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στην Έλενα, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Τελικά κάθε τέχνη είναι ατομική, 

γιατί αποτελεί το όραμα ενός κόσμου μέσω ενός μοναδικού πνεύματος. 

Κι αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά 

μεταξύ της τέχνης και της επιστημονικής γνώσης. 

Στην τέχνη, αυτό που έχει αξία 

είναι ακριβώς ετούτο το προσωπικό και μοναδικό σχήμα, 

αυτή η συγκεκριμένη έκφραση της ατομικότητας. 

Γι’ αυτό υπάρχει ένα ύφος στην τέχνη και δεν υπάρχει στη επιστήμη. 

Πως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το ύφος του Πυθαγόρα στο 

θεώρημα της υποτείνουσας; 
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H παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της ομάδας Μοριακής 

Βιολογίας της Ζύμης, του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας 

(ΙΜΒΒ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), υπό την επίβλεψη του 

ερευνητή κ. Γ. Θηραίου και υποστηρίχθηκε από την υποτροφία του 

προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής. 
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Ολίγον τι μελό… 

Το ανύπαρκτο συγγραφικό μου ταλέντο ευθύνεται για την τεράστια δυσκολία 

που είχα να γράψω αυτή τη σελίδα. Ανεξάρτητα από το αν το κατάφερα αυτό 

που στην ουσία προσπάθησα να κάνω είναι να εκφράσω την ευγνωμοσύνη που 

νιώθω για κάθε έναν από εσάς, που βρεθήκατε στο δρόμο μου…  

Στον Γιώργο, πρώτο και καλύτερο, μπορώ με σιγουριά να πω ότι βρήκα τον 

Δάσκαλο όπως τον φανταζόμουνα. Οφείλω να τον ευχαριστήσω για την 

εμπιστοσύνη του και για την αγάπη για την επιστήμη που μου διοχετεύει 

διαρκώς. 

Την Πόπη για τι να πρωτοευχαριστήσω; Η συμβολή της από τεχνικής και 

ουσιαστικής πλευράς ήταν καθοριστική για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, 

ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό. Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ για τη φιλία και 

την αγάπη της που καθημερινά ξέρει να εκδηλώνει με τον πιο ειλικρινή τρόπο.  

Παντελούλη μου… Σ’ ευχαριστώ για τις ατέλειωτες ώρες καφέδων, 

συζητήσεων, αναλύσεων και γιατί ξέρεις να είσαι φίλος με όλη τη σημασία της 

λέξης. 

Τσίου, φιλαράκι τι να πει κανείς για σένα; Έχουμε καταφέρει και έχουμε 

συνδυάσει το ξεκατίνιασμα με τα απόλυτα σοβαρά επιστημονικά ερωτήματα του 

στυλ: «Θόλωσαν τα κύτταρά σου;» Ο τέλειος συνδυασμός δηλαδή. 

Στον Τάσο οφείλω μια μεγάλη αγκαλιά σαν τη δικιά του που μπόρεσε και 

χώρεσε όλες τις ανασφάλειες, απογοητεύσεις, ενθουσιασμούς, χαρές.  

Το εργαστήριο Γ. Ταλιανίδη θα ήθελα να ευχαριστήσω σύσωμο γιατί σε πολλές 

περιπτώσεις έχει αποτελέσει μια όαση χαλάρωσης μετά από ώρες εξαντλητικής 

δουλειάς.  

Πιο συγκεκριμένα, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Γ. 

Ταλιανίδη όχι μόνο που ανέλαβε τη μελέτη της παρούσας εργασίας αλλά και για 

όλη του τη στάση και παρουσία στο χώρο. Τον ευχαριστώ για τις κατά καιρούς 

συμβουλές του και για τα απρόσμενα και αφοπλιστικά σχόλιά του.  
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Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου στο 

Δημήτρη Τζαμαρία για το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη βοήθειά του σε 

πολλά επιστημονικά θέματα και μη.  

Ευχαριστώ όλα τα παιδιά του πάνω και του κάτω ορόφου και κυρίως τον 

Μανόλη γιατί χωρίς αυτόν η καθημερινότητα θα είχε άλλο νόημα (ενδεχομένως 

πιο ευχάριστο…), τον Τασούλη για τις απείρου κάλους πολύωρες συζητήσεις μας, 

τον Άσραφ για τα πειράγματα του, τον Μπάμπη για τις επιστημονικές και γενικού 

ενδιαφέροντος αναλύσεις του.  

Τέλος, ζητάω συγγνώμη από όσους δεν ανέφερα και οι οποίοι με τον έναν ή 

τον άλλο τρόπο έχουν παίξει το μικρό αλλά σημαντικό ρόλο τους σε αυτήν την 

ιστορία. 

 

 

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να αφιερωθεί στο δεύτερο όροφο της Ηρώδου Αττικού 4. 

Αντί αυτού, το πιο μεγάλο ευχαριστώ στους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου, 

τους γονείς μου και την αδερφή μου. 
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Περίληψη 
Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του μηχανισμού αναδιοργάνωσης της 

χρωματίνης μέσω ακετυλίωσης από την ακετυλοτρανσφεράση ιστονών Gcn5, ένα 

μεταγραφικό συνενεργοποιητή. Για το σκοπό αυτό ακολουθήσαμε δύο προσεγγίσεις. 

Στην πρώτη επιχειρήθηκε λειτουργική ανάλυση του ίδιου του Gcn5 ενώ η δεύτερη 

εστιάστηκε στο στόχο της ακετυλίωσης, το νουκλεοσωμικό υπόστρωμα.  

Πρόσφατα δεδομένα της κρυσταλλικής ανάλυσης του bromodomain της 

ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών p/CAF υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας πολύ σημαντικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ συντηρητικών καταλοίπων μιας υδρόφοβης περιοχής του 

bromodomain με ακετυλιωμένες λυσίνες μέσα σε Ν-τελικά πεπτίδια των ιστονών Η3 και 

Η4. Προκειμένου να εξετάσουμε τη σημασία αυτών των δεδομένων in vivo 

δημιουργήσαμε τρία παράγωγα του Gcn5 μεταλλαγμένα στα συγκεκριμένα κατάλοιπα. 

Διαπιστώσαμε ότι τα παράγωγα αυτά δεν μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν υποκινητές 

Gcn5-εξαρτόμενους, ενώ συμπλήρωναν σε διαφορετικό βαθμό το φαινότυπο του 

στελέχους gcn5. Η αξία αυτών των δεδομένων φάνηκε όταν συσχετίστηκαν με επιπλέον 

στοιχεία, που συλλέχθηκαν στο εργαστήριο, σχετικά με τους μοριακούς φαινοτύπους των 

μεταλλαγμένων παραγώγων (διατήρηση της ικανότητας τους για ακετυλίωση in vivo 

αλλά ανικανότητα ανασυγκρότησης και επομένως ενεργοποίησης). Ο συνδυασμός αυτών 

των δεδομένων αποδεικνύει τη σημασία των συγκεκριμένων καταλοίπων στη δράση του 

bromodomain ενώ ταυτόχρονα δίνει στοιχεία για ένα πιθανό ρόλο του ως λειτουργικός 

σύνδεσμος ανάμεσα στην ακετυλίωση και τη νουκλεοσωμική ανασυγκρότηση. 

Για να διευκρυνίσουμε τελικά ποιά είναι εκείνα τα στοιχεία που αρκούν για να 

προκαλέσουν αναδιοργάνωση, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε μια ακριβώς αντίστροφη 

πορεία ελέγχου του τι είναι αυτό που τελικά προκαλείται στο υπόστρωμα της 

ακετυλίωσης, το νουκλεόσωμα. Εφαρμόσαμε μια διαδικασία γενετικής επιλογής 

μεταλλαγών στην ιστόνη Η2Β που να καταστέλλουν ειδικά το φαινότυπο του στελέχους 

gcn5. Μία τέτοια μεταλλαγή εντοπίστηκε στο οργανωμένο τμήμα της ιστόνης Η2Β στο 

τέλος της πρώτης α-έλικας. Η μεταλλαγή αυτή καταστέλλει το φαινότυπο του στελέχους 

gcn5, όχι όμως και του snf2, με άλλα λόγια δρα ειδικά στους υποκινητές που απαιτούν 

Gcn5. Επομένως, η μεταλλαγή αυτή φαίνεται ότι έχει το πολύ ενδιαφέρον 
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χαρακτηριστικό να προκαλεί μια τέτοια αναδιαμόρφωση στη χρωματινική δομή που να 

μιμείται την αναδιαμόρφωση που επιτυγχάνεται μέσω ακετυλίωσης.  
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Περί χρωματίνης 
 

Η χρωματίνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ένα μάλλον αφιλόξενο 

περιβάλλον για τους μοριακούς εκείνους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν το DNA σαν 

υπόστρωμα για την επιτέλεση διαφόρων κυτταρικών διεργασιών όπως είναι η 

μεταγραφή, η αντιγραφή, η επιδιόρθωση, ο ανασυνδυασμός.  

Τα νουκλεοσώματα αποτελούν το πρώτο επίπεδο οργάνωσης της χρωματίνης και 

έχουν την ιδιότητα να οργανώνονται σε σειρές οι οποίες με τη σειρά τους, και κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, λαμβάνουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να σχηματίσουν ανώτερης 

τάξης δομές. Οι δομές αυτές τελικά συμπυκνώνονται έτσι μέσα στο κύτταρο ώστε να 

πετύχουν συγκεντρώσεις της τάξης των 50mg/ml, καθιστώντας το DNA δύσκολα 

προσβάσιμο σε παράγοντες. Παρόλη τη φαινομενική δομική σταθερότητα και 

συμπύκνωση οι μεταβολικές διεργασίες που αφορούν το DNΑ συμβαίνουν με απόλυτη 

επιτυχία in vivo. Αυτή η αντίθεση μεταξύ ανάγκης για αποθήκευση του DNA αλλά και 

απαίτησης για ευκολία στην προσέγγιση και χρησιμοποίησή του αντιμετωπίζεται από το 

κύτταρο με ειδικούς μηχανισμούς που αντιστρεπτά μπορούν να τροποποιούν ή να 

αναδιαμορφώνουν τη χρωματίνη.  

Σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, αρκετά πρόσφατα 

αναγνωρίστηκαν πρωτεΐνες στις οποίες αποδόθηκαν τέτοιοι ρόλοι και οι οποίες αρχικά 

είχαν συσχετιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με μεταγραφή. Οι πρωτεΐνες αυτές 

εντάχθηκαν σε 3 κατηγορίες πολυπρωτεϊνικών συμπλόκων: αυτά που ακετυλιώνουν 

ιστόνες, αυτά που απο-ακετυλιώνουν ιστόνες και αυτά που απαιτούν ATP για να 

δράσουν.  

Ο νουκλεοσωμικός πυρήνας είναι ο στόχος πολλών τέτοιων ενεργοτήτων κι είναι 

πλέον ξεκάθαρο ότι δεν αποτελεί τη στατική δομική μονάδα της χρωματίνης αλλά μια 

δυναμική δομή η οποία ρυθμίζεται είτε ενζυματικά με μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις των ιστονών είτε με απευθείας πρόσδεση ρυθμιστικών πρωτεϊνών. 

Επομένως η κατάσταση του νουκλεοσωμικού πυρήνα έχει κεντρικό ρόλο στο να 

καθορίζει τη δεκτικότητα της χρωματίνης στους παράγοντες που απαιτούνται για 

μεταγραφή.  
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Δομικά και λειτουργικά στοιχεία του νουκλεοσώματος 
 

Α) Νουκλεοσωμικός πυρήνας 
Ο πυρήνας των νουκλεοσωμάτων συνίσταται από 146bp DNA που τυλίγονται 1.65 

φορές κατά μία αριστερόστροφη υπερέλικα γύρω από το οκταμερές των ιστονών. Το 

οκταμερές σχηματίζει μια κυλινδρική σφήνα εξωτερικής διαμέτρου 6.5nm  και 

περιλαμβάνει 2 αντίγραφα από καθεμία από τις ιστόνες Η2Α, Η2Β, Η3 και Η4. Το 

τετραμερές της Η3-Η4 βρίσκεται στο εσωτερικό της σφήνας ενώ τα 2 ετεροδιμερή Η2Α-

Η2Β στα δύο άκρα του τετραμερούς (1, 2, 3, 4).  

Καθεμία από τις ιστόνες αποτελείται από 2 μικρές α-έλικες και μία μεγαλύτερη 

κεντρική διαχωριζόμενες από β-πτυχωτές επιφάνειες. Αυτές οι δομές συνιστούν το 

μεγαλύτερο μέρος του οργανωμένου τμήματος των ιστονών και έχουν ονομαστεί 

«δίπλωμα των ιστονών» (histone fold) (5). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει θέσεις για 

αλληλεπιδράσεις των ιστονών με το DNA καθώς και των ιστονών μεταξύ τους κατά το 

διμερισμό τους, όπου κάθε μονομερές αλληλεπιδρά με το ζευγάρι του κατά μία 

διευθέτηση κεφαλιού-ουράς (6, 9). 

Κατά το σχηματισμό του νουκλεοσώματος μια αλληλεπίδραση Η3-Η3 καθορίζει το 

σχηματισμό του τετραμερούς (Η3-Η4)2, ενώ μια αλληλεπίδραση μεταξύ καθεμιάς από 

τις Η4 του τετραμερούς με μια Η2Β του Η2Α-Η2Β διμερούς καθορίζει το σχηματισμό 

του οκταμερούς (7,4).  Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επιφάνεια 

αλληλεπίδρασης μεταξύ Η4 και Η2Β είναι πιο υδρόφοβη και επομένως λιγότερο 

σταθερή, σε χαμηλή ιονική ισχύ, από την αντίστοιχη επιφάνεια μεταξύ των Η3 (6). Αυτή 

η όχι και τόσο σταθερή αλληλεπίδραση αντικατοπτρίζει μια ελεγχόμενη αστάθεια των 

αλληλεπιδράσεων του διμερούς Η2Α-Η2Β με το τετραμερές (Η3-Η4)2, η οποία έχει 

αναφερθεί ότι μπορεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη διάρκεια δομικών αλλαγών ή 

ανασυγκρότησης του νουκλεοσωμικού πυρήνα (4). Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ Η2Β 

και Η4 έχει δειχθεί ότι είναι ασταθής όχι μόνο σε χαμηλή ιονική ισχύ αλλά και απουσία 

DNA, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η επιφάνεια αυτή είναι μια πιθανή θέση για 

αναδιαμόρφωση των ιστονικών αλληλεπιδράσεων in vivo (5, 8, 9). 

Η αλληλεπίδραση Η2Α-Η2Β με το τετραμερές έχει υποστηριχθεί ότι ρυθμίζει πολλές 

διαδικασίες. Για παράδειγμα η RNA πολυμεράση ΙΙ αλληλεπιδρά κατά προτίμηση με 
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νουκλεοσώματα στα οποία το ένα ζευγάρι Η2Α-Η2Β λείπει (10). Επίσης έχει αναφερθεί 

ότι η έλλειψη των διμερών αυτών δημιουργεί νουκλεοσωμικές σειρές ανίκανες να 

δημιουργήσουν ανώτερης τάξης δομές (11). Ο ρόλος αυτών των διμερών έχει αναλυθεί 

και με γενετικές προσεγγίσεις όπου έχει δειχθεί ότι η έλλειψη ενός από τα δυο ζεύγη 

Η2Α-Η2Β αναιρεί την απαίτηση για το σύμπλοκο ανασυγκρότησης Swi/Snf. 

 

Β) Ν-τελικές ουρές των ιστονών 
Οι Ν-τελικές ουρές των ιστονών κατέχουν κεντρική θέση στις διαδικασίες που 

ρυθμίζουν τη νουκλεοσωμική δομή. Οι ουρές αυτές μπορούν να τροποποιηθούν μετα-

μεταφραστικά με ακετυλίωση ή με φωσφορυλίωση - τροποποιήσεις που αλλάζουν το 

φορτίο των ουρών. Συγκεκριμένα στην ακετυλίωση, η οποία και μας ενδιαφέρει, το 

θετικό φορτίο των Ν-τελικών καταλοίπων λυσίνης ουδετεροποιείται Κάθε ιστόνη μπορεί 

να ακετυλιώνεται σε περισσότερα από ένα κατάλοιπα λυσίνης, γεγονός που δίνει την 

αίσθηση της παρουσίας ενός ρυθμιστικού συστήματος που ορίζει κάθε φορά τα επίπεδα 

ακετυλίωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

Γενετικές μελέτες στη ζύμη έχουν δείξει ότι μικρές ελλείψεις  ή σημειακές 

μεταλλαγές στις ουρές αυτές έχουν δραματικά αποτελέσματα. Δεδομένα από δομικές 

μελέτες (13) και ανάλυση της κρυσταλλικής δομής (6) επισημαίνουν ότι οι ουρές δεν 

έχουν οργανωμένη δομή σε κρυστάλλους και σε διάλυμα γεγονός που συνεπάγεται ότι δε 

σχηματίζουν στατικές αλληλεπιδράσεις στα σημεία στα οποία βρίσκονται. Αντίθετα, 

έχουν την ευχέρεια να αλληλεπιδρούν με άλλες αλληλουχίες DNA (π.χ. συνδετικό) ή με 

άλλες πρωτεΐνες κατά έναν τέτοιο τρόπο που να συμβάλλει στις διαφορετικές 

λειτουργικές ιδιότητες του νουκλεοσώματος. Ο ρόλος των Ν-τελικών ουρών έχει 

ερευνηθεί με το χαρακτηρισμό νουκλεοσωμάτων με αυξημένα επίπεδα ακετυλίωσης ή 

νουκλεοσωμάτων επεξεργασμένων με θρυψίνη η οποία απομακρύνει μέσω πρωτεόλυσης 

τις ουρές (14). 

Μονονουκλεοσώματα επεξεργασμένα με θρυψίνη δείχνουν να είναι πιο δεκτικά σε 

παράγοντες γεγονός που σημαίνει ότι η παρουσία των ουρών εμποδίζει την πρόσβαση 

πρωτεινών στο νουκλεοσωμικό DNA. Επιπρόσθετα, νουκλεοσωμικές σειρές 

επεξεργασμένες με θρυψίνη δε σχηματίζουν συμπυκνωμένη δομή σε αυξημένες 

συγκεντρώσεις άλατος σε αντίθεση με τα μη επεξεργασμένα ανάλογά τους. Κάθε 
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νουκλεόσωμα της επεξεργασμένης σειράς είναι πιο ευαίσθητο από τα κανονικά 

νουκλεοσώματα σε πέψη με μικροκοκκική νουκλεάση. Αυτή η ευαισθησία είναι ανάλογη 

με την αυξημένη ευαισθησία των ακετυλιωμένων μονονουκλεοσωμάτων στην Dnase Ι 

και ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει την ίδια μεταβολή.  

Τέτοιου είδους πειράματα και παρατηρήσεις δημιουργούν μια έντονη υποψία για την 

ύπαρξη πολύ κρίσιμων διανουκλεοσωμικών αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα 

καθώς η εκτεταμένη νουκλεοσωμική αλυσίδα συμπυκνώνεται για να σχηματίσει τη 

χρωματινική ίνα (15), αλλά και καθώς οι χρωματινικές ίνες αυτοσυγκροτούνται για να 

σχηματίσουν ανώτερες δομές (6). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές που αναφέρθηκαν και 

τελικά φαίνεται ότι λαμβάνουν μέρος στη δημιουργία μίας δομής  ανώτερης τάξης 

αναπτύσσονται μεταξύ των ουρών και του συνδετικού DNA και/ή των ιστονών 

γειτονικών νουκλεοσωμάτων. Επομένως, είναι πλέον σχεδόν βέβαιο, ότι οι ουρές δεν 

περιορίζουν τις  αλληλεπιδράσεις τους στο ίδιο το νουκλεόσωμα στο οποίο ανήκουν 

αλλά μένουν «διαθέσιμες» για  αλληλεπιδράσεις με ιστόνες γειτονικών νουκλεοσωμάτων 

ή, γιατί όχι, και με άλλες πρωτεϊνες. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκύψει και με τη 

σύγκριση νουκλεοσωμάτων με διαφορετικά επίπεδα ακετυλίωσης.  

Η παρατήρηση ότι οι Ν-τελικές ουρές δε δημιουργούν στατικές αλληλεπιδράσεις 

αλλά έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με DNA, ιστόνες ή άλλες πρωτείνες, 

ανάλογα με τις φυσιολογικές συνθήκες, οδήγησε σε μία διαφορετική θεώρηση των 

συνεπειών της ακετυλίωσης. Μέχρι πρόσφατα η επιστημονική κοινότητα είχε περιορίσει 

το πρόβλημα της ακετυλίωσης στην ουδετεροποίηση του θετικού φορτίου των ιστονών 

και στην επακόλουθη μείωση της αλληλεπίδρασης της ουράς με το αρνητικά φορτισμένο 

DNA. Σύμφωνα όμως με τις βιοχημικές και γενετικές ενδείξεις οι ουρές δεν 

προσδένονται ισχυρά με το DNA αλλά δημιουργούν παροδικές αλληλεπιδράσεις, έτσι 

ώστε να είναι διαθέσιμες για άλλου είδους αλληλεπιδράσεις με πυρηνικές πρωτεΐνες.  

Μια τέτοια αλληλεπίδραση έχει υπονοηθεί με την πιο πρόσφατη ανάλυση της 

κρυσταλλικής δομής του νουκλεοσώματος: τα αμινοξέα 16-24 της ιστόνης Η4 του ενός 

νουκλεοσώματος προσδένονται σε μια αρνητικά φορτισμένη περιοχή των ιστονών Η2Α 

και Η2Β του γειτονικού νουκλεοσώματος (6). Η ενδεχόμενη αυτή αλληλεπίδραση έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η περιοχή αυτή της Η4 περιλαμβάνει την λυσίνη 16 η οποία 

αποτελεί έναν από τους στόχος της ακετυλίωσης. Η ακετυλίωση λοιπόν θα μπορούσε να 
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δρα εξασθενώντας την αλληλεπίδραση αυτή ακριβώς λόγω ουδετεροποίησης του 

αρνητικού φορτίου της λυσίνης. Η ίδια περιοχή της Η4 έχει δειχθεί ότι αλληλεπιδρά με 

την πρωτεινη SIR3 της ζύμης, η οποία λειτουργεί ώς καταστολέας της έκφρασης 

γονιδίων (gene silencer) (16), ενδεχομένως με ένα μηχανισμό διακοπής και 

αντικατάστασης της αλληλεπίδρασης που αναφέρθηκε.  

Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Ν-

τελικών ουρών είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν παροδικές αλληλεπιδράσεις με 

τα συστατικά του νουκλεοσώματος  (DNA,  ιστόνες) με έναν τέτοιο τρόπο ώστε τελικά 

να  παραμένουν διαθέσιμες για αλληλεπιδράσεις με άλλες πρωτεινες (πχ SIR) ή με άλλες 

ενζυματικές ενεργότητες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.  

 

 

Αναδιοργάνωση της χρωματινικής δομής  
 

Α) Ανασυγκρότηση νουκλεοσωμάτων 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χρωματίνη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για τη 

διαδικασία της μεταγραφής που πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου η RNA πολυμεράση 

ΙΙ να μπορέσει να δράσει. Τα νουκλεοσώματα που οργανώνονται στις περιοχές των 

υποκινητών ή και γύρω από αυτές πρέπει να ανασυγκροτήσουν τη δομή τους κατά τη 

διάρκεια ή πριν την ενεργοποίηση. Τέτοιου είδους ανασυγκροτήσεις  έχουν παρατηρηθεί 

σε διάφορες περιπτώσεις (17, 18, 19).  

Τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί οι παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με 

ανασυγρότηση ή τροποποίηση νουκλεοσωμάτων. Πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα 

απομονωμένα από διάφορους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (20) έχουν χαρακτηριστεί ως 

σύμπλοκα ανασυγκρότησης των νουκλεοσωμάτων (remodelling complexes) και όλα 

απαιτούν ATP για να δράσουν. Οι γενετικές και βιοχημικές μελέτες με τις οποίες έχουν 

χαρακτηριστεί υπονοούν ότι αυτά τα σύμπλοκα, με τη δράση τους, παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της έναρξης της μεταγραφής με το να αυξάνουν την 

πρόσβαση της μεταγραφικής μηχανής στο DNA. 

 Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο αυτά τα σύμπλοκα δρουν δεν έχει ξεκαθαριστεί 

ακόμη, φαίνεται πάντως ότι αυξάνουν την πρόσβαση στα νουκλεοσώματα χωρίς να 
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απομακρύνουν τις ιστόνες από αυτά. Αυτή η παρατήρηση υπονοεί ότι για να επιτευχθεί η 

αναδιαμόρφωση οι επαφές μεταξύ ιστονών και DNA πρέπει να τροποποιούνται είτε με 

παραμονή του συμπλόκου σε επαφή με το νουκλεόσωμα είτε με την κατάλυση του 

σχηματισμού μιας αλλαγμένης, πιο χαλαρής δομής, μεταξύ DNA και ιστονών.  

Το σύμπλοκο Swi/Snf είναι το πιο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας και αρχικά 

αναγνωρίστηκε με γενετικές μελέτες στη ζύμη. Εκτός από τη ζύμη έχει αναγνωριστεί και 

σε ανθρώπινα κύτταρα. Το σύμπλοκο αυτό έχει δειχθεί, in vivo και in vitro, ότι δρα ως 

αναδιοργανωτής της χρωματίνης και ότι επάγει πρόσδεση του ενεργοποιητή αλλά και 

των βασικών παραγόντων μεταγραφής στο DNA (21).  

Διάφορες μεταλλαγές στις ιστόνες είναι ικανές να καταστέλλουν το φαινότυπο που 

προκαλείται από μεταλλαγές των γονιδίων SWI/SNF (22,23). Οι μεταλλαγές αυτές έχουν 

ονομαστεί SIN (Swi Independent) και η θέση τους στην κρυσταλλική δομή του 

νουκλεοσώματος δίνει πληροφορίες για πιθανούς τρόπους δράσης του συμπλόκου (6). 

Βρίσκονται είτε σε περιοχές του πυρήνα των ιστονών που σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του τετραμερούς (Η3/Η4)2 και των διμερών (Η2Α/Η2Β) είτε σε 

περιοχές επαφής των ιστονών με το DNA (24). Το μεγαλύτερο μέρος πάντως αυτών των 

μεταλλαγών συνηγορεί υπερ της άποψης για δράση του συμπλόκου μέσω εξασθένησης 

των επαφών μεταξύ ιστονών και DNA.  

 

B) Τροποποίηση των ιστονών μέσω ακετυλίωσης 
Η παρατήρηση ότι οι ιστόνες τροποποιούνται μετα-μεταφραστικά μέσω ακετυλίωσης 

συσχετίστηκε αρκετά γρήγορα τόσο με τη διαδικασία ενεργοποίησης κατά τη μεταγραφή 

γονιδίων όσο και με την αλλαγή της δομής των ιστονών κατά τη συγκρότησή τους πριν 

την είσοδό τους στον πυρήνα (12).  

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το ερώτημα σχετικά με τη φύση των ενζύμων που 

πραγματοποιούν τέτοιες μετατροπές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν 

κλάσματα από κυτταρικά εκχυλίσματα με σκοπό την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό 

ακετυλοτρανσφερασών ιστονών (25, 26). Το συμπέρασμα που προέκυψε από τέτοιου 

είδους μελέτες ήταν ότι μέσα στα κύτταρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές 

κυτταροπλασματικών και πυρηνικών ακετυλοτρανσφερασών ιστονών και συχνά η 
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διαφορά τους εντοπίζεται κυρίως στη διαφορετική εξειδίκευση ως προς το υπόστρωμα 

(την ιστόνη και τη λυσίνη) που ακετυλιώνουν.  

Όλες οι ακετυλοτρανσφεράσες ιστονών που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα 

έχουν χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις πυρηνικές τύπου Α που ακετυλιώνουν 

νουκλεοσωμικές ιστόνες και τις κυτταροπλασματικές τύπου Β που ακετυλιώνουν 

ελεύθερες, κυτταροπλασματικές ιστόνες (27). 

Πρόσφατα ένας μεγάλος αριθμός πυρηνικών πρωτεινών με δράση στη ρύθμιση της 

μεταγραφής έχει βρεθεί να διαθέτει και δράση ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών τύπου Α: 

η p55 της Tetrahymena, η Gcn5 του ανθρώπου και της ζύμης, οι ανθρώπινες pCAF και 

CBP/p300, η ανθρώπινη TAF250 και τα ομόλογά της στη ζύμη και στη Drosophila (28). 
 

 

Η ακετυλοτρανσφεράση ιστονών Gcn5 

 
A) Tα σύμπλοκα Αda και SAGA  

Η ακετυλίωση ιστονών συνδέθηκε πολύ γρήγορα με τη μεταγραφική ενεργοποίηση 

μετά από την ανακάλυψη ότι ο μεταγραφικός συν-ενεργοποιητής Gcn5 της ζύμης έχει 

δράση ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών (29) . Αρχικά το Gcn5 είχε ανακαλυφθεί στη ζύμη 

σε μια διαδικασία γενετικής επιλογής για πρωτείνες που αλληλεπιδρούν λειτουργικά με 

το μεταγραφικό ενεργοποιητή Gcn4 (30) και με την περιοχή ενεργοποίησης της 

πρωτείνης VP16 του απλού έρπητα. Όταν ανακαλύφθηκε και κλωνοποιήθηκε το 

πολυπεπτίδιο p55 στην Tetrahymena με δράση ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών τύπου Α 

διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μια πρωτεΐνη ομόλογη του Gcn5 (29). Η διαπίστωση ότι 

μία πρωτείνη με αναγνωρισμένη δράση στη μεταγραφική ενεργοποίηση είχε ταυτόχρονα 

και δράση ακετυλοτρανσφεράσης ήταν ο κρίκος που συνέδεσε τη μεταγραφική 

ενεργοποίηση με την ακετυλίωση ιστονών (29). Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι το 

ανασυνδυασμένο Gcn5 έχει δράση ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών τύπου Α και μάλιστα 

ότι ακετυλιώνει λυσίνες στην ιστόνη Η4 (λυσίνες 8,16) και στην ιστόνη Η3 (λυσίνη 14) 

(32). Η δράση του αυτή είναι απαραίτητη για την επιτέλεση της λειτουργίας του σαν 

μεταγραφικός συνενεργοποιητής (33). 
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Πρόσθετες γενετικές προσεγγίσεις για την επιλογή στη ζύμη μεταλλαγών που να 

δημιουργούν ανθεκτικότητα στην τοξικότητα που προέρχεται από τη υπερέκφραση 

GAL4-VP16 αποκάλυψαν μια σειρά από γονίδια τα προιόντα των οποίων θεωρήθηκαν 

ότι θα πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με το Gcn5. Τα γονίδια που βρέθηκαν ήταν τα: 

ADA2, ADA3, ADA5/SPT20, και ADA1. Οι πρωτείνες Ada2, Ada3 και Gcn5 δείχθηκε ότι 

αλληλεπιδρούν φυσικά μεταξύ τους, γεγονός που ήταν και μια ένδειξη ότι αυτές οι 

πρωτείνες λειτουργούν σαν μέρος ενός πολυπρωτεινικού συμπλόκου. Πράγματι, 2 

σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους 0.8ΜDa και 2.0ΜDa ταυτοποιήθηκαν και 

περιείχαν τις 3 αυτές πρωτεΐνες (34).  

Η πρωτείνη ADA5 είχε ανακαλυφθεί σε μία διαδικασία επιλογής για μεταλλαγές SPT 

(καταστολείς των μεταλλαγών ένθεσης Ty-176) και γιαυτό και πήρε το αρχικό όνομα 

spt20. Γενετικές ναι βιοχημικές μελέτες από άλλη σκοπιά απέδειξαν αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των πρωτεινών Spt3, Spt7,Spt8,Spt20 και του TBP γεγονός που οδήγησε στη 

σκέψη ότι ενδεχομένως οι πρωτείνες αυτές να συνιστούν ένα πολυπρωτεινικό σύμπλοκο. 

Τα πρώτα σύμπλοκα που εξετάστηκαν ήταν τα μη αναγνωρισμένα σύμπλοκα των 

0.8ΜDa και 2.0ΜDa και πράγματι φάνηκε ότι το μεγάλο σύμπλοκο περιελάμβανε και τις 

παραπάνω πρωτείνες, εκτός του TBP. Τα δύο σύμπλοκα έχουν χαρακτηριστεί μερικώς 

μέχρι στιγμής και περιλαμβάνουν τις πρωτείνες Ada2, Ada3, Gcn5 σαν κοινές ενώ οι 

πρωτείνες Spt3, Spt7,Spt8,Spt20 συμμετέχουν μόνο στο σύμπλοκο των 2.0ΜDa. Το 

σύμπλοκο των 0.8ΜDa ονομάστηκε Ada ενώ το σύμπλοκο των 2.0ΜDa ονομάστηκε 

SAGA (Spt Ada Gcn5 Acetyltransferase). Η μερική έστω ταυτοποίηση του συμπλόκου 

SAGA αποτέλεσε μία γέφυρα ανάμεσα στη δράση του Gcn5 ως ακετυλοτρανσφεράσης 

και στις λειτουργικότητες των πρωτεινών Spt και Ada. H δυνατότητα υπομονάδων του 

συμπλόκου αυτού να αλληλεπιδρούν με όξινους ενεργοποίητές και με το TBP καθιστά το 

σύμπλοκο αυτό έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς ρυθμιστές στη ζύμη (34). 

Πέραν της ενεργότητας του Gcn5 ως ακετυλοτρανσφεράση ιστονών και των 

μοριακών ή λειτουργικών σχέσεων που έχουν αποδοθεί σε κάποια συστατικά του 

συμπλόκου (31, 35, 36) κανένας άλλος ρόλος δεν έχει αποδοθεί στις άλλες υπομονάδες 

των 2 συμπλόκων. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το γεγονός ότι το Gcn5 μπορεί να 

ακετυλιώσει νουκλεοσωμικές ιστόνες in vitro μόνο όταν βρίσκεται μέσα στο σύμπλοκο 
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γεγονός που συνεπάγεται ότι άλλα συστατικά του συμπλόκου πρέπει να ρυθμίζουν και να 

καθορίζουν την ενεργότητά του.  

Σε διάφορες προσπάθειες γενετικής επιλογής μεταλλαγών που να καταστέλλουν το 

φαινότυπο του στελέχους gcn5 έχουν χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα οι ιστόνες Η3 και 

Η4 που αποτελούν και το φυσικό στόχο του Gcn5. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 

φανεί ότι μεταλλαγές στο οργανωμένο τμήμα των ιστονών αναιρούν τη δράση του Gcn5 

λόγω τροποποίησης της χρωματινικής δομής με τέτοιο τρόπο ώστε πλέον να μη 

χρειάζεται πλέον κανένας μηχανισμός ανασυγκρότησης νουκλεοσωμάτων. Αυτός είναι 

και ο λόγος που οι περισσότερες μεταλλαγές που επιλέγονται δεν δρουν ειδικά στο 

στέλεχος gcn5 αλλά καταστέλλουν και το φαινότυπο ενός swi/snf στελέχους (37). Από 

την άλλη πλευρά μεταλλαγές στις απόλυτα συντηρημένες Ν-τελικές ουρές των ιστονών 

αυτών έχουν τέτοια επίπτωση στη φυσιολογία του στελέχους που δεν είναι  

πληροφοριακές (38). 

 

  

B) To bromodomain 
Το μόριο του Gcn5 αποτελείται από 3 πολύ καλά χαρακτηρισμένα τμήματα. Το 

τμήμα που ευθύνεται για τη δράση της ακετυλοτρανσφεράσης (HAT domain), το τμήμα 

που είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με την πρωτείνη Ada2 (ΑDA2 interaction 

domain) καθώς και ένα τρίτο τμήμα αγνώστου λειτουργίας, το bromodomain (Σχήμα 1). 

 

 

 

       1                           95                                   253       280        330                      440 

 

                                            HAT                  ADA2                Bromodomain 

 

 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση των δομικών περιοχών του Gcn5. Διακρίνεται το 

τμήμα που ευθύνεται για τη δράση της ακετυλοτρανσφεράσης (HAT domain), το τμήμα 
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που είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με την πρωτείνη Ada2 (ΑDA2 interaction 

domain) καθώς και το bromodomain.   

 

To bromodomain πρόκειται για μια περιοχή 110 περίπου αμινοξέων η οποία 

εντοπίζεται σε πολλούς ευκαρυωτικούς μεταγραφικούς παράγοντες,   

συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων πυρηνικών ακετυλοτρανσφερασών ιστονών 

(39). Ο πιθανός ρόλος της περιοχής αυτής in vivo έχει μελετηθεί εντατικά τα τελευταία 

χρόνια χωρίς όμως να έχει εξιχνιαστεί ακόμα πλήρως. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 

bromodomain του Gcn5 είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του in vivo, όταν βρίσκεται 

στο σύμπλοκο SAGA, αλλά όχι όταν βρίσκεται στο σύμπλοκο Ada (40). Αυτή η 

παρατήρηση ενδεχομένως να συνεπάγεται ρυθμιστικό ρόλο για το bromodomain μέσα 

στο πρώτο σύμπλοκο. 

Αρχικά ανακαλύφθηκε στην πρωτείνη Brahma της Drosophila ενώ μέχρι σήμερα έχει 

αναγνωριστεί στο μόριο περισσότερων από 37 πρωτεινών. Συγκεκριμένα, το γονιδίωμα 

της ζύμης, προβλέπεται ότι κωδικοποιεί για 8 πρωτείνες που περιέχουν αθροιστικά 15 

bromodοmains, μόνα τους ή σε ζεύγη. Η συντήρηση μεταξύ των bromodomains μέσα 

στην ίδια την πρωτείνη είναι συχνά μικρότερη από τη συντήρηση μεταξύ bromodomains 

διαφορετικών πρωτεϊνών γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι bromodomains μέσα 

στην ίδια πρωτεΐνη μπορεί να έχουν διαφορετικούς ρόλους μεταξύ τους. 

Η πρόσφατη ανάλυση με NMR του bromodomain της πρωτείνης pCAF (41) 

αποκάλυψε μια δομή τεσσάρων ελίκων σε αριστερόστροφη διάταξη. Σύμφωνα με αυτήν, 

η λούπα μεταξύ των ελίκων αΖ και αΑ πακετάρεται κοντά στη λούπα μεταξύ των ελικών 

αΒ και αC. Αλληλεπίδραση μεταξύ του bromodomain και ενός πεπτιδίου της ιστόνης Η4 

που περιλαμβάνει ακετυλιωμένη λυσίνη (AcLys) φαίνεται ότι επιτυγχάνεται με τη 

μεσολάβηση πολύ συντηρημένων καταλοίπων τα οποία βρίσκονται σε μία υδρόφοβη 

περιοχή που σχηματίζεται από αυτές τις δύο λούπες. Η παρατήρηση ότι σημειακές-

κατευθυνόμενες μεταλλάξεις σε 4 διαφορετικά, πολύ συντηρημένα αμινοξέα έχουν την 

ικανότητα να επηρεάσουν την πρόσδεση του πεπτιδίου, αλλά σε διαφορετικό βαθμό, 

υποστηρίζει ότι και τα τέσσερα κατάλοιπα απαιτούνται για την πρόσδεση. Σημειώνεται 

ότι ειδικά η μετατροπή της τυροσίνης 809 του p/CAF σε αλανίνη επηρέασε στο μέγιστο 

βαθμό την προσδετική ικανότητα του bromodomain.  
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Η αλληλεπίδραση που αναφέρθηκε είναι επιτυχής μόνο όταν το πεπτίδιο είναι 

ακετυλιωμένο. Μια άλλη προσέγγιση του ίδιου θέματος αποκάλυψε ειδική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των Ν-τελικών ουρών των ιστονών Η3 και Η4 (συζευγμένων με 

GST), εκφρασμένων σε E.coli και άρα μη ακετυλιωμένων, με το bromodomain του Gcn5 

(42). Και σε αυτήν την περίπτωση συγκεκριμένες αμινοξικές αλλαγές μείωσαν ή και 

εξαφάνησαν την αλληλεπίδραση. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις για ειδική αλληλεπίδραση 

του bromodomain με πεπτίδια ή ολόκληρες ιστόνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ενδεχομένως το bromodomain να λαμβάνει μέρος σε δύο είδη αλληλεπιδράσεων με τις 

ουρές των ιστονών -μία αλληλεπίδραση χαμηλής συγγένειας πριν την ακετυλίωση και με 

την έννοια της ‘σάρωσης’ και ανίχνευσης του υποστρώματος και μία ισχυρή 

αλληλεπίδραση μετά την ακετυλίωση με σκοπό την ισχυρή πλέον πρόσδεση και 

σταθεροποίηση (43). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Εισαγωγή 



 23

 

 

 

Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η 

ακετυλοτρανσφεράση ιστονών Gcn5 επιτυγχάνει το διπλό στόχο της, δηλαδή τη 

μεταγραφική αναδιαμόρφωση της χρωματίνης και την επακόλουθη ενεργοποίηση. Για να 

ερευνηθεί ένα τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα επιλέγχθηκαν δύο τρόποι 

έμμεσης προσέγγισης, με την ίδια όμως γενετική βάση. Στην πρώτη προσπάθεια 

εφαρμόσαμε μια διαδικασία γενετικής επιλογής μεταλλαγών στην ιστόνη Η2Β που να 

καταστέλλουν το φαινότυπο του στελέχους gcn5. Η καταστολή αυτή αν ήταν ειδική για 

το φαινότυπο του gcn5 στελέχους και δεν προκαλούσε απλά ένα γενικό χαλάρωμα της 

χρωματινικής δομής θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πληροφοριακή ως προς τον τρόπο 

δράσης του Gcn5. Επιλέξαμε συνειδητά την ιστόνη αυτή για μια σειρά από λόγους: 

 

Δεν αποτελεί φυσικό υπόστρωμα για ακετυλίωση του Gcn5 in vivo (32) γεγονός που 

μας επέτρεπε να ερευνήσουμε έμμεσες συνέπειες της ακετυλίωσης στο 

νουκλεόσωμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρόσφατες πειραματικές παρατηρήσεις 

οδηγούν σε μια θεώρηση της σημασίας και των συνεπειών της  ακετυλίωσης σε πιο 

ευρεία βάση. Σημασία δεν έχει πια τι γίνεται μέσα στο ένα και μοναδικό 

νουκλεόσωμα αλλά σε όλο το σύνολο αυτού που ονομάζουμε χρωματινική δομή 

ανώτερης τάξης.  

• 

• 

• 

Δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν η ιστόνη αυτή για παρόμοιου είδους επιλογή. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με την κρυσταλλική δομή του νουκλεοσώματος, (6) 

δημιούργησαν υποψίες για μια πολύ σημαντική αλληλεπίδραση  μεταξύ μιας 

περιοχής της ιστόνης Η4 (στην οποία περιλαμβάνεται και η λυσίνη 14 που 

ακετυλιώνεται) και μιας υδρόφοβης περιοχής των ιστονών Η2Α και Η2Β του 

γειτονικού νουκλεοσώματος. Η παρατήρηση αυτή παρέπεμπε και πάλι σε ανάλυση 

μιας δομής ανώτερης τάξης από το ένα νουκλεόσωμα. Το αμινοξύ της Η2Β που με 
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βάση τις δημοσιεύσεις ήταν το πιο κρίσιμο για αυτήν την αλληλεπίδραση 

μεταλλάχθηκε ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα της παρατήρησης. 

 

 

Στη δεύτερη προσπάθεια ανάλυσης του μηχανισμού ακετυλίωσης προσπαθήσαμε να 

επιλέξουμε σημειακές μεταλλαγές, στο ίδιο το μόριο του Gcn5 αυτή τη φορά, που να μην 

μπορούν να αντικαταστήσουν in vivo το φυσιολογικό μόριο. Επιλέξαμε την περιοχή του 

bromodomain που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς λόγω της άγνωστης 

λειτουργίας της. Στην επιλογή των  μεταλλαγών λήφθηκαν υπόψη πρόσφατες 

δημοσιεύσεις για σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ακετυλιωμένων αναλόγων της Η4 

και μιας περιοχής πολύ συντηρημένης και πλούσιας σε υδρόφοβα αμινοξέα του 

bromodomain της ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών P/CAF (41). 
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Α. Αναζήτηση μεταλλαγών στην ιστόνη Η2B που να επηρεάζουν τη 

μεταγραφική αναδιαμόρφωση της χρωματίνης μέσω της δράσης του 

Gcn5  

 

Α. 1. Επιλογή τυχαίων μεταλλαγών  
Με σκοπό την εύρεση μεταλλαγών στη δομημένη περιοχή των ιστονών οι οποίες να 

μπορούν να επηρεάζουν τη μεταγραφική αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, 

δημιουργήθηκε ένα γενετικό σύστημα επιλογής μεταλλαγών στην ιστόνη Η2Β οι οποίες 

να αναιρούν την ανάγκη δράσης της ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών Gcn5 για την 

ενεργοποίηση  υποκινητών-στόχων της. 

 

 1. Κλωνοποίηση της Η2Β σε κατάλληλο πλασμιδιακό φορέα  

Πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσε η κλωνοποίηση του ενός από τα 

2 γονίδια που κωδικοποιούν για την ιστόνη Η2Β σε ένα φορέα κλωνοποίησης με 

δυνατότητα αντιγραφής στη ζύμη. Επιλέχθηκε ο πλασμιδιακός φορέας YEP351 ο οποίος 

έχει το χαρακτηριστικό να διατηρείται σε πολλά αντίγραφα μέσα σε κάθε κύτταρο ζύμης 

(2 micron). Για να κλωνοποιηθεί η συγκεκριμένη ιστόνη στο φορέα που αναφέρθηκε, 

διατηρώντας το δικό της υποκινητή έγινε αντίδραση πολυμερισμού με μήτρα την περιοχή 

TRT (Σχήμα 1) κλωνοποιημένη σε πλασμιδιακό φορέα YIP5 και με τους εκκινητές 

TRT1 και TRT2, οι οποίοι στα άκρα τους περιέχουν θέσεις αναγνώρισης από το 

περιοριστικό ένζυμο BamHΙ. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 48oC 

και ο χρόνος πολυμερισμού 2 λεπτά. Το προιόν του πολυμερισμού απομονώθηκε και 

καθαρίστηκε από πήκτωμα αγαρόζης και ακολούθησε πέψη από τα περιοριστικά ένζυμα 

BamHΙ και XbaΙ. Σημειώνεται ότι το περιοριστικό ένζυμο XbaI αναγνωρίζει και κόβει 

ακριβώς στην αρχή του επόμενου γονιδίου (HΤΑ1) οπότε και το BamHI/XbaI κομμάτι με 

μέγεθος 1.35Kb περιλαμβάνει μόνο το γονίδιο της ιστόνης Ηtb1 και τον υποκινητή της 

(Σχήμα 1). Το κομμάτι αυτό απομονώθηκε και καθαρίστηκε από πήκτωμα αγαρόζης και 

χρησιμοποιήθηκε για αντίδραση σύνδεσης με τον πλασμιδιακό φορέα YEP351 κομμένο 

με τα ίδια περιοριστικά ένζυμα. Από τις αποικίες που προέκυψαν με το μετασχηματισμό 

επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων μία περιείχε την επιθυμητή κατασκευή. 
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                                    ΗΤΑ1               ΗΤΒ1 

  

                           
                         TRT2                                                            TRT1 

                                                     XbaI 
 

 

Σχήμα 1. H ΤRT περιοχή περιλαμβάνει το ένα ζεύγος των γονιδίων που κωδικοποιούν 

για τις ιστόνες Η2Α και Η2Β. Τα γονίδια αυτά ονομάζονται Hta1και Htb1, αντίστοιχα, 

και έχουν περίπου 80% ομολογία σε νουκλεοτιδικό επίπεδο με τα ομόλογά τους, τα 

οποία βρίσκονται πάλι σε ζεύγος αλλά σε άλλη περιοχή του γονιδιώματος της ζύμης. Η 

ομολογία σε πρωτεϊνικό επίπεδο είναι σχεδόν 100%. Η περιοχή ΤRT είναι 

κλωνοποιημένη σε πλασμιδιακό φορέα YIP5 και χρησιμοποιήθηκε σε αντίδραση 

πολυμερισμού με τους εκκινητές TRT1 και TRT2, όπως αναφέρεται στο κείμενο. 

Σημειώνεται η XbaI θέση που χρησιμοποιήθηκε για την κλωνοποίηση.  

 

 

2. Τυχαία μεταλλαξογένεση με χρήση υδροξυλαμίνης 

Το πλασμιδικό αυτό DNA  απομονώθηκε, καθαρίστηκε με πολυαιθυλενγλυκόλη και 

χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχιστον 4 προσπάθειες δημιουργίας τυχαίων μεταλλάξεων που 

να καθιστούν μη απαραίτητη τη δράση της ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5 για τη 

μεταγραφή γονιδίων που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, εξαρτώνται από αυτήν. 

Συγκεκριμένη ποσότητα του πλασμιδίου επωάστηκε με τέτοια συγκέντρωση 

υδροξυλαμίνης ώστε να προκύψει ένας πληθυσμός πλασμιδίων με μία και μόνη 

μεταλλαγή ανά μόριο πλασμιδίου. Ένας τέτοιος πληθυσμός «μεταλλαγμένων» 

πλασμιδίων χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων ζύμης του 

στελέχους gcn5.  
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3. Επιλογή των μεταλλαγών με βάση το φαινότυπο  

To στέλεχος gcn5 έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως είναι η αργή 

ανάπτυξη, η ανικανότητα του να ζει σε συνθήκες έλλειψης αμινοξέων (47) όπως και σε 

μέσο με μοναδική πηγή άνθρακα τη γαλακτόζη. Αδυναμία ανάπτυξης παρατηρείται και 

παρουσία του φαρμάκου ΑΤ (3-amino-1, 2, 4 triazole), το οποίο δρα ως συναγωνιστικός 

αναστολέας του προϊόντος του γονιδίου HIS3 στη ζύμη, οδηγώντας σε συνθήκες 

έλλειψης ιστιδίνης. Οι παραπάνω φαινότυποι οφείλονται στο γεγονός ότι η 

ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 είναι απαραίτητη τόσο για την ενεργοποίηση του 

μονοπατιού μεταβολισμού της γαλακτόζης όσο και για την επαγωγή (πέραν ενός 

σταθερού, χαμηλού επιπέδου) του υποκινητή του γονιδίου HIS3. Την ανικανότητα του 

στελέχους gcn5 να ζει παρουσία ΑΤ την εκμεταλλευτήκαμε σε αυτό το γενετικό 

σύστημα επιλογής μεταλλαγών: μεταλλαγές στην ιστόνη Η2Β που θα αναιρούν την 

ανάγκη για Gcn5 θα μπορούν να επιλεγούν με βάση τη βιωσιμότητα ενός στελέχους 

gcn5, που θα εκφράζει τη μεταλλαγμένη ιστόνη, σε μέσο που θα περιέχει ΑΤ.  

Τα μετασχηματισμένα με τα «μεταλλαγμένα» πλασμίδια κύτταρα του στελέχους  gcn5 

απλώνονται σε πιάτα με ελάχιστο θρεπτικό μέσο (ΜΙΝ) συμπληρωμένο με ουρακίλη 

(Ura) και τρυπτοφάνη (Trp). Όταν οι αποικίες είναι αρκετά ανεπτυγμένες μεταφέρονται 

και αποτυπώνονται (replica) σε πιάτα που αυτή τη φορά περιέχουν και 10mM AT.  

Με τη διαδικασία που αναφέρθηκε επιλέχθηκαν αρκετές αποικίες ανθεκτικές στο 

φάρμακο οι οποίες και ελέγχθηκαν για το αν η ανθεκτικότητα αυτή οφειλόταν στο 

πλασμίδιο που είχε εισαχθεί ή σε τυχαίες μεταλλαγές στο γονιδίωμα της ζύμης.  

Πλασμιδιακό DNA απομονώθηκε από τις θετικές αποικίες και χρησιμοποιήθηκε για τον 

επαναμετασχηματισμό του στελέχους gcn5 ώστε να εξεταστεί η επαναληψιμότητα του 

φαινοτύπου. Σε μία και μόνο περίπτωση η  ανθεκτικότητα στο φάρμακο παρέμενε οπότε 

και προσδιορίστηκε η πρωτοδιάταξη του μεταλλαγμένου πλασμιδίου στο οποίο 

οφειλόταν αυτός ο φαινότυπος. Η πρωτοδιάταξη έδειξε ότι μία αδενίνη του αρχικού 

πλασμιδίου είχε μετατραπεί σε γουανίνη γεγονός που είχε μετατρέψει τη λυσίνη (Κ) 46 

της ιστόνης Η2Β σε γλουταμικό (Ε).     

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταλλαγμένη ιστόνη κατέστειλε και το φαινότυπο του 

στελέχους ada2 ως προς την έλλειψη ανθεκτικότητας στο ΑΤ (Εικόνα 1) γεγονός που 

αποτέλεσε ένδειξη  ότι η ιστόνη αυτή προκαλεί καταστολή με το να αναιρεί την 
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απαίτηση των συγκεκριμένων υποκινητών για το σύμπλοκο SAGA. Η μεταλλαγμένη 

ιστόνη δεν είχε καμία επίδραση και επομένως δε βελτίωνε την αργή αύξηση των  

στελεχών ούτε και την ανικανότητά τους να ζουν σε υπόστρωμα γαλακτόζης.  

 

 

Εικόνα 1. Η μεταλλαγμένη ιστόνη καταστέλλει το φαινότυπο των στελεχών gcn5 και 

ada2 ως προς τη βιωσιμότητά τους σε ΑΤ. 

 

 

 

4. Ποσοτικός έλεγχος της καταστολής 

Για να ελεγχθεί ποσοτικά το φαινόμενο της καταστολής του φαινότυπου gcn5 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μέτρησης της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν κατασκευές στις οποίες η έκφραση του γονιδίου της β-

γαλακτοσιδάσης βρίσκεται υπό τον έλεγχο τεχνητών υποκινητών που απαιτούν τη δράση 

του Gcn5 για να επαχθούν.  

Ο πρώτος υποκινητής που χρησιμοποιήθηκε (SH) έχει κλωνοποιημένη μία ρυθμιστική 

αλληλουχία lexA (lop) στην 5΄ μη μεταφραζόμενη περιοχή του γονιδίου της β-

γαλακτοσιδάσης (Σχήμα 2). Η αλληλουχία αυτή αναγνωρίζεται από ειδικές βακτηριακές 

πρωτείνες που περιλαμβάνουν στο μόριό τους την περιοχή LexA η  οποία είναι υπεύθυνη 

για την ειδική αναγνώριση και πρόσδεση.  Για να μπορεί να αξιοποιηθεί στη ζύμη αυτό 

το βακτηριακό σύστημα πρόσδεσης πρωτείνης σε DNA, η περιοχή αυτή αναγνώρισης 
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των βακτηριακών πρωτεινών LexA συζεύγνυται μαζί με μία πρωτείνη της ζύμης της 

οποίας θέλουμε να μελετήσουμε την ενεργοποιητική ικανότητα. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η υβριδική πρωτείνη LexA-Gcn4 οπότε με πρόσδεσή της 

στη ρυθμιστική αλληλουχία μέσω του τμήματος LexA η ενεργοποίηση του γονιδίου 

αναφοράς θα οφείλεται στην ενεργοποιητική δράση του Gcn4. 

Στελέχη gcn5 που υπερεκφράζουν τη μεταλλαγμένη ιστόνη μετασχηματίζονται με το 

πλασμίδιο που φέρει το παραπάνω γονίδιο αναφοράς SH. Τα στελέχη αυτά στη συνέχεια 

ελέγχονται ως προς το ποσοστό έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης συγκρινόμενα με 

στελέχη gcn5 μετασχηματισμένα με το ίδιο πλασμίδιο αναφοράς αλλά που να 

υπερεκφράζουν την αγρίου τύπου ιστόνη. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το 

ισογενές, αγρίου τύπου, στέλεχος ζύμης. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα (Σχήμα 3) 

και στις δύο περιπτώσεις παρουσία της μεταλλαγμένης ιστόνης αυξάνεται η παραγωγή 

της β-γαλακτοσιδάσης από τον συγκεκριμένο Gcn5-εξαρτόμενο υποκινητή. Η αύξηση 

αυτή είναι ενδεικτική της μεταγραφικής ενεργοποίησης του συστήματος απουσία Gcn5. 

Ένας άλλος υποκινητής που χρησιμοποιήθηκε-o gPHO5-(Π. Συντιχάκη) περιλαμβάνει 

μια θέση πρόσδεσης του ενεργοποιητή Gcn4 στο 5’ άκρο της ρυθμιστικής αλληλουχίας 

UAS1 του υποκινητή PHO5 ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να οργανώνει ακριβώς 

ταξινομημένα νουκλεοσώματα (49) (Σχήμα 2). Και σε αυτή την περίπτωση κύτταρα 

ζύμης gcn5 και αγρίου τύπου μετασχηματίζονται με την αγρίου τύπου ή τη 

μεταλλαγμένη  ιστόνη H2B. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα παρουσία της 

μεταλλαγμένης ιστόνης οδηγεί και σε αυτή την περίπτωση σε αύξηση των επιπέδων της 

β-γαλακτοσιδάσης (Σχήμα 3).  

Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήσαμε έναν τεχνητό υποκινητή με την ίδια οργάνωση με 

το g-PHO5 (ΔgPHO5) αλλά στον οποίο έχουμε καταστρέψει τη θέση πρόσδεσης για 

Gcn4 (Σχήμα 2). Ο υποκινητής αυτός επομένως δεν απαιτεί τον ενεργοποιητή Gcn4 για 

να επαχθεί. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσία της μεταλλαγμένης ιστόνης δεν αυξάνει 

την ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης γεγονός που αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη ότι η 

μεταλλαγμένη ιστόνη δρα ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται Gcn5 και δεν προκαλεί 

απλά μια γενική ενεργοποίηση της μεταγραφής (Σχήμα 3). 

Ορισμένα από τα παραπάνω πειράματα επαναλήφθησαν στα στελέχη ada2 και gcn4 

(Σχήμα 3). Στην περίπτωση του ada2 παρατηρήθηκε ακριβώς η ίδια συμπεριφορά ενώ 
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στο gcn4 η μεταλλαγμένη ιστόνη δεν είχε το ίδιο κατασταλτικό αποτέλεσμα.Το γεγονός 

αυτό ήταν μια ισχυρή ένδειξη ότι η μεταλλαγμένη ιστόνη αναιρεί την απαίτηση των 

συγκεκριμένων υποκινητών για το σύμπλοκο SAGA αλλά όχι και για την ενεργοποιητική 

δράση του Gcn4 

α. SH 
 

  θέση πρόσδεσης                 β-γαλακτοσιδάση 

        lexA (lop)                   

 

 

                                                                                                  

 β. gPHO5 
                                                                                 

            UAS1 

                                                           

  Θέση πρόσδεσης                         β γαλακτοσιδάση 

         Gcn4 

        

 

 

 

γ. ΔgPHO5 
 

            UAS1 

                                                           

                                             β γαλακτοσιδάση 

Σχήμα 2. Οι υποκινητές που χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυρες σπεικονίζονται 

σχηματικά: α, ο υποκινητής SH όπου απεικονίζεται η θέση πρόσδεσης για πρωτεϊνες 

LexA (lop). β,  ο υποκινητής gPHO5 όπου απεικονίζονται η θέση πρόσδεσης για Gcn4, η 
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θέση πρόσδεσης για Pho4 καθώς και τα οργανωμένα νουκλεοσώματα. γ, ο υποκινητής 

ΔgPHO5 του οποίου έχουμε χαλάσει τη θέση πρόσδεσης για το Gcn4. 
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γ 
 

Σχήμα 3.  Μετρήσεις της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης (units), στα 

στελέχη που αναφέρονται. α, χρησιμοποιείται σαν πλασμίδιο αναφοράς το SH. Οι 

μετρήσεις της ενεργότητας του ενζύμου έγιναν παρουσία της αγρίου τύπου (Η, μαύρες 

μπάρες) ή της μεταλλαγμένης ιστόνης (Η*, γκρι μπάρες). β, χρησιμοποιείται ο 

υποκινητής gPHO5. Οι μετρήσεις έγιναν όπως και πριν σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ) ή 

μη. γ, χρησιμοποιείται ο υποκινητής ΔgPHO5 ακριβώς όπως και προηγουμένως.  

 

5. Ποιοτικός έλεγχος της καταστολής  

Όπως ήδη αναφέρθηκε η μεταλλαγμένη ιστόνη κατέστειλε μερικώς το φαινότυπο του 

στελέχους gcn5, ως προς τη μεταγραφική ενεργοποίηση πλασμιδίων αναφοράς που 

απαιτουν Gcn5, χωρίς να έχει κάποια γενική ενεργοποιητική δράση. Για να ελεγθεί 

περαιτέρω αυτή η παρατήρηση εξετάστηκε αν και κατά πόσον η μεταλλαγμένη ιστόνη 

δρούσε κατασταλτικά απλά και μόνο λόγω ανικανότητάς της να οργανώνεται σε 

νουκλεοσώματα. Μια έμμεση αλλά αποτελεσματική προσέγγιση ήταν ο έλεγχος αν η 

συγκεκριμένη ιστόνη  καθιστούσε μη απαραίτητη την ενεργοποιητική δράση του 

συμπλόκου Swi/Snf στους υποκινητές που αυτό ελέγχει Αν η ιστόνη προκαλούσε ένα 

γενικό χαλάρωμα της δομής των νουκλεοσωμάτων τότε θα αναιρούσε την απαίτηση για 

οποιοδήποτε μηχανισμό ανασυγκρότησης νουκλεοσωμάτων (remodeling) άρα και για το 

συγκεκριμένο σύμπλοκο (37, 23). 

 

5.a) Δημιουργία του στελέχους snf2.  

Το γονίδιο SNF2 κωδικοποιεί για την πρωτεινική υπομονάδα με δράση ATPάσης του 

συμπλόκου Swi/Snf και έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητη για τη δράση του συμπλόκου 

ως αναδιοργανωτή της χρωματίνης (nucleosome remodelling) (48). Εκμεταλλευόμενοι το 

μηχανισμό του ομόλογου ανασυνδυασμού καταστρέψαμε (gene disruption) το γονίδιο 

SNF2 διακόπτοντας το πλαίσιο ανάγνωσής του με ένα άλλο γονίδιο που συμπλήρωνε μια 

αυξοτροφία του στελέχους μας.  

Για να κλωνοποιηθεί μέρος του γονιδίου SNF2 σε κατάλληλο φορέα που να επιτρέπει 

χειρισμούς έγινε αντίδραση πολυμερισμού με μήτρα γενωμικό DNA της ζύμης και με 
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χρησιμοποίηση των εκκινητών SNF1 και SNF2 (Σχήμα 4). Η θερμοκρασία 

υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 48oC και ο χρόνος πολυμερισμού 2 λεπτά. Το προιόν 

της αντίδρασης πολυμερισμού μεγέθους 550bp απομονώθηκε και καθαρίστηκε από 

πήκτωμα αγαρόζης και ακολούθησε πέψη με το περιοριστικό ένζυμο EcoRI. Μετά από 

καθαρισμό, το κομμάτι κλωνοποιήθηκε στη θέση EcoRI του πλασμιδιακού φορέα 

pBluescript, του οποίου η περιοριστική θέση αναγνώρισης για HindIII έχει καταστραφεί. 

Πλασμιδιακό DNA της ενδιάμεσης αυτής κατασκευής χρησιμοποιήθηκε σε αντίδραση 

πέψης με το ένζυμο HindIII που αναγνωρίζει μια θέση σχεδόν στο κέντρο του 

κλωνοποιημένου κομματιού. Παράλληλα, το γονίδιο URA2, μεγέθους 1.16Kb, 

απομονώθηκε από τον πλασμιδιακό φορέα YEP24 μετά από πέψη με το ένζυμο HindIII 

και εντέθηκε με μία αντίδραση σύνδεσης στην αντίστοιχη θέση της προηγούμενης 

κατασκευής. Η τελευταία κατασκευή επωάστηκε με το ένζυμο EcoRΙ. Το κομμάτι 

μεγέθους 1.7Kb που προέκυψε (περιλαμβάνει το τμήμα του SNF2 γονιδίου που 

διακόπτεται από το γονίδιο URA3) χρησιμοποιήθηκε για μετασχηματισμό κυττάρων 

ζύμης (μέθοδος TRAFO). Οι αποικίες που αναπτύχθηκαν απουσία ουρακίλης 

ελέγχθηκαν με αντίδραση πολυμερισμού (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) και 

διαπιστώθηκε ότi μία από αυτές περιείχε την ένθεση. Η πιστοποίηση και επιβεβαίωση 

της ένθεσης έγινε και με ανάλυση κατά Southern. Σημειώνεται ότι τα γενωμικά DNA 

που απομονώθηκαν για την παραπάνω ανάλυση τέθηκαν σε αντίδραση πέψης με EcoR1 

ενώ σαν ραδιοσημασμένος ανιχνευτής για την υβριδοποίηση της μεμβράνης 

χρησιμοποιήθηκε το τμήμα του γονιδίου SWI2 που αναφέρθηκε.  

 

                     HindIII   EcoRI              HindIII             EcoRI 

 

                                      SNF1                                         SNF2 

                                                       URA3 

Σχήμα 4. Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε για την 

καταστροφή (gene disruption) του SNF2 γονιδίου. 

 

5. β) Έλεγχος πιθανής καταστολής  
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Η καταστολή που η μεταλλαγμένη ιστόνη προκαλεί στον φαινότυπο του στελέχους 

gcn5 ως προς τη βιωσιμότητα στο ΑΤ επιβεβαιώθηκε και με ανάλυση του επίπεδου 

παραγωγής του mRNA του γονιδίου HIS3 σε κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες 

επαγωγής (παρουσία 10mM AT). H ανάλυση έγινε σε αγρίου τύπου στέλεχος και σε 

στέλεχος gcn5 μετασχηματισμένα με την αγρίου τύπου ή τη μεταλλαγμένη ιστόνη. Για 

την επαγωγή, οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν μέχρι OD550 ~0.7 οπότε και προστέθηκε ΑΤ 

σε συγκέντρωση 10mM. Σε περίπου 3 ώρες τα κύτταρα συλλέχθηκαν και ακολούθησε 

απομόνωση και ανάλυση του ολικού RNA τους.  Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 η 

μεταλλαγμένη ιστόνη αυξάνει τα επίπεδα παραγωγής του HIS3 mRNA σε συνθήκες 

επαγωγής. 

Παρόμοιος έλεγχος έγινε και στο στέλεχος snf2 που κατασκευάστηκε, μόνο που στην 

περίπτωση αυτή ελέγχθηκαν τα επίπεδα παραγωγής του mRNA του SUC2 γονιδίου. Ο 

υποκινητής του SUC2 γονιδίου επάγεται σε συνθήκες έλλειψης γλυκόζης και απαιτεί το 

σύμπλοκο Swi/Snf για αυτήν την  επαγωγή. Επομένως σε ένα στέλεχος snf2 ο 

υποκινητής αυτός είναι ανενεργός. Η ανάλυση έγινε όπως πριν σε ένα αγρίου τύπου και 

σε ένα snf2 στέλεχος μετασχηματισμένα με την αγρίου τύπου ή τη μεταλλαγμένη ιστόνη. 

Για την επαγωγή, οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν μέχρι OD550 ~0.5 οπότε και ξεπλύθηκαν 

πολύ καλά με νερό πριν προστεθεί ελάχιστο μέσο χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη 

(0.05%). Σε περίπου 3 ώρες τα κύτταρα συλλέχθηκαν και ακολούθησε απομόνωση και 

ανάλυση του RNA τους όπου φάνηκε ότι η μεταλλαγμένη ιστόνη, αντίθετα με πριν, δεν 

αυξάνει τα επίπεδα παραγωγής του SUC2 mRNA (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Ανάλυση κατά Northern των HIS3 και SUC2 mRNA: η παραγωγή του 

HIS3 mRNA στο στέλεχος gcn5 και σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ) αυξάνεται παρουσία 

της μεταλλαγμένης ιστόνης (Η*). Αντίθετα τα επίπεδα του SUC2 mRNA στο στέλεχος 

snf2 και σε συνθήκες επαγωγής  ( - ) παραμένουν τα ίδια. 

 

 

 

6. Προσπάθεια δημιουργίας του στελέχους htb1 htb2 

Περισσότερο ακριβής προσέγγιση του φαινομένου επιβάλλει τη μελέτη του σε ένα 

γενετικό υπόβαθρο όπου δε θα παράγεται καθόλου η ενδογενής ιστόνη Η2Β. Για να γίνει 

αυτό πρέπει να καταστραφούν, από το γονιδίωμα της ζύμης, και τα δύο γονίδια που 

κωδικοποιούν για αυτήν την ιστόνη. H βιωσιμότητα ενός τέτοιου στελέχους θα 

επιτυγχάνεται με ένα εξωχρωμοσωμικό αντίγραφο του γονιδίου της ιστόνης του οποίου η 

έκφραση θα ελέγχεται από έναν επαγόμενο κάτω από κατάλληλες συνθήκες υποκινητή.  

 

6. α) Καταστροφή του γονιδίου ΗΤΒ1 

Για να κλωνοποιηθεί το γονίδιο HTB1 σε κατάλληλο φορέα που να επιτρέπει 

χειρισμούς έγινε αντίδραση πολυμερισμού με μήτρα το TRT πλασμίδιο και με 

χρησιμοποίηση των εκκινητών ΗΤΒ1(1) και ΗΤΒ1(2) (Σχήμα 5).  Η θερμοκρασία 
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υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 46oC και ο χρόνος πολυμερισμού 1 λεπτό. Το προιόν 

της αντίδρασης πολυμερισμού με μέγεθος 400bp απομονώθηκε και καθαρίστηκε από 

πήκτωμα αγαρόζης ενώ ακολούθησε πέψη με το περιοριστικό ένζυμο EcoR1. 

Ακολούθησε η ίδια ακριβώς διαδικασία κλωνοποίησης που εφαρμόστηκε και στην 

περίπτωση της καταστροφής του SNF2 γονιδίου. Τελικά το κομμάτι, μεγέθους 1.5Kb, 

που προκύπτει από την τελευταία κατασκευή μετά από πέψη με EcoR1 περιλαμβάνει το 

γονίδιο ΗΤΒ1 που διακόπτεται από το γονίδιο URA3 και χρησιμοποιήθηκε για 

μετασχηματισμό κυττάρων ζύμης (μέθοδος TRAFO). Οι αποικίες που αναπτύχθηκαν 

απουσία ουρακίλης ελέγχθηκαν με αντίδραση πολυμερισμού (όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως) και διαπιστώθηκε ότi δύο από αυτές περιείχαν την ένθεση. Επειδή οι 

εκκινητές καθώς και το 1.5Kb κομμάτι  που χρησιμοποιήθηκαν αναγνωρίζουν μερικώς 

και το γονίδιο ΗΤΒ2 (λόγω υψηλού βαθμού ομολογίας) για να επιβεβαιώσουμε ότι το 

γονίδιο που είχε καταστραφεί ήταν πράγματι το ΗΤΒ1 και όχι το ΗΤΒ2 καταφύγαμε σε 

ανάλυση κατά Southern. Τα γενωμικά DNA που απομονώθηκαν για την παραπάνω 

ανάλυση τέθηκαν σε αντίδραση πέψης με BamH1/XbaI και με SpeI/XbaI ενώ σαν 

ραδιοσημασμένος ανιχνευτής για την υβριδοποίηση της μεμβράνης χρησιμοποιήθηκε το 

προιόν ΗΤΒ1 της αντίδρασης πολυμερισμού που αναφέρθηκε.  

 

 

 

                     HindIII   EcoRI              HindIII             EcoRI 

 

                                      HTB1(1)                                         HTB1(2) 

                                                       URA3 

 
Σχήμα 5. Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε για την καταστροφή του ΗΤΒ1 

γονιδίου (gene disruption). 

 

6. β) Καταστροφή του γονιδίου ΗΤΒ2 σε υπόστρωμα htb1 

Για να κλωνοποιηθεί το γονίδιο HTB2 σε φορέα έγινε αντίδραση πολυμερισμού με 

μήτρα γενωμικό DNA της ζύμης και με χρησιμοποίηση των εκκινητών ΗΤΒ1(2) και 
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ΗΤΒ2(5’) (Σχήμα 6). Η θερμοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 46oC και ο 

χρόνος πολυμερισμού 1 λεπτό. Το προιόν της αντίδρασης πολυμερισμού με μέγεθος 

400bp απομονώθηκε και καθαρίστηκε από πήκτωμα αγαρόζης και ακολούθησε πέψη με 

τα περιοριστικά ένζυμα EcoR1 και Kpn1. Τελικά το κομμάτι κλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες θέσεις του φορέα pBluescript.  

Πλασμιδιακό DNA της ενδιάμεσης αυτής κατασκευής χρησιμοποιήθηκε σε αντίδραση 

πέψης με το ένζυμο EcoRV που αναγνωρίζει και κόβει σχεδόν στο κέντρο του 

κλωνοποιημένου κομματιού. Παράλληλα το γονίδιο που κωδικοποιεί για ανθεκτικότητα 

στην καναμυκίνη, με μέγεθος 1.7Kb, απομονώθηκε από τον πλασμιδιακό φορέα ???  

μετά από πέψη με τα ένζυμα EcoRV και SmaI και εντέθηκε με μία αντίδραση σύνδεσης 

στην αντίστοιχη θέση της προηγούμενης κατασκευής. Το κομμάτι που προκύπτει από 

την τελευταία κατασκευή μετά από πέψη με KpnI/BamHI και έχει μέγεθος 2.1Kb 

περιλαμβάνει το γονίδιο ΗΤΒ2 που διακόπτεται από το γονίδιο ανθεκτικότητας σε 

καναμυκίνη και χρησιμοποιήθηκε για μετασχηματισμό κυττάρων ζύμης (μέθοδος 

TRAFO) του στελέχους htb1 μετασχηματισμένου με πλασμίδιο που να φέρει αντίγραφο 

του γονίδιο HTB1 (για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του στελέχους).  Στο πλασμίδιο 

αυτό το γονίδιο της ιστόνης βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός υποκινητή που επάγεται σε 

υπόστρωμα γαλακτόζης και επομένως μπορεί να εκφράζεται ανάλογα με το θρεπτικό 

μέσο. Προείλθε με κλωνοποίηση του προιόντος της αντίδρασης πολυμερισμού-με τους 

ΗΤΒ1(1) και ΗΤΒ1(2) εκκινητές-στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης στη ζύμη pYX143 

και σε EcoR1 θέση. 

Στην περίπτωση αυτής της γονιδιακής διακοπής επιλέγουμε σε πιάτα με πλούσιο 

θρεπτικό μέσο που να περιέχουν κατάλληλη συγκέντρωση καναμυκίνης (G418). 

Αποικίες ανθεκτικές σε καναμυκίνη θα έχουν προέλθει με ένθεση του γονιδίου 

ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη στο ΗΤΒ2. Σημειώνεται ότι οι εκκινητές καθώς και το 

2.1Kb κομμάτι  που χρησιμοποιήθηκαν δεν αναγνωρίζουν το γονίδιο ΗΤΒ1 γιατί ο 

εκκινητής ΗΤΒ2(5’) υβριδοποιείται με την 5’ μη μεταφραζόμενη περιοχή του γονιδίου 

ΗΤΒ2 που δεν εμφανίζει καμία ομολογία με την αντίστοιχη περιοχή του γονιδίου HTB1.  

Αποικίες που προέκυψαν με αυτή τη διαδικασία ελέγχθηκαν με αντίδραση 

πολυμερισμού και σε όλες φάνηκε ότι το γονίδιο ΗΤΒ2 ήταν διπλασιασμένο. Οι 

προσπάθειες προς αυτή τη κατεύθυνση συνεχίζονται. 
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Σχήμα 6. Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε για την καταστροφή του ΗΤΒ2 

γονιδίου (gene disruption). 

 

 

Α. 2. Επιλογή κατευθυνόμενων μεταλλαγών  

 
Με σκοπό τον έλεγχο της υπόθεσης σύμφωνα με την οποία η  ακετυλίωση επηρεάζει 

την αλληλεπίδραση των ιστονών μεταξύ γειτονικών νουκλεοσωμάτων ερευνήθηκε αν η 

αλλαγή ενός και μόνο αμινοξέος στην ιστόνη Η2Β μπορεί να αναιρέσει την απαίτηση 

των Gcn5-εξαρτόμενων υποκινητών για την ενεργοποιητική δράση του Gcn5. 

Ειδικότερα, το γλουταμικό οξύ (Ε) 110, το οποίο με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα (6) 

ενδέχεται να παίζει ρόλο σε αυτήν την αλληλεπίδραση, μεταλλάχθηκε σε αλανίνη (Α). 

Η κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση έγινε με τη χρησιμοποίηση του συστήματος 

μεταλλαξογένεσης pALTER Εx1. Συγκεκριμένα, η κωδική περιοχή του γονιδίου ΗΤΒ1 

πολυμερίστηκε με μήτρα το ΤRT πλασμίδιο και με εκκινητές τους ΗΤΒ1(1) και 

ΗΤΒ1(2). Η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 46oC και ο χρόνος πολυμερισμού 1 

λεπτό. Το προϊόν της αντίδρασης απομονώθηκε από πήκτωμα αγαρόζης και επωάστηκε 

με το περιοριστικό ένζυμο EcoRΙ. To προϊόν της πέψης κλωνοποιήθηκε στην αντίστοιχη 

θέση του φορέα pALTER Εx1. Το ολιγονουκλεοτίδιο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

μεταλλαξογένεση ήταν το ΗΤΒ1 Ε→Α στο οποίο μία αδενίνη (Α) της φυσιολογικής 

αλυσίδας έχει μετατραπεί σε κυτοσίνη (C). Έξι από τους κλώνους που προέκυψαν μετά 

τη μεταλλαξογένεση ελέγχθηκαν με προσδιορισμό της πρωτοδιάταξης και διαπιστώθηκε 

ότι δύο από αυτούς είχαν μεταλλαχθεί. 
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Το μεταλλαγμένο γονίδιο ΗΤΒ1 πρέπει να μεταφερθεί σε έναν πλασμιδιακό φορέα 

έκφρασης στη ζύμη για να αξιοποιηθεί. Ο φορέας που χρησιμοποιήθηκε είναι ο pYX142 

και η θέση κλωνοποίησης η EcoRI. To μεταλλαγμένο γονίδιο απομονώθηκε ως προιόν 

της πέψης του μεταλλαγμένου κλώνου με το ίδιο περιοριστικό ένζυμο και 

κλωνοποιήθηκε στο φορέα pYX142. Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε για το 

μετασχηματισμό ενός στελέχους gcn5 και ερευνήθηκε αν μπορεί να συμπληρώσει το 

φαινότυπο του στελέχους. Ο ποιοτικός έλεγχος αποδείχθηκε αρνητικός, με άλλα λόγια η 

μεταλλαγμένη ιστόνη δεν καταστέλλει το φαινότυπο gcn5 ούτε ως προς το ΑΤ αλλά ούτε 

και ως προς τη γαλακτόζη ενώ δεν έχει και καμία επίδραση στην αργή ανάπτυξη.  

Αναλυτικότερη πειραματική προσέγγιση αποτέλεσε η μέτρηση της ενεργότητας της β 

γαλακτοσιδάσης σε ένα αγρίου τύπου και ένα στελέχος gcn5 μετασχηματισμένων με την 

αγρίου τύπου ή τη μεταλλαγμένη ιστόνη. Και σε αυτήν την περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκαν τα πλασμίδια αναφοράς SH και gPHO5. H ποσοτική μέτρηση δεν 

έδειξε καμία διαφορά είτε χρησιμοποιήθηκε η μεταλλαγμένη είτε η αγρίου τύπου ιστόνη. 

Αν και η παρατήρηση αυτή είναι πληροφοριακή απομένει ο έλεγχος της επίδρασης της 

μεταλλαγμένης ιστόνης σε ένα γενετικό υπόβαθρο έλλειψης των γονιδίων των ιστονών.  

Mε αυτόν τον τρόπο θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ο τρόπος που δρα να μην είναι 

επικρατής έναντι της ενδογενούς αγρίου τύπου ιστόνης. 
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Β. Αναζήτηση μεταλλαγών στο bromodomain του Gcn5 που να 

επηρεάζουν τη μεταγραφική αναδιαμόρφωση της χρωματίνης  

 
Oι πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με αλληλεπιδράσεις in vitro του bromodomain 

του Gcn5 με τις Ν-τελικές ουρές των ιστονών Η3 και Η4 (42) καθώς και του p/CAF με 

ακετυλιωμένες λυσίνες πεπτιδίων αναλόγων των παραπάνω Ν-τελικών ουρών (41), 

δημιούργησαν την ισχυρή υπόθεση ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση νουκλεοσωμάτων μέσω ακετυλίωσης. Με σκοπό 

τον έλεγχο μιας τέτοιας υπόθεσης δημιουργήσαμε 3 μεταλλαγμένες μορφές της 

πρωτείνης Gcn5:  

 

 

1. BrYA 
Η πρώτη μεταλλαγμένη μορφή του Gcn5 ονομάστηκε BrYA και σε αυτήν η τυροσίνη 

413 μετατράπηκε σε αλανίνη (Σχήμα 7). Για τη μεταλλαξογένεση χρησιμοποιήθηκε ως 

μήτρα το γονίδιο GCN5 κλωνοποιημένο στον πλασμιδιακό φορέα pALTER ex1 (Π. 

Συντιχάκη) και το ολιγονουκλεοτίδιο BrYA. Το μεταλλαγμένο γονίδιο πολυμερίστηκε με 

χρήση των εκκινητών G1 και G2. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 

48oC ενώ ο χρόνος πολυμερισμού 2 λεπτά. Το προιόν της αντίδρασης απομονώθηκε από 

πήκτωμα αγαρόζης και τέθηκε σε πέψη με το περιοριστικό ένζυμο BamHI που κόβει στα 

άκρα του εκκινητή G1 ενώ το άλλο άκρο παρέμεινε τυφλό (χαρακτηριστικό της 

πολυμεράσης pwo που χρησιμοποιήθηκε). Ακολούθησε κλωνοποίηση στο φορέα 

έκφρασης pYX-FluF2 (Π. Συντιχάκη) στις θέσεις BamHI/ EcoRV. Ο φορέας έκφρασης 

φέρει τον ΗΑ (Flu) επίτοπο και το γονίδιο κλωνοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να 

παράγεται υβριδική πρωτείνη ΗΑ-Gcn5mut. Η νέα κατασκευή χρησιμοποιείται για 

μετασχηματισμό του gcn5 στελέχους. Με ανάλυση κατά Western επιβεβαιώθηκε η 

παραγωγή της υβριδικής πρωτείνης ενώ ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η υβριδική 

πρωτείνη HA-Gcn5 (φυσιολογική μορφή Gcn5) (Π. Συντιχάκη), εκφρασμένη στο ίδιο 

στέλεχος (Εικόνα 3) 
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2. BrTA 
Η δεύτερη μεταλλαγμένη μορφή του Gcn5 ονομάστηκε BrΤA και σε αυτήν η προλίνη 

371 μετατράπηκε σε θρεονίνη ενώ η μεθειονίνη 372 σε αλανίνη (Σχήμα 7). Για τη 

μεταλλαξογένεση χρησιμοποιήθηκε ο εκκινητής BrTA σε μία αντίδραση πολυμερισμού 

μαζί με τον εκκινητή G1. Το προιόν της αντίδρασης απομονώθηκε και καθαρίστηκε από 

πήκτωμα αγαρόζης και επωάστηκε με το περιοριστικό ένζυμο NcoI, που κόβει εσωτερικά 

το γονίδιο, ενώ το άλλο άκρο παραμένει τυφλό (χαρακτηριστικό της πολυμεράσης pwo 

που χρησιμοποιήθηκε). Η ζώνη με μέγεθος 680bp απομονώθηκε και κλωνοποιήθηκε στο 

φορέα έκφρασης pYX142 στις θέσεις NcoI/EcoRV. Η ενδιάμεση αυτή κατασκευή 

κρίθηκε αναγκαία για να αξιοποιηθεί μια δεύτερη θέση NcoI που βρίσκεται στον 

εκκινητή BRTA,ακριβώς στο άκρο του προϊόντος πολυμερισμού και επομένως δεν 

αναγνωριζόταν από το ένζυμο. Το τμήμα του DNA, μεγέθους 680bp, που προέκυψε  με 

εκ νέου πέψη της κατασκευής αυτής με NcoI χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει το 

αντίστοιχο τμήμα της κωδικής περιοχής του φυσιολογικού GCN5 στο πλασμίδιο 

pYX142- HA-GCN5. Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε για μετασχηματισμό του 

gcn5 στελέχους. Με ανάλυση κατά Western πιστοποιήθηκε η παραγωγή της υβριδικής 

πρωτείνης ενώ ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε, όπως και πρηγουμένως, η υβριδική, 

φυσιολογική HA-Gcn5 εκφρασμένη στο ίδιο στέλεχος (Εικόνα 3). 

 

 

3.BrΔ 
Στην τρίτη μορφή του Gcn5 που χρησιμοποιήθηκε υπάρχει έλλειψη μιας περιοχής του 

bromodomain (Σχήμα 7). Συγκεκριμένα απουσιάζουν τα κατάλοιπα 379-440 οπότε 

προκύπτει ένα μικρότερο, ελλειμματικό παράγωγο της πρωτείνης. Η μορφή αυτή της 

πρωτείνης προέκυψε με τυχαία δημιουργία ενός κωδικονίου λήξης στη θέση 379.  

Η πρωτείνη εκφράστηκε στο στέλεχος gcn5 και πάλι ως υβριδική πρωτείνη 

συζευγμένη με ΗΑ και ελέγχθηκε η παραγωγή της ακριβώς όπως και προηγουμένως 

(Εικόνα 3). 
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Σχήμα  7. Σχηματική απεικόνιση του bromodomain του Gcn5 (αμινοξέα 332 με 432) 

όπου φαίνονται οι 4 έλικες αΖ, αΑ, αΒ και αC. Σημειώνονται τα αμινοξέα που έχουν 

μεταλλαχθεί καθώς και το τέλος της ελλειματικής πρωτείνης ΒrΔ (αστερίσκος). 

 

 

 

Εικόνα 3. Ανοσοχημικός εντοπισμός των μεταλλαγμένων μορφών Gcn5 συζευγμένων 

με τον επίτοπο ΗΑ. 
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4. Φαινότυποι των μεταλλαγμένων πρωτεινών 
Τα μετασχηματισμένα με τη μεταλλαγμένη μορφή του Gcn5, στελέχη gcn5, 

αναλύθηκαν ως προς το φαινότυπό τους συγκρινόμενα με τα ίδια στελέχη 

μετασχηματισμένα με το αγρίου τύπου μόριο:  

• Ως προς τη βιωσιμότητα τους σε ΑΤ: οι πρωτείνες BrYA και BrTA είχαν την 

ικανότητα να συμπληρώνουν μερικώς το φαινότυπο του στελέχους gcn5 όταν 

χρησιμοποιήθηκαν χαμηλές συγκεντρώσεις ΑΤ (10mM) (Eικόνα 4). Αντίθετα σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις (30mM) οι πρωτείνες δε συμπλήρωναν πλήρως το gcn5 

φαινότυπο. Η BrΔ πρωτείνη δεν είχε καμία ικανότητα συμπλήρωσης. Κατά αναλογία 

το επίπεδο παραγωγής του HIS3 mRNA σε συνθήκες επαγωγής (10mM AT) 

παρουσία των μεταλλαγμένων πρωτεινών ήταν σχετικά χαμηλότερο (Εικόνα 5). 

• Ως προς την αύξηση: το μετασχηματισμένο στέλεχος gcn5 με τις πρωτείνες BrYA ή 

BrTA έδειχνε να μεγαλώνει πιο αργά σε ελάχιστο μέσο από το αντίστοιχο στέλεχος 

μετασχηματισμένο με την αγρίου τύπου πρωτείνη. Το μετασχηματισμένο με την 

πρωτείνη BrΔ στέλεχος αυξανόταν σαφώς πιο αργά, σχεδόν με ίδιο ρυθμό με το 

gcn5. 

• Ως προς τη βιωσιμότητα τους σε υπόστρωμα με γαλακτόζη: η ανικανότητα επιβίωσης 

του στελέχους gcn5 συμπληρωνόταν πλήρως παρουσία των πρωτεινών BrYA ή 

BrTA όχι όμως και παρουσία της πρωτείνης BrΔ. 

• Ως προς την παραγωγή β-γαλακτοσιδάσης όταν αυτή ελέγχεται από υποκινητές Gcn5 

εξαρτόμενους: ο πιο ενδιαφέρον φαινότυπος αυτών των μεταλλαγών παρατηρήθηκε 

όταν χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο αναφοράς gPHO5. Φάνηκε ότι οι πρωτείνες 

BrYA, BrTA και BrΔ δεν ήταν ικανές να υποστηρίξουν μεταγραφική ενεργοποίηση 

στο συγκεκριμένο υποκινητή (Σχήμα 8). Περαιτέρω ανάλυση της παρατήρησης 

αυτής (Π. Συντιχάκη, Γ. Θηραίος) -και στο συγκεκριμένο υποκινητή- έδειξε ότι οι 

μεταλλαγμένες πρωτείνες δεν έχαναν την ικανότητά τους για ακετυλίωση των 

ιστονών, in vivo, αλλά δεν επέτρεπαν τη νουκλεοσωμική ανασυγκρότηση 

(remodeling) άρα και την ενεργοποίηση. 
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Σχήμα 8. Mέτρηση της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης ενός στελέχους 

gcn5 μετασχηματισμένου με τις μεταλλαγμένες μορφές του Gcn5, σε κανονικές 

συνθήκες (μαύρες μπάρες) και σε συνθήκες επαγωγής με ΑΤ (γκρι μπάρες). 

 

 

 

Εικόνα 4. Οι μεταλλαγμένες μορφές του Gcn5 συμπληρώνουν σε διαφορετικό βαθμό 

την ανικανότητα του στελέχους gcn5 να επιβιώνει σε μέσο παρουσία ΑΤ (10mM). 
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Εικόνα 5. Ανάλυση των επιπέδων παραγωγής του mRNA του HIS3 γονιδίου σε 

στελέχη gcn5 τα οποία εκφράζουν τα 3 μεταλλαγμένα παράγωγα του Gcn5: η παραγωγή 

του HIS3 mRNA,σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ), στα στελέχη που εκφράζουν τις μορφές 

BrYA, BrTA και BrΔ είναι μειωμένη σε σχέση με την παραγωγή του HIS3 mRNA στο 

στέλεχος που εκφράζει τη φυσιολογική μορφή της πρωτεΐνης. 
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Συζήτηση 
 

Σε αυτήν την εργασία επιχειρήθηκε μια προσπάθεια επιλογής μεταλλαγών στην 

ιστόνη Η2Β ή στο μόριο του Gcn5 οι οποίες με γενετική ανάλυση φαινοτύπων να δίνουν 

πληροφορίες για την in vivo δράση του Gcn5. Στην πρώτη περίπτωση, ελέγξαμε την 

επίδραση δύο μεταλλαγών στην ιστόνη Η2Β, η μία προέκυψε με τυχαία γενετική επιλογή 

ενώ η άλλη με κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση. Στη δεύτερη περίπτωση 

δημιουργήσαμε, και πάλι με κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση, τρεις μεταλλαγμένες 

μορφές της πρωτεΐνης Gcn5.   

 

Α. Ανάλυση των φαινοτύπων έκφρασης των μεταλλαγμένων ιστονών:  

 

• Φαινότυπος της τυχαίας μεταλλαγής :  
Έχουν ήδη αναφερθεί οι λόγοι που μας παρέπεμψαν στη χρήση της συγκεκριμένης 

ιστόνης ως υπόστρωμα στην προσπάθεια γενετικής επιλογής μεταλλαγών σχετιζόμενων 

in vivo με το φαινότυπο του στελέχους gcn5.  Από την παραπάνω ανάλυση, επιλέγχθηκε 

τελικά μία μεταλλαγή στην οποία η λυσίνη (Κ) 46 της ιστόνης Η2Β είχε μετατραπεί σε 

γλουταμικό (Ε). Η μεταλλαγή αυτή βρίσκεται στο οργανωμένο τμήμα της ιστόνης 

(histone fold) και συγκεκριμένα στο τέλος της πρώτης α-έλικας (α1).  

Το μετασχηματισμένο με τη μεταλλαγμένη ιστόνη στέλεχος gcn5 έχει την ικανότητα 

να επιβιώνει σε θρεπτικό μέσο παρουσία ΑΤ, δηλαδή σε μία κατάσταση που όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, προκαλεί έλλειψη ιστιδίνης. Η παρατήρηση αυτή συνεπάγεται ότι ο 

υποκινητής του HIS3 γονιδίου δεν απαιτεί πλέον το Gcn5 για να επαχθεί, γεγονός που 

φάνηκε και με ανάλυση των επιπέδων παραγωγής του mRNA του HIS3 γονιδίου σε 

συσνθήκες επαγωγής.  Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με ποσοτικές μετρήσεις 

της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης σε τεχνητούς υποκινητές Gcn5- 

εξαρτόμενους. Πράγματι, φάνηκε ότι η υπερέκφραση της μεταλλαγμένης ιστόνης 

αυξάνει τα επίπεδα παραγωγής της β- γαλακτοσιδάσης όχι μόνο στο στέλεχος gcn5 αλλά 

και στο αγρίου τύπου στέλεχος.   Η αύξηση αυτή που παρατηρείται στο αγρίου τύπου 

στέλεχος (το οποίο εκφράζει Gcn5) αντικατοπτρίζει είτε μία γενική ενεργοποιητική 
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ικανότητα της μεταλλαγμένης ιστόνης είτε ενισχύει την υπόθεση της απεξάρτησης  του 

συστήματος από την δράση του Gcn5: ο αριθμός των μορίων του Gcn5 που 

επιστρατεύεται στο αγρίου τύπου στέλεχος, είναι λογικό να βρίσκεται υπό σχετικό 

περιορισμό, λόγω ρύθμισης στην έκφραση του και στον τρόπο χρήσης του. Σε ένα 

στέλεχος, αντίθετα, όπου το Gcn5 δε θα απαιτείται, οι υποκινητές οι ελεγχόμενοι από 

αυτό θα είναι αυτό-επαγώμενοι και άρα δε θα έχουν όρια στην έκφρασή τους εξαιτίας 

της έλλειψης αφθονίας του συν-ενεργοποιητή.  

Αν η μεταλλαγμένη ιστόνη προκαλούσε μία γενική ενεργοποίηση ανεξάρτητη από το 

Gcn5 τότε θα έπρεπε να αυξάνει και τα επίπεδα παραγωγής της β- γαλακτοσιδάσης από 

τεχνητούς υποκινητές που δεν απαιτούν Gcn5 για να επαχθούν. Όπως όμως φάνηκε με τη 

χρησιμοποίηση τέτοιων υποκινητών, η μεταλλαγμένη ιστόνη δεν αυξάνει τα επίπεδα 

παραγωγής της β-γαλακτοσιδάσης ούτε στο αγρίου τύπου αλλά ούτε και στο gcn5 

στέλεχος. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η μεταλλαγμένη 

ιστόνη δρα ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται Gcn5 και δεν προκαλεί απλά μία 

γενική ενεργοποίηση της μεταγραφής. 
Ορισμένες από τις μετρήσεις που αναφέρθηκαν επαναλήφθησαν και στις περιπτώσεις 

των στελεχών ada2 και gcn4. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρήθηκε στην πρώτη 

περίπτωση, ενδεικτική μιας συσχέτισης του συμπλόκου Ada ή SAGA με το φαινόμενο. 

Αντίθετα, η ιστόνη δεν κατέστειλλε το φαινότυπο του στελέχους gcn4, με άλλα λόγια 

παρέμεινε επιτακτική η δράση του ενεργοποιητή Gcn4, παρότι δεν ήταν αναγκαία  πλέον 

η δράση του Gcn5.  

Ήδη αναφέρθηκε ότι η παραπάνω μεταλλαγή εντοπίστηκε στο οργανωμένο τμήμα 

της ιστόνης και συγκεκριμένα στο τέλος της α-έλικας σε μια περιοχή που βρίσκεται στην 

επιφάνεια διμερισμού των ιστονών Η2Α και Η2Β (6,23). Εξαιτίας αυτής της 

παρατήρησης,  αρχική μας υπόθεση ήταν ότι ενδεχομένως η μεταλλαγή αυτή να χαλάει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών  ιστονών, δημιουργώντας μια κατάσταση 

μερικής ή πλήρους ανασυγκρότησης νουκλεοσωμάτων, αναιρώντας συνεπώς την ανάγκη 

δράσης ενός μηχανισμού ανασυγκρότησης. Έχουν αναφερθεί τέτοιου είδους μεταλλαγές 

σε ιστόνες (22, 23) και προκαλούν τέτοιες δομικές αλλαγές στα νουκλεοσώματα ώστε 

πλέον δεν απαιτείται επιπλέον μηχανισμός αναδιοργάνωσης. Οι μεταλλαγές αυτές 

συνήθως, λόγω ακριβώς αυτής της γενικής έμμεσης ενεργοποιητικής δράσης τους, έχουν 
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αντίκτυπο τόσο σε συστήματα όπου απαιτείται το Gcn5 ως αναδιοργανωτής όσο και σε 

συστήματα που απαιτούν  το Swi/Snf. Με σκοπό να ελέγξουμε αν η μεταλλαγή μας δρά 

με ανάλογο τρόπο διερευνήσαμε το αποτέλεσμα της έκφρασής της σε ένα στέλεχος snf2. 

Το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος ελέγχου αποδείχθηκε αρνητικό, με άλλα λόγια η 

μεταλλαγμένη ιστόνη καταστέλλει ειδικά το φαινότυπο του στελέχους gcn5 χωρίς να έχει 

γενική ενεργοποιητική δράση.   

Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαδίζει με τα φαινοτυπικά 

αποτελέσματα της έκφρασης της μεταλλαγμένης ιστόνης στα δύο στελέχη gcn5 και  

snf2). Το στέλεχος gcn5 που εκφράζει τη μεταλλαγμένη ιστόνη γίνεται ανθεκτικό στο 

ΑΤ αλλά δεν βελτιώνεται ως προς την αυξητική του ικανότητα ούτε και επιβιώνει σε 

μέσο με πηγή άνθρακα τη γαλακτόζη. O υποκινητής του γονιδίου HIS3 που επάγεται 

παρουσία ΑΤ, απαιτεί το Gcn5 για να ενεργοποιηθεί όχι όμως και το Swi/Snf. Αντίθετα ο 

υποκινητής GAL4 που επάγεται σε υπόστρωμα γαλακτόζης απαιτεί και τους δύο 

μηχανισμούς ανασυγκρότησης για να ενεργοποιηθεί.  

Η συνδυαστική θεώρηση των παραπάνω παρατηρήσεων δημιουργεί την ισχυρή 

υπόνοια ότι οι υποκινητές που απαιτούν μόνο την ανασυγκροτική δράση του Gcn5 

«επηρεάζονται» παρουσία της μεταλλαγμένης ιστόνης ενώ αντίθετα οι υποκινητές που 

απαιτούν εκτός από Gcn5 και τη δράση του  Swi/Snf (GAL4) ή μόνο αυτήν (SUC2) δεν 

«επηρεάζονται». Με άλλα λόγια, η μεταλλαγή αυτή δρα ειδικά στο φαινότυπο του 

στελέχους gcn5 γεγονός που συνεπάγεται ότι προκαλεί μια αναδιαμόρφωση στη 

χρωματινική δομή που μιμείται την αναδιαμόρφωση που επιτυγχάνεται με ακετυλίωση. 

Δημιουργείται δηλαδή μια τέτοια κατάσταση ώστε πλέον η ακετυλίωση να μην είναι 

αναγκαία μιας και η ίδια νουκλεοσωμική αναδιαμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί –άμεσα ή 

έμμεσα- μέσω της μεταλλαγής αυτής. Οι παρατηρήσεις αυτές αν συνδυαστούν με το 

γεγονός ότι η ιστόνη Η2Β δεν αποτελεί φυσικό υπόστρωμα για ακετυλίωση του Gcn5 in 

vivo, έχουν ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια εξήγησης και διερεύνησης του 

μηχανισμού ανασυγκρότησης μέσω ακετυλίωσης. Ενδεχομένως, με τη βοήθεια τέτοιων 

παρατηρήσεων να συσχετιστεί πιο άμεσα η ακετυλίωση με αλλαγή  μιας δομή ανώτερης 

τάξης από αυτήν του ενός και μόνο νουκλεοσώματος. 

Τέλος, πιο λεπτομερής προσέγγιση του φαινομένου επιβάλλει τη μελέτη του σε ένα 

γενετικό υπόβαθρο όπου δε θα παράγεται καθόλου η ενδογενής ιστόνη Η2Β. Τεχνικές 
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δυσκολίες δε μας έχουν επιτρέψει ακόμα τη δημιουργία του διπλά μεταλλαγμένου 

στελέχους για τα δύο χρωμοσωμικά αντίγραφα γονιδίων της ιστόνης Η2Β. Μόλις αυτό 

γίνει εφικτό θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου με διερεύνηση 

της νουκλεοσωμικής κατάστασης (ανάλυση της ευαισθησίας σε περιοριστικά ένζυμα, 

πέψη με μικροκοκκική νουκλεάση) των Gcn5-εξαρτόμενων υποκινητών παρουσία της 

μεταλλαγμένης ιστόνης. Επιπλεόν, ο έλεγχος άλλων υποκινητών εξαρτόμενων από 

Swi/Snf ή Swi/Snf και Gcn5 απαιτείται για να εδραιωθεί η ισχυρή ένδειξη για έναν 

αυστηρά Gcn5 σχετιζόμενο μηχανισμό δράσης της μεταλλαγμένης ιστόνης.  

 

• Φαινότυπος της κατευθυνόμενης μεταλλαγής: 

Στην κατευθυνόμενη, σημειακή μεταλλαγή της ιστόνης Η2Β το γλουταμικό οξύ 110 

μετατράπηκε σε αλανίνη. Το αμινοξύ που μεταλλάχθηκε βρίσκεται σε μια όξινη περιοχή 

του νουκλεοσώματος που σχηματίζεται από τις πλευρικές αλυσίδες γλουταμικών οξέων 

της ιστόνης Η2Α και του συγκεκριμένου γλουταμικού της Η2Β. Η περιοχή αυτή έχει 

αναφερθεί ότι σχηματίζει αλληλεπιδράσεις με τα βασικά αμινοξέα Κ16-Ν25 της Η4 (6). 

Αν αυτή η αλληλεπίδραση είναι πραγματική τότε η ακετυλίωση της λυσίνης (Κ) 16 λόγω 

ουδετεροποίησης του φορτίου της θα την εξασθενεί.  Με δεδομένο ότι η λυσίνη (Κ) 16 

αποτελεί έναν από τους in vivo στόχους ακετυλίωσης του Gcn5, θεωρήσαμε ότι με τη 

μεταλλαγή αυτή θα μπορούσαμε να μελετήσουμε ένα έμμεσο αποτέλεσμα της 

ακετυλίωσης της Η4, μιας και η άμεση παρατήρηση μεταλλαγών στη λυσίνη 16 λόγω 

πλειοτροπισμού δεν είναι πληροφοριακή (38).  

Ελέγξαμε το φαινότυπο του στελέχους gcn5, μετασχηματισμένου με τη 

μεταλλαγμένη ιστόνη. Αν πράγματι η ακετυλίωση είχε σαν βασικό ρόλο της την 

εξασθένιση της αλληλεπίδρασης που αναφέρθηκε, τότε δημιουργώντας μια κατάσταση 

τεχνητής εξασθένισης με την εισαγωγή της μεταλλαγής θα αναιρούσαμε την ανάγκη για 

ακετυλίωση, άρα και για τη δράση του Gcn5. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο 

βιωσιμότητας σε ΑΤ, σε γαλακτόζη αλλά και με έλεγχο διαφορετικών Gcn5-

εξαρτόμενων υποκινητών, η μεταλλαγή δεν προκαλούσε καμία καταστολή.  

Αν και η παρατήρηση αυτή είναι πληροφοριακή δε συνεπάγεται ότι η αρχική 

υπόθεση είναι λανθασμένη. Απομένει ο έλεγχος σε ένα γενετικό υπόβαθρο έλλειψης των 

γονιδίων των ιστονών ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο τρόπος που δρα να είναι 
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υπολειπόμενος έναντι της ενδογενούς αγρίου τύπου ιστόνης. Επιπλέον, υπάρχει η πολύ 

ισχυρή πιθανότητα η μεταλλαγή αυτή να πρέπει να συνδυαστεί με μεταλλαγές στην 

αντίστοιχη περιοχή της Η2Α για να δώσει φαινότυπο, ιδίως αν υπάρχει κάποιο είδος 

πλεονασμού στην παραπάνω αλληλεπίδραση.     

 

 

Β. Ανάλυση των φαινοτύπων των μεταλλαγμένων μορφών του Gcn5 
 

Με σκοπό να διερευνύσουμε περαιτέρω το μηχανισμό ακετυλίωσης δημιουργήσαμε 

μεταλλαγές, στο ίδιο το μόριο του Gcn5, που να έχουν επίπτωση στην in vivo δράση του. 

Στην επιλογή των  μεταλλαγών λάβαμε υπόψιν μας πρόσφατες δημοσιεύσεις για 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ακετυλιωμένων λυσινών Ν-τελικών πεπτιδίων της 

ιστόνης Η4 και μιας περιοχής πολύ συντηρημένης και πλούσιας σε υδρόφοβα αμινοξέα 

του bromodomain της ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών P/CAF (41). Εάν οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές είναι πραγματικές και ουσιαστικές για την in vivo δράση του 

Gcn5, τότε η μετατροπή των υπεύθυνων, υδρόφοβων αμινοξέων σε ουδέτερα θα χαλάει 

αυτή την αλληλεπίδραση αναστέλλοντας λοιπόν τη δράση του μορίου. 

Οι μεταλλαγμένες μορφές του Gcn5 που δημιουργήσαμε ελέγχθηκαν ως προς την 

ικανότητα συμπλήρωσης του στελέχους gcn5. Οι φαινότυποι της αργής αύξησης, μη 

βιωσιμότητας σε μέσο παρουσία ΑΤ και σε μέσο με πηγή άνθρακα τη γαλακτόζη 

συμπληρώνονται σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τη μεταλλαγμένη μορφή. Η μορφή 

του Gcn5 στην οποία έχουμε έλλειψη μέρους του bromodomain (BrΔ) εμφανίζει τη 

μικρότερη ικανότητα συμπλήρωσης: πλήρης ανικανότητα επιβίωσης σε μέσο με 

γαλακτόζη, σχεδόν πλήρης ανικανότητα επιβίωσης παρουσία ΑΤ και αργή ανάπτυξη. 

Από τις δύο άλλες μορφές, η BrYA είναι ελαφρώς χειρότερη, από άποψη συμπλήρωσης, 

σε σχέση με την BrTA αλλά και οι δύο σαφώς καλύτερες από την BrΔ: ικανότητα 

επιβίωσης σε μέσο με γαλακτόζη, μέτρια ικανότητα επιβίωσης σε μέσο παρουσία ΑΤ (η 

ικανότητα αυτή μερικής συμπλήρωσης μειωνόταν με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

ΑΤ στο μέσο), σαφώς αυξημένος χρόνος διπλασιασμού σε σχέση με το στελέχος gcn5. 

Ο πιο ενδιαφέρvν φαινότυπος αυτών των μεταλλαγμένων μορφών φάνηκε όταν 

χρησιμοποιήθηκε ο τεχνητός υποκινητής gPHO5 που οργανώνει ακριβώς ταξινομημένα 
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νουκλεοσώματα και φέρει θέση αναγνώρισης γαι τον ενεργοποιητή Gcn4. Οι τρείς 

μορφές είναι πλήρως ανίκανες να προκαλέσουν μεταγραφική ενεργοποίηση του 

υποκινητή αυτού. Η παρατήρηση αυτή συνδυαζόμενη με τους φαινοτύπους των 

μεταλλαγμένων παραγώγων στο στέλεχος gcn5, υποδεικνύει ότι η ικανότητα 

συμπλήρωσης ποικίλει, ανάλογα με τον υποκινητή στον οποίον το μεταλλαγμενο Gcn5 

στρατολογείται. Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη ενός μοναδικού μοντέλου για το μηχανισμό 

δράσης, με καθολική ισχύ για όλους τους υποκινητές φαίνεται αδύνατη, δεδομένου ότι 

κάθε υποκινητής και συνεπώς κάθε σύστημα ενεργοποίησης αποδεικνύεται ξεχωριστό 

στον τρόπο ελέγχου του.  

Η ανικανότητα των μεταλλαγμένων παραγώγων να επάγουν τον υποκινητή gPHO5 

ερευνήθηκε περαιτέρω με μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων από τις οποίες 

προέκυψαν ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία. Οι μεταλλαγμένες μορφές του Gcn5 

στερούνται της ικανότητας να προκαλούν αναδιαμόρφωση της χρωματίνης στο 

συγκεκριμένο υποκινητή, όπως έδειξαν πειράματα ευαισθησίας σε περιοριστικά ένζυμα 

που αναγνωρίζουν θέσεις μέσα στα οργανωμένα νουκλεοσώματα. Παρόλη την 

ανικανότητα τους να προκαλέσουν αναδιαμόρφωση, οι μεταλλαγμένες μορφές όχι απλά 

διατηρούν την ικανότητά τους για ακετυλίωση in vivο, αλλά προκαλούν και μια 

κατάσταση υπερακετυλίωσης, σε σχέση πάντα με την ακετυλίωση που ανιχνεύεται 

παρουσία της φυσιολογικής πρωτεΐνης. Οι παρατηρήσεις αυτές προήλθαν από πειράματα 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (Π. Συντυχάκη). Ακριβώς οι ίδιοι φαινότυποι 

(ανικανότητα αναδιαμόρφωσης, υπερακετυλίωση) καταγράφηκαν και σε γενετικό 

υπόστρωμα έλλειψης του SNF2 γονιδίου, γεγονός που αποτέλεσε μια ισχυρή ένδειξη ότι 

για να επιτευχθεί η τελική νουκλεοσωμική αναδιαμόρφωση απαιτείται ένα ανεξάρτητο 

από την ακετυλίωση βήμα το οποίο απαιτεί τη συνδυαστική δράση των δύο ενεργοτήτων 

και το οποίο με κάποιο τρόπο περιορίζει –έμμεσα ή άμεσα-  τα επίπεδα της ακετυλίωσης.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η εξαρτόμενη από το Gcn5 

ακετυλίωση του συγκεκριμένου υποκινητή δεν επαρκεί για να επιφέρει αναδιαμόρφωση 

της χρωματίνης ικανή να επιτρέψει μεταγραφή. Απαιτείται ένα, τουλάχιστον, επιπλέον 

βήμα, δράσης του συμπλόκου Swi/Snf εξαρτόμενης από αλληλεπιδράσεις του 

bromodomain με τις ήδη ακετυλιωμένες ιστόνες. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές του 

bromodomain με τις ακετυλιωμένες Ν-τελικές ουρές των Η3 και Η4 δείχνουν να 
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κατευθύνουν την επερχόμενη νουκλεοσωμική αναδιαμόρφωση είτε με την εγκαθίδρυση 

κατάλληλου νουκλεοσωμικού υποστρώματος, είτε με τη ρύθμιση της δράσης του 

συμπλόκου Swi/Snf, είτε με ένα συνδυασμό αυτών.   
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1. ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 
 

TRT1:          5’ >  CGG GAT CCC GAG AAC ACA ATT TTA C  <  3’ 

                                       BamHI  

Υβριδοποιείται 141 με 158 βάσεις πριν από το κωδικόνιο λήξης του ΗΤΒ1 

γονιδίου. 

 

TRT2:          5’ >  CGG GAT CCG CAA CAG TGC CCA ATG A  <  3’ 

                                        BamHI 

Υβριδοποιείται 225 με  242 περίπου βάσεις πριν από το κωδικόνιο λήξης του 

ΗΤΑ1 γονιδίου. 

 

SNF1:           5’ >  GGA ATT CCG TGG GCC ATA TTT AGT C  <  3’ 

                                      EcoRI 

Υβριδοποιείται στίς θέσεις 2446 με 2463 του γονιδίου SNF2. 

 

SNF2:           5’ >  GGA ATT CGC ACT TCA CTA CCT TC <  3’ 

                                      EcoRI 

Υβριδοποιείται στίς θέσεις 3023 με 3039 του γονιδίου SNF2. 

 

HTB1(1):      5’ >  CGG AAT TCA TGT CTG CTA AAG CCG A <  3’ 

                                         EcoRI 

Υβριδοποιείται στην αρχή του ΗΤΒ1 γονιδίου. Με έντονο μαύρο φαίνεται το 

κωδικόνιο έναρξης. 

 

HTB1(2):      5’ >  CGG AAT TCT TAT GCT TGA GTA GAG G <  3’ 

                                          EcoRI 

Υβριδοποιείται στο τέλος του ΗΤΒ1 γονιδίου. Με έντονο μαύρο φαίνεται 

το κωδικόνιο λήξης. 
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HTB2(5’):      5’ >  GGG GTA CCC CCA ACT TAC TCT ACA ACT A <  3’ 

                                           KpnI 

Υβριδοποιείται στην 5’μη μεταφραζόμενη περιοχή του ΗΤΒ2 γονιδίου ακριβώς 

πριν από το κωδικόνιο έναρξης. 

 

HTB1 Ε→Α:  5’ >  CTT AGC CAA TG*C ACC TGG TAA  <  3’ 

Υβριδοποιείται στις βάσεις 315 με 336 του γονιδίου ΗΤΒ1. Με αστερίσκο 

δηλώνεται η αλλαγμένη βάση. 

                                             

BR YA:          5’ >  CTA GCC TAT TAG CAT ACT TGT AC*G* C*CG ACG    TAT 

TCT CGC CAT TG  <  3’ 

Υβριδοποιείται στις βάσεις 1218 με 1261 του γονιδίου GCN5. Με 

αστερίσκο δηλώνονται οι αλλαγμένες βάσεις. 

 

BR TA:          5’ >  CCA TGG TGC TCA AGT CCG* C*G*G T*CT CTT TGA TAA 

AAT CAT AAT AG<  3’ 

Υβριδοποιείται στις βάσεις 1088 με 1132 του γονιδίου GCN5. Με 

αστερίσκο δηλώνονται οι αλλαγμένες βάσεις. 

 

G1:                 5’ >  ACA TGC ATG CAT GGT CAC AAA ACA TCA G <  3’ 

                                                 SphI 
Υβριδοποιείται στην αρχή του GCN5 γονιδίου. Με έντονο μαύρο φαίνεται το 

κωδικόνιο έναρξης. 

 

G2:                 5’ >  ACA TGC ATG CTT AAT CAA TAA GGT GAG <  3’ 

                                                  SphI 

Υβριδοποιείται στο τέλος του GCN5 γονιδίου. Με έντονο μαύρο φαίνεται το 

κωδικόνιο λήξης. 
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2. ΥΛΙΚΑ 

 
Όλα τα θρεπτικά μέσα, υγρά και στερεά, καθώς και τα διαλύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των εργαστηριακών 

εγχειριδίων Current Protocols in Molecular Biology (CPMB) και Molecular cloning 

(Sambrook et al.). Τα χημικά και τα αντιδραστήρια έχουν παρασκευαστεί από τις 

εταιρίες: SIGMA, AMERSHAM, PROMEGA, NEW ENGLAND BIOLABS, 

STRATAGENE, BOEHRINGER MANHEIM. 

Τα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στις 

εταιρίες MINOTECH, NEW ENGLAND BIOLABS, PROMEGA και STRATAGENE. 

Οι συνθήκες αντίδρασης που επιλέχθησαν ήταν οι προτεινόμενες από τους 

κατασκευαστές. 

 

 

2. ΣΤΕΛΕΧΗ – ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Τα βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν για μετασχηματισμό ήταν τα XL1-

Blue, DH5a, JM109 οι γονότυποί των οποίων αναφέρονται από τoυς Sambrook et al. 

Στην περίπτωση της σημειακής μεταλλαξογένεσης χρησιμοποιήθηκε και το βακτηριακό 

στέλεχος ES1301 mutS που δεν έχει δυνατότητα επιδιόρθωσης των βλαβών που 

συμβαίνουν στο DΝΑ. Ο γονότυπος του αναφέρεται από τους κατασκευαστές του 

συγκεκριμένου συστήματος μεταλλαξογένεσης (Altered Sites II in vitro Mutagenesis 

Systems). Οι πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι pBluescript 

(BIOLABS) και  pALTER ex1 (PROMEGA). 

Tα στελέχη ζύμης gcn5, gcn4, ada2 και snf2 που χρησιμοποιήθηκαν έχουν προκύψει 

με καταστροφή των αντίστοιχων γονιδίων (gene disruption) από ένα προγονικό στέλεχος 

GAL2 S288C με γονότυπο MATa trp1-1 leu2-3 ura3-52. 
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Oι φορείς ζύμης που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 

 

Φορέας Μέγεθος Replicon Eπιλογή 

YEP351 5.64Kb 2micron Amp,LEU2 

YIP5 5.54Kb      - Amp,Tet,URA3 

PYX142 7.9Kb CEN Amp, LEU2 

PYX143 7.0 CEN Amp,LEU2 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (mini prep). 
Για την απομόνωση σε μικρή κλίμακα πλασμιδιακού DNA xρησιμοποιήθηκε ως επί 

το πλείστον η μέθοδος λύσης με βρασμό που παρέχει μέτριας ποιότητας αλλά 

ικανοποιητικής ποσότητας DNA. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που οι συνθήκες 

απαιτούσαν καλύτερης ποιότητας DNA, χρησιμοποιήθηκε η αλκαλική λύση, όπως 

περιγράφεται από τους Sambrook et al. 

 

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεσαία κλίμακα (medi prep). 
Για την απομόνωση μεγαλύτερης ποσότητας πλασμιδιακού χρησιμοποιήθηκε η 

αλκαλική μέθοδος κυτταρικής λύσης (Sambrook et al). Σε περιπτώσεις όπου ήταν 

απαραίτητη η απομόνωση υπερελικωμένου DNA υψηλής ποιότητας και καθαρότητας 

επιλεγόταν η συνδυαστική χρήση της μεθόδου κατακρήμνισης με πολυαιθυλενγλυκόλη 

(PEG) 8000 (Sambrook et al.)  
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Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 
Επιστρατεύτηκαν διάφορες μέθοδοι απομόνωσης και καθαρισμού τμημάτων DNA 

μετά τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό τους σε πήκτωμα αγαρόζης, ανάλογα με την 

ποσότητα και το μέγεθος του προς καθαρισμό τμήματος. Μεγάλες ποσότητες DNA 

απομονωνόνταν κυρίως με τη μέθοδο της ηλεκτροέκλουσης (CPMB) και σπανιότερα με 

τη χρήση πηκτώματος αγαρόζης χαμηλού σημείου τήξεως (low melting). Για μικρότερες 

σχετικά ποσότητες DNA προτιμήθηκε η χρήση του ειδικού kit ConcertTM  rapid gel 

extraction system και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

Αντίδραση σύνδεσης (ligation) πλασμιδιακού φορέα με το κατάλληλο 

τμήμα DNA. 
 Η αναλογία των μορίων του φορέα κλωνοποίησης προς τα μόρια του ενθέματος ήταν 

περίπου 1/5 και η συνολική ποσότητα του DNA που επωάστηκε σε κάθε αντίδραση ήταν 

~200ng. Η τελική συγκέντρωση του ενζύμου λιγάση ήταν 0.2u/μl. Οι αντιδράσεις 

σύνδεσης τυφλών (bland) άκρων επωάζονταν 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (~25oC), 

ενώ οι αντιδράσεις συμπληρωματικών άκρων επωάζονταν  4-16 ώρες  στους 16oC. Το  

1/20 (~10ng) της αντίδρασης χρησιμοποιούνταν για το μετασχηματισμό 

ηλεκτροδεκτικών κυττάρων. 

 

Παρασκευή κυττάρων ικανών να μετασχηματίζονται με εφαρμογή 

ηλεκτρικού πεδίου  (ηλεκτροδεκτικά κύτταρα-electrocompetent cells). 
Τα βακτηριακά κύτταρα αναπτύσσονται σε μέσο LB και στους 37oC μέχρι η 

απορρόφηση των κυττάρων (OD600) να γίνει 0.5-0.6. Στη συνέχεια συλλέγονται με 

φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στους 4oC και στις 3000 στροφές. Το ίζημα των κυττάρων 

επαναδιαλύεται με ήπιο τρόπο σε διάλυμα 10% γλυκερόλης ίσου όγκου με την αρχική 

καλλιέργεια και επαναλαμβάνεται η φυγοκέντρηση. Κατά όμοιο τρόπο τα κύτταρα 

ξεπλένονται ακόμα μία φορά αλλά με μισό όγκο από τον προηγούμενο διαλύματος 10% 

γλυκερόλης. Τελικά τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε μικρό όγκο του διαλύματος 

γλυκερόλης (1ml για κάθε 100ml αρχικής καλλιέργειας), μοιράζονται σε μικρές 
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ποσότητες (aliquots) των 100μl και φυλάσσονται στους –80oC μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων με εφαρμογή ηλεκτρικού 

πεδίου (electroporation). 
Τοποθετούμε 100μl δεκτικών κυττάρων (για κάθε μετασχηματισμό) στον πάγο για 5 

λεπτά. Προσθέτουμε 1-1.5μl από την αντίδραση σύνδεσης και επωάζουμε στον πάγο για 

1 λεπτό. Μεταφέρουμε σε ειδική κυψελίδα και στην κατάλληλη θέση του ειδικού 

μηχανήματος (electroporator) και διοχετεύουμε ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 1.65 kV. 

Επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 1ml θρεπτικού μέσου SOC και επωάζουμε για μία ώρα 

στους 37oC υπό ανάδευση. Τελικά συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση στις 13000 

στροφές για 15 δευτερόλεπτα και τα επιστρώνουμε υπό στείρες συνθήκες σε πιάτο με 

θρεπτικό μέσο LB το οποίο περιέχει κατάλληλη ποσότητα του αντιβιοτικού με το οποίο 

κάνουμε την επιλογή (πχ. αμπικιλλίνη). Το πιάτο τοποθετείται στουε 37oC για 

τουλάχιστον 16 ώρες ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι αποικίες των βακτηρίων. 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ DNA 
 

Προσδιορισμός της αλληλουχίας νουκλεοτιδίων με τη μέθοδο Sanger. 
 Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων γίνεται σε περίπου 5μg 

πλασμιδιακού DNA απομονωμένου σε μικρή κλίμακα με τη μέθοδο του βρασμού     

(boiling prep). Σε πρώτη φάση το DNA αποδιατάσσεται στα 30 μl με 3μl διαλύματος 

ΝαΟΗ 2Μ και βρασμό για 5 λεπτά στους 85oC. Στο διάλυμα προστίθενται 75μl 

αιθανόλης 100% και 3 μl  διαλύματος οξικού αμμωνίου συγκέντρωσης 2Μ, pH.4.0. To 

DNA κατακρημνίζεται και ξεπλένεται με 70% αιθανόλη. Στο αποξηραμένο ίζημα 

προστίθενται 1 μl εκκινητή (10ng/ml), 2μl του διαλύματος όπου δρα το ένζυμο 

πολυμερισμού (200mM Tris-HCl pH.7.5, 100mM MgCl2
 250mM NaCl) και 7μl νερό. 

Γίνεται επώαση για 15 λεπτά στους 37oC και στη συνέχεια για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Στο δείγμα προστίθενται: 
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2μl labeling mix (αραιωμένο 1/6 σε νερό). Περιέχει 7.5μΜ από καθένα από τα 

νουκλεοτίδια dGTP, dCTP, dTTP. 

• 

• 

• 

• 

2μl ενζύμου sequenase (σε αραίωση 1/7 σε ΤΕ). 

12μl διθειοτριιτόλη 0.1Μ 

0.5μl α35S-dATP. 

 

Από το μίγμα που προκύπτει μοιράζονται 3.5μl σε καθένα από τα ειδικά πηγαδάκια 

όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί 2.5μl από καθένα από τα 4 ddNTP’s τα οποία και 

σταματούν τη διαδικασία πολυμερισμού. Γίνεται επώαση στους 37oC για 10 λεπτά και 

τέλος σε κάθε πηγάδι προστίθενται 4 μl διαλύματος διακοπής της αντίδρασης (95% 

φορμαμίδιο, 20mM EDTA, 0.05% Bromophenol blue, 0.05% Xylene Cyanol FF). 

Οι αντιδράσεις ηλεκτροφορούνται σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 6% 

αφού πρώτα αποδιαταχθούν με θέρμανση για 5 λεπτά στους 100oC. Το πήκτωμα στη 

συνέχεια ξηραίνεται και εκτίθεται σε αυτοραδιογραφικό φιλμ Kodak X-OMAT AR και 

στους –80oC. 

 

 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
Η ποσότητα του DNA που χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα για την αντίδραση 

πολυμερισμού ήταν 5-50 ng όταν το DNA ήταν πλασμιδιακό, ενώ 50-100ng όταν 

επρόκειτο για γενωμικό DNA. Οι αντιδράσεις ως επί τω πλείστον γίνονταν στα 100μl και 

είχαν την παρακάτω σύσταση: 10mM Tris-HCl, pH.9.0, 50mM KCl, 1.5mM MgCl2, 

0.2mM από κάθε dNTP, 25-50 pmoles από κάθε εκκινητή και 2.5u Taq πολυμεράση 

(MINOTECH). Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε ήταν ειδικό για κάθε περίπτωση, ανάλογα 

με το Tm του κάθε εκκινητή αλλά και το μέγεθος του προιόντος . Το γενικό σχήμα των 

αντιδράσεων πολυμερισμού που εφαρμόστηκαν φαίνεται στη συνέχεια: 
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Αρχή                                 5 λεπτά στους 95oC για αρχική αποδιάταξη  

30 κύριοι κύκλοι               2 λεπτά στους 94oC για αποδιάταξη 

                                    2 λεπτά στην επιλεγμένη θερμοκρασία (Τm-4oC) για                         

υβριδοποίηση των εκκινητών 

                                          επιλεγμένο χρόνο στους 72oC  για επιμήκυνση της αλυσίδας 

Τέλος                                 5 λεπτά στους 72oC για συμπλήρωση των μονόκλωνων άκρων 

 

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου ήταν απαραίτητη η παραγωγή προιόντος DNA 

πανομοιότυπου με τη μήτρα, προτιμήθηκε η χρήση ειδικής πολυμεράσης με ικανότητα 

επιδιόρθωσης των λαθών κατά την πορεία του πολυμερισμού. Η πολυμεράση που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η pwo DNA πολυμεράση (BOEHRINGER-MANNHEIM), ενώ 

οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

Σε περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η διαδικασία πολυμερισμού απευθείας από αποικία 

ζύμης οι αντιδράσεις έγιναν στα 25μl. Η αποικία αρχικά ψήνεται για ένα λεπτό σε 

φούρνο μικροκυμάτων και προστίθεται σε αυτήν το μίγμα της αντίδρασης που έχει 

προετοιμαστεί ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφηκε. 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΖΥΜΗ 

 

Μετασχηματισμός κυττάρων ζύμης με πλασμιδιακό φορέα. 
Για την εισαγωγή πλασμιδικού DNA σε κύτταρα ζύμης εφαρμόστηκε η μέθοδος 

δημιουργίας επιδεκτικών κυττάρων ζύμης με χρησιμοποίηση χλωριούχου λιθίου όπως 

ακριβώς περιγράφεται από τους Ito et al.(44). Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνονται περίπου 

105 μετασχηματισμένα κύτταρα ανά μg DNA. Σε περιπτώσεις που οι συνθήκες 

υποχρέωναν για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος υψηλής 

αποτελεσματικότητας, της τάξης μεγέθους των 25 εκατομμυρίων μετασχηματισμένων 

κυττάρων ανά μg. H μέθοδος ονομάζεται LiAc TRAFO, βασίζεται και αυτή στη 

δημιουργία επιδεκτικών κυττάρων λόγω αλκαλικών κατιόντων και περιγράφεται από 

τους Gietz et al. (45). 
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Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας του ενζύμου β-γαλακτοσιδάση. 
Τα κύτταρα ζύμης αναπτύσσονται στο κατάλληλο για την κάθε περίπτωση θρεπτικό 

μέσο μέχρις ότου η οπτική απορρόφησή τους στα 550nm να είναι 0.5-1.0. Τα κύτταρα 

συλλέγονται με φυγοκέντρηση στις 13000 στροφές για ένα λεπτό και η πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 500μl διαλύματος Ζ (60μΜ Να2HPO4 40mM NaH2PO4, 10mM KCl, 

1mM MgSO4, 50mM β-μερκαπτοαιθανόλη). Προστίθενται μία σταγόνα 0.1%SDS και 2 

σταγόνες χλωροφορμίου, το δείγμα αναδεύεται έντονα (vortex) για τουλάχιστον10 

δευτερόλεπτα και τοποθετείται σε υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας 30OC για 5 

λεπτά. 100μl ONPG συγκέντρωσης 4mg/ml προστίθενται και ξεκινάει το μέτρημα του 

χρόνου που θα χρειαστεί στο δείγμα για να αποκτήσει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. 

Το χρώμα αυτό οφείλεται στην ο-νιτροφαινόλη, προιόν της διάσπασης του ONPG από 

την β γαλακτοσιδάση, και μπορεί να μετρηθεί με φωτομέτρηση στα 420nm. Μόλις το 

κίτρινιo χρώμα εμφανιστεί η αντίδραση διακόπτεται με προσθήκη 500μl 1M Na2CO3 και 

το δείγμα φυγοκεντρείται στις 13000 στροφές για ένα λεπτό. Μετράται η οπτική 

απορρόφηση του υπερκειμένου στα 420nm και με εφαρμογή της σχέσης 

U=1000xOD420/(t)x(v)xOD550, (όπου t=ο χρόνος που χρειάστηκε μέχρι να εμφανιστεί 

το κίτρινο χρώμα και V=ο όγκος της καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκε) υπολογίζεται η 

ενζυμική ενεργότητα (units) της β-γαλακτοσιδάσης. 

 

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από κύτταρα ζύμης. 
Το πλασμιδιακό DNA απομονώνεται από κύτταρα ζύμης μαζί με χρωμοσωμικό DNA 

με μία γρήγορη και εύκολη διαδικασία που στηρίζεται στο σπάσιμο των κυττάρων ζύμης 

με μηχανικό τρόπο (glass beads), παρουσία απορρυπαντικών, φαινόλης, χλωροφορμίου 

και ισοαμυλικής αλκοόλης όπως ακριβώς περιγράφεται στο CPMB. Από το DNA που 

απομονώνεται 1μl χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό επιδεκτικών βακτηριακών 

κυττάρων. 

 

Απομόνωση ολικού DNA από κυτταρα ζύμης 
Για την απομόνωση ολικού DNA από κύτταρα ζύμης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της επεξεργασίας των κυττάρων με ζυμολυάση (46). Σε κάθε περίπτωση η αρχική 

καλλιέργεια των κυττάρων ήταν 10ml και αναπτυσσόταν μέχρι OD550 ≤ 1.  
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Εκχύλιση πρωτεινών από κύτταρα ζύμης. 
Για την εκχύλιση πρωτεινών από κύτταρα ζύμης χρησιμοποιήθηκε ο μηχανικός 

τρόπος σπασίματος των κυττάρων με έντονη ανάδευση (vortex) παρουσία ειδικών, 

μικρών, στρογγυλών γυάλινων σφαιριδίων (glass beads). Η μέθοδος περιγράφεται 

πλήρως στο CPMB. Σε κάθε περίπτωση η αρχική καλλιέγεια ήταν 10 ml και όλη η 

ποσότητα πρωτεινών που εκχυλίστηκε  χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση κατά Western.  

 

Απομόνωση ολικού RNA από κύτταρα ζύμης 
Για την απομόνωση ολικού RNA από κύτταρα ζύμης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της εκχύλισης RNA με χρήση ζεστής, όξινης φαινόλης όπως ακριβώς αναφέρεται στο 

CPMB. Μετά από την κατακρήμνιση, το RNA επαναδιαλύεται σε 30-40μl του 

διαλύματος φόρτωσης (loading buffer: 50% φορμαμίδιο, 6% φορμαλδεύδη, 1Χ MOPS, 

Bromophenol blue, Xylene cyanol). Ποσότητα 5μl από το RNA που απομονώνεται με 

την παραπάνω διαδικασία αναλύεται, ποσοστικοποιείται και ελέγχεται η ποιότητά του με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1.2% αφού προηγουμένως αποδιαταχθεί για 5 

λεπτά με θέρμανση στους 65OC. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά καθορίζεται η 

συγκέντρωσή του με μέτρηση της  οπτικής απορρόφησης του στα 260 και στα 280nm   
 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (DNA, RNA, πρωτεϊνών)  

ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

 

Ανάλυση και μεταφορά σε μεμβράνη ολικού RNA (κατά Northern). 
Ποσότητα που να αντιστοιχεί σε 10μg από το RNA που απομονώνεται  

ηλεκτροφορείται και αναλύεται σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης (1.5% αγαρόζη, 

1Χ ρυθμιστικό διάλυμα MOPS, 5% φορμαλδεύδη). Το ρυθμιστικό διάλυμα 

ηλεκτροφόρησης είναι 1Χ MOPS. Μετά από την ηλεκτροφόρηση ακολουθεί η 

διαδικασία μεταφοράς του RNA σε μεμβράνη νάυλον (Nytran super charge). 

Συγκεκριμένα το πήκτωμα τοποθετείται πάνω σε γέφυρα από διηθητικό χαρτί Watmann 

3MM του οποίου τα δύο άκρα είναι βυθισμένα σε διάλυμα 20X SSC (3Μ NaCl, 0.3M 
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κιτρικό νάτριο). Πάνω στο πήκτωμα τοποθετείται η ειδική μεμβράνη καθώς και ένα 

κομμάτι Watmann αφού προηγουμένως εμβαπτιστούν σε 5Χ SSC. Πάνω από αυτά 

τοποθετούνται 9 στεγνά κομμάτια Watmann, πολλές χαρτοπετσέτες καθώς και ένα 

βάρος. Μετά από περίπου 16 ώρες ολοκληρώνεται η μεταφορά του RNA στη μεμβράνη 

οπότε και τα μόρια ακινητοποιούνται σ’ αυτήν με ομοιοπολική σύνδεση (UV 

crosslinking) με έκθεση της μεμβράνης για 5 λεπτά στα 254nm και σε απόσταση 15-

20cm από την πηγή. 

 

Ανάλυση και μεταφορά σε μεμβράνη ολικού DNA (κατά Southern) 
To DNA που απομονώνεται από κύτταρα ζύμης επεξεργάζεται με το κατάλληλο 

παριοριστικό ένζυμο και ηλεκτροφορείται σε πήκτωμα αγαρόζης. Το πήκτωμα στη 

συνέχεια προετοιμάζεται για τη μεταφορά του DNA σε μεμβράνη με 2 ξεπλύματα των 15 

λεπτών σε διάλυμα αποδιάταξης (0.5M NaOH, 1M NaCl) ακολουθούμενα από 2 

ξεπλύματα των 30 λεπτών στο διάλυμα εξουδετέρωσης (0.5Μ Tris-HCl pH: 7.5, 3M 

NaCl). Ακολουθεί η διαδικασία μεταφοράς του DNA στη μεμβράνη όπως ακριβώς 

περιγράφηκε στην ανάλυση κατά Northern. 

 

Ραδιοσήμανση γραμμικών μορίων DNA 
Η μέθοδος στηρίζεται στην επιδιόρθωση και τον πολυμερισμό τυχαίων εγκοπών (nick 

translation) που δημιουργούνται με τη συνδυασμένη δράση των ενζύμων DNA 

polymeraseI και DnaseI, ανίστοιχα, στο προς σήμανση δίκλωνο τμήμα DNA . Η 

αντίδραση σήμανσης γίνεται σε ~100ng  DNA παρουσία κατάλληλου ρυθμιστικού 

διαλύματος (10mM Tris-HCl pH:7.5, 5mM MgCl2, 0.75mM DTT), 25μM dGTP και 

dTTP, 25μΜ α32P-dATP και α32P-dCTP, 0.2μg/μl DnaseI, 0.5u DNA polymerase I 

(E.coli). H αντίδραση επωάζεται στους 16οC για μία ώρα και διακόπτεται με προσθήκη 

100μl νερού. Το ραδιοσημασμένο πλέον κομμάτι DNA αποδιατάσσεται με βρασμό για 5 

λεπτά και είναι έτοιμο για υβριδοποίηση. 

Η προυβριδοποίηση όπως και η υβριδοποίηση της μεμβράνης που έχει προσδεδεμένα 

τα νουκλεικά οξέα (DNA ή RNA) γίνεται στους 65οC και για τουλάχιστον 16 ώρες, σε 

διάλυμα που περιέχει 1% αλβουμίνη, 0.5Μ NaHPO4 και 7% SDS. Μετά την 
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υβριδοποίηση η μεμβράνη ξεπλένεται για τουλάχιστον δύο μισά της ώρας με 50mM 

NaHPO4, 1% SDS με ανακίνηση. Η μεμβράνη είναι έτοιμη για να εκτεθεί σε 

αυτοραδιογραφικό φιλμ KODAK X-OMAT R, αφού τυλιχθεί σε ειδικό διαφανές χαρτί 

(wrap) για να αποφευχθεί η εξάτμιση.  

 

Ανοσοχημικός εντοπισμός πρωτεινών (Western blot). 
Ο διαχωρισμός των πρωτεινών ανάλογα με το μέγεθός τους γίνεται με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης παρουσία SDS όπως ακριβώς 

αναφέρεται στο CPMB. Η μεταφορά των πρωτεινών από το πήκτωμα στη νάυλον 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (PROTRAN plus) και ο ανοσο-εντοπισμός γίνεται σύμφωνα 

με το ίδιο εργαστηριακό εγχειρίδιο.  

Η μέθοδος αυτή έχει μεγάλη εξειδίκευση και ευαισθησία και χρησιμοποιήθηκε για 

την διαπίστωση της έκφρασης της υβριδικής πρωτείνης ΗΑ-Gcn5 και των 

μεταλλαγμένων παραγώγων της σε κύτταρα ζύμης. Το πρωτογενές πολυκλωνικό 

αντίσωμα  αναγνωρίζει τον επίτοπο HA  και χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:200, ενώ το 

δευτερογενές αντίσωμα (anti rabbit συζευγμένο με αλκαλική φωσφατάση) 

χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1: 1000. Ο εντοπισμός έγινε ενζυματικά με τη δράση της 

αλκαλικής φωσφατάσης και τη χρήση των υποστρωμάτων BCIP και NBT (PROMEGA). 

 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΕΝΕΣΗ 

                                                     

Τυχαία μεταλλαξογένεση με υδροξυλαμίνη. 
Η υδροξυλαμίνη είναι ένα χημικό μεταλλαξογόνο το οποίο προκαλεί μεταβάσεις και 

μεταστροφές στο DNA κατά τυχαίο τρόπο. Το πλασμιδιακό DNA που θέλουμε να 

μεταλλάξουμε αραιώνεται κατάλληλα σε νερό ώστε η τελική συγκέντρωσή του να είναι 

10μg/50μl. Στο αραιωμένο DNA προστίθενται 50μl φρέσκου διαλύματος 

υδροξυλαμίνης-KPO4- ( 1Μ υδροξυλαμίνη σε διάλυμα 1Μ KPO4- pH:6.0) και το μίγμα 

θερμαίνεται στους 70oC για μία ώρα. Το δείγμα εκλούεται για καθαρισμό από κολώνα 

Sephadex G-50 και χρησιμοποιείται για μετασχηματισμό 10X κυττάρων ζύμης παρουσία 
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βοηθητικού (carrier) DNA. Τα μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης απλώνονται σε 10 

πιάτα. 

 

Σημειακή και κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση. 
Η πρόκληση στο πλασμιδικό DNA σημειακών και κατευθυνόμενων μεταλλάξεων 

γίνεται με τη βοήθεια kits ειδικά κατασκευασμένων για αυτόν το σκοπό. Η λογική στην 

οποία στηρίζονται είναι η δυνατότητα δημιουργίας σημειακών μεταλλαγών 

κατευθυνόμενων από ολιγονουκλεοτίδια αλλά και επιλογής των μεταλλαγμένων 

πλασμιδίων με τη βοήθεια αντιβιοτικών. Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι το 
Altered Sites II in vitro mutagenesis systems της PROMEGA και σύμφωνα με τις οδηγίες 

των κατασκευαστών.  
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	Έχουν ήδη αναφερθεί οι λόγοι που μας παρέπεμψαν στη χρήση της συγκεκριμένης ιστόνης ως υπόστρωμα στην προσπάθεια γενετικής επιλογής μεταλλαγών σχετιζόμενων in vivo με το φαινότυπο του στελέχους gcn5.  Από την παραπάνω ανάλυση, επιλέγχθηκε τελικά μία μεταλλαγή στην οποία η λυσίνη (Κ) 46 της ιστόνης Η2Β είχε μετατραπεί σε γλουταμικό (Ε). Η μεταλλαγή αυτή βρίσκεται στο οργανωμένο τμήμα της ιστόνης (histone fold) και συγκεκριμένα στο τέλος της πρώτης α-έλικας (α1).  
	Το μετασχηματισμένο με τη μεταλλαγμένη ιστόνη στέλεχος gcn5 έχει την ικανότητα να επιβιώνει σε θρεπτικό μέσο παρουσία ΑΤ, δηλαδή σε μία κατάσταση που όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκαλεί έλλειψη ιστιδίνης. Η παρατήρηση αυτή συνεπάγεται ότι ο υποκινητής του HIS3 γονιδίου δεν απαιτεί πλέον το Gcn5 για να επαχθεί, γεγονός που φάνηκε και με ανάλυση των επιπέδων παραγωγής του mRNA του HIS3 γονιδίου σε συσνθήκες επαγωγής.  Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με ποσοτικές μετρήσεις της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης σε τεχνητούς υποκινητές Gcn5- εξαρτόμενους. Πράγματι, φάνηκε ότι η υπερέκφραση της μεταλλαγμένης ιστόνης αυξάνει τα επίπεδα παραγωγής της β- γαλακτοσιδάσης όχι μόνο στο στέλεχος gcn5 αλλά και στο αγρίου τύπου στέλεχος.   Η αύξηση αυτή που παρατηρείται στο αγρίου τύπου στέλεχος (το οποίο εκφράζει Gcn5) αντικατοπτρίζει είτε μία γενική ενεργοποιητική ικανότητα της μεταλλαγμένης ιστόνης είτε ενισχύει την υπόθεση της απεξάρτησης  του συστήματος από την δράση του Gcn5: ο αριθμός των μορίων του Gcn5 που επιστρατεύεται στο αγρίου τύπου στέλεχος, είναι λογικό να βρίσκεται υπό σχετικό περιορισμό, λόγω ρύθμισης στην έκφραση του και στον τρόπο χρήσης του. Σε ένα στέλεχος, αντίθετα, όπου το Gcn5 δε θα απαιτείται, οι υποκινητές οι ελεγχόμενοι από αυτό θα είναι αυτό-επαγώμενοι και άρα δε θα έχουν όρια στην έκφρασή τους εξαιτίας της έλλειψης αφθονίας του συν-ενεργοποιητή.  
	Αν η μεταλλαγμένη ιστόνη προκαλούσε μία γενική ενεργοποίηση ανεξάρτητη από το Gcn5 τότε θα έπρεπε να αυξάνει και τα επίπεδα παραγωγής της β- γαλακτοσιδάσης από τεχνητούς υποκινητές που δεν απαιτούν Gcn5 για να επαχθούν. Όπως όμως φάνηκε με τη χρησιμοποίηση τέτοιων υποκινητών, η μεταλλαγμένη ιστόνη δεν αυξάνει τα επίπεδα παραγωγής της β-γαλακτοσιδάσης ούτε στο αγρίου τύπου αλλά ούτε και στο gcn5 στέλεχος. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η μεταλλαγμένη ιστόνη δρα ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται Gcn5 και δεν προκαλεί απλά μία γενική ενεργοποίηση της μεταγραφής. 
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	Για την απομόνωση σε μικρή κλίμακα πλασμιδιακού DNA xρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον η μέθοδος λύσης με βρασμό που παρέχει μέτριας ποιότητας αλλά ικανοποιητικής ποσότητας DNA. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που οι συνθήκες απαιτούσαν καλύτερης ποιότητας DNA, χρησιμοποιήθηκε η αλκαλική λύση, όπως περιγράφεται από τους Sambrook et al. 
	Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 
	Επιστρατεύτηκαν διάφορες μέθοδοι απομόνωσης και καθαρισμού τμημάτων DNA μετά τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό τους σε πήκτωμα αγαρόζης, ανάλογα με την ποσότητα και το μέγεθος του προς καθαρισμό τμήματος. Μεγάλες ποσότητες DNA απομονωνόνταν κυρίως με τη μέθοδο της ηλεκτροέκλουσης (CPMB) και σπανιότερα με τη χρήση πηκτώματος αγαρόζης χαμηλού σημείου τήξεως (low melting). Για μικρότερες σχετικά ποσότητες DNA προτιμήθηκε η χρήση του ειδικού kit ConcertTM  rapid gel extraction system και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 
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