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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 DNA, ένας όρος, γνωστός πλέον, σε μεγάλο ποσοστό του 

ανθρώπινου πληθυσμού. Στα 50 χρόνια, περίπου, που έχουν περάσει από την 

ανακάλυψη της διπλής έλικας από τους Watson και Crick, έχει 

πραγματοποιηθεί μια επανάσταση στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής. Το γονιδίωμα διαφόρων οργανισμών, μέχρι και του ίδιου του 

ανθρώπου, έχει ταυτοποιηθεί, πολλοί τομείς της ιατρικής, της ζωικής και της 

αγροτικής παραγωγής έχουν βελτιωθεί, ενώ ως αποκορύφωμα όλων αυτών είναι 

η επίτευξη των τελευταίων χρόνων, της κλωνοποίησης ζώων. Πρόκειται για μια 

εποχή με καλπάζουσα εξέλιξη για αυτόν τον τομέα της επιστήμης της 

Βιολογίας, που, όμως, έχει ήδη δημιουργήσει πολλούς προβληματισμούς για το 

μέλλον.  

 Και ενώ η εφαρμογή της υπάρχουσας βασικής γνώσης έχει και τα 

θετικά και τα αρνητικά της, ένα μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας 

συνεχίζει να μελετά και να ανακαλύπτει τη «μοριακή βάση» της ζωής των 

οργανισμών. Προς τη κατεύθυνση αυτή κινείται και η έρευνα γύρω από τον 

τρόπο με τον οποίο ένας ευκαρυωτικός οργανισμός ρυθμίζει τη γονιδιακή του 

έκφραση. Με τον όρο γονιδιακή ρύθμιση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την 

οποία ο οργανισμός πετυχαίνει την ενεργοποίηση ή την καταστολή διαφόρων 

γονιδίων. Αυτός είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει στο κύτταρο να συντονίζει 

μια πληθώρα πολύπλοκων λειτουργιών, από την ανάπτυξη και τη 

διαφοροποίηση, μέχρι την απόκριση σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Η 

ενεργοποίηση, ως όρος, είναι πιο κατανοητός και γι’ αυτό το φαινόμενο αυτό 

έχει μελετηθεί καλύτερα. Αντίθετα, η καταστολή έχει αποτελέσει πεδίο ευρείας 

έρευνας τα τελευταία χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο, όταν λείπουν οι παράγοντες 

που είναι υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου γονιδίου από το 

κύτταρο, τότε λέμε ότι αυτό είναι σε καταστολή. Στην πραγματικότητα, υπάρχει 

και το φαινόμενο της «ενεργητικής καταστολής», μια κατάσταση που μπορεί να 

ισχύσει ακόμα και όταν αυτοί είναι παρόντες (32).  

Η γονιδιακή ρύθμιση αναφέρεται σε δύο επίπεδα, αυτό της Μεταγραφής, 

που είναι και το πιο καλά μελετημένο και αυτό της Μετάφρασης. Σε ότι αφορά 



τη Μεταγραφή, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο κύριους 

τομείς, στο ρόλο της βασικής μεταγραφικής μηχανής και των παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν μ΄ αυτή και στον αντίστοιχο της χρωματινικής δομής.  

Ο πρώτος τομέας αφορά ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως η RNA 

πολυμεράση II, οι γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες (General Transcription 

Factors, GTFs), ικανοί και αναγκαίοι για την ορθή έναρξη της μεταγραφής in 

vitro (15), οι ειδικοί για κάθε υποκινητή ενεργοποιητές (activators)/καταστολείς 

(repressors) και οι συνενεργοποιητές (co-activators)/συνκαταστολείς (co-

repressors), αυτοί που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί το κύτταρο 

στους ενεργοποιητές/καταστολείς. Οι γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες είναι οι 

TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF και TFIIH. Ένα in vitro σύστημα στο οποίο 

χρησιμοποιείται η RNA πολυμεράση II και οι γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες, 

ως αυτούσιες πρωτεΐνες, του σακχαρομύκητα, είναι ικανό για επίπεδα βασικής 

μεταγραφής, αλλά όχι για ενεργοποιημένη (activated) (6), όπως συμβαίνει, 

δηλαδή, ενδογενώς σε ένα κύτταρο. Όταν αυτό χρειάζεται, επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια των ενεργοποιητών. Πρωτεΐνες, δηλαδή, που έχουν ειδικότητα για 

πρόσδεση σε συγκεκριμένο τμήμα DNA του υποκινητή ενός γονιδίου. 

Παράλληλα, μέσω της περιοχής της κατάλληλης για ενεργοποίηση, που 

διαθέτουν (activation domain), αλληλεπιδρούν με τους συνενεργοποιητές. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι υπομονάδες του λεγόμενου «Μεσολαβητικού» 

συμπλόκου (Mediator complex), καθώς και πρωτεΐνες που δρουν ως 

«προσαρμοστές» (adaptors), μεταξύ των ενεργοποιητών και της βασικής 

μεταγραφικής μηχανής ή του Mediator. Αντίθετα, όταν το προϊόν ενός γονιδίου 

δεν είναι απαραίτητο για το κύτταρο, το γονίδιο καταστέλλεται μέσω των 

καταστολέων, που προσδένονται στο DNA και των συνκαταστολέων, που όπως 

και οι συνενεργοποιητές παίζουν το ρόλο «προσαρμοστή». 

Η πολυμεράση μαζί με ένα υποσύνολο των γενικών μεταγραφικών 

παραγόντων (όπως οι TFIIB, TFIIE, TFIIF και/ή TFIIH), ένα υποσύνολο, 

ανάλογα με τον υποκινητή και την τεχνική απομόνωσης, του Mediator (20), 

καθώς και τις πρωτεΐνες Srb8, Srb9, Srb10 και Srb11 (18), συγκροτούν το 

ολοένζυμο της πολυμεράσης II (Polymerase II Holoenzyme). Οι τελευταίες 

συναπομονώνονται με το ολοένζυμο, αλλά δεν αποτελούν συστατικά του 

Mediator, όπως θεωρούνταν παλιά (16). Ειδικά το ζευγάρι Srb10-11 αποτελούν 

κινάση-κυκλίνη, αντίστοιχα, απαραίτητες για τη φωσφορυλίωση της καρβοξυ-

τελικής ουράς της πολυμεράσης. 



Σε ότι αφορά το ρόλο των ιστονών και της χρωματίνης στη ρύθμιση της 

έκφρασης ενός γονιδίου, μολονότι η ακετυλίωση των ιστονών είναι γνωστή, ως 

διαδικασία, από το 1964 (27), πρόσφατα έχει συνδεθεί το φαινόμενο της 

μεταγραφής, είτε με την τροποποίηση αυτή, είτε με την αλλαγή, εν γένη, της 

χρωματινικής δομής. Τα σύμπλοκα των πρωτεϊνών, που έχουν αυτές τις δράσεις 

μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες τροποποιητικών παραγόντων, 

ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τους, τις ακετυλάσες και απακετυλάσες 

ιστονών (histone acetyltransferase, HAT, and deacetylase, HDAC) και τους 

παράγοντες που χρησιμοποιούν την υδρόλυση του ATP, προκειμένου να 

διασπάσουν τοπικά τη δομή ή να αλλάξουν τη σύνδεση των ιστονών με το DNA 

(27). Ως ακετυλάσες δρουν πολλοί γνωστοί μεταγραφικοί ρυθμιστές, όπως ο 

Gcn5, ο p300/CBP, ο TAFII250 κ.α., ενώ γνωστές απακετυλάσες είναι η Rpd3, 

η HDAC1 κ.α. Σύμπλοκα που χρησιμοποιούν ATP είναι το SWI/SNF, το 

NURF, το CHRAC, το BRG1 κ.α. (26). Η μεταγραφική ενεργποίηση πολλών 

γονιδίων εξαρτάται από τη δράση τόσο των ακετυλασών, όσο και των 

αναδιαμορφωτών χρωματίνης. Άρα, ένα ερώτημα που γεννιέται είναι το ποια 

είναι η διαδοχή των γεγονότων σε ένα υποκινητή. Γενικευμένη απάντηση δεν 

υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα που συνηγορούν προς τη κατεύθυνση του να 

δρουν πρώτα οι HATs (10,22) και άλλα, που υποστηρίζουν το αντίθετο (8,22). 

Μόνο για τον υποκινητή HO υπάρχουν τόσα δεδομένα, που να επιτρέπουν να 

θεωρείται ότι είναι γνωστό το τι συμβαίνει (26). 

Για την κατανόηση του μηχανισμού της γονιδιακής ρύθμισης είναι 

απαραίτητο να διαλευκανθεί πώς όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες 

«συνεργάζονται», προκειμένου να επιτευχθεί η μεταγραφική ενεργοποίηση και 

καταστολή, όταν και όπου χρειάζεται. Διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί για το 

ρόλο καθενός χωριστά, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν γενικευμένες θεωρίες. 

Σύμφωνα με αυτά, οι καταστολείς προσδένονται στο DNA και δρουν μέσω 

επαφών είτε με συνκαταστολείς, είτε με τη βασική μεταγραφική μηχανή, είτε με 

τροποποιητικά σύμπλοκα. Αντίθετα, μετά από επαγωγή των γονιδίων, τη 

«σκυτάλη» αναλαμβάνουν οι ενεργοποιητές, οι οποίοι με τη σειρά τους, κάνουν 

διάφορες «επαφές», προκειμένου να επιτύχουν την ενεργοποιήση. Οι «επαφές» 

αυτές αφορούν συνενεργοποιητές, βασικούς μεταγραφικούς και τροποιητικούς 

παράγοντες.  

Πώς καταφέρνουν οι καταστολείς και οι ενεργοποιητές να αναγνωρίσουν 

και να προσδεθούν στο DNA; Πότε και ποιοι στρατολογούν τους 

συνενεργοποιητές/συνκαταστολείς και τα τροποποιητικά σύμπλοκα; Με ποιο 



μηχανισμό γίνεται η εναλλαγή από τους καταστολείς στους ενεργοποιητές και 

αντίστροφα; Ποιες είναι οι αναγκαίες και ικανές αλληλεπιδράσεις για την 

αποφυγή της λειτουργίας της βασικής μεταγραφικής μηχανής ή για το σωστό 

προσανατολισμό της, που θα εξασφαλίσει την ορθή έναρξη της Μεταγραφής; 

Αυτά είναι μερικά από τα πιο σοβαρά ερωτήματα, που πολλά εργαστήρια ανά 

τον κόσμο, δουλεύοντας με διάφορους οργανισμούς, προσπαθούν να 

προσεγγίσουν. 

Στο S. cerevisiae, ένα από τα πιο καλά μοντέλα για τη μελέτη αυτών των 

ερωτημάτων, και ιδιαίτερα για το φαινόμενο της καταστολής και τη σύνδεσή του 

με την ενεργοποίηση, είναι το σύμπλοκο του συνκαταστολέα Ssn6(Cyc8)/Tup1. 

Πρόκειται για πολύ συντηρημένα μόρια, που ομόλογά τους υπάρχουν σε άλλα 

είδη μυκήτων, στους δακτυλιοσκώληκες, στα έντομα και στα θηλαστικά. Ειδικά 

για το S. cervisiae, ένα ποσοστό ~3% του συνόλου των γονιδίων υπόκειται σε 

ρύθμιση από το σύμπλοκο αυτό (Πίνακας1) (32). Πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά του είναι η μεγάλη ποικιλία των ρυθμιζόμενων γονιδίων και 

των αντίστοιχων καταστολέων, καθώς και οι τρεις μηχανισμοί, που έχουν 

προταθεί για τον τρόπο δράσης του, οι οποίοι αφορούν πολλούς διαφορετικούς 

«στόχους» . 

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα δύο αυτά μόρια δεν προκαλεί το θάνατο 

των κυττάρων, αλλά ευθύνεται για διάφορες ιδιότητές τους, όπως η αδυναμία 

σποριοποίησης, η μειωμένη ικανότητα διατήρησης πλασμιδίων, η ευαισθησία 

στη θερμοκρασία ανάπτυξης, η δημιουργία συσσωματωμάτων (34), η αργή 

ανάπτυξη, παρουσία γλυκόζης, η απώλεια ικανότητας σύζευξης στα α στελέχη 

και η αδυναμία πρόσληψης θυμιδίνης από το περιβάλλον (32). Κανένας από 

τους δύο αυτούς παράγοντες δεν έχει ικανότητα πρόσδεσης στο DNA (11). 

Πιστεύεται ότι τον ενεργό κατασταλτικό ρόλο τον παίζει ο Tup1, ενώ για τον 

Ssn6 θεωρείται ότι παίζει το ρόλο «γεφυρωτή»  μεταξύ του Tup1 και του 

εκάστοτε παράγοντα, που προσδένεται στο DNA (11). Το σύμπλοκο δρα ως 

πενταμερές, αποτελούμενο από 4 μόρια Tup1 και ένα Ssn6 (39).  

 Σήμερα, υπάρχουν τρία γενικά μοντέλα για το μηχανισμό δράσης 

του Ssn6/Tup1 συμπλόκου (32): 

α) Άμεση παρεμπόδιση της δράσης του ενεργοποιητή : αφορά την 

περίπτωση του Gal4, τον οποίο δεν αποτρέπει από το να προσδεθεί στο DNA, 

αλλά όντας προσδεδεμένος αλληλεπιδρά μαζί του και δεν του επιτρέπει να 

ενεργοποιήσει τη μεταγραφή. Δεν υπάρχουν πειράματα που να αποδεικνύουν 



άμεσα αυτό το μηχανισμό, ούτε που να τον αποκλείουν. Σίγουρα, πάντως δεν 

μπορεί να είναι ο μόνος μηχανισμός. 

β) Καταστολή μέσω αλλαγής της τοπικής χρωματινικής δομής : το 

μοντέλο αυτό βασίζεται σε τέσσερα πειραματικά δεδομένα. Πρώτον, 

τοποθετημένα νουκλεοσώματα βρίσκονται στον υποκινητή διαφόρων a-ειδικών 

γονιδίων, όταν είναι κατασταλμένα από το Ssn6/Tup1, με αποτέλεσμα να 

αποτρέπεται η πρόσδεση πρωτεϊνών γύρω από το κουτί TATA και το σημείο 

έναρξης της μεταγραφής. Δεύτερον, ο Tup1 αλληλεπιδρά in vitro με τις 

αμινοτελικές ουρές των ιστονών H3 και H4. Τρίτον, έλλειψη ή μεταλλαγή αυτών 

των ουρών «ανακουφίζει» σε κάποιο βαθμό την in vivo καταστολή μέσω 

Ssn6/Tup1. Τέταρτον, σε στελέχη που δεν διαθέτουν τα γονίδια για τρεις 

απακετυλάσες ιστονών η καταστολή μέσω Ssn6/Tup1 σε κάποιο βαθμό 

«ανακουφίζεται» . 

γ) Αλληλεπίδραση με τη βασική μεταγραφική μηχανή : με βάση 

αυτό το μοντέλο το σύμπλοκο έρχεται σε επαφή με τη μεταγραφική μηχανή και 

αποτρέπει την έναρξη της μεταγραφής. Τρία πειραματικά δεδομένα 

υποστηρίζουν μια τέτοια ιδιότητα του συνκαταστολέα, η ικανότητά του να 

καταστέλλει τη μεταγραφή σε υπόστρωμα «γυμνού»  DNA, η ανίχνευση, σε 

γενετικά πειράματα, μορίων που επιδρούν στην κατασταλτική του ικανότητα, 

όπως τα Srb8, Srb9, Srb10, Srb11, Rgr1, Sin4 και Rox3, που αποτελούν 

συστατικά του ολοενζύμου και η αλληλεπίδραση με την υπομονάδα του 

Mediator Hrs1/Med3 (24), με τέτοιο τρόπο που να αναστέλλει την 

ενεργοποιητική της ικανότητα. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το σύμπλοκο του συνκαταστολέα έχει 

βρεθεί να δρα «στοχεύοντας» ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. Προς την 

κατεύθυνση της διαλεύκανσης αυτών των αλληλεπιδράσεων, έγινε από μέλη του 

εργαστηρίου ένα πείραμα σάρωσης γενωμικών αλληλουχιών με τη δοκιμασία 

των δύο υβριδίων. Ένας από τους παράγοντες που ανιχνεύθηκε να αλληλεπιδρά 

με τον Ssn6 και του οποίου η δράση μελετάτε σ’ αυτή την εργασία, είναι ο Cti6 

(Cyc8 tup1 interacting protein). Μια εύλογη ερώτηση είναι το με ποια κριτήρια 

αυτός ο παράγοντας επιλέχθηκε να μελετηθεί; Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που 

διαθέτει στην αλληλουχία της το λεγόμενο PHD finger μοτίβο. Αυτό συνίσταται, 

όπως φαίνεται και στην Εικ.1 (25), από μεγάλο αριθμό αμινοξέων κυστεΐνης , 

σε σχετικά σταθερές μεταξύ τους αποστάσεις και παρουσιάζεται σε μια ποικιλία 

μεταγραφικών παραγόντων διαφορετικών οργανισμών, σε παράγοντες που 

εμπλέκονται στη ρυθμιζόμενη από τη χρωματίνη μεταγραφική ενεργοποίηση ή 



καταστολή, καθώς και σε διάφορα γονίδια που συνδέονται με γενετικά 

σύνδρομα (33,35). Πρωτοανιχνεύθηκε στην ομοιοτική πρωτεΐνη του φυτού 

Arabidopsis HAT3.1 και στην HOX1A του καλαμποκιού (37). Από τότε έχει 

βρεθεί σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως είναι αυτοί που 

κωδικοποιούνται από τα γονίδια Polycomb και trithorax στη Drosophila, η 

πρωτεΐνη RBP2, που συνδέεται με τον παράγοντα RB, το προϊόν του γονιδίου 

του σακχαρομύκητα YKL005, που εμφανίζει μερική ομοιότητα με το 

μεταγραφικό παράγοντα επιμήκυνσης IIS (TFIIS), τα προϊόντα των ανθρώπινων 

γονιδίων AF10 και AF17, που σχετίζονται με τη δημιουργία χρωμοσωμικών 

μεταθέσεων σε περιπτώσεις οξείας λευχαιμίας (33), η πρωτεΐνη WSTF, που 

σχετίζεται με το σύνδρομο Williams, η PHF2 της ασθένειας hereditary sensory 

neuropathy type 1, η AIRE, που εμπλέκεται στο αυτοάνοσο σύνδρομο 

polyglandular type1 και ο παράγοντας ATRX, γνωστός από το συνδεδεμένο με 

το Χ χρωμόσωμα σύνδρομο διανοητική καθυστέρηση α-θαλασσαιμίας (35). 

Πρόσφατα, βρέθηκαν τρεις πρωτεΐνες στο S. cerevisiae (Yng1, Yng2, Pho23) 

και δύο στο S. pombe (Png1, Png2), οι οποίες διαθέτουν μεγάλη ομολογία με το 

υποψήφιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο του ανθρώπου, p33ING1. Η ομόλογή τους 

περιοχή περικλείει δομές PHD finger  (35). 

Ο ρόλος του μοτίβου αυτού δεν είναι γνωστός. Αναλογικά με άλλα 

πλούσια σε κυστεΐνες μοτίβα μπορεί να είναι μια περιοχή αλληλεπίδρασης με 

το DNA ή το RNA, μια περιοχή αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών, χρήσιμη για τη 

συμμετοχή των μορίων, που τη διαθέτουν, σε πολυπαραγοντικά σύμπλοκα ή 

τέλος να αναγνωρίζει χρωματινικές δομές, όπως είναι για παράδειγμα οι 

τροποποιημένες ουρές των ιστονών (33). Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και 

κάποια τελευταία δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η πρωτεΐνη Yng2 

αλληλεπιδρά με τον παράγοντα Tra1, που είναι γνωστή υπομονάδα συμπλόκων 

με δραστικότητα HAT. Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί να συνκατακρημνίζεται με την 

ακετυλοτρανσφεράση Esa1 (35). Σ’ αυτές τις αλληλεπιδράσεις δεν φαίνεται να 

παίζει σημαντικό ρόλο το μοτίβο PHD. Ίσως είναι υπεύθυνο, σε κάποιο βαθμό, 

για την απόλυτη αλληλεπίδραση ή δραστικότητα των συμπλόκων HAT, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι απουσία του δεν υπάρχουν (35). Σύνδεση με δραστικότητα 

HAT έχει δειχθεί και για τις άλλες πρωτεΐνες Yng1, και Pho23. Ειδικότερα η 

τελευταία θεωρείται ότι σχετίζεται και με τη ρύθμιση του γονιδίου PHO5 (35). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα εκτεινόμενο PHD μοτίβο, που διαφέρει 

από το κλασσικό στην παρουσία μιας επιπλέον περιοχής πλούσιας σε κυστεΐνες 

και παρατηρείται στις πρωτεΐνες AF10, AF17, BR140, MLL, trx και ALR, έχει 



την ιδιότητα να αλληλεπιδρά με άλλο τέτοιο μοτίβο, δημιουργώντας ολιγομερή, 

αλλά όχι με το κλασσικό. Αυτό έχει δειχθεί μόνο για την AF10, εκφρασμένη 

από βακτήρια (4). Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και για άλλα μοτίβα, όπως 

το LIM-finger, που μπορεί να ακολουθείται από μια πλούσια σε κυστεΐνες 

homeodomain και το RING-finger, που μπορεί να ακολουθείται από ένα 

πλούσιο σε κυστεΐνες B-κουτί (4). Αν ανάλογες αλληλεπιδράσεις παρατηρηθούν 

και στις in vivo πρωτεΐνες, τότε θα μπορούσε να υποθέσει κανείς και να 

μελετήσει, πιθανό ρόλο της έλλειψης αυτών των πολυμερισμών στη δημιουργία 

όγκων (4). 

Στην ανάλυση της δράσης της πρωτείνης Cti6, που ακολουθεί στη 

συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο-γονίδιο, το GAL1, ένα από τα μέλη 

της οικογένειας των γονιδίων GAL+, που χρειάζονται για τη χρησιμοποίηση, από 

το κύτταρο, της γαλακτόζης, ως μόνης πηγής άνθρακα. Προκειμένου, λοιπόν, 

να γίνει κατανοητό το σκεπτικό της επιλογής των πειραμάτων και η ερμηνεία 

τους, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αναφερθούν κάποια γενικά στοιχεία για τα 

γονίδια GAL+ και ειδικά για το GAL1. Τα προϊόντα αυτών των γονιδίων, 

αποτελούν τα ένζυμα του μονοπατιού μεταβολισμού της γαλακτόζης σε 

γλυκόζη-6-φωσφορική, από τον S. cerevisiae. (Στην Εικ.2 φαίνεται το μονοπάτι 

καταβολισμού της γαλακτόζης ή μονοπάτι Leloir) (34). Το GAL1 κωδικοποιεί 

για μια γαλακτοκινάση. Ο υποκινητής του γονιδίου αυτού, που είναι από τους 

πιο καλά μελετημένους, διαθέτει 4 θέσεις πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή 

Gal4 και δύο για τον καταστολέα Mig1, τον υπεύθυνο για τη στρατολόγηση του 

συνκαταστολέα Ssn6/Tup1, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, 

παρουσία γλυκόζης (12). Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε μια περιοχή DNA, που 

είναι μόνιμα ελεύθερη από νουκλεοσώματα (9). Έτσι, επιτρέπεται η πρόσδεση 

ενός μικρού ποσοστού του Gal4 ακόμα και παρουσία γλυκόζης (2), όπως έχει 

αποδειχθεί πρόσφατα με τη βοήθεια της ευαίσθητης τεχνικής, της 

ανοσοκατκρήμνισης χρωματίνης (ChIP), παρά την αντίθετη άποψη, που υπήρχε 

στο παρελθόν. Γύρω από αυτή την ελεύθερη από νουκλεοσώματα περιοχή 

υπάρχουν τοποθετημένα νουκλεοσώματα, ειδικά στο κουτί ΤΑΤΑ, που όμως 

διασπόνται μετά την επαγωγή του γονιδίου από γαλακτόζη, με τη βοήθεια του 

Gal4 (9). 

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται να μην έχουμε επαγωγή 

του γονιδίου, παρά την παρουσία στον υποκινητή του ενεργοποιητή; Πρώτα από 

όλα, η έκφραση του Gal4 ρυθμίζεται, εν μέρει, από τον Ssn6/Tup1 (12), 

πράγμα που σημαίνει ότι μικρό ποσοστό της πρωτεΐνης εκφράζεται παρουσία 



γλυκόζης. Άλλωστε, με την τεχνική ChIP, φαίνεται ότι η ποσότητα του 

προσδεδεμένου στον υποκινητή του γονιδίου GAL1 ενεργοποιητή, παρουσία 

γαλακτόζης, αυξάνεται 3 φορές (2). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορα 

μοντέλα για το μηχανισμό που εξασφαλίζει τη ρύθμιση των GAL+ γονιδίων. 

Σήμερα πιστεύεται ότι απουσία γαλακτόζης ο Gal80 αλληλεπιδρά με τον Gal4, 

με τέτοιο τρόπο που να μην είναι λειτουργική η ενεργοποιητική περιοχή του 

τελευταίου. Παρουσία γαλακτόζης και ATP ο Gal3 δημιουργεί σύμπλοκο με τον 

Gal80, έτσι ώστε η ενεργοποιητική περιοχή (Activation Domain) του Gal4 να 

είναι λειτουργική. Το σύμπλοκο αυτό είτε αποδεσμεύεται από το Gal4 (38), είτε 

αλληλεπιδρά με άλλη περιοχή αυτού, άποψη που προτιμάται, πλέον (1,3). 

Συγχρόνως, επειδή αίρεται η καταστολή από το Ssn6/Tup1, έχουμε αυξημένα 

επίπεδα έκφρασης του ενεργοποιητή. 

Πρόσφατα, μάλιστα, διατυπώθηκε η άποψη ότι η πλήρης επαγωγή των 

GAL+ γονιδίων απαιτεί τη λειτουργικότητα και ενός δεύτερου μονοπατιού, αυτού 

που αφορά τη φωσφορυλίωση του Gal4. Δηλαδή, από τη στιγμή που η 

ενεργοποιητική περιοχή είναι λειτουργική και ικανή να αλληλεπιδράσει με το 

ολοένζυμο της πολυμεράσης, έχουμε φωσφορυλίωση από τον παράγοντα Srb10 

(17), που σταθεροποιεί το ενεργό σύμπλοκο Gal4-Gal80, μια διαδικασία 

ευαίσθητη στα επίπεδα της γαλακτόζης στο περιβάλλον, αφού η δράση αυτή 

του Srb10 ρυθμίζεται από διάφορα περιβαλλοντικά σήματα, όπως η πηγή 

άνθρακα (19). Σημείωνεται ότι επαγωγή των GAL+ γονιδίων έχουμε τόσο σε ένα 

στέλεχος srb10Δ, όσο και σε ένα gal3Δ, μόνο που στην περίπτωση του gal3Δ 

έχουμε το φαινόμενο Long term adaptation (LAT) (19). Τέλος, σε ότι αφορά τη 

ρύθμιση του γονιδίου GAL1 θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο υποκινητής του  

υπόκειται σε «έλεγχο» από το σύμπλοκο SAGA. Σ’ αυτόν, αντίθετα με ότι 

συμβαίνει σε άλλους, η μεταλλαγή gcn5Δ προκαλεί μέτρια μείωση στα επίπεδα 

του mRNA (2,5 φορές), ενώ οι μεταλλαγές spt3Δ και spt20Δ πολύ πιο σοβαρή 

(~50 φορές) (2). Το ίδιο σοβαρό είναι το αποτέλεσμα των δύο πιο πάνω 

μεταλλαγών και στη στρατολόγηση του TBP παρουσία γαλακτόζης (2). Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι, το Spt20 είναι απαραίτητο για τη δομική συγκρότηση 

του συμπλόκου (14), ενώ το Spt3, αφενός, διαθέτει δομική ομοιότητα με τους 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν με το TBP (TBP-associated factors, TAFs) (5), 

αφετέρου, έχει δειχθεί, γενετικά και βιοχημικά, να αλληλεπιδρά με αυτό 

(13,23).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 

Ssn6-Tup1 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                              ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ 

 

a-ειδικά γονίδια  

α2/Mcm1 

Απλοειδικά γονίδια                                                                  α1/a2 

Κατασταλμένα από τη γλυκόζη γονίδια                                     Mig1 

Επαγόμενα από βλάβες στο DNA γονίδια                                  Crt1 

Γονίδια των οποίων τα προϊόντα ευθύνονται                                 

για τη χρήση οξυγόνου                                                             Rox1 

Γονίδια των οποίων τα προϊόντα ευθύνονται                                  

για τον καταβολισμό του αμύλου                                              Nrg1 

Επαγόμενα από οσμωτικό στρες γονίδια                                    Sko1 

Γονίδια των οποίων τα προϊόντα είναι ειδικά  

για τη σποριοποίηση                                                                     ? 

Γονίδια των οποίων τα προϊόντα είναι ειδικά  

για τη μείωση                                                                               ? 

Γονίδια των οποίων τα προϊόντα είναι ειδικά 

για τη συσσωμάτωση κυττάρων  

? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Αντίδραση συρραφής (ligation) πλασμιδιακού φορέα με το υπό 

εξέταση DNA / Μετασχηματισμός βακτηριακών στελεχών από 

πλασμιδιακές κατασκευές  
 
 Η αντίδραση συρραφής πραγματοποιείται αναμιγνύοντας 

κατάλληλες ποσότητες από το φορέα, το υπό εξέταση τμήμα DNA, 10x 

διαλύματος συρραφής (ligation buffer) και Τ4 λιγάση. Το μίγμα επωάζεται, για 

καλύτερα αποτελέσματα, στους 16οC για 16 ώρες, περίπου. 

 Προκειμένου να μετασχηματίσουμε βακτηριακά στελέχη που μας 

ενδιαφέρουν, ξεπαγώνουμε 200μl επιδεκτικών κυττάρων (competent cells), από 

τους –80οC, όπου διατηρούνται και αναμιγνύουμε ένα μέρος αυτών με 

κατάλληλη ποσότητα από το μίγμα συρραφής (συνήθως 5-7 μl από 20 μl 

μίγματος συρραφής). Το μίγμα επωάζεται στον πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθεί η 

διαδικασία που καλείται heat sock, όπου τα κύτταρα υποβάλλονται σε θερμικό 

shock για 45 δευτερόλεπτα, ακριβώς, στους 42οC και αμέσως μετά 

τοποθετούνται στον πάγο. Μετά από 2 λεπτά, περίπου, προσθέτουμε 800 μl 

θρεπτικού μέσου SOC και επωάζουμε για 50-60 λεπτά στους 37οC υπό 

ανάδευση. Στη συνέχεια, επιστρώνουμε το δείγμα μας, υπό στείρες συνθήκες, 

σε πιάτο με στερεό θρεπτικό μέσο LB, το οποίο περιέχει κατάλληλη ποσότητα 

αντιβιοτικού. Τα πιάτα τοποθετούνται στους 37οC για 16 ώρες, περίπου, 

προκειμένου να αναπτυχθούν οι αποικίες των βακτηρίων. 

 

 

 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή (small scale DNA 

preparation) και μεγάλη (large scale DNA preparation) κλίμακα  

 

 Η απομόνωση σε μικρή κλίμακα γίνεται με τη μέθοδο της 

αλκαλικής λύσης ακολουθούμενης από τρεις εκχυλίσεις με μίγμα 

Ph/CHCl3/iaa σε αναλογίες 25/24/1 και από μία με μίγμα CHCl3/iaa σε 

αναλογία 24/1, καθώς και από κατακρήμνιση με 2,5 όγκους απόλυτης 

αιθανόλης παρουσία 1/10 του όγκου διαλύματος 3M οξικού νατρίου pH = 

5,2 (Sambrook et al.)(36).  



 Για την απομόνωση σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιήθηκε η 

αλκαλική λύση με περαιτέρω καθαρισμό μέσω κατακρήμνισης με 

πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) 8000 (Sambrook et al.) (36).  

 Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 
 
 Χρησιμοποιήθηκαν είτε το Gel Extraction Kit της Qiagen, είτε 

πήκτωμα αγαρόζης χαμηλού σημείου τήξεως (Low melting agarose). 

 

 

 Προσδιορίσμος της πρωτοταγούς αλληλουχίας νουκλεοτιδίων 

πλασμιδιακών κατασκευών  
 

 Η αποδιάταξη του DNA, του οποίου την αλληλουχία θέλουμε να 

προσδιορίσουμε πραγματοποιείται με 4 μg απ’ αυτό, παρουσία NaOH και T.E 

σε κατάλληλες συγκεντρώσεις. Επωάζουμε τα δείγματα για 5 λεπτά στους 85οC, 

μεταφέρουμε αμέσως σε πάγο και κατακρημνίζουμε με 2,5 όγκους απόλυτης 

αιθανόλης και  οξικό αμμώνιο τελικής συγκέντρωσης 55,5mM και pH = 4,5. 

Μετά την κατακρήμνιση το ίζημα που σχηματίζεται επαναδιαλύεται με μίγμα 

T.E., 5x ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης για το ένζυμο sequenase και 

κατάλληλη ποσότητα εκκινητή συγκέντρωσης 10 ng/μl. Επωάζουμε για 15 

λεπτά στους 37οC. Ετοιμάζουμε το μίγμα της αντίδρασης, το οποίο αποτελείται 

από κατάλληλες ποσότητες 0,1M DTT, διαλύματος Dilution Labeling mix 

(μίγμα 1 D.L.M./5 δισαποσταγμένο νερό), ραδιενεργού S (35S) και ενζύμου 

sequenase αραιωμένου σε κατάλληλο διάλυμα (μίγμα 1 sequenase 

enzyme /7 sequenase dilution buffer). Το μίγμα μοιράζεται στα σωληνάκια 

που έχουμε επαναδιαλύσει το ίζημα και 3,5 μl από το σχηματιζόμενο διάλυμα 

μεταφέρεται στα πηγαδάκια ενός κατάλληλου πιάτου (sequencing plate). Σ’ 

αυτά προηγουμένως έχουν μεταφερθεί 2,5 μl ανάλογα νουκλεοτιδίων 

κατάλληλα για τον τερματισμό της σύνθεσης μονόκλωνης αλυσίδας DNA 

(ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP). Το πιάτο τοποθετείται για 5-10 λεπτά στους 

37οC και ακολουθεί προσθήκη διαλύματος τερματισμού. Το πιάτο διατηρείται 

στους –20οC και θερμαίνεται 8-10 λεπτά στους 80οC πριν την ηλεκτροφόρηση 

των δειγμάτων σε πήκτωμα 8M ουρίας και 6% ακρυλαμίδης. 

 

 



 Μετασχηματισμός στελεχών σακχαρομύκητα από πλασμιδιακές 

κατασκευές 

 
Η δημιουργία δεκτικών κυττάρων ζύμης έγινε με χρήση χλωριούχου 

λιθίου, σύμφωνα με την μέθοδο των Ito et al. 

 

 

Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας του ενζύμου β-

γαλακτοσιδάσης 

 
Κύτταρα ζύμης μεγάλωσαν σε υγρό θρεπτικό μέσο μέχρι O.D.550 <1 και 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ενζυμικής ενεργότητας, όπως 

περιγράφεται από τους Tzamarias and Struhl (11). 

 

 

 Ανάλυση κατά Western 

 

 Ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα σακχαρομύκητα 

ηλεκτροφορούνται σε 10% SDS-PAGE πήκτωμα. Ακολουθεί ηλεκτρομεταφορά 

τους σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, παρουσία δ/τος 25mM Tris, 192mM 

Glycine και 20% ο/ο μεθανόλη, τελικού pH=8,3, για 1-1,5 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου και στα 200mA. Μετά από δύο σύντομα ξεπλύματα της 

μεμβράνης με δ/μα TBST (1M Tris pH=8, 5M NaCl, Tween 20 τελικής 

συγκέντρωσης 0,1%), επωάζεται με δ/μα 5% γάλα σε TBST για μία ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου, υπό ανάδευση (Μπορεί να μείνει 12-16 ώρες στους 

40C). Ακολουθούν 3 ξεπλύματα των 10 λεπτών με TBST και υβριδοποίηση της 

μεμβράνης με anti-HA αντίσωμα, αραιωμένο 750 φορές με δ/μα 1% BSA σε 

TBST (1/750), για 1 ώρα. Η περίσσεια του αντισώματος απομακρύνεται με 3 

ξεπλύματα των 10 λεπτών με TBST και η μεμβράνη επωάζεται με anti-rabbit 

IgG-HRP (Santa Cruse) σε αραίωση 1/20000 με 1% BSA σε TBST, για 1 ώρα. 

Αφού πραγματοποιηθούν 3 10λεπτα ξεπλύματα με TBST, ο εντοπισμός γίνεται 

ενζυμικά χρησιμοποιώντας το Super Signal system της Pierce, σύμφωνα με 

τις οδηγίες των κατασκευαστών. Σημειώνεται ότι όλες οι υβριδοποιήσεις και τα 

ξεπλύματα πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου.   

 



 

 Απομόνωση RNA από κύτταρα σακχαρομύκητα και 

υβριδοποίησή τους 

 
 Ακολουθήθηκε η μέθοδος της όξινης φαινόλης, όπως αυτή 

περιγράφεται από τους Collart, M. A., and Struhl, K. (7). Ο διαχωρισμός 

έγινε σε πήκτωμα αγαρόζης 1,65%, που περιέχει 5,5% φορμαλδεΰδη. 

Ακολούθησε μεταφορά σε νάϋλον μεμβράνη και υβριδοποίηση με 

ραδιοσημασμένα τμήματα DNA (32P), που προέκυψαν με τη μέθοδο Nick 

Translation (31).  

 

 

 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 
  

 Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο 

εγχειρίδιο Molecular Cloning, επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες. Έτσι, 

επιτεύχθηκε η δημιουργία του κλώνου του πλήρους μεγέθους του Cti6 με τις 4 

σημειακές μεταλλαγές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των 

τμημάτων της χρωματίνης, που προέκυψαν με την τεχνική της 

ανοσοκατακρήμνισης. Για το σκοπό αυτό στην αντίδραση προστέθηκαν και 

ραδιενεργά (32P) νουκλεοτίδια. Συγκεκριμένα, οι συνθήκες γι’ αυτό ήταν οι εξής 

: 

 Time delay  94 C για 2’ 0

 Cycling  94 C για 30’’ 0

26 κύκλοι    52 C για 30’’ 0

   72 C για 40’’ 0

 Time delay  72 C για 2’ 0

Soak     40C 

Οι εκκινητές που χρησιμοποίησα για τα πειράματα ήταν από τον 

ενδογενή υποκινητή του γονιδίου GAL1, τέτοιοι που έδιναν ως αποτέλεσμα DNA 

μεγέθους ~400 βάσεων. Η αλληλουχία τους είναι η εξής : 

5’  TGA AAC GCA GAT GTG CCT  3’ 

5’  CGC TAG AAT TGA ACT CAG GT  3’ 

 

 



  

 

 

Μεταλλαξογένεση του μορίου Cti6 

 
Έγινε χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (P.C.R.), με κατάλληλους εκκινητές. 

 

 

Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (Chromatin 

Immunoprecipitation, CHIP) 
 

50 ml καλλιέργεια κυττάρων σακχαρομύκητα μεγαλώνουν σε κατάλληλο 

θρεπτικό μέσο μέχρι O.D.550 0,6- 0,8 και επωάζονται με 1% τελική 

συγκέντρωση φορμαλδεΰδης. Ο χρόνος και η θερμοκρασία επώασης ποικίλλει 

ανάλογα με τον παράγοντα που μελετάται. Για το Cti6 είναι 12-16 ώρες στους 

40C, ενώ για το Gcn5 είναι 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

φορμαλδεΰδη αδρανοποιείται με γλυκίνη, τελικής συγκέντρωσης περίπου ίσης 

με 0,1Μ και τα κύτταρα ξεπλένονται 2 φορές με TBS (20mM Tris pH=7,5, 

200mM NaCl). Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 400μl δ/τος 1xFA (10xFA: 

500mM Hepes pH=7,5, 1,4M NaCl, 10mM EDTA pH=8, 10% Triton-X 

100 και 1% Na-deoxycholate), που περιέχει 200mM NaCl και αναστολείς 

πρωτεασών (1x AEBSF και 10μl/δείγμα από το Yeast Protease Inhibitor 

Coctail). Κάθε δείγμα αναδεύεται ισχυρά (vortex) για 5 λεπτά με διαλείμματα 

επώασης στον πάγο. Ακολουθεί μηχανικό σπάσιμο του DNA των κυττάρων με 

Sonication στα 6 microns με 2 επαναλήψεις των 30’’ και μία των 45’’ και 

φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στους 40C. Από το υπερκείμενο κρατάμε το 1/20, 

που θα αποτελέσει το λεγόμενο Input του κάθε δείγματος και το υπόλοιπο το 

επωάζουμε, στους 40C, με το κατάλληλο αντίσωμα 12-16 ώρες (Στα δικά μου 

πειράματα το αντίσωμα ήταν μόνο το anti-HA, που αναφέρθηκε και στην 

ανάλυση κατά Western). Προσθέτουμε, στη συνέχεια, εξισορροπημένη με 

1xFA/200mM NaCl κολώνα Protein A Sepharose και 1-2 μg λ DNA, που έχει 

σπάσει με Sonication. Η επώαση διαρκεί για άλλες δύο ώρες στους 40C και 

ακολουθούν ξεπλύματα των 5 λεπτών με 1x TSE (10x TSE : 200mM Tris 

pH=8, 20mM EDTA pH=8, 10% Triton-X100 και 1% SDS)/150 mM NaCl, 



1xTSE/500mM NaCl, 1x Buffer III (10mM Tris pH=8, 1mM EDTA pH=8, 

250mM LiCl, 1% NP-40 και 1% Na-deoxycholate) και 2x ΤΕ. Στα beads της 

κολώνας προσθέτουμε 200μl Buffer B (1% SDS, 50mM Tris pH=7,5 και 

10mM EDTA pH=8), επωάζουμε για 10 λεπτά στους 650C, φυγοκεντρούμε για 

1 λεπτό στις 13000 στροφές σε θερμοκρασία δωματίου και το υπερκείμενο το 

αναμιγνύουμε με 31,25mM NaCl και 200μl TE. Το ίδιο μίγμα προσθέτουμε 

στο Input και τα διατηρούμε για 5 ώρες στους 650C. Ακολούθως τα δείγματα 

μεταφέρονται στους 420C, αφού τους προσθέσουμε 1,25mM EDTA pH=8, 

50mM Tris pH=6,5 και 20μg Proteinase K, όπου διατηρούνται για 1 ώρα. Η 

χρωματίνη καθαρίζεται, τελικώς, με 2 εκχυλίσεις με Phenol/Chloroform/iaa, 

μία με Chloroform/iaa και κατακρήμνιση με αιθανόλη, στην οποία 

χρησιμοποιούνται και 20μg γλυκογόνο. 

 

 

Ηλεκτροφόρηση των τμημάτων της χρωματίνης 
 

Ένα μέρος της αντίδρασης πολυμεράσης ηλεκτροφορείται σε 2% 

πήκτωμα αγαρόζης, το οποίο στη συνέχεια στεγνώνει, ώστε με τη χρήση 

κατάλληλου film, να αποτυπωθούν σ’ αυτό τα ραδιενεργά σήματα.  
  

 

Σάρωση βιβλιοθήκης γενωμικών αλληλουχιών 

 
Πραγματοποιήθηκε με βάση τις γενικές αρχές, όπως αυτές 

περιγράφονται στη δημοσίευση R. Steven Conlan et. al. (31), 

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς κλώνους του Cti6 μορίου (βλέπε 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ). 

 

 

Προέλευση υλικών και αντιδραστηρίων, στελέχη  
 

 Τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν έχουν 

παρασκευαστεί από τις εταιρίες : AMERSHAM, SIGMA, MERCK, PROMEGA, 

NEW ENGLAND BIOLABS, STRATAGENE, QIAGEN, CLONTECH. Τα ένζυμα 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν των εταιριών : NEW ENGLAND BIOLABS, 



PROMEGA, MINOTECH. Τα συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια παρασκευάστηκαν 

στο εργαστήριο μικροχημείας του ΙΜΒΒ. Η παρασκευή των θρεπτικών μέσων 

καλλιέργειας, περιγράφεται αναλυτικά στα εγχειρίδια Molecular Cloning 

(Sambrook et al.) (36)και Current Protocols in Molecular Biology (CPBM). 

Τέλος, το στελέχος του σακχαρομύκητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το FT5: 

MATα, ura3-52, trp1-Δ63, leu2::pet56, his3-Δ200, ενώ το βακτηριακό ήταν το  

DH5a (E. coli).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
p6Cti6 : Cti6 σε p6  

φορέα 

Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

αγρίου τύπου μόριο Cti6, συντηγμένο με τον 

επίτοπο HA 

p6Cti6 N229: Cti6 N229 σε p6 φορέα Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

μόνο τα 229 πρώτα αμινοξέα του Cti6, 

συντηγμένα με τον επίτοπο HA 

p6Cti6 m4: Cti6 m4 σε p6 φορέα Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

το Cti6 μόριο με τις 4 σημειακές μεταλλαγές 

στο PHD μοτίβο, συντηγμένο με τον επίτοπο HA 

PASCti6 F.L.: Cti6 σε pAS 

φορέα 

Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

το αγρίου τύπου Cti6, συντηγμένο με τον 

επίτοπο ΗΑ και την DNA-binding περιοχή του 

LexA 

PASCti6 finger: Cti6 finger σε pAS 

φορέα 

Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

μόνο το PHD finger μοτίβο του Cti6, 

συντηγμένο με τον επίτοπο ΗΑ και την DNA-

binding περιοχή του LexA 

PASGal4 A.D.: Activation Domain του 

Gal4 σε pAS φορέα  

Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

την Activation Domain του ενεργοποιητή Gal4, 

συντηγμένη με τον επίτοπο ΗΑ και την DNA-

binding περιοχή του LexA 

pAS62 Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

την DNA-binding περιοχή του LexA 

pop2 Διαθέτει την κωδική περιοχή LacZ, υπό 

τον έλεγχο ενός υποκινητή με θέσεις πρόσδεσης 

του Mig1 και του LexA 

HA-Gcn5 σε pYX Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

τον παράγοντα Gcn5, συντηγμένο με τον 

επίτοπο HA 



HA-Ada2 σε pYX Φορέας έκφρασης σε μύκητα. Εκφράζει 

τον παράγοντα Ada2, συντηγμένο με τον 

επίτοπο HA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Μόρια που αλληλεπιδρούν φυσικά με το σύμπλοκο του 

συνκαταστολέα Ssn6(Cyc8)/Tup1, ο παράγοντας Cti6. 

 
Στο πείραμα δύο υβριδίων, που αναφέρεται στην “ΕΙΣΑΓΩΓΗ” και από 

το οποίο προέκυψε ο παράγοντας Cti6, χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» το πιο 

σημαντικό τμήμα της πρωτεΐνης Ssn6, δηλαδή, αυτό που είναι υπεύθυνο για 

την αλληλεπίδρασή της με τον Tup1 αλλά και διάφορους καταστολείς, όπως ο 

Mig1, ο Sfl1, ο Rtg3 κ.α. (Βλέπε Πίνακας 1 στην “ΕΙΣΑΓΩΓΗ”). Λεπτομερής 

ανάλυση του συνόλου των θετικών κλώνων, που ανιχνεύθηκαν, οδήγησε στη 

διαπίστωση της ύπαρξης 4 μορίων, τουλάχιστον, τα οποία φαίνεται να 

αλληλεπιδρούν ισχυρά μαζί της. Αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: i) μόρια που έχουν την ικανότητα να προσδένονται ειδικά στο DNA, 

όπως είναι ο παράγοντας Sfl1, που προσδένεται στους υποκινητές των γονιδίων 

SUC2, FLO11, ANB1 και HSP26 (30), και ο Rtg3, που προσδένεται στον 

υποκινητή του CIT2, και ii) μόρια που δεν προσδένονται ειδικά στο DNA, αλλά 

σχετίζονται με τη μεταγραφική ρύθμιση, όπως είναι η υπομονάδα του 

μεσολαβητικού συμπλόκου (Mediator complex) Hrs1/Med3 (24), και η Cti6, 

μια υποθετική πρωτεΐνη, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του S. cerevisiae, 

που διαθέτει στην αλληλουχία της το μοτίβο «δάκτυλος PHD» (PHD finger).    

Για λόγους που εξηγήθηκαν στην “ΕΙΣΑΓΩΓΗ”, η πρωτείνη Cti6 

μελετήθηκε περαιτέρω. Έτσι, σε πρώτη φάση έπρεπε να επιβεβαιωθεί η 

αλληλεπίδραση που ανιχνεύθηκε με το Ssn6, από το πείραμα δύο υβριδίων. Γι’ 

αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε από το Μανόλη Παπαμίχο-Χρονάκη, ένα 

πείραμα συνκατακρήμνισης με in vivo εκφρασμένες πρωτεΐνες σε κύτταρα 

αγρίου τύπου. Το τμήμα της πρωτεΐνης Ssn6, που χρησιμοποιήθηκε στο 

προαναφερθέν πείραμα δύο υβριδίων, εκφράσθηκε συντηγμένο με τον επίτοπο 

HA, ενώ η Cti6 εκφράσθηκε συντηγμένη με την πρωτεΐνη GST. Η πρωτεΐνη 

GST ή η GST-Cti6 σταθεροποιήθηκε σε GST κολώνα και αυτή επωάστηκε με 

εκχύλισμα κυττάρων σακχαρομύκητα, στο οποίο υπήρχε η πρωτεΐνη HA-Ssn6. 

Η κολώνα, στη συνέχεια, ξεπλύθηκε, προκειμένου να απομακρυνθούν οι 



πρωτεΐνες που δεν αλληλεπιδρούν ισχυρά και αυτές που παρέμειναν 

εκλούσθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν σε SDS πήκτωμα ακρυλαμίδης. Όπως 

φαίνεται στην Εικ. 1α, στο προϊόν της έκλουσης υπάρχει η πρωτεΐνη GST ή η 

GST-Cti6, αντίστοιχα, ενώ παρουσία της GST δεν ανιχνεύεται η HA-Ssn6, 

αντίθετα με ότι συμβαίνει παρουσία της GST-Cti6. Επομένως, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι έχουμε ισχυρή και ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ Cti6 και 

Ssn6, δηλαδή, το Cti6 αλληλεπιδρά με τον συνκατασταλέα Ssn6/Tup1 και άρα 

επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα από το πείραμα των δύο υβριδίων. 

Εικ.1 α) Πείραμα συνκατακρήμνισης των πρωτεϊνών Cti6 και Ssn6 από 

κύτταρα σακχαρομύκητα (Μανόλης Παπαμίχος-Χρονάκης). β) Γράφημα των μορίων 

πλήρους μεγέθους Cti6 (Cti6) και Cti6 που διαθέτει μόνο το PHD μοτίβο (Cti6 finger). 

Η περιοχή SIR (Ssn6 interacting region) είναι η περιοχή του Cti6, που έχει βρεθεί από 

το πείραμα δύο υβριδίων, να αλληλεπιδρά με το Ssn6, ενώ η γραμμοσκιασμένη είναι το 

PHD μοτίβο.  

 

Κατά τη μελέτη μιας άγνωστης πρωτεΐνης ενδείκνυται να αναζητηθούν 

τυχόν αλληλεπιδράσεις της με ταυτοποιημένους και μελετημένους παράγοντες. 

Με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκε, στη συνέχεια, να πραγματοποιηθεί ένα ακόμα 

πείραμα δύο υβριδίων. Τα «δολώματα» ήταν το πλήρους μεγέθους μόριο 

(pASCti6) και αυτό που διέθετε μόνο το PHD finger μοτίβο (pASCti6 finger). 

Στην Εικ. 1β παριστάνονται, σχηματικά, οι δύο αυτές πρωτεΐνες. Οι κλώνοι που 



απομονώθηκαν, αποτελούσαν είτε τμήματα μη κωδικής περιοχής του 

γονιδιώματος, είτε περιοχές κυτταροπλασματικών μορίων, που συμμετέχουν σε 

διάφορες βιοχημικές διεργασίες του κυττάρου. Κανένα από αυτά τα μόρια δεν 

είχε νόημα να εξεταστεί περαιτέρω.  

  

 

 Γενετική ανάλυση του στελέχους cti6Δ και ανίχνευση του 

παράγοντα Cti6 στον υποκινητή του γονιδίου GAL1. 

 
 Για να ελέγξουμε το βιολογικό ρόλο της πρωτεΐνης Cti6 και κατ’ 

επέκταση τη λειτουργική του σχέση με το σύμπλοκο του συνκαταστολέα 

Ssn6/Tup1, κατασκεύαστηκε, από τη Νίκη Γουναλάκη, και χαρακτηρίστηκε 

ένα στέλεχος cti6Δ, εισάγοντας στη θέση αυτού του γονιδίου το γενετικό τόπο, 

που κωδικοποιεί για την έκφραση της πρωτεΐνης His3, απαραίτητης για τη 

βιοσύνθεση ιστιδίνης. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, από μέλη του εργαστηρίου, ότι 

τα κύτταρα στελέχους cti6Δ ήταν σχετικά υγιή, με ρυθμό ανάπτυξης, παρουσία 

γλυκόζης και πλούσιου ή φτωχού σε αμινοξέα μέσου, που δεν διέφερε από 

αυτόν του αγρίου τύπου στελέχους. Επίσης, παρατηρήθηκε φυσιολογική 

ανάπτυξη σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Τέλος, αντίθετα με τα 

προηγούμενα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, τα κύτταρα εμφάνιζαν αργή 

ανάπτυξη παρουσία γαλακτόζης.  

 Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, αποτέλεσε την αιτία για να ξεκινήσει 

η μελέτη της μεταλλαγής cti6Δ στη μεταγραφική ρύθμιση γονιδίων, που 

ελέγχουν τον μεταβολισμό της γαλακτόζης, γονίδια γνωστά ως GAL+ και 

συγκεκριμένα το GAL1. Το γονίδιο αυτό ρυθμίζεται από το σύμπλοκο του 

συνκαταστολέα Ssn6/Tup1 και είναι λογικό η μελέτη της δράσης του Cti6 να 

ξεκινήσει από γονίδια αυτής της κατηγορίας. Μερικά από αυτά, τα οποία και 

εξετάστηκαν παράλληλα, είναι τα ANB1, SUC2 και HSP26. Επίσης, εξετάστηκε 

το γονίδιο PHO5, το οποίο είναι γνωστό ότι δεν ρυθμίζεται από το σύμπλοκο του 

συνκαταστολέα. Στις παρακάτω εικόνες, φαίνονται, σε ανάλυση Northern, οι 

κινητικές της μεταγραφικής ενεργοποίησης των προαναφερθέντων γονιδίων, 

όταν τα κύτταρα μεγάλωσαν σε πλούσιο μέσο (YPD). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Η μεταγραφική επαγωγή έγινε στις κατάλληλες, για κάθε γονίδιο, 

συνθήκες. Συγκεκριμένα, για το GAL1 έχουμε ανάπτυξη κυττάρων και 

παραγωγή RNA από αυτά, πρώτα παρουσία γλυκόζης και στη συνέχεια για 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σε 2% γαλακτόζη. Για το γονίδιο ANB1 

έχουμε χρησιμοποιήσει δείγμα RNA, που προέρχεται από κύτταρα μεγαλωμένα 

υπό φυσιολογικές συνθήκες (N.C.), καθώς και δείγματα από διαφορετικές 

χρονικές στιγμές ανάπτυξης κυττάρων σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Για το 

SUC2 έχουμε μεταφορά των κυττάρων από μέσο με 2% γλυκόζη (N.C.), σε μέσο 

με 0,05% γλυκόζη (L.Glu), για το HSP26 έχουμε ανάπτυξη στους 370C για 

διάφορα χρονικά διαστήματα και για το PHO5 έχουμε μεταφορά των κυττάρων 

από μέσο πλούσιο σε όλα τα φωσφορικά (N.C.), σε μέσο που δεν έχει καθόλου 

φωσφορικά για 5 ώρες. Τα γονίδια TRANSCRIPT1 και ACT1 έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρες ποσοτικοποίησης. Από τις παραπάνω εικόνες, 

συγκρίνοντας το αγρίου τύπου (FT5) στέλεχος με το cti6Δ, παρατηρούμε μια 

σημαντική καθυστέρηση, κυρίως στα πρώτα στάδια της κινητικής του GAL1 

γονιδίου και καμία άλλη ανιχνεύσιμη επίδραση. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να 

συνεχιστεί η ανάλυση χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τον υποκινητή του GAL1 

γονιδίου, αφού η μεταγραφική του ενεργοποίηση φαίνεται να εξαρτάται, σε 

σημαντικό βαθμό, από τη δράση του Cti6. 

 Επειδή, τα υπόλοιπα πειράματα, που θα περιγραφούν, έχουν 

πραγματοποιηθεί με κύτταρα που έχουν μεγαλώσει σε Complete Synthetic (CS) 

μέσο, παρουσία των απαραίτητων αμινοξέων, γι’ αυτό η πιο πάνω Northern 

ανάλυση του GAL1 γονιδίου επαναλήφθηκε με κύτταρα, που έχουν μεγαλώσει 

σ’ αυτό το μέσο (Εικ. 2α). Όπως φαίνεται, λοιπόν, παρουσία αυτού του μέσου, η 

επίδραση της έλλειψης της Cti6 πρωτεΐνης στην κινητική του GAL1 είναι ακόμα 

πιο δραματική, αφού το mRNA μήνυμα, που ανιχνεύεται στις 6 ώρες, παρουσία 

γαλακτόζης, στο cti6Δ στέλεχος, είναι το 10%, περίπου, του αντίστοιχου σε FT5 

στέλεχος. Αν το cti6Δ στέλεχος μετασχηματιστεί με ένα φορέα, στον οποίο είναι 

υποκλωνοποιημένη η κωδική περιοχή του παράγοντα Cti6, υπό τον έλεγχο του 

ADH υποκινητή (p6Cti6), τότε έχουμε πλήρη συμπλήρωση του φαινοτύπου του 

cti6Δ στελέχους, δηλαδή, η κινητική είναι ίδια με αυτή του αγρίου τύπου (Η 

εικόνα για το αποτέλεσμα αυτό δε δείχνεται).  

  Για να διαπιστώσουμε εάν η πρωτεΐνη Cti6 εμπλέκεται άμεσα στη 

ρύθμιση του GAL1 γονιδίου, ελέγξαμε αν μόριά της μπορούν να ανιχνευθούν 

συνδεδεμένα με τον υποκινητή του. Μια σχετικά καινούργια, αλλά ευρέως 

διαδεδομένη πλέον, προσέγγιση τέτοιων ερωτημάτων είναι η πραγματοποίηση 



ενός πειράματος ανοσοκατακρήμνισης της χρωματίνης (Chromatin 

Immunοprecipitation, ChIP assay). Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη τεχνική, 

που σου επιτρέπει να ανιχνεύεις συγκεκριμένους παράγοντες πάνω σε 

συγκεκριμένους υποκινητές. Συγκεκριμένα, σε μια αναπτυσσόμενη καλλιέργεια 

προστίθεται φορμαλδεΰδη, η οποία πετυχαίνει τη διασύνδεση όλων των 

πρωτεϊνών μεταξύ τους και με το DNA. Το τελευταίο «τεμαχίζεται» μηχανικά σε 

κομμάτια μεγέθους μέχρι 600 βάσεων, με τη βοήθεια υπερήχων. 

Εκμεταλλευόμενοι την παρουσία μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης στο κύτταρο, 

είτε αυτή διαθέτει κάποιο ετερόλογο επίτοπο, είτε όχι, πετυχαίνουμε να την 

ακινητοποιήσουμε, σε κάποια κολώνα, με τη βοήθεια αντισώματος, ειδικού για 

την «αναγνώρισή» της. Έτσι, όμως, ακινητοποιούμε και τις άλλες πρωτεΐνες που 

βρίσκονται κοντά ή αλληλεπιδρούν μαζί της, καθώς και τμήματα DNA, με τα 

οποία αλληλεπιδρά ή βρίσκονται γύρω της. Διασπώντας, στη συνέχεια, το 

«σύμπλεγμα» αυτό, ανιχνεύουμε την περιοχή του DNA που έχει 

ακινητοποιηθεί, χρησιμοποιώντας την τεχνική της PCR με κατάλληλους 

εκκινητές. 

 Η τεχνική εφαρμόστηκε σε ένα cti6Δ στέλεχος, που είχε μετασχηματιστεί 

με την κατασκευή p6Cti6, έτσι ώστε, εκμεταλλευόμενοι τον επίτοπο HA να 

ανιχνεύουμε τον παράγοντα με τη βοήθεια του αντισώματος anti-HA. Ως 

control, για την ειδικότητα του αντισώματος, χρησιμοποιήθηκε ένα FT5 

στέλεχος. Όπως φαίνεται και στην Εικ. 2β ο Cti6 παρουσιάζεται στον υποκινητή 

του γονιδίου GAL1 τόσο υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, παρουσία 

γλυκόζης, όσο και κατά την επαγωγή του, δηλαδή, 4 ώρες μετά την 

αντικατάσταση της γλυκόζης από γαλακτόζη. Μάλιστα, δεν παρατηρείται καμία 

σημαντική αλλαγή στα επίπεδα της πρωτεΐνης, που ανιχνεύεται στον 

υποκινητή. Στην περίπτωση του μη μετασχηματισμένου στελέχους FT5 δεν 

ανιχνεύεται τμήμα γενωμικού DNA. Άρα, μπορούμε να προτείνουμε ότι ο Cti6 

στρατολογείται στον υποκινητή του GAL1 και επομένως να θεωρούμε άμεση την 

όποια δράση του σ’ αυτόν. 



 

 

Εικ. 2 α) Ανάλυση κατά Northern της κινητικής της μεταγραφικής ενεργοποίησης του 

γονιδίου GAL1, στα στελέχη FT5 και cti6Δ, παρουσία γλυκόζης και παρουσία 

γαλακτόζης σε διάφορες χρονικές στιγμές. Ως μάρτυρας έχει χρησιμοποιηθεί το γονίδιο 

TRANSCRIPT 1, τα επίπεδα του οποίου, όμως, πέφτουν παρουσία γαλακτόζης, αφού η 

διαδικασία της μεταγραφής του σακχαρομύκητα, στο σύνολό της,  επιβραδύνεται κάτω 

από αυτές τις συνθήκες. β) Ανάλυση ChIP για την ανίχνευση του Cti6 στον υποκινητή 

του GAL1, χρησιμοποιώντας τα στελέχη FT5 (μάρτυρας) και το cti6Δ μετασχηματισμένο 

με το φορέα p6Cti6, που εκφράζει το πλήρους μεγέθους Cti6 μόριο. 

 

 



 

Το PHD μοτίβο είναι αναγκαίο αλλά όχι ικανό για τη 

λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. 
 

 

 Το PHD μοτίβο, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είναι το 

κοινό χαρακτηριστικό ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, που σχετίζονται με 

μηχανισμούς μεταγραφικής ενεργοποίησης ή καταστολής. Παρόλα αυτά πολύ 

λίγα πράγματα είναι γνωστά για το ρόλο του. Ενδιαφερθήκαμε, λοιπόν, να 

διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι για τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης Cti6 

στην ενεργοποίηση του GAL1 γονιδίου. Ένα στέλεχος cti6Δ μετασχηματίστηκε 

με φορέα στον οποίο ήταν υποκλωνοποιημένη η κωδική περιοχή του 

παράγοντα Cti6, που όμως είχε 4 σημειακές μεταλλαγές στο PHD μοτίβο 

(p6Cti6 m4), έτσι ώστε να έχουν αλλάξει 4 συντηρημένα αμινοξέα. 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στην Εικ. 3α, το αμινοξύ 90 μετατράπηκε 

από ισολευκίνη σε θρεονίνη, το 95 από κυστεΐνη σε γλυκίνη, το 98 από 

τρυπτοφάνη σε αργινίνη και το 100 από ιστιδίνη σε λευκίνη. Η πρωτεΐνη αυτή 

δεν συμπλήρωνε το φαινότυπο του cti6Δ στελέχους σε ότι αφορά την κινητική 

παραγωγής mRNA του γονιδίου GAL1, όπως φάνηκε με ανάλυση κατά 

Northern (Εικ. 3β). Δηλαδή, η κινητική που παρουσίαζε ήταν ίδια με αυτή του 

μη μετασχηματισμένου στελέχους cti6Δ (Εικ. 2α). Αυτή η διαπίστωση μπορεί να 

συνδεθεί με τη δράση του μοτίβου, αν θεωρήσουμε ότι τα μεταλλαγμένα 

αμινοξέα δεν έχουν αλλάξει δραματικά τη δομή ολόκληρης της πρωτεΐνης, έτσι 

ώστε να την καθιστούν ανενεργή, ανεξαρτήτως της λειτουργικότητας του 

μοτίβου.  

Η ίδια εικόνα παρουσιαζόταν σε ένα στέλεχος που ήταν 

μετασχηματισμένο με φορέα στον οποίο είχε υποκλωνοποιηθεί το τμήμα της 

κωδικής περιοχής, που είναι υπεύθυνο για την έκφραση των πρώτων 229 

αμινοξέων της πρωτεΐνης. Σ’ αυτά, συμπεριλαμβάνεται μόνο το PHD μοτίβο και 

όχι η περιοχή που είχε βρεθεί, με το πείραμα δύο υβριδίων, να αλληλεπιδρά 

με το Ssn6, όπως φαίνεται από το γράφημα στην Εικ. 1β. Άρα, το 

συγκεκριμένο μοτίβο είναι αναγκαίο αλλά όχι ικανό για τη λειτουργικότητα της 

πρωτεΐνης. Δηλαδή, η δομική του αρτιότητα είναι απαραίτητη για τη 

φυσιολογική λειτουργία της, αλλά δεν αρκεί από μόνο του γι’ αυτή. Κάτι το 

οποίο σημαίνει, ότι υπάρχουν και άλλες εξίσου σημαντικές, λειτουργικά, 



περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή που χρειάζεται για την 

αλληλεπίδραση με το Ssn6. 

 

 

Επιπλέον, με την τεχνική της ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης 

διαπιστώθηκε ότι το πλήρους μεγέθους μόριο με τα 4 μεταλλαγμένα αμινοξέα 

στρατολογείται στον υποκινητή του γονιδίου GAL1, τόσο σε φυσιολογικές, όσο 

και σε συνθήκες επαγωγής, όπως είναι οι 4 ώρες σε γαλακτόζη (Εικ. 4α). Η 

αύξηση, της παρατηρούμενης στον υποκινητή ποσότητας πρωτεΐνης, σε σχέση 

με την αγρίου τύπου, μπορεί να εξηγηθεί με την αυξημένη έκφραση που 

παρατηρείται σε μια ανάλυση Western (Εικ. 4β) και η οποία, ενδέχεται, να 

είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης σταθερότητας της πρωτεΐνης.   



 

Εικ. 4 α) ChIP ανάλυση για την ανίχνευση της πρωτείνης Cti6, πλήρους 

μεγέθους ή με τις τέσσερις σημειακές μεταλλαγές, στον υποκινητή του γονιδίου GAL1. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί τα στελέχη FT5 (control), cti6Δ μετασχηματισμένο με το φορέα 

p6Cti6 F.L., που εκφράζει το αγρίου τύπου μόριο και cti6Δ μετασχηματισμένο με το 

φορέα p6Cti6 m4, που εκφράζει το μόριο με τις 4 μεταλλαγές στο PHD μοτίβο. Οι 

ποσότητες όλων των INPUTS, που έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι μεταξύ τους ίσες, όπως 

επίσης και όλων των Ips, μεταξύ τους. β) Ανάλυση Western, χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

ποσότητες εκχυλισμάτων από κύτταρα σακχαρομύκητα. Το αντίσωμα που έχει 

χρησιμοποιηθεί είναι το anti-ΗΑ. 

 

 

Ο Ssn6/Tup1 ανταγωνίζεται τον Cti6. 
 

Από τα παραπάνω πειράματα είναι προφανές ότι ο παράγοντας Cti6 

παίζει ρόλο στη μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου GAL1. Παράλληλα, 

όμως, έχει ανιχνευθεί να αλληλεπιδρά με το σύμπλοκο του συνκαταστολέα 

Ssn6/Tup1. Το παράδοξο αυτό, της αλληλεπίδρασης ενός ρυθμιστή της 

μεταγραφικής ενεργοποίησης με έναν άλλο που συμβάλλει στη μεταγραφική 



καταστολή ενός γονιδίου, θέλαμε να διαλευκάνουμε. Δηλαδή, θέλαμε να 

ξεκαθαρίσουμε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του καθενός στη ρύθμιση του 

GAL1 και ποιο το αποτέλεσμα της έλλειψης και των δύο. Για αυτό το σκοπό, 

μελετήσαμε τη μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου αυτού με ανάλυση 

Northern χρησιμοποιώντας δύο στελέχη, που ήδη υπήρχαν στο εργαστήριο, 

αυτό που του έλλειπε ο παράγοντας Ssn6 και αυτό που του έλλειπε τόσο ο 

Ssn6 όσο και ο Cti6. Το αποτέλεσμα του πειράματος φαίνεται στην Εικ. 5.  

 

 

 

 

Συγκρίνοντας την εικόνα αυτή με την αντίστοιχη στο στέλεχος αγρίου 

τύπου και στο cti6Δ, είναι προφανές ότι απουσία του παράγοντα Ssn6, ενώ 

εξακολουθεί να μην παρατηρείται μεταγραφική δράση, όπως άλλωστε 

αναμενόταν (12), παρουσία γλυκόζης, με τη αντικατάστασή της από γαλακτόζη 

έχουμε σχεδόν πλήρη ενεργοποίηση από τις δύο πρώτες ώρες. Τα μέγιστα 

επίπεδα ανιχνεύσιμου RNA παρατηρούνται στις 4 ώρες. Αν ταυτόχρονα λείπει 

και ο Cti6 παράγοντας τότε η κινητική εμφανίζει εικόνα σχεδόν όμοια με αυτή 

στο ssn6Δ στέλεχος. Άρα, η δράση του Cti6 δεν είναι απαραίτητη για το 

σύστημα όταν δε δρα ο Ssn6. Αυτό μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την 



υπόθεση ότι ο Cti6 χρησιμεύει για να ανταγωνίζεται, κατά τη στιγμή που 

μεταδίδεται το σήμα της επαγωγής του γονιδίου GAL1, την κατασταλτική δράση 

του συμπλόκου Ssn6/Tup1. Αν εκείνη τη στιγμή, είτε δεν υπάρχει, είτε δεν 

είναι λειτουργικός, τότε χάνεται η δυνατότητα άμεσης αποκαταστολής του 

συστήματος, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται από την κινητική ενός αγρίου τύπου 

στελέχους (Εικ. 2α).                     

 

 

 Η στρατολόγηση του Cti6 στον GAL1 υποκινητή συνδέεται 

άμεσα με την παρουσία του Ssn6. 

 
Βασισμένοι στην αλληλεπίδραση του Cti6 με τον Ssn6, ενδιαφερθήκαμε 

να μελετήσουμε το κατά πόσο αυτή είναι υπεύθυνη για τη στρατολόγηση του 

Cti6 στον υποκινητή του γονιδίου GAL1, παρουσία γλυκόζης. Το ερώτημα αυτό 

προσεγγίστηκε πειραματικά με την τεχνική της ανοσοκατακρήμνισης 

χρωματίνης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ίδια, όπως αυτή 

περιγράφεται για το πείραμα της Εικ. 2α. Χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος 

ssn6Δ,cti6Δ μετασχηματισμένο με το φορέα p6Cti6 F.L., που εκφράζει το 

πλήρους μεγέθους μόριο Cti6.   

 

 

Εικ.6 ChIP ανάλυση για την ανίχνευση της πρωτεΐνης Cti6 στον υποκινητή του GAL1 

σε ένα στέλεχος ssn6Δ. Έχουν χρησιμοποιηθεί τα στελέχη ssn6Δ (control), cti6Δ 

μετασχηματισμένο με το φορέα p6Cti6, που εκφράζει το πλήρους μεγέθους αγρίου 

τύπου μόριο Cti6 και ssn6Δ,cti6Δ μετασχηματισμένο με τον ίδιο φορέα.   



 

Όπως φαίνεται και στην Εικ. 6, συγκρίνοντας το στέλεχος αυτό με το 

αγρίου τύπου, όταν έχει μετασχηματιστεί με τον ίδιο φορέα, μπορούμε να 

πούμε, ότι ο παράγοντας Cti6 δε στρατολογείται στον υποκινητή του γονιδίου 

GAL1, είτε παρουσία γλυκόζης, είτε παρουσία, για 2 ώρες, γαλακτόζης. 

Δηλαδή, σ’ αυτό το στέλεχος, η εικόνα είναι ίδια με αυτή του μη 

μετασχηματισμένου στελέχους ssn6Δ. Άρα, προκειμένου να στρατολογηθεί το 

Cti6 στον υποκινητή του GAL1 γονιδίου είναι αναγκαία η παρουσία του 

συνκαταστολέα Ssn6/Tup1. Απουσία του τελευταίου ο Cti6 δεν στρατολογείται 

ούτε όταν στο μέσο υπάρχει γλυκόζη, αλλά ούτε και στα πρώτα στάδια της 

ενεργοποίησης του GAL1, παρουσία γαλακτόζης. Μ’ αυτό το δεδομένο εξηγείται 

και η ίδια εικόνα στην ανάλυση, Northern, του GAL1 γονιδίου, για τα στελέχη 

ssn6Δ και ssn6Δ,cti6Δ (Εικ. 5), αφού και στα δύο δε δρα ο Cti6. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι σωστό με την προϋπόθεση ότι η πρωτεΐνη Cti6 

εκφράζεται και είναι σταθερή σε ένα στέλεχος ssn6Δ. Αυτό δεν έχει ελεγχθεί 

ακόμα. Παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιθανό να ισχύει, αφού η 

πρωτεΐνη εκφράζεται υπό τον έλεγχο του υποκινητή ADH. Ο υποκινητής αυτός 

είναι ενεργός στο συγκεκριμένο στέλεχος, όπως έχει διαπιστωθεί σε άλλα 

πειράματα, από τα επίπεδα έκφρασης του παράγοντα Tup1. Άρα, ένα πείραμα 

Western θα ήταν χρήσιμο, μόνο για να απαντηθεί το ερώτημα αν ειδικά η 

πρωτεΐνη Cti6 είναι ιδιαίτερα ασταθής στο ssn6Δ στέλεχος. 

 

 

Ο παράγοντας Cti6 επιδρά στη λειτουργικότητα του 

ενεργοποιητή Gal4. 

 
 Μετά τη μελέτη της σχέσης του παράγοντα Cti6 με το σύμπλοκο 

Ssn6/Tup1, το επόμενο ερώτημα, που ζητούσε απάντηση, ήταν ο μηχανισμός 

δράσης του νέου αυτού μεταγραφικού ρυθμιστή. Προκειμένου να προσεγγιστεί 

το ερώτημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ετερόλογο σύστημα. Σε ένα φορέα 

έκφρασης σε κύτταρα σακχαρομύκητα έχει τοποθετηθεί το γονίδιο LacZ μετά 

από υποκινητή, ο οποίος διαθέτει θέσεις πρόσδεσης του βακτηριακού 

παράγοντα LexA, καθώς και τις θέσεις πρόσδεσης του Mig1, που υπάρχουν 

στον υποκινητή του γονιδίου SUC2 ( φορέας pop2, βλέπε γράφημα παρακάτω). 

Ο φορέας αυτός χρησιμοποιήθηκε για μετασχηματισμό κυττάρων αγρίου τύπου 



και cti6Δ. Συγχρόνως, τα κύτταρα αυτά μετασχηματίστηκαν με έναν άλλο 

φορέα, που είναι υπεύθυνος για την έκφραση της συντηγμένης πρωτεΐνης 

LexA-Gal4A.D. (pASGal4 A.D.). Πρόκειται για ένα υβρίδιο, που απαρτίζεται 

από την περιοχή του παράγοντα LexA, την υπεύθυνη για την πρόσδεση στο 

DNA και αυτή του παράγοντα Gal4, που είναι υπεύθυνη για τη μεταγραφική 

του ενεργότητα (Activation Domain). Μ’ αυτό τον τρόπο, προσομοιάζουμε τη 

λειτουργικότητα του υποκινητή του ενδογενούς GAL1 γονιδίου, αφού έχουμε 

ταυτόχρονη δράση του Gal4 και του συμπλόκου Ssn6/Tup1. 

Τα μετασχηματισμένα στελέχη καλλιεργήθηκαν παρουσία γλυκόζης, έτσι 

ώστε να έχουμε σύγχρονη και ανταγωνιστική δράση, μεταξύ του Gal4, που 

στρατολογείται μέσω της περιοχής LexA και του Ssn6/Tup1 και μετρήθηκε η 

ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης, που προκύπτει από την έκφραση του γονιδίου 

LacZ. Οι τιμές συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες που έδιναν τα στελέχη FT5 και 

cti6Δ, μετασχηματισμένα, αφενός, με τον φορέα pop2 και αφετέρου, με έναν 

άλλο, που εκφράζει, μόνο, την περιοχή πρόσδεσης στο DNA του παράγοντα 

LexA. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση εξασφαλίζουμε την ενεργοποίηση του 

γονιδίου LacZ, μέσω του Gal4 και στη δεύτερη όχι, αφού η LexΑ-binding 

περιοχή, από μόνη της δεν είναι ικανή για ενεργοποίηση. Οι τιμές που 

φαίνονται στον πίνακα 1 είναι ο μέσος όρος αυτών που μετρήθηκαν σε τρία 

ανεξάρτητα πειράματα. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΜΕΣ (Units) 
FT5 

μετασχηματισμένο με 

pop2 και pAS62 

3,2 

FT5 

μετασχηματισμένο με 

pop2 και pASGal4 

A.D. 

122,16 

cti6Δ 2,9 

Φορ

έας pop2 
 LexA-binding περιοχή          Mig1-binding περιοχή   LacZ 



μετασχηματισμένο με 

pop2 και pAS62 

cti6Δ 

μετασχηματισμένο με 

pop2 και pASGal4 

A.D. 

31,27 

Από τις τιμές αυτές φαίνεται ότι τα επίπεδα του LacZ μειώνονται περίπου 

3,5 φορές σε ένα cti6Δ στέλεχος, σε σχέση με το αγρίου τύπου, αποτέλεσμα 

που, ποιοτικά, ταιριάζει με αυτό της δράσης της μεταλλαγής cti6Δ στα επίπεδα 

RNA του ενδογενούς γονιδίου GAL1. Επιπρόσθετα, στο σύστημα αυτό 

χρησιμοποιείται μόνο η περιοχή του Gal4, που είναι υπεύθυνη για τη 

μεταγραφική του ενεργότητα, η οποία στρατολογείται στο DNA «υποχρεωτικά» 

μέσω της DNA-binding δομής του LexA. Άρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

δράση της Cti6 πρωτεΐνης δεν εστιάζεται στο μηχανισμό πρόσδεσης του Gal4 

στο DNA αλλά στις πτυχές του μηχανισμού της δράσης της Activation Domain 

του. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί με ένα πείραμα 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάληψη του 

ενδογενούς υποκινητή του GAL1 από τον Gal4 παρουσία ή όχι του Cti6. 

  

 

Μία ακετυλο-τρανσφεράση στρατολογείται σε ένα «κλειστό» 

υποκινητή. 

 

 Όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι συμβατά με το ρόλο του 

Cti6 παράγοντα ως μεταγραφικού συνενεργοποιητή. Η παρατήρηση αυτή μας 

οδήγησε στη σκέψη να μελετήσουμε πιθανή σχέση του με τα ήδη γνωστά 

σύμπλοκα συνενεργοποιητών και παραγόντων, που συμβάλλουν στην 

αναδιοργάνωση της χρωματίνης του υποκινητή του GAL1 γονιδίου. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκαν από το Μανόλη Παπαμίχο-Χρονάκη πειράματα 

συνκατακρήμνισης της Cti6 πρωτεΐνης και υπομονάδων του SAGA συμπλόκου, 

χρησιμοποιώντας in vivo εκφρασμένες πρωτεΐνες. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν οι συντηγμένες πρωτεΐνες GST-Cti6, HA-Gcn5 και HA-

Ada2 ( Τα πλασμίδια που εκφράζουν τις δύο τελευταίες προσφέρθηκαν από το 

εργαστήριο του κ. Θηραίου Γ.). Η διαδικασία του πειράματος είναι η ίδια, όπως 

έχει περιγραφεί για την Εικ. 1α. Και οι δύο υπομονάδες του SAGA συμπλόκου 



δείχθηκε να αλληλεπιδρούν με το αγρίου τύπου Cti6 (Εικ. 7α, γ), καθώς και με 

αυτό, που διαθέτει τις τέσσερις σημειακές μεταλλαγές (Η εικόνα γι’ αυτό το 

πείραμα δε φαίνεται).  

 

 

 

Αυτό σημαίνει, ότι το PHD μοτίβο μπορεί να είναι απαραίτητο για τη 

δράση της πρωτεΐνης, αλλά όχι και για την αλληλεπίδρασή της με τις 

υπομονάδες του SAGA. Επίσης εξηγείται γιατί το μοτίβο αυτό δεν είναι ικανό 

για τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, αφού φαίνεται ότι οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές, που γίνονται με κάποια άλλη περιοχή του Cti6 πέραν του PHD μοτίβου, 

είναι ένας μηχανισμός δράσης του. Παράλληλα, ο παράγοντας HA-Gcn5 

συνκατακρημνίζεται με τον GST-Ssn6 μόνο παρουσία του Cti6 (Εικ. 7β). Άρα, 

ο τελευταίος θα μπορούσε να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του συνκαταστολέα 

Ssn6/Tup1 και του συνενεργοποιητή Gcn5, στην περίπτωση που οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν κάποια φυσιολογική σημασία και δεν 

συμβαίνουν, απλώς, στο διάλυμα (in solution). Μάλιστα, η αλληλεπίδραση του 

GST-Cti6 με τον HA-Gcn5 δεν ανιχνεύεται σε ένα στέλεχος spt20Δ (Για αυτό το 

πείραμα δεν δείχνεται η εικόνα). Ο παράγοντας Spt20 είναι υπεύθυνος για τη 

δομική συνοχή του SAGA συμπλόκου (14). Απουσία του, το σύμπλοκο δεν 

σχηματίζεται. Επομένως, χρειάζεται η δομική συγκρότηση του SAGA για να 



αλληλεπιδράσει το Cti6 μόριο με τις υπομονάδες του, είτε αυτό γίνεται in 

solution, είτε πάνω στο συγκεκριμένο υποκινητή. 

Το παραπάνω συμπέρασμα εμπερικλείει ένα παράδοξo, μια πρωτεΐνη 

(Cti6) αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ δύο συμπλόκων (Ssn6/Tup1 και 

SAGA), που θεωρείται ότι δρουν σε διαφορετικές φάσεις της «ζωής» ενός 

κυττάρου. Το πρώτο σε γονίδια που είναι κατασταλμένα και το δεύτερο όταν 

έχουν επαχθεί μεταγραφικά. Για να διερευνηθεί αυτό το παράδοξο και να 

αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άποψη για το όλο σύστημα, 

επιλέχθηκε να ελεγχθεί με πείραμα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης η 

παρουσία του παράγοντα Gcn5 στον υποκινητή του GAL1 γονιδίου. Στην Εικ. 8 

παρουσιάζεται το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος. Σε ένα FT5 στέλεχος, που 

εκφράζει το HA-Gcn5, ο παράγοντας αυτός είναι παρόν τόσο σε φυσιολογικές 

συνθήκες (παρουσία γλυκόζης), όσο και παρουσία, επί 2 ώρες, γαλακτόζης. 

Αντίθετα, σε μη μετασχηματισμένο στέλεχος FT5, δεν έχουμε στρατολόγηση του 

Gcn5. Άρα, παρουσία γλυκόζης, είτε ο Gcn5 από μόνος του, είτε ολόκληρο το 

SAGA, στρατολογείται στον υποκινητή του γονιδίου GAL1 και συνδέεται μέσω 

του Cti6 με το σύμπλοκο του συνκαταστολέα Ssn6/Tup1. 

 

 

Εικ. 8 ChIP ανάλυση για την ανίχνευση του Gcn5, στον υποκινητή του 

γονιδίου GAL1. Χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη FT5 (control), cti6Δ μετασχηματισμένο 



με φορέα που εκφράζει το πλήρους μεγέθους Cti6, FT5 μετασχηματισμένο με φορέα 

που εκφράζει το HA-Gcn5 και cti6Δ μετασχηματισμένο με φορέα που εκφράζει το HA-

Gcn5. Οι ποσότητες όλων των INPUTS, που έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι μεταξύ τους 

ίσες, όπως επίσης και όλων των Ips, μεταξύ τους. 

 

Στην εικόνα αυτή, φαίνεται το ίδιο πείραμα σε στέλεχος cti6Δ. Αυτό έγινε 

προκειμένου να δοθεί ένας φυσιολογικός ρόλος στην αλληλεπίδραση του Cti6 

με τις υπομονάδες του συμπλόκου SAGA. Θα μπορούσε, δηλαδή, να είναι 

υπεύθυνο το Cti6 για τη στρατολόγηση, τουλάχιστον εν μέρη, του Gcn5. 

Πράγματι, όπως φαίνεται, παρουσία γλυκόζης η στρατολόγηση του Gcn5 στον 

ενδογενή υποκινητή GAL1 είναι μειωμένη σε cti6Δ στέλεχος, σε σχέση με την 

αντίστοιχη σε αγρίου τύπου. Επίσης, στο ίδιο στέλεχος, παρουσία γαλακτόζης 

επί 2 ώρες έχουμε αύξηση στα επίπεδα του Gcn5, τα οποία, όμως, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα σε στέλεχος FT5. Άρα, σε 

πρώτη φάση, αν συνδυαστεί το αποτέλεσμα αυτό με την κινητική της Εικ. 2α 

μπορεί να θεωρηθεί ότι το Cti6 είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη 

στρατολόγηση της ικανής και αναγκαίας ποσότητας του Gcn5 ή του SAGA 

ολόκληρου, στο υποκινητή GAL1, παρουσία γλυκόζης, ώστε με το κατάλληλο 

σήμα (γαλακτόζη) να επιτευχθεί άμεση επαγωγή του γονιδίου, όπως αυτή 

αντικατοπτρίζεται από την κινητική της Εικ. 2α. Μετά την αντικατάσταση της 

γλυκόζης με τη γαλακτόζη η στρατολόγηση του συμπλόκου SAGA 

πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργοποιητή Gal4 και γι’ αυτό 

ξεπερνιέται η ανάγκη της παρουσίας του Cti6, με αποτέλεσμα τα επίπεδα RNA 

του GAL1 να φτάνουν κάποια στιγμή στη μέγιστη τιμή τους, ακόμα και σε ένα 

στέλεχος cti6Δ. Με το διαφαινόμενο αυτό μηχανισμό, εξηγείται και η 

προαναφερθείσα ανταγωνιστική δράση μεταξύ Cti6 και Ssn6/Tup1. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι έχει ελεγχθεί, από το Μανόλη 

Παπαμίχο-Χρονάκη, ο ρόλος του Cti6 σε κάποιες από τις δράσεις του SAGA 

συμπλόκου, όπως είναι η στρατολόγηση του παράγοντα TBP (TATA-binding 

protein) στον υποκινητή GAL1, από τη στιγμή που δρα το σήμα της επαγωγής. 

Πράγματι, φάνηκε ότι σε ένα στέλεχος cti6Δ είναι μειωμένα τα επίπεδα του 

στρατολογημένου TBP, παρουσία γαλακτόζης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα 

στο στέλεχος FT5. Αυτό, μπορεί να είναι είτε μια άμεση επίδραση της έλλειψης 

της δράσης του Cti6, είτε μια έμμεση ως αποτέλεσμα της μειωμένης 

στρατολόγησης του συμπλόκου SAGA, όπως σχολιάστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 



  

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Ο S. cerevisiae αποτελεί ένα πολύ καλό μοντέλο για τη μελέτη των 

εσωτερικών μηχανισμών ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. Μερικά από τα 

πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι μονοκύτταρος, αναπτύσσεται γρήγορα, 

καλλιεργείται εύκολα και διαθέτει συντηρημένους, τουλάχιστον για όλους τους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς, μηχανισμούς, σε απλούστερη, όμως, μορφή. 

Έτσι, έχει αποτελέσει τη βάση πολλών ανακαλύψεων, σε ότι αφορά τον τομέα 

της βασικής έρευνας, οι οποίες, στη συνέχεια, επεκτάθηκαν σε πιο 

πολύπλοκους οργανισμούς, όπως το ποντίκι και ο άνθρωπος.  

Ο μηχανισμός της γονιδιακής ρύθμισης χρησιμοποιείται από τους 

οργανισμούς για την ακριβή, χρονικά και τοπικά, έκφραση των πρωτεϊνών τους. 

Ένα από τα βασικά επίπεδα της ρύθμισης αυτής είναι η μεταγραφή. Στο 

σακχαρομύκητα για τη μεταγραφική ρύθμιση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σύμπλοκο του γενικού συνκαταστολέα 

Ssn6(Cyc8)/Tup1. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί στην “ΕΙΣΑΓΩΓΗ”, τα γονίδια 

αυτά ευθύνονται για την έκφραση πρωτεϊνών, που σχετίζονται με ένα μεγάλο 

φάσμα λειτουργιών του κυττάρου.  

Η μελέτη των μηχανισμών δράσης του συμπλόκου αποτελεί το κύριο 

επιστημονικό ενδιαφέρον των μελών του εργαστηρίου. Στην προσπάθεια 

λεπτομερούς ανάλυσης αυτών, έγινε ένα πείραμα δύο υβριδίων, προκειμένου 

να ανιχνευθούν παράγοντες που αλληλεπιδρούν φυσικά μαζί του. Ένα από 

αυτά τα μόρια, είναι και το Cti6. Και ενώ θα περίμενε κανείς ο παράγοντας 

αυτός να σχετίζεται με τους μηχανισμούς καταστολής μέσω Ssn6/Tup1, 

φαίνεται να δρα με τρόπο παρόμοιο με ένα συνενεργοποιητή. Η λειτουργική 

αυτή σχέση, αποτελεί κάτι αρκετά πρωτότυπο, αφού δεν είναι πολλά τα 

παραδείγματα της βιβλιογραφίας, όπου για τη δράση ενός παράγοντα, που 

σχετίζεται με μηχανισμούς ενεργοποίησης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει 

κάποιος άλλος, που συνδέεται άμεσα με μηχανισμούς καταστολής. 

Συγκεκριμένα, η δράση του Cti6, όπως φαίνεται από τα πειράματα που 

παρατέθηκαν πιο πάνω, έχει άμεση σχέση με τη ρύθμιση της έκφρασης ενός 

γονιδίου της οικογένειας των GAL+, το GAL1. Απουσία του Cti6, η μεταγραφική 

ενεργοποίηση αυτού συντελείται με σημαντική χρονική υστέρηση. Μάλιστα, γι’ 



αυτό το αποτέλεσμα είναι, εν μέρη τουλάχιστον, υπεύθυνο το PHD μοτίβο της 

πρωτεΐνης και ιδιαίτερα κάποια συντηρημένα αμινοξέα κυστεΐνης και ιστιδίνη. 

Αυτά τα αμινοξέα και η σχετική τους θέση μέσα στο μοτίβο, είναι πιθανό να του 

προσδίδουν τα δομικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι 

προκειμένου να δράσει η πρωτεΐνη αυτή πρέπει να στρατολογηθεί στον 

υποκινητή του γονιδίου GAL1. Για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η παρουσία 

του συνκαταστολέα Ssn6/Tup1 και συγκεκριμένα του Ssn6 μορίου. 

Ο Cti6 παράγοντας φαίνεται να επιδρά στην ενεργοποιητική δράση του 

Gal4. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν, η 

απουσία του Cti6 δεν επιτρέπει φυσιολογική δράση στην Activation Domain, 

ενώ φαίνεται να μην έχει καμία επίδραση στην ικανότητα του ενεργοποιητή να 

προσδεθεί στο DNA. Σύμφωνα με τα περισσότερα μοντέλα, οι ενεργοποιητές 

είναι αυτοί που συμβάλλουν στη στρατολόγηση των συνενεργοποιητών και των 

συμπλόκων τροποποίησης και αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης. Επιπρόσθετα, 

ο Gal4 έχει δειχθεί να αλληλεπιδρά, in vitro, με τις υπομονάδες 

συνενεργοποιητικών συμπλόκων Ada2 και Sug1, καθώς και με το TBP (21). 

Αποφασίστηκε, λοιπόν, να ελεγχθεί η επίδραση της cti6Δ μεταλλαγής στις 

αλληλεπιδράσεις αυτές, καθώς και η πιθανότητα και ο ίδιος ο Cti6, να 

αλληλεπιδρά με τέτοιους παράγοντες.  

Βρέθηκε, λοιπόν, ότι ο Cti6 αλληλεπιδρά με τις υπομονάδες του SAGA 

συμπλόκου Gcn5 και Ada2, ενώ φαίνεται ότι είναι ικανός και αναγκαίος 

παράγοντας για κάποια έμμεση, μάλλον, αλληλεπίδραση του Ssn6/Tup1 με το 

Gcn5. Ιδιαίτερα το τελευταίο, φαίνεται να στρατολογείται στον GAL1 υποκινητή 

ακόμα και παρουσία γλυκόζης και μάλιστα, η παρουσία του αυτή είναι 

σημαντική για τη φυσιολογική επαγωγή του γονιδίου, όταν στο μέσο 

αντικατασταθεί η γλυκόζη από γαλακτόζη. Αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα 

σύμφωνα με το οποίο, απουσία του Cti6 η στρατολόγηση του Gcn5, παρουσία 

γλυκόζης, δεν είναι αποτελεσματική, κάτι που συνδέεται με τη μεταγραφική 

καθυστέρηση του γονιδίου GAL1 στο στέλεχος cti6Δ. 

Άρα, μπορούμε να προτείνουμε ένα μοντέλο, το οποίο φαίνεται στην 

πίσω σελίδα, όπου το Cti6, είτε ως ανεξάρτητη πρωτεΐνη, είτε ως ενδεχόμενο 

συστατικό του SAGA, είτε, τέλος, ως συστατικό κάποιου άλλου άγνωστου 

συμπλόκου, παίζει το ρόλο του «γεφυρωτή» μεταξύ του Ssn6/Tup1 και του 

Gcn5 μόνο, ή του SAGA ολόκληρου. Έτσι, αν υποτεθεί ότι αποτελεί υπομονάδα 

του SAGA ή άλλου συμπλόκου, θα μπορούσε αυτός να είναι ο «στόχος» του 

Gal4, ενώ στην περίπτωση που δρα ως ανεξάρτητη πρωτεΐνη, θα μπορούσε να 



συνεισφέρει στη δράση του ενεργοποιητή, αναλαμβάνοντας να στρατολογεί, 

τουλάχιστον παρουσία γλυκόζης, σύμπλοκα συνενεργοποιητών ή τροποποιητών 

χρωματίνης. Αυτή η έμμεση σχέση Ssn6/Tup1 και Gcn5 ή SAGA είναι 

απαραίτητη για τη φυσιολογική επαγωγή του γονιδίου. Δηλαδή, απαιτείται το 

Gcn5 ή το SAGA ολόκληρο στον υποκινητή του GAL1, όταν αυτό είναι 

κατασταλμένο, ώστε με το κατάλληλο σήμα από το περιβάλλον (γαλακτόζη), να 

επιτευχθεί η άμεση αποκαταστολή του συστήματος, μέσω ανταγωνισμού της 

δράσης του Ssn6/Tup1. 

 





 

 



 

 

          

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Διατριβή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης 
	ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
	 
	 
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	 
	ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 
	Ssn6-Tup1
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                              ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ 

	 
	ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
	 
	Ηλεκτροφόρηση των τμημάτων της χρωματίνης 
	 
	ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
	ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	ΣΤΕΛΕΧΗ
	ΤΙΜΕΣ (Units)

	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 




