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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 Το ριβόσωμα είναι ο χώρος, όπου γίνεται η μετάφραση του mRNA. 

Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που περιέχονται στο mRNA για να παράγει την 

αντίστοιχη αλληλουχία αμινοξέων. Στην ουσία παρέχει την πλατφόρμα, στην οποία 

κάθε κωδικόνιο του mRNA ταιριάζει με το αμινοξύ, στο οποίο αντιστοιχεί. Ο 

φυσικός σύνδεσμος ανάμεσα στον κόσμο του RNA και των πρωτεϊνών είναι τα 

tRNAs. Το ένα άκρο από κάθε tRNA, το αντικωδικόνιο, είναι συμπληρωματικό με το 

κωδικόνιο του mRNA, ενώ το άλλο άκρο, το CCA άκρο, έχει προσδεδεμένο το 

αμινοξύ, που είναι ειδικό για το συγκεκριμένο κωδικόνιο. 

 Ο ρόλος του ριβοσώματος είναι να διασφαλίζει ότι το mRNA μεταφράζεται 

στο σωστό πλαίσιο και ότι κάθε tRNA ακολουθεί πιστά τον κώδικα. Το ριβόσωμα 

επιτελεί αυτή τη λειτουργία με εκπληκτική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα. Θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι συμπεριφέρεται σαν ένα μικρό εργοστάσιο, καταλύοντας 

σε γρήγορους κύκλους το σχηματισμό πεπτιδικών δεσμών. Διαχειρίζεται όλα όσα 

χρειάζονται για την επιτέλεση των βημάτων της πρωτεϊνικής σύνθεσης, εφόσον 

βρίσκεται στο κατάλληλο ιοντικό περιβάλλον. 

 Η πρωτεϊνική σύνθεση χωρίζεται σε τρία στάδια: 

 Έναρξη: περιλαμβάνει τις διαδικασίες που προηγούνται του σχηματισμού του 

πεπτιδικού δεσμού μεταξύ των δύο πρώτων αμινοξέων της πρωτεΐνης. 
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 Επιμήκυνση: περιλαμβάνει όλες τις αντιδράσεις από τη δημιουργία του πρώτου 

πεπτιδικού δεσμού, μέχρι την προσθήκη και του τελευταίου αμινοξέος. 

 Τερματισμός: περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για να 

απελευθερωθεί η ολοκληρωμένη πολυπεπτιδική αλυσίδα. 

 

1.1.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Όλα τα ριβοσώματα σε ένα κύτταρο είναι πανομοιότυπα. Ένα ριβόσωμα, 

πάντα, αποτελείται από δύο υπομονάδες, καθεμία από τις οποίες περιέχει ένα είδος 

rRNA μεγάλου μοριακού βάρους, αλλά και έναν αριθμό μικρών πρωτεϊνών. Σε 

ορισμένα κύτταρα, η μεγάλη υπομονάδα περιέχει και άλλα μικρότερα RNAs. 

Ηλεκτρονικές μικρογραφίες των δύο υπομονάδων, αλλά και ολόκληρων 

προκαρυωτικών ριβοσωματικών συμπλόκων, φανερώνουν ότι το 70S ριβόσωμα έχει 

ασύμμετρη κατασκευή   (Εικ. 1). Ακόμη, φαίνεται ότι μεταξύ των υπομονάδων 

παρεμβάλλεται μία κοιλότητα, στην οποία υπάρχουν θέσεις που έχουν τεράστια 

σημασία για την πρωτεΐνοσύνθεση. Τα RNAs αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του 

βακτηριακού ριβοσώματος. Αποτελούν τη «σπονδυλική στήλη» κάθε υπομονάδας, η 

οποία καθορίζει τη δομή του ριβοσώματος και τη θέση των ριβοσωματικών 

πρωτεϊνών. 

Στο εντεροβακτήριο Escherichia coli, η μεγάλη υπομονάδα (50S) 

συγκροτείται από 33 πρωτεΐνες και δύο RNAs, τα 23S και 5S, τα οποία έχουν 2900 

και 120 νουκλεοτίδια, αντίστοιχα. Το 23S rRNA, χωρίζεται σε έξι περιοχές, ενώ το 

5S rRNA θεωρείται η έβδομη περιοχή της υπομονάδας. Η μεγάλη υπομονάδα 

αποτελείται από μία στρογγυλεμένη βάση με τρεις προεκβολές: την L1, την κεντρική 

προεκβολή (αποτελείται από το 5S rRNA, μέρος του 23S rRNA και τις πρωτεΐνες L5, 

L18, L25, L33)  και το μίσχο L7/L12 (Matadeen et al., 1999). Ένα τούνελ ξεκινάει 

από το κέντρο της πεπτιδυλικής τρανσφεράσης, όπου λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός 

του πεπτιδικού δεσμού (Lieberman and Dahlberg, 1995) και οδηγεί στο 

κυτταρόπλασμα. Το τούνελ αυτό έχει μήκος 100Å, πλάτος 25Å και φιλοξενεί 30-50 

αμινοξέα της αυξανόμενης αλυσίδας (Yonath et al., 1987). 

Η μικρή υπομονάδα (30S) συντίθεται από 21 πρωτεΐνες και ένα RNA, το 16S, 

το οποίο φέρει, περίπου, 1500 νουκλεοτίδια. Το 16S rRNA αποτελείται από πέντε 

διακριτές περιοχές. Αν περιγραφεί ανθρωπομορφικά, θα μπορούσε κανείς να πει, ότι 

φέρει μία κεφαλή, η οποία συνδέεται μέσω ενός λαιμού με το σώμα. Το τελευταίο 
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φέρει έναν ώμο και μία πλατφόρμα. Παρατηρούνται και πιο λεπτά δομικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι το ράμφος και το σπιρούνι, τα οποία συγκροτούνται από 

τις έλικες h33 και h6 αντίστοιχα (Brodersen et al., 2002).  

Η τριτοταγής δομή του ριβοσώματος είναι συντηρημένη, αλλά υπάρχει 

αξιοσημείωτη ποικιλία στο συνολικό μέγεθός του, καθώς και στην αναλογία 

πρωτεϊνών και RNA. Οι ριβοσωμικές πρωτεΐνες είναι γνωστές ως r-πρωτεΐνες. Ένα 

βασικό χαρακτηριστικό των r-πρωτεϊνών είναι το σχετικά μεγάλο ποσοστό βασικών 

αμινοξέων (όπως λυσίνη, αργινίνη), γεγονός που τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με 

το rRNA, αλλά και μεταξύ τους. Στην ιδιότητα αυτή βασίζεται η συγκρότηση του 

ριβοσώματος, αν και μεταξύ rRNA και πρωτεϊνών δεν δημιουργούνται ομοιοπολικοί 

δεσμοί, αλλά ποικιλία ιοντικών αλληλεπιδράσεων. Η τάση πρόσδεσης, ή αλλιώς, η 

συγγένεια τόσο των πρωτεϊνών μεταξύ τους, όσο και μεταξύ πρωτεϊνών και rRNA, 

εξαρτάται από το είδος της πρωτεΐνης και από την παρουσία και μοριακή 

συγκέντρωση ορισμένων ιόντων. Οι ριβοσωμικές πρωτεΐνες μπορεί να έχουν είτε 

δομικό είτε λειτουργικό ρόλο (Klein et al., 2004). 

Υπάρχουν τρεις θέσεις για την πρόσδεση των tRNAs στο ριβόσωμα, οι Α-, Ρ- 

και Ε- θέσεις. Ένα εισερχόμενο αμινοακυλο-tRNA δεσμεύεται στην Α-θέση. Πριν 

την είσοδο του αμινοακυλο-tRNA, η θέση αποκαλύπτει το κωδικόνιο που αντιστοιχεί 

στο αμινοξύ που πρόκειται να συνδεθεί στην αλυσίδα. Το κωδικόνιο που 

αντιπροσωπεύει το πιο πρόσφατα προσδεδεμένο αμινοξύ στη σχηματιζόμενη 

πολυπεπτιδική αλυσίδα βρίσκεται στη Ρ-θέση. Η θέση αυτή καταλαμβάνεται από ένα 

πεπτίδυλο-tRNA, το οποίο μεταφέρει τη σχηματιζόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα. Το 

αποακυλιωμένο tRNA, που προκύπτει μετά την αντίδραση πεπτιδυλοτρανσφεράσης 

μεταφέρεται στην Ε-θέση, πριν απομακρυνθεί από το ριβόσωμα. Η Α-θέση 

εντοπίζεται κοντά στο μίσχο L7/L12, η Ρ-θέση μεταξύ του λαιμού της μικρής 

υπομονάδας και της κεντρικής προεξοχής της μεγάλης υπομονάδας και η Ε-θέση 

στην προεξοχή L1 (Stark et al., 1997). 

Το άκρο ενός tRNA που μεταφέρει ένα αμινοξύ βρίσκεται στο καταλυτικό 

κέντρο της μεγάλης υπομονάδας, ενώ το αντικωδικόνιο στο άλλο άκρο αλληλεπιδρά 

με το mRNA, που είναι δεσμευμένο στην περιοχή αποκωδικοποίησης της μικρής 

υπομονάδας. Ο σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού λαμβάνει χώρα όταν το πολυπεπτίδιο 

του πεπτίδυλο-tRNA μεταφέρεται στο αμινοξύ που φέρει το νεοεισερχόμενο 

αμινοακυλο-tRNA. Η αντίδραση αυτή καταλύεται από συστατικά της μεγάλης 
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υπομονάδας του ριβοσώματος, που στο σύνολό τους αποδίδονται με τον όρο 

ριβοσωματική πεπτιδυλο-τρανσφεράση. 

 

 
 
          Εικ. 1 . Ριβοσωματικό σύμπλοκο κατά την πρωτεΐνοσυνθεση 

 
 

1.1.2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Η έναρξη της πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν είναι μία λειτουργία ριβοσωματικών 

συμπλόκων, αλλά αναλαμβάνεται από χωριστές υπομονάδες, οι οποίες συνδέονται 

κατά την έναρξη. Τα 70S ριβοσώματα βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία με τις 30S 

και 50S υπομονάδες. Σε βακτήρια που βρίσκονται στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης, 

περίπου, το 20% των ριβοσωμάτων υπάρχουν ως 70S, ενώ τα υπόλοιπα υπάρχουν 

στη μορφή των υπομονάδων τους. 

Το mRNA αλληλεπιδρά ειδικά με το tRNA, καθώς και με τη μικρή 

υπομονάδα, κατά την έναρξη της μετάφρασης. Το τμήμα του, που καλύπτεται από το 

ριβόσωμα καλείται θέση πρόσδεσης του ριβοσώματος, RBS (ribosomal binding site), 

και περιλαμβάνει περίπου τριάντα νουκλεοτίδια. Τα βακτηριακά mRNAs, συνήθως, 

είναι πολυκιστρονικά και φέρουν πολλαπλές θέσεις για την έναρξη και τον 

τερματισμό της μετάφρασης (Shine J. and Dalgarno L., 1974). 

Οι θέσεις έναρξης της μετάφρασης στο mRNA, TIRs (translation initiation 

region), δε συγκροτούνται μόνο από τα κωδικόνια έναρξης. Επιπρόσθετα στοιχεία 

είναι απαραίτητα για να προάγουν τη σωστή έναρξη και να αποφευχθεί, για 

παράδειγμα, η έναρξη από AUG κωδικόνια, που κωδικοποιούν εσωτερικές 
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μεθειονίνες σε μία πρωτεΐνη. Ανοδικά του κωδικονίου έναρξης είναι η 5΄ μη 

μεταφράσιμη περιοχή (5΄ untranslated region). Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την 

αλληλουχία Shine-Dalgarno (SD sequence), η οποία μπορεί να σχηματίσει ζεύγη 

βάσεων με το 3΄ άκρο του 16S rRNA (Lee et al., 1996). Η SD περιοχή περιέχει, 

πάντα, μερικώς ή ολόκληρη, την εξαμελή αλληλουχία 5΄…AGGAGG…3΄ και η 

απόστασή της από το κωδικόνιο έναρξης καθορίζει το πόσο λειτουργική είναι 

(Shultzaberger et al., 2001). Στο E. coli, τα mRNAs έχουν την αλληλουχία SD 

τοποθετημένη 7±2 νουκλεοτίδια ανοδικά του κωδικονίου έναρξης, το οποίο μπορεί 

να είναι το AUG, GUG, UUG. Τα τρία αυτά κωδικόνια παρατηρούνται σε ποσοστά 

90%, 8% και 1% αντίστοιχα (Schneider et al., 1986). Μεταλλάξεις στην αλληλουχία 

SD ή στη συμπληρωματική της στο rRNA είναι επιβλαβείς και μπορεί να εμποδίσουν 

το mRNA να μεταφραστεί. 

Το mRNA, εκτός από την αλληλεπίδρασή του με το 3΄ άκρο του 16S rRNA 

αλληλεπιδρά και με άλλες θέσεις της μικρής υπομονάδας. Η πρωτεΐνη S1 

αλληλεπιδρά με μία περιοχή πλούσια σε πυριμιδίνες, στο 5΄ άκρο της SD 

αλληλουχίας. Αυτή η περιοχή, η πλούσια σε πυριμιδίνες, λειτουργεί ως μία θέση 

αναγνώρισης για το ριβόσωμα (Boni et al., 1991). Αμφισβήτηση υπάρχει για μία 

περιοχή του mRNA, καθοδικά του εναρκτήριου κωδικονίου, η οποία είναι 

συμπληρωματική με τμήμα της έλικας 44, του 16S rRNA. Η περιοχή αυτή 

ονομάζεται καθοδικό κουτί, DB (Downstream box) και αρχικά διαπιστώθηκε κάποια 

συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό συμπληρωματικότητας με το 16S rRNA και την 

αποτελεσματικότητα μετάφρασης του mRNA. Μάλιστα, προτάθηκε ότι ισχύει 

κάποιος μηχανισμός ανάλογος με τη SD, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν 

επιβεβαιώθηκε (Moll et al., 2001). 

Το πρώτο αμινοξύ μίας πρωτεΐνης είναι πάντα μία μεθειονίνη, προσδεδεμένη 

στο εναρκτήριο tRNAf-Met. Η μεθειονίνη που ενσωματώνεται εσωτερικά σε μία 

πρωτεΐνη είναι προσδεδεμένη στο tRNAMet επιμήκυνσης. Ο ρόλος του εναρκτήριου 

tRNA είναι να εξασφαλίζει τη σωστή έναρξη της μετάφρασης. Η φορμυλίωσή του 

αποκλείει τη συμμετοχή του στη φάση επιμήκυνσης (Rajbhandary U.L.,1994). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η φορμυλομάδα και το κατάλοιπο μεθειονίνης 

απομακρύνονται μετα-μεταφραστικά ή ακόμη καθώς το αυξανόμενο πολυπεπτίδιο 

εξέρχεται από το τούνελ εξόδου. Η φορμυλίωση του tRNA είναι σημαντική στην 

πρωτεϊνική σύνθεση, στο E. coli Μεταλλαγμένα tRNAs, ελαττωματικά στη 
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φορμυλίωση, είναι πολύ δύσκολο να προάγουν την έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης 

(Guillon et al., 1992). 

Το εναρκτήριο tRNA προσδένεται κατευθείαν στη Ρ-θέση, ενώ τα tRNAs 

επιμήκυνσης εισέρχονται στην Α-θέση και εν συνεχεία μετατοπίζονται στη Ρ-θέση, 

αφού προηγηθεί η αντίδραση πεπτιδυλοτρανσφεράσης. Η πρόσδεση των tRNAs στην 

Ρ- και Α-θέση ελέγχεται από τους εναρκτήριους παράγοντες και τους παράγοντες 

επιμήκυνσης αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, το εναρκτήριο tRNA έχει χαρακτηριστικά 

που το κάνουν να αναγνωρίζεται μόνο από τους εναρκτήριους παράγοντες. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι (Varshney et al., 1993): 

 Η απουσία ζεύγους βάσεων στα νουκλεοτίδια 1:72 του βραχίονα υποδοχής. 

 Τρία συντηρημένα ζεύγη βάσεων G:C στο βραχίονα του αντικωδικόνιου. Τα 

τρία ζεύγη βάσεων κάνουν τον βραχίονα του αντικωδικόνιου λιγότερο 

ευλύγιστο, από τον αντίστοιχο των tRNAs επιμήκυνσης, κάτι το οποίο 

βοηθάει στην κατάληψη της Ρ-θέσης. 

 Η παρουσία πουρίνης στη θέση 11 και πυριμιδίνης στη θέση 24 του D 

βραχίονα. Το αντίθετο συμβαίνει στα tRNAs επιμήκυνσης. 

Μπορεί η μικρή υπομονάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο στην έναρξη, ωστόσο, 

από μόνη της δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας όλες εκείνες τις λειτουργίες, που 

είναι απαραίτητες για την πρόσδεση του mRNA και του tRNA. Απαιτούνται, 

επιπλέον, πρωτεΐνες, οι οποίες καλούνται παράγοντες έναρξης, IFs (initiation factors). 

Στα βακτήρια υπάρχουν οι IF1, IF2 και IF3. Οι παράγοντες έναρξης εντοπίζονται 

μόνο στη μικρή υπομονάδα και απελευθερώνονται, όταν αυτή συνδέεται με τη 

μεγάλη υπομονάδα για να δώσει ολόκληρα ριβοσώματα (Εικ. 2). Χρησιμεύουν 

αποκλειστικά για το σχηματισμό του εναρκτήριου συμπλόκου και δεν παίζουν 

κανένα ρόλο στο στάδιο της επιμήκυνσης. 

Ο παράγοντας IF1 είναι ο μικρότερος από τους τρεις παράγοντες έναρξης, με 

μοριακή μάζα 8,2 KDa. Διάφορες λειτουργίες έχουν αποδοθεί σε αυτόν. Αυξάνει ή 

μειώνει το ρυθμό σύνδεσης ή αποσύνδεσης των ριβοσωματικών υπομονάδων, 

κυρίως, μέσω της δράσης που ασκεί στους παράγοντες IF2 και IF3 (Pon and Gualerzi, 

1984). Η αλληλεπίδραση μεταξύ IF2 και 30S ριβοσωματικών υπομονάδων ευνοείται, 

όταν ο IF1 είναι δεσμευμένος. Αντίθετα, η απελευθέρωση του IF2 προωθείται, όταν ο 

IF1 απομακρύνεται (Stringer et al., 1977). Ο IF1 συνεργάζεται με τον IF2, ώστε μόνο 

το εναρκτήριο tRNA να προσδένεται στη Ρ-θέση και να αλληλεπιδρά με το 

εναρκτήριο κωδικόνιο (Wu and RajBhandary, 1997). Επίσης, ο IF1 αποκλείει την 
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πρόσδεση tRNAs στην Α-θέση, μέχρι να σχηματιστεί το 70S σύμπλοκο. 

Απομάκρυνση αυτού, αυτόματα ανοίγει την Α-θέση για εισερχόμενα αμινοακυλο- 

tRNAs (Croitoru et al., 2004). 

 

 
Εικ. 2. Σχηματισμός του εναρκτήριου ριβοσωματικού συμπλόκου 

 
 

Ο IF2 είναι ο μεγαλύτερος εναρκτήριος παράγοντας. Βρίσκεται σε διάφορες 

ισομορφές: τις IF2-1 (97,3 KDa), IF2-2 (79,9 KDa) και IF2-3 (78,8 KDa). Οι IF2-2 

και IF2-3 διαφέρουν από τον IF2-1 στην απουσία των πρώτων 157 και 164 αμινοξέων 

αντίστοιχα (Nyengaard et al.,1991). Η υδρόλυση του GTP από τον παράγοντα 

εξαρτάται από την παρουσία ριβοσωμάτων, καθώς ο παράγοντας δεν έχει δική του 

ενεργότητα GTPάσης. Η υδρόλυση του GTP είναι σημαντική στην απελευθέρωση 

Ο IF-3  και  ο  IF-1  προσδένονται  
στη 30S υπομονάδα, εμποδίζοντας 
την  πρόωρη  συναρμολόγηση  του 
συμπλόκου 70S

Η 50S υπομονάδα ενώνεται με 
το  εναρκτήριο  σύμπλοκο.  Οι  
 IF-3  και  ο  IF-1 απελευθερώ- 
νονται  και  το  GTP  του  IF-2  
υδρολύεται  σε  GDP και Pi. O 
IF-2-GDP  απομακρύνεται, α- 
φήνοντας   το   σύμπλοκο  70S 
με  το  fMet-tRNAf

Met  στη  Ρ-
θέση. 

Ο IF-2-GTP προσδένεται στη 30S 
υπομονάδα  και  διευκολύνει  την 
πρόσδεση του fMet-tRNAf

Met . Το 
30S σύμπλοκο αλληλεπιδρά με το  
mRNA με το να  αναγνωρίζει  την 
αλληλουχία  Shine-Dalgarno  και 
το εναρκτήριο κωδικόνιο.  

50S υπομονάδα

IF-1 

IF-3 

30S υπομονάδα

70S εναρκτήριο 
σύμπλοκο 

 

30S εναρκτήριο σύμπλοκο 

IF-1 

IF-3 

 fMet-tRNAf
Met  

GDP 

GTP 

IF-2 

mRNA 



 12

του παράγοντα από το εναρκτήριο σύμπλοκο (Lelong et al., 1970). Η GTP μορφή του 

IF2 επιταχύνει τη σύνδεση των ριβοσωμικών υπομονάδων, ενώ η υδρόλυση του GTP 

προωθεί την απομάκρυνση του παράγοντα. Η πρόσδεση του f-Met-tRNA και του IF-2 

στο ριβόσωμα εξαρτάται από τη φορμυλίωση, αλλά είναι ανεξάρτητη από το GTP 

(Sundari et al., 1976). Επίσης, ο IF-2 λειτουργεί και ως συνοδός πρωτεΐνη (Caldas et 

al., 2000). Τέλος, η αλληλουχία του χρησιμοποιείται και για την ταξινόμηση στενών 

συγγενικών οργανισμών (Sorensen et al., 2001). 

Ο IF-3 στο E. coli έχει μοριακή μάζα 20,4 KDa και συντίθεται από 180 

αμινοξέα. Ενώ οι δύο άλλοι βακτηριακοί παράγοντες υπάρχουν πάντα, ο IF-3 

περιορίζεται σε ορισμένα μόνο βακτηριακά είδη, ενώ έχει βρεθεί και σε ορισμένα 

πλασμίδια. Αρχικά, εμποδίζει τη σύνδεση των υπομονάδων με το να προσδένεται στη 

μικρή υπομονάδα (Grunberg-Manago et al., 1975). Προωθεί τη γρήγορη 

αλληλεπίδραση κωδικόνιου-αντικωδικόνιου στη Ρ-θέση (Gualerzi et al., 1977). Το 

mRNA, όταν προσδένεται στη μικρή υπομονάδα βρίσκεται σε μία πρόσκαιρη θέση 

και ο IF-3 βοηθάει στη σωστή προσαρμογή του στη Ρ-θέση (La Teana et al., 1995). 

Ακόμη, είναι απαραίτητος και στην ανακύκλωση των υπομονάδων, αφού έχει βρεθεί 

ότι προωθεί την αποσύζευξή τους, μετά τον τερματισμό (Karimi et al., 1999). 

Η ρύθμιση της μετάφρασης στο στάδιο της έναρξης είναι σημαντική και 

διεκπεραιώνεται μέσω μίας ποικιλίας γεγονότων που ελέγχουν το σχηματισμό του 

εναρκτήριου συμπλόκου. Το μόνο συστατικό που αλλάζει στην έναρξη, είναι το 

mRNA. Η κατασκευή και η λειτουργία του καθορίζουν την αλληλεπίδρασή του με τη 

μεταφραστική μηχανή και συνεπώς, την αποτελεσματικότητα και τη συχνότητα της 

μετάφρασης. Δευτεροταγείς δομές στη θέση πρόσδεσης του ριβοσώματος μπορεί να 

μειώσουν τη μεταφραστική αποτελεσματικότητα του mRNA. 

 

1.1.3. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Η φάση επιμήκυνσης της πρωτεϊνικής σύνθεσης είναι μία κυκλική διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 Το αμινοακυλο-tRNA που μεταφέρεται από τον EF-Tu προσδένεται στην 

περιοχή αποκωδικοποίησης του ριβοσώματος. 

 Στη συνέχεια, το αμινοακυλο-tRNA καταλαμβάνει την Α-θέση και αντιδρά με 

το πεπτίδυλο-tRNA που βρίσκεται στη Ρ-θέση προς σχηματισμό πεπτιδικού 
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δεσμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα αποακυλιωμένο tRNA στη Ρ-θέση και ένα 

πεπτίδυλο-tRNA στην Α-θέση, αυξημένο κατά ένα αμινοξύ. 

 Τέλος, ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του πεπτίδυλο-tRNA από 

την Α-θέση στη Ρ-θέση. Εδώ, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο παράγοντας EF-

G. Κατά την κίνηση αυτή, το πεπτίδυλο-tRNA μεταφέρεται μαζί με το 

mRNA, ενώ το αποακυλιωμένο tRNA εγκαταλείπει τη Ρ-θέση μεταφερόμενο 

στην Ε-θέση. 

Οι δύο παράγοντες επιμήκυνσης, αν και έχουν πολύ παρόμοια διαμόρφωση 

(Εικ.3) (Nyborg et al., 1996) και οι θέσεις πρόσδεσής τους στο ριβόσωμα συμπίπτουν 

σε μεγάλο βαθμό (Moazed et al., 1988), εντούτοις δρουν σε διαφορετικά στάδια του 

κύκλου επιμήκυνσης. 

 

 
Εικ.3. Μορφή των μεταφραστικών παραγόντων επιμήκυνσης EF-G και EF-Tu. 

 

Το πρώτο σημαντικό βήμα στην επιμήκυνση είναι η επιλογή του κατάλληλου 

αμινοακυλο-tRNA, που βασίζεται στην αλληλεπίδραση κωδικόνιου-αντικωδικόνιου. 

Το ριβόσωμα έχει την ιδιότητα να ελέγχει τα αμινοακυλο-tRNAs, πριν αυτά είναι 

πλήρως έτοιμα να μετάσχουν στο σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού. Τα λανθασμένα 



 14

αμινοακυλο-tRNAs μπορούν να απορριφθούν σε δύο στάδια, τα οποία χωρίζονται 

μεταξύ τους, από την υδρόλυση του EF-Tu-GTP (Nilsson and Nissen, 2005). Τα 

στάδια αυτά είναι: 

 Η αρχική επιλογή (initial selection) του αμινοακυλο-tRNA, η οποία βασίζεται 

στην ικανότητα των συγγενών tRNAs να διεγείρουν την ενεργότητα GTPάσης 

του EF-Tu πολύ γρηγορότερα από τα μη συγγενή. Έτσι, όσο περισσότερο 

αργεί η υδρόλυση του GTP, τόσο πιθανότερο είναι το αμινοακυλο-tRNA να 

απορριφθεί και στη θέση του να έρθει κάποιο άλλο (Pape et al., 1999). 

 Αφού, ο EF-Tu-GTP υδρολυθεί και αποσυνδεθεί από το αμινοακυλο-tRNA, 

το αμινοακυλο-tRNA μπορεί και πάλι να απορριφθεί, εάν το κωδικόνιο δεν 

αλληλεπιδρά σωστά με το αντικωδικόνιο. Αυτό είναι γνωστό ως διόρθωση 

δοκιμίου (proofreading) και γίνεται πριν το σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού 

(Blanchard et al., 2004). 

Ο ρόλος του EF-Tu είναι διττός: προστατεύει το αμινοακυλο-tRNA από την 

αποικοδόμηση και βοηθάει το ριβόσωμα στη σωστή διευθέτηση των κωδικονίων του 

mRNA με τα αντικωδικόνια των tRNAs. Μετά τη σωστή διευθέτηση το ριβόσωμα 

διεγείρει την υδρόλυση του EF-Tu-GTP και ο EF-Tu-GDP απελευθερώνεται από το 

ριβόσωμα (Nyborg and Liljas, 1998). Ο EF-Tu-GDP ανακυκλώνεται στην ενεργή του 

μορφή, την EF-Tu-GTP, από τον παράγοντα EF-Ts, ο οποίος ουσιαστικά 

ανταλλάσσει το GDP με GTP (Εικ. 4). Η ανακύκλωση αυτή γίνεται ως εξής 

(Kawashima et al., 1996): 

 Πρώτα, ο EF-Ts απομακρύνει το GDP από τον EF-Tu·GDP και σχηματίζεται 

το σύμπλοκο EF-Tu ·EF-Ts. 

 Ύστερα, ο EF-Ts υποκαθίσταται από GTP, γεγονός που οδηγεί στην 

αναγέννηση του EF-Tu·GTP.  

 Το ενεργό, πλέον, EF-Tu·GTP δεσμεύει ένα αμινοακυλο-tRNA και ο EF-Ts 

ανακυκλώνεται. 

Ο EF-Tu, όπως και ο EF-G, προσδένονται κοντά στις πρωτεΐνες L7/L12 της 

μεγάλης ριβοσωματικής υπομονάδας. Οι θέσεις πρόσδεσης των δύο αυτών 

παραγόντων συγκροτούνται από δύο στοιχεία της μεγάλης υπομονάδας: το βρόγχο 

SRL (sarcin-ricin-loop) και το κέντρο GAC (GTPase associated center). Ο βρόγχος 

SRL είναι μία σταθερή, ακίνητη δομή και συνδέεται με τους παράγοντες επιμήκυνσης 

κοντά στην περιοχή δέσμευσης του GTP (G-περιοχή). Αντίθετα, το κέντρο GAC είναι 

μία ευκίνητη σχετικά περιοχή και πιστεύεται ότι αλληλεπιδρά με την έλικα D της G-
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περιοχής του EF-Tu, με τον ίδιο τρόπο, όπως αλληλεπιδρά με την έλικα Α της G΄ 

περιοχής του EF-G. Οι αμοιβαίες αποστάσεις των ελίκων αυτών και των θέσεων 

πρόσδεσης του GTP στους δύο παράγοντες, διαφέρουν. Έτσι, πιστεύεται ότι ο 

προσανατολισμός του GAC, σε σχέση με το SRL, δηλαδή η μεταξύ τους απόσταση, 

καθορίζει αν ο EF-G ή ο EF-Tu προσδεθεί στο ριβόσωμα (Sergiev et al., 2005). 

Το t-RNA, όταν προσδένεται στο κωδικόνιο του mRNA, είναι προσδεδεμένο 

στον EF-Tu και δεν είναι έτοιμο να συμμετάσχει στο σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού. 

Η υδρόλυση του GTP προκαλεί μία μεγάλη αλλαγή διαμόρφωσης στον EF-Tu, που 

πυροδοτεί την απελευθέρωση του αμινοακυλο-tRNA και την περιστροφή του CCA 

άκρου αυτού, ώστε να βρεθεί στη θέση-Α της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης. Τότε, είναι 

σε θέση να συμμετέχει στην αντίδραση κατάλυσης του πεπτιδικού δεσμού 

(Wintermeyer et al., 2004). 

 

 
Εικ. 4. Δράση του παράγοντα επιμήκυνσης EF-Tu 

 

Το κέντρο της πεπτιδυλοτρανσφεράσης συγκροτείται κυρίως από στοιχεία   

της περιοχής V (domain V) της μεγάλης υπομονάδας του ριβοσώματος. 

Κρυσταλλογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελείται αποκλειστικά από RNA, 

κάτι το οποίο φανερώνει ότι το ριβόσωμα είναι ένα ριβοένζυμο. Απαραίτητες είναι 

και οι πρωτεΐνες L2, L3, L4, οι οποίες, όμως, φαίνεται να έχουν βοηθητικό μόνο ρόλο 

(Ban et al., 2000). Η αντίδραση σχηματισμού πεπτιδικού δεσμού μπορεί να γίνει και 

χωρίς κατάλυση από το ριβόσωμα, ωστόσο είναι εξαιρετικά αργή (Sievers et al., 

2004). 
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Στο κέντρο της πεπτιδυλοτρανσφεράσης, η αμινομάδα του αμινοακυλο-tRNA, 

που υπάρχει στην Α-θέση προσβάλλει τον εστερικό δεσμό, ανάμεσα στην 

καρβοξυλική ομάδα του αυξανόμενου πεπτιδίου και στο 3΄ υδροξύλιο του πεπτίδυλο-

tRNA της Ρ-θέσης. Έτσι, το πεπτίδιο που έχει σχηματιστεί αυξάνεται κατά ένα 

αμινοξύ και πλέον, μεταβαίνει στην Α-θέση. Στη Ρ-θέση έχει μείνει το 

αποακυλιωμένο tRNA (Εικ. 5). 

 
Εικ. 5. Μηχανισμός αντίδρασης πεπτιδυλοτρανσφεράσης 
 

Το ριβόσωμα μπορεί να συμβάλλει στην κατάλυση σχηματισμού πεπτιδικού 

δεσμού με διάφορους τρόπους. Έχει την ικανότητα να δεσμεύει σε κατάλληλη 

απόσταση και διαμόρφωση τα δύο υποστρώματα. Τα CCA άκρα του αμινοάκυλο-

tRNA και του πεπτίδυλο-tRNA είναι στενά προσδεδεμένα στην Α- και Ρ- θέση, 

αντίστοιχα, και σε απόσταση 1,7Å (Yusupov et al., 2001). Επιπλέον, συμμετέχει και 

σε αντιδράσεις μεταφοράς πρωτονίων. Έχει προταθεί, ότι το Ν3 της Α2451 της 

περιοχής V συμμετέχει ως βάση στην αντίδραση της πεπτιδυλοτρανσφεράσης (Muth 

et al., 2001). Νεότερες μελέτες απορρίπτουν αυτό το μηχανισμό (Beringer et al., 

2005). Παραμένει, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρα ως διαμεσολαβητής 

μεταφοράς πρωτονίων το 2ΟΗ- του υποστρώματος της Ρ-θέσης. 



 17

Το τελευταίο βήμα της επιμήκυνσης είναι η αμοιβαία μετατόπιση. 

Περιλαμβάνει την ταυτόχρονη κίνηση δύο tRNAs και του mRNA στο ριβόσωμα. Το 

αποακυλιωμένο tRNA μετατοπίζεται από τη Ρ-θέση στην Ε-θέση, ενώ το πεπτίδυλο-

tRNA από την Α- στην Ρ-θέση (Εικ. 6). Η μετατόπιση καταλύεται από τον EF-G, ο 

οποίος υδρολύει το GTP του και έτσι, απελευθερώνεται η απαιτούμενη ενέργεια. Η 

μετατόπιση γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις, περίπου 50Å και το ριβόσωμα υφίσταται 

δραματικές αλλαγές στη διαμόρφωσή του. 

 

 
Εικ. 6. Αμοιβαία μετατόπιση των υποστρωμάτων της Α- και Ρ-θέσης 
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Υπάρχουν δύο μοντέλα που περιγράφουν τον κύκλο της μετατόπισης. Το 

μοντέλο των υβριδικών θέσεων και το αλλοστερικό μοντέλο. Σύμφωνα με το μοντέλο 

των υβριδικών θέσεων (Moazed and Noller, 1989), η κίνηση των tRNA γίνεται σε 

δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο γίνεται ακαριαία, μετά την αντίδραση της 

πεπτιδυλοτρανσφεράσης, τα CCA άκρα των tRNAs μετακινούνται από τις P- και Α-

θέσεις στις Ε- και Ρ- θέσεις, αντίστοιχα, ενώ τα άκρα τους, που φέρουν τα 

αντικωδικόνια μένουν ακίνητα, στην μικρή υπομονάδα. Έτσι, προκύπτουν οι 

υβριδικές καταστάσεις Ρ/Ε για το αποακυλιωμένο tRNA και Α/Ρ για το 

νεοσχηματισμένο πεπτίδυλο-tRNA. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο απαιτεί την 

παρουσία EF-G, οι βραχίονες των αντικωδικόνιων των δύο tRNAs μετακινούνται από 

τις Ρ- και Α- θέσεις στις Ε- και Ρ- θέσεις, αντίστοιχα. Στο τέλος της μετατόπισης το 

αποακυλιωμένο tRNA υπάρχει στην κατάσταση Ε/Ε, ενώ το πεπτίδυλο-tRNA στην 

κατάσταση Ρ/Ρ. 

Σύμφωνα με το αλλοστερικό μοντέλο (Nierhaus KH, 1990), τα tRNAs 

δεσμεύονται σε μία κινητή πλατφόρμα του ριβοσώματος και κινούνται ταυτόχρονα 

και συντονισμένα και στις δύο υπομονάδες και όχι ανεξάρτητα, όπως γίνεται στο 

πρώτο μοντέλο. Η κινητή αυτή πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο περιοχές δέσμευσης, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από ετερότροπο αλλοστερισμό. Δηλαδή, η συγγένεια της Ε-

θέσης για υπόστρωμα μειώνεται σημαντικά, όταν η Α-θέση είναι δεσμευμένη και 

αντίστροφα. 

 

1.1.4. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Από τις 64 τριπλέτες, οι 61 κωδικοποιούν αμινοξέα. Οι υπόλοιπες τρεις είναι 

κωδικόνια τερματισμού, που σηματοδοτούν το πέρας της πρωτεϊνικής σύνθεσης. Τα 

κοινά ονόματα των κωδικονίων αυτών είναι: amber για την UAG, ochre για την UAA 

και opal για την UGA. Στα γονίδια των βακτηρίων, το κωδικόνιο UAA είναι αυτό 

που απαντάται περισσότερο στη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης. Το UGA 

χρησιμοποιείται περισσότερο από το UAG, αν και συμβαίνουν περισσότερα λάθη στο 

διάβασμα του UGA. Ένα λάθος στο διάβασμα ενός κωδικόνιου λήξης και η 

τοποθέτηση ενός αμινοξέος στη θέση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της 

μετάφρασης μέχρι το επόμενο κωδικόνιο λήξης. Κανένα από τα κωδικόνια λήξης δεν 

αντιστοιχεί σε tRNA. Αναγνωρίζονται από τους παράγοντες απελευθέρωσης, που 

καταλύουν τον τερματισμό. Οι παράγοντες απελευθέρωσης (release factors) είναι 
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πρωτεϊνικής φύσης και εμφανίζουν εξειδίκευση ως προς τα κωδικόνια τερματισμού. 

Ο RF-1 αναγνωρίζει τις αλληλουχίες UAA και UAG, ενώ o RF-2 αναγνωρίζει τις 

αλληλουχίες UGA και UAA. 

Οι παράγοντες απελευθέρωσης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες, οι οποίοι αποκωδικοποιούν ένα 

κωδικόνιο τερματισμού και καταλύουν την υδρόλυση του πεπτιδυλο-tRNA. Τέτοιοι 

είναι οι RF-1 και RF-2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο παράγοντας RF-3, που είναι 

μία  G πρωτεΐνη και είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παραγόντων της 

πρώτης κατηγορίας από το ριβόσωμα. 

Ο τερματισμός της πρωτεϊνικής σύνθεσης (Εικ. 7) περιλαμβάνει μία 

αλληλουχία γεγονότων, στην οποία, εκτός από τους παράγοντες τερματισμού, 

συμμετέχουν και παράγοντες έναρξης και επιμήκυνσης (Karimi et al., 1999): 

 Πρώτα, ο παράγοντας RF-1 (ή RF-2) αναγνωρίζει το κωδικόνιο τερματισμού 

και προάγει την απελευθέρωση του νεοσχηματισμένου πολυπεπτιδίου, μέσω 

της υδρόλυσης του πεπτιδυλο-tRNA. 

 Ο RF-3, ο οποίος είναι μία GTP-εξαρτώμενη πρωτεΐνη, καταλύει την 

απελευθέρωση του RF-1 (ή RF-2). 

 Εν συνεχεία, η ταυτόχρονη παρουσία των EF-G και RRF αποδιατάσει το 

ριβοσωματικό σύμπλοκο στην υπομονάδα 50S και στο σύμπλοκο 

30S·mRNA·tRNA, με έναν GTP-εξαρτώμενο τρόπο. 

 Ο εναρκτήριος παράγοντας IF-3 καταλύει την απελευθέρωση του tRNA, και 

ακολουθεί η απομάκρυνση του mRNA από τη 30S υπομονάδα. 

Μελέτες της τρισδιάστατης δομής του EF-G έδειξαν ότι η περιοχή IV μιμείται 

την έλικα του αντικωδικόνιου στο tRNA (Nissen et al., 1995). Άλλες μελέτες έδειξαν 

ότι μία περιοχή των παραγόντων RF είναι ομόλογη με την περιοχή IV του EF-G. 

Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή των παραγόντων μιμείται το 

αντικωδικόνιο του tRNA και βοηθάει τους παράγοντες στην πρόσδεσή τους στα 

κωδικόνια τερματισμού. Ενώ, οι RF-1και RF-2 προσομοιάζουν την καρβοξυλική 

περιοχή του EF-G, η οποία μιμείται το αντικωδικόνιο του tRNA (Εικ.8), ο RF-3 είναι 

παρόμοιος με την αμινοτελική περιοχή των EF-G και EF-Tu. Έτσι, εάν το σύμπλοκο 

RF-1/2·RF-3 σχηματιστεί σωστά, τότε, μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπαριστά το 

σύμπλοκο EF-Tu·GTP·αμινοακυλο-tRNA (Ito et al., 1996). 

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση των RFs με το κωδικόνιο τερματισμού, ένα 

τριπεπτίδιο στο αμινοτελικό άκρο των RFs αλληλεπιδρά με το κωδικόνιο 
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τερματισμού, με ανάλογο τρόπο με αυτόν του tRNA. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο 

και το τρίτο αμινοξύ του τριπεπτίδιου, αναγνωρίζουν τη δεύτερη και τρίτη βάση του 

κωδικόνιου (Ogle et al., 2001). Όσον αφορά την αλληλεπίδραση με την 

πεπτιδυλοτρανσφεράση, ένα μοτίβο GGQ είναι αυτό που παίζει ενεργό ρόλο. Το 

μοτίβο αυτό προσανατολίζεται προς το καταλυτικό κέντρο του ριβοσώματος και 

βρίσκεται σε στενή επαφή με το CCA άκρο της Ρ-θέσης (Wilson et al., 2000). 

Όπως συμβαίνει στην έναρξη και την επιμήκυνση, ο τερματισμός της 

μετάφρασης, περιλαμβάνει την υδρόλυση του GTP από τον RF-3. Επειδή, η βασική 

λειτουργία της G-περιοχής μίας πρωτεΐνης είναι να αλλάζει τη διαμόρφωση αυτής 

μεταξύ δύο βασικών καταστάσεων, υποθέτουμε ότι το GTP προάγει τη πρόσδεση του 

RF-3 στο ριβόσωμα, ενώ το GDP αποσυνδέει το σύμπλοκο. 

 
Εικ. 7. Μηχανισμός τερματισμού της πρωτεϊνικής σύνθεσης 
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Η διαδικασία τερματισμού αναπαριστά τη διαδικασία επιμήκυνσης, με τη 

διαφορά ότι στην Α-θέση έχουμε ένα κωδικόνιο τερματισμού και όχι ένα κωδικόνιο 

που να κωδικοποιεί αμινοξύ. Η ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στα σύμπλοκα     

RF-1/2·RF-3 και EF-Tu·GTP·αμινοάκυλο-tRNA, φανερώνει ότι τα δύο σύμπλοκα 

προσδένονται στην ίδια θέση στο ριβόσωμα, κατά τη διάρκεια της 

αποκωδικοποίησης. Το ριβόσωμα, επομένως, παίζει ενεργό ρόλο και όταν 

αποκωδικοποιούνται κωδικόνια τερματισμού και όταν αποκωδικοποιούνται 

κωδικόνια που αντιστοιχούν σε αμινοξέα (Tate and Brown, 1992). 

Το ριβόσωμα, μετά από κάθε αμοιβαία μετατόπιση, υφίσταται αλλαγή 

διαμόρφωσης και ανοίγει την Α-θέση για να εισέρθει ένα νέο αμινοακυλο-tRNA. 

Πιστεύεται ότι την ίδια ακριβώς αλλαγή διαμόρφωσης υφίσταται και όταν στην       

Α-θέση έρχεται ένα κωδικόνιο τερματισμού, μόνο που αλληλεπιδρά με μία πρωτεΐνη 

και όχι με tRNA (Nakamura et al., 1996). Αφού οι παράγοντες απελευθέρωσης 

πυροδοτήσουν την υδρόλυση του πεπτίδυλο-tRNA, απομακρύνονται από το 

ριβόσωμα, μέσω της δράσης του RF-3, με έναν GTP-εξαρτώμενο τρόπο. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα ριβόσωμα, το οποίο φέρει ένα mRNA και ένα αποακυλιωμένο 

tRNA στη Ρ-θέση. Το mRNA και το tRNA αλληλεπιδρούν μέσω της σχέσης 

κωδικόνιο-αντικωδικόνιο και έτσι, είναι σφιχτά ενωμένα. Στη συνέχεια, ο RRF 

έρχεται στην Α-θέση, ανεξάρτητα από το ποιο κωδικόνιο τερματισμού υπάρχει, χωρίς 

να αλληλεπιδρά με το κέντρο της πεπτιδυλικής τρανσφεράσης. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό του RRF είναι η μεγάλη του ομοιότητα με το tRNA (Εικ.8), εάν 

 
Εικ.8. Οι παράγοντες τερματισμού RF-1/RF-2 και RRF προσομοιάζουν το άκρο του 

αντικωδικόνιου του tRNA και έτσι μπορούν να εισέρχονται στη Α-θέση του 
ριβοσώματος. 
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εξαιρεθεί το  CCA άκρο του (Hirokawa et al., 2002). Μετά την τοποθέτηση του RRF 

στη Α-θέση, ο EF-G μετατοπίζει το αποακυλιωμένο tRNA και τον RRF από τη Ρ- και 

Α- θέση στην Ε- και Ρ- θέση, αντίστοιχα. Ένα tRNA δεν μπορεί να βρίσκεται 

σταθερά στην Ε-θέση, εάν στις Ρ- και Ε-θέσεις δεν υπάρχουν tRNAs. Άρα, η 

κατάσταση αυτή του ριβοσώματος με τον RRF στην Ρ-θέση είναι ασταθής και το 

ριβόσωμα γρήγορα αποσυναρμολογείται στις υπομονάδες του, μετά την υδρόλυση 

του EF-G·GTP (Connell and Nierhaus, 2000). 

 
 

1.2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη δομή, και κατά συνέπεια τη 

λειτουργία του ριβοσώματος, είναι το ιοντικό περιβάλλον. Δισθενή και μονοσθενή 

κατιόντα (Mg+2, NH4
+, K+), αλλά και οι πολυαμίνες αποτελούν το τρίτο απαραίτητο 

συστατικό για την αποκατάσταση της λειτουργικής διαμόρφωσης του ριβοσώματος. 

Επιπρόσθετα, σειρά μελετών υποστηρίζει την άμεση εμπλοκή του ιοντικού 

περιβάλλοντος σε θεμελιώδεις ριβοσωματικές λειτουργίες, όπως είναι ο σχηματισμός 

πεπτιδικού δεσμού και η αποκωδικοποίηση του mRNA. 

 

 
 

Εικ. 9. Συντακτικοί τύποι της πουτρεσκίνης, σπερμιδίνης και σπερμίνης 
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1.2.1. ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ 

 

Οι πολυαμίνες πουτρεσκίνη, σπερμιδίνη και σπερμίνη (Εικ. 9) βρίσκονται σε 

όλα τα κύτταρα και συμμετέχουν σε μία ποικιλία βιολογικών δραστηριοτήτων. Η 

ανάπτυξη και η προσθήκη διαφόρων αναστολέων των βιοσυνθετικών ενζύμων των 

πολυαμινών, έχει δείξει ότι η φυσιολογική σύνθεση των πολυαμινών είναι 

απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων και την ομαλή ανάπτυξή 

τους (Janne et al., 1991). Είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των κυττάρων και για 

ποικίλες ζωτικές λειτουργίες τους, αλλά είναι τοξικές, όταν υπάρχουν σε περίσσεια 

(Davis RH, 1990). Τα σύμπλοκα αυτά είναι οργανικά αλειφατικά κατιόντα, με δύο 

(πουτρεσκίνη), τρεις (σπερμιδίνη) ή τέσσερις (σπερμίνη) αμινομάδες. Οι 

συγκεντρώσεις τους ποικίλουν μεταξύ των οργανισμών. Στα προκαρυωτικά κύτταρα 

υπάρχουν μεγάλα ποσά πουτρεσκίνης, σε σχέση με τη σπερμιδίνη και ελάχιστη 

σπερμίνη. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η σπερμίνη και η σπερμιδίνη υπάρχουν 

σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από την πουτρεσκίνη. 

 Οι πολυαμίνες έχουν τη δυνατότητα να δράσουν ως κατιοντικοί   

αντικαταστάτες των ιόντων Mg+2. Σε in vitro συστήματα πρωτεϊνικής σύνθεσης, 

μπορούν και μειώνουν τη βέλτιστη συγκέντρωση ιόντων που απαιτείται. Έτσι, 

μπορούν και ενεργοποιούν την πρωτεϊνική σύνθεση σε μικρότερη συγκέντρωση 

ιόντων Mg+2 (Kalpaxis and Drainas, 1992). Η βέλτιστη συγκέντρωση των 

πολυαμινών που απαιτείται για την ενεργοποίηση της μετάφρασης σχετίζεται με το 

φορτίο των πολυαμινών. Όλες οι πολυαμίνες δεν έχουν την ίδια δραστικότητα. Η 

δραστικότητά τους, σε ισομοριακές συγκεντρώσεις, αυξάνεται από τις διαμίνες προς 

τις τριαμίνες και από τις τριαμίνες προς τις τετραμίνες.  

Η βιοσύνθεσή τους (Εικ. 10) επιτυγχάνεται με τη συντονισμένη δράση 

τεσσάρων ενζύμων: της αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης, της αποκαρβοξυλάσης της 

αδενοσυλομεθειονίνης, της συνθετάσης της σπερμίνης και της συνθετάσης της 

σπερμιδίνης. Από τα τέσσερα αυτά ένζυμα, οι δύο αποκαρβοξυλάσες έχουν πολύ 

μικρό χρόνο ημιζωής και οι συγκεντρώσεις τους μεταβάλλονται δραματικά, ως 

απόκριση σε διεγερτικούς παράγοντες ανάπτυξης. Η ρύθμιση της συγκέντρωσής τους 

γίνεται, κυρίως, στο στάδιο της μετάφρασης (Shantz and Pegg, 1999). Υπάρχουν 

πολλά μονοπάτια με τα οποία ρυθμίζονται τα επίπεδα των πολυαμινών και 

επιτυγχάνεται η ομοιόστασή τους (Seiler N et al., 1990). Για να επιτευχθεί ο έλεγχος 

της συγκέντρωσής τους, όπως στον καρκίνο, πρέπει να περιοριστούν όλα τα 
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μονοπάτια. Αν περιοριστούν κάποια συγκεκριμένα, τότε τα υπόλοιπα μπορούν να 

δώσουν σημαντικές ποσότητες πολυαμινών για να προάγουν τον καρκίνο.  

 

 
Εικ. 10. Βιοσύνθεση των πολυαμινών 

 
 

Η πουτρεσκίνη συντίθεται, de novo, αποκλειστικά από την αποκαρβοξυλάση 

της ορνιθίνης. Από την πουτρεσκίνη οι συνθετάσες της σπερμίνης και της 

σπερμιδίνης συνθέτουν σπερμίνη και σπερμιδίνη, μεταφέροντας αμινοπροπυλομάδες, 

από την αποκαρβοξυλιωμένη S-αδενοσυλομεθειονίνη. Η σπερμίνη μπορεί να 

καταβολιστεί σε σπερμιδίνη και η σπερμιδίνη σε πουτρεσκίνη.  

Η αποκαρβοξυλίωση του αμινοξέος ορνιθίνη είναι το πρώτο ρυθμιστικό βήμα 

στη σύνθεση των πολυαμινών. Η αύξηση της ενεργότητας της αποκαρβοξυλάσης της 

ορνιθίνης, καθώς και η αύξηση της συγκέντρωσης του mRNA της, ρυθμίζονται από 

ορμόνες και παράγοντες αύξησης. Η πουτρεσκίνη μπορεί να καταβολίζεται από 

διάφορα ένζυμα, από τα οποία το πιο γνωστό είναι η οξειδάση της διαμίνης. Ένα 

δεύτερο περιοριστικό ένζυμο του ρυθμού σύνθεσης των πολυαμινών είναι η 

αποκαρβοξυλάση της S-αδενοσυλομεθειονίνης, η οποία αποκαρβοξυλιώνει την S-

αδενοσυλομεθειονίνη, προμηθεύοντας έτσι αμινοπρόπυλο ομάδες για τη σύνθεση της 

σπερμίνης και της σπερμιδίνης (Urdiales et al., 2001). 

Η βιοσύνθεση των πολυαμινών χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην 

καταπολέμηση του καρκίνου. Παρόλο που τα περισσότερα πειραματικά μοντέλα 
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καρκίνου αποκρίνονται στην θεραπεία με πολυαμίνες, στον άνθρωπο τα 

αποτελέσματα δεν είναι σημαντικά. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι είναι δυνατή η 

καταπολέμηση του καρκίνου του εντέρου μέσω της αναστολής της σύνθεσης της 

αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης και άρα των πολυαμινών (Luk GD, 1990). 

Παράλληλα, η παρεμπόδιση συσσώρευσης πολυαμινών δίνει πολλές ελπίδες για την 

αντιμετώπιση ανθρώπινων παρασιτικών ασθενειών, όπως είναι η τρυπανοσωμίαση, 

ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο και στη διαφοροποίηση των κυττάρων (Canellakis et al., 

1989). Οι πολυαμίνες μετέχουν και στη ρύθμιση των καναλιών καλίου των 

μεμβρανών. Όταν, για παράδειγμα, παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης καλίου 

στο εσωτερικό του κυττάρου, τότε οι πολυαμίνες κλείνουν τα κανάλια για να 

εμποδίσουν την έξοδο καλίου (Ficker et al., 1994). 

 

1.2.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ 

ΟΞΕΩΝ 

 

Οι πολυαμίνες μπορούν και αλληλεπιδρούν με τα νουκλεικά οξέα, αλλά και με 

διάφορα νουκλεο-πρωτεϊνικά σύμπλοκα. Σε φυσιολογικές τιμές pH, είναι θετικά 

φορτισμένες, λόγω των αμινομάδων τους και μπορούν να συμπεριφέρονται ως 

πολυκατιόντα. Έτσι, μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις αρνητικά φορτισμένες 

φωσφορικές ομάδες των νουκλεϊκών οξέων και να τις εξουδετερώνουν. 

Οι πολυαμίνες προσδένονται σε συγκεκριμένες θέσεις στα νουκλεοσώματα και 

μπορούν να μεταβάλουν την ελίκωση του DNA. Ακετυλίωση των  πολυαμινών 

μειώνει τη συγγένεια αυτών για τα νουκλεοσώματα. Έτσι, με τη συνεργιστική δράση 

των ιστονών και της ακετυλίωσης των πολυαμινών είναι δυνατή η ρύθμιση της δομής 

της χρωματίνης (Matthews HR, 1993). Προσδενόμενες οι πολυαμίνες στα νουκλεϊκά 

οξέα σταθεροποιούν τη δομή τους, παρέχοντάς τους προστασία από διάφορους 

εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι ακτινοβολίες και οξειδωτικές ρίζες που θα 

μπορούσαν να αλλοιώσουν τη δομή τους. Η σταθεροποίηση της δομής των 

νουκλεϊκών οξέων μπορεί να επιτευχθεί και με τη δράση ιόντων Mg+2 . Οι 

πολυαμίνες, όμως, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα σε πολύ 

μικρότερες συγκεντρώσεις. Βέβαια υπάρχει ένα όριο, πέρα από το οποίο δεν μπορούν 

να αντικαταστήσουν τα ιόντα Mg+2, χωρίς διαταραχή της δομής των νουκλεϊκών 

οξέων (Moore and Spremulli, 1985). 
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Εκτός από το DNA, οι πολυαμίνες επιδρούν και στο RNA, τόσο 

σταθεροποιώντας τη δομή του, όσο και επηρεάζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση. 

Παρουσία πολυαμινών οι ριβοσωμικές υπομονάδες, αλλά και τα 70S ριβοσώματα 

γίνονται σταθερότερα, ενώ αυξάνεται και ο σχηματισμός τους (Tabor and Tabor, 

1984). Η σταθεροποίηση των ριβοσωμάτων, από τις πολυαμίνες γίνεται συνεργιστικά 

με τα ιόντα μαγνησίου. Όσον αφορά την πρωτεινική σύνθεση, οι πολυαμίνες 

επηρεάζουν όλα τα στάδια αυτής. 

 

1.2.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Η αντίδραση σχηματισμού των αμινοακυλο-tRNAs ενεργοποιείται από 

χαμηλές συγκεντρώσεις πολυαμινών, παρουσία ιόντων Mg+2. Οι πολυαμίνες δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα ιόντα Mg+2, αλλά δρουν συνεργατικά με 

αυτά (Igarashi et al., 1978). Επιπλέον, αυξάνουν την πιστότητα στο σχηματισμό των 

αμινοακυλο-tRNAs, δηλαδή μειώνεται η ενσωμάτωση αμινοξέων σε λάθος tRNAs 

(Kusama-Eguchi et al., 1991). 

Η σπερμίνη βελτιώνει την πρόσδεση του αμινοακυλο-tRNA στο ριβόσωμα, 

ιδιαίτερα σε χαμηλές συγκεντρώσεις ιόντων Mg+2. Απουσία μεταφραστικών 

παραγόντων, η πρόσδεση αυξάνεται πέντε φορές, όταν η συγκέντρωση Mg+2 είναι 6 

mM και τρεις φορές, όταν η συγκέντρωση Mg+2 είναι 10 mM. Παρουσία 

μεταφραστικών παραγόντων, η επίδραση αυτή της σπερμίνης εξαφανίζεται (Kalpaxis 

and Drainas, 1992). Επιπλέον, διεγείρει το ρυθμό πρόσληψης tRNA, τουλάχιστον, 

τρεις φορές, επιτρέποντας την κάλυψη κατά 90% και των δύο ριβοσωμικών θέσεων 

πρόσδεσης. Αυτό το επιτυγχάνει με το να προσδίδει στο tRNA μία συγκεκριμένη 

λειτουργική διαμόρφωση, απαραίτητη για την εύκολη πρόσβασή του στο ριβόσωμα 

(Naranda and Kucan, 1989). Δύο θέσεις πρόσδεσης της σπερμίνης στο tRNA έχουν 

βρεθεί, ενώ έχουν βρεθεί και τέσσερις θέσεις για την πρόσδεση ιόντων Mg+2. 

Πιστεύεται ότι οι κατάληψη των θέσεων αυτών από πολυαμίνες και ιόντα βοηθάει 

στη διατήρηση της διαμόρφωσης του tRNA, αλλά και της βιολογικής του 

ενεργότητας (Quigley et al., 1978). 

Παρουσία πολυαμινών, αυξάνεται η πιστότητα της μετάφρασης. Η παρουσία 

σπερμιδίνης, σε συγκεντρώσεις 6 mM Mg+2, ενισχύει την ειδικότητα στην 

αλληλεπίδραση κωδικόνιου-αντικωδικόνιου και μειώνει, σημαντικά, την 
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ενσωμάτωση λανθασμένων αμινοξέων (Abraham AK, 1981). Έχει βρεθεί ότι η δράση 

αυτή της σπερμιδίνης εντοπίζεται κατά την πρόσδεση ενός αμινοακυλο-tRNA στο 

ριβόσωμα. Συγκεκριμένα, βοηθάει στην απόρριψη του αμινοακυλο-tRNA σε ένα 

αρχικό στάδιο της πρόσδεσής του και όχι σε ένα μεταγενέστερο που να εξαρτάται 

από το GTP. Η δράση της έγκειται στη διόρθωση λαθών στην πρώτη και τρίτη θέση 

του κωδικόνιου και όχι στην τρίτη. (Igarashi et al., 1982). 

Οι πολυαμίνες επηρεάζουν και τη δραστικότητα της πεπτιδυλοτρανσφεράσης. 

Σε συγκεντρώσεις 6 mM Mg+2, η σπερμίνη επηρεάζει τόσο το τελικό σημείο, όσο και 

την κινητική φάση της αντίδρασης πουρομυκίνης. Η έκταση της αντίδρασης 

πουρομυκίνης αυξάνεται από το 12% στο 60%, όταν η συγκέντρωση σπερμίνης 

αυξάνεται από 0 σε 200 mM, απουσία μεταφραστικών παραγόντων. Επίσης, η 

καταλυτική σταθερά της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης σχεδόν διπλασιάζεται, όταν η 

συγκέντρωση της σπερμίνης αυξάνεται από 0 σε 100 μΜ. Περαιτέρω αύξηση της δρα 

ανασταλτικά (Drainas and Kalpaxis, 1994). Ακόμη, έχει βρεθεί ότι η σπερμιδίνη, σε 

in vitro πειράματα, βοηθάει στη σύνθεση πεπτιδίων, τα οποία μοιάζουν περισσότερο 

με αυτά που συντίθενται in vivo. In vitro, συντίθενται πεπτίδια μικρότερα σε μέγεθος 

από τα φυσιολογικά, απουσία σπερμιδίνης, ενώ παρουσία αυτής τα πεπτίδια είναι 

μεγαλύτερα και η σύνθεσή τους είναι ταχύτερη. Αυτό πιστεύεται ότι γίνεται γιατί οι 

πολυαμίνες διευκολύνουν, με κάποιο τρόπο, την κίνηση των ριβοσωμάτων στο 

mRNA (Abraham and Pihl, 1980). 

Στο στάδιο του τερματισμού, οι πολυαμίνες βοηθούν στη σωστή ανάγνωση των 

κωδικονίων τερματισμού. In vitro, τα πεπτίδια που συντίθενται είναι μικρότερα από 

ότι in vivo, απουσία πολυαμινών. Προσθήκη πολυαμινών αποκαθιστά το μέγεθος των 

πεπτιδίων. Η σπερμίνη και η σπερμιδίνη, για παράδειγμα, βελτιώνουν την ανάγνωση 

του UGA κωδικόνιου, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί παρόμοια δράση και για την 

πουτρεσκίνη (Hryniewicz and Vonder Haar, 1983). 

 

1.3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΥΡΟΜΥΚΙΝΗΣ 
 

Η πουρομυκίνη (Εικ. 11) εμποδίζει την ανάπτυξη μίας μεγάλης ποικιλίας 

προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων με το να εμπλέκεται στην πρωτεϊνική 

σύνθεση. Είναι δραστική εναντίον των θετικών κατά Gram βακτηρίων. Τα αρνητικά 
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κατά Gram βακτήρια και οι μύκητες είναι ανθεκτικοί, λόγω της μικρής 

διαπερατότητάς τους στο αντιβιοτικό. Τα κύτταρα του Streptomyces είναι ανθεκτικά 

στην πουρομυκίνη, διότι πλην της δυσκολίας ενδοκυττάρωσης της πουρομυκίνης, το 

γονιδίωμα των κυττάρων αυτών περιέχει το γονίδιο Pac, το οποίο κωδικοποιεί μία 

αμινοακετυλο-τρανσφεράση που απενεργοποιεί την πουρομυκίνη. Τα ζωικά κύτταρα 

είναι ευαίσθητα σε συγκεντρώσεις   1-10 μg/ml. Έχει μεγάλη σημασία για την 

έρευνα, λόγω του ότι αποτελεί σπουδαίο εργαλείο σε μελέτες σχετικές με τη δομή και 

τη λειτουργία του ριβοσώματος. 

 

 
 

                            Εικ. 11. Χημικός τύπος πουρομυκίνης 
 

Η βιοσύνθεση της πουρομυκίνης γίνεται σύμφωνα με την Εικ.12:  

 
Εικ.12. Βιοσύνθεση της πουρομυκίνης 
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1.3.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥΡΟΜΥΚΙΝΗΣ 

 

Η πουρομυκίνη είναι ένα ανάλογο του 3΄ αμινοακυλο-tRNA, το οποίο δρα 

τόσο στα προκαρυωτικά, όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα, ως αναστολέας της 

πεπτιδυλοτρανσφεράσης (Nathans D, 1964). Η ανασταλτική της δράση οφείλεται 

καταρχήν στο ότι συναγωνίζεται τα αμινοακυλο-tRNAs για πρόσδεση στην Α-θέση 

(Εικ. 13) (Miyamoto-Sato et al., 2000). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να σχηματίζει 

πεπτιδικό δεσμό με το εναρκτήριο fMet-tRNA ή το πεπτιδυλο-tRNA, το οποίο 

βρίσκεται στη Ρ-θέση του ριβοσώματος. Προϊόν της αντίδρασης πουρομυκίνης είναι 

η φορμυλο-μεθειονυλο-πουρομυκίνη ή η πεπτιδυλο-πουρομυκίνη αντίστοιχα.  

 

 
Εικ. 13. Μηχανισμός αντίδρασης πουρομυκίνης 
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Το προϊόν αυτό και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να συμμετάσχει στα 

επόμενα στάδια της πρωτεϊνικής σύνθεσης και αυτό συνεπάγεται τον πρόωρο 

αποχωρισμό του από το ριβόσωμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η πουρομυκίνη δεν μπορεί 

να δράσει ως υπόστρωμα της Ρ θέσης, αφού ο δεσμός μεταξύ αμινοξέος και της 

νουκλεοζιτικής ομάδας της πουρομυκίνης είναι ένα αμίδιο και όχι ο ενεργός 

ακετυλεστέρας των φυσιολογικών αμινοακυλο-tRNA υποστρωμάτων. Εκτός τούτου 

η πουρομυκίνη δεν έχει ομάδα tRNA ικανή να αλληλεπιδράσει με το mRNA και την 

30S υπομονάδα (Lieberman and Dahlberg, 1995). Τα πεπτίδια που ελευθερώνονται 

από την πουρομυκίνη έχουν μικρότερο μέγεθος από τα φυσιολογικά. 

Η αντίδραση μεταξύ πουρομυκίνης και εναρκτήριου ριβοσωματικού 

συμπλόκου (αντίδραση πουρομυκίνης) χρησιμοποιείται ευρέως, εδώ και 40 χρόνια, 

ως αντίδραση-μοντέλο του σχηματισμού του πεπτιδικού δεσμού (Traut and Monro, 

1964). Έχει μεγάλη σημασία στη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του 

ριβοσώματος: 

 Με την αντίδραση αυτήν μπορεί να ελεγχθεί η ενεργότητα της 

πεπτιδυλoτρανσφεράσης. Για τον έλεγχο αυτό, ως πειραματικό σύστημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίδραση πουρομυκίνης με το σύμπλοκο AcPhe-

tRNA· poly(U)· ριβόσωμα. 

 Μπορεί να ελεγχθεί η θέση πρόσδεσης στο ριβόσωμα του πεπτίδυλο- tRNA, 

καθώς και των αναλόγων του. O προσδιορισμός της θέσης του πεπτιδυλο- 

tRNA βασίζεται στο ότι η πουρομυκίνη σχηματίζει πεπτιδικό δεσμό, μόνο αν 

αυτό βρίσκεται στην περιοχή Ρ του ριβοσώματος. 

Η αντίδραση πουρομυκίνης επηρεάζεται από τις πολυαμίνες, σε συνδυασμό 

με τη συγκέντρωση των ιόντων μαγνησίου. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις ιόντων 

μαγνησίου, η σπερμίνη αναστέλλει την αντίδραση πουρομυκίνης (Kalpaxis and 

Drainas, 1993). Σε χαμηλές συγκεντρώσεις ιόντων, η δράση της σπερμίνης εξαρτάται 

από την παρουσία ή μη μεταφραστικών παραγόντων. Απουσία μεταφραστικών 

παραγόντων η σπερμίνη αναστέλλει το σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού, ενώ 

παρουσία αυτών έχει διττή συμπεριφορά: σε χαμηλές συγκεντρώσεις ενεργοποιεί την 

αντίδραση πουρομυκίνης, ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις την αναστέλλει (Drainas 

and Kalpaxis, 1994). 
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1.3.2 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥΡΟΜΥΚΙΝΗΣ 

 
 Η δραστικότητα της πεπτιδυλοτρανσφεράσης είναι δυνατόν να υπολογιστεί μέσω 

του λόγου  k3/KS, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τις συγκεντρώσεις των 

υποστρωμάτων. Στην αντίδραση πουρομυκίνης, η πουρομυκίνη βρίσκεται σε μεγάλη 

περίσσεια, οπότε η αντίδραση δεν συμπεριφέρεται σαν αντίδραση δευτέρας τάξεως, 

αλλά σαν αντίδραση ψευδοπρώτης τάξεως. 

  Η αντίδραση που γίνεται είναι η εξής: 

 
                       k1                           k3 

C + S  CS                       C′ + P          k1 / k2  = KS     

                   k2 

 

όπου C είναι το σύμπλοκο AcPhe-tRNA·poly(U)·ριβόσωμα, S είναι η πουρομυκίνη, P 

είναι το προϊόν της αντίδρασης, η AcPhe-πουρομυκίνη και C΄ είναι το ριβοσωματικό 

σύμπλοκο, μετά την αντίδραση πεπτιδυλοτρανσφεράσης. 

Το C αντιδρά με το S και δίνει το ενδιάμεσο προϊόν  CS, με μία κινητική σταθερά 

k1 . Αυτό στη συνέχεια έχει δύο δυνατότητες:  

 Να διασπαστεί σε S και C με μία σταθερά k2. 

 Να σχηματίσει προϊόν P με μία σταθερά k3. 

Από την παραπάνω αντίδραση φαίνεται ότι η ολική αρχική συγκέντρωση του  C 

ισούται με:  

 
Cολ = [C] + [CS] + [P]            (1) 
 

Από την εξίσωση (1) παίρνουμε:  

 

Cολ - [P] = [C] + [CS]         (2) 
 

Ο κινητικός νόμος εξάγεται με τον παρακάτω τρόπο: 

 

V = [CS] · k3                    (3) 
 

 Διαιρώντας τις  ( 2 ) και ( 3 ) κατά μέλη έχουμε: 
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                 V                    [CS]   
                                 =                          
            Cολ – [P]        [C] + [CS] 

 
                                                             [C] · [S]   
  Επίσης, ισχύει ότι:             KS  =                                (5) 
                                                                [CS]   
 

                                                            [C] · [S]     
        Από την (5) έχουμε:   [CS]  =       
                                                                KS 

 
        Στη σχέση (4) αντικαθιστούμε το [CS] και παίρνουμε: 

                              [C] · [S]     
                              
    V                             KS                                      V                        [S]    · k3          
                =                                                                           
Cολ – P                   [C] · [S]                          Cολ – P                     KS + [S]     
                                                    
                                    KS   
                
                (Cολ – P) · [S] · k3          
  V =                                                            (6) 
                        KS + [S] 

 

H παραπάνω εξίσωση, αποτελεί τον διαφορικό κινητικό νόμο. Για να βρούμε τον 

ολοκληρωμένο κινητικό νόμο ολοκληρώνουμε την ( 6 ). 

 

            dP                  (Cο – P) · [S] · k3                        dP                   [S] · k3 
V =                  =                                                 =                            =                      · dt 
            dt                           KS + [S]                              Cο – P              KS + [S]      
 
       dP                  [S] · k3                                       Cο                      [S] · k3 
∫                 =   ∫                      · dt                   ln                     =                         · t      (7) 
   Cο – P              KS + [S]                                    Cο – P                 KS + [S]        
 

Ο ολοκληρωμένος νόμος της ταχύτητας φαίνεται στην εξίσωση   (7). Όταν η  

                                                                                                          [S] · k3            
συγκέντρωση πουρομυκίνης είναι συγκεκριμένη, το κλάσμα                            είναι  
                                                                                                         KS + [S] 
σταθερό και αν το θέσουμε ίσο με kobs τότε έχουμε: 

            Cο                                                        1 
ln                        =  kobs · t                ln                             kobs · t   
         Cο – P                                                           P 
                                                                1      
                                                                              Cο  
 

= · k3         (4) 

=

C +

=
 _ 
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Η παραπάνω σχέση μπορεί να εκφρασθεί ως ποσοστό επί τις εκατό: 

 

                100 
ln                                     =  kobs · t                
                     100 · P 
      100 -  
                       Cο 
     
                  100 
ln                                     =  kobs · t             (8) 
               100 – x 

 

Η τελευταία εξίσωση είναι 1ου βαθμού. Επομένως η γραφική της παράσταση 

είναι ευθεία γραμμή και η κλίση της αντιστοιχεί στη σταθερά kobs. Μία τυπική 

γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης είναι η: 

 

ln [100/(100-x)] 
 
 
 
 
 
                                                     ΚΛΙΣΗ = kobs 
 
 
                       
                                                                                                   
   
                                                                                            t 
                                    [S] · k3 
Η εξίσωση kobs =                        μπορεί να γραφεί με τη μορφή διπλού αντιστρόφου: 
                                   kS + [S] 
 
    1              KS + [S]                                     1                 KS            1             1 
           =                                                                    =               ·             +  
   kobs            [S] · k3                                      kobs              k3          [S]            k3 
 

Η τελευταία εξίσωση δείχνει ότι η γραφική παράσταση του 1/ kobs έναντι του 

1/ [S] είναι ευθεία γραμμή. Από τη γραφική αυτή παράσταση μπορούμε να 

υπολογίσουμε τις σταθερές k3 και KS. 
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1/ kobs 
 
 
 
 
 
 
 
                  1/ k3 
 
 
-1/ KS                                                                                     1/ [S] 
 
 

1.4. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Η ανασύσταση (reconstitution) της μεγάλης ριβοσωματικής υπομονάδας από 

E. coli, είναι δυνατή με μία διαδικασία επώασης, η οποία γίνεται σε δύο στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο, το 23S rRNA, το 5S rRNA και οι ριβοσωμικές πρωτεΐνες της μεγάλης 

υπομονάδας επωάζονται για 20 min, στους 44°C, παρουσία 4 mM Mg+2 και 400 mM 

NH4Cl. Στο δεύτερο στάδιο, η συγκέντρωση μαγνησίου αυξάνεται σε 20 mM και 

ακολουθεί επώαση, για 90 min, στους 50°C. Δεν απαιτείται η παρουσία μικρών 

υπομονάδων ή άλλων συστατικών. Οι συναρμολογημένες 50S υπομονάδες έχουν τον 

ίδιο ρυθμό καθίζησης με τις φυσιολογικές και είναι υψηλά ενεργές στην πρωτεινική 

σύνθεση, τόσο με φυσιολογικό mRNA, όσο και με poly(U) (Nierhaus and Dohme, 

1974). 

Η ανασύσταση των 50S υπομονάδων, γίνεται μέσω διακριτών σταδίων, τα 

οποία περιγράφονται ως εξής (Dohme and Nierhaus, 1976): 

                                   
                           
23S rRNA + 5S rRNA + πρωτεΐνες       0  °C         RI50  (1)     (S-value: 33S) 
                                                            4 mM Mg+2 

 
RI50  (1)     44 °C          RI*

50  (1)     (S-value: 41S)      
                        4 mM Mg+2 

 

RI*
50  (1) + 5S rRNA + πρωτεΐνες       44 °C         RI50  (2)        (S-value: 48S)    

                                                          4 mM Mg+2      

                             
50 °C          

RI50  (2)                    50S υπομονάδες       (S-value: 50S)    
                      20 mM Mg+2 
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Φαίνεται, ότι το 5S (Εικ.14, 15) δεν είναι απαραίτητο στα πρώτα στάδια της 

ανασύστασης, αλλά παίζει σπουδαίο ρόλο στη μετατροπή του RI50  (2) σε 50S. Παρά 

την ειδικότητα του αυτή, είναι δυνατόν να ενσωματωθεί στο σύμπλοκο, σε 

οποιοδήποτε στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι η θέση πρόσδεσης του 5S είναι εύκολα 

προσβάσιμη σε όλη την πορεία της ανασύστασης. 

Το 5S παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ενεργότητας της μεγάλης 

υπομονάδας. Αυτό φαίνεται από τη μείωση στις τιμές ποικίλων λειτουργικών 

ιδιοτήτων, που χαρακτηρίζουν το RI50  (2). Απουσία 5S μειώνεται η ικανότητα του 

RI50  (2) να σχηματίζει ενεργά 70S ριβοσώματα, ενώ μειώνεται και η ενεργότητα της 

πεπτιδυλοτρανσφεράσης. Επίσης, ελαττώνεται η ικανότητα πρόσδεσης των 

αμινοακυλο-tRNAs στην Α-θέση, ενώ δεν επηρεάζεται η ενεργότητα του EF-G για 

υδρόλυση του GTP (Dohme and Nierhaus, 1976). Εντούτοις, η ικανότητα πρόσδεσης 

του EF-G στη ριβοσωματική υπομονάδα μειώνεται κατά 83% (Erdmann et al., 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.14. Κρυσταλλογραφική δομή του 5S rRNA και των γειτονικών  

περιοχών του 23S rRNA. 

 

Εκτός από την πλήρη ανασύσταση της μεγάλης υπομονάδας μπορεί να έχουμε 

και μερική ανασύσταση αυτής. Επώαση των υπομονάδων, με LiCl 4 Μ, δίνει πυρήνες 

που αποτελούνται από το 23S rRNA και λίγες πρωτεΐνες. Οι πυρήνες αυτοί είναι 
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ανενεργοί στο σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού, αλλά μπορούν να επανακτήσουν την 

ενεργότητά τους, εάν επωαστούν με τις πρωτεΐνες που λείπουν, σύμφωνα με τις 

παραπάνω αντιδράσεις. Εάν η συγκέντρωση του LiCl  είναι μικρότερη από 4 Μ 

αποσυνδέονται λιγότερες πρωτεΐνες και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις οι πυρήνες 

μπορεί να φέρουν και το 5S (Staehelin et al., 1969). 

Σημαντικό ρόλο στην ανασύσταση της μεγάλης υπομονάδας παίζουν οι 

εναρκτήριες πρωτεΐνες ανασύστασης. Αυτές είναι δύο: οι L24 και L3. Μία 

εναρκτήρια πρωτεΐνη είναι μία πρωτεΐνη που έχει τη δυνατότητα να προσδένεται, 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες στο rRNA και να εκκινεί τις διαδικασίες ανασύστασης. 

Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές όλες οι εναρκτήριες πρωτεΐνες πρέπει να 

είναι παρούσες. Αν αυτές απουσιάζουν τότε δεν είναι δυνατή η ανασύσταση, αφού 

καμία άλλη πρωτεΐνη δεν μπορεί να έρθει και να προσδεθεί στο rRNA (Nowotny and 

Nierhaus, 1982). 

 

 
 

Εικ.15. Δευτεροταγής δομή του 5S rRNA από E. coli 
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1.5. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Η ερμηνεία της δράσης των πολυαμινών στην πρωτεϊνική σύνθεση προϋποθέτει 

την ταυτοποίηση των θέσεων πρόσδεσης αυτών στο RNA και στις ριβοσωματικές 

πρωτείνες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος της φωτοσήμανσης συγγένειας. 

Η αρχή της φωτοσήμανσης συγγένειας φαίνεται στην εικόνα 16. Μία ένωση, στην 

οποία έχει προστεθεί μια δραστική ομάδα έχει τη δυνατότητα ομοιοπολικής σύνδεσης, με 

μια περιοχή-στόχο με την οποία, υπό κανονικές συνθήκες αλληλεπιδρά η ένωση, αλλά με 

ασθενέστερες δυνάμεις. Η δραστική ομάδα που χρησιμοποιείται είναι φωτοδιεγειρόμενη. 

Μία τέτοια ένωση είναι η ΑΒΑ-σπερμίνη (αζιδοβενζαμίδινο-σπερμίνη) (Εικ.17). 

Σήμερα, τα αζιδο-ανάλογα της σπερμίνης, αποτελούν τους πιο επιτυχημένους 

μοριακούς ανιχνευτές θέσεων πρόσδεσης πολυαμινών, καθώς η σύνθεσή τους είναι απλή 

και με μεγάλη απόδοση. Έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την εύρεση των θέσεων 

πρόσδεσης των πολυαμινών σε μακρομοριακούς στόχους συμπεριλαμβανομένου και του 

ριβοσώματος (Clark et al. 1991, Xaplanteri et al. 2005, Amarantos et al. 2000, 2002).   

 
Εικόνα 16. Μοντέλο της φωτοσήμανσης συγγένειας, όπου Χ η φωτοδραστική ομάδα, Β 

ο διαχωριστής, S το φυσικό υπόστρωμα και a η χημική ομάδα της περιοχής του 

υποδοχέα που αντιδρά ομοιοπολικά με το X. 

 

Εικ. 17. Συντακτικός τύπος ΑΒΑ-σπερμίνης . 

 

Τρεις είναι οι μέθοδοι φωτοσήμανσης με ανάλογα της σπερμίνης που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την εύρεση των θέσεων πρόσδεσης των πολυαμινών στο ριβόσωμα. 

N3

NO2

C
O

(CH2)3 NH2 (CH2)4NH +
NH2

+
(CH2)3 NH3

+



 38

Στην πρώτη, ραδιενεργός σπερμίνη, με τη βοήθεια του συμμετρικού διδραστικού 

αντιδραστηρίου 1,5-διφθορο-2,4 δινιτρο-βενζoλίου, προσδένεται σε ριβοσώματα και 

προσδιορίζεται η κατανομή της ραδιενέργειας μεταξύ των πρωτεϊνών και του rRNA του 

ριβοσώματος (Bernabeu et al., 1978). Στη δεύτερη, γίνεται επεξεργασία των ριβοσωμάτων 

με ραδιενεργές πολυαμίνες και διμεθυλο-υπεριμιδικό (Kakegawa et al., 1986). Στην τρίτη, 

χρησιμοποιείται η ΑΒΑ-σπερμίνη, η  οποία προσδένεται στο ριβόσωμα με ήπια U.V. 

ακτινοβόληση (Amarantos et al. 2002, Xaplanteri et al. 2005). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1. ΥΛΙΚΑ 
 

Κύτταρα E. coli K12 

Φίλτρα νιτροκυτταρίνης από Millipore 

Οξικό μαγνήσιο ((CH3COO)2Mg) από Fluka  
3H- Phe, ειδικής ραδιενέργειας 4.70 TBq/mmol, 118 Ci/mmol,  από Amersham 

Biosciences Inc 

Αλουμίνα (Al2O3) από Merck 

Τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) από Sigma-Aldrich 

Γλυκόζη (C6H12O6) από Riedel-de Haen 

Οξικό κάλιο (CH3COOK) από Riedel-de Haen 

Οξικό νάτριο (CH3COONa) από Merck 

Δεοξυριβονουκλεάση Ι (DΝΑse Ι) από Sigma-Aldrich 

Τριφωσφορική γουανοσίνη (GTP) από Sigma-Aldrich 

Μονόξινο φωσφορικό κάλιο (K2HPO4) από Merck 

Χλωριούχο κάλιο (KCl) από Merck 

Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (KH2PO4) από Merck 

L-Phe από Sigma-Aldrich 

Χλωριούχο μαγνήσιο (MgCl2) από Riedel-de Haen 

Χλωριούχο αμμώνιο (NH4Cl) από Merck 

Tris (Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane) από Merck 

tRNAphe    από Sigma-Aldrich 
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β-μερκαπτοαιθανόλη (β-EtSH) από Fluka 

Γλυκερόλη από Merck 

Υδροξείδιο του νατρίου (ΝαΟΗ) από Merck 

Οξικός ανυδρίτης 

Σουκρόζη από Fluka 

Ουρία από Serva 

EDTA από Codex 

Ακετόνη (CH3COCH3) από Merck 

Φαινόλη (C6H6O) από Sigma 

Υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) από Merck  

Διθειοθεϊτρόλη 

Πολυουρυδυλικό οξύ (Poly (U)) από Sigma-Aldrich 

Πουρομυκίνη από Sigma-Aldrich 

Σπερμίνη από Sigma-Aldrich 

Οξικός αιθυλεστέρας (CH3COOC2H5) από Merck 

Υγρό σπινθηρισμού Safefluor S, από Lumac-LSC 

Υγρό σπινθηρισμού Bray’s:   2,5-Διφαινυλολοξαζόλιο 

5-Φαινυλοξαζόλη 

Ναφθαλένιο 

Αιθυλενογλυκόλη 

Μεθανόλη 

Διοξάνιο 

Υδροχλώριο (HCl) από Merck 

Αιθανόλη (C2H5OH) από Merck 

Τολουόλιο από Merck 

Χλωροφόρμιο (CHCl3) από Merck 

Θειϊκό αμμώνιο ((NH4)2SO4) από Fluka 

Εκχύλισμα ζύμης (yeast extract), από Serva 

Εκχύλισμα κρέατος ( peptone from meat), από Serva 

Coomassie Brilliant Blue R-250 

Φωσφορικό οξύ 85% (H3PO4) 

Οξικό αμμώνιο (CH3COONH4) 
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2.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Ε. COLI 

 

Τα ριβοσώματα απομονώθηκαν από κύτταρα E. coli (Εικ.18) του στελέχους 

Κ12. Το στέλεχος αυτό επιλέχθηκε, γιατί έχει την ιδιότητα να εκφράζει RNA 

νουκλεάσες σε μικρό ποσοστό. Με τον τρόπο αυτό, η απομόνωση ριβοσωμάτων 

γίνεται υπό ασφαλέστερες συνθήκες. 

 
Εικ. 18. Χαρακτηριστική μορφή κυττάρων E. Coli 

 

Η αύξηση του πληθυσμού των βακτηρίων περιλαμβάνει τέσσερις 

διαφορετικές φάσεις (Εικ. 19): 

 Φάση προσαρμογής: Τα βακτήρια προσαρμόζονται στο μέσο ανάπτυξης και 

τις συνθήκες που επικρατούν και παράγουν τα απαραίτητα ένζυμα. 

 Λογαριθμική φάση ανάπτυξης: Εδώ τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται 

λογαριθμικά. Εφόσον οι συνθήκες είναι οι βέλτιστες, τα κύτταρα E. coli 

διαιρούνται κάθε 20 min. 

 Φάση στασιμότητας: Ο αριθμός των κυττάρων δεν αυξάνεται άλλο. Τα 

θρεπτικά υλικά και τα επίπεδα εξαντλούνται, το pH αλλάζει και τοξικά 

απόβλητα συσσωρεύονται. 

 Φάση θανάτου: Ο ρυθμός με τον οποίο τα κύτταρα πεθαίνουν είναι 

μεγαλύτερος από το ρυθμό διαίρεσής τους. 

Αρχικά γίνεται στερεή καλλιέργεια σε τρυβλίο petri, στους 37 °C. Από το 

τρυβλίο αυτό εμβολιάζεται, με κρίκο εμβολιασμού, μία υγρή προ-προκαλλιέργεια, 

στους 37 °C και τα βακτήρια αφήνονται να πολλαπλασιαστούν για μία νύχτα. Από 

την προ-προκαλλιέργεια αυτή εμβολιάζεται μία προκαλλιέργεια και όταν η οπτική 

πυκνότητα αυτής φτάσει στα 0,5 A540 εμβολιάζονται οι κανονικές καλλιέργειες. Η 
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συλλογή των κυττάρων γίνεται όταν η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας φτάσει στα 

0,5-0,6 A540. Τα βακτήρια δεν αφήνονται να πολλαπλασιαστούν περαιτέρω διότι τότε 

επάγεται μία RNase που δημιουργεί προβλήματα σε αντιδράσεις των ριβοσωμάτων. 

Η ανάπτυξη των κυττάρων στις υγρές καλλιέργειες γίνεται σε κωνικές, υπό συνεχή 

ανάδευση. 

 

 
Εικ. 19. Καμπύλη αύξησης ενός πληθυσμού βακτηρίων. 

 

Για την παρασκευή 1 lt θρεπτικού υλικού χρησιμοποιούνται: 

 18,8 gr δισόξινο φωσφορικό κάλιο    

 24,3 gr μονόξινο φωσφορικό κάλιο 

 5,5 gr εκχύλισμα βακτηρίων  

 11,1 gr εκχύλισμα ζύμης    

 100 ml γλυκόζη (10% w/v)                                             

Η συγκέντρωση των κυττάρων προσδιορίζεται με τη νεφελομετρική μέθοδο, η 

οποία είναι μία έμμεση μέθοδος προσδιορισμού της συγκέντρωσης των κυττάρων και 

βασίζεται στη θολερότητα που εμφανίζει ένα εναιώρημα κυττάρων, καθώς ο αριθμός 

τους στο θρεπτικό αυξάνει. Η θολερότητα αυτή μπορεί να προσδιορισθεί 

φωτομετρικά και να εκφρασθεί σε αυθαίρετες μονάδες, ή να μεταφρασθεί σε αριθμό 

κυττάρων εφόσον κατασκευασθεί η πρότυπη καμπύλη που συσχετίζει την οπτική 

πυκνότητα με τον αριθμό των κυττάρων. Η πρότυπη αυτή καμπύλη μπορεί να 

χρησιμοποιείται για το γρήγορο προσδιορισμό (δηλαδή με μία απλή φωτομέτρηση), 

της συγκέντρωσης των κυττάρων στο εναιώρημα. 
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Όταν η οπτική πυκνότητα των καλλιεργειών φτάσει στα 0,6 A540 τότε οι 

κωνικές τοποθετούνται στον πάγο, για να σταματήσει η διαίρεση και ο 

πολλαπλασιασμός των βακτηρίων. Η συλλογή των κυττάρων γίνεται με διαδοχικές 

φυγοκεντρήσεις: Sorvall, 10.000rpm, 15 min. Μετά τη συλλογή, τα κύτταρα 

πλένονται με KCl 0,9Ν και τοποθετούνται στους -20°C, μέχρι τη στιγμή που θα έρθει 

η ώρα της θραύσης τους. 

 

        2.3.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ 
 

2.3.1.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ S-30 

 

      Η απομόνωση των ριβοσωμάτων αρχίζει με την απομόνωση του κλάσματος S-30. 

Η πορεία που ακολουθείται φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Τονίζεται ότι όλες οι 

διαδικασίες πραγματοποιούνται αυστηρά στους 4ºC, προς αποφυγή αποικοδομήσεων. 

 

                                             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

Κύτταρα E. coli (30g) 

 

 

Προσθήκη διπλάσιας ποσότητας (60g) Alumina και 90 ml ρυθμιστικού διαλύματος Α 

(10 mM Tris-HCI, pH 7.6, 10 mM (CH3COO)2Mg, 60 mM KCI, 6 mM β-ETSH) και 

ανάμειξη μέχρι σχηματισμού ενιαίας πάστας. 

 

 

Θραύση των κυττάρων της πάστας με γουδοχέρι για 10 min. 

 

 

Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 20 min). 

 

 

                          Ίζημα                                              Υπερκείμενο 
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         Απομάκρυνση       Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 20 min)     

                                                                            

                                   

                                                Ίζημα                                       Υπερκείμενο 

 

 

                                         Απομάκρυνση                              Προσθήκη DNase 

                                                                     (3 μg/ml και επώαση στους 4ºC, για 5 min) 

                                                    

                                                                             

                                                                            Φυγοκέντρηση 

                                                                  (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 20 min) 

 

 

                                                                                 Ίζημα                        Υπερκείμενο               

 

 

                                                                          Απομάκρυνση               ΚΛΑΣΜΑ S-30                  

 

2.3.2.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ Τ-100 

 

Το επόμενο βήμα στην απομόνωση των ριβοσωμάτων είναι η παρασκευή του 

κλάσματος T-100, ξεκινώντας από το κλάσμα S-30. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

ΚΛΑΣΜΑ S-30 

 

 

Υπερφυγοκέντρηση (Beckman, κεφαλή Ti 75, 40.000 rpm, 4 h) 

 

 

                          Ίζημα                                                     Υπερκείμενο 
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          Χρησιμοποιείται για  την             Τα 2/3 του όγκου των ανώτερων στρωμάτων  

          παραγωγή ριβοσωμάτων                υφίστανται διαπίδυση σε 4 lt ρυθμιστικού 

                                                                   διαλύματος Α για μια νύχτα στους 4˚C.                    

 

 

                                                                                       Φυγοκέντρηση  

                                                                  (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 15 min) 

 

 

                                                                        Ίζημα                          Υπερκείμενο 

 

 

                                                                 Απομάκρυνση                ΚΛΑΣΜΑ Τ-100 

 

Η συγκέντρωση πρωτεϊνών του κλάσματος T-100 προσδιορίζεται με τη 

μέθοδο Bradford. Στη συνέχεια το δείγμα μοιράζεται σε μικρά τμήματα, τα οποία 

ψύχονται με υγρό άζωτο και κατόπιν φυλάγονται στους -80˚C. Η ψύξη έγινε με υγρό 

άζωτο, γιατί έτσι οι πρωτεΐνες μπορούν και κρατούν ακέραιη την τεταρτοταγή τους 

δομή, κάτι το οποίο δε συμβαίνει όταν ψυχθούν αργά με την τοποθέτηση τους στους -

80˚C. 

 

2.3.3.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ «ΠΛΥΜΕΝΩΝ» ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ 

  

Η διαδικασία για την παρασκευή «πλυμένων» ριβοσωμάτων φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα. Μετά την παρασκευή τους τα ριβοσώματα τοποθετήθηκαν σε 

eppendorfs σε κλάσματα των 300 μl και διατηρήθηκαν στους -70˚C. Και σε αυτήν 

την περίπτωση η ψύξη έγινε με υγρό άζωτο. Τα «πλυμένα» ριβοσώματα δεν 

περιέχουν μεταφραστικούς παράγοντες.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

Ίζημα υπερφυγοκέντρησης του κλάσματος S-30 

 

Εναιώρηση σε 40 ml ρυθμιστικού διαλύματος Β (10 mM Tris- HCl, 10 mM 

(CH3COO)2Mg, 0,3 M NH4Cl, 6 mM β-ETSH) και παραμονή σε αυτό για μια νύχτα. 

 

 

Αναδιάλυση του ιζήματος για 10 min με γυάλινο ραβδί. 

 

 

Υπερφυγοκέντρηση (Beckman, κεφαλή Ti 75, 40.000 rpm, 6 h) 

 

 

                        Υπερκείμενο                                             Ίζημα 

 

 

                 Χρησιμοποιείται για         Εναιώρηση σε 60 ml ρυθμιστικό διάλυμα Β.  

                 την παραγωγή FWR                                          

 

                                                                   Παραμονή σε αυτό για μια νύχτα. 

 

 

                                                Αναδιάλυση του ιζήματος για 10 min με γυάλινο ραβδί. 

 

 

                                   Υπερφυγοκέντρηση (Beckman, κεφαλή Ti 75, 40.000 rpm, 6 h). 

 

 

                                     Εναιώρηση του ιζήματος σε 15 ml ρυθμιστικού διαλύματος Α. 

 

 

                                              Αναδιάλυση του ιζήματος για 10 min με γυάλινο ραβδί. 
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                                        Διαπίδυση δύο φορές, για 2 h, σε 2 lt ρυθμιστικό διάλυμα Α. 

                                                          

 

                                          Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 2.000 rpm, 15 min). 

 

 

                                                     Ίζημα                 Υπερκείμενο (ριβοσώματα). 

 

 

                                                                 Το δείγμα με τα ριβοσώματα μοιράζεται σε                                  

                                                                  μικρά τμήματα, τα οποία ψύχονται με υγρό  

                                                             άζωτο και κατόπιν αποθηκεύονται στους -80˚C. 

 

2.3.4.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

 

Στο διάγραμμα 4 φαίνεται η πορεία για την παρασκευή του κλάσματος των 

μεταφραστικών παραγόντων (FWR). Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

υπερκείμενο της 1ης φυγοκέντρησης της πορείας για την παραγωγή ριβοσωμάτων 

(Διάγραμμα 3). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

Υπερκείμενο 1ης φυγοκέντρησης παραγωγής ριβοσωμάτων 

 

 

Προσθήκη (NH4)2SO4 (κορεσμός 80%) και ρύθμιση του pH σε 7.2 με 1 Ν ΝαΟΗ. 

 

 

Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 18.000 rpm, 15 min) 
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                          Υπερκείμενο                                     Ίζημα 

                         (απορρίπτεται) 

 

                                          Διάλυση σε 14 ml ρυθμιστικού διαλύματος Α. 

 

 

                                           Διαπίδυση για μια νύχτα σε ρυθμιστικό διάλυμα Α. 

 

 

                                         Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 18.000 rpm, 5 min) 

 

 

                                                Υπερκείμενο                                       Ίζημα  

 

 

                                    Προσθήκη 5% γλυκερόλης                    Απομακρύνεται 

 

 

                                           ΚΛΑΣΜΑ FWR 

  

      Η ίδια πορεία που ακολουθείται για τη φύλαξη του κλάσματος Τ-100 

εφαρμόζεται και για την φύλαξη του κλάσματος των μεταφραστικών παραγόντων. Η 

συγκέντρωση πρωτεϊνών στο κλάσμα των μεταφραστικών παραγόντων 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο Bradford. 

 

2.4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ac[ 3H]-Phe-tRNA 

 

Η παρασκευή Ac[3H] Phe-tRNA άρχισε με την παρασκευή [3H] Phe-tRNA, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 
Σε δοκιμαστικό σωλήνα προστέθηκαν τα ακόλουθα συστατικά: 

0,5 ml 1 Μ Tris-HCl  
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0,48 ml 100 mM (CH3COO)2Mg  

0,35 ml 120 mM β-ETSH  

0,35 ml 100 mM ATP 

0,061 ml 9,8 mM GTP  

0,533 ml 150 OD ⁄ml tRNA 

 

 

To επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση του tRNA, με επώαση στους 37˚C, για 

20 min. 

 

 

Στο διάλυμα με το ενεργοποιημένο tRNA προστέθηκαν: 

0,6 ml 126 Ci ⁄ mmole [3H]Phe  

0,015 ml 1,16 μΜ L- Phe 

1 ml 10,8 mg ⁄ ml T-100  

και Η2Ο μέχρι ο συνολικός όγκος να γίνει 5 ml. 

 

Ακολούθησε επώαση του διαλύματος, για 30 min, στους 37ºC, και 

απομόνωση του [3H]Phe-tRNA με φαινολική εκχύλιση (Διάγραμμα 6). Προέκυψαν οι 

υδατικές φάσεις α, β και γ οι οποίες αναμείχθηκαν και το περιεχόμενο [3H] Phe-tRNA 

κατακρημνίσθηκε με αιθανόλη, ξεπλύθηκε με 70% αιθανόλη, διαλύθηκε σε μικρό 

όγκο ύδατος και διαπιδύθηκε σε 4 lt νερού. Το [3H]Phe-tRNA που παρασκευάστηκε 

υποβλήθηκε σε ακετυλίωση (Διάγραμμα 7). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

Εκχύλιση (Προσθήκη 0,25 ml 1 M CH3COONa, pH = 5,5 και 5 ml φαινόλης 90%, 

ισχυρή ανακίνηση για 3 min). 

 

 

Φυγοκέντρηση 

(Sorvall, κεφαλή SS34, 3.000 rpm, 10 min, θερμοκρασία δωματίου) 
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                   Υδατική φάση α                                  Φαινολική φάση 

 

 

                                                                                Προσθήκη 2 ml H20 

 

 

                                                                                    2η εκχύλιση 

 

 

                                                                                 Φυγοκέντρηση 

                             (Sorvall, κεφαλή SS34, 3.000 rpm, 10 min, θερμοκρασία δωματίου) 

 

 

                                           Υδατική φάση β                                 Φαινολική φάση 

 

 

                                                                                              Επανεκχύλιση με 2 ml Η2Ο 

 

 

                                                                                                Υδατική φάση γ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 
 

Σε 8 ml [3H]L- Phe-tRNA που βρίσκονται σε κωνική φιάλη, προστέθηκαν 7,7 ml 

ψυχρό, αποστειρωμένο, απιονισμένο Η2Ο και 15,7 ml κορεσμένο διάλυμα 

CH3COOK, pH = 5, στους 0˚C. 

 

 

Προσθέτουμε κατά σταγόνες 0,450 ml ψυχρού οξικού ανυδρίτη σε 5 ισόποσες δόσεις 

ανά 15ml. 

 

 

Προσθήκη 21,52 ml απεσταγμένου Η2Ο, 4˚C. 
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Προσθήκη 39,2 ml ψυχρής αιθανόλης 95% και παραμονή στους -20˚C για μια νύχτα. 
 

 

Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 15 min) 
                      

 

                                 Υπερκείμενο                                 Ίζημα 
 
 
                                                                           Προσθήκη 6 ml dd H2O. 
 

 

                                            Δύο φορές διαπίδυση για 2 ώρες σε 4 lt απιονισμένο νερό. 
 

                            

                                                                Ac [3H] Phe-tRNA 
 

2.5. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ 
 

Τα ριβοσώματα διαχωρίζονται στις υπομονάδες τους με διαπίδυση σε διάλυμα 

χαμηλής συγκέντρωσης Mg+2. Η συγκέντρωση αυτή είναι 1 mM, και όχι μικρότερη, 

γιατί σε μικρότερες συγκεντρώσεις υπάρχει κίνδυνος απώλειας του 5S rRNA. Στη 

συνέχεια οι υπομονάδες υφίστανται υπερφυγοκέντρηση σε κλίση σουκρόζης, οπότε 

κατανέμονται σε διαφορετικές θέσεις της κλίσης και έτσι είναι δυνατή η συλλογή 

τους (Εικ. 20). 

Για την κατασκευή της κλίσης σουκρόζης είναι απαραίτητα δύο διαλύματα: 

 Ένα χαμηλής συγκέντρωσης σε σουκρόζη (10%) : 20 mM Tris-HCl, 300 mM 

NH4Cl, 1 mM MgCl2, 5 mM β-ETSH, 10 % σουκρόζη. 

 Ένα υψηλής συγκέντρωσης σε σουκρόζη (30%) : 20 mM Tris-HCl, 300 mM 

NH4Cl, 1 mM MgCl2, 5 mM β-ETSH, 30 % σουκρόζη. 

Το διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης, βαθμιαία, προστίθεται στο διάλυμα χαμηλής 

συγκέντρωσης, υπό συνεχή ανάδευση, και με κατάλληλη πειραματική διάταξη 

κατασκευάζεται η κλίση σουκρόζης. Η πορεία για το διαχωρισμό και την απομόνωση 

των ριβοσωματικών υπομονάδων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα : 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

Διαπίδυση των ριβοσωμάτων σε 4 lt διαλύματος Α (20 mM Tris-HCl, 300 mM 

NH4Cl, 1 mM MgCl2) στους 4°C, ώστε να διαχωριστούν στις υπομονάδες τους. 

 

 

Υπερφυγοκέντρηση σε κεφαλή SW28 (26.000 rpm, 6h, 4°C). Σε κάθε σωλήνα 

διαχωρίζονται έως 100 Α260 μονάδες ριβοσωματικών υπομονάδων. 

 

 

Διαχωρισμός των κλασμάτων των υπομονάδων σε φωτόμετρο συνεχούς ροής Gilford 

και συλλογή αυτών. 

 

 

Κατακρήμνιση των υπομονάδων με 0.65 όγκους απόλυτης αιθανόλης, για μια νύχτα. 

Παράλληλα για να γίνει η κατακρήμνιση αυξάνεται η συγκέντρωση του Mg+2 των 

κλασμάτων που συλλέγονται σε 10 mM. 

 

 

Φυγοκέντρηση Sorvall σε κεφαλή SS34 του διαλύματος κατακρήμνισης (15.000 rpm, 

20 min, 4°C). 

 

 

Το ίζημα αναδιαλύεται σε διάλυμα Β (20 mM Tris-HCl, 30 mM NH4Cl, 4 mM 

MgCl2, 5 mM β-ETSH). 

 

 

Φωτομέτρηση στα 260 nm, χωρισμός των δειγμάτων σε μικρές ποσότητες, ψύξη τους 

με υγρό άζωτο και αποθήκευση τους στους -80°C. 
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Εικ. 20. Διαχωρισμός 70S ριβοσωμάτων σε διάλυμα διαβαθμισμένης πυκνότητας 
σουκρόζης (10-30%), σε συνθήκες αποσύζευξης υπομονάδων. Απομόνωση των 50S και 
30S ριβοσωμάτων. 
 
 

2.6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
 

Για την απομόνωση των ριβοσωματικών πρωτεϊνών γίνεται εκχύλιση τους με 

οξικό οξύ και ακολουθεί κατακρήμνιση τους με ακετόνη. Η πορεία που ακολουθείται 

είναι η εξής (Barritault et al., 1976): 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

Οι ριβοσωματικές υπομονάδες (10 –1000 Α260/ml) βρίσκονται σε 20 mM Tris-HCl,         

4 mM MgCl2, 30 mM NH4Cl, 5 mM β-ETSH. 

 

 

Αύξηση της συγκέντρωσης Mg+2 σε 0,1 Μ. 

 

 

Προσθήκη δύο όγκων οξικού οξέος. 

 

 

Επώαση για 45 min στους 4°C υπό συνεχή ανάδευση. 

 

Απορρόφηση 
στα 260 nm 

Κλάσματα 
υπερφυγοκέντρησης 

50S υπομονάδες

30S υπομονάδες
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Φυγοκέντρηση στα 12.000 rpm για 30 min.            Ίζημα (23S και 5S rRNA) 

 

 

                                               Υπερκείμενο (πρωτεΐνες)                                          

                                                                                      

 

                                       Προσθήκη 5 όγκων ακετόνης 0°C. 

 

 

                                Κατακρήμνιση στους -20°C, για μια νύχτα. 

 

 

Φυγοκέντρηση στα 12.000 rpm, για 20 min, για να απομακρύνουμε την ακετόνη. 

 

 

                                                    Ίζημα (πρωτεΐνες) 

 

 

Αναδιάλυση του ιζήματος σε διάλυμα Α (20 mM Tris-HCl, 4 mM (CH3COO)2Mg, 

400 mM NH4Cl, 0,2 mM EDTA, 5 mM β-ETSH, 6 M Urea). 

 

 

Διαπίδυση, για μία νύχτα, σε 500 όγκους διαλύματος Α. 

 

 

Διαπίδυση (5 φορές) σε 100 όγκους διαλύματος Β (20 mM Tris-HCl, 4 mM 

(CH3COO)2Mg, 400 mM NH4Cl, 0,2 mM EDTA, 5 mM β-ETSH). 

 

 

Φυγοκέντρηση στα 3.000 rpm για 3 min. 
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Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης, με τη μέθοδο Bradford, χωρισμός 

του δείγματος σε μικρά τμήματα, ψύξη τους με υγρό άζωτο και αποθήκευση τους 

στους –80°C. 

 
2.7. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ RNA 

 
Το ριβοσωματικό RNA απομονώνεται, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. Όλες οι διεργασίες γίνονται σε αυστηρά αποστειρωμένες συνθήκες και 

στους 4°C. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 
Προσθήκη ίσου όγκου φαινόλης, ισχυρή ανάδευση για 2 min και φυγοκέντρηση 

(Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 5 min). 

 

 

Προσθήκη μισού όγκου φαινόλης, μισού όγκου χλωροφορμίου, ισχυρή ανάδευση για 

2 min και φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 5 min). 

 

 

Προσθήκη ίσου όγκου χλωροφορμίου, ισχυρή ανάδευση για 2 min και φυγοκέντρηση 

(Sorvall, κεφαλή SS34, 15.000 rpm, 5 min). 

 

                                                                           Υποκείμενη φάση (Απομάκρυνση) 

 

Υπερκείμενη φάση (Υδατική φάση, rRNA) 

 

 

Κατακρήμνιση με προσθήκη 1/10 όγκου 3 Μ CH3COONa και 2.5 όγκων απόλυτης 

αιθανόλης. 

 

 

Φυγοκέντρηση (Sorvall, κεφαλή SS34, 12.000 rpm, 20 min). 

             

                                                                             Υπερκείμενο (Απομάκρυνση) 
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Ίζημα (rRNA) 

 

 

Φωτομέτρηση στα 260 nm, χωρισμός των δειγμάτων σε μικρές ποσότητες, ψύξη τους 

με υγρό άζωτο και αποθήκευση τους στους -80°C. 

 
2.8. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 23S ΚΑΙ 5S rRNA 

 
Ο διαχωρισμός του 23S και 5S rRNA επιτυγχάνεται με υπερφυγοκέντρηση σε 

κλίση σουκρόζης. Για την κατασκευή της κλίσης σουκρόζης είναι απαραίτητα δύο 

διαλύματα: 

 Ένα χαμηλής συγκέντρωσης σε σουκρόζη (2%) : 20 mM Tris-HCl, 300 mM 

NH4Cl, 1 mM MgCl2, 5 mM β-ETSH, 2 % σουκρόζη, 1% μεθανόλη. 

 Ένα υψηλής συγκέντρωσης σε σουκρόζη (20%) : 20 mM Tris-HCl, 300 mM 

NH4Cl, 1 mM MgCl2, 5 mM β-ETSH, 20 % σουκρόζη, 1% μεθανόλη. 

Η πορεία για το διαχωρισμό και την απομόνωση των rRNAs φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα : 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 

 

Επώαση του RNA σε διάλυμα 10 mM Tris-HCl (pH=7,2), 10 mM EDTA, 6 mM β-

ETSH, 0,1% SDS για 2 min, στους 90°C. 

 

 

Υπερφυγοκέντρηση σε κεφαλή SW28 (26.000 rpm, 6 h, 4°C). Σε κάθε σωλήνα 

διαχωρίζονται έως 100 A260 RNA. 

 

 

Διαχωρισμός των κλασμάτων 23S και 5S σε φωτόμετρο συνεχούς ροής Gilford και 

συλλογή αυτών. 

 

 

Κατακρήμνιση του RNA σε 2,5 όγκους απόλυτης αιθανόλης και 1/10 του όγκου 

CH3COONa 3M, για μια νύχτα. 
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Φυγοκέντρηση Sorvall σε κεφαλή SS34 του διαλύματος κατακρήμνισης (15.000 rpm, 

30 min, 4°C). 

 

 

Το ίζημα αναδιαλύεται σε mQ H2O. 

 

 

Φωτομέτρηση στα 260 nm, χωρισμός των δειγμάτων σε μικρές ποσότητες, ψύξη τους 

με υγρό άζωτο και αποθήκευση τους στους -80°C. 

 
 
 Αφού συλλέξουμε το κλάσμα που περιέχει το 5S rRNA, το περνάμε από 

στήλη χρωματογραφίας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καθόλου 23S 

rRNA, το οποίο πιθανόν να μη διαχωρίστηκε σωστά και να  μόλυνε το κλάσμα του 

5S rRNA. 

 
2.9. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Η ανασύσταση της μεγάλης υπομονάδας γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα 12. 

 
                                            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 
Αναμιγνύουμε 23S- και 5S- rRNA, ώστε οι τελικές συγκεντρώσεις τους στο διάλυμα 

να είναι 116,67 OD/ml και 4,5 OD/ml ,αντίστοιχα. Μαζί με το rRNA προσθέτουμε τις 

πρωτεΐνες της μεγάλης ριβοσωματικής υπομονάδας, ώστε η τελική συγκέντρωσή 

τους να είναι 3,167 mg/ml. Οι τελικές συγκεντρώσεις του διαλύματος πρέπει να είναι: 

20 mM Tris-HCl, 400 mM NH4Cl, 0,2 mM EDTA, 4 mM (CH3COO)2Mg, 5 mM β-

ETSH. Στο ίδιο διάλυμα προσθέτουμε RNαsin (1 OD για κάθε 20 μl).  

 

 

Επώαση του διαλύματος στους 44°C, για 20 min. 
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Αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων μαγνησίου στα 20 mM. 

 

 

Επώαση του διαλύματος στους 50°C, για 45 min. 

 

2.10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΩΤΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΖΙΔΟΒΕΝΖΑΜΙΔΙΝΟ-
ΣΠΕΡΜΙΝΗΣ (ABA-ΣΠΕΡΜΙΝΗΣ) 

 
Η ABA-σπερμίνη συντίθεται από μεθυλ-4-αζιδοβενζοϊμιδικό και σπερμίνη, 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα 13.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 
 

Σε υδατικό διάλυμα HCN 20% προστίθενται 0,225 μmol σπερμίνης. 

  

 

Ρύθμιση του pH στην τιμή 10, με προσθήκη NaOH  

 

 

Προσθήκη κάθε μία ώρα, σε θερμοκρασία δωματίου και στο σκοτάδι      

0,675 μmol μεθυλ-4-αζιδοβενζοϊμιδικού σε υδατικό διάλυμα CH3CN 30%. Αυτό 

γίνεται 15 φορές. 

 

 

Ρύθμιση του pH στην τιμή 7, με προσθήκη ΝαΟΗ 

 

 

Καθαρισμός της ABA-σπερμίνης με χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής σε 

στήλη sulfopropyl G50 στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου (διάλυμα έκλουσης: 

CH3COONH4, αυξανόμενης συγκέντρωσης από 0,6 έως 1,6 Μ) 

 

 

Συλλογή κλασμάτων που περιέχουν ABA-σπερμίνη (έλεγχος με TLC με διαλύτη     

ανάπτυξης πυριμιδίνη, οξικό, νερό, ισοπροπυλική αλκοόλη, σε αναλογία 1:1:2:4) 
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Αποθήκευση σε eppendorfs, προστατευμένα από το φως 

 

2.11. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ 5S rRNA ΚΑΙ COMPLEX C 
 

Η φωτοσήμανση του ριβοσωματικού RNA γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα 14. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 

 
Επώαση του 5S rRNA ή του complex C, σε θερμοκρασία δωματίου, σε ρυθμιστικό 

διάλυμα που περιείχε 20 mM Hepes-KOH, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg. 

 

 

Προσθήκη, στο σκοτάδι, ΑΒΑ-σπερμίνης, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι  

50 μΜ ή 300 μΜ. 

 

Ακτινοβόληση για 20 min, στους 4°C, με πηγή ακτινοβολίας 300 nm. Το δείγμα 

απείχε από την πηγή ακτινοβολίας 5 cm. 

 

 

Προσθήκη διθειοθεϊτρόλης (DTT), ώστε η τελική συγκέντρωση να γίνει 100 μΜ. 

 

 

Κατακρήμνιση με 2,5 όγκους απόλυτης αιθανόλης και 1/10 όγκου CH3COONa 3M. 

 

 
Φωτοσημασμένο ριβοσωματικό 5S RNA ή complex C. 

 
 
2.12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΟY RNA ΜΕ 

DMS 
 

Το 5S rRNA ελέγχθηκε ως προς τη δραστικότητα ολιγονουκλεοτιδίων τους 

έναντι του αντιδραστηρίου DMS. Το αντιδραστήριο DMS προκαλεί μεθυλίωση 

εξειδικευμένα σε ασύζευκτες βάσεις Α και C. Τα μεθυλιωμένα νουκλεοτίδια 
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αποτελούν σημεία παύσης για την αντίστροφη μεταγραφάση. Η πειραματική πορεία 

που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο διάγραμμα 15. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 

 
Ενεργοποίηση ριβοσωμάτων (32,3 Α260/ml) ή RNA εκχυλισμένου από αυτά, μέσω 

επώασης σε 20 mM (CH3COO)2Mg, για 10 min, στους 37°C. 

 

 

Μεταφορά σε διάλυμα 50 mM Hepes-KOH (pH=7,2), 100 mM NH4Cl (pH=7,2), 6 

mM (CH3COO)2Mg. Στα πειράματα με ολόκληρα ριβοσώματα το διάλυμα 

συμπληρώθηκε με 0,37 mg/ml Poly(U), 0,4 mM GTP, 13,3 OD/ml AcPhe-tRNA. 

 

 

Διαχωρισμός διαλύματος σε δύο μέρη. 

 

 

Επώαση διαλυμάτων στους 25°C               Προσθήκη 300 μΜ ΑΒΑ-σπερμίνης, 

για 5 min, απουσία FWR.                                           απουσία FWR. 

 

 

                                                                       Επώαση στους 25°C, για 20 min. 

 

 

                                                            Ακτινοβόληση για 20 min στους 0°C με πηγή 

                                                            ακτινοβολίας 300 nm (Ultraviolet-B, LL40W/ 

                                                           12RS, Philips). To δείγμα απείχε από την πηγή 

                                                                                ακτινοβολίας 5 cm.  

 

 

Κτακρήμνιση με δύο όγκους απόλυτης αιθανόλης (τα ριβοσώματα απαιτούν 10 mM 

(CH3COO)2Mg, ενώ το RNA απαιτεί 0,3 mM CH3COONa pH=5). 
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Αναδιάλυση του ιζήματος με 50 mM Hepes-KOH (pH=7,2), 100 mM NH4Cl 

(pH=7,2), 6 mM (CH3COO)2Mg (το RNA απαιτεί 20 mM (CH3COO)2Mg). 

 

 

Ενεργοποίηση στους 37°C, για 15 min. 

 

 

Ρύθμιση [Mg+2] σε 6 mM. 

 

 

Προσθήκη αντιδραστηρίου DMS (1 μl/2,6 A260) και επώαση στους 4°C για 1-2 ώρες. 

 

 

Προσθήκη STOP διαλύματος DMS (63 μl/2,6 A260) και επώαση στους 4°C για 10 

min. 

 

 

Κατακρήμνιση με δύο όγκους απόλυτης αιθανόλης. 

 

 

Εκχύλιση RNA από ριβοσώματα, σύμφωνα με το διάγραμμα 10. 

 

 

Primer extension ανάλυση 

 

 

Προσδιορισμός της έντασης των ζωνών με ανάλυση εικόνας (image analysis) και 

σύγκριση φωτοσημασμένων και control δειγμάτων. 

 
 

2.13. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥΡΟΜΥΚΙΝΗΣ 
 
 Η αντίδραση πουρομυκίνης γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα 16. 
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                                            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 

 
Ενεργοποίηση των ριβοσωματων, απουσία μεταφραστικών παραγόντων, στους 37°C, 

για 10 min. 

 

 

Παρασκευή του εναρκτήριου συμπλόκου, στους 4°C, σε διάλυμα, το οποίο περιείχε 

100 mM Tris-HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM β-ETSH, 0,37 mg/ml 

Poly(U), 0,4 mM GTP, 13,3 OD/ml AcPhe-tRNA, 32,3 OD/ml ριβοσωμάτων. Σε 

ορισμένα πειράματα, το διάλυμα περιείχε και σπερμίνη σε συγκέντρωση 100 μΜ. 

 

 

Επώαση του διαλύματος, στους 25°C, για 5 min, απουσία σπερμίνης ή για 20 min, 

παρουσία σπερμίνης, και στη συνέχεια τοποθέτηση του στον πάγο. 

 

 

Προσρόφηση του διαλύματος με το εναρκτήριο σύμπλοκο σε φίλτρο νιτρικής 

κυτταρίνης. 120 μl αραιώνονται σε δύο ml διαλύματος το οποίο περιέχει 100 mM 

Tris-HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM β-ETSH, (αν το πείραμα 

γίνεται παρουσία πολυαμινών το διάλυμα έχει και 100 μΜ σπερμίνης), και γίνεται 

διήθηση του διαλύματος σε φίλτρο. 

 

 

Έκπλυση, δύο φορές, με το παραπάνω διάλυμα, ώστε να απομακρυνθεί το AcPhe-

tRNA που δεν έχει προσδεθεί στο εναρκτήριο σύμπλοκο. 

 

 

Ένα φίλτρο νιτρικής κυτταρίνης προστίθεται σε μπουκαλάκι αντίδρασης το οποίο 

περιέχει διάλυμα 100 mM Tris-HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM 

β-ETSH, (αν το πείραμα γίνεται παρουσία πολυαμινών το διάλυμα έχει και 100 μΜ 

σπερμίνης). Επιπλέον τα μπουκαλάκια περιέχουν πουρομυκίνη, σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις: 2 x10-3 Μ, 4 x10-4 Μ, 2 x10-4 Μ και 1 x10-4 Μ. 
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Πραγματοποίηση της αντίδρασης πουρομυκίνης, στους 25°C, σε ανακινούμενο 

υδατόλουτρο, για διάφορα χρονικά διαστήματα. 

 

 

Η αντίδραση πουρομυκίνης διακόπτεται με προσθήκη 1 ml 1 Μ ΝαΟΗ. 

 

 

Το διάλυμα της αντίδρασης χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη των 800 ml. 

 

 

5 ml υγρού σπινθηρισμού Safefluor στο        Στο δεύτερο μέρος προστίθενται                                            

 ένα μέρος και προσδιορίζεται η ολική                2 ml οξικού αιθυλεστέρα                                               

ραδιενέργεια, σε μετρητή β-ακτινοβολίας.  

 

                          Ισχυρή ανάδευση, για 2 min και φυγοκέντρηση στα 10.000 rpm       

 

 

                                               Συλλογή της οργανικής φάσης, 1.5 ml. 

 

 

Προσθήκη 5 ml υγρού σπινθηρισμού Safefluor και μέτρηση του προϊόντος της 

αντίδρασης Ac-Phe-πουρομυκίνη, σε μετρητή β-ακτινοβολίας. 

 
 

2.14. ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ AcPhe-tRNA ΣΤΟ ΡΙΒΟΣΩΜΑ 
 

2.14.1. ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ AcPhe-tRNA ΣΤΟ ΡΙΒΟΣΩΜΑ 

 

                                             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 

 

Ενεργοποίηση των ριβοσωματων, απουσία μεταφραστικών παραγόντων, στους 37°C, 

για 10 min. 
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Παρασκευή του εναρκτήριου συμπλόκου, στους 4°C, σε διάλυμα, το οποίο περιείχε 

100 mM Tris-HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM β-ETSH, 0,37 mg/ml 

Poly(U), 0,4 mM GTP, 13,3 OD/ml AcPhe-tRNA, 32,3 OD/ml ριβοσωμάτων. Το διάλυμα 

περιείχε ή όχι σπερμίνη σε συγκέντρωση 100 μΜ. 

 

 

Επώαση του διαλύματος, στους 25°C για διάφορα χρονικά διαστήματα. 

 

 

Διήθηση του διαλύματος με το εναρκτήριο σύμπλοκο σε φίλτρο νιτρικής κυτταρίνης. 

25 μl αραιώνονται σε δύο ml διαλύματος το οποίο περιέχει 100 mM Tris-HCl, 100 

mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM β-ETSH, (αν το πείραμα γίνεται παρουσία 

πολυαμινών το διάλυμα έχει και 100 μΜ σπερμίνης), και γίνεται διήθηση του 

διαλύματος σε φίλτρο. 

 

 

Έκπλυση, δύο φορές, με το παραπάνω διάλυμα, ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια  

Ac-Phe-tRNA που δεν έχει προσδεθεί στο εναρκτήριο σύμπλοκο. 

 

 

Διαλυτοποίηση του φίλτρου σε 15 ml Brays  και προσδιορισμός της ραδιενέργειας σε 

μετρητή β-ακτινοβολίας. 

 
 
2.14.2. ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ AcPhe-tRNA ΣΤΗΝ Ρ-ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Η πρόσδεση του Ac-Phe-tRNA στην Ρ-θέση του ριβοσώματος 

προσδιορίστηκε από το γινόμενο της ολικής πρόσδεσης (διάγραμμα 17), επί το βαθμό 

έκτασης της αντίδρασης πουρομυκίνης (2 mM) στους 25°C, για 2 min. 
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2.14.3. ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ AcPhe-tRNA ΣΤΗΝ Α-ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Για τον προσδιορισμό της πρόσδεσης του Ac-Phe-tRNA στην Α-θέση του 

ριβοσώματος, ακολουθήθηκε η πορεία του διαγράμματος 17, με τη διαφορά ότι τα 

ριβοσώματα προεπωάζονται με περίσσεια t-RNAphe (η αναλογία pmol του 
tRNAphe/ριβοσώματα να είναι τουλάχιστον 3/2). 

 

 

2.15. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α- ΚΑΙ Ρ- ΘΕΣΗΣ 

 
Η ανασύσταση των μεγάλων ριβοσωματικών υπομονάδων γίνεται όπως 

περιγράφηκε στο διάγραμμα 11. Στόχος στο παρόν πείραμα είναι να προσδεθεί στη Ρ-

θέση το t-RNAphe και έτσι να μείνει ελεύθερη μόνο η Α-θέση για να προσδεθεί το Ac-

Phe-tRNA (pre-complex). Το προϊόν της αντίδρασης πουρομυκίνης, λοιπόν, που θα 

προκύψει θα είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης πεπτιδυλοτρανσφεράσης, αφού θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί η μετατόπιση του AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 

 
Παρασκευή διαλύματος, το οποίο περιείχε 32,3 OD/ml ανασυσταμένων 

ριβοσωμάτων, 100 mM Tris-HCl, 6 mM β-ETSH, 0,37 mg/ml poly(U), 0,4 mM GTP, 

10 mM (CH3COO)2Mg. Επίσης, προστίθεται tRNAphe ώστε η αναλογία pmol του 
tRNAphe/ριβοσώματα να είναι τουλάχιστον 3/2. 

 

 

Επώαση στους 25°C, για 30 min. 

 

 

Προσθήκη AcPhe-tRNA, ώστε η τελική συγκέντρωση να γίνει 13,3 OD/ml. 

 

 

     Επώαση στους 25°C, για 20 min 
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Μοίρασμα του διαλύματος pre-complex σε ποσότητες των 55 μl. 

 

 

Σε 55 μl διαλύματος pre-complex προσθέτουμε 27,5 μl διάλυμα Α1 (100 mM Tris-

HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM β-ETSH) και αν το πείραμα γίνεται παρουσία EFG, 

προσθέτουμε διάλυμα του παράγοντα, ώστε η τελική συγκέντρωση αυτου να είναι 

0,015 μΜ. Το πείραμα γίνεται απουσία ή παρουσία 100 mM σπερμίνης. 

 

 

Αφήνουμε το διάλυμα να επωαστεί για διάφορους χρόνους και προσθέτουμε διάλυμα 

θειοστρεπτόνης για να σταματήσουμε την αντίδραση. Η τελική συγκέντρωση της 

θειοστρεπτόνης πρέπει να είναι 5 μΜ. 

 

 

Προσρόφηση του διαλύματος με το ριβοσωματικό σύμπλοκο σε φίλτρο νιτρικής 

κυτταρίνης. 92 μl αραιώνονται σε δύο ml διαλύματος το οποίο περιέχει 100 mM Tris-

HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM β-ETSH, (αν το πείραμα γίνεται 

παρουσία πολυαμινών το διάλυμα έχει και 100 μΜ σπερμίνης), και γίνεται διήθηση 

του διαλύματος σε φίλτρο. 

 

 

Έκπλυση, δύο φορές, με το παραπάνω διάλυμα, ώστε να απομακρυνθεί το AcPhe-

tRNA που δεν έχει προσδεθεί στο ριβοσωματικό σύμπλοκο. 

 

 

Ένα φίλτρο νιτρικής κυτταρίνης προστίθεται σε μπουκαλάκι αντίδρασης το οποίο 

περιέχει διάλυμα 100 mM Tris-HCl, 100 mM NH4Cl, 6 mM (CH3COO)2Mg, 6 mM 

β-ETSH, (αν το πείραμα γίνεται παρουσία πολυαμινών το διάλυμα έχει και 100 μΜ 

σπερμίνης). 
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Πραγματοποίηση της αντίδρασης πουρομυκίνης, στους 25°C, σε ανακινούμενο 

υδατόλουτρο, για 20 min. 

 

 

Η αντίδραση πουρομυκίνης διακόπτεται με προσθήκη 1 ml 1 Μ ΝαΟΗ. 

 

 

Το διάλυμα της αντίδρασης χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη των 800 ml. 

 

 

     5 ml υγρού σπινθηρισμού Safefluor στο        Στο δεύτερο μέρος προστίθενται             

      ένα μέρος και προσδιορίζεται η ολική                2 ml οξικού αιθυλεστέρα        

      ραδιενέργεια, σε μετρητή β-ακτινοβολίας.     

 

                      Ισχυρή ανάδευση, για 2 min και φυγοκέντρηση στα 10.000 rpm       

 

 

                                               Συλλογή της οργανικής φάσης, 1.5 ml. 

 

 

Προσθήκη 5 ml υγρού σπινθηρισμού Safefluor και μέτρηση του προϊόντος της 

αντίδρασης Ac-Phe-πουρομυκίνη, σε μετρητή β-ακτινοβολίας. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 

3.1. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ ΣΤΟ 5S 
rRNA 

 
Αρχικά, στόχος ήταν να βρεθεί αν υπάρχουν εξειδικευμένες θέσεις πρόσδεσης 

των πολυαμινών στο 5S rRNA. Όπως απεκάλυψαν πειράματα φωτοσήμανσης 

συγγενείας, 9 μόρια  σπερμίνης  προσδένονται  στο 5S rRNA, όταν το σύμπλοκο C 

επισημαίνεται με 50 μΜ ΑΒΑ-SPM (Εικ. 21, Πίνακας Ι). Ο αριθμός των 

προσδεδεμένων μορίων σπερμίνης στο 5S rRNA αυξάνεται σημαντικά, όταν η 

φωτοσήμανση γίνει με 300 μΜ ΑΒΑ-SPM. Επίσης, ο αριθμός των προσδεδεμένων 

μορίων είναι μεγαλύτερος όταν η φωτοσήμανση γίνεται σε ελεύθερο 5S rRNA. Οι 

δύο συγκεντρώσεις ΑΒΑ-σπερμίνης επιλέχθηκαν γιατί η 50 μΜ είναι αυτή που 

προσεγ- 
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Εικ.21. Δευτεροταγής  δομή του 5S rRNA, όπου δείχνονται με βέλη οι θέσεις πρόσδεσης της 
ABA-SPM. Η φωτοσήμανση έγινε σε σύμπλοκο C με 50 μΜ (κόκκινα βέλη) ή 300 μΜ (πράσινα 
βέλη) ABA-SPM. 
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Πίνακας Ι: Θέσεις σταυροσύνδεσης (cross-linking) της ΑΒΑ-SPM στο 5S rRNA 

Θέσεις ισχυρής σύνδεσης παρίστανται με έντονα σύμβολα, ενώ θέσεις ασθενούς 

σύνδεσης με σύμβολα εντός παρενθέσεων. 

 

γίζει τα φυσιολογικά επίπεδα πολυαμινών που υπάρχουν στα κύτταρα και προκαλεί 

ενεργοποίηση της πεπτιδυλοτρανσφεράσης, ενώ η 300 μΜ είναι αυτή στην οποία 

αναστέλλεται η πρωτεϊνική σύνθεση. Με αφετηρία την ταυτοποίηση θέσεων 

πρόσδεσης πολυαμινών στο 5S rRNA, προχωρήσαμε στη διερεύνηση των 

επιπτώσεων της πρόσδεσης αυτής στη δομή και λειτουργία του 5S rRNA. Πειράματα 

χημικής προστασίας (chemical footprinting) του φωτοσημασμένου 5S rRNA έναντι 

του αντιδραστηρίου DMS (τροποποιεί εκλεκτικά βάσεις αδενίνης και κυτοσίνης, μη  

εμπλεκόμενες  σε ζεύγη βάσεων Watson-Crick) απεκάλυψαν, ότι διάφορες  περιοχές 

Μόριο στόχος Μεταφραστικοί 

παράγοντες, κατά τη 

διάρκεια της 

φωτοσήμανσης 

Συγκέντρωση της 

ABA-SPM 

Θέσεις 

cross-linking 

Ελεύθερο 

 5S rRNA 
- 50 μΜ U32, C37, C38, C42, C43, C49, 

(A52), (A53), U55, (G56), G67, 

A73, U77, U80, U87, (C88), 

A104, A108, A109 

Ελεύθερο 

 5S rRNA 
- 300 μΜ U32, A34, C35, C36, C37, C38, 

(C42), C42, C43, A45, A46, 

C47, C49, G51, A52, A53, U55, 

G56, A57, A58, A59, (A66), 

(G67), A73, A78, U80, U82, 

U87, U95, G96, G98, A104, 

(G107), A108, A109 

Complex C - 50 μΜ U32, C37, (C42), (C43), (U55), 

(G61), (A73), U77, A109 

Complex C - 300 μΜ U32, C36, C37, C42, C49 

A53, (A59), U55, G61, C62, 

C71, A73, U74, (G76), U77, 

A109 



 71

του 5S rRNA υφίστανται αλλαγές στη διαμόρφωσή τους υπό την επίδραση των 

πολυαμινών. 

Στην εικόνα 21 και στον πίνακα Ι παρουσιάζονται οι θέσεις  cross-linking της 

ΑBA-SPM στο 5S rRNA, όπως ταυτοποιήθηκαν  με ανάλυση  προέκτασης εκκινητή. 

Στον πίνακα ΙΙ, δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης chemical footprinting.  

 

Πίνακας ΙΙ: Αποτελέσματα χημικής προστασίας (chemical footprinting) από DMS 

Περιοχές του 

5S rRNA 

Μόριο στόχος 

              Ελεύθερο 5S rRNA                                       C-complex 

           Α                                  Β                         Α                               Β 

Θηλιά Α C11, C12, A15,           C11, C12, A15 

G107, A108, A109      A108, A109 

C11, C12, A15           C11, C12, A15 

A108, A109               A108, A109 

Έλικα ΙΙ A66, G67                    (A66), G67 G61, C62, A66          G61, A66 

Θηλιά Β C26, C27, A57            C26, C27, A58 

A58, A59                     A59 

(A58), (A59)              A58, A59 

Έλικα ΙΙΙ U32, A34, C49         U32, (A34), C49 

G51, A52, A53         A52, A53, U55 

U55, G56,                 G56 

U32, (A52), (A53),     U32, (A52), (A53) 

U55                             U55 

Θηλιά C C35, C36, C37           C35, C36, C37 

C38, A39, C42          C38, A39, (C42) 

C43, G44, A45          C43, G44, A45 

A46, C47                   (A46), (C47) 

C36, C37, C38            (C36), C37, (C38) 

A39, C42, C43            (A39), C42, C43 

A45                              (A45) 

Έλικα ΙV U80, U82, (C90)         U77, U80 

U95, G96  

A95                               A95 

Θηλιά D U87, C88                   U87, C88 U87, (C88)                   (C88) 

Έλικα V A73                            A73, A104   C71, G72, A73            A73, A104 

U74, G75, G76 
A104 

Θηλιά E A78, G98, A99         (A78), (A99) U77                             U77, A78 

Θέσεις αυξανόμενης επιδεκτικότητας, σε σχέση με το control (μη φωτοσημασμένο 5S 

rRNA ή σύμπλοκο C), στο αντιδραστήριο DMS παρίστανται με έντονα σύμβολα, ενώ 

θέσεις μειωμένης επιδεκτικότητας (προστατευμένες βάσεις) με σύμβολα εντός 

παρενθέσεως. Το 5S rRNA ή το σύμπλοκο C είχε φωτοσημανθεί με 300 μΜ (Α) ή 50 

μΜ (Β) ΑΒΑ-SPM. 
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Αντιπροσωπευτικά ηλεκτροφορήματα της ανάλυσης προέκτασης εκκινητή, 

παρουσιάζονται στην Εικ. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 22. Θέσεις cross-linking της ΑBA-SPM στο 5S rRNA, όπως ταυτοποιήθηκαν με 
ανάλυση προέκτασης εκκινητή. Ως εκκινητής χρησιμοποιήθηκε ένα 17μελές 
δεοξυολιγονουκλεοτίδιο συμπληρωματικό  της  αλληλουχίας  113-120 του 5S rRNA.  1: 
σύμπλοκο C, 2: σύμπλοκο C + ABA-SPM, 3: σύμπλοκο C + DMS,4: σύμπλοκο C  +  
ABA-SPM  +  DMS. Η συγκέντρωση της ΑΒΑ-SPM ήταν 50 μΜ. Με βέλη δείχνονται οι 
θέσεις διακοπής (stops) της αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης. 

 
 Η δομή του 5S rRNA είναι λιγότερο συμπαγής και πιο επιμηκυσμένη, όταν 

αυτό βρίσκεται σε διάλυμα ,σε σύγκριση με τη δομή που έχει σε ριβοσωματικά 

σύμπλοκα (Skibinska et al., 2004). Έτσι, υπάρχουν περισσότερες θέσεις για να 

προσδεθεί η ABA-SPM όταν αυτό βρίσκεται σε ελεύθερη μορφή, κάτι το οποίο 

φαίνεται και στον πίνακα Ι. Το 5S rRNA βρίσκεται σε επαφή με τις πρωτεϊνες L5, 

L18 και L25. Η L5 προσδένεται στην αλληλουχία G18-A57, η L18 στην αλληλουχία 

Α58-G100 και η L25 στην αλληλουχία Α101-G116 (Zimmermann and Erdmann, 

1978). Με την L18, ίσως αλληλεπιδρά και η Α66 (Christiansen et al., 1985). Η 

περιοχή U103-U120 είναι σε άμεση επαφή με την πρωτεϊνη L25 (Szymkowiak and 

Wagner, 1985). 

 Το 5S rRNA έχει διάφορες θέσεις αλληλεπίδρασης με ιόντα. Μονοσθενή 

ιόντα Κ+ μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη θηλιά Ε, στο ζεύγος βάσεων G96·U80. Το 
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ζεύγος αυτό αποτελεί σημείο πρόσδεσης ενός μορίου ABA-SPM σε ελεύθερο 5S 

rRNA. Επίσης δύο ιόντα Κ+ μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις συμπληρωματικές 

περιοχές G100-U103/A73-G76. Οι περιοχές αυτές, επίσης, περιέχουν σημεία 

πρόσδεσης της ABA-SPM, τόσο σε ελεύθερο 5S rRNA όσο και σε 5S rRNA, το 

οποίο βρίσκεται σε ριβοσωματικά σύμπλοκα (Auffinger et al., 2004). Η θηλιά Ε 

περιέχει θέσεις, οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με πέντε ιόντα Mg+2  (Correll et 

al., 1987). Αυτές είναι οι: G75-G76, G105-G106, G98, A101, G100 (Auffinger et al., 

2003). Μερικές από αυτές τις θέσεις αποτελούν και θέσεις πρόσδεσης της ABA-SPM. 

Εξάγεται το συμπέρασμα ότι πολλά από τα σημεία, στα οποία προσδένεται η ABA-

SPM είναι σημεία στα οποία μπορούν να προσδένονται και μονοσθενή ή δισθενή 

κατιόντα και ότι οι πολυαμίνες μπορούν να αντικαταστήσουν τα ιόντα αυτά στις 

διάφορες λειτουργίες που επιτελεί το 5S rRNA. 

 Μερικές περιοχές του 5S rRNA είναι εκτεθειμένες στο κυτταρόπλασμα και 

είναι πιο εύκολος στόχος για την πρόσδεση των πολυαμινών. Η περιοχή C38-A46 της 

θηλιάς C είναι εκτεθειμένη στο κυτταρόπλασμα πριν σχηματιστεί το ριβοσωματικό 

σύμπλοκο και περιέχει θέσεις πρόσδεσης της ABA-SPM (Sobkiewicz et al., 1996). 

Εκτεθειμένη στο κυτταρόπλασμα είναι και η U87, η οποία αποτελεί θέση πρόσδεσης 

της ABA-SPM στο ελεύθερο 5S rRNA (Dallas and Moore, 1997). 

 Τέλος, ο πίνακας ΙΙ αποκαλύπτει, ότι η πρόσδεση σπερμίνης στο 5S (ελεύθερο 

ή σαν συστατικό του συμπλόκου C) προκαλεί μεταβολές στη διαμόρφωση του 5S, 

που εκδηλώνονται μέσω αύξησης της επιδεκτικότητας ορισμένων βάσεων έναντι του 

DMS (περιοχές χαλαρής δομής) ή μέσω προστασίας άλλων βάσεων έναντι του DMS 

(περιοχές συνεκτικής δομής). Κρίθηκε έτσι ενδιαφέρον να εξετασθεί αν αυτές οι 

διαμορφωτικές αλλαγές επηρεάζουν θεμελιώδεις λειτουργίες του ριβοσώματος, όπως 

η πρόσδεση των υποστρωμάτων στην Α- και Ρ- θέση, η καταλυτική δραστικότητα και 

η ικανότητα για μετατόπιση των υποστρωμάτων. 

 
3.2. ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ AcPhe-tRNA ΣΤΗΝ Α- ΚΑΙ Ρ- ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Tα αποτελέσματα που ελήφθησαν, όσον αφορά την πρόσδεση του AcPhe-

tRNA στην Ρ-θέση poly(U) προγραμματισμένων ριβοσωμάτων, παρουσιάζονται στον 

πίνακα ΙΙΙ: 
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Πίνακας ΙΙΙ: Πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Ρ- θέση poly(U) 

προγραμματισμένων ριβοσωμάτων 
 Μόρια AcPhe-

tRNA/ριβόσωμα 

Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης 0,120 

Ριβοσώματα παρουσία σπερμίνης 0,167 

Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης, με φωτοσημασμένο 5S 0,142 

Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης, χωρίς 5S 0,036 

Ριβοσώματα παρουσία σπερμίνης, χωρίς 5S 0,050 

 
           Από τον πίνακα ΙΙΙ φαίνεται ότι η φωτοσήμανση του 5S προκάλεσε διέγερση 

στην πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση, σε ριβοσώματα προγραμματισμένα με 

poly (U). Η φωτοσήμανση από μόνη της δεν είναι σε θέση να προκαλέσει αύξηση 

των επιπέδων πρόσδεσης του AcPhe-tRNA ισάξια εκείνης που παρατηρείται σε 

ακέραια ριβοσώματα παρουσία σπερμίνης. Ωστόσο η διέγερση που προκαλείται 

φανερώνει ότι η φωτοσήμανση επηρεάζει, σε κάποιο βαθμό, την ικανότητα της 

μεγάλης  υπομονάδας να δεσμεύει αμινοακυλο-tRNAs. Απουσία 5S η πρόσδεση του 

AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση μειώνεται σημαντικά. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία  η πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση, 

όταν η μεγάλη υπομονάδα έχει υποστεί ανασύσταση, μειώνεται στο 88,4% της 

πρόσδεσης που έχουμε, όταν τα ριβοσώματα είναι ακέραια (control). Επίσης, η 

πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση μειώνεται στο 23,8% του control, όταν 

απουσιάζει το 5S rRNA (Dohme and Nierhaus, 1976). Στα πειράματα που έγιναν 

βρέθηκε ότι στην πρώτη περίπτωση η πρόσδεση του AcPhe-tRNA μειώνεται στο 

85% και στη δεύτερη στο 30%. Οι τιμές αυτές είναι πολύ κοντά σε αυτές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, όσον αφορά την πρόσδεση του AcPhe-

tRNA, στην Α-θέση, poly (U) προγραμματισμένων ριβοσωμάτων φαίνονται στον 

πίνακα ΙV. Από τους δύο πίνακες φαίνεται ότι τα επίπεδα πρόσδεσης του AcPhe-

tRNA στην Ρ-θέση είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στην Α-θέση. Όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση η φωτοσήμανση του 5S προκάλεσε διέγερση στην πρόσδεση 

του AcPhe-tRNA στην Α-θέση, σε ριβοσώματα προγραμματισμένα με poly (U). Η 

διέγερση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην πρόσδεση AcPhe-tRNA στην Ρ-θέση, κάτι 
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το οποίο δείχνει ότι η φωτοσήμανση του 5S επηρεάζει περισσότερο την πρόσδεση 

υποστρωμάτων στη Ρ-θέση, συγκριτικά με την Α-θέση. Απουσία 5S και εδώ η 

πρόσδεση του υποστρώματος μειώνεται σημαντικά. 

 

Πίνακας ΙV: Πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Α- θέση poly(U) 

προγραμματισμένων ριβοσωμάτων 

   Μόρια AcPhe-

tRNA/ριβόσωμα 
Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης  0,065  

Ριβοσώματα παρουσία σπερμίνης  0,095  

Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης, με φωτοσημασμένο 5S 0,071  

Ριβοσώματα απουσία σπερμίνης, χωρίς 5S  0,0026  

Ριβοσώματα παρουσία σπερμίνης, χωρίς 5S  0,0038 

 

Για την πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Α-θέση, η βιβλιογραφία αναφέρει 

ότι όταν η μεγάλη υπομονάδα έχει υποστεί ανασύσταση, μειώνεται στο 91,2% του 

control. Επίσης, η πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Α-θέση μειώνεται στο 4,3% του 

control, όταν απουσιάζει το 5S rRNA (Dohme and Nierhaus, 1976). Στα πειράματα 

που έγιναν βρέθηκε ότι στην πρώτη περίπτωση η πρόσδεση του AcPhe-tRNA 

μειώνεται στο 75% και στη δεύτερη στο 4%. Οι τιμές αυτές συμφωνούν αρκετά με τη 

βιβλιογραφία. 

Η U89 του 5S rRNA αλληλεπιδρά με τη C2477 του 23S rRNA, η οποία 

βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης. Αυτό, ίσως, δικαιολογεί 

την επίδραση του 5S rRNA στην πρόσδεση του AcPhe-tRNA στην Α-θέση, αν και 

δεν υπάρχει άμεση επαφή με το tRNA της Α-θέσης (Bogdanov et al. 1995, 

Dokudovskaya et al. 1996). 

 

3.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ    

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΔΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ 

 
Οι μετρήσεις που ελήφθησαν από την αντίδραση σχηματισμού του πεπτιδικού 

δεσμού υπέστησαν δύο διορθώσεις. Αυτές γίνονται βάσει της σταθερότητας του 

συμπλόκου C και βάσει της έκτασης της αντίδρασης. 
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Απουσία σπερμίνης, το σύμπλοκο C δεν παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης πουρομυκίνης. Έτσι οι τιμές του x διαιρούνται με το αντίστοιχο 

ποσοστό του εναπομείναντος συμπλόκου C. Με τη διόρθωση αυτή ανάγονται τα 

αποτελέσματα στην κατάσταση εκείνη, στην οποία το σύμπλοκο παραμένει σταθερό 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Στην Εικ. 23 φαίνεται το ποσοστό του 

εναπομείναντος συμπλόκου C, σε διάφορους χρόνους επώασης του. 

 Η αντίδραση πουρομυκίνης δεν οδηγεί σε πλήρη μετατροπή του AcPhe-

tRNA σε προϊόν, αλλά τείνει σε ένα μέγιστο όριο παραγωγής σε άπειρο χρόνο. Στην 

Εικ. 24 φαίνεται το ποσοστό του συμπλόκου C που μετατρέπεται σε προϊόν έναντι 

του χρόνου της αντίδρασης, όταν η συγκέντρωση πουρομυκίνης είναι 0.4 mM και το 

πείραμα γίνεται παρουσία σπερμίνης. 
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      Εικ.23. Σταθερότητα του συμπλόκου C παρουσία (■) ή απουσία σπερμίνης(●). 
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Εικ.24.  Χρονοκαμπύλη της αντίδρασης πουρομυκίνης. Το διάλυμα αντίδρασης περιείχε 

0.4 mM πουρομυκίνης και 100 μΜ σπερμίνης. 
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Από το διάγραμμα της Εικ. 24 φαίνεται ότι το μέγιστο ποσοστό του 

συμπλόκου C που μπορεί να μετατραπεί σε προϊόν είναι 70%. Οι τιμές του x 

διαιρούνται με 0.7, οπότε τα αποτελέσματα ανάγονται σε συνθήκες, όπου το 100% 

του συμπλόκου C μετατρέπεται σε προϊόν. 

Γίνονται οι δύο διορθώσεις και οι τιμές του x που προκύπτουν 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της kobs. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η 

γραφική παράσταση του ln[100/(100-x)] έναντι του χρόνου. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα δίνονται στην Εικ. 25.  

 
Εικ.25. Χρονοδιαγράμματα της αντίδρασης σχηματισμού του πεπτιδικού  δεσμού 

απουσία (●) ή  παρουσία (▲) πολυαμινών, ή με σύμπλοκο C με  φωτοσημασμένο  5S 

rRNA (■). Η συγκέντρωση πουρομυκίνης ήταν 1 mM. 

 
Η κλίση κάθε ευθείας δίνει την τιμή της kobs για τη συγκέντρωση της 

πουρομυκίνης στην οποία αντιστοιχεί. Οι τιμές των kobs που υπολογίστηκαν από 

κλίσεις τέτοιων διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

διαγράμματος διπλού αντιστρόφου, δηλαδή του 1/ kobs έναντι του αντιστρόφου της 

συγκέντρωσης πουρομυκίνης 1/[S]. Το διάγραμμα αυτό φαίνεται στην εικόνα 26. 

Τα σημεία, στα οποία οι ευθείες τέμνουν τον άξονα x μας δίνουν τις σταθερές 

προσδέσεως του υποστρώματος (–1/KS), ενώ τα σημεία τομής με τον άξονα y μας 

δίνουν τις καταλυτικές σταθερές (1/k3). 
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Εικ. 26. Διάγραμμα διπλού αντιστρόφου όταν η αντίδραση πουρομυκίνης γίνεται 
απουσία (●) ή  παρουσία (▲) πολυαμινών, ή με σύμπλοκο C με  φωτοσημασμένο  5S 

rRNA (■). 
 

Στον πίνακα V παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι καταλυτικές παράμετροι του 

ριβοσώματος. 

 

Πίνακας V. Κινητικές παράμετροι της αντίδρασης σχηματισμού του πεπτιδικού 

δεσμού για διάφορα  είδη ριβοσωματικών συμπλόκων  και πειραματικές συνθήκες 

Κινητική 
Παράμετρος 

Σύμπλοκο C 
(- πολυαμίνες) 

Σύμπλοκο C 
(+ πολυαμίνες) 

Σύμπλοκο C  
(φωτοσημ/νο 5S rRNA) 

 
k3 (min-1) 

 
1,330 ± 0,150 

 
2,000 ± 0,120 

 
1,650 ± 0,090 

 
KS (μΜ) 

 
420 ± 20 

 
390 ± 18 

 
405 ± 15 

k3/ KS 
(μΜ-1min-1) 

 
0,003 

 
0,005 

 
0,004 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα V φαίνεται ότι η φωτοσήμανση του 

ριβοσώματος αυξάνει την καταλυτική σταθερά του ριβοσώματος, σε σύγκριση με 

ριβοσώματα απουσία σπερμίνης, χωρίς να φτάνει, βέβαια, την καταλυτική σταθερά 

που παρατηρείται παρουσία σπερμίνης. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η φωτοσήμανση 

αυξάνει την ταχύτητα σχηματισμού του πεπτιδικού δεσμού. Η σταθερά προσδέσεως 

του υποστρώματος επηρεάζεται και αυτή, αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
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To 5S rRNA παίζει σπουδαίο ρόλο στη σωστή συναρμολόγηση του κέντρου 

της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης, αφού για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η 

ταυτόχρονη αλληλεπίδρασή του με τις περιοχές ΙΙ και V του 23S rRNA (Khaitovich 

and Mankin, 1999). Επιπλέον, η L2, η οποία είναι έχει βοηθητικό ρόλο στη 

συναρμολόγηση του κέντρου της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης, αλληλεπιδρά με το 5S 

rRNA (Okada et al., 2000). Οι παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν 

την επίδραση της φωτοσήμανσης του 5S στις καταλυτικές ιδιότητες του 

ριβοσώματος. 

 

3.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 
Τα πειράματα έγιναν υπό δύο διαφορετικές συνθήκες – παρουσία και απουσία 

του παράγοντα επιμήκυνσης EF-G. Στην Εικ. 27 δίνονται διαγράμματα μετατόπισης 

υποστρωμάτων υπό τρεις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.  

            Είναι φανερό ότι, παρουσία του παράγοντα επιμήκυνσης EF-G, η εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων είναι δύσκολη,  λόγω των  υψηλών ταχυτήτων  

μετατόπισης. Όμως,  απουσία του EF-G είναι σαφές ότι  η παρουσία  ελεύθερης 

σπερμίνης ή η φωτοσήμανση του 5S rRNA με ΑΒΑ-SPM  δρα ευεργετικά  στη  

μετατόπιση των  υποστρωμάτων. Κατά συνέπεια, αλλαγές στη διαμόρφωση του 5S 

φαίνεται να επηρεάζουν τουλάχιστον την αυτόχθονη ικανότητα του ριβοσώματος για 

μετατόιση των υποστρωμάτων.  
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Εικ. 27. Διαγράμματα μετατόπισης παρουσία ή απουσία  του παράγονταμετατόπισης 
EF-G. Τα  πειράματα πραγματοποιήθηκαν απουσία (▲) ή παρουσία (■) ελεύθερης  

σπερμίνης, ή  με σύμπλοκο C που περιείχε φωτοσημασμένο 5S rRNA (●). 

 

Η θηλιά D του 5S rRNA βρίσκεται σε σύνδεση με την αλληλουχία 940-1040 

του 23S rRNA, η οποία αποτελεί τμήμα της περιοχής πρόσδεσης του EF-G 

(Bogdanov et al. 1995, Dokudovskaya et al. 1996). 

           Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι 

 Το 5S rRNA περιέχει θέσεις εξειδικευμένης πρόσδεσης πολυαμινών. 
 Η πρόσδεση πολυαμινών στο 5S rRNA επηρεάζει την τριτοταγή του     

διαμόρφωση 

 Η φωτοσήμανση του 5S rRNA με ΑΒΑ-SPM δεν επηρεάζει σημαντικά την 

ικανότητα της μεγάλης υπομονάδας να δεσμεύει αμινοακυλο-tRNAs, όμως  

βελτιώνει την καταλυτική δραστικότητα του ριβοσώματος και την ικανότητά 

του να μετατοπίζει τα υποστρώματα. 

 Σε συνδυασμό, οι παραπάνω παρατηρήσεις υποστηρίζουν ένα σημαντικό 

ρόλο της διαμόρφωσης του 5S rRNA στη μεταγωγή σημάτων μεταξύ του 

καταλυτικού κέντρου και της περιοχής πρόσδεσης των GTP-εξαρτημένων 

μεταφραστικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα μας είναι σε συμφωνία με 

παρατηρήσεις άλλων ερευνητικών ομάδων, ότι η θηλιά D μετέχει σε κάποιας 

μορφής μετάδοση σήματος μεταξύ των κέντρων σχηματισμού του πεπτιδικού 

δεσμού και αμοιβαίας μετατόπισης των υποστρωμάτων (Sergiev et al., 2000). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στα βακτήρια, η μεγάλη ριβοσωματική υπομονάδα αποτελείται από δύο είδη 

RNA, το 23S και το 5S rRNA, καθώς και 33 πρωτεΐνες. Ο σχηματισμός του 

πεπτιδικού δεσμού και η απελευθέρωση της πεπτιδικής αλυσίδας επιτελούνται στη 

μεγάλη υπομονάδα, όπου εδράζεται το καταλυτικό κέντρο της 

πεπτιδυλοτρανσφεράσης (PTase). Εκτός αυτού, η μεγάλη υπομονάδα περιλαμβάνει 

το κέντρο προσδέσεως των μεταφραστικών παραγόντων, το οποίο πυροδοτεί τη 

GTPase δραστηριότητα των G-πρωτεϊνικών παραγόντων, που εμπλέκονται στη 

μετατόπιση των υποστρωμάτων και άλλες ριβοσωματικές λειτουργίες. Έχει υποτεθεί 

ότι το 5S rRNA παίζει ουσιώδη ρόλο στη συγκρότηση του κέντρου της PTase και στη 

μετάδοση σημάτων μεταξύ του καταλυτικού κέντρου και των ριβοσωματικών 

συστατικών που διεκπεραιώνουν τη μετατόπιση των υποστρωμάτων. Το ιοντικό 

περιβάλλον φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση του 5S rRNA. Για 

παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι οι πολυαμίνες δεσμεύονται εκλεκτικά στο 5S rRNA και 

επηρεάζουν τη δραστικότητα του έναντι του διμεθυλο-θεϊκού, ενός αντιδραστηρίου-

ιχνηθέτη της τριτοταγούς δομής του RNA. Αρχικά ελέγξαμε αν υπάρχουν 

εξειδικευμένες θέσεις πρόσδεσης των πολυαμινών στο 5S rRNA. Στη συνέχεια, με 

σκοπό να ελέγξουμε αν η πρόσδεση των πολυαμινών επηρεάζει τη λειτουργία του 5S 

rRNA, 70S ριβοσώματα προγραμματισμένα με πολύ-ουριδυλικό σχηματίσθηκαν από 

50S υπομονάδες, ολικά ή εκλεκτικά φωτοσημασμένες με ένα φωτοδραστικό ανάλογο 

της σπερμίνης και από 30S ακατέργαστες υπομονάδες. Αυτά τα ριβοσώματα είχαν 

την ικανότητα να δεσμεύουν AcPhe-tRNA ελαφρώς ισχυρότερα, σε σύγκριση με 

ριβοσώματα συγκροτημένα από φυσικά συστατικά, μη περιέχοντα πολυαμίνες. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πρόσδεση πολυαμινών στο 5S rRNA επηρεάζει, σε 

μικρό βαθμό, τη λειτουργία του παράγοντα επιμήκυνσης EF-Tu. Συζευγμένα, όμως, 

τα εν λόγω ριβοσώματα με tRNAPhe στην Ε-θέση και AcPhe-tRNAστην Ρ-θέση, 

επέδειξαν ισχυρότερη καταλυτική δραστικότητα και αυξημένη ικανότητα για 

μετατόπιση των υποστρωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά εισηγούνται σημαντική 

εμπλοκή των πολυαμινών στο λειτουργικό ρόλο του 5S rRNA κατά την κατάλυση και 

μετατόπιση των υποστρωμάτων. 
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ABSTRACT 
 

In bacteria, the large ribosomal subunit comprises two RNA species, 23S and 

5S rRNA, and 33 proteins. Peptide bond formation and peptide release are catalyzed 

by the large subunit, where the peptidyltransferase (PTase) center is located. In 

addition to this center, which triggers the GTPase activities of G-protein factors 

involved in translocation and other ribosomal functions. It has been hypothesized that 

5S rRNA plays essential role in assembling the PTase center and mediating signal 

transmissions between this center and the translocation machinery. Furthermore, the 

ionic environment seems to affect the conformation of 5S rRNA. For instance, 

polyamines have been found to bind specifically to 5S rRNA and influence the 5S 

rRNA reactivity towards dimethyl-sulfate (DMS), a chemical probe of RNA tertiary 

structure.  Initially we examined whether there are specific sites for binding of 

polyamines. To test whether the binding of polyamines influence the function of 5S 

rRNA poly(U)-programmed 70S ribosomes were reconstituted from 50S subunits, 

totally or specifically photolabelled in their 5S rRNA with a photoreactive analogue 

of spermine, and native 30S subunits. These ribosomes were found to enzymatically 

bind AcPhe-tRNA better than ribosomes reconstituted from native components. This 

means, that furnishing 5S rRNA with spermine slightly influences the elongation 

factor EF-Tu function. However, equipped with tRNAPhe at the A-site and AcPhe-

tRNA at the P-site, these ribosomes exhibited higher catalytic activity and enhanced 

tRNA translocation efficiency. These results suggest an essential impact of 

polyamines on the functional role of 5S rRNA in catalysis and translocation of 

translation substrates. 
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