στον πυρήνα. Επίσης 

παρουσιάζεται και η περιοχή της Rad9 µέσω της οποίας αλληλεπιδρά µε την Rad53 η οποία 

αποτελεί βασικό µόριο στον καταρράκτη που ενεργοποιείται όταν το DNA υποστεί βλάβη 

(εικ 8) (Toh and Lowndes, 2003) 

 

 
 
 

 
εικόνα 8 
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Βιολογικός και βιοχηµικός ρόλος 

 

Η πρωτεΐνη Rad9 ταυτοποιήθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια. Απαιτείται σε όλες τις 

φάσεις του κυτταρικού κύκλου και το γονίδιο που την εκφράζει ανήκει στην κατηγόρια των 

checkpoint (σηµείο έλεγχου) γονίδιων. Απώλεια του έχει ως αποτέλεσµα να µην συµβαίνει το 

σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου προκειµένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι στο DNA και να 

επιδιορθωθούν τυχόν βλάβες κατάσταση που τελικά οδηγεί σε αστάθεια του γονιδιώµατος. 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα πιθανό µονοπάτι το οποίο επάγεται αφότου το 

DNA υποστεί βλάβη είτε µέσω ακτινοβόλησης είτε µετά από χρήση χηµικών ουσιών όπως το 

ΜΜS (methylmethan sylphonate) και η υδροξυουρεία. Αρχικά ενεργοποιείται το σύµπλοκο 

Mre11 (αποτελείται από τις πρωτεΐνες Mre11, Rad50, και Xrs2) (D'Amours and Jackson, 

2002). H ενεργοποίηση γίνεται µέσω φωσφορυλίωσης. Για να πραγµατοποιηθεί η 

φωσφορυλίωση απαιτείται η Tel1. H Tel1 ανήκει στο Mec1p/Tel1p δίκτυο µεταβίβασης 

σήµατος (Mec1p/Tel1p signal transduction network). Το δίκτυο αυτό είναι ένας εξαιρετικά 

διατηρηµένος καταρράκτης κινασών, κρίσιµος για τις κυτταρικές αποκρίσεις µετά από βλάβη 

στο DNA. Από τον καταρράκτη αυτό ενεργοποιούνται και άλλες πρωτεΐνες όπως η Rad53p 

και η Chk1p. Με την Mec1 έχει βρεθεί πως αλληλεπιδρά η Lcd1. (Rouse and Jackson, 2002). 

 
εικόνα 9 
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Από το δίκτυο Mec1p/Tel1p υπερφωσφορυλιώνεται και η Rad9 (η συγκεκριµένη 

πρωτεΐνη είναι υποφωσφορυλιωµένη όταν το DNA δεν έχει υποστεί βλάβη). Η 

υπερφωσφορυλίωση αυτή οδηγεί σε αλληλεπίδραση της Rad9 µε την Rad53 (checkpoint 

κινάση) και την Chk1p (εικ.8). Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται µέσω αλληλεπιδράσεων των 

FHA(fork head-assosiated) περιοχών της Rad53 και των φωσφορυλιωµένων περιοχών της 

Rad9 (εικ.7)(Schwartz et al., 2002). Μέσω site directed mutagenesis βρέθηκαν πολλές 

περιοχές της Rad9 που φωσφορυλιώνονται όταν το DNA υποστεί βλάβη και οι οποίες 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της Rad53. Τόσο η Rad53 όσο και η Rad9 εκτός 

από την ικανότητα που έχουν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους έχουν την ικανότητα να κάνουν 

και οµότυπες αλληλεπιδράσεις (αλληλεπίδραση µε τον εαυτό τους). Οι πιο πάνω 

αλληλεπιδράσεις πιθανόν να έχουν ως στόχο την συσσώρευση πολλών checkpoint πρωτεϊνών 

έτσι ώστε να ενισχύεται το σινιάλο βλάβης (εικ.10). 

 
εικόνα 10 

 

Για την βιοχηµικό ρόλο της Rad9 µέχρι πρόσφατα ελάχιστα ήταν γνωστά. Το 2001 

αποµονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν από τον Gilbert et al., δύο διαφορικά σύµπλοκα Rad9 

(Gilbert et al., 2001). Ένα από κύτταρα που δεν έχουν υποστεί ακτινοβόληση UV και ένα από 

κύτταρα τα οποία έχουν υποστεί ακτινοβόληση UV. Το µεν πρώτο ήταν µεγάλο περίπου 

850kDa και υποφωσφορυλιωµένο και το άλλο ήταν µικρότερο περίπου 560kDa, 

υπερφωσφορυλιωµένο και περιείχε και Rad53. Στο µεν πρώτο δεν έχει ακόµα αποδοθεί 
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κάποια βιοχηµική ενεργότητα. ∆εν έχει συµβεί όµως το ίδιο µε το δεύτερο σύµπλοκο. Στην 

εικόνα 10 παρουσιάζεται ένα βιοχηµικό µοντέλο της δράσης του µικρού συµπλόκου Rad9. 

Πιο αναλυτικά η βλάβη του DNA επάγει µέσω του Mec1/Tel1, φωσφορυλίωση του 

µεγάλου συµπλόκου (850kDa). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την αναδιαµόρφωση του 

συµπλόκου στην υπερφωσφορυλιωµένη µορφή (560kDa). Το remodeling εµπλέκει διάσπαση 

των αλατοευαίσθητων Rad9-Rad9 αλληλεπιδράσεων και σχηµατισµό αλατοανθεκτικών 

αλληλεπιδράσεων στην περιοχή BRCT της Rad9. Πιθανόν στην διαδικασία αυτή να 

εµπλέκονται και µοριακοί συνοδοί όπως η Ssa1 και Ssa2 (Toh and Lowndes, 2003). 

Κατόπιν ακολουθεί η αγκυροβόληση της Rad53 στο υπερφωσφορυλιωµένο Rad9 γεγονός 

το οποίο αυξάνει την τοπική συγκέντρωση της Rad53 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να επιτρέπεται 

η trans αυτοφωσφορυλίωση του. Η φωσφορυλίωση της Rad53 επιτρέπει την απελευθέρωση 

του από το υπερφωσφορυλιωµένο σύµπλοκο της Rad9. Κατόπιν το ενεργοποιηµένο Rad53 

στοχεύει υποστρώµατα τα οποία χρειάζονται για το σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου και 

την έκφραση γονιδίων τα οποία χρειάζονται για την επιδιόρθωση του DNA (Schwartz et al., 

2002) 

 
Εικόνα 11 

 

 

Βιβλιογραφικά δεδοµένα συσχέτισης της Rad9 µε πρωτεΐνες που εµπλέκονται στην 

είσοδο και διανοµή χαλκού. 

 

 

Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε πείραµα που στόχος του ήταν να εντοπιστούν γονίδια τα 

οποία εµπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA µετά από επαγωγή βλάβης είτε µέσω 
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ακτινοβόλησης µε UV είτε µέσω χρήσης ΜΜS (methylmethan sylphonate). Το πείραµα 

πραγµατοποιήθηκε σε µια συλλογή 2,827 στελεχών γονιδιακής αφαίρεσης του 

σακχαροµύκητα. Σε κάθε στέλεχος, αντικαθίσταται ένα ORF κάθε φορά από µια κασέτα η 

οποία περιέχει δύο µοναδικές αλληλουχίες (sequence tags) επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο 

την ανίχνευση του µετά από υβριδοποίηση σε High density DNA tag array. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα γονίδια στα αντίστοιχα µεταλλαγµένα στελέχη που παρουσίασαν 

µεγαλύτερη ευαισθησία µετά από ακτινοβόληση µε UV ή µετά την χρήση MMS (Hanway et 

al., 2002). 

 
Πίνακας 3: στελέχη ευαίσθητα σε UV 
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Πίνακας 4: στελέχη ευαίσθητα σε MMS 

 

Στον πίνακα των στελεχών που παρουσιάζουν ευαισθησία µετά την χρήση ΜΜS 

εµφανίζονται τόσο το στέλεχος στο οποίο απουσιάζει το CTR1 όσο και το στέλεχος στο 

οποίο απουσιάζει το MAC1(Hanway et al., 2002). 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα expression σε DNA µικροσυστοιχίες όπου 

εξετάστηκε πως ανταποκρίνονται µεταγραφικά όλα τα γονίδια του σακχαροµύκητα σε ΜMS 

και φάνηκε ότι τα µεταγραφικά επίπεδα 325 γονιδίων αυξηθηκαν και 76 γονιδίων 

ελαττώθηκαν. Από τα 21 γονίδια τα οποία ήταν γνωστό βιβλιογραφικά ότι επάγονται 

µεταγραφικά µετά από έκθεση σε MMS τα 18 περιλαµβάνονται στην λίστα. Άξιο λόγου είναι 

ότι αρκετά από τα υπόλοιπα γονίδια που περιλαµβάνονται στην λίστα επάγονται πολύ 

περισσότερα από τα 18. Τα γονίδια των οποίων τα µεταγραφικά επίπεδα αυξήθηκαν πάνω 

από 4 φορές φαίνονται στον πίνακα 5. Στην κατηγόρια των γονιδίων αυτών ανήκει και το 

FRE1 του οποίου τα µεταγραφικά επίπεδα αυξήθηκαν κατά 8.9 φορές (Jelinsky and Samson, 

1999). 
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Πίνακας 5 
 

Τέλος σε πείραµα ChIP to Chip ανοσοκατακρηµνισµένης χρωµατίνης µε διάφορους 

µεταγραφικούς παράγοντες ελέγχθηκε η πιθανή τοποθέτηση τους σε όλους τους υποκινητές 

του σακχαροµύκητα. Κάθε µεταγραφικός παράγοντας περιείχε ένα επίτοπο c-myc. Ο 

µεταγραφικός παράγοντας Mac1 βρέθηκε να προσδένεται µεταξύ άλλων και στον υποκινητή 

του γονιδίου RΑD50. H πρωτεΐνη Rad50 εµπλέκεται στο µονοπάτι επιδιόρθωσης βλάβης του 
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DNA. Στην εικόνα 12 παρουσιάζεται η πειραµατική διαδικασία και η διαδικτυακή διεύθυνση 

των δεδοµένων που προέκυψαν από την διαδικασία αυτή (Lee et al., 2002). 

 

http://jura.wi.mit.edu/cgi-bin/young_public/navframe.cgi?s=17&f= 

 
Εικόνα 12 

 

Έχοντας ως δεδοµένα τα προαναφερθέντα και γνωρίζοντας ότι, τα αρχικά αποτελέσµατα 

της ανάλυσης των δύο υβριδίων δείχνουν µόνο την δυνατότητα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών 

όταν έρθουν (τεχνητά) σε επαφή στον πυρήνα, κρίθηκε απαραίτητη η διεκπεραίωση µιας 

σειράς άλλων πειραµάτων µε στόχο να επιβεβαιωθεί η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση και να 

διερευνηθούν οι φυσιολογικές συνθήκες στις οποίες συµβαίνει αυτή. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

∆ηµιουργία στελέχους στο οποίο έχει γίνει αφαίρεση του γονιδίου RAD9 

 

 

Στα πλαίσια της λειτουργικής ανάλυσης του RAD9 πραγµατοποιήθηκε µεταλλαγή έλλειψης 

στο συγκεκριµένο γονίδιο. Απώτερος επίσης στόχος ήταν να δηµιουργηθεί και διπλό 

µετάλλαγµα rad9∆mac1∆ µε σκοπό να ελεγχθούν τόσο στο απλό όσο και στο διπλό 

µετάλλαγµα τυχόν φαινότυποι σε διάφορες συνθήκες και να µετρηθούν επίπεδα mRNA 

γονιδίων στόχων του Mac1. 

Η δηµιουργία των µεταλλαγών έλλειψης βασίστηκε στον ενδογενή γενικό µηχανισµό 

οµόλογου ανασυνδυασµού που παρατηρείται στα κύτταρα του σακχαροµύκητα. Το γονίδιο 

RAD9 αποµονώθηκε σε πρώτη φάση από την πλασµιδιακή κατασκευή pDB20flag RAD9 µε 

πέψη µε το περιοριστικό ένζυµο NotI. (εικ.1) 

 

pDB20 Rad9 with flag
4044 bp

RAD9

AvaI (23)

AvaI (4019)ClaI (1080)

ClaI (1287)

EcoRI (15)

EcoRI (1576)

NotI (57)

NotI (3996)

EcoRV (795)

EcoRV (1078)

SacI (2084)

SacI (2951)

SacI (4026)

XbaI (2614)

XbaI (2981)

XbaI (4026)

XmnI (554)

XmnI (771)

XmnI (3450)

HindIII (8)

HindIII (3319)

HindIII (3821)

HindIII (4036

BglII (1226)

BglII (1903)

BglII (3608)

BglII (4029)

 

Pst I (3284)

SphI (3387)

Εικόνα 1:Παρουσίαση του γονίδιου RAD9 µεταξύ των θέσεων NotI. Φαίνονται οι µοναδικές περιοριστικές θέσεις τουRAD9 και 

οι θέσεις του πολυσύνδετη εκατέρωθεν του γονίδιου 

 

Το RAD9 κατόπιν διαχωρίστηκε και καθαρίστηκε σε πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου 

τήξεως. Ακολούθησε κλωνοποίηση σε πλασµιδιακό φορέα pRS315 (εικ.2). Ο φορέας αυτός 

επιλέχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αποικίες στις οποίες έχει εισέλθει το ένθεµα 

παρουσιάζουν λευκό αντί για µπλε χρώµα γεγονός που διευκολύνει την επιλογή τους (το 

µπλε χρώµα οφείλεται στην αντίδραση της β-γαλακτοσιδάσης µε το X-gal υπόστρωµα. Το 

άσπρο χρώµα οφείλεται στην διακοπή του γονιδίου lacZ µε την είσοδο του ενθέµατος στην 

περιοχή του πολυσυνδέτη). Ο περιοριστικός χάρτης του φορέα φαίνεται στην εικόνα 2. 
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pRS315
6018 bp

APr

LEU2

LACZ'

CEN6

MCS

ARSH4

T3 P

T7 P

F1 ORI

PMB1 Cla I (1604)

Cla I (3198)

Eco RI (1117)

Eco RI (3179)

Apa LI (178)

Apa LI (3939)

Apa LI (5185)

Ava I (2411)

Ava I (3167)

Ava I (3212)

 

BamHI (3161)

Hin dIII (3191)

PstI (3177)

Sma I (3169)

XmaI (3167)

Not I (3142)

Εικόνα 2:Χάρτης του φορέα pRS315 

 

Το DNA του φορέα pRS315 αρχικά αποµονώθηκε µε αλκαλική λύση και πολυαιθυλενική 

γλυκόλη και κατόπιν κόπηκε µε το περιοριστικό ένζυµο NotI. Ακολούθησε η διαδικασία της 

σύνδεσης (ligation) µε το NotI κοµµάτι του γονιδίου RAD9 όπως προαναφέρθηκε (εικ 3). Τα 

µεγέθη του marker παρουσιάζονται στην εικόνα 4. Με Μ συµβολίζεται σε όλες τις εικόνες ο 

marker ο οποίος έχει προέλθει από DNA φάγου λ που έχει κοπεί µε ένζυµα EcoRI και 

HindIII. 

 pRS315  
κοµµένο µε ΝotI RAD9 κοµµάτιpRS315 άκοπο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3:Ηλεκτροφόρηση σ

 

M

 

ε αγαρόζη του κοµµατιού RΑD9 και του φορέα pRS315 που έxει κοπεί µε NotI 
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M

 
Εικόνα 4: Μεγέθη του marker που έχει προκύψει από πέψη DNA φάγου λ µε τα περιοριστικά ένζυµα ΕcoRI και HindIII 

 

Εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκε µετασχηµατισµός µε χηµική µέθοδο σε επιδεκτικά κύτταρα 

Ε. coli (DH5a) και η επιλογή έγινε σε πιάτα LB αµπικιλλίνης στα οποία είχε προστεθεί X-gal. 

Επιλέχτηκαν κατόπιν οι λευκές αποικίες. Το πλασµιδιακό DNA αποµονώθηκε µε βρασµό 

από µικρές καλλιέργειες και κόπηκε µε NotI προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ένθεση του 

RAD9 στον φορέα. Οι αναµενόµενες ζώνες είχαν µέγεθος 6018bp και 3930bp (εικ.4) 

 
M  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.930 bp 

6.018 bp 

Εικόνα 5:Κατασκευή pRS315 RAD9 µετά από πέψη µε ΝοtI 

 

Κατόπιν ακολούθησαν και άλλες πέψεις προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατασκευή αλλά και 

η φορά µε την οποία είχε εντεθεί το RAD9 (εικ5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M

2.454 
bp 

3.956 bp
3.538 bp

283 bp

2.961 bp 
2.826 bp 

3.839 bp
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Εικόνα 6: Πέψεις DNA µε EcoRI και EcoRV. Στο πρώτο πηγάδι από δεξιά της παρουσιάζεται πέψη της κατασκευής pRS315 

RAD9 µε EcoRI και στο τέταρτο µε EcoRV. Στο δεύτερο πηγάδι παρουσιάζεται ο φορέας pRS315 που έχει κοπεί µε EcoRV και 

τα αναµενόµενα µεγέθη είναι 3839 και 2176 (control). Στο τρίτο πηγάδι χρησιµοποιείται ως control o pDB20flag RAD9 που έχει 

κοπεί µε EcoRI και τα αναµενόµενα µεγέθη είναι 9688bp και 1547 bp 

 

 

Για την δηµιουργία κατασκευής έλλειψης RAD9 έγινε πέψη µε το ένζυµο BsmI. Το ένζυµο 

αυτό δρα σε θερµοκρασία 650C και κόβει µόνο µέσα στο ένθεµα στις θέσεις +72 +698 +1948 

και +3605. Με τον τρόπο αυτό αφαιρέθηκε από την κατασκευή ένα µεγάλο τµήµα του 

ενθέµατος. Αναλυτικότερα έµειναν µόνο οι πρώτες 72 βάσεις του RAD9 στο ένα άκρο του 

φορέα και οι 385 τελευταίες βάσεις του RAD9 στο άλλο άκρο. Κατόπιν ακολούθησε επώαση 

µε Klenow πολυµεράση έτσι ώστε τα άκρα που είχαν προκύψει από την πέψη µε το ένζυµο 

BsmI να γίνουν τυφλά. (pRS315RAD9ΒsmI Kl). Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να 

κλωνοποιηθει η κασέτα του γονιδίου KANMX το οποίο προσφέρει ανθεκτικότητα στο G418 

στα τυφλά άκρα. Η κασέτα αυτή αποµονώθηκε από φορέα bluescript στον οποίο είχε 

κλωνοποιηθεί κοµµάτι του Μac1(XhoI (-100) NsiI (+963)). Από αυτό κατόπιν είχε 

αφαιρεθεί το κοµµάτι StyI- StyI(122-602) και στην θέση του εντέθηκε το URA3 

κοµµάτι περίπου 1,1 kb Έλενα Γεωργάτσου). Η κασέτα αποµονώνεται µε ΒsaHI 

ΕcoRI (172+1100+253) και το µέγεθος της είναι περίπου 1525. Η κασέτα διαχωρίστηκε 

και καθαρίστηκε σε πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξεως. Με τον ίδιο τρόπο 

διαχωρίστηκε και καθαρίστηκε και η κατασκευή pRS315RAD9-ΒsmI Kl. (εικ6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 
 KANMX BsaHI και 
EcoRI

pRS315 (RAD9-BsmI K1) 

 

 
Εικόνα 6: pRS315 RAD9-ΒsmI Kl καθώς και το κοµµάτι του γονιδίου της καναµυκίνης το οποίο έχουµε επωάσει µε Klenow 
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Επόµενο βήµα ήταν η διαδικασία της σύνδεσης (ligation) και ο χηµικός µετασχηµατισµός 

επιδεκτικών κύτταρων Ε. coli (DH5a) µε τις κατασκευές DNA. Η επιλογή αποικιών έγινε σε 

πιάτα LB G418. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ένθεση της κασέτας ακολούθησε η 

διαδικασία παρασκευής πλασµιδίου DNA µε την µέθοδο βρασµού από µικρές καλλιέργειες. 

Αποµονώθηκε πλασµιδιακό DNA και κόπηκε µε NotI. Χάρτης της κασέτας RAD9ΚΑΝΜΧ 

παρουσιάζεται στην εικόνα 7. 

 

RAD9 (genome) new
3881 bp

RAD9 with KanMX4 (1881)

KanMX4 (1483)

K2 KanMX4

K3 KanMX4 (compementary)

5' NotI RAD9 coding seq

3' NotI RAD9 coding seq

R3' UTR RAD9

851

Hin dIII (1600)

Hin dIII (2709)

ClaI (178)

ClaI (1078)

ClaI (2029)

 

Apa LI (763) BamHI (3785)

EcoRI (1083)

NcoI (2145)

Pst I (2326)

BglII (2532)

SacI (1093)

Xmn I (984)

Sph I (3330)

 
Εικόνα 7: Χάρτης περιορισµού της κασέτας RAD9ΚΑΝΜΧ. Επίσης φαίνονται τέσσερις εκκινητές που χρησιµοποιούνται για την 

επιβεβαίωση της κασέτας 

 

Η κασέτα αυτή αποµονώθηκε από το πλασµίδιο µε πέψη µε το ένζυµο ΝotI προκειµένου το 

τµήµα που µας ενδιαφέρει να είναι ευθύγραµµο (ελευθέρα άκρα) ώστε να αυξηθούν οι 

πιθανότητες ανασυνδυασµού µε το γενωµικό RAD9 (στις οµόλογες περιοχές)(εικ.8) 
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M

1.881 bp 

6.018 bp 

pRS315RAD9 BsmI KANMX που έχει κοπεί µε 
NotI 



 
Εικόνα 8: Οµόλογoς ανασυνδυασµός 

 

Τέλος ακολούθησε µετασχηµατισµός του ευθύγραµµου DNA που φαίνεται στο 

σχήµα 7 σε στελέχη σακχαροµύκητα FT5. Η επιλογή των θετικών αποικιών έγινε σε πιάτα τα 

οποία περιείχαν θρεπτικό YEP και στα οποία είχε προστεθεί G418. Τέλος για να 

επιβεβαιωθεί ότι κασέτα είχε εντεθεί στο σωστό σηµείο πραγµατοποιήθηκαν διαγνωστικά 

PCR. Στα PCR χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές, οι οποίοι περιείχαν την αρχή και το τέλος του 

γονιδίου RAD9: 

 

5´NotΙ RAD9 

ataagaatgcggccgcaATGTCAGGCCAGTTAGTTC 

3´NotΙ RAD9 

ataagaatgcggccgcTCATCTAACCTCAGAAATAG  

Με µπλε έχει συµβολιστεί η αρχική και τελική αλληλουχία του RAD9. 

∆ιαγνωστικό PCR για την ένθεση KANMX έγινε χρησιµοποιώντας ως εκκινητές: 

3´UTR RAD9 

gcctcgttcagcacatttcc 

K2 (εκκινητής καναµυκινης) 

acagatctggcgcgccttaat 

 

και ως control χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή pRS315 RAD9ΒsmI Kl ΚΑΝΜΧ µε το πρώτο 

ζευγάρι εκκινητών. Τα αναµενόµενα µεγέθη κοµµατιών DNA είναι 1881 στην περίπτωση 

χρήσης του πρώτου ζεύγους εκκινητών και ~1204 στην περίπτωση χρήσης του δεύτερου 

ζεύγους.  
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Εκκινητές 5  ́UTR 
RAD9 και Κ2 

1204 bp 

Εκκινητές 5  ́RAD9 NotI 
και 3  ́RAD9 NotI 

1881 bp 

Πλασµίδιο pRS315- RAD9 
(control) Εκκινητές 5  ́RAD9 

NotI και 3  ́RAD9 NotI 
1881 bp 

M

Εικόνα 9:∆ιαγνωστικό PCR RAD9 αφαίρεση και ένθεση KANMX 

 

∆ηµιουργία στελέχους στο οποίο έχει γίνει αφαίρεση του γονιδίου RAD9 και του γονιδίου 

ΜAC1. 

 

Προκειµένου να κατασκευαστεί στέλεχος FT5 στο οποίο να έχουν αφαιρεθεί τόσο το RAD9 

όσο και το MAC1 χρησιµοποιήθηκε πλασµίδιο mac1::URA3 bluescript (E. Γεωργάτσου). 

Αρχικά επιχειρήθηκε η αποµόνωση µεγάλων ποσοτήτων της κασέτας µέσω PCR µε 

εκκινητές του MAC1. Η προσπάθεια αυτή δεν ευώδωσε όποτε αποµονώθηκαν µεγάλες 

ποσότητες της πλασµιδιακής κατασκευής µέσω αλκαλικής λύσης. Κατόπιν ακολούθησε πέψη 

αυτής µε τα περιοριστικά ένζυµα BsaHI και EcoRI. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει µια σειρά 

από ζώνες εκ των οποίων µια περιέχει την κασέτα και η οποία ανασυνδυαζόµενη θα δώσει 

µεταλλαγή γονιδιακής αφαίρεσης του MAC1 (εικ10).  

Εικόνα 10: Κοµµάτι περιορισµού του πλα

Στην συνέχεια ακολούθησε µετασχηµατισ

αντίδραση των στελεχών FT5 και FT5 rad9::K

σε κατάλληλο πιάτο επιλογής SC που δεν 

αποικίες που αναπτύχθηκαν στρώθηκαν σε νέ

 

M

 
σµιδίου µετά την πέψη µε BsaHI και EcoRI 

 

µός µε την προαναφερθείσα περιοριστική 

ANMX. Τα κύτταρα αφέθηκαν να αναπτυχθούν 

περιείχε ουρακίλη και κατόπιν οι µοναδιαίες 

α πιάτα τα οποία ως µοναδική πηγή άνθρακα 
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είχαν την γλυκερόλη. Με τον τρόπο αυτό ελέγχθηκε αν τα στελέχη ήταν όντως mac1∆. 

(στελέχη στα οποία απουσιάζει το γονίδιο του MAC1 δεν αναπτύσσονται, αφού δε λειτουργεί 

η οξειδάση του κυτοχρώµατος C, η οποία είναι χαλκοπρωτεΐνη, και εποµένως δεν γίνεται η 

διαδικασία της αναπνοής στα µιτοχονδρια). Προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα 

από τα πιάτα γλυκερόλης ακολούθησαν διαγνωστικά PCR όπου χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές 

του URA3 και ένας 3´ εκκινητής του ΜAC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR µε εκκινητές 5΄ RAD9 NotI και 3΄ 
RAD9 NotI 1881bp 

M

PCR µε εκκινητες 
5΄URA και 3΄URA και 
3΄ ΜΑC1 ~1200 bp

M

Εικονα11: ∆ιαγνωστικό PCR όπου φαίνεται ότι έχει γίνει και η αφαίρεση του MAC1 (mac1::URA3) και η αφαίρεση του RAD9 

(rad9::KANMX) 

 
 

Κλωνοποίηση του γονιδίου RΑD9 σε φορέα έκφρασης στην E. coli 
 
 
Ειδικές πλασµιδιακές κατασκευές έγιναν επίσης για τον in vitro έλεγχο της 

αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Mac1 και Rad9. Προκειµένου να ελεγχθεί η άµεση, 

αλληλεπίδραση, η πρωτεΐνη Rad9 έπρεπε να παραχθεί σε E. coli, ώστε να µπορέσει να 

αποµονωθεί σε µεγάλες ποσότητες. Επειδή όµως η πρωτεΐνη Rad9 είναι αρκετά µεγάλη είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να εκφραστεί ολόκληρη σε προκαρυωτικό οργανισµό. Για το λόγο αυτό 

το γονίδιο κόπηκε σε τρία κοµµάτια και έγινε προσπάθεια κλωνοποίησης αυτών στον φορέα 

pRSET ο οποίος υπάρχει σε τρεις εκδόσεις ώστε να µπορεί να καλύπτει τα τρία πιθανά 

πλαίσια ανάγνωσης. Ο φορέας pRSET περιέχει ATG κωδικόνιο έναρξης της µετάφρασης και 

σειρά 6 ιστιδινών προ του πολυσυνδέτη µε αποτέλεσµα να παράγονται υβριδικά πεπτίδια (6-

Ηis-X). Η κωδική περιοχή του RAD9 κόπηκε σε τρία κοµµάτια από τα εξής περιοριστικά 

ένζυµα ΑvaI/EcoRI (Ν άκρο), EcoRI/HindIII (µεσαίο τµήµα), και EcoRI/NotΙ (C άκρο) 

Όπως φαίνεται το τρίτο κοµµάτι περιέχει εξ’ ολοκλήρου και το δεύτερο κοµµάτι. 

Για να αποφύγουµε τυχόν λάθη που συµβαίνουν κατά την διαδικασία του PCR αποµονώσαµε 

το RAD9 από το pDB20Flag RAD9, διότι στον φορέα αυτό ένα µεγάλο µέρος του RAD9 είχε 
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αλληλουχηθεί και επίσης µέσω του Western διαπιστώθηκε ότι πρωτεΐνη εκφράζεται. 

Αποµονώθηκαν µεγάλες ποσότητες του πλασµιδίου στο οποίο είχε κλωνοποιηθεί το RAD9 µε 

αλκαλική λύση και PEG καθαρισµό (peg prep). Κατόπιν ακολούθησαν οι πέψεις που 

προαναφέρθηκαν. Ακολούθησε η διαδικασία της ligation χρησιµοποιώντας ως φορέα για το 

κοµµάτι του RAD9 που κόπηκε µε AvaΙ/EcoRI τον φορέα pRSETΑ, ο οποίος είχε και αυτός 

κοπεί στις θέσεις περιορισµού AvaΙ/EcoRI. 

 

 
Εικόνα 12:Ο πολυσυνδέτης του φορέα pRSETΑ. 

 

Αντίστοιχα για το κοµµάτι του RAD9 που κόπηκε µε EcoRI/HindIII χρησιµοποιήσαµε τον 

φορέα pRSETC, ο οποίος είχε κοπεί στις θέσεις περιορισµού EcoRI/HindIII. Οι ίδιες θέσεις 

χρησιµοποιήθηκαν και για την τρίτη κλωνοποίηση. Συγκεκριµένα ο φορέας κόπηκε αρχικά 

µε HindIII, ακολούθησε επώαση αυτού µε Klenow πολυµεράση και κατόπιν ο φορέας κόπηκε 

µε ΕcoRI. Το κοµµάτι του RΑD9 αφαιρέθηκε από την κατασκευή pDB20flag RΑD9 µε την 

βοήθεια του ένζυµου NotI. Κατόπιν ακολούθησε επώαση µε Klenow και στην συνεχεία 

κόπηκε µε EcoRI 

 

 
Εικόνα 13:Ο πολυσυνδέτης του φορέα pRSETC. 

 

 

Ακολούθησε µετασχηµατισµός µε χηµική µέθοδο σε επιδεκτικά κύτταρα E. coli (DH5a) 

και επιλογή των στελεχών σε πιάτα LB αµπικίλλινης. Αποµονώθηκε πλασµιδιακό DNA 

µικρών καλλιεργειών µε την διαδικασία βρασµού, το οποίο κόπηκε µε τα κατάλληλα 

περιοριστικά ένζυµα, όπου και επιβεβαιώθηκε η κλωνοποίηση των κοµµατιών (εικόνες 17 

και 18). Στις εικόνες 14, 15 και 16 παραθέτονται οι χάρτες των κλωνοποιηµένων κοµµατιών 

µαζί µε τους φορείς τους. Καλλιέργειες κυττάρων µε τη σωστή πλασµιδιακή κατασκευή 

αναπτύχθηκαν σε LB-αµπικιλλίνη και αποθηκεύτηκαν σε 20% γλυκερόλη στους –80 0C. 
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:

pRSETA (AvaI EcoRI) Rad9 (1-1518) (pDB20 Rad9 AvaI EcoRI)
4425 bp RAD9 (1-1518)

ApaLI (2686)

ApaLI (3932)

EcoRV (984)

EcoRV (1267)

ClaI (196)

ClaI (1269)

ClaI (1476)

XmnI (743)

XmnI (960)

XmnI (2758)

 

AvaI (212)

BamHI (203)

EcoRI (1765)

HindIII (1772)

NotI (246)

BglII (1415)

SacI (213)

XbaI (59)

AvaI (210)

BamHI (201)

ClaI (196)

EcoRI (235)

HindIII (1978)

NcoI (230)

KpnI (230)

PvuII (223)

XmnI (2964)

 
Εικόνα 14: Περιοριστικός χάρτης του πλασµιδίου pRSETA, στο οποίο έχει εισαχθεί το κοµµάτι ΑvaII/EcoRI του γονιδίου 

RAD9. 

 

 

pRSET C (EcoRI HindIII) RAD9 (pDB20 RAD9 EcoRI HindIII)
4631 bp

RAD9 (1524-3260)

ApaLI (2892)

ApaLI (4138)

PstI (222)

PstI (1943)

BglII (214)

BglII (562)

SacI (743)

SacI (1610)

XbaI (59)

XbaI (1273)

XbaI (1640)

 
 

Εικόνα 15: Περιοριστικός χάρτης του πλασµιδίου pRSETC, στο οποίο έχει εισαχθεί το κοµµάτι EcoRI/HindIII του 
γονιδίου RAD9. 

 

 34



pRSET C (EcoRI HindIII (Klenow)) RAD9 (pDB20 Rad9 (EcoRI NotI (Klenow))
5311 bp

RAD9 (2418)

ApaLI (3572)

ApaLI (4818)

HindIII (1978)

HindIII (2480)

PstI (222)

PstI (1943)

SacI (743)

SacI (1610)

XmnI (2109)

XmnI (3644)

BglII (214)

BglII (562)

BglII (2267)

XbaI (59)

XbaI (1273)

XbaI (1640)

 

AvaI (210)

BamHI (201)

ClaI (196)

EcoRI (235)

NcoI (230)

KpnI (230)

Pvu II (223)

SphI (2046)

Εικόνα 16: Περιοριστικός χάρτης του πλασµιδίου pRSETC, στο οποίο έχει εισαχθεί το κοµµάτι EcoRII/NotI Kl του 
γονιδίου RAD9. 

 
Στην εικόνα 17 φαίνεται επιβεβαιωτική πέψη µε ΝοtI και ΕcoRI της πλασµιδιακή 

κατασκευής pRSETΑ AvaΙ/EcoRIRAD9. Τα αναµενόµενα µεγέθη είναι 2906 και 1519(εικ17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

1.519 bp 

2.906 bp 

Άκοπο pRSETA 

Εικόνα 17 

 

 

Στην εικόνα 18 φαίνεται επιβεβαιωτική πέψη µε ΕcoRI και ΗindIII της πλασµιδιακή 

κατασκευής pRSETΑ EcoRI/ΗindIIIRAD9. Τα αναµενόµενα µεγέθη είναι 2888 και 1743. 
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  2.888 bp 

1.743 bp 

M
 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 18 

 

 

Σε ένα δεύτερο στάδιο έγινε αποµόνωση των πλασµιδίων µε ένθεση RAD9 που είχαν 

τους κλώνους και ακολούθησε µετασχηµατισµός µε τη χηµική µέθοδο σε κύτταρα ΕR και σε 

κύτταρα BL21(DE3)pLys .Τα κύτταρα αυτά περιέχουν λ-λυσιγόνο που εκφράζει την Τ7 

πολυµεράση και ένα πλασµίδιο που εκφράζει την Τ7 λυσοζύµη. Η έκφραση της Τ7 

πολυµεράσης είναι απαραίτητη για την µεταγραφή της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης. Η Τ7 

λυσοζύµη µειώνει την βασική έκφραση των γονίδιων που έχουν κλωνοποιηθεί µέσα στον 

PRSET µε το να παρεµποδίζει την Τ7 πολυµεράση. Με την παρουσία της ουσίας IPTG τα 

κύτταρα παράγουν υψηλά ποσά της πολυµεράσης και έτσι είναι δυνατή η έκφραση της 

πρωτεΐνης σε µεγάλες ποσότητες.. Στοιχεία για τα συγκεκριµένα βακτηριακά στελέχη 

έκφρασης πρωτεϊνών υπάρχουν στην διεύθυνση 

http://circuit.neb.com/neb/tech/tech_resource/restriction/ecoli/strains.pdf. Τα κύτταρα 

BL21(DE3)pLys αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό LB, το οποίο περιείχε τα αντιβιοτικά 

αµπικίλλινη και χλωραµφαινικόλη ενώ τα ΕR σε θρεπτικό LB αµπικίλλινης στους 370C για 

ένα βράδυ. Τα κύτταρα την επόµενη αραιώθηκαν και όταν έφτασαν στην OD660 0,6, τότε 

έγινε επαγωγή της έκφρασης µε την προσθήκη IPTG (0,5mM) στους 300 C σε 2 ώρες σε 3 

ώρες σε 4 ώρες προκειµένου να βρεθεί ο βέλτιστος χρόνος επαγωγής. Κυτταρικά 

εκχυλίσµατα αποµονώθηκαν µε gel loading buffer (200mM Tris pH 8, 400mM 

(NH4)2SO4,10mM MgCl2 1mM EDTA, 10% γλυκερόλη) 7mM β-µερκαπταιθανόλη) και 

γυάλινα σφαιρίδια (διαµέτρου 150-212 microns) και διαχωρίστηκαν σε αποδιατακτικό 

πήκτωµα ακρυλαµίδης, το οποίο στη συνέχεια βάφτηκε µε Coomassie blue. Ως αρνητικοί 

µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν καλλιέργειες, οι οποίες δεν είχαν εκτεθεί στο IPTG και οι 

αφέθηκαν να αναπτυχθούν για επιπλέον δύο ώρες από την στιγµή που µετρήθηκε η οπτική 

τους πυκνότητα 0.6 έτσι ώστε η ποσότητα των κυττάρων που θα χρησίµευαν ως αρνητικοί 

µάρτυρες να µην είναι πολύ διαφορετική από αυτή των δειγµάτων. Ακολούθησε ανάλυση 

Western. στην οποία χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα Anti-His και αυτό γιατί ο φορέας έχει µια 
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σειρά 6 ιστιδινών ακριβώς πίσω από την θέση του πολυσυνδέτη που βρίσκεται στο ίδιο 

πλαίσιο ανάγνωσης µε τα πεπτίδια Rad9, όπως φαίνεται και στον χάρτη. Ως µάρτυρα για την 

ποσότητα των πρωτεϊνών χρησιµοποιήσαµε καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν εκτεθεί στο 

IPTG. Το πείραµα αυτό έγινε δύο φορές και τα αποτελέσµατα φαίνονται στην εικόνα 19. 

 

 
 

Εικόνα 19 όπου φαίνεται ότι το κοµµάτι EcoRI HindIII RAD9 δίνει πρωτεΐνη και µάλιστα την µεγαλύτερη ποσότητα όταν 

επάγεται για 3 ώρες 

Με επιτυχία παράχθηκε η υβριδική πρωτεΐνη 6Ηis-EcoRI/HindIII Rad9 η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω πειράµατα in vitro 

 

 

Έκφραση του γονιδίου CTR1 απουσία του γονιδίου RAD9 σε συνθήκες περίσσειας και 

έλλειψης χαλκού 

 

Τα στελέχη FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ, FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ mac1::URA3 και FT5 mac1::URA3 

χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να συγκριθούν τα επίπεδα mRNA γονιδίων που ρυθµίζονται 

από τον µεταγραφικό παράγοντα σε διαφορετικά γενετικά υπόβαθρα και σε διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι συνθήκες στις οποίες µετρήθηκαν τα επίπεδα mRNA ήταν 

συνθήκες SC, συνθήκες SC µε 10µΜ BCS (αποτελεί χειλική ένωση που έχει την ικανότητα 

να δεσµεύει χαλκό), όπου τα κύτταρα εκτίθονταν σε αυτό για τρεις και πέντε ώρες και 

συνθήκες SC+ περίσσεια χαλκού (0,5µΜ). Στα πειράµατα που παρουσιάζονται παρακάτω 

χρησιµοποιήθηκαν τα στελέχη που περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα στις αντίστοιχες 

συνθήκες: 
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Στελέχη Συνθήκες 

FT5 SC 

FT5 BCS 3h 

FT5 BCS 5h 

FT5 Cu 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ SC 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ BCS 3h 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ BCS 5h 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ Cu 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ mac1::URA3 SC 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ mac1::URA3 BCS 3h 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ mac1::URA3 BCS 5h 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ mac1::URA3 Cu 

FT5 mac1::URA3 SC 

FT5 mac1::URA3 BCS 3h 

FT5 mac1::URA3 BCS 5h 

FT5 mac1::URA3 Cu 
 

 

Πίνακας 1 

 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων παρουσιάζονται παρακάτω. Η κανονικοποίηση των 

αποτελεσµάτων γίνεται µε την µέτρηση RNA από το γονίδιο CMD1 (καλµαδουλίνη). Το 

γονίδιο αυτό θεωρούµε ότι ανήκει στην κατηγορία των housekeeping γονίδιων και εποµένως 

εκφράζεται «συστατικά» σε όλα τα στελέχη. To CMD1 probe παρασκευάστηκε µε την 

µέθοδο nick translation. Τα επίπεδα των RNA που µετρήθηκαν στα πειράµατα που 

παρουσιάζονται στις εικόνες 20 και 21 είναι αυτά του CΤR1 το οποίο ρυθµίζεται από την 

Mac1 αλλά και του RAD9 προκειµένου να διαπιστωθεί αν η έκφραση του RAD9 επηρεάζεται 

σε στελέχη όπου απουσιάζει ο µεταγραφικός παράγοντας Mac1. Ta probes CTR1 και RAD9 

παρασκευάστηκαν µε την µέθοδο random priming για µεγαλύτερη ευαισθησία. 
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Εικόνα 20: Συνολικά αποτελέσµατα συσσώρευσης CTR1 mRNA 

Σε τέσσερις επαναλήψεις του πειράµατος της εικόνας 20 παρατηρήθηκε αύξηση των 
επιπέδων CTR1mRNA στις συνθήκες rad9 SC και rad9 SC Cu 
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Εικόνα 21: Συνολικά αποτελέσµατα συσσώρευσης RAD9 mRNA 

  

 
 
Από την εικόνα φαίνεται από η έκφραση του RAD9mRNA είναι σταθερή και ανεξάρτητη από 
τις συνθήκες καλλιέργειας. Στα στελέχη rad9∆ το γονίδιο όπως είναι αναµενόµενο δεν 
εκφράζεται. 
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Επηρεάζεται η µεταγραφική δυνατότητα του Mac1 (one-hybrid) απουσία της 
πρωτεΐνης Rad9; 
 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η µεταγραφική ενεργότητα του Mac1 επηρεάζεται από την 

απουσία της πρωτεΐνης Rad9 πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα one–hybrid (LexAMac1)µε την 

µέθοδο ανίχνευσης µάρτυρα µε δοκιµασία ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης σε υγρή 

καλλιέργεια. Τα πειράµατα έγιναν κάνοντας διπλό µετασχηµατισµό κυττάρων FT5 και FT5 

rad9::ΚΑΝΜΧ µε τους συνδυασµούς πλασµιδίων που φαίνονται στον πίνακα 2 

Στελεχη  Πλασµιδια 

FT5 LexA wMac1 pASO+pJK103 

FT5 LexA NMac1 pASO +pJK103 

FT5 LexA CMac1pASO +pJK103 

FT5 LexA pASO +pJK103 

FT5 LexA Gcn5 pASO +pJK103 

FT5 LexA pASO Gal4 +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA wMac1 pASO +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA NMac1 pASO +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA CMac1 pASO +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA pASO +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA Gcn5 pASO +pJK103 

FT5 rad9::ΚΑΝΜΧ LexA Gal4 pASO +pJK103 

 
πίνακα 2 

 

Ο φορέας pAS64F2 (Τζαµαρίας) προσδίδει αυξοτροφία στην τρυπτοφάνη. Ο φορέας pJK103 

προσδίδει αυξοτροφία στην ουρακίλη και έχει 2 LexA operators και το γονίδιο της β 

γαλακτοσιδάσης (εικ.22) Πιο κάτω παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα του 

πειράµατος 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 22 

2Lex A Operators 
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Εικόνα 23: Συνολικά αποτελέσµατα από one hybrid assay 

 

 
 

Εικόνα 24: Aποτελέσµατα από one hybrid χωρίς τις τιµές του FT5 LexA CMac1 και FT5 rad9∆ LexA CMac1 
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Στα αποτελέσµατα των one hybrid πειραµάτων παρατηρούµε ότι µεταξύ των στελεχών 

αγρίου τύπου και rad9∆, διαφορά στην µεταγραφική ενεργότητα εµφανίζει µόνο η cΜac1 

περιοχή. Συγκεκριµένα η cΜac1 περιοχή των FT5 rad9∆ εµφανίζει µικρότερη µεταγραφική 

ενεργότητα από τα αγρίου τύπου στελέχη γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων RNA στα οποία η Rad9 φαίνεται να έχει δράση καταστολέα. 

Πιθανόν επειδή ο υποκινητής είναι ετερόλογος ο Mac1 δεν αλληλεπιδρά µε το σύνολο των 

παραγόντων που αλληλεπιδρά σε φυσιολογικές συνθήκες. Πιθανόν δηλαδή στο σύστηµα 

αυτό να µην υπάρχει κάποιος παράγοντας ο οποίος φυσιολογικά θα δρούσε ως ενεργοποιητής 

της µεταγραφικής ενεργότητας του Mac1. 

  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 

 
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι να βρεθεί η λειτουργική συσχέτιση της 

πυρηνικής πρωτεΐνης Rad9 µε τον χαλκορυθµιζόµενο µεταγραφικό παράγοντα Mac1. Για το 

λόγο αυτό καταρχήν έγιναν κατάλληλες κατασκευές για την επιβεβαίωση της 

αλληλεπίδρασης των δύο πρωτεϊνών in vitro, πείραµα το οποίο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 

Παράλληλα έγινε επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης in vivo (Ι. Καγιαµπάκης-Master). 

Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκε συνανοσοκατακρήµνιση της πρωτεΐνης Rad9 (πλασµίδιο 

pDB20 Flag RAD9,Κ. Γκούσκου) µε «δόλωµα» τον µεταγραφικό παράγοντα Mac1 (o Μac1 

προήλθε από το στέλεχος BJ5457 MAC1-9Μyc, Α. Βουτσινά) που έδειξε ότι η πρωτεΐνη 

Rad9 αλληλεπιδρά µε τον Mac1 τόσο σε εκχύλισµα κύτταρων που αναπτύχθηκαν σε 

θρεπτικό µέσο SC όσο και κυττάρων που αναπτύχθηκαν σε απουσία χαλκού (SC BCS 4h). 

Αντίθετα οι δύο αυτές πρωτεΐνες δεν φάνηκε να αλληλεπιδρούν σε εκχύλισµα κύτταρων που 

αναπτύχθηκαν παρουσία περίσσειας χαλκού(SC+0,5 mΜ Cu). 

Με βάση το προαναφερθέν δεδοµένο της in vivo αλληλεπίδρασης θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν και τα in vitro πειράµατα προκειµένου να διευκρινιστεί αν η αλληλεπίδραση 

είναι άµεση µια και αυτό δεν είναι προφανές από τα in vivo πειράµατα και ταυτόχρονα να 

διευκρινιστεί ποια περιοχή της πρωτεΐνης Rad9 αλληλεπιδρά µε τον µεταγραφικό παράγοντα 

Mac1. Αν δεν φανεί in vitro αλληλεπίδραση τότε πιθανόν αυτό να σηµαίνει ότι για να 

αλληλεπιδράσουν οι δύο πρωτεΐνες απαιτείται και κάποιος άλλος ή πιθανόν και άλλοι 

παράγοντες προκειµένου να γίνει η αλληλεπίδραση αυτή.  

Επίσης κατασκευάστηκαν κατάλληλα στελέχη για να µελετηθεί το πως επηρεάζονται Μac1-

ρυθµιζόµενα γονίδια απουσία του γονιδίου RAD9. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων αυτών φαίνεται ότι σε συνθήκες SC και προσθήκης χαλκού όταν δηλαδή ο Mac1 

δεν είναι πλήρως ενεργός η έκφραση του CTR1 είναι αυξηµένη σε κύτταρα rad9∆ σε σχέση 
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µε κύτταρα αγρίου τύπου. Το γεγονότα αυτά πιθανόν να αποτελούν ένδειξη του ότι η 

πρωτεΐνη Rad9 δρα άµεσα ή έµµεσα ως καταστολέας του µεταγραφικού παράγοντα Mac1. 

Στα ίδια πειράµατα παρατηρούµε επίσης ότι τόσο στα κύτταρα αγρίου τύπου όσο και στα 

µεταλλάγµατα rad9∆ υπάρχει µια πτώση της έκφρασης του CTR1 όταν τα κύτταρα 

βρίσκονται για περισσότερη ώρα σε BCS χαρακτηριστικό της ηµιζωής του CTR1 (Α. 

Βουτσινά). 

Όταν στα ίδια πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ως ιχνηλάτης το RAD9 α) επιβεβαιώθηκε η 

γονιδιακή αφαίρεση του RAD9 και β) η έκφραση του RΑD9 δεν φάνηκε να επηρεάζεται από 

αυτήν του MAC1. Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις τα πειράµατα τα οποία θα πρέπει να 

γίνουν και αφορούν τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Αρχικά θα πρέπει να 

επιβεβαιωθεί αν ο φαινότυπος που παίρνουµε στα RNA οφείλεται στην συγκέντρωση χαλκού 

που υπάρχει στο θρεπτικό SC και όχι σε κάποιο άλλο συστατικό του θρεπτικού. Προκειµένου 

να διευκρινιστεί αυτό απαραίτητο είναι να πραγµατοποιηθούν πειράµατα µε διαφορετικά 

θρεπτικά όπως για παράδειγµα µε θρεπτικό ΥΡ (στο οποίο δεν υπάρχει γλυκόζη και στο 

οποίο εκφράζονται µια σειρά από γονίδια τα οποία είναι κατασταλµένα από την γλυκόζη) ή 

µε θρεπτικό YPD τα οποία είτε έχει είτε δεν έχει θα έχει προστεθεί BCS (3h και 5h) είτε θα 

έχει προστεθεί χαλκός. Αν ο φαινότυπος παρουσιάζει επαναληψιµότητα δηλαδή σε συνθήκες 

λόγου χάρη YPD εµφανίζεται η ίδια διαφορά στην έκφραση του CTR1 στα στελέχη αγρίου 

τύπου και rad9∆ τότε πιθανόν ο φαινότυπος αυτός να οφείλεται στην εκάστοτε συγκέντρωση 

χαλκού και όχι στα άλλα συστατικά του θρεπτικού. 

Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν πειράµατα στα οποία να µελετώνται τα επίπεδα µεταγραφής 

και άλλων γονιδίων που ρυθµίζονται από τον Mac1, και µάλιστα όταν τα κύτταρα βρίσκονται 

για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα σε BCS. Με αυτόν τον τρόπο θα φανεί αρχικά αν η 

µεταγραφή κάποιων γονιδίων συνεχίζει να πέφτει καθώς αυτά αναπτύσσονται σε BCS, ή αν 

φτάνει σε κάποιο πλατό και κυρίως αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του αγρίου τύπου και του 

rad9∆ στελέχους. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να µελετηθεί ο φυσιολογικός ρόλος της αλληλεπίδρασης των δύο 

πρωτεϊνών µε πειράµατα τα οποία να συνδέουν τον χαλκό µε την εύρυθµη λειτουργία του 

κυτταρικού κύκλου ή την επιδιόρθωση του DNA, διαδικασίες στις οποίες είναι γνωστό ότι 

εµπλέκεται η Rad9. Για παράδειγµα διάφορα στελέχη θα ακτινοβοληθούν µε UV κατάλληλου 

µήκους κύµατος. 

Επιπλέον έχει βρεθεί πειραµατικά (Flattery et al., 1998) ότι στελέχη rad9∆ παρουσιάζουν 

µεγάλη θνησιµότητα παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (0,5 mM H202). Παράλληλα τα 

αποτελέσµατα των microarrays τα οποία είναι διαθέσιµα στην SGD δείχνουν ότι παρουσία 

υπεροξειδίου του υδρογόνου η έκφραση του CTR1 είναι αυξηµένη. Με βάση τα στοιχεία των 

microarrays της SGD αυξηµένη εµφανίζεται η έκφραση του CTR1 όταν τα κύτταρα υποστούν 

θερµικό σοκ. 
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Θα ελεγχθεί εποµένως σε όλες τις προαναφερθείσες συνθήκες (UV, υπεροξείδιο του 

υδρογόνου, θερµικό σοκ) αν µεταβάλλονται τα επίπεδα µεταγραφής των Mac1-ρυθµιζόµενων 

γονιδίων σε στελέχη mac1∆, rad9∆, mac1∆rad9∆, και στελέχη στα οποία υπερεκφράζεται ο 

Mac1(Mac1up). Ταυτόχρονα θα ελεγχθεί η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των µορίων Rad9 και 

Μac1 στις συνθήκες αυτές. 

Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν πειράµατα ChIp (chromatin 

Immunoprecipitation) που ως στόχο θα έχουν να ελέγξουν αν σε υποκινητές τους οποίους 

ρυθµίζει ο µεταγραφικός παράγοντας Mac1 βρίσκεται και η πρωτεΐνη Rad9. Αυτό θα 

εξεταστεί σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η πρωτεΐνη 

Rad9 να συνεκφραστεί µε κατάλληλο επίτοπο. Αυτό θα επιτευχθεί µε ένθεση στο 

καρβοξυτελικό άκρο του ενδογενούς γονιδίου RAD9 ενός επίτοπου (3ΗΑ ή 9 Μyc) σε 

πλαίσιο διαβάσµατος (Knop et all, 1999). 

Με πειράµατα ChΙp είναι δυνατόν επίσης να φανεί η εξάρτηση της στρατολόγησης της 

Rad9 στον υποκινητή από τον Mac1. Επειδή όπως επισηµάνθηκε στην εισαγωγή η πρωτεΐνη 

Rad50 εµπλέκεται και αυτή στο µονοπάτι (επάγει το σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου όταν 

το DNA υποστεί βλάβη) στο οποίο εµπλέκεται και η πρωτεΐνη Rad9 και επειδή έχει 

υποστηριχθεί ότι ο µεταγραφικός παράγοντας Mac1 έχει βρεθεί στον υποκινητή του Rad50 

(Lee et al., 2002) σκόπιµο θα είναι να επιβεβαιωθεί αν όντως ο Mac1 στρατολογείται στον 

συγκεκριµένο υποκινητή, αν ρυθµίζει σε κάποιες συνθήκες την µεταγραφή της Rad50 καθώς 

και αν µαζί µε τον Mac1 στον υποκινητή της Rad50 στρατολογείται και η πρωτεΐνη Rad9. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ελεγχθούν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ Rad9 και 

άλλων πρωτεϊνών που γνωρίζουµε ότι αλληλεπιδρούν µε τον Mac1 και εµπλέκονται στην 

ρύθµιση της µεταγραφής (Α. Βουτσινά, Γ. Φραγιαδάκης, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). 
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