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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Οι περισσότερες μιτοχονδριακές πρωτεΐνες κωδικοποιούνται από πυρηνικά γονίδια, 

μεταφράζονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου και στη συνέχεια εισέρχονται στα μιτοχόνδρια. 

Ορισμένες από τις πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων  εισέρχονται μέσω του 

μονοπατιού MIA (intermembrane space import and assembly machinery). Οι πρωτεΐνες-

υποστρώματα του μονοπατιού MIA αφού περάσουν την εξωτερική μεμβράνη, οξειδώνονται από 

την πρωτεΐνη Mia40 και παγιδεύονται στο διαμεμβρανικό χώρο. Στη συνέχεια, η σουλφυδριλική 

οξειδάση Erv1/ALR επανοξειδώνει τη Mia40 με τελικό αποδέκτη των ηλεκτρονίων το Ο2 ή το 

κυτόχρωμα-c.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας:  

1. Προκαλέσαμε οξειδωτικό στρες σε κύτταρα και απομονωμένα μιτοχόνδρια του 

σακχαρομύκητα S. cerevisiae και μελετήσαμε τις ποσοτικές μεταβολές των πρωτεϊνών 

Mia40, Erv1 και cyt-c στα εν λόγω κύτταρα και αναλύσαμε τη βιωσιμότητά τους. Βρέθηκε 

μεγαλύτερη ευαισθησία των κυττάρων και των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών τους στο 

οξειδωτικό στρες στα κύτταρα που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο που μεταβολίζεται στο 

κυτταρόπλασμα σε σχέση με αυτήν των κυττάρων σε μέσο που μεταβολίζεται στα 

μιτοχόνδρια. 

2. Με αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία εντοπίσαμε στις πρωτεΐνες Erv1/ALR και 

Mia40 την ύπαρξη εξελικτικά συντηρημένων μοτίβων κοντά στα καταλυτικά τους 

δισουλφίδια και εντοπίσαμε μορφές μικρού και πλήρους μήκους που οφείλονται σε 

εναλλακτικό μάτισμα μόνο στις πρωτεΐνες ALR των θηλαστικών.  

3. Μεταλλάξαμε το πλούσιο σε αργινίνες μοτίβο Rx4Rx4Rx6Rx4R της ανθρώπινης ALR σε 

αλανίνες για να μελετηθεί σε μελλοντικά πειράματα αν αυτό το μοτίβο είναι σημαντικό για τη 

διαμερισματοποίηση των δύο μορφών της ALR στα ανθρώπινα κύτταρα. 

4. Μελετήσαμε την ικανότητα των πρώτων 72 αμινοξέων της πρωτεΐνης Erv1 του S. cerevisiae 

όσον αφορά την ικανότητά τους να εισάγουν μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες (DHFR, NHP6A) 

στα μιτοχόνδρια και βρέθηκε ελάχιστο έως καθόλου σήμα εισόδου για τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες έγιναν τα πειράματα. 

5. Έγιναν περεταίρω μεταλλαγές στην Erv1 του S. cerevisiae και στην ανθρώπινη ALR με 

στόχο να μελετηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια η διαδικασία στόχευσης αυτών των 

πρωτεϊνών στα κύτταρα. Συγκεκριμένα, μεταλλάξαμε την ισολευκίνη στη θέση 22 σε λυσίνη 

και ασπατρικό οξύ της πρωτεΐνης Erv1 του S. cerevisiae και βρέθηκε ότι όταν έχουν τις εν 

λόγω μεταλλάξεις, τα πρώτα 72 αμινοξέα της Erv1 μπορούν να εισάγουν καλύτερα το μη 

μιτοχονδριακό DHFR στα μιτοχόνδρια. Επίσης μεταλλάξαμε το πλούσιο σε αργινίνες μοτίβο 

Rx4Rx4Rx6Rx4R της ανθρώπινης ALR σε αλανίνες για να μελετηθεί η σημασία του σε 
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μελλοντικά πειράματα. Τέλος, δημιουργήσαμε τις πλασμιδικές κατασκευές pEGFP-N1-

N72(Erv1), pEGFP-N1-cytb2(Ν85), pEGFP-N1-Erv1, pEGFP-N1-N80(ALR) για να  

για να μελετηθεί σε μελλοντικά πειράματα η ικανότητα διαμερισματοποίησης των πρωτεϊνών ALR 

του ανθρώπου (lf-ALR, sf-ALR) καθώς και της ομόλογής της του σακχαρομύκητα S. cerevisiae 

Erv1 σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές. 
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ABSTRACT 

 
Most mitochondrial proteins are encoded by nuclear genes and translated in the cytoplasm 

before entering in mitochondria. Some proteins of the intermembrane space (IMS) of mitochondria 

use the intermembrane space import and assembly machinery (MIA) pathway to be inserted into 

mitochondria. The protein substrates for this pathway are oxidized by the protein Mia40 after 

crossing the outer membrane and are trapped into the IMS. Subsequently, the sulfhydryl oxidase 

Erv1/ALR reoxidizes Mia40 with electrons finally transferred to either O2 or cytochrome-c. 

In this study: 

1. Quantitative changes in the proteins Mia40, Erv1 and cyt-c and cell viability were 

studied in yeast S. cerevisiae and isolated mitochondria upon oxidative stress. Higher 

sensitivity to oxidative stress was observed in cells and their mitochondrial proteins 

grown in a medium metabolized in the cytoplasm than that in those grown in a medium 

metabolized in mitochondria. 

2. We attempted to identify in Mia40 and Erv1/ALR the existence of evolutionary 

conserved motif near the catalytic disulfides. Short-forms and long-forms due to 

alternative splicing were found only in the ALR proteins of mammals. 

3. The R-rich motif (Rx4Rx4Rx6Rx4R) of human ALR, a conserved motif of unknown 

function, was mutated to alanines for future studies on the importance of the 

compartmentalization of the two forms of the ALR in human cells.  

4. The ability of the first 72 amino acids of the protein of the yeast protein Erv1 (N72) 

regarding to introduce non mitochondrial proteins (DHFR, NHP6A) in mitochondria was 

studied. Little or no input signal was found under the employed experimental conditions.  

5. Yeast Erv1 and human ALR were mutated to study in detail the intracellular targeting 

process of these proteins. Specifically, we mutated yeast Erv1 isoleucine at position 22 

(I22) to lysine and aspartic acid. It was found under such conditions, the import of non 

mitochondrial DHFR in the mitochondria via the first 72 amino acids of Erv1 is 

facilitated. Also we mutated the R-rich motif of the human ALR to alanines to investigate 

the importance of this motif in future studies. Similarly, the plasmid constructs pEGFP-

N1-N72 (Erv1), pEGFP-N1-cyt-b2 (N85), pEGFP-N1-Erv1, pEGFP-N1-N80 (ALR), 

pEGFP-N1-sf-ALR were created to be used in future studies on the ability of the 

proteins to compartmentalize ALR human (lf-ALR, sf-ALR) and S. cerevisiae Erv1 in 

human cell lines. 
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ΜΕΡΟΣ 1
ο
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Δισουλφιδικοί δεσμοί 

 Οι κυστεΐνες των πρωτεϊνών υφίστανται συχνά μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, λόγω 

της σουλφυδριλικής ή αλλιώς θειολικής (-SH) ομάδας τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δισουλφιδικών δεσμών. Οι εν λόγω δεσμοί είναι ομοιοπολικοί και σχηματίζονται από την οξείδωση 

δύο καταλοίπων κυστεΐνης με ακόλουθη απελευθέρωση δυο ηλεκτρονίων-: 

2 RSH → RS-SR + 2 H+ + 2 e-   (1) 

 Η αντίδραση (1) μπορεί να συμβεί αυθόρμητα σε in vitro συνθήκες με τελικό αποδέκτη το 

Ο2. Ακόμα απαιτεί πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα αυτός ο μηχανισμός να μην είναι επαρκής για τα 

κύτταρα (Narayan et al., 2000; Weissman & Kim, 1993). Δισουλφιδικοί δεσμοί μπορούν να 

σχηματιστούν και με τη βοήθεια οξειοδοαναγωγικών παραγόντων, οι οποίοι δημιουργούν ένα 

παροδικό μικτό δισουλφίδιο με την πρωτεΐνη (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Δημιουργία δισουλφιδικού δεσμού σε μια πρωτεΐνη  (μπλε) από έναν οξειδοαναγωγικό     
παράγοντα, που αρχικά βρίσκεται σε οξειδωμένη μορφή (κόκκινο) (Sevier & Kaiser, 2002) 

 
  Οι σουλφυδριλικές οξειδάσες είναι ένζυμα, τα οποία μπορεί να εξαρτώνται από την ύπαρξη  

σιδήρου (Janolino & Swaisgood, 1975; Isaacs et al., 1984; Schmelzer et al.,1982; Clare et al, 

1988), χαλκού (Lash et al., 1984; Lash & Jones, 1986; Takamori et al., 1980) ή μορίων FAD 

(Coppock &Thorpe, 2006; Thorpe et al., 2002) και καταλύουν την αντίδραση:   

2 RSH + Ο2 → RS-SR + H2O2 (2) 

 Το 1961 οι Anfinsen και οι συνεργάτες του έδειξαν in vitro ότι η ριβονουκλεάση Α είναι 

ενζυματικά ενεργή μόνο στην οξειδωμένη της μορφή (Anfinsen et al., 1961). 

 Οι δισουλφιδικοί δεσμοί που σχηματίζονται, μπορεί να έχουν ρόλο στην σωστή αναδίπλωση 

ή στη σταθερότητα της πρωτεΐνης, να έχουν καταλυτικό ρόλο ή να ρυθμίζουν την ενεργότητά της.  

Στα περισσότερα διαμερίσματα του κυττάρου αποφεύγεται ο σχηματισμός δισουλφιδικών δεσμών 

με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος επιβλαβούς οξείδωσης των πρωτεϊνών που εδράζονται 

εκεί. Θειορεδοξίνες (thioredoxins), γλουταρεδοξίνες (glutaredoxins) και ανηγμένα μόρια 

γλουταθειόνης (glutathiones) υπάρχουν σε υψηλή συγκέντρωση στο κυτταρόπλασμα, στην 

μιτοχονδριακή μήτρα καθώς και στον πυρήνα για την εξουδετέρωση των δισουλφιδικών δεσμών. 
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Για αυτό το λόγο μόνο λίγες πρωτεΐνες σχηματίζουν δισουλφιδικούς δεσμούς υπό φυσιολογικές 

συνθήκες (Brandes et al., 2009; Paget & Buttner, 2003). Αντίθετα, σε άλλα κυτταρικά διαμερίσματα 

υπάρχουν οξειδωτικά ένζυμα, τα οποία ενισχύουν τη δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών, όπως στο 

περίπλασμα των βακτηρίων, στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) και στον διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων (Herrmann et al., 2009; Mamathambika & Bardwell, 2008; Sevier & Kaiser, 2008).  

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συστήματα δημιουργίας δισουλφιδικών 

δεσμών στο περίπλασμα των βακτηρίων, στα μιτοχόνδρια και στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ER). 

 

Πίνακας 1. Συστήματα δημιουργίας δισουλφιδικών δεσμών στα κυτταρικά διαμερίσματα 

Υποκυτταρικό 
διαμέρισμα 

Οξειδάση 
(1) 

του 
υποστρώματος  

Οξειδάση της 
(1) 

Ισομερίωση Τελικός αποδέκτης e
- 

Περίπλασμα 
βακτηρίων 

DsbA  DsbB DsbC & DsbD O2 ή  quinone  

Μιτοχόνδρια Mia40 Erv1 ίσως GSH / CyC2  O2 ή cyt-c 

ER PDI  Ero1 / Erv2  GSH O2  

2. Μιτοχόνδρια 

2.1. Χαρακτηριστικά και λειτουργία 

 Τα μιτοχόνδρια είναι ημιαυτόνομα οργανίδια, τα οποία έχουν δικό τους DNA. Η μορφή και το 

μέγεθός τους ποικίλουν και εξαρτώνται από τον τύπο και την μεταβολική κατάσταση του κυττάρου  

(Μαρμάρας & Λαμπροπούλου, 2005). Τα αερόβια ευκαρυωτικά κύτταρα, με εξαίρεση ορισμένα 

πολύ διαφοροποιημένα, περιέχουν ένα ή περισσότερα μιτοχόνδρια, τα οποία καταλαμβάνουν 

περίπου το 20% του κυτταρικού όγκου. Συγκεκριμένα, τα μιτοχόνδρια των θηλαστικών και του 

σακχαρομύκητα αποτελούνται από περίπου 1500 και 700-800 πρωτεΐνες αντίστοιχα (Sickmann et 

al., 2003; Westermann & Neupert, 2003; Mootha et al., 2003). Για παράδειγμα, το ανθρώπινο 

μιτοχονδριακό γονιδίωμα αποτελείται από 16.569 ζεύγη βάσεων (bp) και κωδικοποιεί 13 πρωτεΐνες 

της αναπνευστικής αλυσίδας, τα μικρά και μεγάλα rRNA και ορισμένα tRNA (Αλετράς κ.α., 2004). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύτταρα του σακχαρομύκητα δεν μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς 

μιτοχόνδρια (Baker & Scatz, 1991), αλλά μπορούν να επιβιώσουν με μη λειτουργική οξειδωτική 

αλυσίδα (Grivell, 1995).  

 Τα μιτοχόνδρια είναι συνήθως απαραίτητα για το κύτταρο, καθώς σε αυτά γίνεται η 

οξειδωτική φωσφορυλίωση, η σύνθεση των πρωτεϊνικών συμπλόκων Fe/S, η β-οξείδωση των 

λιπαρών οξέων, ο κύκλος του κιτρικού οξέος (εναλλακτικά ονομάζεται και κύκλος του Krebs) και η 

βιοσύνθεση της αίμης. Επίσης τα μιτοχόνδρια σχετίζονται με την αποθήκευση και την 

απελευθέρωση του ασβεστίου, τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και με την απόπτωση.  
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες ασθένειες στον άνθρωπο σχετίζονται με τα μιτοχόνδρια. Η 

πρώτη νόσος που μελετήθηκε και σχετίζεται με μεταλλάξεις στο mtDNA είναι η  κληρονομική οπτική 

νευροπάθεια Leber που διαγνώσθηκε για πρώτη φορά το 1871 και οδηγεί σε τύφλωση (Αλετράς 

κ.α., 2004), εκδηλώνεται κλινικά συνήθως για πρώτη φορά σε άνδρες ηλικίας 18–35 ετών και 

εμφανίζεται με συχνότητα της τάξης 1:50.000. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σχετίζεται με 

εστιακές μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA με πιο συχνή τη μετάλλαξη G11778A. 

2.2. Δομή  

 Τα μιτοχόνδρια (Εικόνα 2)  έχουν μια εξωτερική (OM) και μια εσωτερική (IM) μεμβράνη. Ο 

χώρος μεταξύ των δύο αυτών μεμβρανών ονομάζεται διαμεμβρανικός χώρος (IMS). Η εξωτερική 

μεμβράνη είναι διαπερατή από μικρά μόρια και ιόντα γιατί περιέχει πορίνες (porin), οι οποίες 

εναλλακτικά ονομάζονται τασεοεξαρτώμενοι δίαυλοι ιόντων (VDAC: voltage-dependent ion 

channel).  

 Στο διαμεμβρανικό χώρο γίνεται μεταφορά μεταβολιτών, πρωτεϊνών, ιόντων και λιπιδίων 

από τη μία μεμβράνη στην άλλη και συναρμολογείται το σύμπλεγμα μεταφοράς του χαλκού. Σε 

αυτό το χώρο στεγάζονται και πρωτεΐνες που σχετίζονται με την απόπτωση και την αποτοξίνωση 

από ενεργές ρίζες οξυγόνου (ROS: reactive oxygen species) (Bihlmaier et al., 2008). Επίσης 

υπάρχουν πρωτεΐνες που σχετίζονται με την παραγωγή του ATP και με την οξειδωτική 

φωσφορυλίωση. Ορισμένες πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου σχετίζονται με ασθένειες, όπως 

π.χ. η πρωτεΐνη Pink1 με την νόσο του Parkinson (Silvestri et al., 2005; McBride et al., 2006). Οι 

κύριες λειτουργίες των πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. 

 
Εικόνα 2. Λειτουργίες των πρωτεϊνών που φέρουν δισουλφιδικούς δεσμούς στο διαμεμβρανικό χώρο 

των μιτοχονδρίων (Herrmann & Riemer, 2012) 
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 Η εσωτερική μεμβράνη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών πρωτεϊνών, την παρουσία 

της καρδιολιπίνης και τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις δύο πλευρές της. Είναι αδιαπέραστη 

από μικρά μόρια και αποτελείται από περιοχές με πολλές πτυχώσεις, που διεισδύουν στην μήτρα 

και σχετίζονται με τη σύνθεση του ATP (Strauss et al., 2008). Στην εσωτερική μεμβράνη υπάρχουν 

περιοχές γειτονικές με την εξωτερική μεμβράνη, οι οποίες ονομάζονται γειτονικές-οριακές 

μεμβράνες (boundary membranes), διευκολύνουν την μεταφορά των λιπιδίων, την είσοδο 

πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια και σχετίζονται με τη συναρμολόγηση του αναπνευστικού συμπλόκου 

(Reichert & Neupert, 2002). Ανάμεσα στις δύο περιοχές υπάρχουν στενές σωληνοειδείς δομές οι 

οποίες ονομάζονται διασυνδέσεις των ακρολοφιών (cristae junctions) (Mannella et al., 1994; 

Perkins, et al., 1997) και σχετίζονται με την απόπτωση (Perkins et al., 2009; Frezza et al., 2006). 

 Το εσωτερικό μέρος του μιτοχονδρίου που περιβάλλεται από την εσωτερική μεμβράνη των 

μιτοχονδρίων αποτελεί τη μήτρα (matrix), όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες αντιδράσεις 

του κύκλου του κιτρικού οξέος και της οξείδωσης των λιπαρών οξέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση του μιτοχονδρίου  
(http://dj003.k12.sd.us/SCHOOL%20NOTES/chapter_01.htm) 

 

 2.3. Προέλευση 

 Με βάση τη θεωρία της ενδοσυμβίωσης το μιτοχόνδριο προήλθε μετά από εγκόλπωση ενός 

ελεύθερου οργανισμού ικανού να διεξάγει οξειδωτική φωσφορυλίωση από ένα άλλο κύτταρο πριν 

από 1,5x109 χρόνια. Όλα τα μιτοχόνδρια προέρχονται από ένα και μόνο γεγονός ενδοσυμβίωσης 

(Αλετράς κ.α., 2004) και αντιπροσωπεύουν ότι απέμεινε από το α-πρωτεοβακτήριο, το οποίο 

εδραιώθηκε στο κυτταρόπλασμα του πρώτου ευκαρυωτικού οργανισμού (Gray et al., 1999). Κατά 

τη διάρκεια της ενδοσυμβίωσης τα περισσότερα γονίδια του μιτοχονδρίου μετακινήθηκαν στον 

πυρήνα και δημιουργήθηκαν μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών στα διάφορα διαμερίσματα των 
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μιτοχονδρίων. Έτσι, σήμερα το 99% των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών κωδικοποιούνται από 

πυρηνικά γονίδια, τα οποία συντίθενται ως πρόδρομα μόρια (precursors) στα ριβοσώματα του 

κυτταροπλάσματος.  

3. Στόχευση πρωτεϊνών στο μιτοχόνδριο 

 Περίπου χίλιες διαφορετικές πρωτεΐνες, που κωδικοποιούνται από το πυρηνικό DNA,  

εισέρχονται στα μιτοχόνδρια και διαμερισματοποιούνται είτε στις κυτταρικές μεμβράνες (OM & IM) 

είτε στα διαλυτά τμήματα (matrix & IMs) των μιτοχονδρίων (Sickmann et al., 2003; Prokisch et al., 

2004). Για αυτή τη διαδικασία υπάρχουν τέσσερα κύρια μονοπάτια (Jensen & Johnson, 2001; Endo 

et al., 2003; Milenkovic, et al., 2007α). Σχεδόν όλες οι πρόδρομες πρωτεΐνες που εισάγονται στα 

μιτοχόνδρια περνούν μέσα από το σύμπλεγμα TOM (Translocase of the Outer Membrane). 

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες πρωτεΐνες της εξωκυτταρικής μεμβράνης, οι οποίες σχετίζονται με 

την απόπτωση ή με το ίδιο το σύμπλεγμα TOM (Rapaport, 2005). 

 Το 40% των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών έχουν μια αλληλουχία στόχευσης στο αμινοτελικό 

άκρο τους. Αυτή περιλαμβάνει μια αμφιπαθική α-έλικα που στη μία πλευρά της είναι θετικά 

φορτισμένη ενώ η άλλη της πλευρά είναι υδρόφοβη (Sickmann et al., 2003). Αυτή οδηγεί 

απευθείας στην είσοδο ορισμένων πρωτεϊνών στην μήτρα, στην εσωτερική μεμβράνη και στον 

διαμεμβρανικό χώρο. Όταν οι πρωτεΐνες εισέλθουν στο σωστό ενδομιτοχονδριακό διαμέρισμα, 

σταθεροποιούνται από πεπτιδάσες, οι οποίες μετατρέπουν το ασθενές αμινοτελικό άκρο τους σε 

σταθερό (Vögtle, 2009).  

   

    

Εικόνα 4.  Αλληλουχίες στόχευσης μιτοχονδριακών πρωτεϊνών (Chacinska et al., 2009) 
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3.1 Στόχευση στην εξωτερική μεμβράνη (OM) 

 Οι περισσότερες πρωτεΐνες που εδράζονται στην εξωτερική μεμβράνη, όπως η Tom40 και η 

πορίνη (porin), έχουν συνήθως δομή β-βαρελιού και διαπερνούν πολλές φορές την μεμβράνη. 

Εισέρχονται από το σύμπλεγμα TOM και με τη βοήθεια μικρών πρωτεϊνών Tim (translocase of the 

inner membrane) καταλήγουν στο σύμπλοκο SAM (Sorting and Assembly Machinery), το οποίο 

βρίσκεται στην εξωτερική μεμβράνη και εμπεδώνονται εκεί.  

3.2 Στόχευση στην εσωτερική μεμβράνη (IM) 

 Οι πρωτεΐνες που κατευθύνονται στην εσωτερική μεμβράνη, όπως η Tim22 και η Tim23, 

έχουν υδρόφοβη εσωτερική αλληλουχία στόχευσης (internal signal). Αυτές περνούν από το 

σύμπλεγμα TOM στο σύμπλεγμα των μικρών πρωτεϊνών Tim (Tim9-Tim10) του διαμεμβρανικού 

χώρου (Εικόνα 2), όπου οι τελευταίες δρουν ως μοριακοί συνοδοί (chaperons) για την καθοδήγηση  

πρόδρομων πρωτεϊνικών μορίων στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου (de Marcos-Lousa et 

al., 2006). Οι πρωτεΐνες αυτές εμπεδώνονται στην εσωτερική μεμβράνη από το σύμπλοκο 

μεταφοράσης TIM22 (Translocase of the Inner Membrane 22), το οποίο εδράζεται στην εσωτερική 

μεμβράνη και εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού της.  

3.3 Στόχευση στη μήτρα (matrix) 

 Οι πρωτεΐνες που στοχεύονται στη μήτρα συντίθενται με αλληλουχίες στόχευσης στο 

αμινοτελικό τους άκρο (matrix-targeting signal) και οι περισσότερες από αυτές κόβονται όταν 

εισέλθουν στην μήτρα (Vögtle et al., 2009). Μετά την είσοδό τους στα μιτοχόνδρια από το κανάλι 

TOM, διαπερνούν την εσωτερική μεμβράνη διαμέσου του συμπλόκου TIM23 (translocase of the 

inner membrane 23), το οποίο βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου. Για να 

περάσουν την εσωτερική μεμβράνη χρειάζεται η δράση του συμπλόκου PAM (Presequence 

translocase–Associate import–Motor), το οποίο περιλαμβάνει την πρωτεΐνη mtHsp70 

(mitochondrial heats shock protein 70). Επίσης, απαιτείται κατανάλωση ATP και ύπαρξη διαφοράς 

δυναμικού στην εσωτερική μεμβράνη. Τέλος, η πεπτιδάση MPP (Mitochondrial processing 

peptidase) κόβει την αλληλουχία στόχευσης. 

3.4 Στόχευση στο διαμεμβρανικό χώρο (IMS) 

 Όλες οι πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων κωδικοποιούνται από 

γονίδια του πυρήνα και εισέρχονται στα μιτοχόνδρια μέσα από το σύμπλεγμα TOM. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιούν διαφορετικά μονοπάτια για να τοποθετηθούν στο διαμεμβρανικό χώρο. Οι 

πρωτεΐνες που έχουν αμφιμερή αλληλουχία στόχευσης στο αμινοτελικό τους άκρο (bipartite 

presequence), π.χ. κυτόχρωμα-b2 (cyt-b2) και κυτόχρωμα-c (cyt-c), περνούν από το Tim23 

απελευθερώνονται ως διαλυτά μόρια στο διαμεμβρανικό χώρο, μέσω της διαδικασίας “διακοπής -

μεταφοράς” (stop-transfer) (Glick et al.,1992). Η μεταφορά αυτή απαιτεί την κατανάλωση ATP και 
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εξαρτάται από το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης. Η πρωτεΐνη παίρνει την ώριμή της μορφή 

από πεπιδάσες της μήτρας και του διαμεμβρανικού χώρου. 

 Υπάρχουν ορισμένες πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν αλληλουχία στόχευσης στο αμινοτελικό 

τους άκρο, αλλά εσωτερικά σήματα στόχευσης, τα οποία ονομάζονται ITS (IMS-targeting signal) ή 

MISS (mitochondria IMS-sorting signal /αρωματικά-XX-υδρόφοβα-υδρόφοβα-XXC) και είναι 

αναγκαία και ικανά για την μεταφορά τους στο διαμεμβρανικό χώρο (Sideris et al., 2009; Milenkovic 

et al., 2009). Οι κυστεΐνες με το εσωτερικό σήμα στόχευσης αναγνωρίζονται από την πρωτεΐνη  

Mia40 (Mitochondrial intermembrane space Import and Assembly) και παγιδεύονται στο 

διαμεμβρανικό χώρο μέσα από το οξειδωτικό μονοπάτι MIA (intermembrane space import and 

assembly machinery).  

 

 

 

 

Εικόνα 5. Διαγραμματική απεικόνιση των βασικών μονοπατιών εισόδου στα μιτοχόνδρια. Τα πρόδρομα 
πρωτεϊνικά μόρια χρησιμοποιούν διαφορετικά μονοπάτια αναλόγως με την τελική τους θέση  

(Sideris & Tokatlidis, 2010) 
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4. Το μονοπάτι MIA (intermembrane space import and assembly 
machinery) 

 Εξαιτίας της ύπαρξης των πορινών στην εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων, είναι 

εφικτό  το πέρασμα μικρών μορίων 2-6kDa από το κυτταρόπλασμα στο διαμεμβρανικό χώρο. Έτσι, 

η ανηγμένη  γλουταθειόνη θα έπρεπε  να είναι ικανή να διαχυθεί από το κυτταρόπλασμα στο 

διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων δημιουργώντας ένα αναγωγικό περιβάλλον παρόμοιο με 

του κυτταροπλάσματος (Benz R., 1994). Η ύπαρξη στο διαμεμβρανικό χώρο πρωτεϊνών με 

δισουλφιδικούς δεσμούς θεωρείται μη αναμενόμενη για αυτό το λόγο (Curran et al., 2002; Mesecke 

et al., 2005; Lu et al., 2004). Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι πρωτεΐνες που εισέρχονται στο 

διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων μέσω του MIA μονοπατιού, έχουν δισουλφιδικούς δεσμούς 

στην ώριμη μορφή τους.  

 Πρωταγωνιστικό ρόλο στο εν λόγω μονοπάτι έχουν οι σουλφυδρυλοξειδάσες Mia40 

(mitochondrial IMS import and assembly pathway) και Erv1 (Essential for Respiration and 

Vegetative growth 1), με εξαίρεση ορισμένα πρωτόζωα (π.χ. τουλάχιστον επτά  της τάξης 

Trypanosomatida), τα οποία έχουν υποστρώματα του μονοπατιού  MIA, όπως μικρές TIM (Gentle, 

et al., 2007), Cox17 και Cox19 (Allen et al., 2004), αλλά απουσιάζει σε αυτά η πρωτεΐνη Mia40. Ο 

Allen και συνεργάτες του υποθέτουν ότι το αρχικό μονοπάτι  MIA απαιτούσε την ύπαρξη της 

πρωτεΐνης  Erv1 και όχι της  Mia40. Σε ορισμένα παράσιτα το O2 είναι το πιο επιθυμητό οξειδωτικό 

μέσο για την Erv1 (Allen et al., 2008). 

 Τα mRNAs που κωδικοποιούν μιτοχονδριακές πρωτεΐνες φάνηκαν να είναι εμπλουτισμένα 

σε μιτοχονδριακά τμήματα απομονωμένα από σακχαρομύκητα, τα οποία εξαρτώνται από τον 

υποδοχέα Tom20 (Marc et al., 2002; Eliyahu et al., 2010). Τα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα 

έχουν στην επιφάνειά τους την πρωτεΐνη Puf3 (PUmilio-homology domain Family-Quenault), που 

δεσμεύει το mRNA (Saint-Georges et al., 2008; García-Rodríguez et al., 2007). Ορισμένες 

μιτοχονδριακές πρωτεΐνες, μεταξύ αυτών και του διαμεμβρανικού χώρου, π.χ. η Cox17, έχουν 

σημεία πρόσδεσης στην Puf3, ενώ ο ρόλος στην είσοδο των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών δεν έχει 

διευκρινιστεί επαρκώς. Επίσης, δεν έχει δειχτεί απευθείας πρόσδεση του καναλιού TOM με τα 

υποστρώματα του μονοπατιού MIA, αλλά έχει δειχθεί ότι αν αποκλειστεί το κανάλι TOM με μεγάλη 

ποσότητα πρωτεϊνών που εισέρχονται στην μήτρα, εμποδίζεται η είσοδος των πρωτεϊνών στο 

διαμεμβρανικό χώρο (Lutz et al., 2003).  

 Συνοπτικά, τα υποστρώματα του μονοπατιού MIA (συνήθως έχουν μοτίβο διπλό Cx9C ή 

Cx3C εισέρχονται στα μιτοχόνδρια από το κανάλι TOM σε αποδιατεταγμένη και ανηγμένη μορφή 

και αναγνωρίζονται από την πρωτεΐνη Mia40. Η οξειδωμένη Mia40, δημιουργώντας ένα μικτό 

δισουλφιδικό ενδιάμεσο, οξειδώνει την νεοεισερχόμενη πρωτεΐνη, ενώ η ίδια ανάγεται. Η 

νεοεισερχόμενη πρωτεΐνη παίρνει πλέον την ώριμη δομή της και παγιδεύεται στο διαμεμβρανικό 

χώρο. Η οξειδωμένη Erv1 οξειδώνει ξανά τη Mia40 και η ίδια ανάγεται. Στη συνέχεια η Erv1 δίνει τα 
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e- στο κυτόχρωμα -c (cyt-c) ή στο Ο2. Η ροή των διαφόρων σταδίων παρουσιάζεται διαγραμματικά 

στην Εικόνα 6. 

 

 

 
Εικόνα 6. Απεικόνιση της ροής των ηλεκτρονίων στο μονοπάτι MIA υπό αερόβιες συνθήκες  

(Sideris & Tokatlidis, 2010) 

 

4.1 Υποστρώματα 

 Τα πιο γνωστά υποστρώματα (substrates) του μονοπατιού MIA αφορούν πρωτεΐνες μέλη 

της οικογένειας των μικρών Tim (Τranslocase of the Ιnner Μembrane) και της οικογένειας Cox 

(Cytochrome c Oxidase). Οι μικρές Tim (Tim8, Tim9, Tim10, Tim12, Tim13) λειτουργούν ως 

μοριακοί συνοδοί στο διαμεμβρανικό χώρο (Εικόνα 2) βοηθώντας την είσοδο των πρωτεϊνών που 

στοχεύονται στην εσωτερική και στην εξωτερική μεμβράνη (de Marcos-Lousa et al., 2006; 

Wiedemann et al., 2006; Koehler, 2004). Οι μικρές Tim έχουν διπλό μοτίβο Cx3C, όπου 

σχηματίζονται δισουλφιδικοί δεσμοί ενδομοριακά ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές κυστεΐνες 

καταλήγοντας σε δομή φουρκέτας (Allen et al., 2003; Webb et al., 2006).  

 Τα μέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Cox (Cox12, Cox17, Cox19, Cox23) έχουν διπλό 

μοτίβο Cx9C, το οποίο σταθεροποιεί τις αντιπαράλληλες α-έλικες. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη 

Cox17 δεσμεύει χαλκό και τον μεταφέρει στην οξειδάση του cyt-c (Beers et al., 1997; Glerum et al., 

1996). Επιπλέον, οι πρωτεΐνες Cox19, Cox23, Cox17 εμπλέκονται στη συναρμολόγηση της 

λειτουργικής cyt-c οξειδάσης (Barros et al., 2004; Nobrega et al., 2002). Άλλα υποστρώματα του 

μονοπατιού ΜΙΑ με διπλό μοτίβο Cx9C είναι οι πρωτεΐνες Mdm35, Mic14, Mic17, Cmc, Som1, 

CMC2, CMC3, CMC4  (Gabriel et al., 2007; Carr et al., 2003; Horn et al., 2008; Longen et al., 

2009).  

 Τέλος, οι πρωτεΐνες  Erv1 και Ccs, οι οποίες αν και δεν έχουν χαρακτηριστικό διπλό Cx3C ή 

Cx9C μοτίβο, εισέρχονται στα μιτοχόνδρια μέσω του μονοπατιού MIA (Terziyska et al., 2007; 

Kawamata & Manfredi, 2008). 
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Πίνακας 2.  Οξειδωτικό δυναμικό (midpoint potential - Em)* μελών του μονοπατιού MIA ( pH 7-7,4) 

Πρωτεΐνη Διάμεσο οξειδωτικό δυναμικό 

(mV) 

Αναφορά 

Mia40 (σακχαρομύκητα) (-200 Ολόκληρη) 

-290 CPC (active site) 

Tienson et al., 2009 

Sideris & Tokatlidis, 2010 

 

Erv1/ALR Σακχαρομύκητα (-150 Ολόκληρη): 

-320 C30-33 (shuttle) 

 -150  C130-13 (active site) 

 -215  FAD 

Ανθρώπου: 

<-178  C142-145 (active site) 

-178    FAD 

 

Dabir et al., 2007 

Farrell & Thorpe, 2005 

Tim9 (σακχαρομύκητα) -310 Morgan & Lu, 2008 

Tim10 -320 Lu & Woodburn, 2005 

Tim13 (σακχαρομύκητα) -310 Tienson et al., 2009 

Cox17  (χοίρου) -340 Voronova et al., 2007 

cyt-c (αλόγου & σακχαρομύκητα) 250 Wallace, 1984 

O2 820 Tienson et al., 2009 

* Διάμεσο οξειδωτικό δυναμικό (midpoint potential) ονομάζεται το δυναμικό στο οποίο το 50% της ουσίας που 
μελετάται βρίσκεται σε οξειδωμένη μορφή σε ορισμένο pH. 

4.2 Mia40 

 Το 2004 η Chacinska και συνεργάτες της αναγνώρισαν την πρωτεΐνη Mia40 (mitochondrial 

IMS import and assembly pathway) σε κύτταρα σακχαρομύκητα και βρήκαν ότι είναι απαραίτητη 

για την είσοδο ορισμένων πρωτεϊνών στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων (Chacinska et al., 

2004). Σήμερα είναι γνωστό ότι η εν λόγω πρωτεΐνη βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς και ότι είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητά τους (Chacinska et al., 

2004; Naoe et al., 2004; Terziyska et al., 2005).  

 Η Mia40 δεν εμφανίζει προφανή ομολογία με τις πρωτεΐνες DsbA (Disulfide Bond Formation 

Protein) και PDI (Protein Disulfide Isomerase), οι οποίες αποτελούν πρωτεΐνες–κλειδιά 

λειτουργώντας με παρόμοιο τρόπο στο περίπλασμα των βακτηρίων και στο ER (Freedman et al., 

1998; Collet & Bardwell, 2002; Kadokura et al., 2003) ή με κάποια άλλη πρωτεΐνη.  

 Η πρωτεΐνη Mia40 εμφανίζεται στα ζώα και στα φυτά ως μια μικρή διαλυτή πρωτεΐνη 

(Hofmann et al., 2005). Αντίθετα, στους μύκητες η Mia40 έχει μια μεγάλη υδρόφοβη επικράτεια στο 

αμινοτελικό της άκρο, η οποία είναι αγκυροβολημένη στην εσωτερική μεμβράνη. Ένα άλλο 
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χαρακτηριστικό της Mia40 είναι ότι στους μύκητες εμφανίζει αλληλουχία στόχευσης στην μήτρα, η 

οποία απουσιάζει στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (Chacinska  et al., 2004; Naoe,  

et al., 2004; Terziyska  et al., 2005; Hofmann et al., 2005). 

 Ως προς τον τρόπο στόχευσης της ίδιας της πρωτεΐνης Mia40 στα μιτοχόνδρια υπάρχουν 

δύο κύριες απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι επειδή η Mia40 στο σακχαρομύκητα έχει αμφιπαθές 

σήμα στόχευσης, εισέρχεται στο διαμεμβρανικό χώρο μέσα από το μονοπάτι “διακοπής-

μεταφοράς” (Chacinska et al., 2004; Naoe et al., 2004; Terziyska, et al., 2005). Όμως αυτό το 

αμφιπαθές σήμα δεν είναι απαραίτητο για την λειτουργία της πρωτεΐνης και η απαλοιφή του δεν 

είναι θνησιγόνα για τη βιωσιμότητα του σακχαρομύκητα (Chacinska et al., 2008). Εξαιτίας της 

ύπαρξης στην Mia40 ενός πολύ συντηρημένου διπλού μοτίβου σε όλους τους οργανισμούς, θα 

μπορούσε να αποτελεί η ίδια η Mia40 υπόστρωμα του εαυτού της (Terziyska et al, 2007). Επίσης, 

το μοτίβο έλικα-στροφή-έλικα εμφανίζεται εκτός από την ίδια τη Mia40, και σε πολλά υποστρώματά 

της, π.χ. Cox23, Cox19, Cox17, Mic14p, Mic17, Mdm35 (Beers et al, 1997; Nobrega et al., 2002; 

Westerman, 2004; Barros, 2004; Gabriel et al., 2007; Dimmer, et al., 2002). 

 Όλα τα ομόλογα της Mia40 έχουν μια πολύ συντηρημένη επικράτεια από 66 αμινοξικά 

κατάλοιπα στο καρβοξυτελικό της τμήμα. Αυτή η επικράτεια περιέχει έξι κυστεϊνικά κατάλοιπα με 

διάταξη CPC CX9C-CX9C. Η Mia40 καθορίζει την ειδικότητα των υποστρωμάτων που εισέρχονται 

στο διαμεμβρανικό χώρο, λειτουργώντας ως υποδοχέας τους (Milenkovic et al., 2007β Sideris & 

Tokatlidis, 2007). Στην οξειδωμένη μορφή τους τα κυστεϊνικά τους κατάλοιπα σχηματίζουν 

δισουλφιδικούς δεσμούς. Μετάλλαξη των κυστεϊνικών ζευγών σε κατάλοιπα σερίνης είναι  

θνησιγόνα για τα κύτταρα του σακχαρομύκητα (Naoe et al., 2004).  

 Η δεύτερη κυστεΐνη του μοτίβου CPC είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των κυττάρων 

του σακχαρομύκητα και απαιτείται για την αλληλεπίδραση της Mia40 με την Erv1. Η δεύτερη 

κυστεΐνη του μοτίβου CPC σχηματίζει ένα αναγωγικά ευαίσθητο δισουλφιδικό δεσμό με το πρώτο 

κυστεϊνικό κατάλοιπο του διπλού CX9C μοτίβου των υποστρωμάτων της (Terziyska et al., 2009).  

Το CPC αποτελεί τμήμα μιας μικρής έλικας, η οποία συνδέεται διαμέσου μιας εύκαμπτης περιοχής 

με δομή έλικα-στροφή-έλικα (Herrmann et al., 2012). Αυτή η δομή σταθεροποιεί την πρωτεΐνη και 

αυτή η δομή σχηματίζεται από τους δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα στο τρίτο και στο έκτο 

κυστεϊνικό κατάλοιπο της πρωτεΐνης (Terziyska et al., 2009). Οι δύο έλικες σχηματίζουν ένα 

υδρόφοβο αυλάκι δέσμευσης για τα υποστρώματα τα οποία πιθανώς αναγνωρίζονται από τα 

τμήματα ITS ή MISS των υποστρωμάτων (Milenkovic et al., 2009, Sideris et al., 2009).  

 Πρόσφατα αναλύθηκαν με κρυσταλλογραφία και με NMR (Nuclear magnetic resonance) οι 

δομές της πρωτεΐνης Mia40 του σακχαρομύκητα και της ομόλογής της στον άνθρωπο (Banci et al., 

2009; Kawano et al., 2009). Όμως, η κατάσταση ολιγομερισμού της Mia40 δεν είναι ακόμα γνωστή. 

Η πρωτεΐνη Mia40 του σακχαρομύκητα σε ουδέτερα πηκτώματα (blue native gels) μεταναστεύει 

στα 150–180kDa (Chacinska et al., 2004). Σε αποδιατακτικά πηκτώματα (SDS polyacrylamide gel) 

μεταναστεύει στα  60–70kDa, ενώ η πολυπεπτιδική της αλυσίδα μεταναστεύει στα 40 kDa 
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(Chacinska et al., 2004; Naoe et al., 2004). Από την άλλη πλευρά, η ανασυνδυασμένη έκφραση 

της συντηρημένης επικράτειας της Mia40, δεν αποκάλυψε ενδείξεις για τον σχηματισμό διμερούς ή 

ολιγομερούς της πρωτεΐνης (Herrmann et al., 2012).  

 Η ανασυνδυασμένη Mia40 δεσμεύει δισθενή κατιόντα, με προτίμηση Zn ή Cu, με πιθανό 

αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της δομής της (Terziyska et al., 2005). Συγκεκριμένα, η 

αλληλεπίδραση της Mia40 με τα υποστρώματά της εξαρτάται από τα δισθενή κατιόντα (Chacinska 

et al., 2004). Ωστόσο, η Lu και συνεργάτες της έδειξαν ότι μόνο τα οξειδωμένα και χωρίς μέταλλα 

μικρά Tim μπορούν να συνδεθούν σε ετεροεξαμερικά συμπλέγματα (Lu et al., 2004), η δε αρχική 

αλληλεπίδραση των μικρών Tim με την Mia40 είναι ανεξάρτητη από τα δισθενή κατιόντα (Sideris & 

Tokatlidis, 2007) Η πλούσια σε κυστεΐνες πρωτεΐνη Hot13 (Helper of Tim) που εδράζεται στο 

διαμεμβρανικό χώρο, δεν είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των κυττάρων (Curran et al., 2004), 

αλλά είναι σημαντική για τη βιογένεση των μικρών Tim πρωτεϊνών και για την οξειδωτική ρύθμιση 

στο διαμεμβρανικό χώρο (Curran et al., 2004). Ο ψευδάργυρος αποτελεί αναστολέα της Erv1 στη 

δράση της ως σουλφυδριλική οξειδάση (Morgan et al., 2009). Η Hot13 πιθανώς να διατηρεί τη  

Mia40 ελεύθερη από ψευδάργυρο διευκολύνοντας την επανοξείδωσή της από την Erv1 (Mesecke 

et al., 2008).  

 Ο τρόπος δημιουργίας του δεύτερου δισουλφιδικού δεσμού στα υποστρώματα του 

μονοπατιού MIA40 δεν έχει διευκρινιστεί. Ένας μηχανισμός σχετίζεται με την ικανότητα in vitro 

δημιουργίας δεύτερου δισουλφιδικού δεσμού με O2 παρουσία Mia40 (Banci et al., 2009). Επίσης 

είναι πιθανό η Mia40 να καταλύει και τους δύο δισουλφιδικούς δεσμούς με δύο διαδοχικούς 

κύκλους επανοξείδωσής της. Οι μικρές ανηγμένες πρωτεΐνες Tim μπορεί να οξειδώνονται από 

ανηγμένη γλουταθειόνη (glutathione) ή από την πρωτεΐνη Erv1 (Muller et al., 2008). Επιπλέον η 

Erv1 ανιχνεύθηκε σε μικρές ποσότητες στα μιτοχόνδρια όντας σε τριμερές σύμπλεγμα με το 

υπόστρωμα και την Mia40 (Bourens et al., 2012; Böttinger et al., 2012; Stojanovski et al., 2008) και 

έχει προταθεί ότι μπορεί να προωθήσει την οξείδωση των υποστρωμάτων, όταν τόσο η ίδια όσο  

και το υπόστρωμα συνδέονται με την Mia40 (Stojanovski et al., 2008). 

 

Εικόνα 7. Διαγραμματική απεικόνιση του μηχανισμού δημιουργίας δισουλφιδικών δεσμών του μονοπατιού ΜΙΑ 
(Sideris & Tokatlidis, 2007) 
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4.3 Erv1 

 Ο Lisowsky το 1992 απομόνωσε ένα γονίδιο στο σακχαρομύκητα, το οποίο ονόμασε Erv1 

(Essential for Respiration and Vegetative growth 1) και κωδικοποίησε μια πρωτεΐνη 14kDa 

(Lisowsky, 1992). Παρατήρησε ότι το εν λόγω γονίδιο είναι απαραίτητο για την βιωσιμότητα των 

κυττάρων και επηρεάζει την οξειδωτική φωσφορυλίωση  και την ακεραιότητα των μεταγράφων στα 

μιτοχόνδρια. Το 1994 ο ίδιος κατέληξε στο ότι η καταστολή του γονιδίου προκαλεί ολοκληρωτική 

έλλειψη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος (Lisowsky, 1994).  

 Στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 6 υπάρχει ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία  

ονομάζεται ALR (Augmenter of Lliver Regeneration). Η ALR εμφανίζει 42% ομολογία με την Erv1 

του σακχαρομύκητα (Lisowsky, 1996). Το γονίδιο της Erv1 στο σακχαρομύκητα και το γονίδιο της 

ανθρώπινης ALR  έχουν περίπλοκη οργάνωση στο 5΄ άκρο τους (Lisowsky, 1996) και μάλιστα  το 

γονίδιο της ALR έχει ένα ιντρόνιο σε κοντινή θέση με αυτή που υπάρχει στο αντίστοιχο του γονιδίου 

της Erv1 στον σακχαρομύκητα (Giorda et al., 1996; Lisowsky, 1996). Η ανθρώπινη ALR από 

εναλλακτικό μάτισμα μπορεί να δώσει δυο μορφές, την sf-ALR (short form, 15kDa, 125α/α) και την 

lf-ALR (long form, 23kDa, 205α/α). Από αυτές μόνο lf-ALR  βρίσκεται στα μιτοχόνδρια και σχετίζεται 

με το μονοπάτι MIA.  

 Η έλλειψη έκφρασης της πρωτεΐνης Erv1 σε κύτταρα σακχαρομύκητα έχει ως αποτέλεσμα 

μορφολογικές αλλαγές, την έλλειψη της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων και τελικά την 

παντελή έλλειψη των μιτοχονδρίων, ενώ ο πυρήνας φαίνεται να παραμένει φυσιολογικός. Επιπλέον 

η μετάλλαξή της Erv1 στη θέση 123 από φαινυλαλανίνη σε σερίνη διαταράσσει τη φυσιολογική 

περιφερειακή κατανομή των μιτοχονδρίων στον σακχαρομύκητα (Becher et al., 1999). Μικρή 

μείωση της Erv1 οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου 

π.χ.  Cox17, Tim13, Sod1, μικρές Tim, αλλά όχι των πρωτεϊνών cyt-b, cyt-c (Mesecke et al., 2005; 

Rissler et al., 2005; Terziyska et al., 2005; Allen et al., 2005). Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Erv1 

συζευγμένη με GFP εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια και στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα 

(Becher et al.,1999). 

 Η Erv1 αποτελεί την πρώτη σουλφυδριλική οξειδάση που εντοπίστηκε  στους 

σακχαρομύκητες. Υπάρχουν ομόλογες πρωτεΐνες σε πολλούς ευκαρυωτικούς οργανισμούς, αλλά η 

Erv1 απουσιάζει στα βακτήρια. Η Erv1 εισέρχεται στα μιτοχόνδρια μέσω του μονοπατιού της ΜΙΑ 

(Terziyska et al., 2007) και είναι απαραίτητη για τη βιογένεση των πρωτεϊνών του ίδιου μονοπατιού 

(Mesecke et al., 2005). Αλληλεπιδρά με την Mia40 και την οξειδώνει, ώστε η Mia40 να επανέλθει 

στην οξειδωμένη της μορφή αφού έχει αναχθεί κατά την αλληλεπίδρασή της με το υπόστρωμα 

(Mesecke et al., 2005). Σημειώνεται ότι σε φυσιολογικά μιτοχόνδρια, το 80% της ενδογενούς Mia40 

βρίσκεται στην οξειδωμένη μορφή της (Bihlmaier et al., 2007). Όμως αν μειωθούν τα επίπεδα της 

Erv1, η Mia40 μετατοπίζεται στην ανηγμένη της μορφή (Bihlmaier et al., 2007). 
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 Η δομή της Erv1/ALR έχει αναλυθεί μέχρι τώρα στο φυτό A. thaliana (Vitu et al., 2006), 

στον ποντικό (Wu, 2003) και στον άνθρωπο (Banci et al., 2011; Vidydhar et al., 2011). Επίσης, στο 

σακχαρομύκητα S. cerevisiae έχουν αναλυθεί οι δομές των πρωτεϊνών Erv1 (Peng-Chao et al., 

2012) και Erv2 (Gross et al., 2002). Η πρωτεΐνη Erv1 εμφανίζεται ως ένα μη ομοιοπολικά 

συνδεδεμένο διμερές (Hofhaus et al., 2003; Lee et al., 2000), στο οποίο τα δύο μέρη 

συνεργάζονται για τη μεταφορά των e- (Grose et al., 2002; Vala et al., 2005; Bien et al., 2010). Ο 

Dabir και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι τα δύο Ν-τελικά CX2C μοτίβα σχηματίζουν έναν 

προσωρινό δισουλφιδικό δεσμό, ο οποίος σταθεροποιεί το διμερές της Erv1 (Dabir et al., 2007). 

Υπάρχουν συντηρημένα κυστεϊνικά κατάλοιπα της πρωτεΐνης, τα οποία σχετίζονται με το διμερισμό 

της πρωτεΐνης μέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων  (Bien et al., 2010; Gross et al., 2002; Vala et 

al., 2005; Vitu et al., 2006; Wu et al., 2003).  

 Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τον τρόπο δράσης της Erv1. Η δράση της Erv1 

μπορεί να οφείλεται σε απευθείας μεταφορά e- από την πρωτεΐνη Mia40 στο μόριο FAD που φέρει 

στη δομή της (Dabir et al., 2007). Σύμφωνα με μια άλλη θεώρηση, η δράση της πρωτεΐνης θα 

μπορούσε να οφείλεται σε διαμοριακή ή ενδομοριακή μεταφορά e- από το αμινοτελικό της κομμάτι 

στο FAD (Coppock & Thorpe, 2006; Hofhaus et al., 2003). Η περίπτωση ενδομοριακής μεταφοράς 

συμφωνεί με τον μηχανισμό λειτουργίας της Erv2 (Vala et al., 2005; Gross et al., 2002; Wu et al., 

2003) και θεωρείται σήμερα από πολλούς ως η επικρατούσα θεωρία (Bien et al., 2010).  

 Η πρωτεΐνη Erv1 έχει ένα καταλυτικό ζευγάρι κυστεϊνών (active site–FAD proximal) Cx2C, 

ένα ζεύγος κίνησης (shuttle pair) Cx2C και ένα δομικό ζευγάρι (structural pair) Cx16C. Τα e- 

μεταφέρονται από την Mia40 στο ζεύγος κίνησης και από εκεί στο ενεργό δισουλφίδιο της άλλης 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας (Lionaki et al., 2011).  Από εκεί μέσω του FAD, τα e- μεταφέρονται στο 

cyt-c ή στο Ο2. Το αμινοτελικό άκρο της Erv1 (N72) στο σακχαρομύκητα, το οποίο περιέχει μόνο το 

κυστεϊνικό ζεύγος κίνησης όταν είναι στην οξειδωμένη του μορφή, είναι αναγκαίο και ικανό να 

αλληλεπιδράσει με τη Mia40 και να την οξειδώσει (Lionaki et al., 2011). To διπλό Cx16C μοτίβο 

σταθεροποιεί τη δομή της Erv1 (Ang & Lu, 2009) και σχετίζεται με την ικανότητα πρόσδεσης του 

FAD (Hofhaus et al., 2003). Επίσης, ορισμένες πρωτεΐνες της οικογένειας Erv1/ALR διαθέτουν 

κυστεΐνες υπεύθυνες για διμερισμό κεφαλής - ουράς (head to tail dimerization) και μη απαραίτητες 

για τη λειτουργία της πρωτεΐνης κυστεΐνες.  

 Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το αν η Erv1 απαιτείται για την απελευθέρωση των 

πρόδρομων μορίων υποστρωμάτων από την Mia40 (Mesecke et al., 2005; Rissler et al., 2005). 

Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί ότι υπάρχουν παροδικοί διαμοριακοί δισουλφιδικοί δεσμοί ανάμεσα 

στις πρωτεΐνες Mia40 και Erv1 και ανάμεσα στην Mia40 και τα υποστρώματά της (Chacinska et al., 

2004; Mesecke et al., 2005; Rissler et al., 2005; Milenkovic et al., 2007α; Sideris & Tokatlidis, 

2007).  

 Η πρωτεΐνη Erv1 μπορεί να οξειδώσει in vitro υποστρώματα, όπως το DTT (Lee et al., 

2000; Levitan et al., 2004) και να μεταφέρει e- από το DTT στο cyt-c (Bihlmaier et al., 2007). Έχει 
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δειχθεί ότι το cyt-c μπορεί να δεχτεί e- in vitro από διάφορες σουλφυδριλικές οξειδάσες 

συμπεριλαμβανομένου και μη μιτοχονδριακών πρωτεϊνών (Bihlmaier et al., 2007). Μετά την 

αλληλεπίδρασή της με την Mia40 η Erv1 μπορεί να δώσει e- στο cyt-c (συμμετέχει στο σύμπλεγμα 

IV της αναπνευστικής αλυσίδας) σχηματίζοντας σύμπλοκα 1:1 (Dabir et al., 2007) και έπειτα τα e- 

μεταφέρονται στην cyt-c οξειδάση (συμμετέχει στο σύμπλεγμα III της αναπνευστικής αλυσίδας) 

(Bihlmaier et al, 2007). Ένα μεγάλο ποσοστό του οξειδωμένου cyt-c είναι διαθέσιμο να δεχτεί e- 

από την Erv1 στο μιτοχόνδριο (Morgan & Wikstrom, 1991; Cortese et al., 1995). Με αυτό τον 

τρόπο συνδέεται το μονοπάτι MIA με την αναπνευστική αλυσίδα και παράγεται νερό έναντι του 

τοξικού για τα κύτταρα H2O2 (Bihlmaier et al., 2007). Επίσης, είναι πιθανό το μονοπάτι MIA να 

συνεισφέρει στο σχηματισμό διαφοράς δυναμικού στην εσωτερική μεμβράνη και στην παραγωγή 

του ATP (Herrmann et al., 2012). 

 Η πρωτεΐνη Erv1 in vitro μπορεί να δώσει τα e- στο O2 με σχηματισμό H2O2 (Lee et al., 

2000), η δε συγκέντρωσή του O2  επηρεάζει την οξειδωτική κατάσταση της Mia40 (Bihlmaier et al., 

2007). Το H2O2 στη συνέχεια ανάγεται σε H2O από την Ccp1 (cyt-c peroxidase). Η πρωτεΐνη Erv1 

του φυτού A. thaliana περιέχει ένα μικρό υδρόφοβο αυλάκι από το οποίο μπορεί να περάσει το O2  

κοντά στο FAD το οποίο οδηγεί σε παραγωγή H2O2 (Fass, 2008; Vitu et al., 2006). Αντίθετα, το 

αυλάκι αυτό απουσιάζει από τις πρωτεΐνες  ALR στα θηλαστικά (Herrmann et al., 2012). Ο τελικός 

αποδέκτης μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης των κυττάρων (Dabir et al., 2007). Τα 

κύτταρα σακχαρομύκητα μπορούν να μεγαλώσουν αναερόβια και έχει αναφερθεί ότι το cyt-c είναι 

απαραίτητο για τα κύτταρα σε συνθήκες εξάντλησης O2 (Allena et al., 2006). Το cyt-c θεωρείται 100 

φορές καλύτερος αποδέκτης e- σε σχέση με το O2 για την ανθρώπινη ALR (Farrell & Thorpe, 2005). 

Έτσι, η Erv1 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καλύτερα ως σουλφυδριλική μεταφοράση, παρά ως 

σουλφυδριλική οξειδάση (Massey, 1994; Hemmerichv & Massey, 1977).  

Εκτός από το φυσικό της υπόστρωμα, την Mia40, η πρωτεΐνη Erv1 μπορεί να οξειδώσει in 

vitro μόρια λυσοζύμης (lysozyme), θειορεδοξίνης (thioredoxin) TCEP και διθειοθρειτόλη (DTT) (Vitu 

et al., 2006; Hofhaus et al., 2003; Levitan et al., 2004; Lee et al., 2000, Ang & Lu, 2009). 
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Εικόνα 8. Διαγραμματική απεικόνιση του μονοπατιού MIA των μιτοχονδρίων (Hell, 2008) 

 

5. Οικογένεια πρωτεϊνών Erv/ALR 

 Η οικογένεια πρωτεϊνών Erv/ALR έχει μέλη σε πληθώρα οργανισμών. Μπορεί να 

βρίσκονται στα μιτοχόνδρια, στο πυρήνα, στον εξωκυττάριο χώρο ή στο ενδοπλασματικό δίκτυο 

(ER). Πρόσφατα αναγνωρίστηκε μία πρωτεΐνη στους χλωροπλάστες, η οποία εμφανίζει ομόλογη 

επικράτεια με την πρωτεΐνη Erv1 (Bartsch et al., 2008). Ομόλογα της Erv1 έχουν, επίσης αναφερθεί 

σε ιούς των οικογενειών Poxviridae και Iridoviridae με τις ονομασίες E10R και 88R, αντίστοιχα 

(Yanez et al., 1995; Senkevich et al., 2000α; Senkevich et al., 2000β, Ke et al., 2009) καθώς και σε 

φυτά, όπως στην A. thaliana (Levitan et al., 2003).  

 Η προέλευση της Erv1 δεν είναι απόλυτα γνωστή, όμως βρέθηκε πρωτεΐνη ομόλογη αυτής 

στο  αρνητικό κατά Gram πλαγκτονικό βακτήριο Psychroflexus torquis, το οποίο απομονώθηκε από 

δείγματα πάγου της Ανταρκτικής (Bowman et al., 1998). Επίσης, βρέθηκαν άλλες 309 πρωτεΐνες 

ομόλογες  της Erv1 σε δείγματα βακτηρίων από ωκεανούς (Yooseph et al., 2007), ενώ απουσιάζει 

στα α-πρωτοβακτήρια, τα οποία θεωρούνται οι πιο κοντινοί πρόγονοι των μιτοχονδρίων. 

Επομένως, η Erv1 θα μπορούσε να έχει βακτηριακή προέλευση αν και στους περισσότερους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς απουσιάζουν ομόλογά της (Herrmann et al., 2009). Αυτό δεν έχει 

προς το παρόν κατανοηθεί πλήρως.  

 Η Erv1 στα μιτοχόνδρια, εκτός από τη δράση της στο μονοπάτι MIA, σχετίζεται με τη 

βιογένεση των κυτταροπλασματικών Fe/S πρωτεϊνών (ISC, Iron Sulfur Custer assembly 
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machinery) στον σακχαρομύκητα και στον άνθρωπο (Lange et al., 2001). Στο σακχαρομύκητα 

υπάρχει επίσης και η πρωτεΐνη Erv2. Η Erv2 δεν είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των 

κυττάρων, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την Ero1 στο ενδοπλασματικό δίκτυο (Stein & Lisowski, 

1998; Gerber, 2001). Οι πρωτεΐνες Erv1 και Erv2 εμφανίζουν 20% ομολογία και είναι πολύ 

συντηρημένες στο αμινοτελικό τους κομμάτι (Stein & Lisowski, 1998). 

 Οι πρωτεΐνες της οικογένειας QSOX (Quiescin-Qulfhydryl Oxidase) θεωρείται ότι προήλθαν 

από συνεξέλιξη της βακτηριακής επικράτειας θειορεδοξίνης με την επικράτεια Erv. Βρίσκονται 

στους πολυκύτταρους οργανισμούς, αλλά απουσιάζουν στους μύκητες. Έχουν μία αλληλουχία 

στόχευσης (ss, signal sequence), μία ή δύο επικράτειες θειορεδοξίνης (Trx) με συνολικά ένα ζεύγος 

Cx2C, μία περιοχή πλούσια σε έλικες (Helix Rich Region, HRR), η οποία είναι μοναδική για αυτές 

τις πρωτεΐνες και μία επικράτεια Erv με δύο Cx2C μοτίβα (Coppock et al., 1998; Coppock & 

Thorpe, 2006; Kodali & Thorpe, 2010). Σε ορισμένες πρωτεΐνες της οικογένειας QSOX υπάρχει το 

μοτίβο QHZ10 στο καρβοξυτελικό άκρο. Οι πρωτεΐνες της εν λόγω οικογένειας δεν βρίσκονται στα 

μιτοχόνδρια, αλλά σε άλλα κυτταρικά διαμερίσματα καθώς και στον εξωκυττάριο χώρο (Thorpe et 

al., 2002). Έχουν διάφορες λειτουργίες, όπως τον σχηματισμό του εξωκυττάριου χώρου και την 

οξειδωτική ρύθμιση της δραστηριότητας ορισμένων ενζύμων (Hoober et al., 1999; Coppock et al., 

1998).  

 
 

Εικόνα 9. Α) Δομή των πρωτεϊνών της οικογένειας QSOX  
Β) Εξέλιξη των επικρατειών Trx και Erv1 των πρωτεϊνών  QSOX 

 
 Στα θηλαστικά η ομόλογη πρωτεΐνη της Erv1 ονομάζεται ALR (Augmenter of Liver 

Regeneration), ή εναλλακτικά HSS (hepatic stimulator substance), GFER (Growth Factor Erv1- 

Like), HPO (Ηepatopoietin). Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1975 στο κυτταρόπλασμα 

κυττάρων ήπατος αρουραίων (LaBrecque et al., 1975). Στα θηλαστικά βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, 

στο κυτταρόπλασμα, στο ενδοπλασματικό δίκτυο, στον πυρήνα και στον εξωκυττάριο χώρο 

(Gandhi, 2012). Στον άνθρωπο η lf-ALR βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, σχετίζεται με το μονοπάτι MIA 
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και ISC και περιέχει ένα αμινοτελικό τμήμα 80 αμινοξέων το οποίο απουσιάζει από τη sf-ALR (Li et 

al., 2002). Αντίθετα, η sf-ALR απουσιάζει από τα μιτοχόνδρια, εμφανίζεται στο κυτταρόπλασμα, στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο, στον πυρήνα και στον εξωκυττάριο χώρο και έχει διαφορετικές λειτουργίες 

από την lf-ALR. 

 

Εικόνα 10. Δομή των Erv1/ ALR πρωτεϊνών A) Διαγραμματική απεικόνιση των πρωτεϊνών Erv1 (S. cerevisiae), lf-
ALR και sf-ALR (H. sapiens). Παρουσιάζονται το ενεργό κυστεϊνικό ζεύγος (κόκκινο), το ζεύγος κίνησης 

(πράσινο), το δομικό ζεύγος (μπλε), οι κυστεΐνες διμερισμού (πορτοκαλί), οι μη απαραίτητες για τη λειτουργία 
της πρωτεΐνης κυστεΐνες (μαύρο) και η περιοχή πρόσδεσης του FAD (κίτρινο)  

B) 3D δομή της ανθρώπινης sf-ALR (Daithankar et al., 2010) 

 
 Το mRNA της πρωτεΐνης ALR εκφράζεται κυρίως στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο σπλήνα, 

στους πνεύμονες, στους σκελετικούς μύες, στο νεφρό, στο ήπαρ (κυρίως στα ηπατοκύτταρα), σε 

εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και στους όρχεις των αρουραίων και των ποντικών (Hagiya et al., 1994; 

Giorda et al., 1996; Gandhi et al., 1999; Todd et al., 2010). Για παράδειγμα, εκφράζεται έντονα 

κατά τη διάρκεια της σπερματογένεσης (Hagiya et al., 1994; Giorda et al.,1996). Η πρωτεΐνη είναι 

αυξημένη σε εμβρυικά, νευρικά και αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα. Ως εκκρινόμενη πρωτεΐνη, είναι 

παρούσα τόσο στον ορό όσο και στα ηπατοκύτταρα (Gandhi et al., 1999). Στον εγκέφαλο βρίσκεται 
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κυρίως κοντά στους νευρώνες και συγκεκριμένα στον πυρήνα και εξωτερικά των μιτοχονδρίων. Οι 

ποσοτικές αλλαγές στην ποσότητα της sf-ALR στον ορό πιθανώς να αξιοποιηθούν μελλοντικά ως 

διαγνωστικοί μάρτυρες σε περιπτώσεις τραυματισμού ή ασθενειών του ήπατος (Gandhi, 2012).  

 H πρωτεΐνη ALR σχετίζεται με την αναγέννηση του ήπατος στις γάτες (LaBrecque et al., 

1975; Francavilla et al., 1987; Webber et al., 1994), στο σκύλο (Terblanche et al., 1980), στο 

ποντίκι (Giorda et al, 1996), στον αρουραίο (Hagiya et al., 1994; Giorda et al., 1996) και στον 

άνθρωπο (Lisowsky et al., 1995; Giorda et al., 1996). Η εκκρινόμενη από τα ηπατοκύτταρα ALR 

διεγείρει τη σύνθεση των πρωτεϊνών TNF-α (Tumor necrosis factor a) και IL-6 (Interleukin 6) με τη 

βοήθεια της ύπαρξης ενός ειδικού υποδοχέα για την πρωτεΐνη (Wang et al., 1999; Gandhi, 2012). 

Επίσης, η sf-LR μπορεί να δράσει ως ανοσοκαταστολέας στο ήπαρ (Francavilla et al., 1997). Η 

ALR σχετίζεται με ασθένειες, όπως την χρόνια ηπατίτιδα (chronic hepatitis), το ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωμα (hepatocellular carcinoma), το χολαγγειοκαρκίνωμα (cholangiocellular carcinoma) και 

βοηθά στην αναγέννηση του συκωτιού μετά από ηπατεκτομή σε γάτες (Yu et al., 2010; Yang et al., 

1997; Polimeno et al., 2011). Επιπλέον, η πρωτεΐνη ALR θεωρείται ότι υπερεκφράζεται σε όλες τις 

κατηγορίες νεοπλασίας που έχουν μέχρι τώρα μελετηθεί (Yu et al., 2010; Todd et al., 2010), αλλά ο 

ρόλος της δεν έχει επαρκώς διευκρινιστεί. 

 Η πρωτεΐνη ALR θεωρείται ότι ρυθμίζει την μιτοχονδριακή έκφραση γονιδίων επάγοντας την 

μεταγραφή και την μετάφραση του πυρηνικού μεταγραφικού παράγοντα mtTFA (Polimeno et al., 

2000) και σχετίζεται με την αναγέννηση του παγκρέατος. Η ALR προστατεύει τα κύτταρα από το 

οξειδωτικό στρες (π.χ. από H2O2) καθώς αποτρέπει την απόπτωση των κυττάρων εμποδίζοντας 

την απελευθέρωση του cyt-c από τα μιτοχόνδρια (Polimeno et al., 2012).  

 Στον σακχαρομύκητα και στον άνθρωπο η συγκεκριμένη μετάλλαξη προκαλεί επίσης, μη 

φυσιολογική μιτοχονδριακή δομή και μείωση της σταθερότητας του μιτοχονδριακού DNA (Fronzo et 

al., 2009). Σε τρία παιδιά παρατηρήθηκε ότι η μετάλλαξη R194H στην ALR προκαλεί υποτονία των 

μυών, τροποποιήσεις στην αναπνευστική αλυσίδα, μειωμένη ικανότητα ακοής και καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη καθώς η μετάλλαξη επηρεάζει τη σταθερότητα της πρωτεΐνης (Fronzo et al., 2009; 

Daithankar et al., 2010). 

6. Οξειδωτικό στρες (oxidative stress) 

 Οι ελεύθερες ρίζες (free radicals) χαρακτηρίζονται από ένα μονήρες e- στην εξωτερική τους 

στιβάδα. Είναι πολύ ασταθή μόρια με σύντομη διάρκεια ζωής, αφού αντιδρούν άμεσα με 

παρακείμενα μόρια, αφαιρώντας από αυτά ένα e- για να ζευγαρώσουν το δικό τους. Με τον όρο  

“Δραστικές Μορφές Οξυγόνου” (ROS, Reactive Oxygen Species) χαρακτηρίζονται ορισμένες  

ελεύθερες ρίζες (π.χ. οι ρίζες υδροξυλίου), ορισμένα ιόντα (π.χ. το υποχλωριώδες ανιόν, ClO-), ο 

συνδυασμός ελευθέρων ριζών και ιόντων (π.χ. το ανιόν σουπεροξειδίου, O2
-) και ορισμένα μόρια 

(π.χ. το υπεροξείδιο του υδρογόνου, H2O2). Τα μιτοχόνδρια αποτελούν την κύρια πηγή ελευθέρων 
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ριζών για το κύτταρο καθώς εκεί εδράζεται η αναπνευστική αλυσίδα. Επίσης τα μιτοχόνδρια μαζί με 

τα υπεροξειδιοσώματα, συμμετέχουν στην β-οξείδωση των λιπαρών οξέων. 

 Οι οργανισμοί έχουν διάφορους μηχανισμούς οξειδωτικής άμυνας, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

παράγοντες που απομακρύνουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, όπως οι πρωτεΐνες Sod 

(Superoxide Dismutase), οι οποίες μετατρέπουν το O2
- σε H2O2, που απομακρύνεται από την 

καταλάση (Catalase) στα υπεροξειδιοσώματα παράγοντας νερό και O2. Στον άνθρωπο υπάρχουν 

δύο πρωτεΐνες Sod, (Sod1 & Sod2), ενώ στον σακχαρομύκητα μία. Η Sod1 εδράζεται κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα και μόνο ένα μικρό ποσοστό της (1-5%) βρίσκεται στο διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων (Sturtz et al., 2001). 

 Το οξειδωτικό στρες (oxidative stress) αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας 

μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου και της ικανότητας ενός βιολογικού 

συστήματος να αδρανοποιεί τα τoξικά μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες που του προκαλούν. Το 

οξειδωτικό στρες προκαλεί εγκοπές και χημικές τροποποιήσεις στο DNA Επίσης μπορεί να 

προκαλέσει σχηματισμό ομοιοπολικών ενώσεων DNA-πρωτεϊνών και καταστροφή των λιπιδίων 

όπως την υπεροξείδωση των λιπιδίων. Οι πρωτεΐνες λόγω του στρες μπορεί να υποστούν 

διάφορες οξειδωτικές βλάβες, όπως την οξείδωση των θειολικών  ομάδων τους και τροποποιήσεις 

της τρυπτοφάνης. Μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της σταθερότητας των χρωμοσωμάτων, σε 

γενετικές μεταλλάξεις και σε αλλαγές στην κυτταρική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να 

οδηγήσει σε καρκίνο, αρθρίτιδα, καρδιοπάθειες, πρόωρη γήρανση, προγραμματισμένο κυτταρικό 

θάνατο και τοξική δράση ορισμένων φαρμάκων (Klaunig et al., 2010; Cerutti, 1985; Halliwrell & 

Gutteridge, 1990; Levin et al., 1982; Munkres, 1985; Pierce et al., 1991). 

 Λόγω της σημασίας του οξειδωτικού στρες έχουν γίνει διάφορα πειράματα ελέγχου της 

βιωσιμότητας κυττάρων S. cerevisiae υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες από H2O2, ορισμένα από 

τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Βιωσιμότητα κυττάρων S. cerevisiae σε συνθήκες οξειδωτικού στρες με  H2O2 

Συνθήκες επώασης με  

H2O2 

Θρεπτικό μέσο Ποσοστό επιβίωσης κυττάρων 

(προσεγγιστικά) 

Δημοσίευση 

0,5/1/2mM για 1h YPD ή YPG 

(υγρή καλλιέργεια) 

YPD: 0,5mM 92%, 1mM 75%, 2mM 

17% 

YPG: 0,5mM 98%, 1mM 98%, 2mM 

83% 

Jamieson, 1992 

0,5 ή 1mM για 50h YPD (πιάτα)  0,5mM 100%, 1mM <100% Kuge et al., 1997 

3mM για 3h YPD  (υγρή καλλιέργεια) 10% Magherini et al., 2007 

2mM για 1ή 2h YPD ή YPGal  

(υγρή καλλιέργεια) 

YPD: 1h 15%, 2h 0,1% 

YPGal: 1h 90%, 2h 55% 

Vernis et al., 2009  
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ΜΕΡΟΣ 2
ο
: ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης σχετικά με  την  

πρωτεΐνη Erv1/ALR στον S. cerevisiae και στον άνθρωπο που πραγματοποιήθηκε υπό τη 

διεύθυνση του καθηγητή κ. Κώστα Τοκατλίδη στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας, που ανήκει στο ‘Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ). 

Πιο συγκεκριμένα τέθηκαν προς απάντηση οι εξής τέσσερις ομάδες ερωτημάτων: 

1. Το οξειδωτικό στρες επηρεάζει τις πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου και αν ναι, ποιος είναι ο 

ρόλος του θρεπτικού μέσου των κυττάρων στην ανθεκτικότητά τους στο οξειδωτικό στρες; Η 

επίδραση του οξειδωτικού στρες σχετίζεται με το θρεπτικό μέσο καλλιέργειας;  

2. Υπάρχουν συντηρημένες αλληλουχίες των πρωτεϊνών Erv1/ALR και Mia40 στους οργανισμούς 

κοντά στα κυστεϊνικά μοτίβα Cx2C και CPC αντίστοιχα; 

3. Δεδομένου ότι η ALR εμφανίζει στα θηλαστικά ένα πολύ συντηρημένο μοτίβο πλούσιο σε 

αργινίνη, το οποίο φαίνεται να απουσιάζει σε άλλους οργανισμούς, είναι  το μοτίβο αυτό σημαντικό 

για τη διαμερισματοποίηση της πρωτεΐνης στα κύτταρα; 

4. Πως εισέρχονται οι πρωτεΐνες Erv1 και ALR στα μιτοχόνδρια του S. cerevisiae και του             

ανθρώπου;  Συγκεκριμένα: 

4.1 Δεδομένου ότι η αλληλουχία N72 της Erv1 του σακχαρομύκητα αντιστοιχεί στο N80 της 

lf-ALR του ανθρώπου και πιστεύεται ότι το N72 είναι απαραίτητο για την είσοδο της Erv1 στα 

μιτοχόνδρια, είναι το N72 ικανό να στοχεύσει μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στο διαμεμβρανικό 

χώρο άγριου τύπου μιτοχονδρίων; 

4.2 Είναι απαραίτητα τα υδρόφοβα αμινοξέα του N72 στη στόχευση της πρωτεΐνης στα 

μιτοχόνδρια; 

4.3 Πού διαμερισματοποιείται η ALR στα κύτταρα του ανθρώπου; Μπορεί η Erv1 του 

σακχαρομύκητα να στοχευθεί στα ανθρώπινα μιτοχόνδρια; 

 

Μεθοδολογία διερεύνησης των ερωτημάτων: 

1. Πραγματοποιήθηκε ποσοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου Mia40, Erv1, 

και cyt-c υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες προκαλούμενο από H2O2 σε κύτταρα και απομονωμένα 

μιτοχόνδρια S. cerevisiae υπό διαφορετικές συνθήκες. 

2. Παρατηρήθηκαν ορισμένες αλληλουχίες των πρωτεϊνών Erv1/ALR και Mia40 που βρίσκονται 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για ομοιότητες στα αμινοξέα κοντά στα λειτουργικά κυστεϊνικά 

μοτίβα. Ακόμα, τα συντηρημένα αμινοξέα ομαδοποιήθηκαν με βάση τις φυλογενετικές σχέσεις των 

οργανισμών. 

3. Μεταλλάχθηκαν οι αργινίνες του μοτίβου Rx4Rx4Rx6Rx4R σε αλανίνες με στόχο στο μέλλον την 

πραγματοποίηση πειραμάτων εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια ανθρώπου και 
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σακχαρομύκητα, τον έλεγχο διαμερισματοποίησής του στα κύτταρα αυτά, και ικανότητάς της 

μεταλλαγμένης πρωτεΐνης να συμπληρώνει την άγριου τύπου πρωτεΐνη. 

4.1 Πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου ραδιενεργά σεσημασμένων υβριδικών πρωτεϊνών με 

το N72 και της μιτοχονδριακές πρωτεΐνες DHFR, NHP6A σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα. 

4.2 Πραγματοποιήθηκαν μεταλλαγές στο αμινοτελικό τμήμα της Erv1, πιο συγκεκριμένα το αμινοξύ 

ισολευκίνη στη θέση 22 μεταλλάχθηκε σε λυσίνη και ασπαρτικό οξύ (N72-Ι22Κ και N72-Ι22D) σε 

υβριδικές πρωτεΐνες που είχαν πριν ή μετά το N72 την πρωτεΐνη DHFR. Στη συνέχεια, ελέγχθηκε η 

ικανότητα των υβριδικών μεταλλαγμάτων να εισέρχονται σε απομονωμένα μιτοχόνδρια. 

4.3 Οι πρωτεΐνες ALR (lf-ALR, sf-ALR, Ν80), Erv1 (Erv1, N72) και cyb2 (N85) ως υβριδικές με τον 

γονίδιο GFP κλωνοποιήθηκαν σε πλασμιδιακό φορέα για ανθρώπινα κύτταρα. Η 

διαμερισματοποίηση αυτών των πρωτεϊνών στα κύτταρα αναμένεται στο μέλλον να ελεγχθεί με 

μετασχηματισμό ανθρώπινων κυττάρων και έλεγχο της διαμερισματοποίησής τους στα κύτταρα με 

μικροσκοπία φθορισμού.  
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ΜΕΡΟΣ 3
ο
: ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. Τεχνικές μοριακής βιολογίας 

1.1 Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA 

  Στην παρούσα εργασία, εφαρμόσθηκαν ορισμένες μοριακές τεχνικές σύμφωνα με το  

εγχειρίδιο του εργαστηρίου “Molecular Cloning” (Sambrook et al., 1989) και χρησιμοποιήθηκαν οι 

πλασμιδιακοί φορείς που  αναφέρονται στον Πίνακα 4 

Πίνακας 4. Πλασμιδιακοί φορείς 

Πλασμίδιο Προέλευση Αντιβιοτικό επιλογής 

pSP64 Promega Αμπικιλίνη (50μg/ml) 

pSP65 Promega Αμπικιλίνη (50μg/ml) 

pEGFP-N1 δωρεά από Dr Lisowsky Καναμυκίνη (30μg/ml) 

pRS316up40-cyt-b2(Ν85)-Dre2-3HA Κατασκευάστηκε από άλλα 
μέλη του Εργαστηρίου 

Αμπικιλίνη (50μg/ml) 

 *Σε όλα τα γονίδια ALR που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη οι μη απαραίτητες για τη 

λειτουργία της πρωτεΐνης κυστεΐνες είναι μεταλλαγμένες σε αλανίνες (lf-ALR C154/165A, sf-ALR C74/85A). 

 
 Για τις πλασμιδιακές κατασκευές τα ενθέματα πολλαπλασιάστηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης. Τα πλασμίδια–φορείς και τα ενθέματα κόπηκαν με τα κατάλληλα ένζυμα 

περιορισμού (MINOTECH Biotechnology & New England Biolabs) και ενώθηκαν με  T4 DNA 

Ligase (MINOTECH Biotechnology). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός κυττάρων 

του βακτηριακού στελέχους DH5A. Όλες οι γονιδιακές κατασκευές ελέγχθηκαν με αλυσιδωτή 

αντίδραση αποικιών (colony PCR), με περιοριστική ανάλυση των πλασμιδίων (digestion test) και  

με αλληλούχιση των εντεθειμένων γονιδίων. 

1.2 Κλωνοποιήσεις σε πλασμιδιακούς φορείς (clonings) 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν οι κλωνοποιήσεις που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.  

Πίνακας 5: Κλωνοποιήσεις   
Κατασκευή Πλασμίδιο 

(vector) 

Ένθεμα από το 

πλασμίδιο (insert) 

Ένζυμα 

περιορισμού  

Στόχος 

pEGFP-N1-

N72(Erv1) 

pEGFP-N1 pSP64Erv1 EcoRI/BamHI Μετασχηματισμός σε 

ανθρώπινα κύτταρα 

pEGFP-N1-cyt-b2 

(Ν85) 

pEGFP-N1 pRS316up40-cyt-b2 

(Ν85)-Dre2-3HA 

EcoRI/BamHI Μετασχηματισμός σε 

ανθρώπινα κύτταρα 

pEGFP-N1-Erv1 pEGFP-N1 pSP64Erv1 EcoRI/BamHI Μετασχηματισμός σε 

ανθρώπινα κύτταρα 

pEGFP-N1-

N80(ALR) 

pEGFP-N1 pSP64lf-ALR EcoRI/BamHI Μετασχηματισμός σε 

ανθρώπινα κύτταρα 

 



 

36 

 

1.3 Μεταλλαξιγενέσεις γονιδίων (mutagenesis) 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο QuikChange site-directed mutagenesis σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή (Stratagene) για τη δημιουργία σημειακών μεταλλάξεων όπως φαίνονται 

στον Πίνακα 6. Όλες οι γονιδιακές κατασκευές ελέγχθηκαν με αλληλούχιση.  

Πίνακας 6. Μεταλλάξεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

Μεταλλαγμένο 

γονίδιο 

Πλασμιδιακή 

κατασκευή 

Εκκινητές 

PSP65 

N72I22K-DHFR 

PSP65 

N72-DHFR 

5΄-GCTTAAGTGGGAGGAAAATAAAATATGACGAAGATGGCAAACC-3΄ 

5΄-GGTTTGCCATCTTCGTCATATTTTATTTTCCTCCCACTTAAGCC-3΄ 

PSP65 

N72I22D-DHFR 

PSP65 

N72-DHFR 

5΄-GGCTTAAGTGGGAGGAAAATAGACTATGACGAAGATGGCAAACC-3΄ 

5΄-GGTTTGCCATCTTCGTCATAGTCTATTTTCCTCCCACTTAAGCC-3΄ 

PSP64 

DHFR-N72I22K 

PSP64 

DHFR- N72 

5΄-GCTTAAGTGGGAGGAAAATAAAATATGACGAAGATGGCAAACC-3΄ 

5΄-GGTTTGCCATCTTCGTCATATTTTATTTTCCTCCCACTTAAGCC-3΄ 

PSP64 

DHFR- N72I22D 

PSP64 

DHFR- N72 

5΄-GGCTTAAGTGGGAGGAAAATAGACTATGACGAAGATGGCAAACC-3΄ 

5΄-GGTTTGCCATCTTCGTCATAGTCTATTTTCCTCCCACTTAAGCC-3΄ 

PSP64 

lf-ALR5R/A 

(pSP64lf--ALR-

R82/87/92/99/104A) 

PSP64 

lf-ALR 

 

R82A 

5΄-CTTCAAGACGTGGATGGCGACGCAGCAGAAGCGGGAC-3΄ 

5΄-GTCCCGCTTCTGCTGCGTCGCCATCCACGTCTTGAAG-3΄ 

R87A 

5΄-GGCGACGCAGCAGAAGGCGGACACCAAGTTTAGGG-3΄ 

5΄-CCCTAAACTTGGTGTCCGCCTTCTGCTGCGTCGCC-3΄ 

R92A 

5΄-GGCGGACACCAAGTTTGCGGAGGACTGCCCGCCGG-3΄ 

5΄-CCGGCGGGCAGTCCTCCGCAAACTTGGTGTCCGCC -3΄ 

R99A 

5΄-GGACTGCCCGCCGGATGCCGAGGAACTGGGCCGCC-3΄ 

5΄-GGCGGCCCAGTTCCTCGGCATCCGGCGGGCAGTCC-3΄ 

R104A 

5΄-GGATGCCGAGGAACTGGGCGCCCACAGCTGGGCTGTCCTCC-3΄ 

5΄- GGAGGACAGCCCAGCTGTGGGCGCCCAGTTCCTCGGCATCC-3΄ 

 

Όλες οι υπόλοιπες κατασκευές πλασμιδίων που αναφέρονται στην παρούσα εργασία είχαν 

κατασκευασθεί από άλλα μέλη του εργαστηρίου και έχουν ελεγχθεί με αλληλούχιση. 
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 2. Θρεπτικά διαλύματα, συνθήκες  ανάπτυξης και στελέχη  
μικροοργανισμών 

2.2. E. coli 

 Χρησιμοποιήθηκε το άγριου τύπου βακτηριακό στέλεχος DH5a(+), το οποίο αναπτύχθηκε 

στους 37ο C σε θρεπτικό μέσο LB.  

2.3 S. cerevisiae (yeast) 

 Για την παραγωγή μιτοχονδρίων αγρίου τύπου του S. cerevisiae (χρησιμοποιήθηκαν σε 

πειράματα οξειδωτικού στρες) χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος D273-10B (MATα) για την μαζική 

παραγωγή καθαρών από άλλες μεμβράνες μιτοχονδρίων υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης.  

 Τα κύτταρα μεγάλωσαν  σε θερμοκρασία 30οC σε θρεπτικό μέσο με πηγή άνθρακα  γλυκόζη 

ή λακτόζη ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 

θρεπτικά μέσα: 

YPD: 2% (w/v) γλυκόζη , 1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) πεπτόνη (peptone) 

YPLactate: 2% (w/v) λακτόζη , 1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) πεπτόνη (pH 5,5 με KOH) 

3. Χειρισμός μιτοχονδρίων (in organello) 

3.1 Απομόνωση μιτοχονδρίων από το άγριου τύπου στέλεχος S. cerevisiae 

 Για τα πειράματα εισόδου ραδιενεργής πρόδρομης πρωτεΐνης σε καθαρά απομονωμένα 

μιτοχόνδρια και επώαση των μιτοχονδρίων με H2O2, απομονώθηκαν μιτοχόνδρια από το αγρίου 

τύπου στέλεχος του S. cerevisiae, D273-10B. Το στέλεχος αυτό αναπτύχθηκε σε καλλιέργεια 30L 

σε θερμοκρασία 30˚C και θρεπτικό μέσο που περιέχει εκτός των άλλων γαλακτικό οξύ (YPLactate),  

δεδομένου του ότι το γαλακτικό οξύ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας μέσω 

γλυκόλυσης στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα, αλλά μόνο από τα μιτοχόνδρια. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να επιβιώνουν μόνο τα κύτταρα που διαθέτουν λειτουργικά μιτοχόνδρια τα οποία 

αυξάνονται σε αριθμό και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απομονωθούν σε μεγάλη ποσότητα. Η 

διαδικασία απομόνωσης των μιτοχονδρίων έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Daum et al., 

1982) το οποίο επιτρέπει την παραγωγή μιτοχονδρίων καθαρών από άλλα μεμβρανώδη οργανίδια  

εξαιτίας της χρήσης του Nycodenz  (Glick, 1991). Τα μιτοχόνδρια αυτά αποθηκεύονται και 

διατηρούνται λειτουργικά στους -80˚C.  

 Εναλλακτικά για τα πειράματα επώασης κυττάρων σακχαρομύκητα με H2O2  και την 

ποσοτική μελέτη των πρωτεϊνών των μιτοχονδρίων μετά από το οξειδωτικό στρες, 

πραγματοποιήθηκε απομόνωση μιτοχονδρίων σε μικρότερη κλίμακα και καθαρότητα χωρίς όμως 

τη χρήση του χημικού σκευάσματος Nycodenz. Τα κύτταρα αυτά αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό μέσο 

YPLactate ή σε πλούσιο θρεπτικό μέσο, που περιέχει γλυκόζη (YPD). Τα μιτοχόνδρια 
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αποθηκεύτηκαν στους -80οC και απομονώθηκε το κλάσμα που αντιστοιχεί στο κυτταρόπλασμα των 

κυττάρων  το οποίο επίσης αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασία -20οC.  

3.2 Έλεγχος ικανότητας εισόδου ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών σε μιτοχόνδρια του 
S. cerevisiae  

3.2.1 Παραγωγή ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών με το in vitro σύστημα σύζευξης 
μεταγραφής- μετάφρασης (Coupled Transcription / Translation, TNT)    

 Για την παραγωγή της ραδιενεργής πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκαν πλασμίδια υψηλής 

καθαρότητας και συγκέντρωσης τα οποία απομονώθηκαν από κολώνα (Qiagen). Η σύνθεση 

ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών με τον εκπομπό ακτινοβολίας-β 35S πραγματοποιήθηκε με βάση το 

πρωτόκολλο του κατασκευαστή του TNT SP6-coupled transcription/translation kit (Promega TNT). 

Έτσι, χρησιμοποιήθηκε πλασμιδίο που φέρει το επιθυμητό κάθε φορά γονίδιο υπό τον υποκινητή 

SP6. Η σήμανση έγινε με 35S-μεθειονίνη. Χρησιμοποιήθηκε η SP6 πολυμεράση για την μεταγραφή 

του εκάστοτε γονιδίου, 35S-μεθειονίνη και όλα τα υπόλοιπα αμινοξέα είναι  σε μη ραδιενεργή μορφή 

με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφής-μετάφρασης σε κυτταρικό εκχύλισμα πρόδρομων 

ερυθρών αιμοσφαιρίων από κουνέλι RRL (Rabbit Reticulocyte Lysate). Η αντίδραση παραγωγής 

της ραδιενεργής πρωτεΐνης έγινε για 90min σε θερμοκρασία 30οC. H πρωτεΐνη απομακρύνθηκε 

από τα ριβοσώματα με φυγοκέντρηση στα 25000g για 30min και σε θερμοκρασία 4οC.  

3.2.2 Είσοδος αποδιατεταγμένων και ανηγμένων πρωτεϊνών σε απομονωμένα 
μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα 

 Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πειράματος η παραγόμενη πρωτεΐνη μπορεί να κατεργαστεί 

με ειδικό διάλυμα ουρίας για να αποδιαταχθεί και με DTT για να σπάσουν οι δισουλφιδικοί  της 

δεσμοί πριν την είσοδό της στα μιτοχόνδρια προσομοιάζοντας τις συνθήκες στο κυτταρόπλασμα 

όπου οι σαπερόνες κρατούν αποδιατεταγμένες τις πρωτεΐνες πριν την είσοδό τους στα 

μιτοχόνδρια. Συγκεκριμένα, μετά την παραγωγή της πρωτεΐνης και την απομόνωση της από τα 

ριβοσώματα, η πρωτεΐνη κατακρημνίζεται με θεϊκό αμμώνιο και επαναδιαλύεται σε διάλυμα 

αποδιάταξης (Denaturating Buffer: 50mM Tris pH 7,4, 150mM NaCl, 8M Urea, 100mM DTT). 

Ακολουθεί επώαση για 90min  σε θερμοκρασία 37οC.  

3.2.3 Είσοδος ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών σε απομονωμένα μιτοχόνδρια S. 
cerevisiae και αυτοραδιογραφία 

 Πριν την είσοδο της παραγόμενης πρωτεΐνης στα μιτοχόνδρια κρατείται δείγμα που 

αντιστοιχεί στο 5-10% της πρωτεΐνης που εισάγεται σε αυτά (αποδιατεταγμένης ή μη) και 

φορτώνεται δίπλα στα υπόλοιπα δείγματα για ηλεκτροφόρηση, με στόχο τη συσχέτιση της 

παραγόμενης από το TNT σύστημα και της πρωτεΐνης που τελικά εισάγεται.  

 Για την είσοδο ραδιοσημασμένων με 35S πρόδρομων πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια, τα 

μιτοχόνδρια επαναδιαλύονται σε import buffer σε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/ml, παρουσία 2mM 
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ATP και 2,5mM NADH. Σε αυτά προστίθεται η ραδιενεργή πρωτεΐνη και ακολουθεί επώαση σε 30˚C 

για 5-30min, ανάλογα με τους στόχους του πειράματος. Τα δείγματα τοποθετούνται αμέσως μετά σε 

πάγο. Ακολουθεί η απομόνωση των μιτοχονδρίων με φυγοκέντρηση για 5min στις 16100g σε 

θερμοκρασία 4˚C με στόχο την απομάκρυνση της ραδιενεργής πρωτεΐνης που δεν εισήχθησαν στα 

μιτοχόνδρια.  

 Το ίζημα επαναδιαλύεται σε ισοτονικό διάλυμα, παρουσία κατάλληλης συγκέντρωσης 

πρωτεϊνάσης Κ (0,1mg/ml ή 0,05mg/ml) ή τρυψίνης (0,1mg/ml) με ή χωρίς την προσθήκη Triton 

(1%) και επωάζεται για 30min για την απομάκρυνση των ραδιενεργών μορίων που έχουν κολλήσει 

στα τοιχώματα εξωτερικά των μιτοχονδρίων. Σημειώνεται ότι η πρωτεϊνάση K είναι μία γενική 

πρωτεάση η οποία απενεργοποιείται από τον αναστολέα PMSF (Phenylmethanesulfonylfluoride ή 

Phenylmethylsulfonyl Fluoride), ενώ η τρυψίνη κόβει στο καρβοξυτελικό μέρος των πρωτεϊνών μετά 

από λυσίνη ή αργινίνη, εκτός αν ακολουθείται από προλίνη και απενεργοποιείται από το SBTI 

(Soybean Trypsin Inhibitor). Το απορρυπαντικό Triton (εναλλακτικά ονομάζεται TX-100) 

διαλυτοποιεί τις μεμβράνες, με αποτέλεσμα να μπορούν να αποικοδομηθούν οι μιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες μέσα στα μιτοχόνδρια από τις πρωτεάσες και το Triton χρησιμοποιείται ως μάρτυρας 

ελέγχου της δράσης των πρωτεασών. Η αντίδραση σταματάει με την προσθήκη PMSF (1mM) ή 

SBTI (1mg/ml) για 10min σε θερμοκρασία 4˚C και τα μιτοχόνδρια απομονώνονται ξανά με τις 

παραπάνω ίδιες συνθήκες φυγοκέντρησης.  

 Μόνο στα δείγματα που έχουν υποστεί κατεργασία με πρωτεϊνάση K για βέλτιστη 

απενεργοποίηση της πρωτεϊνάσης K προστίθεται 10% TCA (10%) και θερμαίνονται στους 65οC για 

5min. Στη συνέχεια επωάζονται σε 4οC για 15min και φυγοκεντρούνται στις 16100g για 15min 

στους 4οC. Έπειτα, το υπερκείμενο απομακρύνεται  και το ίζημα επαναδιαλύεται σε 10-15 μl 2x 

Laemmli sample buffer με β-μερκαπτοαιθανόλη (διασπά τους δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα 

στις πρωτεΐνες).  

 Τα δείγματα βράζονται σε θερμοκρασία 95˚C για 5min και αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε 

πηκτώματα ακρυλαμίδης 12% Τris-Tricine (50mA σταθερά για 1h) ή 12% SDS (35mA σταθερά για 

45min). Πιο συγκεκριμένα, το πήκτωμα βάφεται με διάλυμα χρώσης Coomassie blue (Coomassie 

brilliant blue R-250), η οποία βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και έχει ευαισθησία μέχρι 0,1μg 

ποσότητα πρωτεΐνης. Τέλος, η περίσσεια Coomassie απομακρύνεται επωάζοντας το πήκτωμα σε 

διάλυμα αποχρωματισμού το οποίο περιέχει και οξικό οξύ για την μονιμοποίηση των πρωτεϊνών 

πάνω στο πήκτωμα και το πήκτωμα στεγνώνεται σε συσκευή Biorad Gel Dryer για 30min. 

Χρησιμοποιήθηκαν: 

Coomassie:   30% methanol, 10% acetic acid & 0,2% R-250 

Destaining buffer: 15% methanol, 10% acetic acid 

 Εναλλακτικά σε ορισμένα πειράματα, το κομμάτι του πηκτώματος με τις πρωτεΐνες 

μάρτυρες βάφεται με Coomassie blue και το υπόλοιπο βράζεται στην απαγωγό εστία (hood) σε 5% 

TCA για 5min στην απαγωγό εστία (hood) και ξεπλένεται με νερό. Στη συνέχεια προστίθεται 1M 
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Tris base pH 8 για να εξισορροπηθεί το pH, ξεπλένεται με νερό και επωάζεται με 1M Sodium 

Salicilate για 20min. Τέλος τα δύο κομμάτια (πρωτεΐνες μάρτυρες και το υπόλοιπο πήκτωμα) 

στεγνώνονται μαζί και τοποθετούνται σε κασέτα για έκθεση 24 ή περισσότερων ωρών σε 

θερμοκρασία δωματίου ή στους -80οC. 

 Τέλος, το πήκτωμα εμφανίζεται σε ψηφιακή εικόνα σε διάταξη τύπου Phosphorimager 

(STORM 840 Phosphorimager) ή εκτίθεται σε ακτινογραφικά φιλμ όπου εμφανίζονται σε σκοτεινό 

θάλαμο.  

4. Βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών 

4.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης (SDS-
PAGE) 

 Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό πρωτεϊνικών δειγμάτων με βάση το μέγεθός τους. Το πήκτωμα αυτό αποτελείται από 

το πήκτωμα διαχωρισμού (Separating) και το πήκτωμα επιστοίβαξης (Stacking). Το πήκτωμα 

επιστοίβαξης εναποτίθεται μόνο αφού το πρώτο έχει πήξει με 100% ισοπροπανόλη από πάνω του, 

έτσι ώστε τα πρωτεϊνικά δείγματα να ευθυγραμμίζονται τελικά και να αποκτούν κοινή αφετηρία στο 

πήκτωμα διαχωρισμού. Για τον πολυμερισμό των πηκτωμάτων χρησιμοποιείται 0,01% TEMED και 

0,1% APS (Ammonium Persulfate). Τα δείγματα των πρωτεϊνών πριν φορτωθούν βράζονται και 

εμπλουτίζονται με διάλυμα που περιέχει SDS το οποίο προσδίδει σε αυτές ένα αρνητικό φορτίο ανά 

δύο αμινοξικά κατάλοιπα κρατώντα παράλληλα τις πρωτεΐνες σε αποδιατεταγμένη μορφή.  

Πίνακας 7. 12% Tris-Tricine SDS 

 Separating (ml) Stacking (ml) 

49,5% Total + 1,5% crosslinker 1,250 0,250 

Gel Buffer (Tricine) 1,650 0,750 

87% Glycerol 0,650 - 

ddH2O 1,400 2,100 

10% APS 0,050 0,050 

TEMED 0,005 0,005 

Σύνολο 5,005 3,155 

Cathode Buffer: 0,1M Tris pH 8,25, 0,1 M Tris-Tricine, 10% SDS 

Anode Buffer: 0,2M Tris pH 8,9 
Πίνακας 8. 12% Tris-Glycine SDS 

 Separating (ml) Stacking (ml) 

ddH2O 1,600 3,400 

30% Acryylamide mix  2,000 0,830 

1,5M Tris  1,300 (pH 8,8) 0,630 (pH 6,8) 

10% SDS 0,050 0,050 

10% APS 0,050 0,050 

TEMED 0,005 0,005 

Σύνολο 5,005 4,915 

SDS Running Buffer (5x, τελικό 1L, pH 8,3): 15,1g Tris, 72g glycine, 5g SDS  



 

41 

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν πηκτώματα 12% Tris-Tricine ή 12% SDS ανάλογα 

με τις ανάγκες του πειράματος. Τα Tris-Tricine πηκτώματα διαχωρίζουν καλύτερα τις μικρού 

μοριακού βάρους πρωτεΐνες σε σχέση με τα Tris-Glycine. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται 

στους Πίνακες 7 και 8. 

4.2 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με ανοσοαποτύπωση 
(Western Blot) 

 Η ανοσοαποτύπωση (Western Blot) είναι μια τεχνική ανίχνευσης μιας ορισμένης πρωτεΐνης 

μέσα σε ένα μείγμα πρωτεϊνών. Αρχικά απομονώνεται το πρωτεϊνικό δείγμα και διαχωρίζεται σε 

πήκτωμα ακρυλαμίδης. Στη συνέχεια μεταφέρονται με ηλεκτροαποτύπωση σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης. Χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή συσκευή Trans-blot 

Semi-Dry Transfer Cell Biorad για 25min σε σταθερή τάση 20 V με το σύστημα semi-dry transfer. 

Ακολουθεί  κάλυψη των μη ειδικών θέσεων με 5% γάλα διαλυμένο σε 1x TBST για 1h σε 

θερμοκρασία δωματίου ή Ο/Ν σε θερμοκρασία 4˚C με ταυτόχρονη ανάδευση. Η μεμβράνη 

επωάζεται με το εκάστοτε ειδικό για την πρωτεΐνη αντίσωμα σε 1% γάλα διαλυμένο σε 1x TBST για 

1h σε θερμοκρασία δωματίου ή Ο/Ν σε θερμοκρασία 4˚C με ανάδευση ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του εκάστοτε πειράματος.  

 Όλα τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν πολυκλωνικά 

παραγμένα σε κουνέλια. Το δεύτερο αντίσωμα ήταν αντί-rabbit (Sigma) συζευγμένο με το ένζυμο 

HRP (horse raddish peroxidase), όπου παρουσία υπεροξειδίου (H2O2) και λουμινόλης (luminol) 

αλλάζει η οξειδωτική του κατάσταση και εκλύει φως (χημειοφωταύγεια). Το χημειοφωαταυγειακό 

σήμα εμφανίζεται σε ψηφιακή μορφή με χρήση LAS-3000 imaging system (FUJIFILM). 

 Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο η ίδια μεμβράνη να επωαστεί μετά την εμφάνισή της ξανά 

με ένα άλλο αντίσωμα, γίνεται έκδυση (stripping) της μεμβράνης για να απομακρυνθεί  το 

προηγούμενο αντίσωμα με τη βοήθεια διαλύματος που περιέχει: 2% SDS και 62,5mΜ Tris pH 6,8 

και 350μl β- μερκαπτοαιθανόλη (BME, 2BME 2-ME ή β-met) ανά 50ml διαλύματος. Η εκάστοτε 

μεμβράνη επωάζεται σε αυτό το διάλυμα για 30min σε θερμοκρασία 50˚C με πλυσίματα 10  

λεπτών σε θερμοκρασία δωματίου για την απομάκρυνση του διαλύματος έκδυσης και 

μπλοκάρονται ξανά οι μη ειδικές θέσεις της μεμβράνη με 5% γάλα για 1h, ώστε η μεμβράνη να 

είναι έτοιμη να επωαστεί με το επόμενο αντίσωμα. 

4.4 Τεχνικές κατακρήμνισης πρωτεϊνών 

4.4.1 Με TCA και ακετόνη 

 To TCA (Trichloroacetic Acid) χρησιμοποιείται για την κατακρήμνιση μακρομορίων όπως 

των πρωτεϊνών, του DNA και του RNA. Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατακρήμνιση με 

TCA για την συμπύκνωση των πρωτεϊνών σε δείγματα από κυτταρόπλασμα κυττάρων 

σακχαρομύκητα. Συγκεκριμένα προστέθηκε TCA στα δείγματα, ώστε η τελική του συγκέντρωση του 
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TCA  να είναι 10% από αρχικό διάλυμα 99% (Sigma), επωάστηκαν τα δείγματα για 30min σε 

θερμοκρασία 4οC και  φυγοκεντρήθηκαν στις 16100g για 30min σε θερμοκρασία 4οC. Στο ίζημα 

(πρωτεΐνες) προστέθηκε παγωμένη ακετόνη (για απομάκρυνση του TCA) και τα δείγματα 

επωάστηκαν για 20min στους -20οC. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 16100g για 20min σε 

θερμοκρασία 4οC. Τα ιζήματα επωάστηκαν στους 37οC για 1h και επαναδιαλύθηκαν σε 1M Tris pH 

8 και αφέθηκαν O/N σε θερμοκρασία δωματίου, για καλύτερη διαλυτοποίηση πριν την 

ηλεκτροφόρησή τους. 

4.4.2 Με θειικό αμμώνιο 

 Η κατακρήμνιση με θειικό αμμώνιο είναι μια πιο ήπια μέθοδος κατακρήμνισης πρωτεϊνών 

σε σχέση με τη χρήση του TCA, γιατί δεν επηρεάζει το pH των πρωτεϊνών. Το θειικό αμμώνιο είναι 

πολύ ευδιάλυτο στο νερό και δεν επηρεάζει την ενεργότητα των ενζύμων. Η τεχνική βασίζεται στην 

μείωση της διαλυτότητας των πρωτεϊνών στο διάλυμα, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να 

κατακρημνίζονται. 

 Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε θειικό αμμώνιο για την κατακρήμνιση των 

ραδιενεργά σεσημασμένων παραγόμενων πρωτεϊνών με στόχο την αλλαγή του διαλύματος στο 

οποίο βρίσκονται. Έτσι, προστέθηκαν 3 όγκοι κορεσμένου διαλύματος θειικού αμμωνίου στο 

υπερκείμενο μετά τη φυγοκέντρηση του παραγόμενου TNT, ακολούθησε έντονη ανάδευση (vortex) 

και  τα δείγματα  επωάστηκαν για 30min σε θερμοκρασία 4οC. Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν για 

30min στις 25000g σε θερμοκρασία 4οC και κρατήθηκε το ίζημα (πρωτεΐνες). 
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ΜΕΡΟΣ 4
ο
: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Επίδραση του οξειδωτικού στρες στις πρωτεΐνες Erv1, Mia40 και cyt-c 
του διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων  

1.1 In vivo 

 Για να μελετήσουμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο οξειδωτικό στρες και στο μονοπάτι 

MIA, πραγματοποιήσαμε ποσοτικό έλεγχο ορισμένων πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου σε 

κύτταρα S. cerevisiae αγρίου τύπου (στέλεχος D273-10B) και σε απομονωμένα καθαρά 

λειτουργικά μιτοχόνδρια μετά την κατεργασία τους με διάφορες συγκεντρώσεις H2O2. 

Συγκεκριμένα, προστέθηκε H2O2 ή όχι (δείγμα ελέγχου) σε καλλιέργειες κυττάρων σακχαρομύκητα, 

οι οποίες αρχικά είχαν οπτική πυκνότητα (OD) ~1,0 και όγκο 1L σε πλούσιο θρεπτικό μέσο με πηγή 

άνθρακα το γαλακτικό οξύ (YPLac) ή τη γλυκόζη (YPD). Τα κύτταρα επωάστηκαν για 1h ή 2h σε 

θερμοκρασία 30οC και μετρήθηκε η οπτική τους πυκνότητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

απομόνωση των μιτοχονδρίων και του κυτταροπλάσματος των παραπάνω κυττάρων και 

αποθηκεύτηκαν στους -80οC και -20οC, αντίστοιχα.  

             Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα 

συγκεκριμένα πειράματα καθώς και οι λόγοι των  οπτικών πυκνοτήτων των διαλυμάτων μετά και 

πριν την εισαγωγή του οξειδωτικού παράγοντα. 

 
Πίνακας 9. Συνθήκες πειραμάτων για την απομόνωση μιτοχονδρίων από κύτταρα που έχουν υποστεί οξειδωτικό 
                  στρες και οπτική απορρόφηση (OD) των  κυττάρων 

Πείραμα Πηγή άνθρακα Συγκέντρωση 
H2O2 (mM) 

Χρόνος επώασης 

 με  H2O2 (h) 

OD κυττάρων μετά / 

 OD κυττάρων πριν την 
προσθήκη H2O2 

 

1 

 

Λακτόζη 

(YPLac) 

 

0 / 0,5 / 1 / 2 

1,0 0,0mΜ : 1,39 

0,5mM : 1,41 

1,0mM : 1,76 

2,0mM : 1,56 

 

2 

 

Λακτόζη 

(YPLac) 

 

0/ 0,5 / 1 / 2 

2,0 0,0mM :  2,00 

0,5mM : 1,88 

1,0mM :  2,11 

2,0mM :  2,01 

 

3* 

   Γλυκόζη 

(YPD) 

0 / 0,5  / 2 1,0 0,0mM :  2,99 

0,5mM : 2,96 

2,0mM : 1,20 

* Στο πείραμα 3 ελέγχθηκε η βιωσιμότητά των κυττάρων μετά από 1h και 2h επώασης με το H2O2 (Εικόνα 12) 

και απομονώθηκαν μιτοχόνδρια μετά από 1h επώαση με το H2O2.  
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Στην περίπτωση χρήσης θρεπτικού υλικού YPLac και για χρόνους έκθεσης σε H2O2 με 

συγκεντρώσεις 0,5mM ή 1mM που μελετήθηκαν, παρατηρούνται οριακές μεταβολές στην μάζα των 

μιτοχονδρίων ανά κύτταρο. Αντίθετα, στην περίπτωση αύξηση της συγκέντρωσης του θρεπτικού 

μέσου YPLac σε 2mM H2O2 παρατηρείται μείωση της ποσότητας των μιτοχονδρίων. 

       Στην περίπτωση χρήσης θρεπτικού υλικού πλούσιου σε γλυκόζη, YPD, παρατηρείται μείωση 

μεταβολές στην μάζα των μιτοχονδρίων ανά κύτταρο όταν η συγκέντρωση H2O2 είναι 0,5mM και 

αύξηση (περίπου τριπλασιασμός) στην περίπτωση χρήσης 2mM H2O2. Η έντονη αύξηση της μάζας 

των μιτοχονδρίων ανά μάζα κυττάρων, στην περίπτωση των κυττάρων που έχουν μεγαλώσει σε 

θρεπτικό YPD παρουσία υψηλής συγκέντρωσης H2O2, μπορεί να οφείλεται σε μείωση της 

βιωσιμότητάς τους σε συνθήκες οξειδωτικού στρες και σε παύση της ικανότητάς των κυττάρων να 

διπλασιάζονται, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12 ή σε πραγματική αλλαγή του αριθμού των 

μιτοχονδρίων ανά κύτταρο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 11. Αναλογία ποσότητας μιτοχονδρίων (mg) / κύτταρα (g) σε κύτταρα σακχαρομύκητα,  
που έχουν υποστεί οξειδωτικό στρες με H2O2  

 

 
Εικόνα 12. Έλεγχος βιωσιμότητας κυττάρων σακχαρομύκητα μετά από επώαση σε YPD σε συγκεντρώσεις 0, 

0,5mM και 2mM, παρουσία H2O2  για 1h και 2h στο Πείραμα 3 
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 Τα δείγματα των μιτοχονδρίων αναλύθηκαν με ανοσοαποτύπωση Western Blot, για να 

εντοπιστεί η πιθανή ύπαρξη ποσοτικών διαφορών στις πρωτεΐνες που περιέχουν. Συνοπτικά, σε 

πρώτη φάση τα μιτοχόνδρια φορτώθηκαν σε αποδιατακτικά πηκτώματα ακρυλαμίδης παρουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης. Χρησιμοποιήθηκαν πολυκλωνικά αντισώματα για τις πρωτεΐνες Erv1 και 

Mia40 (κυρίαρχα μέλη του μονοπατιού MIA), πορίνη (porin, μάρτυρας ακεραιότητας της εξωτερικής 

μεμβράνης και ισοφόρτωσης των δειγμάτων) και κυτόχρωμα c (cyt-c, απελευθερώνεται από το 

διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων στο κυτταρόπλασμα σε συνθήκες στρες ως προ-

αποπτωτικός παράγοντας (Magherini et al., 2007).  

Επίσης, ελέγχθηκε με Western Blot, αν έχει απελευθερωθεί μέρος αυτών των πρωτεϊνών 

στο κυτταρόπλασμα, χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι της εξωκινάσης (exokinase) ως πρωτεΐνη 

μάρτυρα του κυτταροπλάσματος. Ορισμένα από τα αποτελέσματα της παραπάνω προσέγγισης 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 13. 

 

Εικόνα 13. Ποσοτική ανάλυση μιτοχονδριακών πρωτεϊνών μετά από κατεργασία κυττάρων σακχαρομύκητα με 
0,5mM, 1mM, 2mM ή χωρίς (w/o) H2O2. 

 
Από τα πειράματα σε κύτταρα που έχουν αναπτυχθεί σε θρεπτικό μέσο πλούσιο σε λακτόζη 

(YPLac) δεν βρέθηκε να υπάρχουν στις συγκεκριμένες συνθήκες οξειδωτικού στρες έντονες 

ποσοτικές διαφορές για τις πρωτεΐνες Mia40, Erv1, cyt-c και porin ή ενδείξεις απελευθέρωσης των 

πρωτεϊνών του διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων στο κυτταρόπλασμα. Αντίθετα, βρέθηκε 

ότι τα κύτταρα που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο πλούσιο σε γλυκόζη (YPD) είναι πιο 

ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες, καθώς παρατηρείται έντονη μείωση έως και πλήρης έλλειψη 

ανίχνευσης των πρωτεϊνών Mia40, Erv1 και cyt-c, σε αντίθεση με την porin που παραμένει σχεδόν 

σταθερή. 
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 Το ευρήματά μας είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, που δείχνουν ότι η 

ευαισθησία του σακχαρομύκητα στο H2O2 εξαρτάται από την πηγή άνθρακα, καθώς τα κύτταρα 

που μεγαλώνουν σε ένα θρεπτικό μέσο που μεταβολίζεται στα μιτοχόνδρια (respirable) είναι πιο 

ανθεκτικά στο οξειδωτικό στρες σε σχέση με τα κύτταρα που μεταβολίζουν το θρεπτικό μέσο στο 

κυτταρόπλασμα (fermentable) (Maris et al., 2000; Vernis et al., 2009; Jamieson, 1992). Αυτό 

πιθανώς να σχετίζεται με αύξηση των συστημάτων αποτοξίνωσης (catalase, superoxide 

dismutase, glutathione peroxidases) στα κύτταρα που αναπτύσσονται σε μέσο που μεταβολίζεται 

στα μιτοχόνδρια (Ivanovska et al., 2005). 

1.2 Ιn organello 

 Ελέγχθηκε η επίδραση του H2O2 σε καθαρά απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, τα 

οποία είχαν απομονωθεί από κύτταρα που είχαν αναπτυχθεί σε θρεπτικό μέσο YPLac. Για αυτό το 

σκοπό χρησιμοποιήθηκαν καθαρά απομονωμένα άγριου τύπου μιτοχόνδρια από τους -80οC, τα 

οποία ξεπλύθηκαν από την BSA  με  ισοτονικό διάλυμα (Breaking Buffer) και επωάστηκαν με 2mM, 

με 4mM ή χωρίς H2O2 για 30min στον πάγο.  

 Τα μιτοχόνδρια φυγοκεντρήθηκαν για 5min στις 16000g. Το υπερκείμενο (αντιστοιχεί στο 

διάλυμα στο οποίο ήταν επαναδιαλυμένα τα μιτοχόνδρια) κατακρημνίστηκε με TCA. Το ίζημα 

(μιτοχόνδρια) και οι πρωτεΐνες από το υπερκείμενο που κατακρημνίστηκαν, φορτώθηκαν σε 

αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης παρουσία β-μερκαπτοεθανόλης μαζί με ισόποση ποσότητα 

μιτοχονδρίων από τους -80οC, τα οποία δεν είχαν υποστεί την προηγούμενη διαδικασία (μάρτυρας 

ελέγχου της επώασης για 30min στους 4oC). Ακολούθησε ποσοτική ανάλυση των πρωτεϊνών με  

ανοσοαποτύπωση Western, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.  

   

Εικόνα 14. Ποσοτική ανάλυση μιτοχονδριακών πρωτεϊνών μετά από κατεργασία ή μη (untreated) 
απομονωμένων άγριου τύπου μιτοχονδρίων με 2mM, 4mM ή χωρίς (w/o) H2O2 για 30min στους 4

ο
C. 

 

 Στις συνθήκες οξειδωτικού στρες που χρησιμοποιήθηκαν, δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές 

των προς μελέτη πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια, ή απελευθέρωσή τους στο κυτταρόπλασμα. 

 Η υψηλή ανθεκτικότητα των μιτοχονδρίων στο οξειδωτικό στρες μπορεί να  σχετίζεται με το 

γεγονός ότι τα κύτταρα από τα οποία απομονώθηκαν τα μιτοχόνδρια, είχαν αναπτυχθεί σε θρεπτικό 

μέσο με κύρια πηγή άνθρακα το γαλακτικό οξύ, το οποίο μεταβολίζεται στα μιτοχόνδρια επομένως 
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τα μιτοχόνδρια έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Επίσης, μπορεί να σχετίζεται 

με την έλλειψη του κυτταροπλάσματος, από το οποίο θα έπαιρναν σήμα επαγωγής της απόπτωσης 

ή από το γεγονός ότι η επώαση με έγινε στους 4οC και όχι σε κανονική θερμοκρασία ανάπτυξης 

του S. cerevisiae όπου δρουν καλύτερα οι πρωτεΐνες του μικροοργανισμού.   

2. Συντηρημένες αλληλουχίες κοντά στα κυστεϊνικά μοτίβα των 
πρωτεϊνών Erv1/ALR και Mia40 

  Για να εντοπίσουμε συντηρημένα μοτίβα κοντά στις λειτουργικές κυστεΐνες των πρωτεϊνών 

Erv1/ALR και Mia40 στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein). Από την παραπάνω έρευνα συλλέχθηκαν 21 πρωτεϊνικές 

αλληλουχίες για τις πρωτεΐνες Erv1/ALR και 28 για την Mia40 (οι περισσότερες αλληλουχίες 

χαμηλής ακρίβειας παραλήφθηκαν από την αναζήτηση). Στη συνέχεια οι διάφοροι οργανισμοί 

ομαδοποιήθηκαν με βάση τις εξελικτικές τους σχέσεις. Οι πρωτεϊνικές αλληλουχίες συγκρίθηκαν ως 

προς το μέγεθός τους και τα αμινοξέα κοντά στις καταλυτικές τους κυστεΐνες. Ειδικά για τις 

πρωτεΐνες Erv1/ALR αναζητήθηκε επίσης η πιθανή ύπαρξη μοτίβου πλούσιου σε αργινίνες μετά τη 

δεύτερη μεθειονίνη για να γνωρίζουμε από ποιους οργανισμούς και μετά αυτό το μοτίβο είναι 

συντηρημένο. Τα αποτελέσματα για τις εν λόγω πρωτεΐνες συνοψίζονται στους Πίνακες 10 και 11 

και πιο αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα.  

      

Πίνακας 10. Συντηρημένες αλληλουχίες των πρωτεϊνών Erv1/ALR σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς  

 

Κατάταξη Cx2C 
κίνησης 
(shuttle) 

 

Πριν 
ενεργό 
Cx2C 

(active) 

Cx2C 
ενεργό 
(active) 

Μετά 
ενεργό 
Cx2C 

(active) 

Cx16C 
(structural) 

Cx15C 
(structural) 

Rx4Rx4Rx6Rx4R 
 

Μύκητες 
 

CRxC 
 

YP 
 

CxxC 
 

AxD 
 

- - όχι 
 

Φυτά 
 

- 
 

YP 
 

CxEC 
 

ADHF 
 

ναι 
 

όχι 
 

όχι 
 

Νηματώδη 
 

CxxC 
 

 CxxC 
 

 όχι 
 

όχι 
 

όχι 
 

Αρθρόποδα 
 

CRxC 
 

KVYP 
 

CEVC 
 

ANDF 
 

ναι 
 

ναι όχι 
 

Ψάρια 
 

CRAC 
 

KVFP 
 

CDEC 
 

AxDL 
 

ναι 
 

ναι όχι 
 

Θηλαστικά 
 

CRAC 
 

KFYP 
 

CEEC 
 

AED 
 

ναι 
 

ναι ναι 

    

Σύμφωνα με το στοιχεία από την αναζήτηση στον Πίνακα 1:  

- Όλες οι πρωτεΐνες Erv1/ALR έχουν περισσότερες από μία μεθειονίνη, δηλαδή περισσότερες από 

μία πιθανές θέσεις έναρξης της μεταγραφής.  

- Παρατηρήθηκαν μορφές πλήρους και μικρού μήκους από πιθανό εναλλακτικό μάτισμα μόνο στον 

άνθρωπο, στον αρουραίο και στον ποντικό. 
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-  Όλες οι πρωτεΐνες έχουν τουλάχιστον δύο μοτίβα Cx2C, με εξαίρεση τα φυτά και τα χλωρόφυτα 

που έχουν ένα. Επίσης, σχεδόν όλα τα χορδωτά και μερικοί άλλοι οργανισμοί (π.χ. μερικά 

αρθρόποδα) εμφανίζουν το δομικό μοτίβο Cx16Cx15C στο καρβοξυτελικό τους άκρο.  

- Στην πλήρη αλληλουχία όλων των χορδωτών και σε μερικά νηματώδη εμφανίζεται το μοτίβο 

CRAC, ενώ στα φυτά το CKEC ως μοτίβο κίνησης.  

- Ως ενεργό Cx2C εμφανίζεται το CEEC στα θηλαστικά και το CDEC από τα ψάρια μέχρι τα 

αμφίβια.  

- Το μοτίβο πλούσιο σε αργινίνες Rx4Rx4Rx6Rx4R εμφανίζεται στα θηλαστικά, ενώ φαίνεται να 

απουσιάζει στους άλλους οργανισμούς.  

- Το ιδιαίτερα συντηρημένο μοτίβο YP πριν από το ενεργό δισουλφίδιο Cx2C, μπορεί να σχετίζεται 

με την ικανότητα διμερισμού της Erv1 (Bien et al., 2010) και είναι παρόν στην πρωτεΐνη Erv2 του 

σακχαρομύκητα S. cerevisiae (Gerber et al., 2001). Αντίθετα, στην ομόλογη πρωτεΐνη Erv1 στους 

ιούς, φαίνεται αρκετά συντηρημένο το μοτίβο LP πριν από το ενεργό δισουλφίδιο Cx2C (Senkevich 

et al., 2000β; Lewis et al., 2009).  

 
Πίνακας 11. Συντηρημένες αμινοξικές αλληλουχίες πριν και μετά το CPC μοτίβο στην πρωτεΐνη Mia40 

 

Κατάταξη Πριν CPC Μετά CPC Μέσος 
όρος  

αμινοξέων 

Μύκητες xNPxTGEINWD LGGMAxGPCG 293 

Αρθρόποδα* LxLxNGDINWN LGGMATGPCG 142 

Ψάρια LILPxGxINWN LGGMASGPCG 157 

Πτηνά, Αμφίβια, Θηλαστικά (εκτός από τα Πρώτιστα) LILPNGDINWN LGGMASGPCG 139 

Πρώτιστα* LILPNGNINWN LGGMASGPCG 151 

Όλοι INWx LGGMAxGPCG 191 

* Οι πληροφορίες για ορισμένα πρώτιστα και αρθρόποδα προέρχονται από αλληλουχίες χαμηλής 
ακρίβειας.  

     

Εικόνα 15. Διαγραμματική απεικόνιση της πρωτεΐνης Mia40 (S. Cerevisiae). Παρουσιάζεται το ενεργό κέντρο της 
πρωτεΐνης (CPC) και οι δομικές κυστεΐνες (διπλό Cx9C).  

  

 Στον Πίνακα 11 που αναφέρεται στην πρωτεΐνη Mia40, παρατηρείται συντήρηση των 

μοτίβων INWx, LGGMAxGPCG πριν και μετά το CPC. H πρωτεΐνη Mia40 στους μύκητες έχει 

~293α/α, ενώ στους πολυκύτταρους οργανισμούς έχει μικρότερο αριθμό αμινοξέων, ~145α/α. Αυτό 

πιθανώς οφείλεται γεγονός ότι στους μύκητες το καρβοξυτελικό κομμάτι της πρωτεΐνης είναι 

αγκυροβολημένο στην εσωτερική μεμβράνη, όπως στον σακχαρομύκητα S. cerevisiae, ενώ σε 

άλλους οργανισμούς, όπως στον άνθρωπο, η πρωτεΐνη πιθανώς να είναι διαλυτή στο 

διαμεμβρανικό χώρο.   
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3. Σημασία του πλούσιου σε αργινίνη μοτίβο της ανθρώπινης 
πρωτεΐνης ALR 

 H ALR στα θηλαστικά εμφανίζει δύο μορφές (lf-ALR & sf-ALR). Η lf-ALR στα θηλαστικά 

εμφανίζει ένα πολύ συντηρημένο μοτίβο πλούσιο σε αργινίνη (Rx4Rx4Rx6Rx4R) αμέσως μετά τη 

μεθειονίνη από την οποία ξεκινάει η πρωτεΐνη sf-ALR. Το μοτίβο αυτό φαίνεται να απουσιάζει από 

τους υπόλοιπους οργανισμούς.  

 Για να μελετηθεί η σημασία αυτού του μοτίβου στη διαμερισματοποίηση της πρωτεΐνης στα 

υποκυτταρικά διαμερίσματα μεταλλάχθηκαν διαδοχικά όλες οι αργινίνες του μοτίβου 

Rx4Rx4Rx6Rx4R σε αλανίνες (Ax4Ax4Ax6Ax4A) στο πλασμίδιο pSP64lf-ALR, με αποτέλεσμα την 

κατασκευή του πλασμιδίου pSP64lf-ALR-R82/87/92/99/104A όπως παρουσιάζεται διαγραμματικά  

στην Εικόνα 16. 

  

               
Εικόνα 16. Διαγραμματική απεικόνιση της ανθρώπινης lf-ALR με τις θέσεις συντηρημένων κυστεϊνών (C) .  

Σημειώνεται η μεταλλαξιγένεση του πλούσιου σε αργινίνες (R) μοτίβου σε αλανίνες (A) 

 
 Με αυτόν τον τρόπο στο μέλλον θα μπορούν να πραγματοποιηθούν in organello πειράματα 

σύγκριση της ικανότητας εισόδου στο διαμεμβρανικό χώρο της μεταλλαγμένης και της αγρίου 

τύπου πρωτεΐνης σε απομονωμένα μιτοχόνδρια ανθρώπου και σακχαρομύκητα. Επίσης, θα 

μπορούν να γίνουν in vivo πειράματα ελέγχου διαμερισματοποίησης των μεταλλαγμάτων σε 

κυτταρικές σειρές θηλαστικών καθώς και ελέγχου της ικανότητάς τους να συμπληρώνουν τη 

δραστηριότητα της αγρίου τύπου πρωτεΐνης. Το μοτίβο αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με την 

ικανότητα της lf-ALR πρωτεΐνης να διαπερνά το σύμπλοκο TOM. Επίσης το μοτίβο 

Rx4Rx4Rx6Rx4R μπορεί να σχετίζεται με αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης sf-ALR με μοριακές 

σαπερόνες οι οποίες να την κατευθύνουν στα διαφορετικά υποκυτταρικά διαμερίσματα ή στον 

εξωκυττάριο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου. 

 Μοτίβα πλούσια σε αργινίνες εμφανίζονται και σε άλλες πρωτεΐνες τα οποία μπορεί να 

σχετίζονται με τη στόχευση πρωτεϊνών όπως στην περίπτωση του TAT (twin-arginine transport) 

μοτίβου για ορισμένες πρωτεΐνες στα βακτήρια, στους χλωροπλάστες και στην εσωτερική 

μεμβράνη των μιτοχονδρίων των φυτών (Sargent, 2007). Επίσης, η πυρηνική πρωτεΐνη CenH3 

(Centromere-spesific Histone H3) έχει ένα πολύ συντηρημένο μοτίβο πλούσιο σε αργινίνες που 

σχετίζεται με την με την αλληλεπίδρασή της με την πυρηνική πρωτεΐνη BubR1 (Mitotic checkpoint 

serine/threonine-protein kinase BUB1 beta) (Torras-Llort et al., 2010). Ένα μοτίβο πλούσιο σε 

αργινίνη εμφανίζεται στο αμινοτελικό τμήμα της πρωτεΐνης  P7a του ιού BBSV (Beet Black Scorch 
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Virus), το οποίο σχετίζεται με την τοποθέτηση του ιού στον πυρήνα και ειδικότερα στους 

πυρηνίσκους, με την αναπαραγωγή του ιού και την εμφάνιση ιικής λοίμωξης (Wang et al., 2012). Η 

πρωτεΐνη Erv1/ ALR προς το παρόν έχει εντοπιστεί στον πυρήνα των κυττάρων μόνο για τα 

θηλαστικά και το μοτίβο Rx4Rx4Rx6Rx4R εμφανίζεται  μόνο στα θηλαστικά. Για παράδειγμα, το 

μοτίβο πλούσιο σε αργινίνες απουσιάζει στο ψάρι D. rerio και δε δίνει σήμα εντοπισμού στον 

πυρήνα των κυττάρων του (Li et al., 2012). Ως εκ τούτου, το συντηρημένο μοτίβο πλούσιο σε 

αργινίνη στις πρωτεΐνες ALR των θηλαστικών θα μπορούσε να σχετίζεται με τον εντοπισμό της 

πρωτεΐνης στον πυρήνα και στη δράση της πρωτεΐνης ως μεταγραφικός παράγοντας. 

4. Είσοδος των πρωτεϊνών Erv1 / ALR στα μιτοχόνδρια 

4.1 Ικανότητα του αμινοτελικού τμήματος της Erv1 να στοχεύει μη μιτοχονδριακές 
πρωτεΐνες στα  μιτοχόνδρια 

 Ως αμινοτελικό τμήμα της Erv1 του σακχαρομύκητα θεωρούμε το εύκαμπτο τμήμα της 

πρωτεΐνης που περιέχει το κυστεϊνικό ζεύγος κίνησης CX2C (shuttle). Το Ν72 της Erv1 του 

σακχαρομύκητα, αντιστοιχεί στο Ν80 κομμάτι της πλήρους μήκους ομόλογης στον άνθρωπο 

πρωτεΐνης lf-ΑLR. Το Ν80 κομμάτι εμφανίζεται στην μορφή lf-ΑLR, ενώ απουσιάζει από τη μικρού 

μήκους ισομορφή της, sf-ALR.  

 Από προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο IMBB-FORTH φαίνεται ότι το 

ΔΝ72 κομμάτι της Erv1 (πρωτεΐνη Erv1 χωρίς τα πρώτα 72 αμινοξέα) είναι απόλυτα ικανό να 

διαπεράσει την εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων του σακχαρομύκητα και να εισαχθεί στο 

διαμεμβρανικό χώρο (Kallergi et al., 2012). Κατά την είσοδο στα μιτοχόνδρια της πλήρους μήκους 

Erv1 δεν είναι απαραίτητα τα κυστεϊνικά της ζεύγη C30/33 και C130/133, αλλά το δομικό μοτίβο 

C159/176, το οποίο μάλιστα οξειδώνεται από την Mia40. Ακόμα, το FAD συμμετέχει στη σωστή 

διαμόρφωση της πρωτεΐνης, πιθανώς οξειδώνοντας το ενεργό της κέντρο (C130/133) (Kallergi et 

al., 2012). 

Έχει δειχτεί από άλλα μέλη του Εργαστηρίου, ότι το N72 δεν απαιτείται για την είσοδο της 

Erv1 στον διαμεμβρανικό χώρο, αλλά είναι απαραίτητο για τη ύπαρξη μη ομοιοπολικών 

αλληλεπιδράσεων με την Mia40. Επιπλέον, σε πειράματα εισόδου ραδιοσημασμένου N72 σε 

απομονωμένα μιτοχόνδρια δεν εμφανίζεται ραδιενεργό σήμα κατά την ηλεκτροφόρηση του 

μιτοχονδριακού υλικού μετά την επώασή του με τη ραδιοσημασμένη πρωτεΐνη (υπό δημοσίευση). 

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι το Ν72 δεν μπορεί να εισαχθεί στα μιτοχόνδρια είτε στη 

γρήγορη αποικοδόμησή του, λόγω της ασταθούς δομής και του μικρού μεγέθους του. 

Για να μελετηθεί αν το τελικό τμήμα N72 της Erv1 περιέχει σηματοδοτική αλληλουχία 

στόχευσης άλλων πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα ελέγχθηκε από άλλα μέλη του 

Εργαστηρίου η ικανότητα του Ν72 να εισάγει το μη μιτοχονδριακό πρωτεϊνικό μόριο DHFR 

(αναγωγάση του διυδροφιλικού  του ποντικού, 187α/α) στα μιτοχόνδρια, δεδομένου ότι τo DHFR 

έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε μελέτες εισαγωγής πρωτεϊνών στο μιτοχόνδριο (Eilers & 
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Schatz, 1986). Έτσι, κατασκευάστηκαν τα υβριδικά μόρια N72-DHFR και DHFR-N72. Βρέθηκε ότι 

οι υβριδικές πρωτεΐνες N72-DHFR και DHFR-N72 μπαίνουν σε πολύ μικρό βαθμό (~ 0,1%) στα 

μιτοχόνδρια και η είσοδός τους φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από το δυναμικό της εσωτερικής 

μεμβράνης και την παρουσία της πρωτεΐνης Mia40 σε αυτά (μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). 

Σύμφωνα με πειράματα εντοπισμού του χώρου του μιτοχονδρίου στον οποίο καταλήγει το υβρίδιο 

Ν72-DHFR φαίνεται αυτό να εντοπίζεται στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων και πιθανώς 

να αλληλεπιδρά με την εσωτερική μεμβράνη.  

 Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου των ραδιοσημασμένων 

υβριδικών πρωτεϊνών N72-DHFR, DHFR-N72 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια χρησιμοποιώντας ως 

μάρτυρα αρνητικού ελέγχου την πρωτεΐνη DHFR.  

 Επιπλέον ελέγχθηκε η ικανότητα του τμήματος N72 να στοχεύσει την πυρηνική πρωτεΐνη 

NHP6A στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα (ως δεύτερη μη μιτοχονδριακή πρωτεΐνη ελέγχου). 

Από το γονίδιο της NHP6A που χρησιμοποιήθηκε (282 bp) απουσιάζει το σήμα στόχευσης στον 

πυρήνα. Δοκιμάστηκαν διαφορετικές ποσότητες εισαγόμενης πρωτεΐνης ανά αντίδραση και 

διαφορετικοί χρόνοι επώασης για βελτίωση του τελικού σήματος και παρατηρήθηκε καλύτερο σήμα 

εισόδου στα 10min. Επίσης, έγιναν πειράματα εισόδου των ραδιενεργών πρωτεϊνών N72-NHP6A, 

NHP6A-N72 και NHP6A υπό αποδιατακτικές και μη συνθήκες εισόδου σε καθαρά απομονωμένα 

άγριου τύπου μιτοχόνδρια. Ορισμένα από το ευρήματα των εν λόγω πειραμάτων παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 17. 

 
 

Εικόνα 17. Είσοδος σε καθαρά απομονωμένα μιτοχόνδρια για 10min στους 30
ο
C των ραδιοσημασμένων 

υβριδικών πρωτεϊνών Α. N72-DHFR, DHFR-N72, DHFR και Β.  N72-NHP6A, NHP6A-N72, NHP6A  
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Εντοπίστηκε ελάχιστη έως καθόλου ποσότητα κυτταροπλασματικής πρωτεΐνης DHFR (μόνη 

ή ως υβριδική με το N72) μέσα στα μιτοχόνδρια. Μάλιστα, η ποσότητα της πρωτεΐνης του DHFR 

(0,9%) που εισήχθη στα μιτοχόνδρια είναι μεγαλύτερο από αυτό των υβριδίων N72-DHFR (0,01%), 

DHFR-N72 (0,01%). 

Βρέθηκε ότι το σήμα εισόδου της πυρηνικής πρωτεΐνης NHP6A του σακχαρομύκητα είναι 

παρόμοιο με αυτό των υβριδικών πρωτεϊνών N72-NHP6A και NHP6A-N72 και πιθανώς αντιστοιχεί 

στο μοριακό βάρος της πρωτεΐνης NHP6A και δεν παρατηρούνται αλλαγές στην ικανότητα εισόδου 

της πρωτεΐνης στα μιτοχόνδρια όταν αυτή έχει προηγουμένως αποδιαταχθεί ή όχι. Παρατηρείται 

επίσης, ότι η υβριδική πρωτεΐνη NHP6A με το N72 παράγεται σε μικρότερη ποσότητα με το 

σύστημα μεταγραφής μετάφρασης σε σχέση με την παραγωγή της μη υβριδικής πρωτεΐνης 

NHP6A. 

 Τo παρατηρούμενο ασθενικό σήμα εισόδου των υβριδίων N72 της Erv1 με τις πρωτεΐνες 

DHFR και NHP6A  στα μιτοχόνδρια, μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία του πεπτιδίου να οδηγήσει 

τις μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια. Επίσης, πιθανώς μπορεί να οφείλεται σε πολύ 

γρήγορη αποικοδόμηση των εισερχόμενων υβριδίων μέσα στα μιτοχόνδρια, στην χαμηλής 

ποσότητας παραγωγή των ραδιενεργών υβριδικών μορίων σε σχέση με την παραγωγή της 

ραδιενεργούς πρωτεΐνης NHP6A ή/και στην ευαισθησία της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. 

Επομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι χρόνοι επώασης των μιτοχονδρίων με 

τη ραδιενεργή πρωτεΐνη, αύξηση της χρησιμοποιούμενης ραδιενεργούς πρόδρομης πρωτεΐνης και 

της ποσότητας των μιτοχονδρίων ανά δείγμα για την πιθανή ενίσχυση του σήματος. 

4.2 Σημασία της Ισολευκίνης στη θέση 22 (Ι22) της Erv1 για τη στόχευσή της στα 
μιτοχόνδρια 

 Σε προηγούμενα πειράματα από άλλα μέλη του εργαστηρίου παρατηρήθηκε με in silico 

ανάλυση ότι υπάρχει μια μικρή υδρόφοβη περιοχή στο N72 τμήμα της πρωτεΐνης Erv1 του 

σακχαρομύκητα (IIY) η οποία αντιστοιχεί σε μια υδρόφοβη περιοχή στο N80 της ανθρώπινης ALR 

(LFF) αντίστοιχα (υπό δημοσίευση). 

 Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να δούμε τη σημασία του υδρόφοβου μοτίβου της 

Erv1. Έτσι, μεταλλάχθηκε το αμινοξύ στη θέση 22 από ισολευκίνη (υδρόφοβο αμινοξύ)  σε λυσίνη 

(θετικά φορτισμένο αμινοξύ) και σε ασπαρτικό οξύ (αρνητικά φορτισμένο αμινοξύ) με το γονίδιο 

DHFR ανοδικά ή καθοδικά αυτού. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάστηκαν τα υβρίδια DHFR-

N72I22K, DHFR-N72I22D, N72I22K-DHFR, N72I22D-DHFR σε πλασμίδια ειδικά για την έκφρασή 

τους με το σύστημα μεταγραφής–μετάφρασης και μελετήθηκε η έκφραση των πρωτεϊνών σε 

ραδιενεργή μορφή και εισαγωγή τους σε απομονωμένα άγριου τύπου μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα. 

Τα δείγματα φορτώθηκαν σε πηκτώματα ακρυλαμίδης (Tris-Glycine SDS) παρουσία β-

μερκαπτοεθανόλης. Ενδεικτικά ευρήματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 18.  
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Εικόνα 18. Είσοδος σε μιτοχόνδρια για 10min στους 30

ο
C των ραδιενεργών πρωτεϊνών  

 A. N72wt- DHFR, N72I22K- DHFR, N72I22D- DHFR  
Β. DHFR- N72wt, DHFR-N72I22K, DHFR-N72I22D  

 

 Δεν βρέθηκε αύξηση παρεμπόδισης εισόδου των υβριδίων στα μιτοχόνδρια, αλλά αντίθετα 

βρέθηκε αύξηση της ικανότητας των μεταλλαγμένων N72 να εισάγουν το μη μιτοχονδριακό DHFR 

στα μιτοχόνδρια. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πιθανή δυσκολία του υδρόφοβου μη μεταλλαγμένου 

τμήματος του N72 να περάσει το σύμπλοκο TOM της εξωτερικής μεμβράνης. Θεωρείται ότι θα ήταν 

χρήσιμο για την διερεύνηση της σημασίας της ισολευκίνης στη θέση 22 σε μελλοντικά πειράματα 

να εντοπιστεί η θέση στην οποία καταλήγουν τα μεταλλαγμένα υβρίδια μέσα στα μιτοχόνδρια.  

4.3 Διαμερισματοποίηση των πρωτεϊνών ALR (lf-ΑLR, sf-ALR, Ν80) και Erv1 (Erv1, 
N72) σε κύτταρα ανθρώπου και σακχαρομύκητα 

 Το 1999 ο Becher και οι συνεργάτες του παρατήρησαν με μικροσκοπία φθορισμού και 

αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης GFP ότι τα μετασχηματισμένα κύτταρα S. cerevisiae με την 

υβριδική πρωτεΐνη Erv1-GFP (GFP, Green Fluorescent Protein) εμφάνιζαν κανονική μιτοχονδριακή 

κατανομή και μορφολογία. Οι ίδιοι παρατήρησαν ότι η υβριδική πρωτεΐνη βρισκόταν κυρίως στα 

μιτοχόνδρια και μία μικρή ποσότητά της στο κυτταρόπλασμα και θεωρούν ότι ο εντοπισμός της 

πρωτεΐνης Erv1-GFP στο κυτταρόπλασμα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η πρωτεΐνη είναι 

υπερεκφρασμένη στα κύτταρα αυτά (Becher et al., 1999).   

 Το 2012, η Li και οι συνεργάτες της παρατήρησαν ότι στις κυτταρικές σειρές HepG2 

(ανθρώπινα ηπατικά καρκινικά κύτταρα), HEK293T (ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού) και στα 

κύτταρα ZFL (ηπατικά κύτταρα από zebrafish) η υβριδική πρωτεΐνη ALR του ψαριού D. rerio με   

GFP ή με το V5 διαμερισματοποιείται στα μιτοχόνδρια και στο κυτταρόπλασμα και όχι στον πυρήνα 

ή έξω από τα κύτταρα (Li et al., 2012).   
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 Στον άνθρωπο, η ALR διαμερισματοποιείται στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων 

(ALR-lf), στο κυτταρόπλασμα (lf-ΑLR), στον πυρήνα (sf-ALR) και στον εξωκυττάριο χώρο (lf-ALR 

ή/και sf-ALR) (Gatzidou et al., 2006; Li et al., 2002; Lu et al., 2012), ενώ η υβριδική με το GFP 

ανθρώπινη ALR στα κύτταρα του S. cerevisiae διαμερισματοποιείται αποκλειστικά στο 

κυτταρόπλασμα (Lange et al., 2001). Η ανθρώπινη πρωτεΐνη ALR όταν στοχευθεί στα μιτοχόνδρια     

S. cerevisiae με κατάλληλο σήμα στόχευσης μπορεί να συμπληρώσει τη λειτουργία της Erv1 του  

S. cerevisiae (Lange et al., 2001). 

 Στην παρούσα μελέτη για να μελετήσουμε τη διαμερισματοποίηση των ανθρώπινων 

πρωτεϊνών ALR (lf-ΑLR, sf-ALR, Ν80) και των ομόλογών στους στο S. cerevisiae Erv1 (Erv1, N72) 

και σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, κατασκευάστηκαν τα πλασμίδια pEFP-N1 με τα ενθέματα sf-

ALR, Ν80(ALR), Erv1, N72(Erv1), N85(cyt-b2) οι οποίες εκφράζονται ως υβριδικές με το GFP στο 

καρβοξυτελικό τους μέρος. Τα πλασμίδια pEGF-N1 με το υβρίδιο lf-ΑLR-GFP και με το GFP (σκέτο) 

είχαν κατασκευαστεί στο παρελθόν (δωρεά από τον Lisowsky). Το πλασμίδιο pEGFP-N1 

προσφέρει τη δυνατότητα μετασχηματισμού σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές των ενθεμάτων 

αυτών και τον εντοπισμό τους με μικροσκοπία φθορισμού.  

  Σε μελλοντικά πειράματα αναμένεται αυτά τα πλασμίδια χρησιμοποιηθούν για τον 

μετασχηματισμό ανθρώπινων κυττάρων και να εντοπιστεί η θέση των εκάστοτε ενθεμάτων τους 

στα κύτταρα με μικροσκοπία φθορισμού και τη χρήση της ειδικής για τα μιτοχόνδρια βαφής Mito-

tracker. Το πλασμίδιο pEGFP-N1N85(cyt-b2)-GFP προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας 

στόχευσης του GFP στην μήτρα των μιτοχονδρίων και το pEGFP-N1GFP ως αρνητικός μάρτυρας 

ελέγχου.  

 Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να εντοπιστεί in vivo η θέση των ανθρώπινων πρωτεϊνών lf-

ΑLR, sf-ALR σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές από διαφορετικούς ιστούς και σε διαφορετικές 

συνθήκες ανάπτυξης των κυττάρων. Επίσης, θα μπορεί να ελεγχθεί η ικανότητα στόχευσης του 

πεπτιδίου Ν80 της ALR στα μιτοχόνδρια. Τέλος, θα μπορούν να γίνουν πειράματα 

διαμερισματοποίησης της Erv1 του S. cerevisiae σε ανθρώπινα κύτταρα.  
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ΜΕΡΟΣ 7
ο
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Πρωτεΐνες Erv1/ALR σε διαφορετικούς οργανισμούς 

 
Είδος 

 
Κατάταξη 

 
 α/α 

 

 Cx2C 
κίνησης 
(shuttle) 

Πριν το 
ενεργό 
Cx2C 

Cx2C 
ενεργό 
(active) 

Μετά το 
ενεργό 
Cx2C 

CX16C 
(structural)  

CX15C  
(structural) 

Rx4Rx4Rx6Rx4R 
 

 

Phytophthora 
infestans T30-4  Μύκητας 167 x YP CVHC AEDF όχι ναι όχι 

 

Uncinocarpus 
reesii 1704 Μύκητας 228 CRTC YP CWVC ADDF όχι ναι όχι 

 

Ajellomyces 
capsulatus NAm1 Μύκητας 158 CRTC  x  όχι όχι όχι 

 

Aspergillus terreus 
NIH2624 Μύκητας 213 CRLC YP CGWC AEDF ναι ναι όχι 

 

Saccharomyces 
cerevisiae S288c Μύκητας 189 CRSC YP CNWC AKDF ναι όχι όχι 

 

Aspergillus oryzae 
RIB40 Μύκητας 213 CRLC YP CWVC ADDF ναι ναι όχι 

 

Chlamydomonas 
reinhardtii Πρώτιστα 140 x YP CEVK REHL ναι ναι όχι 

 

Zea mays Φυτό  188 x YP CKEC ADHF ναι όχι όχι 
 

Arabidopsis 
thaliana Φυτό  191 X YP CREC ADHF ναι όχι όχι 

 

Brugia malayi Νηματόποδο 583 CGHC FG CLDC RRHF όχι όχι όχι 
 

Trichinella spiralis Νηματόποδο 649 CRAC YP CEYC AKDM όχι όχι όχι 
 

Acyrthosiphon 
pisum Αρθρόποδο 203 CRSC KVYP CEVC ANDF ναι ναι όχι 

 

Drosophila 
melanogaster Αρθρόποδο 261 CRTC KVYP CEVC ANDF ναι ναι όχι 

 

Danio rerio Ψάρι 191 CRAC KVFP CDEC AEDL ναι ναι όχι 
 

Osmerus mordax Ψάρι 197 CRAC KVFP CDEC ATDL ναι ναι όχι 
 

Bos taurus  Θηλαστικό 205 CRAC KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 
 

Mustela putorius 
furo Θηλαστικό 176 CRAC KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 

 

Rattus norvegicus 
(sf) Θηλαστικό 125 x KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 

 

Rattus norvegicus 
(lf) Θηλαστικό 198 CRAC KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 

 

Cricetulus griseus Θηλαστικό 306 X KFYP CKEC AEDI ναι όχι ναι 
 

Mus musculus (sf) Θηλαστικό 125 x KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 
 

Mus musculus (lf) Θηλαστικό 198 CRAC KFYP CEEC AEDI ναι ναι ναι 
 

Homo sapiens (sf) Θηλαστικό 125 x KFYP CEEC AEDL ναι ναι ναι 
 

Homo sapiens (lf) Θηλαστικό 205 CRAC KFYP CEEC AEDL ναι ναι ναι 
 



 

 

2. Πρωτεΐνες Mia40 σε διαφορετικούς οργανισμούς 

Είδος Κατάταξη α/α Πριν CPC Μετά CPC

Saccharomyces cerevisiae Μύκητας 403 YNPDTGEINWD LGGMAHGPCG

Neosartorya fischeri NRRL 181 Μύκητας 297 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Aspergilus fumigates Μύκητας 279 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Trichophyton verrucosum HKI 0517 Μύκητας 291 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Arthroderma benhamiae CBS 112371 Μύκητας 292 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Talaromyces stipitatus ATCC 10500 Μύκητας 309 FNPETGEINWD LGGMAYGPCG

Aspergillus flavus NRRL3357 Μύκητας 187 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Penicillium marneffei ATCC 18224 Μύκητας 311 FNPETGEINWD LGGMAYGPCG

Aspergillus clavatus NRRL Μύκητας 267 FNPETGEINWD LGGMAHGPCG

Dendroctonus ponderosae Αρθρόποδο 133 LILANGDINWN LGGMATGPCG

Daphnia pulex (προβλεπόμενη) Αρθρόποδο 137 LMLPNGDINWD LGGMATGPCG

Aedes aegypti (προβλεπόμενη) Αρθρόποδο 156 LILDNGDINWN LGGMATGPCG

Salmo solar Ψάρι 168 LILPSGEINWN LGGMASGPCG

Danio rerio Ψάρι 146 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Xenopus larvis Αμφίβιο 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Xenopus Silurana Αμφίβιο 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Anolis carolinensis  Αμφίβιο 138 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Gallus gallus Πτηνό 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Bos Taurus Θηλαστικό 137 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Sus scrofa Θηλαστικό 138 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Mustela putorious furo Θηλαστικό 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Rattus norvegicus Θηλαστικό 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Mus musculus Θηλαστικό 139 LILPNGDINWN LGGMASGPCG

Nomascus leucogenys (προβλεπόμενη) Θηλαστικό (Πρώτιστο) 155 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

Pongo abelii (προβλεπόμενη) Θηλαστικό (Πρώτιστο) 155 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

Pan troglodytes (προβλεπόμενη) Θηλαστικό (Πρώτιστο) 155 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

Macaca mulatta (predicted) Θηλαστικό (Πρώτιστο) 142 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

Macaca fascicularis (προβλεπόμενη) Θηλαστικό (Πρώτιστο) 155 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

Homo sapiens Θηλαστικό (Πρώτιστο) 142 LILPNGNINWN LGGMASGPCG

 

 


