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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή

1. Κύτταρο- μία αυτόνομη μονάδα ζωής
Ως κύτταρα ορίζονται οι λειτουργικά και δομικά οργανωμένες αυτόνομες μονάδες
ζωής. Κάθε κύτταρο έχει μια βασική ανεξαρτησία για να μπορεί να επιβιώσει, δηλαδή
είναι σε θέση να λάβει θρεπτικές ουσίες και να τις μετατρέψει στην απαραίτητη
ενέργεια για να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες λειτουργίες, καθώς και να
αναπαραχθεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα
προκαρυωτικά (pro=before, karyon=nucleus) και τα ευκαρυωτικά κύτταρα (eu=true,
karyon=nucleus).
Οι προκαρυώτες, οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί που εξελίχθηκαν, χαρακτηρίζονται
κυρίως από την έλλειψη πυρήνα και διαμερισματοποίησης στο εσωτερικό του
κυττάρου. Για την ακρίβεια, η μόνη μεμβράνη που διαθέτουν είναι η πλασματική
μεμβράνη, ενώ τα ριβοσώματα είναι τα μόνα τους οργανίδια. Το πιο αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα ευκαρυωτικά κύτταρα

είναι η παρουσία

πυρήνα, ο οποίος διαχωρίζει το γενετικό υλικό από το κυτταρόπλασμα. Επιπλέον
εμπεριέχουν εσωτερικά οργανίδια, τα οποία οριοθετούνται από μεμβράνες και
διεξάγουν διαφορετικές λειτουργίες, με κοινό στόχο την επιβίωση του κυττάρου
(Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Παρουσίαση βασικών οργανιδίων ευκαρυωτικού κυττάρου.
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2. Μιτοχόνδριο-το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του κυττάρου
Όπως προαναφέρθηκε, τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαθέτουν ένα οργανωμένο δίκτυο
οργανιδίων που μεταφέρουν υλικό εκτός και εντός ή μέσα στο κύτταρο για την
ευημερία του. Συγκεκριμένα, τα μιτοχόνδρια έχουν αναλάβει την ευθύνη της
παραγωγής ενέργειας του κυττάρου. Πρόκειται για οργανίδια που περιβάλλονται από
δύο μεμβράνες, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική φέρει πολλές
πτυχώσεις, ονόματι cristae, που επεκτείνονται στο εσωτερικό διαμέρισμα, τη μήτρα
(matrix). Ο χώρος ανάμεσα στις δύο μεμβρανές αποτελεί τον διαμεμβρανικό χώρο
(intermembrane space) (Εικόνα 2). Σημειώνεται ότι οι δύο μεμβράνες του
μιτοχονδρίου διαφέρουν όσο αφορά την σύσταση και τη διαπερατότητα, καθώς η
εξωτερική είναι ημιδιαπερατή, αφού μικρά μόρια μπορούν να διαχυθούν μέσω αυτής
στο εσωτερικό (λόγω της παρουσίας πορινών), ενώ αντίθετα η εσωτερική είναι
αδιαπέραστη.

Εικόνα 2: Το μιτοχόνδριο. Παρουσιάζονται τα διαμερίσματα που οριοθετούν οι δύο μεμβράνες του
οργανιδίου, ο διαμεμβρανικός χώρος (intermembrane space) και η μήτρα (matrix).

Στα μιτοχόνδρια, όπως σημειώθηκε παραπάνω πραγματοποιείται η παραγωγή
ενέργειας του κυττάρου, η τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), η οποία παράγεται επί το
πλείστον σε αυτά μέσω της οξειδωτικής φοσφορυλίωσης. Πρόκειται για την
διεργασία, κατά την οποία μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το NADH ή το FADH2 προς
2
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το οξυγόνο δια μέσου μιας σειράς φορέων ηλεκτρονίων με τελικό προϊόν το ATP.
Εκτός όμως από το αναπνευστικό συγκρότημα, τα μιτοχόνδρια περιέχουν τα ένζυμα
του κιτρικού οξέος και τα ένζυμα της οξειδάσης των λιπαρών οξέων. Επιπλέον της
παραγωγής ενέργειας, είναι υπεύθυνα για μια σειρά λειτουργιών του κυττάρου, όπως
η σηματοδότηση μέσω ασβεστίου, ο έλεγχος της διαφοροποίησης του κυττάρου,
καθώς και του κυτταρικού κύκλου, αλλά και η απόπτωση όπου συγκεκριμένες
μιτοχονδριακές

πρωτεΐνες

ελέγχουν

τον

προγραμματισμένο

θάνατο.

Χωρίς

μιτοχόνδρια τα ζώα, οι μύκητες και τα φυτά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
το οξυγόνο για να αποσπάσουν την μέγιστη δυνατή ενέργεια από τα μόρια των
τροφών, καθιστώντας το οξυγόνο δηλητήριο και όχι αναγκαία προϋπόθεση
επιβίωσης.
Οι μιτοχονδριακές ασθένειες χαρακτηρίζονται από ποικιλία συμπτωμάτων που
επηρεάζουν διαφορετικά όργανα. Η διάγνωση τους αποτελεί δύσκολο επίτευγμα
καθώς οι μεταλλάξεις συνήθως βρίσκονται σε ένα κλάσμα του μιτοχονδριακού
γενετικού υλικού στο κύτταρο. Η σοβαρότητα και τα συμπτώματα εξαρτώνται από
την ποσότητα των δυσλειτουργικών μιτοχονδρίων, κάτι το οποίο μπορεί να διαφέρει
ανάλογα τον άνθρωπο, τον ιστό, το είδος κυττάρου και την ηλικία. Σημαντικό επίσης
είναι ότι μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό γενετικό υλικό έχουν συνδεθεί με την
γήρανση και με ασθένειες όπως το Deafness Dystonia Syndrome [42], Parkinson,
Altzheimer, αυτισμό και διαβήτη.
Πολλά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν μοναδικά, όπως το γεγονός ότι ο αριθμός
τους διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό αλλά και το είδος κυττάρου, εξαρτώμενος
από την ανάγκη του σε ενέργεια. Γενικότερα όμως, πρόκειται για οργανίδια με
αλλαντοειδές ή σκουληκόμορφο σχήμα, που συνήθως έχουν μήκος 2μm και διάμετρο
3
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0.5μm. Σύμφωνα με την θεωρία ενδοσυμβίωσης προέκυψαν από βακτήρια τα οποία
συνυπήρχαν σε μια συμβιωτική σχέση με το κύτταρο [22]. Τα μιτοχόνδρια έχουν το
δικό τους γενετικό υλικό, το οποίο κωδικεύει ένα μικρό αριθμό πρωτεϊνών και
μορίων RΝΑ, ενώ η πλειονότητα των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών (~800) κωδικεύεται
από το πυρηνικό DNA και συντίθεται στο κυτταρόπλασμα [43]. Για την στόχευση
των πρωτεϊνών αυτών, από το κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια, έχουν αναπτυχθεί
μηχανισμοί ταξινόμησης στα διαφορετικά διαμερίσματα μέσω ενός πλήθους
μονοπατιών, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω (Εικόνα 3).
3. Τα διαφορετικά μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών στο μιτοχόνδριο
Σχεδόν όλες αυτές οι πρωτεΐνες βρίσκονται σε μια ελεύθερη ανηγμένη διαμόρφωση
και είναι προσδεμένες με σαπερόνες (μοριακοί συνοδοί), οι οποίες τις διατηρούν σε
αυτή την κατάσταση. Οι πρωτεΐνες αυτές φέρουν σηματοδοτικές αλληλουχίες, που τις
στοχεύουν στα μιτοχόνδρια, στο αμινοτελικό άκρο αποτελούμενες από μία α-έλικα
θετικών κυρίως αμινοξέων από την μία πλευρά και υδρόφοβων από την άλλη. Έτσι
με την βοήθεια των σαπερόνων μεταφέρονται και εισέρχονται σε αυτά.
Συγκεκριμένα, τα πρόδρομα μόρια εισέρχονται από τους πόρους της εξωτερικής
μεμβράνης, η οποία είναι ημιδιαπερατή από μικρά μόρια. Οι πρωτεΐνες (>5kDa)
εισέρχονται μέσω του συμπλόκου μεταθετάσης TOM (Translocase of the outer
membrane), το οποίο αποτελείται από την πρωτεΐνη Tom40 που σχηματίζει τον κύριο
πόρο, καθώς και από διάφορους υποδοχείς (Tom5, Tom6, Tom7). Μετά την είσοδο
τους τα πρόδρομα μόρια ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια αναλόγως με τον
προορισμό τους. Παραδείγματος χάριν, τα μόρια που προορίζονται για την εξωτερική
μεμβράνη, συνήθως ως πρωτεΐνες έχουν δομή β-βαρελιού και μια συντηρημένη
αλληλουχία στο καρβοξυτελικό τους άκρο, αποτελούμενη από ένα φορτισμένο
4
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αμινοξύ, μια γλυκίνη και δύο υδρόφοβα αμινοξέα [51,52]. Μόλις βρεθούν στον
διαμεμβρανικό χώρο, με την βοήθεια των σαπερόνων Tim9/Tim10 και Tim8/Tim13
μεταφέρονται στο σύμπλοκο SAM (Sorting and Assembly Machinery) της
εξωτερικής μεμβράνης, μέσω του οποίου εμπεδώνονται σε αυτή [6,9,32,52].
Αντιθέτως, οι πρωτεΐνες της εσωτερικής μεμβράνης δεν διαθέτουν σήμα στόχευσης
σε κάποιο άκρο, αλλά μέσα στην αλληλουχία τους. Μόλις εισέλθουν στον
διαμεμβρανικό χώρο μέσω του TOM καναλιού, τις αναλαμβάνουν τα σύμπλοκα
Tim9/Tim10 και Tim8/Tim13 και τις παραθέτουν στο σύμπλοκο TIM22 (Translocase
of the Inner Membrane) [36]. Αυτό το σύμπλοκο απαρτίζεται από τις πρωτεΐνες
Tim12, Tim18, Tim22 (κανάλι) και Tim54, το οποίο με την βοήθεια του δυναμικού
εισάγει τις πρωτεΐνες στην εσωτερική μεμβράνη.

Εικόνα 3: Μονοπάτια εισόδου πρωτεϊνών στο μιτοχόνδριο. Οι μιτοχονδριακές πρωτεΐνες ανάλογα
με το είδος σηματοδοτικής αλληλουχίας που διαθέτουν, οδηγούνται στην εξωτερική μεμβράνη SAM,
στην εσωτερική μεμβράνη TIM22, στην μήτρα TIM23 ή στον διαμεμβρανικό χώρο MIA40 [6].
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Ένα θετικά φορτισμένο σινιάλο στόχευσης φέρουν στο αμινοτελικό τους άκρο οι
πρωτεΐνες που προορίζονται για την μήτρα. Συγκεκριμένα το μονοπάτι που
ακολουθούν, είναι είσοδος μέσω του καναλιού TOM και έπειτα παράδοση στο
σύμπλοκο μεταθάσης TIM23 που αποτελείται από τους υποδοχείς Tim17, Tim21,
Tim23 (κανάλι), Tim44 και Tim50 [39]. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το
TIM23 εξαρτάται πλήρως από το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης, το οποίο
ρυθμίζει το κανάλι και επιτρέπει την μεταφορά των πρωτεϊνών. Επιπλέον, επειδή δεν
είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η μεταφορά τους μόνο μέσω του TIM23, για την
επιτυχή μεταφορά συμβάλει το σύμπλοκο PAM (Presequence translocase Associated
import Motor) που βρίσκεται στην μήτρα. Η πρωτεΐνη του συμπλόκου mtHsp70
χρησιμοποιεί την υδρόλυση του ATP για να διευκολύνει την έλευση των πρωτεϊνών,
ενώ τέλος, αναλαμβάνει η MPP (Mitochondrial Processing Peptidase) να αποκόψει το
σινιάλο στόχευσης πριν την τελική αναδίπλωση των πρωτεϊνών.
Στον διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου, επίσης λειτουργούν πολλές και
διαφορετικές πρωτεΐνες για τις οποίες δεν υπάρχει ένας ομοιογενής τρόπος στόχευσης
[26]. Υπάρχουν πρωτεΐνες που περιέχουν μια αλληλουχία στόχευσης που αποτελείται
από δύο τμήματα (bipartite presequence) και εισάγονται μέσω του μονοπατιού
διακοπτόμενης μεταφοράς (stop-transfer). Ουσιαστικά χρησιμοποιούν το μονοπάτι
TIM23 και υφίστανται δύο διαδοχικά πρωτεολυτικά στάδια ωρίμανσης, το ένα από
την πλευρά της μήτρας, όπου απομακρύνεται η θετικά φορτισμένη σηματοδοτική
αλληλουχία (presequence) μέσω της πεπτιδάσης της μήτρας MPP, και το άλλο από
την πλευρά του διαμεμβρανικού χώρου, απ’ όπου απελευθερώνεται η ώριμη μορφή,
διαλυτή μέσα στο διαμεμβρανικό χώρο. Πρωτεΐνες, οι οποίες δεν φέρουν κάποιο
καθορισμένο σινιάλο στόχευσης εγκλωβίζονται στο διαμεμβρανικό χώρο εξαιτίας της
6
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οξειδωτικής αναδίπλωσης τους, είτε μέσω πρόσδεσης μετάλλου, είτε μέσω
δισουλφιδικών δεσμών. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν πρωτεΐνες με διπλό CX3C ή
CX9C μοτίβο και είναι συνήθως μικρού μοριακού βάρους (<22 kDa). Η πρωτεΐνη που
εισάγει τους δισουλφιδικούς δεσμούς σε αυτά τα υποστρώματα συμμετέχοντας στην
διαδικασία αναδίπλωσης τους, ανακαλύφθηκε πρόσφατα και ονομάζεται Mia40.
4. Πρωτεΐνες με δισουλφιδικούς δεσμούς στο διαμεμβρανικό χώρο
Λόγω της συνεχούς επικοινωνίας του διαμεμβρανικού χώρου με το αναγωγικό
περιβάλλον του κυτταροπλάσματος μέσω των πορινών της εξωτερικής μεμβράνης,
ήταν αρκετά αναπάντεχη η ανακάλυψη ενός συστήματος εισόδου βασισμένο σε
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις [25,29,37]. Υπάρχουν τουλάχιστον τρείς κατηγορίες
πρωτεϊνών που περιέχουν δισουλφιδικούς δεσμούς και δρουν στο διαμεμβρανικό
χώρο. Πρόκειται για την οικογένεια των μικρών Tim (διπλό CX3C μοτίβο), για τις
πρωτεΐνες με διπλό CX9C μοτίβο και για πρωτεΐνες που δεν έχουν κάποιο
συγκεκριμένο μοτίβο.
Στην οικογένεια των μικρών Tim ανήκουν οι πρωτεΐνες Tim8, Tim9, Tim10, Tim12,
και Tim13, οι οποίες είναι συντηρημένες σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς αλλά δεν
εντοπίζονται σε προκαρυωτικούς. Δημιουργώντας σύμπλοκα μεταφοράς λειτουργούν
ως σαπερόνες του διαμεμβρανικού χώρου μεταφέροντας υδρόφοβες πρωτεΐνες στην
εξωτερική ή εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου χωρίς την κατανάλωση ATP [1].
Συμμετέχουν στο μονοπάτι εισαγωγής πρωτεϊνών στην εξωτερική μεμβράνη SAM,
αλλά και στο μονοπάτι TIM22 για εμπέδωση πρωτεϊνών στην εσωτερική μεμβράνη
[2,30,31]. Συγκεκριμένα, έχουμε τον σχηματισμό δύο συμπλόκων 70 kDa στον
διαμεμβρανικό χώρο, το εξαμερές σύμπλοκο TIM10 που σχηματίζεται μεταξύ τριών
υπομονάδων Tim9 και τριών Tim10 και αντίστοιχα το σύμπλοκο TIM8.13 μεταξύ
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τριών υπομονάδων Tim8 και τριών Tim13. [40]. Χαρακτηριστικό αυτής της
οικογένειας είναι η ύπαρξη του διπλού CX3C μοτίβου, όπου οι κυστεΐνες περιέχουν
τρία οποιαδήποτε αμινοξέα ανάμεσα τους. Το ένα μοτίβο από το άλλο μπορεί να
απέχει 11-16 αμινοξέα, ενώ οι κυστεΐνες αντιπαράλληλα σχηματίζουν ενδομοριακούς
δισουλφιδικούς δεσμούς που σταθεροποιούν την δομή της πρωτεΐνης [4].
Η δεύτερη κατηγορία αφορά πρωτεΐνες που αναδιπλώνονται μέσω του διπλού CX9C
μοτίβου, όπου η μία κυστεΐνη από την άλλη απέχει 9 αμινοξέα, όπως οι πρωτεΐνες της
οικογένειας Cox που συμμετέχουν στον σχηματισμό του συμπλόκου της
κυτοχρωμικής οξειδάσης (CcO), ή οι Mic14 και Mic17, των οποίων η δράση δεν
είναι γνωστή. Επιπλέον, στην ομάδα αυτή ανήκει και η πρωτεΐνη Mia40, της οποίας ο
ρόλος αναλύεται παρακάτω.
Τέλος,

στον

διαμεμβρανικό

χώρο

υπάρχουν

πρωτεΐνες

που

σχηματίζουν

δισουλφιδικούς δεσμούς αλλά δεν περιέχουν κάποιο συγκεκριμένο κυστεϊνικό
μοτίβο. Παράδειγμα τέτοιων πρωτεϊνών αποτελεί η Sod1, η οποία εντοπίζεται στον
διαμεμβρανικό χώρο αλλά και στο κυτταρόπλασμα και προστατεύει το κύτταρο από
τις καταστροφικές επιπτώσεις των ανιόντων υπεροξειδίου. Επίσης, η πρωτεΐνη Erv1
που εντοπίζεται στον διαμεμβρανικό χώρο και αναλύεται παρακάτω, περιέχει τρεις
δισουλφιδικές γέφυρες και δύο CX2C μοτίβα.

5. Η σουλφυδριλοξειδάση Erv1
Η ζωτικής σημασίας πρωτεΐνη Erv1 (Essential for Respiration and Vegetative growth)
έχει μοριακό βάρος 22 kDa και δρα στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Ο
ρόλος της Erv1 συνδέεται με την κυτταρική αναπνοή και την κυτταρική ανάπτυξη. Σε
κύτταρα όπου απουσιάζει η Erv1 υπάρχει πρόβλημα ωρίμανσης της αίμης [13], ενώ
τα μιτοχόνδρια παρουσιάζουν απώλεια του μιτοχονδριακού γονιδιώματος καθώς και
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ανωμαλίες στην μορφολογία τους [5]. Επιπλέον, η Erv1 σχετίζεται με τον εφοδιασμό
διάφορων κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών με προσχηματισμένα στο μιτοχόνδριο
συσσωματώματα σιδήρου-θείου [33]. Τέλος, αναφέρεται πως η ALR (Augmenter of
Liver Regeneration), το ορθόλογο της Erv1 στα θηλαστικά, έχει συσχετιστεί με την
αναγέννηση συκωτιού με άγνωστο μηχανισμό [7].
Η Erv1 ανήκει στην οικογένεια σουλφυδρυλοξειδασών Erv/ALR [16] και ομόλογες
της υπάρχουν στο ενδοπλασματικό δίκτυο η Erv2 [19,45], ο ρόλος της οποίας
αναλύεται παρακάτω, και στον εξωκυττάριο χώρο οι Quiescin [12]. Το κοινό
χαρακτηριστικό των σουλφυδρυλοξειδασών είναι ότι χρησιμοποιούν το οξυγόνο ως
δέκτη ηλεκτρονίων, μέσω του προσδεμένου συμπαράγοντα FAD, για την οξείδωση
υποστρωμάτων με την ταυτόχρονη παραγωγή υπεροξειδίου (H2O2) κατά την διάρκεια
της αντίδρασης [50]. Με βάση την κρυσταλλική δομή της ομόλογης πρωτεΐνης, Erv2
στο σακχαρομύκητα (Εικόνα 4), προτάθηκε ότι τα μέλη της οικογένειας
χαρακτηρίζονται από ένα καταλυτικό κέντρο περίπου 100 αμινοξέων το οποίο έχει
μη-ομοιοπολικά προσδεμένο ένα φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD). Απέναντι
ακριβώς από το ισοαλλοξαζινικό δακτύλιο του FAD βρίσκεται το καταλυτικό ζευγάρι
κυστεϊνών σε CX2C μοτίβο, ενώ κοντά σε αυτό βρίσκεται άλλο ένα ζεύγος
κυστεϊνών, ονομαζόμενο ζεύγος ‘κίνησης’ (shuttle pair).
Επειδή το ζεύγος ‘κίνησης’ φαίνεται να είναι σε μια περιοχή με μεγάλη δομική
ευελιξία εικάζεται ότι αυτό το τμήμα μεταφέρει δισουλφιδικούς δεσμούς σε
υποστρώματα και ότι ανακυκλώνεται από το καταλυτικό δισουλφιδικό κέντρο, το
οποίο με την σειρά του μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στο FAD και από εκεί στο οξυγόνο.
Η Erv1 περιέχει 6 κυστεΐνες, τέσσερις εκ των οποίων είναι σε μοτίβο CX2C. Οι
κυστεΐνες στο καρβοξυτελικό άκρο C159-C176 έχουν προταθεί ότι σταθεροποιούν το
προσδεμένο FAD δεδομένου ότι μεταλλάγματα της με σημειακές μεταλλαγές στις
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καρβοξυτελικές κυστεΐνες αδυνατούν να το δεσμεύσουν [27]. Το ζεύγος κυστεϊνών
C130-C133 είναι το καταλυτικό κέντρο της πρωτεΐνης που μεταφέρει ηλεκτρόνια στο
FAD ενώ το ζεύγος C30-C33 έχει προταθεί ότι αποτελεί τις κινητές κυστεΐνες.
Το πρώτο αυθεντικό υπόστρωμα της Erv1 που βρέθηκε πρόσφατα είναι η
μιτοχονδριακή πρωτεΐνη Mia40 [35].

Εικόνα 4: Κρυσταλλική δομή του διμερούς της Erv2. Στην εικόνα απεικονίζεται και η πορεία των
ηλεκτρονίων κατά μήκους του πρωτεϊνικού μορίου.

6. H οξειδάση του διαμεμβρανικού χώρου, Mia40
Η πρωτεΐνη Mia40 είναι ένα γονίδιο ζωτικής σημασίας σε κύτταρα του
σακχαρομύκητα και ομόλογες πρωτεΐνες εντοπίζονται σε όλους τους ευκαρυωτικούς
οργανισμούς (Εικόνα 5). Το μοριακό βάρος της είναι 44 kDa και περιέχει πολλά
αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα γεγονός που την κάνει να μετατοπίζεται ως 64 kDa
σε SDS ηλεκτροφόρηση. Η πρωτεΐνη βρίσκεται είτε διαλυτή στον διαμεμβρανικό
χώρο (ανώτεροι ευκαρυώτες) είτε αγκυροβολημένη στην εσωτερική μεμβράνη
(σακχαρομύκητας) [10,11,14,28,49]. Στο αμινοτελικό άκρο της Mia40 του
σακχαρομύκητα υπάρχει ένα μιτοχονδριακό αμφι-παθητικό σινιάλο που στοχεύει την
πρωτεΐνη στην εσωτερική μεμβράνη μέσω του μονοπατιού του TIM23. Η εμπέδωσή
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της στην εσωτερική μεμβράνη ολοκληρώνεται με αποκοπή της αμφι-παθητικής
έλικας από την πρωτεάση MPP της μήτρας. Παρόλα αυτά, η λειτουργία της
πρωτεΐνης δεν εξαρτάται από την εμπέδωσή της στην εσωτερική μεμβράνη καθώς σε
ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς το σινιάλο στόχευσης της Mia40 απουσιάζει
και

η

πρωτεΐνη

εντοπίζεται

διαλυτή,

όπως

αναφέραμε

παραπάνω,

στον

διαμεμβρανικό χώρο. Το συντηρημένο τμήμα της πρωτεΐνης βρίσκεται στο
καρβοξυτελικό άκρο και σε αυτό εντοπίζονται έξι συντηρημένες κυστεΐνες που
σχηματίζουν ένα διπλό CX9C μοτίβο και ένα CPC μοτίβο. Οι κυστεΐνες του διπλού
CX9C μοτίβου δημιουργούν αντιπαράλληλα δισουλφιδικές γέφυρες που είναι αρκετά
σταθερές, ενώ οι κυστεΐνες του μοτίβου CPC σχηματίζουν έναν δισουλφιδικό δεσμό
μεταξύ τους που σπάει εύκολα σε χαμηλές συγκεντρώσεις DTT [24].

Εικόνα 5: Αλληλούχιση των ορθολόγων της Mia40. Το ενεργό κέντρο (CPC) και το διπλό CX9C
μοτίβο σημειώνονται με κίτρινο. Με κόκκινο, μπλέ και πράσινο συμβολίζονται οι έλικες που
δημιουργούνται στην δομή της πρωτεΐνης. [3]

Η Mia40 αποτελεί τον κύριο παράγοντα ενός μονοπατιού ανταλλαγής δισουλφιδίων
στον διαμεμβρανικό χώρο, γνωστό ως Mitochondrial Intermembrane space Assembly
(MIA) machinery [25,47]. Το κοινό χαρακτηριστικό των υποστρωμάτων του
μονοπατιού είναι ότι περιέχουν κυστεϊνικά μοτίβα και παγιδεύονται στον
διαμεμβρανικό χώρο μέσω οξειδωτικής αναδίπλωσης. Έχει δειχθεί πως η Mia40
αλληλεπιδρά σχηματίζοντας παροδικά δισουλφιδικά ενδιάμεσα με πρωτεΐνες που
11
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στοχεύονται στον διαμεμβρανικό χώρο και περιέχουν δισουλφιδικές διασυνδέσεις,
όπως για παράδειγμα με τα μέλη της οικογένειας των μικρών Tim [18,35,36,44,49].
Συνεπώς, ο ρόλος της Mia40 είναι να δρα ως υποδοχέας του διαμεμβρανικού χώρου
που προάγει την οξειδωτική αναδίπλωση υποστρωμάτων μέσω μεταφοράς
δισουλφιδικών δεσμών.
Πιο αναλυτικά, σε ένα πρώτο στάδιο τα υποστρώματα εισάγονται μέσω της
εξωτερικής μεμβράνης στα μιτοχόνδρια σε ανηγμένη κατάσταση, για να εισέλθουν
στο διαμεμβρανικό χώρο όπου αναγνωρίζονται από τον οξειδοαναγωγικά ελεγχόμενο
(redox regulated) υποδοχέα Mia40, που τα ‘τραβάει’ λόγω ισχυρών πρωτεϊνικών
αλληλεπιδράσεων (Εικόνα 6). Στο δεύτερο στάδιο, σχηματίζεται μικτό δισουλφιδικό
ενδιάμεσο μεταξύ του υποστρώματος και της Mia40 που οδηγεί στην οξείδωση και
στην συνέχεια απελευθέρωση του υποστρώματος σε αναδιπλωμένη μορφή,
‘παγιδεύοντας’ το έτσι στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Συνέπεια της
παραπάνω αντίδρασης είναι η απελευθέρωση της Mia40 σε ανηγμένη μορφή.

Εικόνα 6: Mitochondrial Intermembrane space Assembly (MIA) machinery. Η πρόδρομη
πρωτεΐνη (μπλε) αλληλεπιδρά με την Mia40 (κόκκινο), οξειδώνεται και τελικά απελευθερώνεται
αναδιπλωμένη. Στη συνέχεια η Erv1 οξειδώνει (κίτρινο) το ενεργό κέντρο της Mia40 ενώ τα
ηλεκτρόνια μέσω του κυτοχρώματος c τελικά καταλήγουν στο οξυγόνο. [47]
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Σε αυτό το σημείο, γίνεται η ανακύκλωση της από την Erv1, η οποία οξειδώνει το
ενεργό της κέντρο (CPC) δίνοντας της την ικανότητα να αρχίσει ένα νέο κύκλο
οξείδωσης μέσω ανταλλαγής δισουλφιδικών δεσμών [48]. Ο τελικός αποδέκτης
ηλεκτρονίων στο μονοπάτι οξείδωσης των υποστρωμάτων είναι το οξυγόνο αφού η
Erv1 ως σουλφυδριλοξειδάση έχει δειχθεί ότι μεταφέρει μέσω του FAD ηλεκτρόνια
στο κυτόχρωμα c και από εκεί στο οξυγόνο με την ταυτόχρονη παραγωγή
υπεροξειδίου του υδρογόνου [8,13,34,41]. Σε αναερόβιες συνθήκες, παρόλο που δεν
είναι γνωστός ο τελικός αποδέκτης, το μονοπάτι πιθανώς να χρησιμοποιεί άλλα
κυτοχρώματα για την μεταφορά ηλεκτρονίων.

7. Τα διαφορετικά οξειδοαναγωγικά μονοπάτια
Αντίστοιχα οξειδοαναγωγικά συστήματα με αυτό των μιτοχονδρίων υπάρχουν στο
βακτηριακό περίπλασμα και στο ενδοπλασματικό δίκτυο (Εικόνα 7). Συγκεκριμένα,
στο περίπλασμα υπάρχει η οξειδάση DsbA (DiSulfide Bond) που εισάγει
δισουλφιδικούς δεσμούς στα υποστρώματα, ενώ την ανακύκλωσή της αναλαμβάνει η
DsbB με τελικό αποδέκτη ηλεκτρονίων το οξυγόνο μέσω της αναπνευστικής
αλυσίδας [20,38]. Την ισομερίωση των λάθος δεσμών αναλαμβάνει σε αυτό το
σύστημα η πρωτεΐνη DsbC [15].
Από την άλλη, στο ενδοπλασματικό δίκτυο η πρωτεΐνη PDI (Protein Disulfide
Isomerase) οξειδώνεται από την FAD-εξαρτώμενη Ero1 (Endoplasmic Reticulum
Oxidoreductin 1) για να εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς στα υποστρώματα [17].
Μελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη Erv2, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω ως
ομόλογη της Erv1, συμμετέχει σε αυτό το μονοπάτι, οξειδώνοντας την PDI και
επαναφέροντας την βιωσιμότητα των κυττάρων, στα οποία απουσιάζει η Ero1.
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Επομένως, παρόλο που η Mia40 δεν έχει καμία δομική ομοιότητα με τις αντίστοιχες
οξειδάσες DsbA και PDI που φέρουν μοτίβο αναδίπλωσης θειορεδοξίνης, φαίνεται να
έχουν τον ίδιο ρόλο σε διαφορετικά όμως οργανίδια, εφόσον και οι τρείς
πραγματοποιούν μεταφορά δισουλφιδικών δεσμών σε υποστρώματα. Επιπλέον, και
τα τρία συστήματα διαθέτουν πρωτεΐνες (Erv1, DsbB, Ero1) που ανα-οξειδώνουν
πάλι το ενεργό τους κέντρο, με τελικό δέκτη ηλεκτρονίων το οξυγόνο. Η κύρια
διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η Mia40 δεν έχει δειχθεί αν έχει ρόλο ισομεράσης
όπως οι πρωτεΐνες PDI και DsbC.

Εικόνα 7: Τα οξειδοαναγωγικά μονοπάτια του κυττάρου. Οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο
μονοπάτι οξείδωσης του περιπλάσματος, στο ενδοπλασματικό δίκτυο, και στα μιτοχόνδρια [47].
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Σκοπός και Μεθοδολογία
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη του μοριακού μηχανισμού
βιογένεσης της οξειδάσης του διαμεμβρανικού χώρου, Mia40. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου, προσπαθώντας να ορίσουμε τα στάδια εισόδου της Mia40 στα
μιτοχόνδρια, προχωρήσαμε στο εξής πλάνο πειραμάτων:
(1) in vitro πειράματα εισόδου με απομονωμένα μιτοχόνδρια από κύτταρα
σακχαρομύκητα
(2) in vivo πειράματα με κύτταρα σακχαρομύκητα
(3) πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμικής τιτλοδότησης (Isothermal Titration
Calorimetry) με απομονωμένες πρωτεΐνες, για την μέτρηση συγγένειας τους.
Πιο αναλυτικά, αρχικά διεξήχθησαν πειράματα in vitro εισόδου ραδιενεργών μορφών
της πρόδρομης Mia40 σε μιτοχόνδρια αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων μορίων,
προκειμένου να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά της κατά την είσοδό της και τα
σύμπλοκα που σχηματίζει σε αυτή την πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο μελετήθηκε όχι
μόνο η συμπεριφορά της αγρίου τύπου πρωτεΐνης αλλά και των μεταλλαγμένων
μορφών της, που έφεραν μεταλλάξεις στις συντηρημένες κυστεΐνες, καθώς και στην
υδρόφοβη περιοχή της.
Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης, εξετάσθηκε η βιωσιμότητα των κυττάρων
σακχαρομύκητα, όταν το GALMia40 στέλεχος, το οποίο δεν εκφράζει την ενδογενή
Mia40 σε θρεπτικό γαλακτόζης, μετασχηματίστηκε με πλασμίδια pRS316 που
φέρουν μεταλλαγμένες ή όχι εκδόσεις του γονιδίου της Mia40.
Στο τρίτο μέρος, μετρήσαμε την συγγένεια πρωτεϊνών με θερμιδομετρία ισοθερμικής
τιτλοδότησης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για να εντοπίσει αλλαγές στην
ενέργεια που απορροφάται ή εκλύεται κατά την διάρκεια αλληλεπίδρασης δύο
πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, μετρήσαμε την συγγένεια που έχει η Mia40 (με
16
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μεταλλαγμένο το καταλυτικό της κέντρο σε σερίνες έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η
μέτρηση από την ομοιοπολική πρόσδεση που έχει εξαιρετικά υψηλή ενέργεια) για την
Erv1, με αναδιπλωμένο ή όχι το δομικό πυρήνα της.
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1. Τεχνικές μοριακής βιολογίας
1.1 Μεταλλαξιγένεση(Mutagenesis)
Για την δημιουργία σημειακών μεταλλαγών στο γονίδιο της Mia40 κυστεϊνών καθώς
και των υδρόφοβων αμινοξέων, χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο PCR based
QuickChange site-directed mutagenesis. Σαν μήτρα χρησιμοποιήθηκαν pSP64
πλασμίδια που έφεραν το γονίδιο της yeast Mia40, ενώ η σχεδίαση των εκκινητών και
οι συνθήκες της αντίδρασης έγιναν με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή
(Stratagene).

1.2 Κλωνοποιήσεις(Clonings)
Οι κατασκευές των κλώνων πραγματοποιήθηκαν με ενίσχυση των ενθεμάτων μέσω
PCR και μετέπειτα χρήση περιοριστικών ενζύμων. Συγκεκριμένα, για την
κλωνοποίηση της Mia40 στον πλασμιδιακό φορέα pRS316-UP40 (πειράματα
γενετικής συμπληρωματικότητας) χρησιμοποιήθηκαν τα ένζυμα BamHI/EcoRI, ενώ
τα ένζυμα BamHI/XhoI για την εισαγωγή στον φορέα pET22-UP40 (έκφραση και
απομόνωση πρωτεϊνών).
Όλα τα πλασμίδια που κατασκευάστηκαν, είτε με μεταλλαξιγένεση είτε με
κλωνοποίηση, συγκεντρώνονται στον πίνακα 1. Σημειώνεται ότι όλες οι κατασκευές
ελέγχθηκαν με περιοριστική ανάλυση και αλληλούχιση του DNA.

2. In organello τεχνικές
2.1 Απομόνωση μιτοχονδρίων
Η απομόνωση μιτοχονδρίων πραγματοποιήθηκε από το αγρίου τύπου στέλεχος του
είδους Saccharomyces cerevisiae, D273-10B (MATα). Η ανάπτυξη του στελέχους
γίνεται στους 30οC σε θρεπτικό μέσο που περιέχει γαλακτικό οξύ. Ως πηγή άνθρακα
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το γαλακτικό οξύ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο
κυτταρόπλασμα (μέσω γλυκόλυσης), κι έτσι έχουμε ανάπτυξη μόνο των κυττάρων
που

διαθέτουν

λειτουργικά

μιτοχόνδρια.

Η

διαδικασία

απομόνωσης

των

μιτοχονδρίων γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Daum et al., 1982 [21] , στο
οποίο γίνεται χρήση του πολυσακχαρίτη Nycodenz για τον διαχωρισμό των
μιτοχονδρίων από άλλα οργανίδια. Για την απομόνωση μιτοχονδρίων από τα στελέχη
GalMia40 και GalErv1 στο θρεπτικό μέσο προστέθηκε επιπλέον 0.2% (κ.ο) γλυκόζη,
(για 22 ώρες στο στέλεχος GalMia40 και για 30 ώρες στο GalErv1), έτσι ώστε να
επιτευχθεί πλήρης καταστολή του ενδογενούς γονιδίου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα
μιτοχόνδρια αποθηκεύονται στους -80οC.

2.2 Ραδιοσήμανση πρωτεϊνών με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφήςμετάφρασης
Η σύνθεση ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών πραγματοποιείται με βάση το πρωτόκολλο
του κατασκευαστή TNT SP6-coupled transcription/translation kit (Promega) με
χρήση πλασμιδίου που φέρει το επιθυμητό κάθε φορά γονίδιο. Η σήμανση γίνεται με
S μεθειονίνη με το in vitro σύστημα σύζευξης μεταγραφής-μετάφρασης σε
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κυτταρικό εκχύλισμα πρόδρομων ερυθρών αιμοσφαιρίων από κουνέλι (rabbit
reticulocyte lysate) χρησιμοποιώντας την SP6 πολυμεράση. Η αντίδραση γίνεται για
90 λεπτά στους 30ºC και η πρωτεΐνη απομακρύνεται από τα ριβοσώματα με
φυγοκέντρηση στα 55000 g, για 15 λεπτά, στους 4oC.

2.3 Είσοδος ραδιοσημασμένων υποστρωμάτων σε μιτοχόνδρια
Τα μιτοχόνδρια επαναδιαλύονται σε import buffer σε τελική συγκέντρωση 0.5 mg/ml,
παρουσία 2mΜ ATP και 2.5mM NADH και εξισορροπούνται στους 30οC. Στην
συνέχεια προστίθεται το ραδιενεργό πρόδρομο υπόστρωμα (ανάλογα με το ποσοστό
20
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σήμανσης του υποστρώματος κυμαίνεται από 2-10% κ.ο.) και συνεχίζεται η επώαση
στους 30οC για τον απαιτούμενο χρόνο σύμφωνα με το πείραμα. Σε πειράματα
κινητικής με το τέλος του χρόνου επώασης, τα δείγματα τοποθετούνται στον πάγο για
να σταματήσει η αντίδραση στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Για την παρατήρηση
μικτών δισουλφιδικών ενδιαμέσων στην διάρκεια οξείδωσης του υποστρώματος
προσθέτουμε 25mM NEM (N-Ethylmaleimide) επιπλέον. Μετά την αντίδραση
εισαγωγής τα μιτοχόνδρια απομονώνονται ξανά με φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στις
14000 στροφές στους 4οC. Το ραδιενεργό πρόδρομο μόριο που δεν έχει εισαχθεί στα
μιτοχόνδρια απομακρύνεται με επαναδιάλυση του ιζήματος σε ισοτονικό διάλυμα
παρουσία πρωτεϊνάσης Κ (0.025 mg ml−1) στους 4οC για 20 λεπτά. Η αναστολή της
δράσης της πραγματοποιείται με την προσθήκη PMSF (2mM), για 10 λεπτά στους 4οC.
Τα μιτοχόνδρια απομονώνονται ξανά με φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο απομακρύνεται
και το ίζημα επαναδιαλύεται σε 15μl 2x Laemmli sample buffer χωρίς β-

μερκαπτοαιθανόλη. Τα δείγματα βράζονται σε θερμοκρασία 95οC για 5 λεπτά και
αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε 12% Τris-Tricine SDS-PAGE. Τα πηκτώματα πολύακρυλαμίδης στεγνώνουν με τη συσκευή Biorad Gel Dryer και στην συνέχεια εκτίθενται
για 24 ώρες και το αποτέλεσμα της εισόδου αναλύεται στο phospho-imager με
αυτοραδιογραφία (Molecular Dynamics).

2.4 Ανοσοκατακρήμνιση μετά από πείραμα εισόδου σε μιτοχόνδρια (Εικόνα 11)
Η παρούσα διαδικασία ακολουθεί την αντίδραση εισόδου ραδιενεργού πρωτεϊνικού
υποστρώματος στα μιτοχόνδρια. Έτσι τα μιτοχόνδρια τελικά επαναδιαλύονται σε lysis
buffer και τα βράζουμε για 5 λεπτά στους 95οC. Μετά αραιώνονται 20 φορές με IP
buffer και επωάζονται με τα εκάστοτε αντισώματα και Protein A σφαιρίδια (Amersham)
για 2 ώρες στους 4οC. Το προσδεμένο υλικό ξεπλένεται τρεις φορές με διάλυμα IP και
τέλος επαναδιαλύεται σε Laemmli sample buffer. Το ανοσοκατακρημνισμένο υλικό
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αναλύεται σε αναγωγικό πήκτωμα ακρυλαμίδης και μη, και ελέγχεται με
αυτοραδιογραφία.

2.5 Δημιουργία μιτοπλαστών
Για την δημιουργία μιτοχονδρίων απαλλαγμένα από την εξωτερική τους μεμβράνη
(μιτοπλάστες) τα μιτοχόνδρια επωάστηκαν με υποτονικό διάλυμα. Συγκεκριμένα τα
μιτοχόνδρια επαναδιαλύθηκαν σε συγκέντρωση 5 mg/ml με 1x import buffer και
αμέσως μετά αραιώθηκαν σε 9 όγκους mitoplast buffer, έτσι ώστε η τελική
συγκέντρωση μιτοχονδρίων να είναι 0.5mg/ml, παρουσία ή απουσία 0,1 mg/ml

πρωτεϊνάσης Κ για 30 λεπτά στον πάγο. Στην περίπτωση προσθήκης πρωτεϊνάσης Κ
απενεργοποιήθηκε με 2 mΜ PMSF για 10 λεπτά στον πάγο. Το υπερκείμενο
(διαμεμβρανικός χώρος) διαχωρίζεται από την πελέτα (μιτοπλάστες και τμήματα της
εξωτερικής μεμβράνης) με φυγοκέντρηση στις 14.000 στροφές στους 4°C για 5 λεπτά.

Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε πριν είτε μετά την εισαγωγή της πρόδρομης πρωτεΐνης
στο μιτοχόνδριο ανάλογα με το τι εξετάζουμε.
Διαλύματα
Import buffer
100mΜ Hepes, pΗ 7.1, 1.2M sorbitol, 4mΜ KH2PO4, 100mΜ KCl, 20mΜ MgCl2,
5mΜ Na2EDTA, 10mΜ L-Methionine, 2mg/ml Fatty Acid free Bovine Serum
Albumin (BSA), 2mΜ ΑΤΡ, 2.5mΜ NADH.
Ισοτονικό διάλυμα επαναδιάλυσης μιτοχονδρίων
0.6M sorbitol, 20mM K+MES pH 7.4
Mitoplast buffer
20mM Hepes-KOH pH 7.4, 1mM DTT
10x Laemmli sample buffer
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0.5M Tris, 8mΜ EDTA, 0.4% SDS pΗ 6.8, 5% glycerol, (200mΜ DTT), 0.001%
Bromophenol blue
Lysis buffer
150mM NaCl, 10mM Tris pH 7.4, 0.5% Triton X-100, 1% SDS
IP buffer
150mM NaCl, 10mM Tris pH 7.4, 0.5% Triton X-100

3. Βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών
3.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης (SDS PAGE)
Για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών με βάση το μοριακό τους βάρος πραγματοποιείται
ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης. Τα πρωτεϊνικά δείγματα
επεξεργάζονται με διάλυμα που περιέχει SDS, ένα ανιονικό απορρυπαντικό που
αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τους προσδίδει αρνητικό φορτίο. Στην περίπτωση που
εξετάζεται ο σχηματισμός ομοιοπολικά συνδεδεμένων συμπλόκων στα δείγματα δεν
προστίθενται αναγωγικοί παράγοντες όπως β-μερκαπτοαιθανόλη ή DTT οι οποίοι
σπάνε

δισουλφιδικούς

δεσμούς.

Για

τον

πολυμερισμό

των

πηκτωμάτων

χρησιμοποιείται 0.01% TEMED και 0.1% APS. Το πήκτωμα επιστοίβαξης
εναποθέτεται αμέσως μετά το πήκτωμα διαχωρισμού πριν αυτό πολυμεριστεί.
12% πήκτωμα διαχωρισμού (Separating)
12ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 1ml 2.2% bis-acrylamide, 10ml 3M
Tris / 0.3% SDS pH 8.45, 4ml dH2O, 3ml 87% glycerol
5% πήκτωμα επιστοίβαξης (Separating)
1.5ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 0.06ml 2.2% bis-acrylamide, 3.1ml 3M
Tris / 0.3%, SDS pH 8.45, 7.9ml dH2O
Cathode buffer
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0.1M Tris pH 8.25, 0.1M Tris-Tricine, 10% SDS
Anode buffer
0.2M Tris pH 8.9

3.2 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πήκτωμα ακρυλαμίδης
Η ανίχνευση των πρωτεϊνών μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης
πραγματοποιείται με χρώση κυανούν του Coomassie. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται
η Coomassie brilliant blue (R-250) η οποία βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και έχει
ευαισθησία μέχρι 0.1μg. Στην περίπτωση που τα πρωτεϊνικά δείγματα είναι
ραδιενεργά τότε οι σημάνσεις μπορούν να φανούν με αυτοραδιογραφία, δηλαδή με
την τοποθέτηση ενός φιλμ ακτινογραφίας επάνω στην πηκτή. Πιο συγκεκριμένα το
πήκτωμα βάφεται με διάλυμα χρώσης το οποίο περιέχει και οξικό οξύ για την
μονιμοποίηση των πρωτεϊνών. Στη συνέχεια αποχρωματίζεται η περίσσια Coomassie
σε διάλυμα αποχρωματισμού, το πήκτωμα στεγνώνεται σε συσκευή Biorad Gel Dryer
και τέλος τοποθετείται σε κασέτα για έκθεση. Στην περίπτωση που χρειάζεται η
ενίσχυση του ραδιενεργού σήματος το πήκτωμα τοποθετείται σε φούρνο
μικροκυμάτων με 5% TCA για 5 λεπτά, στη συνέχεια εξουδετερώνεται το χαμηλό pH
με 1Μ Tris-base για 2 λεπτά και τέλος επωάζεται για 20 λεπτά με 1M σαλικυλικό
νάτριο (sodium salicylate) πριν το στέγνωμα και την έκθεση σε κασέτα.

3.3 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με ανοσοαποτύπωση (Western)
Η ανίχνευση μικρής ποσότητας πρωτεΐνης μέσα από ένα πλήθος πρωτεϊνών
πραγματοποιείται με την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης. Τα πρωτεϊνικά δείγματα
διαχωρίζονται σε πηκτή ακρυλαμίδης και μεταφέρονται με ηλεκτροαποτύπωση σε
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης στη συσκευή Trans-blot Semi-Dry Transfer Cell Biorad
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια η μεμβράνη επωάζεται με
24

Υλικά και μέθοδοι

το εκάστοτε αντίσωμα ανάλογα με το πείραμα σε 1% γάλα / TBST. Τα αντισώματα
που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολυκλωνικά που παρήχθησαν σε κουνέλια. Το δεύτερο
αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε είναι α-rabbit (Sigma) συζευγμένο με HRP (horse
raddish peroxidase). Το συγκεκριμένο ένζυμο παρουσία υπεροξειδίου και λουμινόλης
(συστατικά του ECL της Pierce) αλλάζει οξειδωτική κατάσταση και εκλύει φως
(χημειοφωταύγεια), το φιλμ μαυρίζει και έτσι ανιχνεύονται οι πρωτεΐνες που
αναγνωρίζονται από τα διαφορετικά αντισώματα.
3.4 Έκφραση πρωτεϊνών
Όλες οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες εκφράστηκαν στο στέλεχος κυττάρων E. Coli
Origami B. Αρχικά εμβολιάζονται σε μικρές καλλιέργειες LB με τα εκάστοτε
αντιβιοτικά μοναδικές αποικίες. Ακολουθεί επώαση των καλλιεργειών για 14 ώρες
στους 37oC και στη συνέχεια αραιώνονται 1:50 σε φρέσκο θρεπτικό υγρό με τα
κατάλληλα αντιβιοτικά και επωάζονται στους 37oC μέχρι την εκθετική φάση (O.D.
0.4 - 0.7). Σε αυτό το σημείο προστίθεται 0.4mM IPTG και ακολουθεί επώαση για 4

ώρες στους 30oC στην περίπτωση των κυττάρων που είναι μετασχηματισμένα με
φορέα pET22 με οποιαδήποτε μορφή της Mia40. Κατόπιν τα κύτταρα συλλέγονται με
φυγοκέντρηση για 15 λεπτά σε 5000g στους 4οC. Οι κυτταρικές πελέτες είτε
χρησιμοποιούνται αμέσως για απομόνωση πρωτεΐνης είτε φυλάσσονται στους -20οC
μέχρι την ημέρα του καθαρισμού.

3.5 Καθαρισμός πρωτεϊνών
Οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες ΔΝ290Mia40, ΔΝ290Mia40SPS, ΔΝ290Mia40 SPS
Quadruple εκφράστηκαν στο στέλεχος του E. coli BL21 (DE3) από τον pET22, ενώ η
wtErv1 από τον pET24. Τα κύτταρα απομονώθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε
διάλυμα Α (150 mM NaCl, 50 mM Tris HCl pH 7.4) και έπειτα έσπασαν με τη χρήση
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υπερήχων. Τα σπασμένα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στα 21.000 g για 30 λεπτά στους
4οC και το υπερκείμενο πέρασε από χρωματογραφίες μοριακού αποκλεισμού για την
απομόνωση και τον καθαρισμό των πρωτεϊνών.

3.6 Μέτρηση συγκέντρωσης πρωτεϊνών
Η συγκέντρωση πρωτεϊνών υπολογίστηκε με βάση την απορρόφηση τους στα 280nm
και σύμφωνα με τον τύπο A280 = ε cl όπου c = συγκέντρωση (Μ), l = μήκος φωτός
σε cm και ε είναι η θεωρητική σταθερά απόσβεσης που υπολογίζεται από την
εξίσωση: ε (280nm) = 5500 (#W) + 1490 (#Y) + 125 (#C) όπου #W = η
περιεκτικότητα σε τρυπτοφάνες, #Y = η περιεκτικότητα σε τυροσίνες και #C = ο
αριθμός των οξειδωμένων κυστεϊνών [53].

3.7 Θερμιδομετρία ισοθερμικής τιτλοδότησης (Isothermal titration calorimetry –ITC)
Για τη μέτρηση της διαφοράς ενθαλπίας (ΔH), της εντροπίας (ΔS) και της ελεύθερης
ενέργειας (ΔG) της πρόσδεσης της ΔN290Mia40 SPS και της ΔN290Mia40 SPS
Quadruple Cysteine, κατά την πρόσδεσή της στην Erv1wt χρησιμοποιήθηκε
θερμιδομετρία ισοθερμικής τιτλοδότησης. Τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν

στους

25oC.

Οι

μετρήσεις

έγιναν

με

τη

χρήση

μικροθερμιδόμετρου VP-ITC (Microcal). Τα πρωτεϊνικά δείγματα υπέστησαν
εκτεταμένη διαπίδυση διαμέσω μεμβράνης (dialysis) σε διάλυμα 50 mM KPi pH 7.4
για 12 ώρες στους 4oC.
Η wtErv1 χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 0.015mM, ενώ η ΔΝ290Mia40 SPS ή
SPS Quadruple προστέθηκε με έγχυση σε συγκέντρωση 0.5mM σε μεσοδιαστήματα
των 15 δευτερολέπτων. Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών προσδιορίστηκε μετρώντας
την απορρόφηση στα 280 nm, με βάση τις θεωρητικά υπολογισμένες τιμές της
σταθεράς απόσβεσης.
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4. Μέθοδοι σακχαρομύκητα
4.1 Θρεπτικά διαλύματα, συνθήκες ανάπτυξης και στελέχη
Τα στελέχη S.cerevisiae που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα FT5 (Tzamarias and Struhl,
1994), D273-10B (MATα), GalMia40. Τα κύτταρα μεγάλωσαν είτε σε πλούσιο
θρεπτικό μέσο είτε σε φτωχό ανάλογα με τις απαιτήσεις του πειράματος. Τα θρεπτικά
που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται παρακάτω. Όλα τα στελέχη αναπτύχθηκαν στους
30oC.
YPD/YPL/YPGal (πλούσια θρεπτικά)
2% (w/v) πηγή άνθρακα (γλυκόζη για YPD, γαλακτικό οξύ για YPL, και γαλακτόζη
για YPGal), 1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) peptone.
SC/SG/SL (φτωχά θρεπτικά/επιλογή μέσω αυξοτροφίας)
2% (w/v) πηγή άνθρακα (γλυκόζη για SC, γαλακτικό οξύ για SL, και γαλακτόζη για
SG), 0.17% (w/v) yeast nitrogen base without amino acids, 0.5% (w/v) (NH4)2SO4,
0.6% (w/v) casamino amino acids. Στην περίπτωση των Gal στελεχών στο θρεπτικό
διάλυμα SL προστίθεται και 0.2% γλυκόζη για διατήρηση καταστολής του
ενδογενούς γονιδίου.

4.2 Πείραμα γενετικής συμπληρωματικότητας (Complementation test)
Για τα πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας το GALMia40 στέλεχος
μετασχηματίστηκε με πλασμίδια pRS316 (προσδίδει αυξοτροφία στην ουρακίλη) που
φέρουν μεταλλαγμένες ή όχι εκδόσεις του γονιδίου της Mia40 κλωνοποιημένα υπό
τον ενδογενή υποκινητή της Mia40 (340 βάσεις από το 5’ άκρο). Οι
μετασχηματισμένοι κλώνοι μεγάλωσαν σε ελάχιστο θρεπτικό υγρό παρουσία
γαλακτόζης (SG) και μετά μεταφέρθηκαν σε θρεπτικό υγρό παρουσία γλυκόζης (SC)
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για 18 ώρες στους 30oC. Η ίδια αραίωση κυττάρων τοποθετήθηκε σε SC, SG και SL
πιάτα και επωάστηκαν για 4-5 μέρες στους 30oC.
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Κεφάλαιο 1: Μελέτη των συντηρημένων κυστεϊνικών μοτίβων της Mia40
1.1 Εισαγωγή
Τα μιτοχόνδρια είναι σημαντικά οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου με τα οποία
συνδέονται συγκεκριμένες ζωτικές λειτουργίες. Σε αυτά είναι γνωστό πως δρουν
πρωτεΐνες μικρού

μοριακού βάρους, με συντηρημένες κυστεΐνες οι οποίες

σχηματίζουν δισουλφιδικούς δεσμούς, απαραίτητους για την διατήρηση της δομικής
σταθερότητας των πρωτεϊνών.
Προηγούμενες μελέτες είχαν αναδείξει την παρουσία ενός μονοπατιού ανταλλαγής
δισουλφιδίων στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων, γνωστό ως Mitochondrial
Intermembrane space Assembly (MIA) machinery. Συστατικά αυτού του συστήματος
που παγιδεύει τις πρόδρομες πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια, είναι η οξειδάση Mia40 και
η σουλφυδριλοξειδάση Erv1. Συγκεκριμένα, η Mia40 είναι το ένζυμο που εισάγει τα
δισουλφίδια στα νεοεισερχόμενα υποστρώματα και η Erv1 η πρωτεΐνη που οξειδώνει
το ενεργό κέντρο της Mia40, παρέχοντας της πάλι την δυνατότητα να δράσει.
Η παρούσα εργασία, όπως προαναφέρθηκε, εστιάσθηκε στην οξειδάση Mia40 και
στον μοριακό μηχανισμό με τον οποίο η πρωτεΐνη αυτή αναγνωρίζεται ως
υπόστρωμα από τον εαυτό της καθώς εισέρχεται στα μιτοχόνδρια. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου, προσπαθώντας να ορίσουμε τους καθοριστικούς παράγοντες για
την βιογένεση της, κατασκευάστηκε ένας συνολικός αριθμός 36 μεταλλαγμάτων της
Mia40 (πίνακας 1) και προχωρήσαμε στο εξής πλάνο πειραμάτων:
(1) in vitro πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα
(2) in vivo πειράματα με κύτταρα σακχαρομύκητα
(3) πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμικής τιτλοδότησης (Isothermal Titration
Calorimetry) με απομονωμένες πρωτεΐνες.
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Πίνακας 1: Καταγραφή των μεταλλαγμάτων της Mia40 που δημιουργήθηκαν για την μελέτη της
βιογένεσης της. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται ο ακριβής αριθμός των αμινοξέων, ενώ στην
δεύτερη στήλη η μετονομασία ορισμένων (συγκεκριμένα του διπλού CX9C μοτίβου) για λόγους
ευκολίας. Τα παραπάνω μεταλλάγματα κατασκευάστηκαν στον φορέα pSP64 με στοχευμένη
μεταλλαξιγένεση, στην συνέχεια κλωνοποιήθηκαν στον pRS316 και ορισμένα στον φορέα pET22.

31

Αποτελέσματα

1.2 Ανάλυση συμπεριφοράς αγρίου τύπου Mia40 ως υπόστρωμα σε αγρίου τύπου ή
μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια
Προκειμένου να μελετήσουμε τα στάδια εισόδου της Mia40 στον διαμεμβρανικό
χώρο, καθώς και την οξειδωτική της αναδίπλωση, πραγματοποιήσαμε in vitro
πειράματα εισόδου ραδιενεργών υποστρωμάτων σε απομονωμένα μιτοχόνδρια
σακχαρομύκητα. Ως ραδιενεργά υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν η αγρίου τύπου
Mia40 (Εικόνα 8), η οποία ήταν κλωνοποιημένη σε φορέα pSP64, αλλά και οι
μεταλλαγμένες

μορφές

της,

οι

οποίες

δημιουργήθηκαν

με

στοχευμένη

μεταλλαξιγένεση με μήτρα το παραπάνω πλασμίδιο. Οι φορείς pSP64 περιέχουν τον
υποκινητή SP6, ο οποίος χρησιμεύει στην παραγωγή ραδιοσημασμένης πρωτεΐνης με
χρήση του in vitro συστήματος μεταγραφής μετάφρασης της Promega.

Εικόνα 8: Σχηματική αναπαράσταση των καταλοίπων κυστεΐνης της Mia40. Οι κυστεΐνες που
συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς (κίτρινο) σημειώνονται με το ίδιο χρώμα. Για λόγους
απλούστευσης, έγινε αρίθμηση του διπλού δομικού μοτίβου με τον τρόπο που παρουσιάζεται
παραπάνω, αλλά και στον πίνακα 1. Αυτή η αρίθμηση θα διατηρηθεί σε όλη την αναφορά.

Αρχικά, εισάγαμε ραδιενεργή αγρίου τύπου Mia40 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια από
αγρίου τύπου κύτταρα σακχαρομύκητα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
(Εικόνα 9). Τα μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα στην διάρκεια οξείδωσης του
υποστρώματος μπλοκάρονται με χρήση του αλκυλιωτικού παράγοντα NEM (NEthylmaleimide). Στην συνέχεια, γίνεται επεξεργασία των μιτοχονδρίων με χαμηλή
συγκέντρωση πρωτεϊνάσης Κ, ώστε το υπόστρωμα που δεν έχει εισαχθεί σε αυτά να
αποδομηθεί. Αντιθέτως, το ραδιενεργό υπόστρωμα που έχει εισέλθει στα μιτοχόνδρια
είναι προστατευμένο από την πρωτεϊνάση. Ακολουθεί ο διαχωρισμός του σε πήκτωμα
ακρυλαμίδης με ηλεκτροφόρηση SDS, απουσία αναγωγικού μέσου προκειμένου να
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διατηρηθούν τα μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα που σχηματίζονται και να
παρατηρηθούν με αυτοραδιογραφία.
Παρατηρήσαμε σε αυτό το πείραμα κινητικής ότι το ραδιενεργό υπόστρωμα Mia40
αγρίου τύπου εισάγεται στα μιτοχόνδρια και δίνει ένα μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο
σε υψηλό μοριακό βάρος (~140kDa). Επιπλέον, εμφανίζεται ένα δεύτερο ενδιάμεσο
μετά τα πέντε λεπτά αντίδρασης (~80kDa). Παράλληλα φαίνεται ότι το μονομερές
της Mia40 με την πάροδο του χρόνου τρέχει πιο χαμηλά από το αρχικό του ύψος και
αυξάνεται.

Εικόνα 9: Η Mia40 εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και σχηματίζει μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα.
Είσοδος ραδιενεργής Mia40 αγρίου τύπου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια από αγρίου τύπου κύτταρα
σακχαρομύκητα για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Απομάκρυνση υποστρώματος που δεν έχει
εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση του πειράματος εισόδου του ραδιενεργού υποστρώματος
Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια.
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Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις του καταμερισμού του
υποστρώματος της Mia40 στην διάρκεια εισόδου του στα μιτοχόνδρια. Σημειώνοντας
αυτές τις παρατηρήσεις, προχωρήσαμε στην πραγματοποίηση του ίδιου πειράματος
με χρήση διαφορετικού είδους μιτοχονδρίων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν
μιτοχόνδρια απομονωμένα από μεταλλαγμένα κύτταρα σακχαρομύκητα GalMia40
και GalErv1. Πρόκειται για κύτταρα, στα οποία η έκφραση της ενδογενούς Mia40,
και Erv1 αντίστοιχα, έχει κατασταλεί. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε
την παρουσία μικτών ενδιάμεσων που σχηματίζονται ή εξαφανίζονται ανάλογα με τις
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια.

Στο αντίστοιχο πείραμα σε galMia40 μιτοχόνδρια, τα οποία δεν περιέχουν καθόλου
ενδογενή Mia40, η ραδιενεργή Mia40 εισάγεται αλλά εξαφανίζονται και τα δύο μικτά
δισουλφιδικά ενδιάμεσα που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση του αγρίου τύπου
κυττάρων. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιήθηκαν galErv1 μιτοχόνδρια, στα οποία δεν
υπάρχει ενδογενής Erv1, βλέπουμε είσοδο του ραδιενεργού υποστρώματος, καθώς
και τον σχηματισμό του ενδιάμεσου στο υψηλό μοριακό βάρος μόνο (πειράματα Δ.
Σιδέρη και Κ.Τοκατλίδης). Επομένως, είναι προφανές πως η δεύτερη πρωτεΐνη που
συμμετέχει στον σχηματισμό του ενδιάμεσου με το υψηλό μοριακό βάρος (~140kDa)
είναι η ενδογενής Mia40, ενώ το μετέπειτα ενδιάμεσο (~80kDa) σχετίζεται με την
παρουσία της Erv1.

Το συμπέρασμα λοιπόν, από τα παραπάνω πειράματα αλλά και το διάγραμμα 1, ήταν
ότι η ραδιενεργά σημασμένη Mia40 σαν υπόστρωμα, εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και
αλληλεπιδρά με την ενδογενή Mia40 (~140kDa), ενώ σε ένα επόμενο στάδιο
αλληλεπιδρά με την Erv1 (~80kDa).
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1.3 Ο ρόλος των κυστεϊνών του ενεργού κέντρου, CPC
Το επόμενο ερώτημα που θέσαμε, ήταν κατά πόσο το καταλυτικό κέντρο του
υποστρώματος Mia40, σχετίζεται με την δημιουργία αυτών των ενδιάμεσων. Για
αυτή τη μελέτη, προκαλέσαμε σημειακές μεταλλάξεις στο CPC μοτίβο, το ενεργό
κέντρο της πρωτεΐνης, όπου αντικαταστήσαμε τις κυστεΐνες με σερίνες. Τα
μεταλλάγματα SPC και CPS Mia40/pSP64 χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή
ραδιενεργής πρωτεΐνης, την οποία εισάγαμε σε μιτοχόνδρια αγρίου τύπου
σακχαρομύκητα (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Η Erv1 αλληλεπιδρά με την δεύτερη κυστεΐνη του CPC μοτίβου. Πείραμα εισόδου
ραδιενεργών μεταλλαγμάτων της Mia40 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια αγρίου τύπου για
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Απομάκρυνση υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση
πρωτεϊνάσης K.

Είναι φανερό ότι και στις δύο περιπτώσεις, το υπόστρωμα εισέρχεται και
αλληλεπιδρά με την ενδογενή Mia40 δίνοντας ένα ενδιάμεσο στα 140kDa.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι μόνο στην περίπτωση του μεταλλάγματος SPC έχουμε
αλληλεπίδραση με την Erv1. Για την επιβεβαίωση ότι ο δεύτερος παράγοντας σε αυτό
το ενδιάμεσο είναι η Erv1 είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν επιπλέον πειράματα
ανοσοκατακρήμνισης με αντίσωμα aErv1 (Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Η Erv1 αλληλεπιδρά με την δεύτερη κυστεΐνη του ενεργού μοτίβου της Mia40.
Ραδιενεργή SPC Mia40 εισήχθη σε μιτοχόνδρια αγρίου τύπου για είκοσι λεπτά (input). Το εισερχόμενο
υπόστρωμα ανοσοκατακρημνίστηκε με aErv1 or pre-immune serum. Η ανάλυση έγινε σε μη
αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης και εμφανίστηκε με αυτοραδιογραφία. Η σήμανση με αστερίσκο
αναδεικνύει το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με Mia40-Erv1 στα 80kDa. Στο κάτω μέρος
παρουσιάζεται η IP της ενδογενούς Erv1 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια με χρήση αντισώματος aErv1.
Η παραπάνω εικόνα παραχωρήθηκε από την Δ. Σιδέρη.

Επίσης, τα πειράματα εισόδου αυτών των μεταλλαγμάτων διεξήχθησαν και σε
μιτοχόνδρια galMia40 όπου και τα δύο μεταλλαγμένα υποστρώματα δεν σχηματίζουν
κανένα ενδιάμεσο (Εικόνα 12). Όταν χρησιμοποιήθηκαν galErv1 μιτοχόνδρια
φαίνεται να εξαφανίζεται το ενδιάμεσο με την Erv1, που είχε δημιουργηθεί με το
υπόστρωμα SPC Mia40 (πειράματα Δ. Σιδέρη και Κ.Τοκατλίδης), αλλά διατηρείται
το ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40 (Εικόνα 13).
Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι για την αλληλεπίδραση με την Erv1 είναι
απαραίτητη η δεύτερη κυστεΐνη του ενεργού κέντρου της Mia40, ενώ το μικτό
δισουλφιδικό ενδιάμεσο που σχηματίζεται με την ενδογενή Mia40 δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από καμία από τις δύο κυστεΐνες του καταλυτικού CPC ως υπόστρωμα.
36

Αποτελέσματα

Εικόνα 12: Το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40 χάνεται όταν
χρησιμοποιούμε galMia40 μιτοχόνδρια. Πείραμα εισόδου των ραδιενεργών υποστρωμάτων SPC και
CPS Mia40 σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Απομάκρυνση
υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

Εικόνα 13: Το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40 εμφανίζεται στα galErv1
μιτοχόνδρια. Στην περίπτωση του SPC εξαφανίζεται το ενδιάμεσο με την Erv1, όταν χρησιμοποιούμε
galErv1 μιτοχόνδρια (πειράματα Δ. Σιδέρη και Κ.Τοκατλίδης). Πείραμα εισόδου των ραδιενεργών
υποστρώματος CPS Mia40 σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Απομάκρυνση υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

1.4 Οξείδωση του δομικού μοτίβου,CX9C, της Mia40
Στα παραπάνω πειράματα είχε παρατηρηθεί ότι το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με
την ενδογενή Mia40 μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς το μονομερές του
υποστρώματος φαίνεται να αυξάνεται και να τρέχει χαμηλότερα στο πήκτωμα
ακρυλαμίδης. Αναρωτηθήκαμε αν η αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 οδηγεί
στην οξείδωση του υποστρώματος, συγκεκριμένα του CX9C μοτίβου. Προκειμένου
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να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, προκαλέσαμε μεταλλάξεις σε όλες τις
κυστεΐνες του διπλού μοτίβου σε σερίνες, δημιουργώντας το Quadruple Cysteine
μετάλλαγμα της Mia40. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εισαγωγή του ραδιενεργού
αντίστοιχου υποστρώματος σε μιτοχόνδρια αγρίου τύπου σακχαρομύκητα, στα οποία
φαίνεται να υπάρχει η αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 αλλά όχι οξείδωση του
υποστρώματος. Το αντίστοιχο πείραμα πραγματοποιήθηκε σε galMia40 μιτοχόνδρια
ως πείραμα ελέγχου, στο οποίο φαίνεται ξανά η απουσία του μικτού δισουλφιδικού
ενδιάμεσου στα 140kDa (Εικόνα 14). Συνεπώς η αλληλεπίδραση με την ενδογενή
Mia40 καταλήγει στην οξείδωση του δομικού διπλού CX9C μοτίβου.
Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πειράματος, πραγματοποιήθηκε
είσοδος του ραδιενεργού υποστρώματος και σε galErv1 μιτοχόνδρια. Η είσοδος της
μεταλλαγμένης Quadruple Mia40 ακολουθείται από αλληλεπίδραση με την ενδογενή
Mia40, και αδυναμία της οξείδωσης του δομικού μοτίβου μια λογική συνέπεια από
την στιγμή που δεν υπάρχει καμιά κυστεΐνη πλέον σε αυτό.
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Εικόνα 14: Η αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 καταλήγει σε ένα οξειδωμένο, δομικά
σταθερό διπλό CX9C μοτίβο. Πείραμα εισόδου του ραδιενεργού Quadruple Cysteine μεταλλάγματος
Mia40 σε αγρίου τύπου και μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Απομάκρυνση υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K. Σαν πείραμα ελέγχου
πραγματοποιήθηκε και μια αντίδραση εισόδου ραδιενεργής αγρίου τύπου Mia40 σε κάθε είδος
μιτοχονδρίων για σαράντα λεπτά.

1.5 Η αναδίπλωση του δομικού μοτίβου CX9C της Mia40 αποτελεί προϋπόθεση της
οξείδωσης του ενεργού της κέντρου, CPC.
Ένα νέο ερώτημα αναδύθηκε με την απάντηση του προηγούμενου. Μήπως η
οξείδωση του διπλού δομικού CX9C μοτίβου, αποτελεί προϋπόθεση για την
αλληλεπίδραση της Mia40 με την Erv1 και συνεπώς οξείδωση του CPC μοτίβου; Η
απάντηση δόθηκε με ένα πείραμα εισόδου του ραδιενεργού υποστρώματος Quadruple
Cysteine Mia40 σε μιτοπλάστες galErv1. Πρόκειται για τα μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια
galErv1, στα οποία έχει σπάσει η εξωτερική μεμβράνη. Επομένως, έχοντας αφαιρέσει
το πρώτο στάδιο της αντίδρασης εισόδου, ουσιαστικά δεν εισάγουμε τη ραδιενεργή
Mia40 στα μιτοχόνδρια, αλλά την παρουσιάζουμε κατευθείαν στην εσωτερική
μεμβράνη, η οποία είναι ανέπαφη, διατηρώντας την μήτρα ανεπηρέαστη. Ως
αντίδραση ελέγχου, χρησιμοποιήθηκε ραδιενεργό υπόστρωμα αγρίου τύπου Mia40,
καθώς και αντιδράσεις στις οποίες είχε αφαιρεθεί το δυναμικό της εσωτερικής
μεμβράνης. Έπειτα από είκοσι λεπτά αντίδρασης, κατά την οποία το υπόστρωμα έχει
ενσωματωθεί στην εσωτερική μεμβράνη και αλληλεπιδράσει με την ενδογενή Mia40,
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προστίθεται στην αντίδραση καθαρή ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Erv1 για επιπλέον
είκοσι λεπτά. Τα μικτά δισουλφιδικά ενδιάμεσα μπλοκάρονται με τον αλκυλιωτικό
παράγοντα NEM και αναλύονται σε πήκτωμα ακρυλαμίδης απουσία αναγωγικού
μέσου όπως και στα προηγούμενα πειράματα.
Είναι φανερό πως στην περίπτωση του αγρίου τύπου υποστρώματος η
αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40, κατέληξε σε οξείδωση του διπλού CX9C
μοτίβου, γεγονός που δεν ήταν εφικτό με το μεταλλαγμένο υπόστρωμα (Εικόνα 15).
Επιπροσθέτως, η Quadruple Cysteine Mia40 δεν αλληλεπίδρασε με την πρωτεΐνη
Erv1, αναδεικνύοντας πως η παρουσία ενός αναδιπλωμένου και άρα σταθερού διπλού
CX9C μοτίβου, είναι σημαντική για την οξείδωση του ενεργού κέντρου της Mia40
από την Erv1.

Εικόνα 15: Η αλληλεπίδραση της Erv1 με την δεύτερη κυστεΐνη του ενεργού κέντρου της Mia40,
συνεπάγεται της οξείδωσης του διπλού CX9C μοτίβου. Πείραμα εισόδου ραδιενεργής αγρίου τύπου
Mia40 και του μεταλλάγματος Quadruple Mia40, για είκοσι λεπτά σε galErv1 μιτοπλάστες, όπου
προστίθεται ανασυνδιασμένη Erv1 αγρίου τύπου. Η παρουσία μιτοπλαστών επιβεβαιώθηκε με
ανοσοαποτύπωση με χρήση αντισωμάτων για γνωστές μιτοχονδριακές πρωτεΐνες μάρτυρες.

Έχοντας αλλάξει όλες τις κυστεΐνες του δομικού μοτίβου, προκαλέσαμε τις
σημειακές μεταλλάξεις SPC και CPS σε αυτό το υπόβαθρο, με σκοπό να
απομονώσουμε τελείως τις δύο κυστεΐνες του ενεργού κέντρου για να μελετήσουμε
την επίδραση τους στην δημιουργία του μικτού δισουλφιδικού ενδιάμεσου με την
40

Αποτελέσματα

ενδογενή Mia40. Με αυτά τα μεταλλάγματα SPC+Quadruple και CPS+Quadruple
Mia40 διεξήχθησαν πειράματα εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια.
Στην Εικόνα 16 βλέπουμε ότι χωρίς τη σταθερότητα του διπλού CX9C, οι δύο
κυστεΐνες είτε η πρώτη είτε η δεύτερη του CPC μοτίβου, δεν είναι σε θέση να
αλληλεπιδράσουν με τις ενδογενείς πρωτεΐνες Mia40 και Erv1, δίνοντας κάποιο
δισουλφιδικό ενδιάμεσο.

Εικόνα 16: Ατομικά οι κυστεΐνες του ενεργού κέντρου, χωρίς την παρουσία του δομικού μοτίβου,
δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις ενδογενείς πρωτεΐνες.
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Κεφάλαιο 2: Μελέτη των δισουλφιδικών δεσμών του δομικού μοτίβου και των
μη-ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων.
2.1 Εισαγωγή
Ο σχηματισμός των δισουλφιδικών δεσμών είναι απαραίτητος όχι μόνο για την
αναδίπλωση της πρωτεΐνης αλλά και για την δομική σταθερότητα, η οποία
κατ’επέκταση επηρεάζει την λειτουργία της. Επιπλέον, υπάρχουν δισουλφιδικοί
δεσμοί που δεν έχουν δομικό αλλά λειτουργικό ρόλο. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα
εστιάσουμε κυρίως στους δισουλφιδικούς δεσμούς του CX9C μοτίβου της Mia40 για
να εντοπίσουμε ποιος από τους δύο είναι απαραίτητος για την σταθερότητα του
μορίου, ενώ θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιος είναι ο συνδυασμός των
κυστεϊνών που είναι απαραίτητος για την αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 για
την δημιουργία του συμπλόκου στα 140kDa.
Επίσης, θα μελετηθούν οι μη-ομοιοπολικές υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της
Mia40 ως υπόστρωμα και των πρωτεϊνών Mia40 και Erv1 με πειράματα εισόδου σε
απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα.
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμικής
τιτλοδότησης (Isothermal Titration Calorimetry) που διεξήχθησαν με απομονωμένες
πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες συνήθως δημιουργούν σύμπλοκα για να δράσουν και συχνά
αλλάζουν δομικά κατά την διάρκεια αλληλεπιδράσεων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να
μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την στοιχειομετρία, ενθαλπία και εντροπία
μεταξύ δύο αλληλεπιδρώντων μορίων.
Τέλος,

πραγματοποιήθηκαν

πειράματα

γενετικής

συμπληρωματικότητας

σε

μεταλλαγμένα κύτταρα σακχαρομύκητα, για να γίνει έλεγχος της λειτουργικότητας
των μεταλλαγμένων μορφών της Mia40.
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2.2 Πειράματα ITC για την μελέτη των μη-ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων
Σε αυτό το σημείο, πραγματοποιήθηκαν πειράματα θερμιδομετρίας ισοθερμικής
τιτλοδότησης (Isothermal Titration Calorimetry) με απομονωμένες πρωτεΐνες για να
ποσοτικοποιηθεί η αδυναμία αλληλεπίδρασης της Erv1 με την μεταλλαγμένη
Quadruple Cysteine Mia40. Ως αντίδραση ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η αγρίου τύπου
Mia40 (Εικόνα 17). Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια που
εκλύεται ή απορροφάται από τις μη-ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις δύο πρωτεϊνών.
Συγκεκριμένα, μετρήθηκε η σταθερά αποδιάταξης, Kd και η μεταβολή ενέργειας
Gibbs.
Η μέτρηση για την περίπτωση αγρίου τύπου Erv1 και SPS Mia40 ήταν η
αναμενόμενη (Kd~19μM), ενώ για την περίπτωση αλληλεπίδρασης της Erv1 με την
Quadruple Cysteine Mia40 δεν ήταν δυνατή η μέτρηση. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι η
Erv1 δεν αλληλεπιδρά καθόλου με την Mia40 όταν εκείνη δεν διαθέτει ένα
οξειδωμένο και αναδιπλωμένο CX9C μοτίβο (Εικόνα 17).

Εικόνα 17: ITC γραφήματα. Α. ITC γράφημα της αγρίου τύπου Erv1 και της SPS Mia40 (πείραμα
ελέγχου). Β. ITC γράφημα του διαλύματος και της SPS+Quadruple Mia40. C. ITC γράφημα της
αγρίου τύπου Erv1 και της SPS+Quadruple Mia40.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα συνδυαστικά αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων, είναι
προφανές πως η παρουσία ενός αναδιπλωμένου διπλού CX9C μοτίβου, είναι τελικά
απαραίτητη προϋπόθεση για την οξείδωση του ενεργού κέντρου, CPC, της Mia40 από
την Erv1.

2.3 Ισοδυναμία των δισουλφιδικών δεσμών του CX9C μοτίβου.
Παρόλα αυτά, δημιουργείται η απορία κατά πόσο είναι της ίδιας σημασίας οι δύο
δισουλφιδικοί δεσμοί του δομικού μοτίβου για την σταθερότητα της Mia40.
Προκειμένου να παρέχουμε πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, διεξήγαμε
πειράματα εισόδου σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια των μεταλλαγμάτων SPC+C1/4S
και SPC+C2/3S Mia40.
Χρησιμοποιήθηκε το SPC υπόβαθρο για να ενισχύσουμε το μικτό δισουλφιδικό
ενδιάμεσο με την Erv1 ώστε να είμαστε σε θέση να το παρατηρήσουμε, αφού όπως
δείξαμε παραπάνω αλληλεπιδρά με την δεύτερη κυστεΐνη του CPC μοτίβου. Από
αυτό το πείραμα φαίνεται πως και οι δύο δισουλφιδικές γέφυρες είναι σχεδόν
ισοδύναμες, όσο αφορά στην αλληλεπίδραση τους με την ενδογενή Mia40 (Εικόνα
18). Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την οξείδωση όμως, από την στιγμή που
δεν παρατηρείται μετατόπιση στο πήκτωμα μεταξύ οξειδωμένου και μη μονομερούς.
Τέλος, το ενδιάμεσο με την Erv1 δεν είναι ξεκάθαρο αν πραγματικά σχηματίζεται.

Για να διασαφηνίσουμε περαιτέρω την σημασία των δισουλφιδικών δεσμών του
δομικού μοτίβου, πραγματοποιήσαμε πείραμα εισόδου αυτών των μεταλλαγμάτων σε
galErv1 μιτοπλάστες με την μετέπειτα προσθήκη πρωτεΐνης Erv1. Και στις δύο
περιπτώσεις, τα υποστρώματα οξειδώθηκαν και σχημάτισαν μικτό δισουλφιδικό
ενδιάμεσο με την πρωτεΐνη Erv1, επιβεβαιώνοντας ότι στο κάθε μετάλλαγμα η μια
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δισουλφιδική γέφυρα, ναι μεν δεν μπορεί να παρατηρηθεί αλλά έχει σχηματιστεί μετά
την αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40, ενώ και στις δύο περιπτώσεις
προσφέρουν σταθερότητα για να επιτραπεί η αλληλεπίδραση με την Erv1. Επομένως
και οι δύο είναι σημαντικές για την αναδίπλωση της Mia40 (Εικόνα 19).

Εικόνα 18: Τα μεταλλάγματα της Mia40 που μπορούν να σχηματίσουν μόνο ένα σωστό
δισουλφιδικό δεσμό δεν παρουσιάζουν πρόβλημα στην αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40.
Πείραμα εισόδου ραδιενεργών μεταλλαγμάτων Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Απομάκρυνση
υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

Εικόνα 19: Οι δύο δισουλφιδικοί δεσμοί του CX9C μοτίβου είναι σχεδόν ισοδύναμοι όσο αφορά
την σταθερότητα της δομής, για να αλληλεπιδράσει η Erv1 με το CPC. Πείραμα εισόδου
ραδιενεργής μεταλλαγμένης Mia40 για είκοσι λεπτά σε galErv1 μιτοπλάστες, όπου προστίθεται
ανασυνδιασμένη Erv1 αγρίου τύπου. Η παρουσία μιτοπλαστών επιβεβαιώθηκε με ανοσοαποτύπωση με
χρήση αντισωμάτων για γνωστές μιτοχονδριακές πρωτεΐνες μάρτυρες.
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Εφόσον, η Mia40 δείχνει να είναι αρκετά σταθερή με ένα μόνο δεσμό, είτε τον
εσωτερικό είτε τον εξωτερικό, στο δομικό CX9C μοτίβο, για να αλληλεπιδράσει με
την ενδογενή Erv1, θέσαμε το ερώτημα κατά πόσο η δημιουργία ενός λάθους δεσμού
θα επέτρεπε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Έτσι, δημιουργηθήκαν δύο μεταλλάγματα, το
SPC+C1/3S και το SPC+C2/4S Mia40, τα οποία έχουν αλλαγμένες τις χιαστή
κυστεΐνες τους σε σερίνες. Επομένως, δεν έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν
ούτε ένα σωστό δισουλφιδικό δεσμό, παρά μόνο ένα λανθασμένο στη δομική τους
περιοχή. Για να ελέγξουμε αν θα υπάρχει αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40, για
να γίνει η οξείδωση στο δομικό μοτίβο, διεξήχθησαν πειράματα εισόδου αυτών των
πρωτεϊνών σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια (Εικόνα 20). Από το αποτέλεσμα που
πήραμε φαίνεται πως δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την αλληλεπίδραση, ενώ και σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν έχει γίνει οξείδωση ή όχι.

Εικόνα 20: Τα μεταλλάγματα της Mia40 που δεν μπορούν να σχηματίσουν κανένα σωστό
δισουλφιδικό δεσμό στο δομικό CX9C δεν παρουσιάζουν πρόβλημα στην αλληλεπίδραση με την
ενδογενή Mia40. Πείραμα εισόδου ραδιενεργών μεταλλαγμάτων Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια.
Απομάκρυνση υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

Παρόλα αυτά, σε αυτό το πείραμα δεν υπάρχει καθόλου μικτό δισουλφιδικό
ενδιάμεσο με την Erv1, και γι’αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε πείραμα εισόδου των
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μεταλλαγμάτων αυτών σε galErv1 μιτοπλάστες, με την μετέπειτα προσθήκη
ανασυνδιασμένης πρωτεΐνης Erv1 (Εικόνα 21).
Σαν απόρροια των παραπάνω, καταλήγουμε ότι ενώ ένας μόνο σωστός δεσμός
επιτρέπει την αλληλεπίδραση με την Erv1, ένας λανθασμένος δεσμός ακόμα και αν
δημιουργηθεί, δεν σταθεροποιεί την δομή αρκετά και με τέτοιο τρόπο, ώστε να
μπορεί να αλληλεπιδράσει με την Erv1 μετέπειτα για την οξείδωση του CPC,
δημιουργώντας το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο μεταξύ υποστρώματος και Erv1.

Εικόνα 21: Ένας λάθος δισουλφιδικός δεσμός του CX9C μοτίβου φαίνεται να επηρεάζει την
σταθερότητα της δομής με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με την Erv1.
Πείραμα εισόδου ραδιενεργής μεταλλαγμένης Mia40 για είκοσι λεπτά σε galErv1 μιτοπλάστες, όπου
προστίθεται ανασυνδιασμένη Erv1 αγρίου τύπου. Η παρουσία μιτοπλαστών επιβεβαιώθηκε με
ανοσοαποτύπωση με χρήση αντισωμάτων για γνωστές μιτοχονδριακές πρωτεΐνες μάρτυρες.

2.4 In vivo πειράματα για να εξακριβωθεί η λειτουργικότητα των μεταλλαγμάτων
Μέχρι αυτό το σημείο, η μελέτη των διαφόρων μεταλλαγμάτων της Mia40 είχε
περιοριστεί στην ικανότητα εισόδου τους στα μιτοχόνδρια καθώς και της
αλληλεπίδρασης τους με τις ενδογενείς πρωτεΐνες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν
πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας, για την εξέταση των μεταλλαγμάτων
της Mia40, χρησιμοποιώντας το στέλεχος σακχαρομύκητα που έχει το ενδογενές
γονίδιο της Mia40 υπό τον έλεγχο του υποκινητή γαλακτόζης (GAL1-10).
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Ουσιαστικά, η διαδικασία περιλαμβάνει μετασχηματισμό του στελέχους GALMia40
με πλασμίδιο που φέρει την μεταλλαγμένη μορφή της Mia40 υπό τον ενδογενή
υποκινητή του γονιδίου. Έτσι καταστέλλοντας την έκφραση της ενδογενούς Mia40, η
οποία είναι ζωτικής σημασίας, μεγαλώνοντας τα κύτταρα σε θρεπτικά που περιέχουν
γλυκόζη, ελέγχουμε αν επηρεάζει το μετάλλαγμα την βιωσιμότητα τους. Συνεπώς, αν
η μεταλλαγμένη Mia40 δεν είναι λειτουργική θα παρατηρήσουμε θνησιμότητα των
κυττάρων.
Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί in vivo πειράματα με μεταλλάγματα της Mia40
κάποια από τα οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 22. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες.
λειτουργικές δεν είναι οι μεταλλάξεις SPS, CPS, C1S, C1/3S, C2/4S, C1/2S, C3/4S,
C1/2/4S και C1/2/3S [3]. Ως πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα στα οποία
είχαν μετασχηματιστεί κενά πλασμίδια, ανίκανα να επιβιώσουν σε συνθήκης
καταστολής της ενδογενούς Mia40. Σε αυτά τα αποτελέσματα καταλήγουν και άλλες
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα εργαστήρια [23,48]. Κάποια από αυτά τα
δεδομένα αναδεικνύουν ως σημαντική για την λειτουργία την πρώτη κυστεΐνη του
διπλού CX9C μοτίβου.

Εικόνα 22: Πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας (προηγούμενες μελέτες). [3]
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2.5 Αλληλεπίδραση μεταξύ ενδογενούς και υποστρώματος Mia40
Το επόμενο βήμα ήταν να δείξουμε αν κάποια κυστεΐνη από το δομικό μοτίβο είναι
υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40, παρόλο που το Quadruple
Cysteine μετάλλαγμα δεν είχε πρόβλημα στην αλληλεπίδραση αυτή, από την στιγμή
που κάποια από τα in vivo πειράματα αναδείκνυαν την πρώτη από το δομικό μοτίβο.
Έτσι, δημιουργήθηκαν τριπλά μεταλλάγματα, σε υπόβαθρο CPS, αφήνοντας κάθε
φορά μια κυστεΐνη, μεταλλάσσοντας τις υπόλοιπες σε σερίνες. Ακολούθησε
παραγωγή ραδιενεργών υποστρωμάτων και πειράματα εισόδου σε μιτοχόνδρια
αγρίου τύπου, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω. Παρατηρήσαμε ότι όλα τα
μεταλλάγματα

δεν

παρουσίασαν

πρόβλημα

στο

να

δημιουργήσουν

μικτά

δισουλφιδικά ενδιάμεσα με την ενδογενή Mia40 (Εικόνα 23). Επομένως δεν είμαστε
σε θέση να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς αυτή η μέθοδος δεν μας
επέτρεψε να ξεχωρίσουμε ποια κυστεΐνη είναι σημαντική για την αλληλεπίδραση με
την ενδογενή Mia40.

Εικόνα 23: Καμία κυστεΐνη του CX9C υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40.
Πείραμα εισόδου ραδιενεργών μεταλλαγμάτων Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Απομάκρυνση
υποστρώματος που δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.
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2.6 Υδρόφοβη περιοχή δρα ως κοιλότητα πρόσδεσης υποστρωμάτων
Προηγούμενες μελέτες ανέδειξαν την παρουσία μιας περιοχής που σχηματίζει μια
κοιλότητα από συντηρημένα υδρόφοβα αμινοξέα και πιθανόν να μπορεί να
λειτουργεί σαν περιοχή πρόσδεσης του υποστρώματος για την οξείδωση του από το
ενεργό κέντρο, το οποίο στέκεται πάνω από την κοιλότητα σαν «καπάκι» (Εικόνα 24)
[3].

Εικόνα 24: Αναπαράσταση δομής της ανθρώπινης Mia40. Με διάγραμμα κορδέλας παρατηρούμε
τις έλικες, ενώ με κίτρινο συμβολίζονται οι δεσμοί. Στην απεικόνιση επιφάνειας με κόκκινο
συμβολίζεται η περιοχή που απαρτίζεται από τα υδρόφοβα αμινοξέα. Το ενεργό κέντρο της πρωτεΐνης
(κίτρινο) στέκεται πάνω από την κοιλότητα. [3]

Εκτενείς μεταλλάξεις αυτών των αμινοξέων σε αλανίνες πραγματοποιήθηκαν σε αυτή
την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε εκείνα τα αμινοξέα που είναι
κρίσιμα για την λειτουργία της πρωτεΐνης (Εικόνα 25). Στο παρελθόν είχαν γίνει
πειράματα in vitro ανασύστασης αλληλεπίδρασης αυτών των μεταλλαγμάτων με τα
υποστρώματα Tim10 και Cox17 καθώς και in vivo για τον έλεγχο της βιωσιμότητας
τους [3].

Εικόνα 25: Σχηματική αναπαράσταση της θέσης των συντηρημένων υδρόφοβων της Mia40.
Αυτά τα αμινοξέα μεταλλάχθηκαν σε αλανίνες, δημιουργώντας διπλά, τετραπλά, εξαπλά και οκταπλά
μεταλλάγματα.
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Σε αυτή τη μελέτη, ελέγξαμε την ικανότητα των μεταλλαγμάτων να εισέλθουν σε
μιτοχόνδρια και να αλληλεπιδράσουν με τις ενδογενείς πρωτεΐνες, καθώς επίσης
έγιναν και πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας για να ελεγχθεί η βιωσιμότητα
τους.
Παρατηρήσαμε ότι τα υποστρώματα που έφεραν διπλές μεταλλάξεις δεν είχαν
πρόβλημα στην αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 στα πειράματα εισόδου σε
μιτοχόνδρια (Εικόνα 26). Έπρεπε να προκληθούν πάνω από έξι μεταλλάξεις για να
μην δημιουργηθεί μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο. Συγκεκριμένα τα μεταλλάγματα
που είχαν πρόβλημα στην αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 ήταν εκείνα που
έφεραν πάνω από έξι μεταλλάξεις στην κοιλότητα, καθώς η γενικότερη
υδροφοβικότητα της περιοχής φαίνεται να διατηρείται αρκετά.
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Εικόνα 26: Πειράματα εισόδου υδρόφοβων μεταλλαγμάτων της Mia40. Πείραμα εισόδου
ραδιενεργών μεταλλαγμάτων Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Απομάκρυνση υποστρώματος που
δεν έχει εισέλθει με χρήση πρωτεϊνάσης K.

2.7 In vivo πειράματα για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των υδρόφοβων
μεταλλαγμάτων
Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει πως τα μεταλλάγματα της Mia40 στην περιοχή
αυτή δεν ήταν λειτουργικά και κατά συνέπεια τα κύτταρα πέθαιναν [3]. Εμείς
πραγματοποιήσαμε πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας με τις μορφές της
Mia40 που έφεραν διπλές μεταλλάξεις στην υδρόφοβη περιοχή. Τα in vivo πειράματα
κατέδειξαν θνησιμότητα για όλα τα διπλά μεταλλάγματα της Mia40, παρόλο που τα
in organellο πειράματα εισόδου δεν έδειξαν να έχουν πρόβλημα στον σχηματισμό
των μικτών δισουλφιδικών ενδιάμεσων (Εικόνα 27).
Αυτός ο φαινότυπος θα μπορούσε να αποδοθεί σε πιθανά προβλήματα σε
συγκεκριμένα στάδια της βιογένεσης, γεγονός που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε
μελλοντικές μελέτες.
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Εικόνα 27: Πειράματα
μεταλλαγμάτων.

γενετικής

συμπληρωματικότητας

των

διπλών

υδρόφοβων

Πάνω στη μελέτη αυτής της περιοχής, έχουν γίνει επίσης in vivo πειράματα με
πρωτεΐνες με μια μόνο μετάλλαξη (συγκεκριμένα τις F315E και F318E) τα οποία δεν
έδειξαν να επηρεάζουν την ανάπτυξη των κυττάρων αρνητικά. Τα μεταλλάγματα
F311E και F334E έδειξαν μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος όμως υπερνικήθηκε
με υπερ-έκφραση της Erv1 [23].
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η πρωτεΐνη Mia40 είναι ο βασικός παράγοντας του οξειδωτικού μονοπατιού
αναδίπλωσης των μιτοχονδρίων. Σε αυτή την εργασία μελετήσαμε την βιογένεση της
Mia40 με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα πως λειτουργεί ως υπόστρωμα, ποια
είναι ακριβώς τα στάδια οξείδωσής της ώστε να καταλήγει σε μια εμπεδωμένη στην
εσωτερική μεμβράνη, αναδιπλωμένη και ενεργή Mia40.
Αρχικά εστιάσαμε στον τρόπο εισόδου του υποστρώματος Mia40 στα μιτοχόνδρια
και την ταυτοποίηση των μικτών δισουλφιδικών ενδιάμεσων που δημιουργούνται με
την ενδογενή Mia40 και Erv1. Προκειμένου να διευκρινίσουμε αν κάποιο από αυτά
τα ενδιάμεσα σχετίζεται με τις κυστεΐνες του ενεργού κέντρου της (CPC),
δημιουργήσαμε τα μεταλλάγματα SPC και CPS μέσω στοχευμένης μεταλλαξιγένεσης
και παρατηρήσαμε ότι η Erv1 αλληλεπιδρά με την δεύτερη κυστεΐνη του καταλυτικού
κέντρου. Από την άλλη, με την δημιουργία ενός μεταλλάγματος χωρίς κυστεΐνες στο
διπλό CX9C μοτίβο, και πραγματοποίηση πειραμάτων εισόδου ραδιενεργής
πρωτεΐνης σε αγρίου τύπου αλλά και σε μεταλλαγμένα μιτοχόνδρια, συνδέσαμε το
μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40 (140kDa), με την οξείδωση
του δομικού μοτίβου της πρωτεΐνης. Ακολούθως, δείξαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει
οξειδωμένο το διπλό CX9C μοτίβο ως προϋπόθεση, προκειμένου να είναι σε θέση η
Erv1 να αλληλεπιδράσει με την δεύτερη κυστεΐνη του CPC.
Στην συνέχεια, προσεγγίσαμε τους δύο δεσμούς του δομικού μοτίβου και μελετήσαμε
την σπουδαιότητα τους στην σταθερότητα της δομής της Mia40, και κατά συνέπεια
την αλληλεπίδραση με την Erv1. Έτσι δείξαμε, ότι και ο εσωτερικός και ο εξωτερικός
δεσμός φαίνεται να κατέχουν την ίδια σημασία και ένας μόνο από τους δύο, αλλά
σωστός, αρκεί για να σταθεροποιήσει την δομή της Mia40 αρκετά, ώστε να οξειδώσει
η Erv1 το καταλυτικό κέντρο της, CPC.
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Σε προηγούμενες μελέτες είχε ελεγχθεί η βιωσιμότητα κυττάρων σακχαρομύκητα,
στα οποία εκφραζόταν διάφορα μεταλλάγματα της Mia40. Το κοινό στοιχείο στα
περισσότερα θνησιγενή από αυτά ήταν ότι είχε μεταλλαχθεί η πρώτη κυστεΐνη του
διπλού CX9C μοτίβου. Έχοντας σημειώσει αυτή την παρατήρηση, δημιουργήσαμε
τριπλά μεταλλάγματα, σε CPS υπόβαθρο, για να εντοπίσουμε την κυστεΐνη με την
οποία αλληλεπιδρά η ενδογενής Mia40, για να οξειδώσει εν τέλει το δομικό μοτίβο.
Τα πειράματα που διεξήχθησαν δεν έδειξαν κάποιο σημαντικό ρόλο για κάποια
κυστεΐνη του μοτίβου, αφού όλα τα μεταλλάγματα έδωσαν το μικτό δισουλφιδικό
ενδιάμεσο με την ενδογενή Mia40. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα για
τα άλλα υποστρώματα της Mia40, καθώς φαίνεται πως το σύστημα δεν είναι τόσο
αυστηρό και εξειδικευμένο, στην περίπτωση της οξείδωσης της Mia40 ως
υπόστρωμα. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το SPS μετάλλαγμα στο
καταλυτικό κέντρο της πρωτεΐνης δεν είναι σε θέση να εισέλθει στα μιτοχόνδρια.
Είναι πιθανό να είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δύο κυστεϊνών είτε του CPC, είτε
μιας εκ των δύο του CPC και άλλης μίας από το CX9C, καθώς τα πειράματα μας δεν
ανέδειξαν πρόβλημα στην δημιουργία του 140kDa συμπλόκου, παρά μόνο στην
περίπτωση του SPC+Quadruple και CPS+Quadruple.
Στο παρελθόν, είχε προταθεί η παρουσία μιας υδρόφοβης περιοχής, πάνω στην οποία
προσδένονται τα υποστρώματα της Mia40 για να οξειδωθούν [3]. Εκτενής
μεταλλαξιγένεση στην περιοχή αυτή, και πειράματα εισόδου σε μιτοχόνδρια αγρίου
τύπου, καθώς και μεταλλαγμένα, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτής της περιοχής και
κατέδειξαν τα αμινοξέα L299, M302, F311, F315, F334, M337 ως εκείνα που
συλλογικά έχουν την σπουδαιότερη σημασία.
Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή συνοψίζεται στην εικόνα παρακάτω, η οποία
παρουσιάζει τα στάδια βιογένεσης της Mia40 στον διαμεμβρανικό χώρο των
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μιτοχονδρίων. Αφού εισέλθει στα μιτοχόνδρια μέσω του TOM καναλιού,
εμπεδώνεται στην εσωτερική μεμβράνη χρησιμοποιώντας το κανάλι TIM23, ενώ η
πρωτεΐνη MPP αποκόπτει το σινιάλο στόχευσης. Σε ένα τρίτο στάδιο, η ενδογενής
Mia40 αναλαμβάνει την οξείδωση και αναδίπλωση του διπλού CX9C μοτίβου της
εισαγόμενης Mia40. Με αυτόν τον τρόπο ανάγεται το CPC της ενδογενούς Mia40, το
οποίο θα οξειδωθεί από την Erv1. Με το δομικό μοτίβο της, CX9C, σταθερό λόγω τον
δισουλφιδικών δεσμών, η Erv1 μπορεί να αλληλεπιδράσει με την δεύτερη κυστεΐνη
του καταλυτικού κέντρου του υποστρώματος Mia40 και το οξειδώνει. Έτσι
καταλήγουμε σε μια πλήρως αναδιπλωμένη και ενεργή Mia40 στον διαμεμβρανικό
χώρο (Εικόνα 28).

Εικόνα 28: Μοντέλο βιογένεσης της Mia40. Παρουσίαση των σταδίων εισόδου, εμπέδωσης και
οξείδωσης της στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων.

Πολλά είναι ακόμα τα αναπάντητα ερωτήματα για την Mia40 αλλά και την Erv1.
Συγκεκριμένα, υπάρχει το μετάλλαγμα SPS της Mia40 που δεν μπορεί να εισέλθει
στα μιτοχόνδρια για λόγους, τους οποίους πρέπει να αποσαφηνίσουμε σε μελλοντικές
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μελέτες. Είναι πιθανόν να σχετίζεται αυτό το πρόβλημα με την αλληλεπίδραση με την
ενδογενή Mia40, παρόλο που δεν έχουμε καταφέρει να εστιάσουμε μέσω ποιου
αμινοξέος δημιουργείται το μικτό δισουλφιδικό ενδιάμεσο. Επιπλέον, το μόνο
φυσιολογικό υπόστρωμα για την Erv1 που έχει βρεθεί προς το παρόν είναι η Mia40.
Στο μέλλον θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε άλλα πιθανά
υποστρώματα της πρωτεΐνης αυτής. Έχουν γίνει μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι η
γλουταθιόνη (GSH) έχει ρόλο proofreading, και σπάει τους λάθος δισουλφιδικούς
δεσμούς [54]. Ο έλεγχος της δράσης της GSH στο μιτοχόνδριο με τα μεταλλάγματα
της Mia40 που έχουν τους λάθος δισουλφιδικούς δεσμούς (SPC+C1/3S,
SPC+C2/4S), μέσω πειραμάτων εισόδου (in organellο) καθώς επίσης και με
πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας σε ένα στέλεχος ΔGSH (in vivo) θα
μπορούσαν να αποτελούν δύο μελλοντικές προσεγγίσεις.
Τέλος, φαίνεται από τα πειράματα μας, πως συγκεκριμένα αμινοξέα είναι σημαντικά
στην υδρόφοβη περιοχή για την αλληλεπίδραση με την ενδογενή Mia40 και την
οξείδωση της ως υπόστρωμα. Παρόλα αυτά, ενώ τα υποστρώματα με τις διπλές
σημειακές μεταλλάξεις αλληλεπιδρούν κανονικά και οξειδώνονται στο δομικό τους
μοτίβο, στα πειράματα γενετικής συμπληρωματικότητας παρουσιάζουν φαινότυπο
θνησιμότητας. Αυτός ο φαινότυπος θα μπορούσε να αποδοθεί σε πιθανές ανωμαλίες
σε συγκεκριμένα στάδια της βιογένεσης και θα πρέπει να εξηγηθεί σε μελλοντικές
μελέτες.

Παράλληλα με τα παραπάνω πειράματα, κατά την διάρκεια του δεύτερου rotation,
καθώς και ενός μικρού μέρους της μεταπτυχιακής διατριβής, πραγματοποιήθηκαν
μελέτες σε ένα διαφορετικό μοντέλο οργανισμό, τον C.elegans. Πρόκειται για ένα
οργανισμό που χρησιμοποιείται σε πολλούς ερευνητικούς τομείς, λόγω των πολλών
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πλεονεκτημάτων του, όπως ο σύντομος κύκλος ζωής, το μικρό μέγεθος, η
στερεοτυπική ανάπτυξη του κτλ. Ο σκοπός ήταν να μελετήσουμε τυχόν φαινοτυπικές
ανωμαλίες των σκουληκιών όταν σταματήσουμε την έκφραση των γονιδίων Mia40
και Erv1 σε αυτά, με χρήση της μεθόδου επεμβατικού RNA (RNAi silencing). Αυτή
η μέθοδος είναι υψηλά εκλεκτική όσο αφορά την αποικοδόμηση του mRNA στόχου,
αν το εξωγενώς προστιθέμενο dsRNA (double stranded) έχει αλληλουχία ακριβούς
ομολογίας με τον στόχο. Επομένως, ενώ η μεταγραφή του γονιδίου πραγματοποιείται
κανονικά, η μετάφραση σε πρωτεΐνη παρεμποδίζεται με επιλεκτική αποδόμηση του
mRNA της.
Οι φαινότυποι που προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε ήταν θνησιμότητα, εμβρυική
ανάπτυξη, ρυθμός εναπόθεσης αυγών, στειρότητα, ανατομικές ανωμαλίες, καθώς και
ανωμαλίες στην συμπεριφορά (ρυθμός αφόδευσης, κίνηση, pumping). Δυστυχώς, ενώ
τα πειράματα επαναλήφθηκαν αρκετές φορές δεν φάνηκε να υπάρχουν ξεκάθαρες
φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των μεταλλαγμένων σκουληκιών και εκείνων των
πειραμάτων ελέγχου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες (όπως την
πιθανότητα να μην έχει σιγαστεί η έκφραση των γονιδίων σε όλα κύτταρα του
οργανισμού ή την παρουσία πρωτεϊνών που αναπληρώνουν την δράση τους), οι
οποίοι θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές μελέτες, στις οποίες θα εξετασθούν
επιπλέον φαινότυποι.
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