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Εισαγωγή 

1. Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού ριβοσώματος 
 
Ο γενότυπος με το φαινότυπο ενός κυττάρου συνδέεται με τη μετάφραση της 

γενετικής πληροφορίας σε πολυπεπτιδική αλυσίδα. Αυτή πραγματοποιείται από το 

ριβόσωμα, ένα κυτταρικό οργανίδιο που χαρακτηρίζεται ως μία μεγάλη μοριακή 

μηχανή, η οποία μετακινείται κατά μήκος της αλυσίδας του mRNA, συλλαμβάνει 

συμπληρωματικά μόρια αμινοακυλο-tRNA, τα συγκρατεί σε κατάλληλες θέσεις και 

ενώνει τα αμινοξέα των tRNA ώστε να σχηματισθεί μία πρωτεϊνική αλυσίδα. Το 

ριβόσωμα είναι ένα αρχέγονο ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο του οποίου ο 

δομικός πυρήνας και η βασική λειτουργία έχουν συντηρηθεί μεταξύ των οργανισμών, 

αφού είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα των κυττάρων. Το πρόθεμα ριβο- στο 

όνομα ριβόσωμα οφείλεται στο ότι το rRNA αποτελεί σχεδόν τα δύο τρίτα της μάζας 

αυτών των μεγάλων μοριακών συγκροτημάτων. 

Η μεταγραφή του r-RNA καθώς και η βιοσύνθεση των ριβοσωμάτων γίνεται στον 

πυρηνίσκο του ευκαρυωτικού κυττάρου. Οι ριβοσωματικές πρωτεΐνες  συντίθενται 

στο κυτταρόπλασμα και μεταφέρονται έπειτα στον πυρήνα του κυττάρου, όπου 

συνδυάζονται με μόρια νεοσυντιθέμενου rRNA. Οι ολοκληρωμένες ριβοσωματικές 

υπομονάδες, τέλος, μεταφέρονται από τον πυρηνίσκο στο κυτταρόπλασμα. 

Το ευκαρυωτικό ριβόσωμα έχει μοριακή μάζα 4.3 ΜDa με συντελεστή καθίζησης 

(sedimentation coefficient) περίπου 80S. Το ριβόσωμα συγκροτείται από δύο 

υπομονάδες , τη μεγάλη (large subunit) και τη μικρή (small subunit). Η μεγάλη 

υπομονάδα έχει συντελεστή καθίζησης 60S και η μικρή υπομονάδα έχει συντελεστή 

καθίζησης 40S. H 60S υπομονάδα της ζύμης αποτελείται από ένα μόριο 5S, ένα 5.8S 

και ένα 25S rRNA καθώς και από 46 πρωτεΐνες. Συνολικά, η 60S υπομονάδα 

αποτελείται από 3671 νουκλεοτίδια και 7235 αμινοξέα, παρουσιάζοντας μία αναλογία 

61% rRNA προς 39% πρωτεΐνη. Η 40S υπομονάδα αποτελείται από ένα μόριο 18S 

rRNA μήκους 1798 νουλεοτιδίων και από 32 πρωτεΐνες που έχουν συνολικά 4749 

αμινοξέα, παρουσιάζοντας έτσι μία αναλογία 54% rRNA προς 46% πρωτεΐνη (Εικόνα 

1). 

Τα υποστρώματα της ενζυμικής αντίδρασης που καταλύουν τα ριβοσώματα είναι 

το πεπτιδυλο- και το αμινοακυλο-tRNA τα οποία φέρουν μία θηλιά αντικωδικίου που 

αλληλεπιδρά με το mRNA που είναι δεσμευμένο στη μικρή ριβοσωματική 

υπομονάδα και το συντιθέμενο πεπτίδιο ή το νεοεισερχόμενο αμινοξύ αντίστοιχα τα 

οποία αλληλεπιδρούν με τη μεγάλη υπομονάδα. 
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Η μικρή ριβοσωματική υπομονάδα είναι υπεύθυνη για την ακριβή 

αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στα μόρια του 

mRNA, ενώ η μεγάλη ριβοσωματική υπομονάδα είναι υπεύθυνη για την κατάλυση 

του σχηματισμού πεπτιδικών δεσμών, οι οποίοι συνδέουν τα νεοεισερχόμενα 

αμινοξέα στην αρτιγέννητη πολυπεπτιδική αλυσίδα. Ο συντονισμός αυτών των δύο 

κύριων λειτουργιών του ριβοσώματος υποδεικνύει την αναγκαιότητα να εξετάζουμε 

το ριβόσωμα ως ένα δυναμικό «όλο» και όχι την κάθε υπομονάδα του ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 

80S 

Μεγάλη υπομονάδα 
25S, 5S και 5.8S rRNA 

60S 40S 

Μικρή υπομονάδα 
18S rRNA 

46 πρωτεΐνες 32 πρωτεΐνες 

 
Εικόνα 1: Συστατικά του ευκαρυωτικού ριβοσώματος της ζύμης  

 
 
2. Κρυσταλλική δομή ριβοσωμάτων 
 
 

Όπως αναφέρθηκε, τα ριβοσώματα είναι μεγάλα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 

σύμπλοκα, υπεύθυνα για την πρωτεϊνοσύνθεση των κυττάρων. Αντίθετα με τις άλλες 

κυτταρικές πολυμεράσες, ομηχανισμός της δράσης τους βασίζεται κυρίως στο RNA 

και για αυτό αναφέρονται ως ριβοένζυμα (Noller et al. 1992, Nissen et al. 2000). 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τη λειτουργία ενός τόσο πολύπλοκου βιολογικού 

συστήματος όπως το ριβόσωμα είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τη δομή και 

λειτουργία των επιμέρους συστατικών του. Τότε μόνο θα γίνει αντιληπτός ο λόγος για 

τον οποίο αυτό το αρχέγονο κυτταρικό οργανίδιο χρησιμοποιεί RNA αντί για 
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πρωτεΐνες προκειμένου να φέρει εις πέρας την πολύ κρίσιμη για το κύτταρο διεργασία 

της μετάφρασης. 

Τα τελευταία 30 χρόνια η ηλεκτρονική μικροσκοπία, η κρυοηλεκτρονική 

μικροσκοπία (cryo-EM), η ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία (IEM), καθώς και 

διάφορες χημικές μέθοδοι όπως η σταυροσύνδεση (crosslinking), η σήμανση 

συγγένειας (affinity labelling) και η ανάλυση αποτυπώματος (footprinting analysis) 

προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες στην προσπάθεια αποσαφήνισης της δομής των 

ριβοσωματικών πρωτεϊνών και του ριβοσωματικού RNA (Moazed and Noller 1990). 

Πρόσφατα κατέστη δυνατή η λήψη κρυσταλλογραφικών δομών υψηλής 

ευκρίνειας ριβοσωμάτων προερχομένων από βακτηριακά κύτταρα, αφού 

ξεπεράσθηκε το εμπόδιο παρασκευής κρυστάλλων ολόκληρων ριβοσωμάτων, αλλά 

και των επιμέρους υπομονάδων τους (Yusupov et al. 1991). Τα βακτηριακά 

ριβοσώματα, τα οποία έχουν ερευνηθεί περισσότερο από τα ευκαρυωτικά, έχουν 

συντελεστή καθίζησης 70S και αποτελούνται από μία μικρή υπομονάδα με 

συντελεστή καθίζησης 30S, η οποία συγκροτείται από 16S rRNA και από 20 

πρωτεΐνες καθώς και από μία μεγάλη υπομονάδα με συντελεστή καθίζησης 50S που 

συγκροτείται από 23S rRNA, 5S rRNA και από περισσότερες από 30 πρωτεΐνες 

(Matheson et al. 1995). 

Η πρώτη κρυσταλλογραφική δομή που δημοσιεύθηκε ήταν της μεγάλης 

ριβοσωματικής υπομονάδας του βακτηρίου Holoarcula marismortui σε ανάλυση 9 Å 

(Ban et al. 1998). Ένα χρόνο αργότερα, οι ίδιοι ερευνητές κατάφεραν να λάβουν 

κρυσταλλογραφικές δομές αυτής της 50S ριβοσωματικής υπομονάδας σε ανάλυση 5 

Å (Ban et al. 1999), όπου πλέον διακρίνονταν οι δομές διαφόρων πρωτεϊνών και 

rRNA. Ακολούθησε δημοσίευση της κρυσταλλικής δομής ολόκληρου του 70S 

προκαρυωτικού ριβοσώματος του θερμοφιλικού ευβακτηρίου Thermus thermophilus 

σε ανάλυση 7.8 Å με προσδεδεμένα μόρια mRNA και tRNA στις A-, P- και E-θέσεις 

του ριβοσώματος (Cate et al. 1999). Τον Σεπτέμβριο του 2000, ο Venki 

Ramakrishnan και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν στο Nature την 

κρυσταλλογραφική δομή της 30S υπομονάδας του Thermus thermophilus στην οποία 

ήταν προσδεδεμένα μόρια mRNA καθώς και tRNA στις A-, P- και E-θέσεις του 

ριβοσώματος (Εικόνα 2α) ή/και προσδεδεμένα διάφορα αντιβιοτικά που επηρεάζουν 

την πρωτεϊνοσύνθεση, σε ανάλυση 3 Å (Carter et al. 2000). Το πιο ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό των λειτουργικών αυτών θέσεων του ριβοσώματος είναι ότι 

αποτελούνται από περιοχές του 16S rRNA (Εικόνα 2β). Τον Αύγουστο του 2000 

 4 
 



Εισαγωγή 

δημοσιεύθηκε η κρυσταλλογραφική δομή της 50S υπομονάδας του Holoarcula 

marismortui σε ανάλυση 2.4 Å (Ban et al. 2000).  
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Εικόνα 2: Α. Κρυσταλλογραφική δομή της 30S υπομονάδας του Thermus thermophilus, όπου 
φαίνονται οι θηλιές των αντικωδικίων των μορίων tRNA που έχουν προσδεθεί στις A-, P- και E-
θέσεις του ριβοσώματος, Β. Δευτεροταγής δομή του 16S rRNA,όπου οι διαδορετικά 
χρωματιζόμενες περιοχές δείχνουν την Α-θέση (ροζ), την P-θέση (κόκκινο) και την E-θέση 
(κίτρινο). 

 

Στη συνέχεια, έγινε δημοσίευση της κρυσταλλογραφικής δομής ολόκληρου του 

70S ριβοσώματος του Thermus thermophilus με προσδεδεμένα μόρια mRNA και 

tRNA στις A-, P- και E-θέσεις αυτού σε ανάλυση 5.5 Å (Yusupov et al. 2001) 

(Εικόνα 3). Οι αναλύσεις αυτές ολόκληρων ριβοσωμάτων είναι οι μεγαλύτερες 

ασύμμετρες δομές που έχουν ποτέ αναλυθεί με κρυσταλλογραφία (Μ.Β.: 30S = 900 

kD, 50S = 1600 kD, 70S = 2500 kD). 

 

 

 

 

 

 

 5 
 



Εισαγωγή 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Κρυσταλλογραφικές δομές του 70S ριβοσώματος του Thermus thermophilus από 
μπροστά (A), δεξιά (B), πίσω (C) και αριστερά (D). Τα μόρια που αντιστοιχούν στα διάφορα 
χρώματα είναι: κυανό, 16S rRNA; γκρί, 23S rRNA; ανοικτό μπλέ, 5S rRNA; βαθύ μπλέ, 
πρωτεΐνες της 30S υπομονάδας; πορφυρό, πρωτεΐνες της 50S υπομονάδας.  

 
 

Η δομή αυτή παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

αλληλεπιδρούν οι δύο υπομονάδες προκειμένου να συγκροτήσουν το 70S ριβόσωμα. 

Βρέθηκαν έτσι ποιες περιοχές του 23S rRNA της μεγάλης ριβοσωματικής 

υπομονάδας αλληλεπιδρούν με αντίστοιχες περιοχές του 16S rRNA της μικρής 

ριβοσωματικής υπομονάδας (Εικόνα 4A) καθώς και με διάφορες ριβοσωματικές 

πρωτεΐνες, αλλά και οι περιοχές αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων ριβοσωματικών 

πρωτεϊνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ 

των δύο υπομονάδων προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις των μορίων RNA αυτών. 

Μάλιστα, οι αλληλεπιδράσεις RNA- RNA εντοπίζονται στις θέσεις πρόσδεσης των 

μορίων tRNA στο ριβόσωμα, ενώ οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ριβοσωματικών 

πρωτεϊνών εντοπίζονται στην περιφέρεια, μακριά από τις λειτουργικές θέσεις του 

ριβοσώματος. Επίσης, οι σχετικές θέσεις των A-, P- και E- θέσεων του ριβοσώματος 

φαίνονται να είναι παράλληλες στο ριβόσωμα (Εικόνα 4B,C). Τα τρία μόρια 
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αμινοακυλο-tRNA κατανέμονται μεταξύ των δύο υπομονάδων του ριβοσώματος κατά 

τον ίδιο τρόπο. Έτσι, οι θηλιές των αντικωδικίων τους δεσμεύονται στην 30S 

υπομονάδα, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές τους αλληλεπιδρούν με την 50S υπομονάδα, 

όπου εντοπίζεται το κέντρο κατάλυσης των πεπτιδικών δεσμών μεταξύ των 

αμινοξέων που φέρουν τα μόρια tRNA. 

 
 
 
 

 
 

 

Εικόνα 4: Περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο υπομονάδων. (Α) Δευτεροταγείς δομές του 
16S  και του 23S rRNA στις οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα οι περιοχές αλληλεπίδρασης 
μεταξύ τους, (B, C): Περιοχές αλληλεπίδρασης των δύο υπομονάδων. Με πορφυρό χρώμα 
φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις RNA-RNA, ενώ με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις 
RNA-πρωτεΐνης και πρωτεΐνης- πρωτεΐνης. Οι γέφυρες επικοινωνίας που σχηματίζονται από όλες 
αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων των δύο υπομονάδων συμβολίζονται με το γράμμα Β 
και αριθμούνται από το 5 – 11. Τα γράμματα A, P και E δείχνουν τα τρία αμινοακυλο tRNA που 
είναι δεσμευμένα στις αντίστοιχες θέσεις του ριβοσώματος.  
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Όπως φαίνεται, η P- θέση του ριβοσώματος βρίσκεται «ασφαλισμένη» ανάμεσα 

στις δύο υπομονάδες, ενώ η Α-θέση έχει πολύ περισσότερο χώρο στη διάθεσή της, 

τόσο από την P-, όσο και από την E- θέση, ώστε το αμινοακυλο-tRNA που 

προσδένεται σε αυτή να μπορεί να λάβει την κατάλληλη διαμόρφωση για το 

σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού ύστερα από την απελευθέρωση του GTP. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η διαμόρφωση που έχει το 16S rRNA στο 70S 

ριβόσωμα διαφέρει από αυτή που έχει στην 30S υπομονάδα (Carter et al. 2000) 

(Εικόνα 5). Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι κατά την ανασύσταση του 

ριβοσώματος από τις υπομονάδες του συμβαίνουν δομικές αλλαγές μεταξύ των 

διαφόρων συστατικών των υπομονάδων του, οι οποίες προφανώς οφείλονται στις 

μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Διαφορές στη διαμόρφωση του 16S rRNA μεταξύ της συμμετοχής του 
σε 30S απομονωμένες ριβοσωματικές υπομονάδες και σε 70S ριβοσώματα. Οι 
διαφορές μετρώνται σε Å και αναπαρίστανται με τα εξής χρώματα: κίτρινο (>10 
Å), πορτοκαλί (5.5 - 10 Å), κόκκινο (3.5 – 5.5 Å) και μπλέ (<3.5 Å). 

 
3. Ριβοσωματικές πρωτεΐνες 

 
Με πειράματα που έγιναν στηριζόμενα κυρίως σε ηλεκτροφόρηση δύο 

διαστάσεων σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, πραγματοποιήθηκε η ταυτοποίηση 46 

διαφορετικών πρωτεϊνών από την 60S ριβοσωματική υπομονάδα καθώς και 32 

πρωτεϊνών από την 40S υπομονάδα. Η σάρωση όλου του γονιδιώματος του 

ζυμομήκυτα έδειξε ότι αυτό περιέχει 137 γονίδια που κωδικοποιούν το σύνολο των 
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78 αυτών διαφορετικών ριβοσωματικών πρωτεϊνών, ενώ 59 από αυτά τα γονίδια 

βρίσκονται σε διπλά αντίγραφα (Planta et al. 1997). 

Παρόλο που αρχικά η ονοματολογία των ριβοσωματικών πρωτεϊνών στηρίχθηκε στην 

ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα, τελευταία έχει καθιερωθεί αυτή να γίνεται με 

κριτήριο την ομολογία που παρουσιάζουν οι ριβοσωματικές πρωτεΐνες  του S. 

cerevisiae με τις αντίστοιχες από ήπαρ ποντικού (Mager et al. 1998). Έτσι, έχει 

προταθεί να χρησιμοποιούνται τα σύμβολα RPS και RPL για τα γονίδια των 

ριβοσωματικών πρωτεϊνών της μικρής και της μεγάλης υπομονάδας αντίστοιχα, ενώ 

για τις πρωτεΐνες που αυτά κωδικοποιούν τα σύμβολα rpS και rpL.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ριβοσωματικές πρωτεΐνες του S. cerevisiae έχουν τις 

αντίστοιχές τους στα θηλαστικά. Εξαίρεση αποτελεί η ριβοσωματική πρωτεΐνη rpL28 

στον επίμυ, αντίστοιχη της οποίας δεν υπάρχει στο ζυμομήκυτα. Γενικά, οι 

ριβοσωματικές πρωτεΐνες του S. cerevisiae και των θηλαστικών είναι 75% 

ταυτόσημες. Αντίθετα, μόνο λίγες πρωτεΐνες είναι ομόλογες μεταξύ της ζύμης και του 

E.coli. Παρόλα αυτά πιστεύεται ότι οι περισσότερες ριβοσωματικές πρωτεΐνες των 

ευκαρυωτικών έχουν αντίστοιχες στα προκαρυωτικά ριβοσώματα, αν και η σχέση δεν 

είναι πάντα φανερή από την νουκλεοτιδική αλληλουχία.  

Το γεγονός ότι το ριβόσωμα περιέχει μεγάλο αριθμό ριβοσωματικών πρωτεϊνών και 

μάλιστα συντηρημένων μεταξύ οργανισμών που απέχουν μεταξύ τους εξελικτικά 

κατά μερικά δισεκατομμύρια έτη, δείχνει ότι εκτός από το rRNA  και οι 

ριβοσωματικές πρωτεΐνες έχουν σημαντικούς και διακριτούς ρόλους κατά τη 

μετάφραση. Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι οι ριβοσωματικές πρωτεΐνες rpS12, rpS4 και η 

rpS5 του E.coli εμπλέκονται στο κέντρο ακρίβειας του ριβοσώματος (Alksne et al. 

1993), ενώ πρόσφατα αποδείχθηκε η συμμετοχή των ομόλογών τους ριβοσωματικών 

πρωτεϊνών rpS23, rpS9 και rpS2 στο κέντρο ακρίβειας της μετάφρασης στη ζύμη 

(All-Robyn et al. 1990a, 1990b, Alksne et al 1993, Anthony and Liebman 1995, 

Synetos et al. 1996). 

 

4. Ριβοσωματικό RNA 

 
Το ευκαρυωτικό ριβόσωμα περιέχει 4 μόρια ριβοσωματικού RNA όπως 

προαναφέρθηκε. Από αυτά, τόσο τo 18S rRNA της 40S υπομονάδας, όσο και τα 5,8S 
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και 25S rRNA της 60S υπομονάδας προκύπτουν από ένα κοινό πρόδρομο μόριο 35S 

rRNA που μεταγράφεται από την RNA-πολυμεράση Ι. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 5S 

rRNA της 60S υπομονάδας μεταγράφεται ξεχωριστά από την RNA-πολυμεράση ΙΙΙ 

(Raue and Planta 1990) (Πίνακας 1). Παρότι η πρωτοταγής δομή των rRNA μορίων 

της ζύμης είναι διαφορετική από εκείνη των άλλων οργανισμών, εντούτοις η 

δευτεροταγής και τριτοταγής δομή είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με τις αντίστοιχες 

των βακτηρίων και των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών (Dams et al. 1988).  

 

 Πίνακας 1: Μόρια RNA πολυμερασών υπεύθυνα για τη σύνθεση των διαφόρων μορίων 
RNA του ευκαρυωτικού κυττάρου 

Πολυμεράση Τόπος Υπεύθυνη για τη σύνθεση 

RNA pol I Πυρηνίσκος 18S, 25S και 5,8S rRNA 

RNA pol II Πυρηνόπλασμα mRNAs, tRNA, snRNAs 

RNA pol III Πυρηνόπλασμα 5SrRNA, tRNA, snRNAs 

 

Tα rRNA γονίδια του S. cerevisiae είναι οργανωμένα σε μία διαδοχική ακολουθία 

9,1-kb επαναλαμβανόμενων μονάδων στο χρωμόσωμα XII (Philippsen et al. 1978). Ο 

αριθμός των αντιγράφων ποικίλλει από 100 μέχρι 200, ανάλογα με το στέλεχος. 

Όμως, ακόμη και στο ίδιο στέλεχος παρουσιάζεται μία διακύμανση του αριθμού των 

αντιγράφων, που οφείλεται μάλλον σε άνιση ανταλλαγή των αδελφών χρωματίδων 

(Olson 1991). Η επαναλαμβανόμενη μονάδα του DNA  που είναι υπεύθυνη για τη 

σύνθεση των rRNAs φαίνεται στην Εικόνα 6. Το ασυνήθιστο με αυτή τη μονάδα είναι 

ότι περιέχει τα γονίδια τόσο για το πρόδρομο 35S rRNA, όσο και για το 5S rRNA, τα 

οποία αν και βρίσκονται στην ίδια μεταγραφική μονάδα, μεταγράφονται προς 

αντίθετες κατευθύνσεις και από διαφορετικούς ενισχυτές (Raue and Planta 1990). Στα 

κύτταρα της ζύμης, η δράση της RNA πολυμεράσης I στη μεταγραφική μονάδα των 

rRNA οδηγεί στην παραγωγή ενός προδρόμου μορίου 35S rRNA (6.6 Kb), το οποίο 

κατόπιν ωρίμανσης δίνει το 18S rRNA της 40S υπομονάδας καθώς και τα 5,8S και 

25S rRNA της 60S υπομονάδας (Sollner-Webb and Tower 1986) (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 6: Οργάνωση rRNA γονιδίων του S. cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η πορεία της μετάφρασης στο Saccharomyces cerevisiae 

 
Η διαδικασία της μετάφρασης στο S. cerevisiae δεν φαίνεται να διαφέρει από 

αυτή των άλλων οργανισμών. Έτσι, π.χ. η αμινοακετυλίωση του tRNA καθώς και η 

επιμήκυνση της πολυπτεπτιδικής αλυσίδας στο S. cerevisiae είναι διαδικασίες πολύ 

παρόμοιες με αυτές στο  E. coli.  

Το ριβόσωμα από λειτουργικής απόψεως μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα: 

Εικόνα 7: Ωρίμανση προδρόμου μορίου 35S rRNA 
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(α) Η περιοχή (domain) της μετάφρασης, που περιλαμβάνει όλα τα κέντρα που 

σχετίζονται με τη μετάφραση του mRNA και περιέχει τις θέσεις πρόσδεσης ειδικών  

παραγόντων. Οι θέσεις πρόσδεσης των δύο tRNA είναι συγκεκριμένες και 

ονομάζονται θέση Α (αμινοακυλο-tRNA) και θέση Ρ (πεπτιδυλο-tRNA). Η Α-θέση 

καταλαμβάνεται από το αμινοακετυλιωμένο tRNA, δηλαδή αυτό που μεταφέρει το 

v+1 αμινοξύ της πολυπεπτιδικής αλυσίδας (v : ο αριθμός αμινοξέων που μεταφέρει το 

πεπτιδυλο-tRNA που έχει συντεθεί μέχρι στιγμής), ενώ η θέση Ρ καταλαμβάνεται από 

το πεπτιδυλο-tRNA (αυτό που μεταφέρει το v-πεπτίδιο).  

(β) η περιοχή εξόδου (exit domain), το οποίο βρίσκεται συνήθως σε επαφή με μία 

μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου.  

Η πορεία της πρωτεϊνοσύνθεσης μπορεί να διαιρεθεί σε τρία διακριτά και 

αλληλοχέοντα στάδια (Εικόνα 8). Αυτά είναι τα εξής:  

Α. Έναρξη (initiation) της μετάφρασης, η οποία περιλαμβάνει τις αντιδράσεις που 

προηγούνται του σχηματισμού του πρώτου πεπτιδικού δεσμού μεταξύ των δυο 

πρώτων αμινοξέων. Απαιτεί την πρόσδεση του ριβοσώματος επί του αγγελιοφόρου 

RNA (mRNA), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσδεση του πρώτου 

αμινοακυλο-tRNA, που στα ευκαρυωτικά μεταφέρει πάντα μεθειονίνη, ενώ στα 

προκαρυωτικά φορμυλιωμένη μεθειονίνη. 

Β. Επιμήκυνση (elongation) της μετάφρασης, που περιλαμβάνει όλη τη σειρά 

αντιδράσεων από το σχηματισμό του πρώτου πεπτιδικού δεσμού μέχρι την προσθήκη 

του τελευταίου αμινοξέος. 

Γ. Τερματισμός (termination) της μετάφρασης, η οποία περιλαμβάνει την 

απελευθέρωση της ολοκληρωμένης πολυπετιδικής αλυσίδας από το ριβόσωμα και την 

διάσταση του τελευταίου στις υπομονάδες του έπειτα από την απομάκρυνσή του 

πρωτεϊνικού μορίου από το ριβόσωμα.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 8: Τα τρία στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης στα ευκαρυωτικά κύτταρα 

 12 
 



Εισαγωγή 

6. Ακρίβεια της μετάφρασης  
 

Ένα βασικό επίπεδο ακρίβειας στην μετάφραση είναι απαραίτητο, αφού η 

παρουσία πολλών λαθών κατά την σύνθεση πρωτεϊνών θα απέβαινε μοιραία για την 

επιβίωση του κυττάρου. Από την άλλη μεριά, αν τα ριβοσώματα είχαν μεγάλη 

ακρίβεια (μικρό ποσοστό λαθών) στην μετάφραση, τότε ο ρυθμός της 

πρωτεϊνοσύνθεσης θα ήταν μειωμένος σε τέτοιο βαθμό, ώστε πάλι η επιβίωση να 

ήταν αδύνατη. Έτσι, το κύτταρο διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας 

κατάλυσης του πεπτιδικού δεσμού και της ακρίβειας της μετάφρασης. Για τη 

διασφάλιση της ακρίβειας της μετάφρασης σημαντική είναι η συμβολή των εξής 

παραγόντων: 

1. Αμινοακυλο-tRNA, συνθετάσες, 

2. Πρωτεϊνικός παράγοντας επιμήκυνσης eEF-1 (EF-Tu στα προκαρυωτικά), 

3. Κέντρο ακρίβειας του ριβοσώματος (ριβοσωματικό RNA και ριβοσωματικές 

πρωτεΐνες). 

Ο ρόλος που διαδραματίζει καθένας από τους παραπάνω παράγοντες για την 

εξασφάλιση της ακρίβειας της μετάφρασης περιγράφεται παρακάτω.  

 

6.1 Αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες 

 

Ο σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού μεταξύ της αμινομάδας ενός αμινοξέoς και της 

καρβοξυλομάδας ενός άλλου είναι από θερμοδυναμικής πλευράς ανέφικτος. Το 

εμπόδιο αυτό παρακάμπτεται με την ενεργοποίηση της καρβοξυλομάδας των 

πρόδρομων αμινοξέων. Τα ενεργοποιημένα ενδιάμεσα μόρια στη σύνθεση των 

πρωτεϊνών είναι εστέρες αμινοξέων, στους οποίους η καρβοξυλομάδα ενός αμινοξέος 

συνδέεται με ένα tRNA. Το ενεργοποιημένο ενδιάμεσο αυτό μόριο καλείται 

αμινοακυλο-tRNA. Η αντίδραση αυτή καταλύεται από μία ειδική αμινοακυλο-tRNA 

συνθετάση και παράλληλα καταναλώνεται ένα μόριο ΑΤΡ, ελευθερώνοντας ΑΜΡ και 

PPi (Εικόνα 9A). Η πρόσδεση ενός αμινοξέος σε ένα tRNA είναι σημαντική, όχι μόνο 

επειδή ενεργοποιεί την καρβοξυλομάδα, αλλά επίσης διότι τα αμινοξέα δεν μπορούν 

από μόνα τους να αναγνωρίσουν τα κωδίκια του mRNA. Έτσι, τα αμινοξέα 

μεταφέρονται πλέον στα ριβοσώματα από ειδικά μόρια tRNA, τα οποία μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα κωδίκια του mRNA δρώντας ως προσαρμοστικά μόρια. Οι 

συνθετάσες των αμινοακυλο-tRNA είναι εξαιρετικά επιλεκτικά ένζυμα ως προς την 
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αναγνώριση τόσο του αμινοξέος που πρόκειται να ενεργοποιηθεί, όσο και του 

προσδοκώμενου δέκτη tRNA. Τα μόρια tRNA τα οποία δέχονται διαφορετικά 

αμινοξέα έχουν διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων (αντικωδικόνια) και έτσι μπορούν 

να αναγνωρισθούν εύκολα από τις συνθετάσες τους. Οι αμινοακυλο-tRNA 

συνθετάσες (AARSc) δρούν ώστε να διασφαλίζεται ότι το σωστό αμινοξύ (AAc) να 

είναι αυτό που προσδένεται στο 3΄ άκρο του αντίστοιχου για αυτό μορίου tRNA 

(tRNAc) (Εικόνα 9A).  

Ένας πολύ απαιτητικός ρόλος για τα ένζυμα αυτά είναι να μπορούν να διακρίνουν 

μεταξύ παρόμοιων αμινοξέων. Η ακρίβεια της ενσωμάτωσης του σωστού αμινοξέος 

στο ειδικό για αυτό μόριο tRNA ελέγχεται περαιτέρω από τις αμινοακυλο-tRNA 

συνθετάσες με το μηχανισμό της διορθωτικής ανάγνωσης (proofreading). Έτσι, οι 

περισσότερες αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες περιέχουν ενεργά κέντρα υδρόλυσης 

επιπλέον των ενεργών κέντρων σύνθεσης. Συμπληρωματικά ζεύγη τέτοιων κέντρων 

λειτουργούν ως ένα “διπλό κόσκινο”, το οποίο εξασφαλίζει την υψηλή πιστότητα του 

ενζύμου κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. Το συνθετικό ενεργό κέντρο αποβάλλει 

αμινοξέα τα οποία είναι μεγαλύτερα από το σωστό, διότι δεν διατίθεται επαρκής 

χώρος για αυτά, ενώ το υδρολυτικό ενεργό κέντρο καταστρέφει ενεργοποιημένα 

ενδιάμεσα μόρια, τα οποία είναι μικρότερα από τα σωστά μόρια, αυξάνοντας έτσι 

σημαντικά την πιστότητα (ακρίβεια) της μετάφρασης κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. 

Μέσω αυτού του μηχανισμού τα λανθασμένα ενεργοποιημένα μόρια  αμινοακυλο-

AMP (AANC-AMP) υδρολύονται κυρίως πριν ενωθούν με το μόριο tRNA που δεν 

είναι ειδικό για αυτά (Εικόνα 9B). Σπάνια, συμβαίνει η ακυλίωση ενός μορίου tRNA 

από λάθος αμινοξύ. Σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται στην ίδια εικόνα το 

αμινοακυλο-tRNA (AANC- tRNAC) που προκύπτει απακυλιώνεται. 

Πρόσφατα, έχει βρεθεί και ένας άλλος μηχανισμός διασφάλισης της ένταξης του 

σωστού αμινοξέος στο ειδικό για αυτό μόριο tRNA (Ibba et al. 1997). Σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο, οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες καταλύουν τη σύνδεση ενός 

αμινοξέος με ένα μη ειδικό για αυτό μόριο tRNA. Τα λάθος ακυλιωμένα μόρια aa- 

tRNA (AAC- tRNANC) που προκύπτουν όμως δεν επηρεάζουν την πιστότητα της 

μετάφρασης, αφού δεν αποτελούν υποστρώματα για τη σύνδεση σε αυτά των 

πρωτεϊνικών παραγόντων επιμήκυνσης και έτσι δεν προσδένονται στο ριβόσωμα 

(Stanzel et al. 1994, Rudinger et al. 1996, Becker and Kern 1998). Στη συνέχεια, τα 

λάθος προσδεδεμένα αυτά αμινοξέα στα μόρια tRNA τροποποιούνται ενζυματικά από 
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άλλες πρωτεΐνες, έτσι ώστε να προκύψουν τα σωστά μόρια αμινοακυλο-tRNA 

(AANC- tRNANC), μία διαδικασία γνωστή ως editing (Εικόνα 9C). 

 

 

Εικόνα 9: Τρόπος δράσης των αμινοακυλο-tRNA συνθετασών για την ένταξη του 
σωστού αμινοξέος στο ειδικό για αυτό μόριο tRNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Παράγοντας επιμήκυνσης eEF-1 (EF-Tu)  

 

Κατά το στάδιο της επιμήκυνσης, ο παράγοντας επιμήκυνσης eEF-1 βοηθάει την 

GTP-εξαρτώμενη σύνδεση του νεοεισερχόμενου αμινοακυλιωμένου tRNA στην Α-

θέση του ριβοσώματος καθώς και στον επανέλεγχο κωδικού–αντικωδικού 

(proofreading). Ο eEF-1 αποτελείται από τρείς υπομονάδες (α, β και γ). Ο eEF-1 

δημιουργεί τριμερές σύμπλοκο με το GTP και το αμινοακυλο-tRNA (αμινοακυλο-

tRNA eEF-1α GTP), το οποίο δεσμεύεται αντιστρεπτά με το ριβόσωμα. Η 

πιστότητα της μετάφρασης εξαρτάται από το να βρίσκεται στην Α-θέση το σωστό 

αμινοακυλο-tRNA όταν σχηματίζεται ο πεπτιδικός δεσμός. Αυτό είναι ένα βήμα 

χωρίς επιστροφή, διότι τα κύτταρα δεν διαθέτουν μηχανισμό εξαγωγής ενός 

λανθασμένου αμινοξέος μετά από τη σύνθεση του πεπτιδικού δεσμού. 
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Όταν το αντικωδίκιο του νεοεισερχόμενου αμινοακυλο-tRNA είναι εντελώς 

συμπληρωματικό (cognate) προς το κωδίκιο του mRNA που βρίσκεται στην Α-θέση 

του ριβοσώματος, τότε σταθεροποιείται το σύμπλοκο αμινοακυλο-tRNA eEF-

1α GTP πάνω στο ριβόσωμα και ο πρωτεϊνικός παράγοντας επιμήκυνσης eEF-1 

(αντίστοιχος του EF-Tu στα προκατυωτικά) αλλάζει διαμόρφωση, ώστε να ευνοείται 

η υδρόλυση του GTP. Μετά την υδρόλυση του GTP, ο eEF-1 υπό τη μοργή GDP 

χάνει τη συγγένεια με το αμινοακυλο-tRNA και απομακρύνεται από αυτό. Τότε το 

αμινοτελικό άκρο του αμινοακυλο-tRNA είναι ελεύθερο να μετακινηθεί στο κέντρο 

της πεπτιδυλοτρανσφεράσης που εδράζει στην 60S υπομονάδα (accommodation), 

όπου καταλύεται ο πεπτιδικός δεσμός με την ενεργοποιημένη καρβοξυλομάδα του 

αμινοξέος που βρίσκεται στην P-θέση του ριβοσώματος (Εικόνα 10). 

Στην περίπτωση των μορίων αμινοακυλο-tRNA που φέρουν μη συμπληρωματικά 

αντικωδίκια (non cognate), το τριμερές σύμπλοκο αποδεσμεύεται από το ριβόσωμα 

πρίν την υδρόλυση του GTP κατά τη λεγόμενη φάση της αρχικής επιλογής (initial 

selection). 

Στην περίπτωση των μορίων αμινοακυλο-tRNA που φέρουν ημισυμπληρωματικά 

αντικωδίκια (near cognate), όπου δηλαδή μία ή δύο βάσεις του αντικωδικονίου τους 

είναι συμπληρωματικές με τη τριπλέτα των βάσεων του mRNA που βρίσκεται στην 

Α-θέση, το τριμερές σύμπλοκο σταθεροποιείται μεν στην Α-θέση, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό από την περίπτωση της απόλυτης συμπληρωματικότητας κωδικίου-

αντικωδικίου. Η σταθεροποίηση αυτή του τριμερούς συμπλόκου αν και σε μικρότερο 

βαθμό, επάγει την υδρόλυση του GTP. Σε αυτή τη περίπτωση όμως παρατηρείται 

μειωμένη κινητική σταθερά στην μετακίνηση του αμινοακυλο-tRNA στην 60S 

υπομονάδα του ριβοσώματος σε σχέση με την κινητική αποδέσμευσής του από την 

Α-θέση, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται και τα σχεδόν συμπηρωματικά μόρια 

αμινοακυλο-tRNA πρίν το σχηματισμό του πεπτιδικού δεσμού (Rodnina and 

Wintermeyer 2001). 

Συνοπτικά, ο παράγοντας επιμήκυνσης eEF-1 (EF-Tu) διασφαλίζει την ένταξη 

του σωστού αμινοακυλο-tRNA στην Α- θέση του ριβοσώματος πρίν το σχηματισμό 

του πεπτιδικού δεσμού σε δύο φάσεις: 

Α. Τη φάση της αρχικής επιλογής (initial selection) πρίν την υδρόλυση του GTP, 

κατά την οποία απορρίπτονται τα μη συμπηρωματικά αμινοακυλο-tRNA  

Β. Τη φάση της διορθωτικής ανάγνωσης (proofreading) μετά την υδρόλυση του GTP, 

κατά την οποία απορρίπτονται τα σχεδόν συμπληρωματικά αμινοακυλο-tRNA. 

 16 
 



Εισαγωγή 

 

 
Εικόνα 10: Μηχανισμός ελέγχου της ένταξης του σωστού αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του 
ριβοσώματος στα προκαρυωτικά κύτταρα. 

 

6.3. Κέντρο ακρίβειας του ριβοσώματος  

 

Το κέντρο ακρίβειας του ριβοσώματος αποτελείται από ριβοσωματικές πρωτεΐνες 

και από ριβοσωματικό RNA.  

Μία χρήσιμη μέθοδος για τη μελέτη της μεταφραστικής ακρίβειας και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν είναι η δημιουργία κατασταλτικών και 

αντικατασταλτικών μεταλλάξεων, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα λάθη κατά τη 

μετάφραση αντίστοιχα. 

Στην E. Coli, τέτοιες μεταλλάξεις έχουν δείξει ότι μερικές ριβοσωματικές 

πρωτεΐνες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μεταφραστικής ακρίβειας. 

Συγκεκριμένες λοιπόν μεταλλάξεις στα δομικά γονίδια των ριβοσωματικών 

πρωτεϊνών S4 (Roset et al. 1969) και S5 (Cabezon et al. 1976) βρέθηκε ότι μειώνουν 

τη μεταφραστική ακρίβεια προκαλώντας ασάφεια (μεταλλάξεις ram – ribosomal 

ambiguity). Αντίθετα, μεταβολές σε συγκεκριμένα αμινοξικά υπολείμματα της S12 

προκάλεσαν υπερακριβή μετάφραση (Gorini et al. 1970). Έτσι, προτάθηκε ότι οι 

ριβοσωματικές πρωτεΐνες S4, S5 και S12 μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή του 

σωστού αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος προκαλώντας αλλαγή στη 

διαμόρφωση του ριβοσωματικού RNA από το οποίο αποτελείται η Α-θέση του 

ριβοσώματος (Allen and Noller 1989). 

Στο ζυμομήκυτα S. cerevisiae έχει βρεθεί ότι οι ομόλογες ριβοσωματικές 

πρωτεΐνες είναι αντίστοιχα οι S9, S2 και S23 (Alksne et al. 1993), οι οποίες 

συμμετέχουν στη δόμηση ενός αντίστοιχου κέντρου ακρίβειας της μετάφρασης, όπως 
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αυτό των προκαρυωτικών (Synetos et al. 1996), υποδηλώνοντας ότι η λειτουργία των 

ριβοσωματικών αυτών πρωτεϊνών έχει συντηρηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής 

πορείας των οργανισμών (Πίνακας 2). Η χρονική διάρκεια που χωρίζει την εμφάνιση 

του ζυμομήκυτα S. cerevisiae από την E. coli είναι 2 δισεκατομμύρια χρόνια. 

 

 

 

Πίνακας 2: Ομόλογες ριβοσωματικές πρωτεΐνες μεταξύ προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού 
κυττάρου που συμμετέχουν στο κέντρο ακρίβειας της μετάφρασης  

E. Coli S. cerevisiae Επίδραση μεταλλάξεών τους 

επί της ακρίβειας 

S12 S23 Αύξηση 

S4 S9 Μείωση 

S5 S2 Μείωση 

 

Στο κέντρο ακρίβειας της μετάφρασης, εκτός από ριβοσωματικές πρωτεΐνες 

συμμετέχει και ριβοσωματικό RNA. Μεταλλάξεις που επηρεάζουν τη μεταφραστική 

ακρίβεια έχουν απομονωθεί στην 530-θηλιά, στις περιοχές γύρω από το νουκλεοτίδιο 

1400 καθώς και στις θέσεις 912, 726 και 1054 στο 16S rRNA της μικρής 

ριβοσωματικής υπομονάδας (Noller 1991, Prescott and Coringer 1990). Μελέτες 

σταυροσύνδεσης (cross-linking) έχουν δείξει ότι η 530-θηλιά του 16S rRNA 

βρίσκεται κοντά στην Α-θέση του ριβοσώματος (Dontsova et al. 1992), όπου 

βρίσκονται και οι ριβοσωματικές πρωτεΐνες S4, S5 και S12 που προαναφέρθηκαν. Τα 

δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η τριτοταγής δομή του 16S rRNA και η πιθανή 

αλληλεπίδρασή του με τις ριβοσωματικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο κέντρο 

ακρίβειας επηρεάζει τη μεταφραστική ακρίβεια. 

Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι αντίστοιχες μεταλλάξεις στο 18S rRNA της ζύμης 

επηρεάζουν επίσης τη μεταφραστική ακρίβεια, υποδηλώνοντας έτσι ότι η λειτουργία 

των προαναφερόμενων περιοχών του 16S rRNA είναι επίσης συντηρημένη μεταξύ 

προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών. Έτσι, οι αντίστοιχες περιοχές του 

18S rRNA συμμετέχουν στο κέντρο ακρίβειας του ευκαρυωτικού ριβοσώματος. Οι 

αντίστοιχες μεταλλάξεις στις περιοχές αυτές του 18S rRNA επηρεάζουν μεν τη 

μεταφραστική ακρίβεια και στα ευκαρυωτικά κύτταρα, αλλά άλλοτε προς την ίδια 

κατεύθυνση προς αυτή στα προκαρυωτικά και άλλοτε προς την αντίθετη. 
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Η μετατόπιση G517A στην 530-θηλιά ήταν γνωστό ότι προκαλεί απώλεια της 

μεταφραστικής ακρίβειας στα προκαρυωτικά, προκαλώντας καταστολή των κωδικίων 

λήξης στην E. coli.(O’Connor et al.1992). Η δημιουργία της αντίστοιχης σημειακής 

κατευθυνόμενης μετάλλαξης στο 18S rRNA της ζύμης με τη βοήθεια ενός νέου 

πλασμιδιακού συστήματος (Chernoff et al. 1994, Chernoff et al. 1995), η οποία 

ονομάζεται rdn-2 έδειξε ότι επηρεάζει τη μεταφραστική ακρίβεια και στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, αποδεικνύοντας έτσι τη συντηρημένη λειτουργία της 530-

θηλιάς του 16S rRNA μεταξύ προ- και ευκαρυωτικών κυττάρων όσον αφορά στη 

ρύθμιση της μεταφραστικής ακρίβειας. Αντίθετα όμως από ότι συμβαίνει στην E. 

coli, η μετάλλαξη αυτή προκάλεσε αντικαταστολή των κωδικίων λήξης και άρα 

υπερακρίβεια της μετάφρασης στο S. cerevisiae (Liebman et al. 1995). Γίνεται έτσι 

φανερό, ότι ακόμη και όταν οι περιοχές του ριβοσωματικού RNA είναι συντηρημένες 

και εμπλέκονται στην ίδια λειτουργία μεταξύ των οργανισμών, εν τούτοις η επίδραση 

των ίδιων μεταλλάξεων σε αυτές μπορεί να διαφέρει μεταξύ των οργανισμών. 

Συνοπτικά, πλήθος γενετικών και βιοχημικών δεδομένων που είχαν αποκαλυφθεί 

για το προκαρυωτικό κυρίως ριβόσωμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια της 

επιλογής του σωστού αμινοακυλο-tRNA που θα προσδεθεί στην Α-θέση του 

ριβοσώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση συγκεκριμένων 

περιοχών του 16S rRNA της μικρής υπομονάδας με τις τρείς γειτονικές 

ριβοσωματικές πρωτεΐνες S4, S5 και S12. Η αλληλεπίδραση αυτή αποτελεί το 

λεγόμενο κέντρο ακρίβειας του προκαρυωτικού ριβοσώματος, το οποίο είναι 

συντηρημένο και στο ευκαρυωτικό ριβόσωμα. 

Η επαλήθευση όμως και η επιβεβαίωση όλων αυτών των συσσωρευμένων 

πληροφοριών, καθώς και η κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο το κέντρο 

ακρίβειας ελέγχει τη μεταφραστική πιστότητα επιτεύχθηκε μόλις πρόσφατα, έπειτα 

από την εμφάνιση κρυσταλλικών δομών της 30S υπομονάδας και του 70S 

ριβοσώματος και την επανάσταση της Δομικής Βιολογίας. 

Από κρυσταλλικές δομές υψηλής ευκρίνειας (3 Å) της 30S υπομονάδας του 

βακτηρίου Thermus thermophilus που επιτεύχθηκαν από την ερευνητική ομάδα του 

Ramakrishnan στο Πανεπιστήμιο του Κέημπριτζ (Wimberly et al. 2000), βρέθηκε ότι 

το κέντρο αποκωδικοποίησης αποτελείται κυρίως από ριβοσωματικό RNA (Εικόνα 

11). Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τμήματα της έλικας 18, της έλικας 34 καθώς και 

αδενίνες Α1492 και Α1493 της έλικας 44 του 16S rRNA. Η μοναδική ριβοσωματική 

πρωτεΐνη που βρίσκεται κοντά στην περιοχή αλληλεπίδρασης του αντικωδικίου του 
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αμινοακυλο-tRNA με το κωδίκιο του mRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος είναι η 

S12. Μία άλλη περιοχή του 16S rRNA που συμμετέχει στη ρύθμιση της ακρίβειας 

είναι η έλικα 27.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Κρυσταλλογραφική δομή του κέντρου ακρίβειας / αποκωδικοποίησης στη 
30S υπομονάδα του προκαρυωτικού κυττάρου.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο το κέντρο ακρίβειας του ριβοσώματος ελέγχει τη 

μεταφραστική ακρίβεια είναι ο εξής: 

Κατά την είσοδο του νεοεισερχόμενου αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του 

ριβοσώματος δημιουργείται μία μικρή διπλή έλικα μεταξύ των κωδικίων του mRNA 

και των αντικωδικίων του αμινοακυλο-tRNA. Η αναγνωριζόμενη από το ριβόσωμα 

διπλή έλικα είναι μόνο η α-έλικα, η οποία σχηματίζεται μόνο στην περίπτωση των 

ακριβώς συμπληρωματικών (cognate) ζευγών κωδικίων–αντικωδικίων. Το ριβόσωμα 

έχει την δυνατότητα να ξεχωρίζει τα σωστά σχηματιζόμενα ζευγάρια κωδικίου – 

αντικωδικίου από τα περίπου συμπληρωματικά (near cognate) ή τα καθόλου 

συμπληρωματικά (non cognate), μέσω του λεγόμενου μηχανισμού «induced fit» 

(Ogle et al. 2001, Ogle et al. 2002). 

Σύμφωνα με αυτό τον μηχανισμό, τα ακριβώς συμπληρωματικά ζεύγη κωδικίου–

αντικωδικίου επάγουν μία περιορισμένη «κλειστής μορφής» χωροταξική διαμόρφωση 

στην Α-θέση του ριβοσώματος σε αντίθεση με τα ημι- ή καθόλου συμπληρωματικά 

ζεύγη. Κατά το προτεινόμενο αυτό μοντέλο, το ριβόσωμα λαμβάνει δύο 

διαμορφώσεις: 
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Α. Τη στερεοδομή δέσμευσης (ανοικτή μορφή), κατά την οποία το ριβόσωμα αρχικά 

δέχεται ή απορρίπτει τα νεοεισερχόμενα στην Α-θέση αμινοακυλο-tRNA και 

Β. Την παραγωγική στερεοδομή (κλειστή μορφή). Σε αυτή την περίπτωση, που ισχύει 

μόνο για τα πλήρως συμπληρωματικά αμινοακυλο-tRNA, με τη δέσμευσή τους στο 

mRNA σχηματίζεται μία διπλή έλικα α-τύπου και επάγεται η αλλαγή της 

διαμόρφωσης της Α-θέσης του ριβοσώματος από την «ανοικτή» στην «κλειστή» 

μορφή. Η αλλαγή αυτή στη διαμόρφωση της Α-θέσης μεταφέρεται στην 50S 

υπομονάδα, όπου βρίσκεται το κέντρο της πεπτιδυλοτρανσφεράσης, το οποίο δέχεται 

έτσι το σήμα για την κατάλυση του πεπτιδικού δεσμού μεταξύ του σωστού 

νεοεισερχόμενου αμινοακυλο-tRNA και του πεπτιδυλο-tRNA που βρίσκεται στην P-

θέση. 

Πώς όμως αλλάζει η διαμόρφωση της 30S υπομονάδας στην περίπτωση και μόνο 

των συμπληρωματικών αμινοακυλο-tRNA μορίων; 

Η Α-θέση του ριβοσώματος αποτελείται από συντηρημένες νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες της περιοχής 1400–1500 του 16S rRNA (Εικόνα 12a). Όταν λοιπόν στην 

Α-θέση του ριβοσώματος εισέρχονται πλήρως συμπληρωματικά μόρια αμινοακυλο-

tRNA, τότε και μόνο σχηματίζεται διπλή α-έλικα και οι αδενίνες Α1492 και Α1493 

εξέρχονται από το εσωτερικό της έλικας 44 του 16S rRNA για να σχηματίσουν 

δεσμούς υδρογόνου με τις ομάδες 2΄OH των δύο πρώτων κωδικίων του mRNA 

(Yoshizawa et al.1999) (Εικόνα 12b). Έτσι, παρατηρείται μία αλληλεπίδραση του 16S 

rRNA με το mRNA και το συμπληρωματικό του αμινοακυλο-tRNA. Οι μοριακοί 

δεσμοί μεταξύ της Α1492 και Α1493 του 16S rRNA και της α-έλικας κωδικίου–

αντικωδικίου μειώνουν το ρυθμό αποδέσμευσης του αμινοακυλο-tRNA και επάγουν 

επίσης την αλλαγή της συντηρημένης 530-θηλιάς από τη syn στην anti- διαμόρφωση 

(Powers and Noller 1994) και της συντηρημένης περιοχής 900 του 16S rRNA 

(Lodmell and Dahlberg 1997), οι οποίες μεταφέρονται στην 50S υπομονάδα. Σε αυτές 

τις καινούριες διαμορφώσεις τους, οι Α1492 και Α1493 αλληλεπιδρούν με το πρώτο 

και δεύτερο ζευγάρι βάσεων της διπλής έλικας, ενώ η G530 αλληλεπιδρά με τη 

δεύτερη θέση του αντικωδικίου και την τρίτη θέση του κωδικίου (Ogle et al. 2001) 

(Εικόνα 16 A, C). Αντίθετα, έλικες κωδικίου–αντικωδικίου στις οποίες υπάρχουν μη 

συμπληρωματικά ζεύγη βάσεων στις δύο πρώτες θέσεις προκαλούν τη καταστροφή 

του προτύπου της α-έλικας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναγνωρισθούν από 

τις Α1492 και Α1493. Αποτέλεσμα των επαγόμενων αυτών αλληλεπιδράσεων είναι η 

αλλαγή της «ανοικτής μορφής» της Α-θέσης προς μία «κλειστή μορφή», ώστε τα δύο 
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πρώτα ζεύγη βάσεων κωδικίου-αντικωδικίου να ελέγχονται εξονυχιστικά από το 

ριβόσωμα (Ogle et al. 2003) (Εικόνα 13). Έτσι, κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η 

δέσμευση στις δύο πρώτες βάσεις του κωδικίου του mRNA εκείνων μόνο των 

αντικωδικονίων που πληρούν τους κανόνες της συμπληρωματικότητας κατά Watson-

Crick, ενώ το τρίτο ζεύγος μπορεί να δεχθεί και άλλες γεωμετρίες διαμόρφωσης 

(εξήγηση της υπόθεσης Wobble). 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι από ενεργειακής πλευράς οι αλλαγές που 

προκαλούνται στη διαμόρφωση της 30S υπομονάδας ύστερα από τη δέσμευση 

συμπληρωματικών και μόνο αμινοακυλο-tRNA είναι θερμοδυναμικά εφικτές, αφού 

το ενεργειακό τίμημα που απαιτείται για την επίτευξή τους αποζημιώνεται από τις 

αλληλεπιδράσεις του ριβοσώματος με τη διπλή έλικα του κωδικίου-αντικωδικίου που 

σχηματίζεται. Στην περίπτωση των ημι ή μη- συμπληρωματικών μορίων αμινοακυλο-

tRNA δεν θα ήταν δυνατές αυτές οι αλληλεπιδράσεις, με αποτέλεσμα να μην ήταν 

θερμοδυναμικά εφικτές οι αλλαγές στη διαμόρφωση του 16S rRNA. 

 

 

 

a b

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12 a: Δευτεροταγής δομή του 16S rRNA, όπου δείχνονται τα κρίσιμα νουκλεοτίδια για την 

πρόσδεση του αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος, b: Σχηματική αναπαράσταση της 

αλληλεπίδρασης των Α1492 και Α1493 του 16S rRNA με τις δύο πρώτες βάσεις του κωδικίου του 

mRNA; Στην περίπτωση Α των συμπληρωματικών (cognate) μορίων αμινοακυλο-tRNA σχηματίζεται 

διπλή α-έλικα κωδικίου-αντικωδικίου με αποτέλεσμα οι Α1492 και Α1493 να εκτείνονται έξω από την 

έλικα 44 για να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου με τις δύο πρώτες βάσεις του κωδικίου. Αντίθετα, 
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Εικόνα 14: Σχηματική απεικόνιση της αλλαγής της διαμόρφωσης της 30S υπομονάδας του 
ριβοσώματος από μία «ανοικτή» προς μία «κλειστή διαμόρφωση», ύστερα από την πρόσδεση 
ενός συμπληρωματικού μορίου αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος. Τα 
κόκκινα βελάκια παριστάνουν την κίνηση των δύο εκ των πέντε περιοχών της 30S 
υπομονάδας (head and shoulder domain), προς το κεντρικό τμήμα της 30S υπομονάδας 
προκειμένου να δημιουργηθεί η «κλειστή μορφή» της κατά τον μηχανισμό induced fit. Η 
αναπαράσταση της σχετικής αυτής κίνησης των δύο αυτών περιοχών είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα http://alf1.mrc-lab.cam.ac.uk/~ribo/30S/supplementary_info/ogle_TIBS_2003  

 

 

7. Αμινογλυκοζιτικά αντιβιοτικά και ακρίβεια της μετάφρασης 

 

Τα αμινογλυκοζιτικά αντιβιοτικά, όπως η παρομομυκίνη και η νεομυκίνη 

αυξάνουν τη λανθασμένη ενσωμάτωση αμινοξέων στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική 

αλυσίδα τόσο στα προκαρυωτικά, όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα (Vazquez 

1979). Τα δύο αυτά αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά έναντι ενός μεγάλου εύρους 

αερόβιων και αναερόβιων gram-αρνητικών βακίλλων καθώς και σε gram-θετικούς 

σταφυλόκοκκους (Vazquez 1979, Mingeot-Leclercq et al. 1999). 

Τα αντιβιοτικά αυτά ονομάζονται αμινογλυκοζιτικά, διότι φέρουν πολλές 

αμινομάδες στο μόριό τους. Η παρομομυκίνη, όπως και η νεομυκίνη συγκροτείται 

από τέσσερις δακτυλίους, συστατικά των οποίων είναι ένας δακτύλιος 2-

δεοξυστρεπταμίνης που συνδέεται με διάφορα αμινοσάκχαρα και υδροξυλομάδες 

(Kotra et al. 2000) (Εικόνα 14). Παρόλο που η βασική δομή των μορίων αυτών των 

δύο αντιβιοτικών είναι παρόμοια, εν τούτοις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 

χαρακτηριστική ομάδα που φέρει το μόριό τους στον άνθρακα 6΄ (C-6) του δακτυλίου 

I. Έτσι, η παρομομυκίνη φέρει μία υδροξυλομάδα στη θέση αυτή, ενώ η νεομυκίνη 
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φέρει μία αμινομάδα (Kotra et al. 2000). Η πολικότητα καθώς και η υδροφιλικότητα 

των μορίων αυτών καθιστά εφικτή τη διακίνησή τους μέσω των βιολογικών 

μεμβρανών και για αυτό λειτουργούν ως άριστοι αντιμικροβιακοί παράγοντες 

(Mingiot-Leclercq et al. 1999). Τόσο η παρομομυκίνη, όσο και η νεομυκίνη 

προσδένονται στις 30S και 40S ριβοσωματικές υπομονάδες (Vazquez 1979). Το 

υψηλό θετικό φορτίο που διαθέτουν λόγω της ύπαρξης των αμινομάδων στο μόριό 

τους, προσδίδει σε αυτά υψηλή συγγένεια πρόσδεσης με το αρνητικό φορτίο που 

χαρακτηρίζει το ριβοσωματικό RNA (Mingiot-Leclercq et al. 1999). Η 

αλληλεπίδρασή τους με το ριβοσωματικό RNA της μικρής υπομονάδας προκαλεί 

αλλαγή της στεροδιαμόρφωσης αυτής με αποτέλεσμα να μειώνονται ο βαθμός της 

διορθωτικής ανάγνωσης (proofreading), η μετατόπιση (translocation) καθώς και η 

συγκρότηση της μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας (Moazed & Noller 1987, Recht 

et al. 1999, Schroeder et al. 2000, Ogle et al. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 14: Χημικές δομές των αμινογλυκοζιτικών αντιβιοτικών 
παρομομυκίνη (πάνω) και νεομυκίνη (κάτω)  
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Η οικογένεια αυτή των αμινογλυκοζιτικών αντιβιοτικών πιστεύεται ότι μειώνει το 

ρυθμό αποδέσμευσης των μορίων αμινοακυλο-tRNA από την Α-θέση του 

ριβοσώματος (Karimi and Ehrenberg 1996), αλλά υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις ότι 

επίσης δρούν αυξάνοντας την ικανότητα πρόσδεσης των αμινοακυλο-tRNA στην Α-

θέση (Pape et al. 1999). Ειδικότερα, η παρομομυκίνη προσδένεται στην έλικα 44 του 

16S rRNA, η οποία όπως προαναφέρθηκε συμμετέχει στο κέντρο ακρίβειας του 

ριβοσώματος. Οι χαρακτηριστικές ομάδες των τεσσάρων δακτυλίων του μορίου της 

δημιουργούν διαφόρων ειδών δεσμούς με την έλικα 44 (Carter et al. 2000) (Εικόνα 

15). 
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Εικόνα 15 a: Χημική δομή της παρομομυκίνης και αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών 
ομάδων των τεσσάρων δακτυλίων της με περιοχές της έλικας 44 του 16S rRNA, b: Εικόνα της 
30S υπομονάδας, στην οποία φαίνεται η περιοχή της έλικας 44 (μπλε χρώμα) που αλληλεπιδρά 
με την παρομομυκίνη (κίτρινο χρώμα) 

 

Ειδικότερα, ο δακτύλιος I του μορίου της παρομομυκίνης εισέρχεται στο 

εσωτερικό της έλικας 44, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του 

προσανατολισμού των αδενινών Α1492 και Α1493 από το εσωτερικό προς το 

εξωτερικό της έλικας 44, έτσι ώστε να έρχονται πλέον σε στενή επαφή με την Α-θέση 

του ριβοσώματος και να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τη διπλή έλικα κωδικίου-

αντικωδικίου που θα σχηματισθεί ύστερα από τη δέσμευση ενός οποιουδήποτε 

μορίου αμινοακυλο-tRNA στη θέση Α (Ogle et al. 2001) (Εικόνα 16 B, D). 
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Εικόνα 16: Κρυσταλλικές δομές της Α θέσης της μικρής (30S) υπομονάδας του ριβοσώματος. 
Απεικονίζονται η θηλιά του αντικωδικίου (ASL, Anticodon Stem Loop) του tRNA με χρυσό χρώμα, 
το mRNA που καταλαμβάνει την Α ριβοσωματική θέση με μωβ χρώμα, το mRNA που 
καταλαμβάνει την Ρ ριβοσωματική θέση με πράσινο χρώμα, η ριβοσωματική πρωτεΐνη της μικρής 
υπομονάδας S12 με πορτοκαλί χρώμα και ορισμένες σημαντικές βάσεις με κόκκινο χρώμα. Επίσης, 
απεικονίζονται οι έλικες 44 (κάτω δεξιά), 34 (επάνω αριστερά) καθώς και η θηλία 530 (μέση και 
κάτω αριστερά) του 16S rRNA. (Α) Η φυσιολογική 30S υπομονάδα. Οι βάσεις Α1492 και Α1493 
προσανατολισμένες προς το εσωτερικό της έλικας 44. Η βάση G530 βρίσκεται στην syn 
διαμόρφωση, (Β) Παρουσία παρομομυκίνης, οι βάσεις Α1492 και Α1493 εκτοπίζονται από το 
εσωτερικό της έλικας 44 προς την Α θέση, λόγω πρόσδεσης του αντιβιοτικού (κίτρινο χρώμα) στο 
εσωτερικό της έλικας 44, (C) Παρουσία μηνύματος (mRNA) και συμπληρωματικού μορίου 
αμινοακυλο-tRNA στην Α θέση, οι βάσεις Α1492 και Α1493 καταλαμβάνουν την εξωτερική πλευρά 
της έλικας 44 προκειμένου να παρακολουθήσουν τις αλληλεπιδράσεις κωδικίου-αντικωδικίου. Η 
βάση G530 αλλάζει διαμόρφωση και καταλαμβάνει την anti, προκειμένου να αλληλεπιδράσει με 
την Α1492, με τη δεύτερη βάση του αντικωδικίου και με την τρίτη βάση του κωδικίου. Δυο ιόντα 
μαγνησίου (Mg2+) καταλαμβάνουν τη θέση των Α1492 και Α1493 στο εσωτερικό της έλικας 44 και 
ένα εντοπίζεται κοντά στη ριβόζη της «θέσης wobble» του κωδικίου, (D) Παρουσία 
παρομομυκίνης, mRNA και tRNA στην Α θέση, η δομή είναι ίδια με εκείνη της (C), με τη διαφορά 
ότι απουσιάζουν τα ιόντα μαγνησίου. 
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Όπως έχει προαναφερθεί, απουσία της παρομομυκίνης, η αλλαγή αυτή στο 

προσανατολισμό των Α1492 και Α1493 από το εσωτερικό προς το εξωτερικό της 

έλικας 44 πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση πρόσδεσης συμπληρωματικών 

(cognate) μορίων αμινοακυλο-tRNA στη θέση Α του ριβοσώματος αποτελώντας έτσι 

ένα σημαντικό στάδιο ελέγχου της ακρίβειας της μετάφρασης, αφού αποκλείονται τα 

καθόλου (non cognate) και τα σχεδόν συμπληρωματικά (near cognate) μόρια 

αμινοακυλο-tRNA. Παρουσία όμως της παρομομυκίνης, η αλλαγή αυτή στον 

προσανατολισμό των Α1492 και Α1493 πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την 

πρόσδεση ενός συμπληρωματικού μορίου αμινοακυλο-tRNA. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να είναι πλέον δυνατό να δημιουργούνται μοριακοί δεσμοί μεταξύ των 

Α1492 και Α1493 του 16S rRNA και διπλών ελίκων κωδικίου-αντικωδικίου που δεν 

είναι τύπου α-έλικας, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η ένταξη των ημι- και μη- 

συμπληρωματικών μορίων αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος (Ogle 

et al. 2001).  

Συμπερασματικά, τα αμινογλυκοζιτικά αντιβιοτικά, όπως η παρομομυκίνη 

προκαλούν τις ίδιες σχεδόν αλλαγές στη διαμόρφωση του ριβοσώματος που 

προκαλούν μόνο τα συμπληρωματικά μόρια αμινοακυλο-tRNA απουσία αυτής, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η ικανότητα πρόσδεσης όλων των αμινοακυλο-tRNA στην 

Α-θέση του ριβοσώματος. Έτσι, η παρομομυκίνη προκαλεί την ένταξη λανθασμένων 

αμινοξέων στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα μειώνοντας έτσι τη 

μεταφραστική πιστότητα των κυττάρων στα οποία δρα. Μάλιστα, επειδή η δράση της 

είναι δοσο-εξαρτώμενη, σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί και το θάνατο των 

κυττάρων, λόγω του μεγάλου αριθμού μη λειτουργικών πρωτεϊνών που παράγονται 

πλέον από τα ριβοσώματά τους.  

 

8. Ορισμός του οξειδωτικού στρες 

 

Το οξειδωτικό stress είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο, που 

περιλαμβάνει μια τεράστια πληθώρα χημικών αλληλεπιδράσεων και εμπλέκει το 

σύνολο σχεδόν των κυτταρικών συστατικών. Σύμφωνα με τη σημερινή άποψη, όλες 

σχεδόν οι επιβλαβείς επιδράσεις του οξυγόνου οφείλονται στον αυθόρμητο 

σχηματισμό ελεύθερων ριζών και άλλων δραστικών παραγώγων οξυγόνου (Halliwell 

and Gutteridge 1999). Ως ελεύθερη ρίζα ορίζεται κάθε άτομο ή μόριο που μπορεί να 

υπάρξει ανεξάρτητο και το οποίο φέρει ένα ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Η 
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ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύζευκτου e- δηλώνεται συνήθως με μια τελεία πάνω από 

το χημικό τύπο της ελεύθερης ρίζας. 

Τα δραστικά παράγωγα του οξυγόνου σχηματίζονται αναπόφευκτα στα πλαίσια 

του αερόβιου μεταβολισμού και αποτελούν το πρωταρχικό αίτιο εκδήλωσης του 

φαινομένου της οξειδωτικής πίεσης στα κύτταρα. Για την περιγραφή τους 

χρησιμοποιείται ο όρος «δραστικές μορφές οξυγόνου» (ROS: reactive oxygen 

species), ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο τα πρωτογενή δραστικά παράγωγα του 

οξυγόνου αλλά και όλα εκείνα (ρίζες ή μη) που προκύπτουν δευτερογενώς κατά τις 

διάφορες χημικές αλληλεπιδράσεις με τα στοιχεία του κυτταρικού περιβάλλοντος. 

Το 85-90% του Ο2 που προσλαμβάνεται από τα κύτταρα καταναλώνεται στο 

μιτοχόνδριο ως δέκτης των ηλεκτρονίων της αναπνευστικής αλυσίδας. Η 

μιτοχονδριακή αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελεί μια άρτια βιοχημική 

λειτουργική μονάδα, εξελικτικά τελειοποιημένη ώστε το 97-99% του Ο2 που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες φθάνει στο μιτοχόνδριο να υφίσταται πλήρη αναγωγή σε 

εντελώς ακίνδυνη μορφή (Η2Ο). Εντούτοις, ακόμη και υπό τις πλέον ιδανικές 

συνθήκες (φυσιολογική συγκέντρωση οξυγόνου και άψογη λειτουργική κατάσταση 

αναπνευστικής αλυσίδας), το 1-3% του Ο2 (ποσοστό που αυξάνεται δραματικά σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας της αλυσίδας ή ανόδου των επιπέδων Ο2 πάνω από τα 

φυσιολογικά) ανάγεται μερικώς προς ελεύθερη ρίζα σουπεροξειδίου O2
•-. Το 

παραγόμενο O2
•- δεν μπορεί, λόγω της ιοντικής του φύσεως, να εισχωρήσει στο 

λιπόφιλο περιβάλλον των λιπιδικών μεμβρανών και να τις διασχίσει, γι’ αυτό και 

παραμένει εγκλωβισμένο στο κυτταρικό διαμέρισμα στο οποίο σχηματίζεται. Το 

μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου O2
•- μετατρέπεται ταχύτατα σε Η2Ο2 από ειδικά 

ένζυμα που καλούνται δισμουτάσες του σουπεροξειδίου (SODs : Super Oxide 

Dismoutases). Σε αντίθεση με το O2
•-, το Η2Ο2 μπορεί να διασχίζει τις βιολογικές 

μεμβράνες και ως εκ τούτου διαχέεται ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών 

διαμερισμάτων. Μολονότι το Η2Ο2 υστερεί σε δραστικότητα ακόμη και ως προς το 

O2
•-, αποτελεί ένα αναμφίβολα κομβικό μόριο στη διαδικασία πρόκλησης 

οξειδωτικών βλαβών, δεδομένου ότι υπό κατάλληλες συνθήκες (και εφόσον δεν 

απομακρυνθεί εγκαίρως από την αντιοξειδωτική άμυνα) μπορεί να δώσει γένεση στην 

ελεύθερη ρίζα ΟΗ•, το πλέον δραστικό και επικίνδυνο για την ακεραιότητα των 

βιομορίων είδος ROS. Η ρίζα ΟΗ• είναι η πιο δραστική ελεύθερη ρίζα οξυγόνου. 

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα, που αντιδρά σχεδόν 
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ακαριαία με οποιονδήποτε τύπο βιομορίου τυγχάνει κάθε φορά να βρίσκεται πλησίον  

της θέσης όπου σχηματίζεται. Σάκχαρα, αμινοξέα, φωσφολιπίδια, ο σκελετός και οι 

βάσεις του DNA καθώς και τα οργανικά οξέα, όλα είναι εξίσου επιρρεπή στη 

φθοροποιό επίδραση του ΟΗ•, η οποία εκδηλώνεται μέσω αντιδράσεων προσθήκης, 

μεταφοράς ηλεκτρονίου ή απόσπασης υδρογόνου. 

Εκτός όμως από τις δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS), σημαντικό ρόλο στα 

φαινόμενα του οξειδωτικού στρες διαδραματίζουν και δραστικές μορφές άλλων 

στοιχείων, όπως του αζώτου (RNS). Σε υγιείς οργανισμούς, η παραγωγή δραστικών 

μορφών οξυγόνου (ROS) καθώς και δραστικών μορφών αζώτου (RNS) 

εξισορροπείται από τους διάφορους μηχανισμούς αντιοξειδωτικής άμυνας που 

διαθέτουν τα κύτταρα. Όσο αποδοτικοί όμως και αν είναι οι μηχανισμοί αυτοί, εν 

τούτοις παρατηρείται στα κύτταρα μία συνεχής πρόκληση βλαβών σημαντικών 

μακρομορίων, όπως το DNA, οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια. 

Ο όρος «οξειδωτικό στρες» περιγράφει μία κατάσταση κατά την οποία δεν 

υπάρχει ισορροπία μεταξύ της παραγωγής ROS/RNS μορίων και των μηχανισμών 

αντιοξειδωτικής άμυνας. Σε γενικές γραμμές, το οξειδωτικό στρες μπορεί να 

προκύψει από: 

1. Τη μειωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα του κυττάρου, η οποία μπορεί να οφείλεται 

σε μεταλλαγμένες μη αποτελεσματικές μορφές αντιοξειδωτικών ενζύμων, όπως οι 

δισμουτάσες του σουπεροξειδίου (CuZnSOD, MnSOD) ή οι υπεροξειδάσες της 

γλουταθειόνης 

2. Την αυξημένη παραγωγή των ROS και RNS μορίων, η οποία μπορεί να οφείλεται 

στην έκθεση των κυττάρων σε αυξημένα επίπεδα O2 , στην παρουσία τοξινών, ο 

μεταβολισμός των οποίων οδηγεί στην παραγωγή των μορίων αυτών καθώς και στην 

εκτεταμένη ενεργοποίηση ενδογενών μηχανισμών παραγωγής τους. 

 

8.1. Οξειδωτικό στρες και κυτταρική γήρανση 

 

Σύμφωνα με την υπόθεση της κυτταρικής γήρανσης λόγω δράσης των ελευθέρων 

ριζών (free radical hypothesis of aging), η προοδευτική μείωση των λειτουργικών 

ικανοτήτων των γερασμένων κυττάρων προκύπτει κυρίως από τη συσσώρευση 

οξειδωτικών βλαβών που προκαλούνται από δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS), 

μέσω φυσιολογικών αντιδράσεων του κυτταρικού μεταβολισμού (Stadtman 1992, 
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Sohal et al. 1993). Ο Denham Harman ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι οι ελεύθερες 

ρίζες που παράγονται κατά τη διαδικασία του αερόβιου μεταβολισμού προκαλούν 

εκτεταμένες βλάβες στα διάφορα μακρομόρια του κυττάρου, αποτέλεσμα των οποίων 

είναι η κυτταρική γήρανση και ο επερχόμενος θάνατος (Harman 1956). 

Η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε σημαντικά ύστερα από πειραματικά ευρήματα 

ότι τα επίπεδα των οξειδωτικά τροποποιημένων μακρομορίων (νουκλεϊκών οξέων, 

πρωτεϊνών, λιπιδίων) βρέθηκαν να αυξάνονται με την ηλικία και ότι είναι δυνατόν να 

παραταθεί η διάρκεια ζωής των οργανισμών με την αυξημένη παραγωγή 

αντιοξειδωτών (Orr and Sohal 1994, Parkes et al. 1998). Επίσης, ο χαρακτηρισμός 

των γεροντογονιδίων (gerontogenes), τα οποία είναι γονίδια οι προκαλούμενες 

αλλαγές των οποίων παρατείνουν τη διάρκεια ζωής στο Caenorhabditis elegans, 

ενισχύει την προσπάθεια συσχέτισης μεταξύ οξειδωτικού στρες και γήρανσης (Larsen 

1993, Johnson et al 2000). Η διάρκεια ζωής των μονοκύτταρων οργανισμών 

Escherichia coli (Dukan and Nystrom 1998) και Saccharomyces cerevisiae (Longo et 

al. 1996) φαίνεται να μειώνεται παράλληλα με τη μείωση της ικανότητας των 

αντιοξειδωτικών μηχανισμών τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οξειδωτικές 

βλάβες που προκαλούνται από αυξημένα επίπεδα ROS μορίων κατά τη γήρανσή τους. 

Τα αυξημένα επίπεδα οξειδωμένων πρωτεϊνών έχει βρεθεί επίσης, ότι συσχετίζονται 

με την προοδευτική εξασθένιση των αντιοξειδωτικών μηχανισμών άμυνας όσο 

αυξάνεται η ηλικία του κυττάρου ή του οργανισμού (Rosenberg 1991, Gracy et al. 

1985). 

Οι προσπάθειες όμως που έγιναν προκειμένου να αποδειχθεί καθαρά η σχέση 

μεταξύ της αυξημένης οξειδωτικής πίεσης στα γερασμένα κύτταρα και της μειωμένης 

αντιοξειδωτικής ικανότητας αυτών οδήγησαν σε κάποια αντικρουόμενα και 

ανατρεπτικά αποτελέσματα. Έτσι, μερικές μελέτες έδειξαν ότι οι καταλάσες 

(αντιοξειδωτικά ένζυμα) επιδεικνύουν μία ιστο-εξαρτώμενη αύξηση ή μείωση των 

επιπέδων τους (Sohal et al. 1995) καθώς επίσης τα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών των 

μηχανισμών αντιοξειδωτικής άμυνας αυξάνονται με την ηλικία σε διάφορους ιστούς 

(Ji et al. 1990). Άλλες μελέτες πάλι έδειξαν ότι τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών 

πρωτεϊνών σε γερασμένα κύτταρα E. coli αυξάνονται σημαντικά και σε τέτοιο βαθμό 

ώστε τα κύτταρα να ανθίστανται εξαιρετικά σε εξωτερικά επαγόμενους μηχανισμούς 

πρόκλησης οξειδωτικού στρες (Matin 1991, Hengge-Aronis 1993). 

Προκειμένου να ερμηνευθούν τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα 

αναθεωρήθηκε η υπόθεση του ζωτικού ρυθμού (rate of living hypothesis) (Dukan and 
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Nystrom 1999), η οποία είχε προταθεί από τον Pearl (Pearl 1928). Σύμφωνα με αυτή 

την υπόθεση, η οποία εμπλουτίστηκε με πρόσφατες παρατηρήσεις και 

συμπεράσματα, υπάρχει μία στενή σχέση μεταξύ του βασικού μεταβολικού ρυθμού 

και της διάρκειας ζωής ενός οργανισμού, τέτοια ώστε τα είδη που παρουσιάζουν 

χαμηλό μεταβολικό ρυθμό καταναλώνουν λιγότερο O2 ανά γραμμάριο ιστού με 

συνέπεια να παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, ο αυξημένος 

ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας οδηγεί σε πρόωρη κυτταρική γήρανση. Ένας 

ταχύτερος μεταβολικός ρυθμός συνεπάγεται και αυξημένο ρυθμό κυτταρικής 

αναπνοής με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη παραγωγή ROS μορίων από τα 

μιτοχόνδρια. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται και περισσότερες 

οξειδωτικές τροποποιήσεις των μακρομορίων των κυττάρων αυτών των οργανισμών 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας της κυτταρικής 

γήρανσής τους.  

 

8.2. Οξειδωτικό στρες και πιστότητα της μετάφρασης 

 

Πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει σε κύτταρα E. coli δείχνουν για πρώτη φορά 

μία συσχέτιση μεταξύ της ακρίβειας με την οποία επιτελείται η διαδικασία της 

πρωτεϊνοσύνθεσης και της αύξησης των οξειδωτικών τροποποιήσεων που 

εμφανίζονται σε διάφορα βιολογικά μακρομόρια κατά την εμφάνιση του οξειδωτικού 

στρες. Έτσι, βρέθηκε, ότι μεταλλαγμένα στελέχη E. coli που εμφανίζουν 

υπερακρίβεια κατά τη μετάφραση (hyperaccurate mutants) παρουσιάζουν μειωμένες 

οξειδωτικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών τους σε σχέση με επιρρεπή στα λάθη 

(error prone mutants) στελέχη (Dukan and Nystrom 2000, Ballesteros et al. 2001). 

Προτάθηκε έτσι, ότι κατά την ελάττωση της μεταφραστικής ακρίβειας παράγεται ένα 

πλήθος λανθασμένα μεταφρασμένων πρωτεϊνών (mistranslated proteins) ή ακόμη και 

λανθασμένα πτυχωμένων πρωτεϊνών (misfolded proteins), οι οποίες καθίστανται 

πλέον επιρρεπείς στη δράση των ROS μορίων με αποτέλεσμα να τροποποιούνται 

οξειδωτικά. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, η αλλαγή της δομής του κανονικού μορίου 

μίας πρωτεΐνης γίνεται αντιληπτή από τις δραστικές μορφές του οξυγόνου και πλέον 

η πρωτεΐνη αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό υπόστρωμα για αυτές. Δεδομένου μάλιστα 

ότι τα επίπεδα της μεταφραστικής ακρίβειας μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας, 

αυξάνονται τα επίπεδα των λανθασμένων πρωτεϊνών και συνεπώς τα επίπεδα των 

οξειδωτικών τροποποιήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις, ο βαθμός 
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οξείδωσης των πρωτεϊνών του κυττάρου φαίνεται να μην εξαρτάται από τη 

διαθεσιμότητα των δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) μέσα στο κύτταρο, αλλά από 

τα επίπεδα των λανθασμένων πρωτεϊνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οξειδωτικά 

τροποποιημένες πρωτεΐνες αποδομούνται από το πρωτεόσωμα σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τις μη οξειδωμένες. Η οξείδωσή τους δηλαδή λειτουργεί ως ένα σινιάλο για την 

έναρξη όλων εκείνων των αντιδράσεων που θα οδηγήσουν στην αποδόμησή τους. Με 

αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι λανθασμένες ριβοσωματικές πρωτεΐνες δεν θα 

προλάβουν να εμπλακούν στη συγκρότηση ριβοσωμάτων, κάτι που θα είχε ως 

αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της μεταφραστικής πιστότητας. 

Στην Εικόνα 17 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μηχανισμοί οξειδωτικής 

τροποποίησης των πρωτεϊνών και δίνεται σχηματικά η συσχέτιση της οξειδωτικής 

κατάστασης του κυττάρου με τον κυτταρικό μεταβολισμό και την πιστότητα της 

μετάφρασης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Σχηματική αναπαράσταση των αντιδράσεων που εμπλέκονται στην αυξημένη 
οξείδωση που παρατηρείται στις πρωτεΐνες κατά την κυτταρική γήρανση. 1. Δημιουργία 
δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) κατά την διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, 2. 
Αναγωγή των επικίνδυνων για το κύτταρο αυτών δραστικών μορίων σε νερό και οξυγόνο μέσω 
διαφόρων ενζύμων-αντιοξειδωτών του αντιοξειδωτικού μηχανισμού άμυνας του κυττάρου. Τα 
γερασμένα κύτταρα παρουσιάζουν εξασθενημένους μηχανισμούς άμυνας με αποτέλεσμα πολλά 
ROS μόρια να μην απομακρύνονται, 3. Η πρωτεολυτική μηχανή αναγνωρίζει τις οξειδωτικά 
τροποποιημένες πρωτεΐνες (PA*) και τις αποικοδομεί προς τα επί μέρους αμινοξέα τους. Στα 
γερασμένα κύτταρα η πρωτεολυτική μηχανή που αποτελεί ένα μηχανισμό επιδιόρθωσης 
εμφανίζεται εξίσου εξασθενημένη, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση σε αυτά οξειδωμένων 
πρωτεϊνών, 4. Κατά τη μετάφραση που επιτελείται στο ριβόσωμα είναι δυνατό να προκύπτουν 
και λανθασμένες πρωτεΐνες (PA) επιπλέον των κανονικών (PN). Οι λανθασμένες αυτές πρωτεΐνες 
αποτελούν ένα πολύ καλό υπόστρωμα για τα ένζυμα του αντιοξειδωτικού αμυντικού 
μηχανισμού, οπότε είναι περισσότερο ευάλωτες σε οξείδωση από τις φυσιολογικές. Η οξείδωσή 
τους στη συνέχεια τις καθιστά αναγνωρίσιμες από την πρωτεολυτική μηχανή του κυττάρου, 
οπότε αποδομούνται από αυτή. 
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9. Ο σακχαρομύκητας Saccharomyces cerevisiae ως πειραματικό σύστημα 
 

Παρά το γεγονός ότι η εξελικτική απόσταση των ευκαρυωτικών κυττάρων από τα 

προκαρυωτικά είναι μεγάλη, εντούτοις φαίνεται πως η δομή του ριβοσώματος έχει 

συντηρηθεί. Λόγω των καλά ανεπτυγμένων γενετικών, βιοχημικών και μοριακών 

τεχνικών, πολλά από τα γονίδια που κωδικοποιούν ριβοσωματικές πρωτεΐνες, 

ριβοσωματικό RNA και διαλυτούς πρωτεϊνικούς παράγοντες της πρωτεϊνοσύνθεσης 

στο ζυμομύκητα S. cerevisiae, έχουν κλωνοποιηθεί επιτρέποντας τη χρήση αυτού του 

οργανισμού ως κατάλληλου εργαλείου μελέτης της διαδικασίας της μετάφρασης. 

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί in vitro συστήματα μετάφρασης ελεύθερα κυττάρων, ενώ 

έχουν ήδη απομονωθεί στελέχη που φέρουν μεταλλάξεις ή/και απαλοιφές σε γονίδια 

που κωδικοποιούν είτε ριβοσωματικές πρωτεΐνες είτε  ριβοσωματικό RNA.  

Τέλος, λόγω της ευκολίας με την οποία καλλιεργείται ο ζυμομύκητας καθίσταται 

εφικτή η μελέτη της πρωτεϊνοσύνθεσης σε αυτόν. 
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II. ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



Σκοπός 

Ο σκοπός της παρoύσας εργασίας είναι η συμβολή στη διαλεύκανση της 

λειτουργίας του ευκαρυωτικού ριβοσώματος. Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην 

κύρια λειτουργία της μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας που είναι η σωστή 

αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. Η ακριβής αποκωδικοποίηση της 

γενετικής πληροφορίας έγκειται στην ένταξη του σωστού μορίου αμινοακυλο-tRNA, 

του οποίου το αντικωδίκιο είναι συμπληρωματικό προς το κωδίκιο του mRNA στην 

Α-θέση του ριβοσώματος. Στην διασφάλιση της ακρίβειας κατά τη μεταφραστική 

διαδικασία τον πρωτεύοντα ρόλο παίζει το ριβοσωματικό RNA της μικρής 

ριβοσωματικής υπομονάδας, αφού είναι το κύριο συστατικό του λεγόμενου κέντρου 

ακρίβειας του ριβοσώματος, ενώ δευτερευόντως συμμετέχουν και τρείς 

ριβοσωματικές πρωτεΐνες της μικρής υπομονάδας. 

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με τη βοήθεια σημειακών μεταλλάξεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε συντηρημένες βάσεις του ευκαρυωτικού 18S rRNA της 

μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας του σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisisae 

στο εργαστήριο της Καθηγήτριας Susan W. Liebman (University of Illinois at 

Chicago, USA). Οι βάσεις αυτές του 18S rRNA στις οποίες δημιουργήθηκαν οι υπό 

μελέτη μεταλλάξεις είναι ομόλογες προς εκείνες του προκαρυωτικού κυττάρου και 

ειδικότερα του 16S rRNA του εντεροβακτηρίου Escherichia coli που έχουν εμπλακεί 

στη ρύθμιση της ακρίβειας. Η χρήση του σακχαρομύκητα S. cerevisiae ως 

πειραματικό υλικό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην εργασία αυτή, διότι τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν ενδέχεται να ισχύουν και για τον άνθρωπο, 

δεδομένης της υψηλής ομολογίας, άνω του 75%, που παρουσιάζουν τα ριβοσώματα 

των δύο αυτών οργανισμών μεταξύ τους. Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

αυτής ερευνητικής εργασίας μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ενότητες: 

 

1. Στην πρώτη ενότητα γίνεται η μελέτη της επίδρασης τριών σημειακών 

μεταλλάξεων στο 18S ριβοσωματικό RNA της ζύμης επί διαφόρων παραμέτρων της 

πρωτεϊνοσύνθεσης με σημαντικότερη τη σωστή αποκωδικοποίηση της γενετικής 

πληροφορίας. Οι μεταλλάξεις αυτές είναι ομόλογες προς τις μεταλλάξεις που πρώτα 

δημιουργήθηκαν και μελετήθηκαν στο 16S ριβοσωματικό RNA του προκαρυωτικού 

οργανισμού E. coli. Αφορούν τις υποκαταστάσεις C310G στην έλικα 12, την G1206C 

στην έλικα 34 και την G517A στην έλικα 18 του 18S rRNA (Εικόνα 18).  
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Σκοπός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G517A 
(rdn2) 

G1206C 
(com6) 

C310G 
(com1) 

 
 
 

 
 

Εικόνα 18: Δευτεροταγής δομή του 16S rRNA στο προκαρυωτικό E. coli (Οι αριθμοί 1-
44 αφορούν στις έλικες). Στην εικόνα αυτή φαίνονται οι ακριβείς θέσεις του 16S rRNA 
στις οποίες έγιναν η υπό μελέτη αντίστοιχες μεταλλάξεις στο 18S rRNA σε κύτταρα S. 
cerevisiae. 
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Σκοπός 

Οι αντίστοιχες μεταλλάξεις στο E. coli έδειξαν ότι οι δύο πρώτες προκαλούν 

μεταφραστική αντικαταστολή, δηλαδή αναγνώριση των κωδικίων λήξης και συνεπώς 

ακρίβεια κατά τη μετάφραση, ενώ η τελευταία έδειξε ότι προκαλεί καταστολή των 

κωδικίων λήξης με αποτέλεσμα την αύξηση των λαθών κατά τη μεταφραστική 

διαδικασία. Οι παράμετροι της πρωτεϊνοσύνθεσης για τις οποίες εξετάσθηκε η 

επίδραση των μεταλλάξεων αυτών είναι οι εξής: 

α. Η ακρίβεια της μετάφρασης in vitro παρουσία και απουσία του αμινογλυκοζιτικού 

αντιβιοτικού παρομομυκίνη 

β. Η ευαισθησία των μεταλλαγμένων στελεχών έναντι της παρομομυκίνης in vivo 

γ. Η καταστολή ή η αντικαταστολή των κωδικίων λήξης  

δ. Η πρωτεϊνοσυνθετική ικανότητα των μεταλλαγμένων στελεχών και 

ε. Η ικανότητα πρόσδεσης των μορίων αμινοακυλο-tRNA και πεπτιδυλο-tRNA στις 

λειτουργικές θέσεις A και P του ριβοσώματος αντίστοιχα 

 

2. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η πιθανότητα συσχέτισης της μεταφραστικής 

πιστότητας με την οξειδωτική κατάσταση του ευκαρυωτικού κυττάρου. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν ένα αγρίου τύπου και δύο μεταλλαγμένα στελέχη ζύμης που 

ήταν ήδη καλά χαρακτηρισμένα από το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών επί της ακρίβειας και άλλων παραμέτρων της 

πρωτεϊνοσύνθεσης στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Από τα μεταλλαγμένα στελέχη, το ένα 

φέρει τη μετάλλαξη sup45 στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον παράγοντα τερματισμού 

της πρωτεϊνοσύνθεσης eRF-1 και προκαλεί απώλεια της μεταφραστικής ακρίβειας. 

Το δεύτερο περιέχει, εκτός της μετάλλαξης sup45, και τις rdn4, rdn6, δύο σημειακές 

μεταλλάξεις στην έλικα 27 του 18S rRNA, οι οποίες προκαλούν υπερακρίβεια. 

Επιχειρήθηκε η μελέτη της επίδρασης των μεταλλάξεων αυτών, παρουσία και 

απουσία του αμινογλυκοζιτικού αντιβιοτικού παρομομυκίνη, επί της οξειδωτικής 

ισορροπίας του ευκαρυωτικού κυττάρου μέσω της μέτρησης διαφόρων 

χαρακτηριστικών δεικτών οξειδωτικού στρες και οξειδωτικής προστασίας, σε 

συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας του 

Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Γεωργίου.  
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III. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

 

 



Υλικά και Μέθοδοι 

1. ΥΛΙΚΑ 
 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρότητας αναλυτικού βαθμού και 

ήταν τα ακόλουθα : 

 Άγαρ από Sigma 

 Αδενοσίνη 5΄τριφωσφορική [ATP] (μετά νατρίου άλας) από Sigma 

 Αιθανόλη 98% από Merck 

 Αιθυλενογλυκόλη από Merck 

 Αμινοξέα (μεθειονίνη, λευκίνη, φαινυλαλανίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη, κ.α) από 

Serva 

 Αμπικιλίνη από Sigma 

 Βακτοπεπτόνη από Serva 

 BHA (Butylated Hydroxyl Anisol) 

 Γουανοσίνη 5΄τριφωσφορική [GTP] (μετά νατρίου άλας) από Sigma 

 Γλυκερόλη από Merck 

 Γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 0,45-0,65 mm από Sigma 

 Διάλυμα Bradford από Sigma 

 Διθειοθρεϊτόλη (DTT) από Serva 

 Διοξάνιο από Carlo Erba 

 Διυδροχλωρική πουρομυκίνη από Sigma 

 Εκχύλισμα ζύμης (yeast extract) από Serva 

 Zwittergent 3-12 [3(Ν-δωδεκυλο-Ν, Ν διμέθυλο-αμμώνιο)-1-σουλφονυλο-

προπάνιο] από Calbiochem 

 Ηπαρίνη από Sigma 

 Hepes από Serva 

 Κινάση της φωσφορικής κρετίνης (CPK) από Sigma 

 Μαννιτόλη από Serva 

 Μεθανόλη από Merck 

 2-μερκαπτοαιθανόλη από Serva 

 Μεμβράνες διαπίδυσης από Serva 

 Μονόϋδρη γλυκόζη (D-glucose) από Merck 

 Νατραζίδιο από Merck 

 Ναφθαλένιο από Merck 
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 Οξικό κάλιο από Merck 

 Οξικό μαγνήσιο από Merck 

 Οξικό οξύ από Carlo Erba 

 Οξικός αιθυλεστέρας από Carlo Erba 

 Οξικός ανυδρίτης από Carlo Erba 

 Όξινο ανθρακικό νάτριο από Merck 

 Παρομομυκίνη από Sigma 

 PMSF (Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride) από Sigma 

 PPO (2,5-διφαινυλο-οξαζόλιο) από Serva 

 POPOP [1,4 bis 2-(5-φαινυλο-οξαζολυλο) βενζόλιο από Serva 

 Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) από Merck 

 Ραδιενεργός λευκίνη, L-[4,5-H3]Leucine (130-140 Ci/mmol) από  

 Ραδιενεργός φαινυλαλανίνη, L-[2,3,4,5,6-H3]Phenylalanine (120-130 Ci / mmol) 

από Amersham 

 Σακχαρόζη από Applichem 

 Σπερμιδίνη από Sigma 

 Σπερμίνη από Sigma 

 Στρεπτομυκίνη από Sigma 

 Sephadex G-10 από Amersham 

 Τριχλωροξικό οξύ (TCA) από Merck 

 tRNA ζύμης από Sigma 

 Τρις αμινο-μεθάνιο από Merck 

 Υδροχλωρικό οξύ από Merck 

 Υδροξείδιο του καλίου από Merck 

 Υδροξείδιο του νατρίου από Merck 

 Φαινόλη από Sigma Φίλτρα νιτρικής κυτταρίνης (τύπος ΗΑ, διαμέτρου 24 

mm, μέγεθος πόρων 0,45 μΜ) από Millipore Corporation 

 Φωσφορική κρεατίνη (CP) από Sigma 

 Χλωριούχο αμμώνιο από Merck 

 Χλωριούχο κάλιο από Merck 

 Χλωριούχο μαγνήσιο από Merck 

 Χλωριούχο νάτριο από Merck 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1. Καλλιέργεια των κυττάρων του S. cerevisiae 

 

Όλες οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν στους 30 ºC σε θρεπτικό μέσο που 

περιέχει τα παρακάτω συστατικά στις εξής αναλογίες: 

 

 εκχύλισμα ζύμης (yeast extract)        1% 

 πεπτόνη (bactopeptone)                     2% 

 μονόυδρη γλυκόζη (D-glucose)         2% 

 άγαρ (agar)                                         2% 

 

2.2. Κατασκευή στελέχους που φέρει σημειακή μετάλλαξη σε περιοχή του 18S 

rRNA 

 

Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτή η κατασκευή και η μελέτη μεταλλάξεων επί του 

ριβοσωματικού RNA (rRNA) διότι τα γονίδια που κωδικοποιούν τους διάφορους 

τύπους rRNA (26S, 18S, 5.8S και 5S) βρίσκονται σε υψηλό αριθμό 

επαναλαμβανόμενων αντιτύπων (100-200) στον γενετικό τόπο RDN του 

χρωμοσώματος ΧΙΙ του ζυμομύκητα S. cerevisiae. 

Το πρόβλημα που δημιουργούσε ο μεγάλος αριθμός αντιτύπων ξεπεράσθηκε με 

την ανάπτυξη ενός νέου πλασμιδιακού συστήματος (Chernoff et al 1994). Το 

σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ένα πλασμίδιο υψηλού αριθμού αντιγράφων, το οποίο 

κωδικοποιεί μια και μοναδική αλληλουχία των rDNA γονιδίων από τον φυσιολογικό 

υποκινητή rDNA. Η αλληλουχία αυτή περιλαμβάνει τόσο τις ρυθμιστικές όσο και τις 

κωδικοποιούσες αλληλουχίες όλων των μορίων ριβοσωματικού RNA, δηλαδή του 

18S, του 5S, του 5.8S και του 26S. Παρουσία αυτών των πλασμιδίων έχουν ληφθεί 

βιώσιμες χρωμοσωματικές απαλείψεις όλου του γενετικού τόπου RDN του 

χρωμοσώματος ΧΙΙ. 

Τα πλασμίδια αυτά περιέχουν μια υπολειπόμενη, ανθεκτική στο κατάλληλο 

αντιβιοτικό, μετάλλαξη στην κωδικοποιούσα περιοχή του 18S rRNA (rdn-hyg1). 

Αυτή η μετάλλαξη περιέχει την αλλαγή του ιδίου ζεύγους βάσεων που προκαλεί 

αντίσταση στο αντιβιοτικό υγρομυκίνη (Hg) τόσο στην Tetrahymena (Spangler and 
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Blackburn, 1985), όσο και στο Halobacterium (Hummel and Bock, 1987). Ακολουθεί 

η επιλογή εκείνων των στελεχών του ζυμομύκητα στα οποία όλα τα 18S rRNA που 

κωδικοποιούνται από το πλασμίδιο φέρουν την rdn-hyg1 υπολειπόμενη σημειακή 

μετάλλαξη. Το μέγεθος των rDNA απαλείψεων μπορεί να υπολογιστεί με ανάλυση 

κατά Southern. Αρχικά πραγματοποιείται πέψη με το ένζυμο περιορισμού MluI το 

οποίο κόβει μόνο μια φορά κάθε χρωμοσωματική rDNA αλληλουχία (μήκους 9 kb) 

καθώς επίσης και μια φορά το μήκους 15 kb πλασμίδιο υψηλού αριθμού αντιτύπων 

που περιέχει την rDNA αλληλουχία. Τα δείγματα ηλεκτροφορούνται, μεταφέρονται 

σε μεμβράνη και ιχνηθετούνται χρησιμοποιώντας rDNA ζύμης. Το δείγμα που 

προέρχεται από αποικίες ανθεκτικές στην υγρομυκίνη εμφανίζει μειωμένα ποσά της 

ζώνης μήκους 9 kb έναντι αυτής των 15 kb. Aφού γίνει η επιλογή των κυττάρων ως 

προς την ανθεκτικότητά τους στην υγρομυκίνη, μεταφέρονται σε 5-FOA θρεπτικό 

μέσο προκειμένου να επιλεγούν ως προς την απώλεια του URA3 πλασμιδίου. Το 5-

FOA είναι μέσο επιλογής στελεχών που στερούνται του URA3 πλασμιδίου. Έτσι, σε 

αυτό το μέσο αναπτύσσονται στελέχη που έχουν χάσει το πλασμίδιο και η παραγωγή 

των rDNA αλληλουχιών πραγματοποιείται από το χρωμοσωματικό rDNA. Στελέχη 

που δεν μεγαλώνουν σε 5-FOA θρεπτικό μέσο έχει αποδειχθεί με Southern ανάλυση 

πως περιέχουν μεγαλύτερες απαλείψεις των χρωμοσωματικών rDNA αλληλουχιών. 

Τα κύτταρα αναπτύσσονται αρχικά σε -URA, κατόπιν σε –Leu και τελικά σε 

+Hyg θρεπτικό μέσο. Ο δείκτης Leu-2d χρησιμοποιείται για την επιλογή στελεχών 

που φέρουν το πλασμίδιο υψηλού αριθμού αντιτύπων, καθώς μόνο τα στελέχη που 

περιέχουν 100-200 αντίγραφα του Leu-2d μπορούν να μεγαλώσουν σε –Leu θρεπτικό 

μέσο (Σχήμα 1). 

Eναλλακτικά, το πλασμίδιο υψηλού αριθμού αντιγράφων μπορεί να έχει υποστεί 

την επίδραση UV ακτινοβολίας (τυχαία μεταλλαξιγένεση) ή την εισαγωγή σημειακών 

μεταλλάξεων η οποία κατευθύνεται από τα κατάλληλα ολιγονουκλεοτίδια που 

περιέχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. 

Η εμφάνιση ενός σκοτεινού κόκκινου χρώματος στις αποικίες οφείλεται στη 

σημειακή μετάλλαξη ade1-14 η οποία φέρει το κωδίκιο τερματισμού της 

πρωτεϊνοσύνθεσης UGA εντός του γονιδίου που κωδικοποιεί τη βιοσύνθεση ενζύμου 

που συμμετέχει στην πορεία βιοσύνθεσης της αδενίνης. Αν η μετάλλαξη στο rDNA 

επιδρά αρνητικά επί της ακρίβειας της μετάφρασης αναμένεται η καταστολή των 

κωδικίων λήξης και η απώλεια του σκούρου χρώματος, αφού πλέον συντίθεται 

αδενίνη. 
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Με τον τρόπο αυτό κατασκευάσθηκαν μεταλλαγμένα στελέχη φέροντα 

υποκαταστάσεις βάσεων σε περιοχές του 18S rRNA που αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης στην παρούσα διπλωματική εργασία, στο εργαστήριο της Καθηγήτριας Susan 

W. Liebman (University of Illinois at Chicago). Οι γενότυποι των υπό μελέτη 

στελεχών φαίνονται στον Πίνακα 3. 

 

+Hyg 

HA 

-Leu 

-Ura 

RDN-hyg1ani1 

U LEU2-d 

RDN-wt 

ΔRDN 

RDN-wt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Screen for suppressors 

 

 

 

Σχήμα 1: Απομόνωση στελέχους του S. cerevisiae που φέρει μετάλλαξη σε γονίδιο 

του ριβοσωματικού RNA. 
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Πίνακας 3:. Οι γενότυποι των στελεχών του S. cerevisiae που μελετήθηκαν έχουν σημειωθεί με 

αστερίσκο. 

 

Στέλεχoς Γενότυπος Μετάλλαξη 

L1489 MATa ade1-14(UGA) his7-1(UAA) leu2-3, 112 

lys2-L864(UAG) trp1-Δ1 ura3-52 

καμία 

L1491 Παράγωγο του L 1489 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

hyg1 [URA3 LEU2-d rdn-hyg1 rdn ani1] 

rdnhyg1 

L1494 ∗ Παράγωγο του L 1491 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

wt [TRP1 LEU2-d  rDNA] αντί του pRDN-hyg1 

rdnwt 

L1887 ∗ Παράγωγο του L 1494 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

com1-TL [TRP1 LEU2-d com1] αντί του pRDN-wt 

com1 (C310G) 

L1522 ∗ Παράγωγο του L 1494 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

2-U [rdn2 URA3] αντί του pRDN-wt 

rdn2 (G517A) 

Παράγωγο του L 1494 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

com1rdn2-TL [TRP1 LEU2-d com1rdn2] αντί του 

pRDN-wt 

com1rdn2 

(C310G, G517A) 

L1888 ∗ 

com6rdn2 Παράγωγο του L 1494 φέρον το πλασμίδιο pRDN-

com6rdn2-TL [TRP1 LEU2-d com6rdn2] αντί του 

pRDN-wt 

L1893 ∗ 

(G1206C, 

G517A) 
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2.3. Παρασκευή συστήματος ελεύθερου κυττάρων 

 

Κατά την παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε με ορισμένες 

τροποποιήσεις το ήδη αναπτυχθέν στο εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σύστημα ελεύθερο κυττάρων με το οποίο 

γίνεται η μελέτη των σημειακών μεταλλάξεων που φέρονται στα πλασμίδια που 

κωδικοποιούν μόρια του ριβοσωματικού RNA (Synetos et al. 1996). 

Αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένα στελέχη του S. cerevisiae αναπτύσσονται μέχρι 

οπτικής απορρόφησης 0,8 στα 660 nm σε θρεπτικό υλικό που περιέχει εκχύλισμα 

ζύμης, πεπτόνη και γλυκόζη (YPD από τα αρχικά των συστατικών του). Ακολουθεί 

συλλογή των κυττάρων με φυγοκέντρηση (4000 g, 10 min, 4 ºC) και πλύσιμο δυο 

φορές με αποστειρωμένο νερό και δυο φορές με ρυθμιστικό διάλυμα ομογενοποίησης 

της παρακάτω σύστασης : 

 

 Μαννιτόλη                                             8.5%  

 Hepes-KOH, pH 7.4                              30 mM  

 Οξικό κάλιο                                           100 mM  

 Οξικό μαγνήσιο                                     2 mM  

 Διθειοθρεϊτόλη (DTT)                           2 mM  

 

Τα κύτταρα φυλάσσονται στους –20 ºC και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποθήκευσή τους.  

Για την παρασκευή του συστήματος ελεύθερου κυττάρων, τα κύτταρα 

επαναδιαλυτοποιούνται στο ίδιο με πριν ρυθμιστικό διάλυμα (2-3 ml διαλύματος / g 

κυττάρων) το οποίο περιέχει επιπλέον 0,5 mM φαινυλ-μεθυλ-σουλφονυλ-φθορίδιο 

(PMSF) για την αναστολή της δράσης των πρωτεασών. Ακολουθεί η λύση των 

κυττάρων , η οποία πραγματοποιείται μηχανικά με τη χρήση γυάλινων σφαιριδίων 

(glass beads) διαμέτρου 0,45 mm (σε αναλογία 3-4 g σφαιριδίων ανά ml κυτταρικού 

εναιωρήματος). Ο σωλήνας φυγοκέντρησης SS34 ανεβοκατεβαίνει κατακόρυφα επί 

αποστάσεως 50 cm για 3 περιόδους του 1 min με συχνότητα 2 κύκλων / sec και με 

ενδιάμεσα διαλείμματα ενός λεπτού αναμονής των κυττάρων σε πάγο. Η 

απομάκρυνση των γυάλινων σφαιριδίων και των κυτταρικών μεμβρανών γίνεται με 

φυγοκέντρηση σε κεφαλή SS34 στις 16000 rpm (30000g), για 22 min στους 4 ºC. 

Έπεται η συλλογή του υπερκείμενου κλάσματος, το οποίο επωάζεται παρουσία 
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πουρομυκίνης (τελική συγκέντρωση 10-4 Μ) και GTP (τελική συγκέντρωση 10-4 Μ) 

σε υδατόλουτρο (T = 30º C) υπό ανάδευση για 20 min. Η πουρομυκίνη είναι 

αναστολέας της μετάφρασης και η παρουσία της προκαλεί τον τερματισμό της 

πρωτεϊνοσύνθεσης και την απομάκρυνση των «εν τω γεννάσθαι» πολυπεπτιδικών 

αλυσίδων. Στη συνέχεια το δείγμα υφίσταται χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε 

στήλη χρωματογραφίας (διαστάσεων 30 cm x 1.2 cm) που έχει πακεταριστεί με υλικό 

Sephadex G-10, εξισορροπημένης με ρυθμιστικό διάλυμα ομογενοποίησης μη 

περιέχον μαννιτόλη. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει χώρα ο διαχωρισμός των 

συστατικών του δείγματος και η απομάκρυνση ενδογενών αμινοξέων και άλλων 

μικρών μορίων. Όσο χρόνο διαρκεί η χρωματογραφία γίνεται συλλογή κλασμάτων 

όγκου 1 ml που εκλούονται, έτσι ώστε να συλλεχθούν τα κλάσματα με τη μεγαλύτερη 

οπτική απορρόφηση στα 260 nm. Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνονται εκχυλίσματα S30 

που περιέχουν περίπου 50 Α260 ριβοσωμάτων / ml και 6-10 mg πρωτεΐνης / ml, τα 

οποία και συνενώνονται. Τα εκχυλίσματα S30 χωρίζονται σε μικρότερα κλάσματα, 

υφίστανται απαέρωση με διοχέτευση αερίου αζώτου και αποθηκεύονται στους –70 ºC 

όπου διατηρούνται ενεργά έως και 6 μήνες. 

 

2.4. In vitro μετάφραση μηνύματος poly(U) 

 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σε μίγματα τελικού όγκου 0,1 ml τα οποία 

περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά :  

 

• Hepes-KOH pH 7.4                                      20 mM  

• Χλωριούχο κάλιο                                         22 mM  

• Χλωριούχο αμμώνιο                                    50 mM  

• Οξικό μαγνήσιο                                           11 mM  

• Διθειοθρεϊτόλη                                             2 mM  

• Μονόξινο φωσφορικό κάλιο                        5 mM  

• ATP                                                              1 mM  

• GTP                                                              0.5 mM  

• Φωσφορική κρεατίνη                                   40 μg/ml  

• Κινάση της φωσφορικής κρετίνης               40 μg/ml  

• tRNA ζύμης                                                 250 μg/l  
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• 3Η-φαινυλαλανίνη                                       3.0 nmol/ml ∗ 

• L-φαινυλαλανίνη                                         2.2 nmol/ml  

• L-λευκίνη                                                    2.3 nmol/ml  

• 3Η -λευκίνη                                                  3.0 nmol/ml ∗ 

• poly(U)                                                        250 μg/ml  

• S30                                                               11 Α260/ml  

 

∗ ειδικής ραδιενέργειας 33,6 Ci/mmol 

 

Για κάθε S30 που χρησιμοποιείται, λαμβάνουν χώρα τέσσερις ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους πειραματικοί χειρισμοί : 

i.Επώαση με 3Η -φαινυλαλανίνη και poly(U) 

ii.Επώαση με 3Η -φαινυλαλανίνη χωρίς poly(U) 

iii.Επώαση με 3Η -λευκίνη και poly(U) 

iv.Επώαση με 3Η -λευκίνη χωρίς poly(U) 

 

Τα μίγματα αντίδρασης επωάζονται στους 30 ºC για 1 h. Το τέλος της αντίδρασης 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 45 μl από το μίγμα επώασης σε φίλτρο Whatman 3 

MM. Τα φίλτρα στεγνώνουν με παροχή αέρα και ακολουθεί κατακρήμνιση με 

τριχλωροξικό οξύ (TCA) ως εξής : 

 Ψυχρό TCA για 3 min 

 Θερμό TCA για 4 min 

 Ψυχρό TCA για 3 min 

 Ψυχρό TCA για 3 min 

 Ψυχρή αιθανόλη για 2 min 

 

Η υδρόλυση και απομάκρυνση του tRNA από την πολυπεπτιδική αλυσίδα 

επιτυγχάνεται κατά την κατακρήμνιση με θερμό TCA. 

Ακολουθεί στέγνωμα των φίλτρων και τοποθέτησή τους σε κατάλληλο 

σπινθηριστικό μίγμα τολουολίου περιέχον : 

o 1l τολουόλιο 

o 4 g PPO  

o 0.1 g POPOP  
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Ακολουθεί μέτρηση της ραδιενέργειας σε μετρητή υγρού σπινθηρισμού. Η 

μετρούμενη ραδιενέργεια αντικατοπτρίζει την ενσωμάτωση της φαινυλαλανίνης ή 

τη λανθασμένη ενσωμάτωση της λευκίνης στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική 

αλυσίδα. 

Για τα πειράματα προσδιορισμού της επίδρασης της παρομομυκίνης στην 

ακρίβεια in vitro, στο μίγμα επώασης προστίθεται το αντιβιοτικό σε τελική 

συγκέντρωση 50 μΜ. 

Η ακρίβεια της μετάφρασης καθορίζεται από την συχνότητα λάθους (Error 

Frequency, E.F.). Η συχνότητα λάθους είναι ο λόγος της λανθασμένης ενσωμάτωσης 

ραδιενεργού λευκίνης προς το άθροισμα της ενσωμάτωσης ραδιενεργού 

φαινυλαλανίνης και (λανθασμένης) ενσωμάτωσης ραδιενεργού λευκίνης στο tRNA, 

όταν ως μήνυμα χρησιμοποιείται το poly (U). Εκφράζει δηλαδή τον αριθμό των 

λαθών ανά μεταφραζόμενο κωδίκιο. Όπως προαναφέρθηκε η υδρόλυση και 

απομάκρυνση του tRNA από την πολυπεπτιδική αλυσίδα επιτυγχάνεται κατά την 

κατακρήμνιση με θερμό TCA. 

Για τη μελέτη της επίδρασης της παρομομυκίνης στην ικανότητα σχηματισμού 

πολυφαινυλαλανίνης in vitro, στο μίγμα της αντίδρασης προστίθεται το αντιβιοτικό 

σε τελική συγκέντρωση 50 μΜ.  

Για τα πειράματα της κινητικής της ενσωμάτωσης της φαινυλαλανίνης, 

προστίθεται στο μίγμα της αντίδρασης 3Η –φαινυλαλανυλο-tRNA (250000 cpm/ Α260, 

≈ 200 Α260/ml). Το μίγμα της αντίδρασης επωάζεται στους 30º C για τους 

απαιτούμενους χρόνους. Το τέλος της αντίδρασης πραγματοποιείται με προσθήκη 

ισοδύναμου όγκου 1Ν ΚΟΗ (0,1 ml). 

 

2.5. Αντίσταση των κυττάρων στην παρομομυκίνη 

 

Η αναστολή της ανάπτυξης κυττάρων ζύμης του αγρίου τύπου και των 

μεταλλαγμένων στελεχών παρουσία του αμινογλυκοζιτικού αντιβιοτικού 

παρομομυκίνη προσδιορίστηκε ως εξής : 

Σε πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες (Corning, 50 ml) που περιέχουν 10 ml 

θρεπτικού υλικού YPD προστίθεται το αντιβιοτικό στις κατάλληλες συγκεντρώσεις 

και ακολουθεί ο εμβολιασμός τους με κύτταρα που προέρχονται από πρόσφατα 
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αναπτυγμένες καλλιέργειες του μύκητα, έτσι ώστε η αρχική συγκέντρωση των 

κυττάρων να είναι της τάξης των 105 κύτταρα/ml στα 10 ml θρεπτικού υλικού. Οι 

καλλιέργειες των κυττάρων υφίστανται ανάδευση σε θάλαμο θερμοκρασίας 30 ºC για 

περίπου 24 h. Όταν η τιμή της οπτικής απορρόφησης στα 660 nm (A660) της φιάλης 

που περιέχει την καλλιέργεια των κυττάρων που έχει αναπτυχθεί απουσία 

παρομομυκίνης (μάρτυρας) προσεγγίσει το 1, τότε σταματά η ανάδευση και των 

υπόλοιπων φιαλών και ακολουθεί η μέτρηση της οπτικής απορρόφησής τους για όλες 

τις συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού. Η τιμή της Α660 της καλλιέργειας «μάρτυρα» 

ίσης προς 1 αντιστοιχεί στο 100% της ανάπτυξης. Η ελάττωση της οπτικής 

απορρόφησης που παρατηρείται αυξανομένης της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού 

αντικατοπτρίζει την αναστολή της ανάπτυξης των κυττάρων. Τελικά, μέσω της 

αναγωγής των τιμών της A660 όλων των φιαλών ως επί τοις εκατό (%) της φιάλης 

«μάρτυρα» προσδιορίζεται η συγκέντρωση της παρομομυκίνης στην οποία 

παρατηρείται το 50 % της αναστολής της ανάπτυξης των κυττάρων. 

Εναλλακτικά, η αναστολή της ανάπτυξης των κυττάρων αγρίου τύπου και των 

μεταλλαγμένων στελεχών μελετήθηκε και σε στερεές καλλιέργειες YPD περιέχουσες 

άγαρ, ως εξής: 

Πρόσφατα αναπτυγμένες αποικίες των κυττάρων της ζύμης εμβολιάζονται 

ξεκινώντας από μια αρχική συγκέντρωση της τάξης 107 κυττάρων/ml. Τα κύτταρα 

απλώνονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του θρεπτικού υλικού με τη βοήθεια είτε 

γυάλινων σφαιριδίων είτε πιπέττας Pasteur. Αφού επωασθούν για 1-2 ώρες σε θάλαμο 

θερμοκρασίας 30 º C, ακολουθεί η τοποθέτηση στην επιφάνεια της καλλιέργειας 

φίλτρων διαμέτρου 1 cm τα οποία εμποτίζονται με κατάλληλες συγκεντρώσεις του 

αντιβιοτικού (π.χ 60, 120, 300 mg/ml κ.ο.κ) ή με αποστειρωμένο νερό (φίλτρο 

«μάρτυρας»). Η ανθεκτικότητα ή η ευαισθησία κάθε στελέχους στην παρομομυκίνη 

προσδιορίζεται από την ακτίνα ελεύθερη κυττάρων που δημιουργείται γύρω από κάθε 

φίλτρο. Έτσι, μικρή ακτίνα ελεύθερη κυττάρων σημαίνει αυξημένη ανθεκτικότητα, 

ενώ μεγάλη ακτίνα είναι ένδειξη αυξημένης ευαισθησίας των κυττάρων έναντι της 

παρομομυκίνης. 

 

2.6. Απομόνωση ριβοσωμάτων και διαλυτών πρωτεϊνικών παραγόντων (S125)  

 

Κύτταρα του S. cerevisiae αγρίου τύπου ή των μεταλλαγμένων στελεχών 

αναπτύσσονται σε υγρό θρεπτικό μέσο YPD έως οπτικής απορρόφησης 0,8 στα 660 
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nm. Ακολουθεί συλλογή των κυττάρων με φυγοκέντρηση (4000 g, 10 min, 4ºC) και 

πλύσιμο δυο φορές με αποστειρωμένο νερό και δυο φορές με ρυθμιστικό διάλυμα 

ομογενοποίησης χαμηλής αλατότητας, της παρακάτω σύστασης : 

 

 Tris-HCl pH 7.4                           10 mM  

 KCl                                               10 mM  

 Οξικό μαγνήσιο                             5 mM  

 β-μερκαπτοαιθανόλη                   10 mM  

 PMSF                                             1 mM  

 

Τα κύτταρα επαναδιαλυτοποιούνται στο ίδιο με πριν ρυθμιστικό διάλυμα (2-3 ml 

διαλύματος / g κυττάρων). Ακολουθεί η λύση των κυττάρων και η παρασκευή 

κλάσματος S30, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.3. Το S30 τοποθετείται σε 

σωλήνα υπερφυγοκέντρησης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε ψυχόμενη 

υπερφυγόκεντρο Beckman για 3h 40min στις 25500 rpm (ή 125000g) και σε 

θερμοκρασία 4 ºC.  

Μετά το πέρας της υπερφυγοκέντρησης, το ίζημα διαλύεται σε μικρή ποσότητα (∼ 

1 ml) του ίδιου με πριν ρυθμιστικού διαλύματος. Για την αποτελεσματικότερη 

διάλυση των ριβοσωμάτων, το διάλυμα αφήνεται στους 4 ºC για μία νύχτα. 

Ακολουθούν δυο επιπλέον αναδεύσεις. Έπεται φυγοκέντρηση σε επιτραπέζια 

φυγόκεντρο σε 10000 g για 20 min σε θερμοκρασία 4 ºC για την απομάκρυνση 

αδιάλυτων συστατικών. Το υπερκείμενο συλλέγεται και μετράται η οπτική του 

απορρόφηση στα 260 nm. Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνονται περίπου 200 Α260 

ριβοσωμάτων/ml. Ακολουθεί διοχέτευση αερίου αζώτου για την απομάκρυνση του 

ατμοσφαιρικού οξυγόνου και αποθήκευση μικρότερων κλασμάτων ριβοσωμάτων 

στους –70 ºC. 

Επίσης, προκειμένου να απομονωθούν οι διαλυτοί πρωτεϊνικοί παράγοντες (SPF), 

μετά το τέλος της υπερφυγοκέντρησης, συλλέγονται τα 2/3 από το υπερκείμενο 

(S125) και ακολουθεί κατακρήμνιση των περιεχομένων πρωτεϊνών με θειϊκό αμμώνιο 

από 0 έως 70%, δηλαδή τελικά 0,474 g [ΝΗ4]2SO4 / ml υπερκείμενου. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση σε κεφαλή SS34 στις 12000 g για 10 min σε θερμοκρασία 4 ºC. Μετά 

το τέλος της φυγοκέντρησης απορρίπτεται το υπερκείμενο και το ίζημα αναδιαλύεται 

με 1-2 ml ρυθμιστικού διαλύματος της ακόλουθης σύστασης:  
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o Hepes-KOH pH 7.4                   30 mM  

o Οξικό κάλιο                               100 mM  

o Οξικό μαγνήσιο                          5 mM  

o Διθειοθρεϊτόλη                           2 mM  

  

Ακολουθεί διοχέτευση αερίου αζώτου για την απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού 

οξυγόνου και αποθήκευση μικρότερων πρωτεϊνικών κλασμάτων στους –70 ºC. Τα 

κλάσματα αυτά περιέχουν τους παράγοντες έναρξης, επιμήκυνσης και τερματισμού 

της μετάφρασης, τις συνθετάσες κ.λ.π. 

Ακολούθως, οι περιεχόμενες στο ίζημα πρωτεΐνες υποβάλλονται σε διαπίδυση στο 

προηγούμενο διάλυμα ομογενοποίησης σε θερμοκρασία 4 ºC για περίπου  12h με μια 

επιπλέον αλλαγή του διαλύματος ομογενοποίησης. Με αυτή τη μέθοδο λαμβάνονται 

περίπου 20 mg πρωτεΐνης /ml, που προσδιορίζονται με τη μέθοδο Bradford.  

 

2.7. Παρασκευή Ν-Ac-[3H]-L-Phe tRNA από ζύμη 

 

Η παρασκευή του Ν-Ac-[3H]-L-Phe tRNA περιλαμβάνει δυο στάδια : 

1. την αμινοακυλίωση του tRNA με ραδιενεργό φαινυλαλανίνη και την 

παρασκευή κατ’ αυτό τον τρόπο του [3H]-L-Phe tRNA και  

2. την ακετυλίωση του προϊόντος του πρώτου σταδίου  

 

2.7.1. Παρασκευή του [3H]-L-Phe-tRNA 

 

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, tRNA από ζύμη αμινοακυλιώνεται παρουσία 

ραδιενεργού φαινυλαλανίνης με τη βοήθεια του κλάσματος των διαλυτών 

πρωτεϊνικών παραγόντων (SPF) στο οποίο περιέχονται μεταξύ των άλλων και οι 

αμινοακυλο- tRNA συνθετάσες. Το μίγμα της αντίδρασης παρασκευάζεται στους 4 

ºC και περιέχει τα εξής : 

 

 Hepes-KOH pH 7.4                       100 mM  

 Οξικό μαγνήσιο                             10 mM 

 2-μερκαπτοαιθανόλη                     6 mM  

 ΑΤΡ                                               5 mM 
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 L-Phe και [3H]-L-Phe                    4.5 μΜ  

 tRNA ζύμης                                   140 A260/ml  

 Κλάσμα συνθετασών                     1.5 mg/ml  

 

Το μίγμα της αντίδρασης επωάζεται σε υδατόλουτρο στους 37 ºC για 45 min. Για 

να ελεγχθεί η ενεργότητα των συνθετασών γίνεται λήψη μικρής ποσότητας μίγματος 

(10 μl) και τοποθέτηση του σε χαρτί Whatman 3ΜΜ. Το χαρτί στεγνώνεται και 

ακολουθεί πλύσιμο 3 φορές με ψυχρό διάλυμα TCA 5 %. Ο υπολογισμός της 

προσδεδεμένης στο χαρτί ραδιενέργειας πραγματοποιείται μετά από εμβάπτιση του 

σε σπινθηριστικό υγρό τολουολίου και μέτρηση αυτής σε μετρητή υγρού 

σπινθηρισμού. Η ολική ραδιενέργεια του μίγματος υπολογίζεται με προσθήκη μικρής 

ποσότητας (20 μl) από το μίγμα της επώασης σε 15 ml σπινθηριστικού υγρού Bray’s 

και μέτρηση αυτής σε μετρητή υγρού σπινθηρισμού. Ο υπολογισμός της απόδοσης 

της ανάληψης [3H]-L-Phe-tRNA προσδιορίζεται από το λόγο της μετρούμενης 

ραδιενέργειας που έχει προσδεθεί στο tRNA προς την ολική ραδιενέργεια του 

μίγματος, ως το επί τοις εκατό ποσοστό της τελευταίας. 

Το [3H]-L-Phe-tRNA που έχει σχηματισθεί εκχυλίζεται με την προσθήκη ίσου 

όγκου φαινόλης. Ακολουθεί έντονη ανακίνηση του εκχυλιζόμενου μίγματος για 3 min 

σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα φυγοκέντρηση σε κεφαλή SS34 στις 2500 rpm, 

σε θερμοκρασία δωματίου για χρόνο ίσο με 10 min. Μετά το τέλος της 

φυγοκέντρησης συλλέγεται η υδατική φάση και φυλάσσεται σε πάγο (0 ºC). Στην  

απομένουσα φαινολική φάση προστίθεται μικρός όγκος ψυχρού απεσταγμένου 

ύδατος και ακολουθεί πάλι έντονη ανακίνηση του εκχυλιζόμενου μίγματος για 3 min 

σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα φυγοκέντρηση. Η επανεκχύλιση λαμβάνει χώρα 

άλλες δυο φορές (συνολικά τέσσερις). Στις υδατικές (άνω) φάσεις που έχουν 

συλλεχθεί προστίθεται διάλυμα οξικού καλίου 25 %, pH 5.8 σε όγκο ίσο με το 1/12.5 

του όγκου της ολικής υδατικής φάσης καθώς και προσθήκη διπλάσιου -προς τον όγκο 

της ολικής υδατικής φάσης- όγκου απόλυτης αιθανόλης 95 % και το τελευταίο μίγμα 

παραμένει για περίπου 16 h σε θερμοκρασία -20 ºC, προκειμένου να λάβει χώρα η 

κατακρήμνιση του [3H]-L-Phe-tRNA. Το [3H]-L-Phe-tRNA που έχει καταβυθιστεί ως 

ίζημα συλλέγεται με φυγοκέντρηση στις 14000 rpm, για 10 min σε θερμοκρασία 4 ºC. 

Στο ίζημα προστίθεται μικρός όγκος 70 % απόλυτης αιθανόλης και επαναλαμβάνεται 

η ίδια με πριν φυγοκέντρηση. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης το ίζημα 

διαλυτοποιείται σε μικρό όγκο ψυχρού απεσταγμένου ύδατος και υποβάλλεται σε 
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διαπίδυση έναντι 4 l ψυχρού απεσταγμένου ύδατος για 12 h σε θερμοκρασία 4 ºC με 

μια αλλαγή του απεσταγμένου ύδατος μετά από 6 h. Το τελικό παρασκεύασμα που 

αποτελείται από [3H]-L-Phe-tRNA και μη αμινοακυλιωμένο tRNA συλλέγεται και 

προσδιορίζονται τόσο η οπτική του απορρόφηση στα 260 nm όσο και η περιεχόμενη 

ραδιενέργεια (με προσθήκη 20 μl μίγματος σε σπινθηριστικό υγρό Bray’s). Έτσι 

λαμβάνονται περίπου 250 A260/ml (ή 300000 cpm/ A260) [3H]-L-Phe-tRNA. H 

απόδοση της ανάληψης του ραδιενεργά σημασμένου φαινυλαλανυλο-tRNA 

υπολογίζεται από το λόγο της οπτικής απορρόφησης του προς την οπτική 

απορρόφηση του tRNA που χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό μίγμα επώασης. 

 

2.7.2. Ακετυλίωση του [3H]-L-Phe-tRNA 

 

Η ακετυλίωση του [3H]-L-Phe-tRNA πραγματοποιείται στους 0 ºC. Γίνεται 

ανάμειξη 2.6 ml [3H]-L-Phe-tRNA με 2.5 ml ψυχρού απεσταγμένου ύδατος και 5.1 

ml κορεσμένου διαλύματος οξικού καλίου-οξικού οξέος pH 4.7. Ακολουθεί 

προσθήκη 5 δόσεων οξικού ανυδρίτη (0.147 ml ανά δόση) διαδοχικά κάθε 15 min 

υπό συνεχή ανάδευση. Κατόπιν προστίθεται 6.96 ml ψυχρού απεσταγμένου νερού 

όπως επίσης 12.74 ml απόλυτης αιθανόλης 95 %. Το παρασκεύασμα τοποθετείται 

στους -20ºC για 16 h ώστε να κατακρημνισθεί το Ν-Ac-[3H]-L-Phe-tRNA. Το ίζημα 

συλλέγεται με φυγοκέντρηση στις 15000 rpm, για 5 min σε θερμοκρασία 4 ºC. 

Ακολούθως διαλυτοποιείται σε μικρή ποσότητα ψυχρού απεσταγμένου ύδατος και 

έπειτα υποβάλλεται σε διαπίδυση έναντι 4 l ψυχρού απεσταγμένου ύδατος για 12 h σε 

θερμοκρασία 4 ºC με μια αλλαγή μετά το πέρας των πρώτων έξι ωρών. Το τελικό 

παρασκεύασμα που αποτελείται από Ν-Ac-[ [3H]-L-Phe-tRNA συλλέγεται και 

προσδιορίζονται τόσο η οπτική του απορρόφηση στα 260 nm όσο και η περιεχόμενη 

ραδιενέργεια (με προσθήκη 20 μl μίγματος σε σπινθηριστικό υγρό Bray’s). Με τη 

μέθοδο αυτή λαμβάνονται περίπου 200 A260/ml (ή 280000 cpm/ A260) Ν-Ac-[ [3H]-L-

Phe-tRNA. 

 

2.8. Πρόσδεση του Ac-Phe-tRNA στην P-θέση του ριβοσώματος 

 

Το διάλυμα της αντίδρασης, τελικού όγκου 100 μl περιέχει: 

 

• Hepes-KOH pH 7.4                                      80 mM  
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• Χλωριούχο αμμώνιο                                    160 mM  

• Οξικό μαγνήσιο                                           11 mM  

• GTP                                                              0.4 mM  

• Σπερμιδίνη                                                    2 mM  

• Ριβοσώματα                                                  30 Α260/ml  

• poly(U)                                                         400 μg/ml  

• Ac-[3H]-L-Phe tRNA ζύμης                         13 Α260/ml  

• 2-μερκαπτοαιθανόλη                                    6 mM  

 

Ακολουθεί επώαση σε υδατόλουτρο στους 30 ºC για 16 min προκειμένου να 

σχηματιστεί το τριμερές σύμπλοκο Ac-[3H]-L-Phe-tRNA•poly(U)•80S ριβόσωμα, το 

οποίο καταλαμβάνει την P-θέση του ριβοσώματος. Το τέλος της αντίδρασης 

πραγματοποιείται με αραίωση σε ψυχρό διάλυμα και ακινητοποίηση σε φίλτρο 

νιτρικής κυτταρίνης. Το φίλτρο ξεπλένεται άλλες τρεις φορές με το ίδιο ψυχρό 

διάλυμα το οποίο περιέχει όλα τα προαναφερθέντα συστατικά εκτός από ριβοσώματα, 

poly(U) και Ac-[3H]-L-Phe-tRNA ζύμης, ενώ η συγκέντρωση της σπερμιδίνης έχει 

αυξηθεί από τα 2 σε 4 mM. Ο προσδιορισμός του σχηματιζόμενου τριμερούς 

συμπλόκου πραγματοποιείται σε μετρητή υγρού σπινθηρισμού. 

 

2.9. Πρόσδεση του Phe-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος 

 

Αρχικά, πραγματοποιείται κατάληψη της P-θέσης του ριβοσώματος από tRNA σε 

μια αναλογία tRNAPhe/ριβόσωμα = 4/1. Το μίγμα της αντίδρασης τελικού όγκου 100 

μl περιέχει τα ακόλουθα συστατικά: 

• Hepes-KOH pH 7.4                                      80 mM  

• Χλωριούχο αμμώνιο                                    160 mM  

• Οξικό μαγνήσιο                                           5 mM  

• GTP                                                              0.4 mM  

• Σπερμιδίνη                                                    2 mM  

• Ριβοσώματα                                                  30 Α260/ml  

• poly(U)                                                         400 μg/ml  

• Συνολικό tRNA                                             30 Α260/ml  

• 2-μερκαπτοαιθανόλη                                    6 mM  
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Το μίγμα επωάζεται για 30 min σε θερμοκρασία 30 ºC και ακολούθως η 

συγκέντρωση των ιόντων μαγνησίου αυξάνεται στα 15 mM και επίσης προστίθεται 

1.3 Α260 [3H]-L-Phe-tRNA ζύμης μαζί με το κλάσμα που περιέχει τους πρωτεϊνικούς 

παράγοντες της επιμήκυνσης της μετάφρασης (SPF με τελική συγκέντρωση 1 

mg/ml). Έπεται επώαση στην ίδια με την προαναφερόμενη θερμοκρασία για 10 min, 

οπότε λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός του τριμερούς συμπλόκου C ήτοι του [3H]-L-

Phe tRNA•poly(U)•80S ριβόσωμα. Η αντίδραση σταματά με αραίωση σε ψυχρό 

διάλυμα και ακινητοποίηση σε φίλτρο νιτρικής κυτταρίνης. Το φίλτρο ξεπλένεται 

άλλες τρεις φορές με το ίδιο ψυχρό διάλυμα το οποίο περιέχει όλα τα 

προαναφερθέντα συστατικά εκτός από ριβοσώματα, poly(U) και [3H]-L-Phe-tRNA 

ζύμης, ενώ η συγκέντρωση της σπερμιδίνης έχει αυξηθεί από τα 2 σε 4 mM. Ο 

προσδιορισμός του σχηματιζόμενου τριμερούς συμπλόκου πραγματοποιείται σε 

μετρητή υγρού σπινθηρισμού. 

 

2.10. Παρασκευή κυττάρων για μελέτη οξειδωτικού στρες 

 
Αγρίου τύπου και μεταλλαγμένα κύτταρα του ζυμομύκητα S. cerevisiae 

αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό YPD έως ότου προσεγγίσουν ένα πληθυσμό 

μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο προς 108 κύτταρα/ml, που αντιστοιχεί στο τέλος της 

λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (late log phase). Ακολουθεί συλλογή των κυττάρων 

με φυγοκέντρηση (4000 g, 10 min, 4 ºC) και πλύσιμο δυο φορές με ρυθμιστικό 

διάλυμα ομογενοποίησης της παρακάτω σύστασης : 

 

 Tris-HCl pH 7.4                           10 mM  

 KCl                                               10 mM  

 Οξικό μαγνήσιο                             5 mM  

 BHA                                              1 mM  

 PMSF                                             1 mM  

 

Τα κύτταρα επαναδιαλυτοποιούνται στο ίδιο με πριν ρυθμιστικό διάλυμα (2-3 ml 

διαλύματος / g κυττάρων). Ακολουθεί η λύση των κυττάρων, η οποία 

πραγματοποιείται μηχανικά με τη χρήση γυάλινων σφαιριδίων (glass beads) 

διαμέτρου 0,45 mm (σε αναλογία 3-4 g σφαιριδίων ανά ml κυτταρικού 

εναιωρήματος). Ο σωλήνας φυγοκέντρησης SS34 ανεβοκατεβαίνει κατακόρυφα επί 
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αποστάσεως 50 cm για 3 περιόδους του 1 min με συχνότητα 2 κύκλων / sec και με 

ενδιάμεσα διαλείμματα ενός λεπτού αναμονής των κυττάρων σε πάγο. Η 

απομάκρυνση των γυάλινων σφαιριδίων και των άθικτων κυττάρων γίνεται με 

φυγοκέντρηση σε κεφαλή SS34 στα 4000g (∼6000 rpm), για 5 min στους 4 ºC. 

Ακολουθεί η συλλογή του υπερκείμενου κλάσματος το οποίο υφίσταται απαέρωση με 

διοχέτευση αερίου αζώτου και τα δείγματα αποθηκεύονται στους –70 ºC. Τα 

πειράματα προσδιορισμού των διαφόρων δεικτών οξειδωτικού στρες 

πραγματοποιήθηκαν  από την ερευνητική ομάδα του Αναπλ. Καθηγητή Βιοχημείας 

του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρ. Γεωργίου. 
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 



Αποτελέσματα 

1. Καμπύλες ανάπτυξης αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων στελεχών 

 

Η μελέτη των rdn  και com σημειακών μεταλλάξεων του 18S rRNA της ζύμης 

ξεκίνησε με την μελέτη της ικανότητας ανάπτυξης των κυττάρων αγρίου τύπου, αλλά 

και των μεταλλαγμένων στελεχών σε θρεπτικό υλικό YPD και με τον επακόλουθο 

προσδιορισμό του χρόνου διπλασιασμού τους. Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 

200 ml θρεπτικού υλικού ξεκινώντας από μια αρχική συγκέντρωση 105 κύτταρα/ ml. 

Από τις καμπύλες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 φαίνεται ξεκάθαρα 

πως η μετάλλαξη com1 προκαλεί φαινότυπο πολύ βραδείας ανάπτυξης, 

παρουσιάζοντας δυσκολία προσαρμογής στο θρεπτικό υλικό και 2.8 φορές αύξηση του 

χρόνου διπλασιασμού (451 min) σε σχέση με τα κύτταρα αγρίου τύπου (rdnwt) για τα 

οποία ο χρόνος αυτός προσδιορίστηκε στα 158 min. H μετάλλαξη rdn2 προκαλεί 

κυτταρική ανάπτυξη με χρόνο διπλασιασμού 166 min, δηλαδή στα επίπεδα ανάπτυξης 

των κυττάρων αγρίου τύπου. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συνδυασμός της com1 με την  rdn2 μετάλλαξη επιτρέπει 

στα κύτταρα επίπεδα κυτταρικής ανάπτυξης όμοια με αυτά των κυττάρων αγρίου 

τύπου, αφού ο χρόνος διπλασιασμού ήταν 127 min. Ο συνδυασμός μάλιστα της  rdn2 

με την  com6 μετάλλαξη οδηγεί σε φαινότυπο ακόμη ταχύτερης ανάπτυξης, αφού τα 

κύτταρα αναπτύσσονται πλέον με χρόνο διπλασιασμού μόλις 84 min. 

 

2. Εύρεση της βέλτιστης τελικής συγκέντρωσης ριβοσωμάτων στο S30 με τη 

βοήθεια  in vitro συστήματος μετάφρασης 
 

Προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τελική συγκέντρωση των ριβοσωμάτων που 

περιέχονται στα S30 των στελεχών μας για τα in vitro πειράματα μετάφρασης 

ακολουθήθηκε η εξής πορεία: 

Σε σύστημα in vitro μετάφρασης τεχνητού μηνύματος poly (U), το οποίο περιείχε 

ραδιενεργά σημασμένη φαινυλαλανίνη προστέθηκαν διαδοχικά και σε αυξανόμενες 

τελικές συγκεντρώσεις εκχυλίσματα S30 από τα στελέχη προς μελέτη. Εν συνεχεία, 

προσδιορίστηκε το ποσό της ενσωμάτωσης της ραδιενεργού σημασμένης 

φαινυλαλανίνης στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα με μέτρηση σε μετρητή 

υγρού σπινθηρισμού. 

Στο Σχήμα 2 φαίνεται ότι η σύνθεση πολυφαινυλαλανίνης παρουσία μηνύματος 

poly(U) αυξάνεται μέχρι τα 28 A260/ml ριβοσωμάτων για το στέλεχος αγρίου τύπου 
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rdnwt¸ ενώ στο Σχήμα 4 φαίνεται ότι το «πλατό» της σύνθεσης πολυφαινυλαλανίνης 

επιτυγχάνεται στα 22 A260/ml ριβοσωμάτων για το στέλεχος com1rdn2. Από τα 

Σχήματα 3 και 5 όμως, φαίνεται ότι και για τα δύο αυτά στελέχη, η σύνθεση 

πολυφαινυλαλανίνης ανά A260 ριβοσωμάτων είναι μέγιστη στα 8 A260/ml ριβοσωμάτων 

στο μίγμα της αντίδρασης, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα και στα 11 A260/ml 

ριβοσωμάτων. 

Παράλληλα, από τα Σχήματα 2 και 4 φαίνεται ότι στα 11 A260/ml ριβοσωμάτων στο 

μίγμα της αντίδρασης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κατά απόλυτο αριθμό σύνθεση 

πολυφαινυλαλανίνης από ότι στα 8 A260/ml ριβοσωμάτων. Έτσι, αποφασίσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τελική συγκέντρωση ριβοσωμάτων από το κάθε στέλεχος ίση με 11 

A260/ml στα πειράματα της κινητικής ενσωμάτωσης και πολυμερισμού της 

φαινυλαλανίνης αλλά και προσδιορισμού της ακρίβειας κατά τη μετάφραση, έτσι ώστε 

να έχουμε ικανοποιητική κατά απόλυτο αριθμό σύνθεση πολυφαινυλαλανίνης καθώς 

και μεγάλη ικανότητα σύνθεσης αυτής ανά A260 ριβοσωμάτων. 
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Σχήμα 1: Καμπύλες ανάπτυξης. Κύτταρα αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων στελεχών (αρχική 
συγκέντρωση 105 κύτταρα / ml) αναπτύχθηκαν σε  θρεπτικό υλικό YPD στους 30°C. (▲)L1494  
φέρον το pRDNwt, (♦) L1893  φέρον το pRDNcom6rdn2, ( )L1888 φέρον το pRDNcom1rdn2, (■) 
L1522 φέρον το pRDN2, (▲) L1887 φέρον το pRDNcom1.  
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Σχήμα 2: Καμπύλες δοσο-απόκρισης για αυξανόμενες συγκεντρώσεις ριβοσωμάτων στο S30 του 
στελέχους rdnwt. Σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης (PolyPhe) (■) παρουσία poly(U) και (♦) 
απουσία poly(U): σε αυτή την περίπτωση, ο σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης οφείλεται στο 
ενδογενές mRNA που υπάρχει στο S30 του στελέχους. 
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 Σχήμα 3: Σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης έναντι αυξανόμενης συγκέντρωσης ριβοσωμάτων 

του στελέχους αγρίου τύπου rdnwt. 
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Σχήμα 4: Καμπύλες δοσο-απόκρισης για αυξανόμενες συγκεντρώσεις ριβοσωμάτων στο S30 
του στελέχους com1rdn2. Σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης (PolyPhe) (■) παρουσία poly(U) 
και (♦) απουσία poly(U): σε αυτή την περίπτωση, ο σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης 
οφείλεται στο ενδογενές mRNA που υπάρχει στο S30 του στελέχους. 
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Σχήμα 5: Σχηματισμός πολυφαινυλαλανίνης έναντι αυξανόμενης συγκέντρωσης 
ριβοσωμάτων του στελέχους com1rdn2. 
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3. Πρωτεϊνοσυνθετική ικανότητα αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων στελεχών 

 

Η πρωτεϊνοσυνθετική ενεργότητα των αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων στελεχών 

μετρήθηκε με τη βοήθεια in vitro συστήματος ελεύθερου κυττάρων χρησιμοποιώντας 

τεχνητό μήνυμα μετάφρασης poly(U). Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται [3H]Phe-

tRNA αντί [3H]Phe και tRNA, έτσι ώστε οι μετρήσεις που λαμβάνονται να εξαρτώνται 

μόνο από την ικανότητα των ριβοσωμάτων να πρωτεϊνοσυνθέτουν και όχι από την 

αντίδραση αμινοακυλίωσης του tRNA που επιτελείται από τις αμινοακυλο-tRNA 

συνθετάσες. 

Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά ενσωμάτωσης φαινυλαλανίνης για το 

κάθε στέλεχος, λαμβάνοντας ως 100% το ποσό ενσωμάτωσης φαινυλαλανίνης στο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( 64 λεπτά ) για το κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Από το 

σχήμα αυτό, βλέπουμε ότι το στέλεχος αγρίου τύπου rdnwt εμφανίζει το μικρότερο 

ρυθμό ενσωμάτωσης φαινυλαλανίνης σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη. Επίσης, 

φαίνεται ότι τα στελέχη com1rdn2 και  com6rdn2 εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό 

ενσωμάτωσης φαινυλαλανίνης σε σχέση με τα άλλα στελέχη μέχρι το πέρας των 16 min 

της επώασης, ενώ μετά από 32 min επώασης φαίνεται να αποκαθίσταται μία ισορροπία 

στο ρυθμό ενσωμάτωσης της φαινυλαλανίνης από όλα τα στελέχη.  
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Σχήμα 6: Ποσοστό επί τις % ενσωμάτωσης φαινυλαλανίνης στα χρονικά διαστήματα 1, 
4, 16, 32 και 64 λεπτών επώασης στους 300C. ( ) rdnwt, ( ) com1, ( ) rdn2, ( ) 
com1rdn2, ( ) com6rdn2.  
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4. Επίδραση των rdn και com σημειακών μεταλλάξεων επί της πιστότητας της 

μετάφρασης 

 

Η ακρίβεια της μετάφρασης προσδιορίζεται από τη συχνότητα λάθους (Error 

Frequency). Η συχνότητα λάθους, στην in vitro δοκιμασία μετάφρασης την οποία 

εφαρμόζει το εργαστήριο μας, ορίζεται ως ο λόγος της λανθασμένης ενσωμάτωσης 

ραδιενεργού λευκίνης προς το άθροισμα των ενσωματώσεων ραδιενεργού 

φαινυλαλανίνης και λευκίνης, χρησιμοποιώντας ως μήνυμα mRNA την τεχνητά 

επαναλαμβανόμενη αλληλουχία UUU [(poly(U)] η οποία κωδικοποιεί το 

συμπληρωματικό (cognate) αμινοξύ φαινυλαλανίνη και είναι ημι-συμπληρωματική 

(near cognate) ως προς τη λευκίνη. 

Η συχνότητα λάθους για τα κύτταρα που φέρουν τη χρωμοσωματική RDN 

αλληλουχία (wt) βρέθηκε ότι είναι 16 λάθη ανά 104 μεταφραζόμενα κωδίκια (δηλ. E.F. 

= 0.0016), και η οποία βρίσκεται εντός των ορίων που προσδιορίζονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Loftfield et al. 1972, Edelman et al. 1977, Bouadloun et al. 1983).  

H απομάκρυνση της χρωμοσωματικής RDN αλληλουχίας και η εισαγωγή της 

πλασμιδιακής PRDN-wt καθώς και η εισαγωγή των σημειακών μεταλλάξεων σε 

συγκεκριμένες βάσεις του 18S rRNA της μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας, 

αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας σε ότι αφορά την επίδραση τους επί της 

μεταφραστικής πιστότητας. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις συχνότητες λάθους για τα 

αγρίου τύπου και για τα μεταλλαγμένα στελέχη. 

 

 Πίνακας 4: Συχνότητες λάθους των αγρίου τύπου και των μεταλλαγμένων στελεχών 

Στέλεχος Αριθμός 

πειραμάτων 

Συχνότητα λάθους ± S.E Λόγος∗ 

rdnwt 5 0.0036 ± 0.0004 1.00 

rdn2 5 0 0 

com1 6 0.0051 ± 0.0002 1.42 

com1rdn2 6 0.0037 ± 0.0003 1.03 

com1rdn6 4 0.0035 ± 0.0002 0.97 

 

 ∗ Λόγος της συχνότητας λάθους των μεταλλαγμένων έναντι των αγρίου 
τύπου ριβοσωμάτων  
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Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, επιβεβαιώνεται πως οι μεταλλάξεις στο 

18S rRNA επηρεάζουν την ακρίβεια με την οποία επιτελείται η μετάφραση, καθώς 

είναι γνωστό πως κύριος ρόλος της μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας είναι η σωστή 

αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. 

Παρατηρείται, λοιπόν, πως η υποκατάσταση C310G (com1) προκαλεί απώλεια της 

μεταφραστικής πιστότητας ενώ η υποκατάσταση G517A (rdn2) φαίνεται πως προσδίδει 

υπερακρίβεια κατά τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης των mRNAs καθώς ελαττώνει 

σε μηδενικά επίπεδα, τουλάχιστον για την ευαισθησία της μεθόδου μας, την πιθανότητα 

εισαγωγής λανθασμένου αμινοξέος στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα. 

Ο συνδυασμός της μετάλλαξης  rdn2  με καθεμία από τις μεταλλάξεις com1 και 

com6 (υποκατάσταση G1206C) επιφέρει επίπεδα συχνότητας λάθους ίδια με αυτά των 

κυττάρων αγρίου τύπου. Δηλαδή, η αύξηση των συχνοτήτων λάθους που προκαλείται 

από τις μεταλλάξεις com1 και προφανώς com6, αντισταθμίζεται από την ταυτόχρονη 

παρουσία της rdn2. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός των 

μεταλλάξεων αυτών δρα αθροιστικά και όχι συνεργατικά.  

 

5. Αντίσταση των αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων κυττάρων έναντι της 

παρομομυκίνης 

 

5.1. Αναστολή της ανάπτυξης παρουσία παρομομυκίνης σε υγρές καλλιέργειες 

 

Προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο εργαστήριο μας, όσο και 

σε άλλα εργαστήρια έχουν δείξει ότι κύτταρα που φέρουν μεταλλάξεις που επηρεάζουν 

τη μεταφραστική πιστότητα, παρουσιάζουν ευαισθησία ή ανθεκτικότητα στη επίδραση 

αμινογλυκοζιτικών αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα, είθισται η απώλεια της μεταφραστικής 

ακρίβειας να συνοδεύεται από ευαισθησία των κυττάρων στα εν λόγω αντιβιοτικά, ενώ 

αντίθετα η αύξηση της πιστότητας συνδέεται με αύξηση της ανθεκτικότητας των 

κυττάρων σε αυτά. 

Στο εργαστήριο μας εξετάστηκε η επίδραση ενός αμινογλυκοζίτη, της 

παρομομυκίνης στην ανάπτυξη των κυττάρων αγρίου τύπου όσο και των 

μεταλλαγμένων rdn στελεχών. Όπως διαπιστώθηκε από την προηγούμενη παράγραφο, 

οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την ακρίβεια με την οποία επιτελεί τη μετάφραση ο 

σακχαρομύκητας και όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, παρουσιάζουν διαφορετικά πρότυπα 

αντίστασης στο προαναφερόμενο αντιβιοτικό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του σχήματος , 
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κύτταρα που φέρουν τη μετάλλαξη com1 η οποία προκαλεί ελάττωση της 

μεταφραστικής πιστότητας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη δράση της παρομομυκίνης με 

το 50% αναστολής της ανάπτυξής τους να εμφανίζεται μόλις στα 5 μΜ του 

αντιβιοτικού, ενώ το στέλεχος rdn2 το οποίο φαίνεται πως επιτελεί τη μετάφραση με 

υψηλή ακρίβεια παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα στην παρομομυκίνη με το 50% 

της αναστολής της ανάπτυξης των κυττάρων να παρατηρείται πάνω από τα 500μΜ του 

αντιβιοτικού. Οι συγκεντρώσεις της παρομομυκίνης στις οποίες παρατηρείται το 50% 

της αναστολής της ανάπτυξης των κυττάρων δίνονται στον Πίνακα 5. 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Παρουσιάζει τις συγκεντρώσεις της παρομομυκίνης οι οποίες προκαλούν αναστολή 
της ανάπτυξης των κυττάρων, κατά 50% σε σχέση με τα κύτταρα-μάρτυρας. Οι τιμές που 
δίνονται αντιστοιχούν στον μέσο όρο ± τυπική απόκλιση 

Στέλεχος L1494 L1522 L1887 L1888 
(rdnwt) (rdn2) (com1) (com1rdn2) 

L1893 
(com6rdn2) 

[PM] για 50% 
αναστολή 
ανάπτυξης 

(μΜ) 

 
75±7 

 
508±94 

 
5±2 

 
85±5 

 
125±11 

Αριθμός 
επαναλήψεων 

7 8 8 6 6 
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Σχήμα 7: Παρουσιάζει την αναστολή της ανάπτυξης παρουσία παρομομυκίνης. Τα κύτταρα 
αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό YPD στους 30°C έως οπτικής απορρόφησης 0.9 στα 660nm το 
οποίο λαμβάνεται ως 100% της ανάπτυξης. (♦) rdnwt, (■) com1 (▲) com1rdn2, , ( ) com6rdn2, (■) 
rdn2. 

 65 
 



Αποτελέσματα 

5.2. Αναστολή της ανάπτυξης παρουσία παρομομυκίνης σε τρυβλία petri  

 

Η επαλήθευση των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων εξακριβώθηκε έπειτα από 

ανάπτυξη των κυττάρων αγρίου τύπου και των μεταλλαγμένων στελεχών σε στερεές 

YPAD καλλιέργειες στις οποίες είχαν προστεθεί φίλτρα που είχαν εμποτισθεί με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις παρομομυκίνης (0, 10, 30, 60, 120, 150 και 300 mg/ml). Η 

ακτίνα του κύκλου που δημιουργείται γύρω από κάθε εμποτισμένο με παρομομυκίνη 

φίλτρο, πέρα από την οποία είναι ευδιάκριτος ο σχηματισμός κυτταρικών αποικιών 

ορίζει την αντίσταση των αντίστοιχων κυττάρων έναντι του αντιβιοτικού και είναι 

ενδεικτικός της ευαισθησίας ή της ανθεκτικότητας τους έναντι αυτού. Έτσι, οι αποικίες 

των ευαίσθητων στελεχών αναμένεται να απέχουν από το φίλτρο πολύ περισσότερο σε 

σχέση με τις αποικίες των πιο ανθεκτικών στελεχών. 

Στο Σχήμα 8 βλέπουμε ότι το com1 στέλεχος παρουσιάζει  την μεγαλύτερη 

ευαισθησία στο αντιβιοτικό, αφού ακόμη και για τις μικρές συγκεντρώσεις του 

αντιβιοτικού 10 και 30 mg/ml εμφανίζεται σημαντική αναστολή της ανάπτυξης των 

κυττάρων του. Αντίθετα, το στέλεχος rdn2 φαίνεται να είναι ανεπηρέαστο στις 

συγκεντρώσεις αυτές του αντιβιοτικού και εμφανίζει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα στην 

παρομομυκίνη, αφού ακόμη και σε συγκεντρώσεις 300 mg/ml δεν παρατηρείται 

σημαντική αναστολή της ανάπτυξής του και οι αποικίες των μεταλλαγμένων κυττάρων 

εξακολουθούν να πλησιάζουν το φίλτρο. Η συμπεριφορά αυτή του rdn2 στελέχους 

ευρίσκεται σε συμφωνία με τα προαναφερθέντα πειραματικά ευρήματα. Το στέλεχος 

com1rdn2 που φέρει το συνδυασμό των δύο παραπάνω μεταλλάξεων, φαίνεται ότι 

παρουσιάζει επίπεδα ευαισθησίας έναντι της παρομομυκίνης μεταξύ των δύο ακραίων 

τιμών της καθεμιάς από τις μεταλλάξεις που φέρει. Μάλιστα, τα επίπεδα ευαισθησίας 

του στην παρομομυκίνη, όπως φαίνεται σε όλες τις συγκεντρώσεις αυτής είναι 

παρόμοια με αυτά του στελέχους αγρίου τύπου rdnwt, κάτι το οποίο έρχεται επίσης σε 

συμφωνία με τα πειράματα αντίστασης σε υγρές καλλιέργειες. 

Όσον αφορά στο διπλά μεταλλαγμένο στέλεχος com6rdn2, αυτό φαίνεται να είναι 

περισσότερο ανθεκτικό στην παρομομυκίνη από το com1rdn2 στέλεχος, αφού στις 

συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού 150 και 300 mg/ml παρατηρείται ξεκάθαρα μικρότερη 

αναστολή της ανάπτυξής του σε σχέση με το com1rdn2. Μάλιστα το com6rdn2 

στέλεχος εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην παρομομυκίνη και από το rdnwt 

στέλεχος, κάτι που επίσης επαληθεύει το εύρημα από τις υγρές καλλιέργειες. 
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Σχήμα 8: Αναστολή ανάπτυξης των αγρίου τύπου και μεταλλαγμένων κυττάρων σε στερεές 
καλλιέργειες παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων παρομομυκίνης (Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε 
συγκεντρώσεις παρομομυκίνης σε mg/ml). Ο βαθμός αναστολής φαίνεται από την απόσταση στην 
οποία βρίσκονται οι αποικίες των κυττάρων από τα εμποτισμένα με παρομομυκίνη φίλτρα. 
 

 67 
 



Αποτελέσματα 

Στο Σχήμα 8, εκτός από την ανθεκτικότητα προς την παρομομυκίνη, έχουμε και 

διάγνωση, με την βοήθεια της έντασης του χρώματος των αποικιών, σχετικά με το κατά 

πόσο οι μεταλλάξεις που μελετήσαμε παρουσιάζουν κατασταλτική ή αντικατασταλτική 

δράση, αλλά και κατά πόσο το αντιβιοτικό παρομομυκίνη προκαλεί φαινοτυπική 

καταστολή. Όπως προαναφέρθηκε, τα υπό μελέτη στελέχη φέρουν τη σημειακή 

μετάλλαξη ade1-14 , η οποία φέρει το κωδίκιο τερματισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης 

UGA εντός του γονιδίου που κωδικοποιεί τη βιοσύνθεση ενζύμου που συμμετέχει στην 

πορεία βιοσύνθεσης της αδενίνης. Η παρουσία της αδενίνης είναι υπεύθυνη για την 

απουσία του χρώματος στις αποικίες των κυττάρων. Όπως φαίνεται από τις εικόνες του 

σχήματος, οι αποικίες του com1 στελέχους είναι άχρωμες. Αυτό σημαίνει ότι η 

μετάλλαξη com1 καταστέλλει το κωδίκιο λήξης της μετάλλαξης ade1-14, με 

αποτέλεσμα να συντίθεται πλέον αδενίνη και να μην υπάρχει σκούρο κόκκινο χρώμα. 

Αντίθετα, η μετάλλαξη rdn2 εμφανίζεται ως ισχυρά αντικατασταλτική μετάλλαξη και 

μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες μεταλλάξεις, αφού παρατηρείται έντονο 

σκούρο χρώμα στις αποικίες των κυττάρων που τη φέρουν. Αξίζει να παρατηρηθεί και 

το ενδιάμεσο χρώμα που εμφανίζουν τα κύτταρα του στελέχους com1rdn2 που φέρει το 

συδυασμό των μεταλλάξεων αυτών. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα 

προαναφερθέντα αποτελέσματα της in vitro μετάφρασης που είχαν δείξει ότι η rdn2 

είναι υπερακριβής μετάλλαξη, η com1 επιρρεπής στα λάθη και τα διπλά μεταλλαγμένα 

ενδιάμεσα. 

Τέλος, η απώλεια του χρώματος που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

στην περιοχή των αποικιών που γειτνιάζουν με τα εμποτισμένα με παρομομυκίνη 

φίλτρα, οφείλεται σε φαινοτυπική καταστολή εκ μέρους της παρομομυκίνης. 

 

6. Επίδραση επί της πιστότητας παρουσία παρομομυκίνης 

 

Όπως είδαμε στα πειράματα αναστολής της ανάπτυξης παρουσία παρομομυκίνης 

στα τρυβλία petri, η παρομομομυκίνη είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή των 

κωδικίων λήξης UGA σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με το στέλεχος. 

Θελήσαμε λοιπόν να ελέγξουμε τη γενικότερη επίδραση του αντιβιοτικού αυτού επί της 

ακρίβειας της μετάφρασης που αφορά στη λανθασμένη ανάγνωση και άλλων κωδικίων 

εκτός εκείνων της λήξης με τη βοήθεια του in vitro συστήματος μετάφρασης.  

Έτσι, τα πειράματα προσδιορισμού της μεταφραστικής ακρίβειας που 

περιγράφηκαν στην παράγραφο 4 επαναλήφθηκαν χρησιμοποιώντας το 
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αμινογλυκοζιτικό αντιβιοτικό παρομομυκίνη σε τελική συγκέντρωση 50μΜ (Πίνακας 

6). Ως γνωστόν, παρουσία του αντιβιοτικού αναμένεται αύξηση της συχνότητας λάθους 

εξαιτίας της λανθασμένης ανάγνωσης των αντικωδικίων που φέρονται στα μόρια των 

tRNAs. Συγκρίνοντας τις τιμές συχνότητας λάθους του πίνακα αυτού με τις αντίστοιχες 

του Πίνακα 4 βλέπουμε ότι η παρουσία της παρομομυκίνης είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των λαθών κατά τη μετάφραση σε όλα τα στελέχη. Μάλιστα, η επίδρασή της 

επί της ακρίβειας ήταν πολύ μεγαλύτερη στο επιρρεπές στα λάθη στέλεχος com1, ενώ 

αντίθετα ήταν μικρότερη στο υπερακριβές στέλεχος rdn2. 

 

 
Πίνακας 6 : Παρουσιάζει τις συχνότητες λάθους των αγρίου τύπου και των 
μεταλλαγμένων στελεχών παρουσία 50μΜ παρομομυκίνης 

 

Στέλεχος Συχνότητα λάθους Λόγος∗ 

rdnwt 0.0140 1.00 

rdn2 0.0067 0.48 

com1 0.0444 3.17 

com1rdn2 0.0346 2.47 

com1rdn6 0.0243 1.74 

 ∗ Λόγος της συχνότητας λάθους των μεταλλαγμένων έναντι των αγρίου 
τύπου ριβοσωμάτων  

 

7. Ικανότητα πρόσδεσης στις θέσεις A και P των μεταλλαγμένων στελεχών 

 

Η ικανότητα δέσμευσης του [3H]-Phe-tRNA και του N-Ac-[3H]-Phe-tRNA στις 

θέσεις  A και P, αντίστοιχα, των μεταλλαγμένων ριβοσωμάτων εκφράζεται ως επί τοις 

εκατό (%) ποσοστό της ικανότητας δέσμευσης των προαναφερόμενων υποστρωμάτων 

σε ριβοσώματα αγρίου τύπου.  

‘Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 9, υπάρχει σημαντική αύξηση της ικανότητας 

πρόσδεσης στην Α-θέση στο στέλεχος που φέρει την υποκατάσταση C310G (com1). Η 

αύξηση αυτή είναι χαρακτηριστική των μεταλλάξεων που προκαλούν απώλεια της 

μεταφραστικής πιστότητας και  επιβεβαιώνει τον μέχρι τώρα χαρακτηρισμό της 

συγκεκριμένης μετάλλαξης ως επιρρεπούς  στα λάθη μετάλλαξης (error prone 
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mutation). Η rdn2 μετάλλαξη παρουσιάζει ελαφρά μείωση της ικανότητας πρόσδεσης 

στην Α-θέση σε σχέση με τα ριβοσώματα αγρίου τύπου(Σχήμα 9) . 

Ο συνδυασμός της rdn2 μετάλλαξης με καθεμιά από τις com1 και com6 

μεταλλάξεις οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας πρόσδεσης στην Α-θέση του 

ριβοσώματος και μάλιστα σε επίπεδα μεταξύ της rdn2 και των com μεταλλάξεων. 

Στο ίδιο σχήμα, και σε ότι αφορά την ικανότητας πρόσδεσης στην P-θέση, 

παρατηρείται  αυξημένη ικανότητα δέσμευσης του N-Ac-[3H]-Phe-tRNA σε 

ριβοσώματα από κύτταρα φέροντα την com1 μετάλλαξη σχετικά με τα ριβοσώματα 

αγρίου τύπου. Αντίθετα, στο υπερακριβές στέλεχος rdn2 παρατηρήθηκε η μικρότερη 

ικανότητα πρόσδεσης στην P-θέση, ενώ τα διπλά μεταλλαγμένα στελέχη com1rdn2 και 

com6rdn2 εμφάνισαν σχεδόν ίδια επίπεδα ικανότητας πρόσδεσης στην P-θέση, τα 

οποία κυμάνθηκαν μεταξύ των ακραίων τιμών του com1 και rdn2 στελέχους. 
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 Σχήμα 9: Παρουσιάζει την ικανότητα δέσμευσης των  [3H]-Phe-tRNA και N-Ac-[3H]-
Phe-tRNA στις θέσεις  A και P, αντίστοιχα, των ριβοσωμάτων αγρίου τύπου και των 
μεταλλαγμένων στελεχών. Η ικανότητα πρόσδεσης εκφράζεται ως ποσοστό (%) επί του 
αγρίου τύπου. Οι τιμές αφορούν τους μέσους όρους και οι κατακόρυφες γραμμές τις 
τυπικές αποκλίσεις (Μ.Ο ± S.E) 

 

 

 

 

 70 
 



Αποτελέσματα 

8. Μελέτη της οξειδωτικής κατάστασης κυττάρων ζύμης που φέρουν μεταλλάξεις 

στο 18S rRNA του ριβοσώματος είτε σε μόρια που ενέχονται στην πορεία της 

μετάφρασης.  

 

Το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί ενδιαφέρουσες υποθέσεις σχετικά με την 

πιθανότητα μεταβολής της οξειδωτικής κατάστασης του κυττάρου από, μεταξύ άλλων, 

μεταλλάξεις που επηρεάζουν την πιστότητα ή/και την ταχύτητα της πρωτεϊνοσύνθεσης. 

Οι υποθέσεις βασίστηκαν στην διαπίστωση ότι σε γηρασμένα κύτταρα παρατηρείται 

αυξημένο οξειδωτικό στρες, ενώ παράλληλα επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στην πιστότητα και ταχύτητα της πρωτεϊνοσύνθεσής τους. 

Θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε μία πρώτη διερεύνηση της πιθανής αυτής 

συσχέτισης χρησιμοποιώντας κύτταρα στα οποία έχει προκληθεί μέσω μεταλλάξεων 

μεταβολή στην πιστότητα με την οποία επιτελούν την μετάφραση. Τα μεταλλαγμένα 

αυτά κύτταρα υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες ελέγχου διαφόρων παραμέτρων που 

σχετίζονται με τον προσδιορισμό της οξειδωτικής τους κατάστασης. 

Επειδή, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που συσχετίζει πιστότητα μετάφρασης και 

οξειδωτική κατάσταση του κυττάρου, σε αυτή την πρώτη φάση δεν χρησιμοποιήσαμε 

τις υπό μελέτη μεταλλάξεις στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αντ’ 

αυτών χρησιμοποιήσαμε δύο μεταλλάξεις που συσχετίζονται μεταξύ τους και είναι ήδη 

επαρκώς χαρακτηρισμένες από το εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Έτσι λοιπόν, για την μελέτη της οξειδωτικής κατάστασης κυττάρων ζύμης, τα οποία 

βρίσκονται στο τέλος της λογαριθμικής φάσης ανάπτυξής τους (late log phase) 

απομονώθηκαν κυτταροπλασματικά εκχυλίσματα από κύτταρα αγρίου τύπου rdnwt 

(στέλεχος L1494), από κύτταρα που φέρουν την κατασταλτική μετάλλαξη sup45 στο 

γονίδιο που κωδικοποιεί τον παράγοντα τερματισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης eRF-1 

(στέλεχος L1718), καθώς και από κύτταρα που φέρουν το συνδυασμό της sup45 

μετάλλαξης με τις σημειακές μεταλλάξεις rdn4 και rdn6 στο 18S rRNA (στέλεχος 

L1721). Ενδεικτικά, στον Πίνακα 7 παρατίθενται οι συχνότητες λάθους ( E.F. ) των 

στελεχών αυτών. 
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 Πίνακας 7: Συχνότητες λάθους των στελεχών L1494, L1718 και L1721 κατά τη 
μετάφραση σε σύστημα ελεύθερο κυττάρων.  

Στέλεχος Συχνότητα λάθους Λόγος∗ 

rdnwt 0,0036 1.00 

sup45 0.0166 4.61 

sup45rdn4rdn6 0.0057 1.58 

 ∗ Λόγος της συχνότητας λάθους των μεταλλαγμένων προς τα αγρίου τύπου 

ριβοσώματα  

 

Βλέπουμε δηλαδή, ότι η sup45 αυξάνει τα λάθη κατά τη μετάφραση, ενώ η 

ταυτόχρονη ύπαρξη και των rdn4 και rdn6 μεταλλάξεων οδηγεί σε μείωση μέχρι τα 

επίπεδα του αγρίου τύπου. 

Τα κυτταροπλασματικά εκχυλίσματα λήφθηκαν όπως περιγράφεται παραπάνω 

(Υλικά και Μέθοδοι, παράγραφος 2.10) και στη συνέχεια υπεβλήθησαν σε δοκιμασία 

μέτρησης των υπεροξειδωμένων λιπιδίων, καθώς και των ελεύθερων ή δεσμευμένων 

σουλφυδρυλικών ομάδων των πρωτεϊνικών  και μη μορίων που περιέχονται σε αυτά. Οι 

αναλύσεις αυτές έλαβαν χώρα στο εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών από την ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Χ. 

Γεωργίου. Η μέτρηση των δεικτών αυτών έγινε απουσία και παρουσία του 

αμινογλυκοσιδικού αντιβιοτικού παρομομυκίνη σε συγκέντρωση 50μΜ. Η 

παρομομυκίνη χρησιμοποιήθηκε σε αυτού του είδους τα πειράματα για τον εξής λόγο: 

Η παρομομυκίνη ως αμινογλυκοζιτικό αντιβιοτικό αυξάνει τα λάθη κατά τη μετάφραση 

σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη. Έτσι, αν οι ενδεχόμενες διαφορές που θα 

εμφανίζονταν μεταξύ της οξειδωτικής κατάστασης των στελεχών μας απουσία 

παρομομυκίνης μεταβάλλονταν σημαντικά, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση παρουσία 

παρομομυκίνης, αυτό θα αποτελούσε μία επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της μεταφραστικής πιστότητας και της οξειδωτικής κατάστασης του 

κυττάρου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι οι υπό μελέτη μεταλλάξεις είναι σημειακές 

υποκαταστάσεις βάσεων σε ορισμένη περιοχή του rRNA, ενώ η οξειδωτική ισορροπία 

μετράται από τη μεταβολή στις συγκεντρώσεις ορισμένων μορίων σε ολόκληρο το 

κύτταρο. Συνεπώς, η πιθανή διαπίστωση ακόμη και μικρών μεταβολών στις 

συγκεντρώσεις μορίων-δεικτών οξειδωτικού στρες θα είναι εντυπωσιακή και χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης.  
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8.1. Υπεροξείδωση λιπιδίων 

 

Η υπεροξείδωση των λιπιδίων μετρήθηκε σε pmoles μαλονικής διαλδεϋδης (MDA), 

που είναι το προϊόν οξείδωσής τους ανά χιλιοστογραμμάριο ολικής πρωτεΐνης. Στο 

Σχήμα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα στελέχη που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, απουσία και παρουσία του αμινογλυκοζιτικού αντιβιοτικού παρομομυκίνη 

(50μΜ). 
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 Σχήμα 10: Υπεροξείδωση λιπιδίων σε pmoles MDA / mg ολικής πρωτεΐνης   
παρουσία 0 και 50μΜ παρομομυκίνης (PM)  

 

Από το παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι το στέλεχος sup45, το οποίο εμφανίζει 

συχνότητα λάθους κατά 2,9 φορές μεγαλύτερη αυτής του sup45rdn4rdn6 στελέχους 

κατά τη μετάφραση, παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μείωση οξείδωσης λιπιδίων 

ανά mg ολικής πρωτεΐνης σε σχέση με το sup45rdn4rdn6 στέλεχος. Φαίνεται δηλαδή, 

ότι το επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45 υπόκειται σε μικρότερο οξειδωτικό στρες 

από το στέλεχος sup45rdn4rdn6 που εμφανίζει συχνότητα λάθους κοντά στα επίπεδα 

του αγρίου τύπου στελέχους rdnwt. Μικρή μείωση εμφανίζει το sup45 και σε σχεέση με 

το αγρίου τύπου στέλεχος L1494. 

Παρουσία 50 μΜ του αντιβιοτικού παρομομυκίνη, το οποίο επάγει τα λάθη κατά τη 

μετάφραση σε όλα τα στελέχη, φαίνεται ότι η οξείδωση των λιπιδίων είναι σημαντικά 

μειωμένη σε αυτά σε σχέση με την οξείδωσή τους απουσία παρομομυκίνης, κάτι που 
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επίσης συμφωνεί με την προαναφερθείσα παρατήρηση πως η απώλεια σε μεταφραστική 

ακρίβεια συνοδεύεται και από μείωση του οξειδωτικού στρες των κυττάρων. 

 

8.2. Οξειδοαναγωγική κατάσταση σουλφυδρυλικών ομάδων 

 

Σε περιπτώσεις έντονου οξειδωτικού στρες οι ελεύθερες σουλφυδρυλομάδες  (-SH ) 

διαφόρων μορίων οξειδώνονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν δισουλφιδικές γέφυρες ( 

S-S ) μεταξύ αυτών.  

Στο Σχήμα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης δισουλφιδικών 

γεφυρών μεταξύ μη πρωτεϊνικών μορίων (NPSSR) σε μmoles ανά γραμμάριο ολικής 

πρωτεΐνης. 
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 Σχήμα 11: Ποσά σχηματιζόμενων δισουλφιδικών γεφυρών μεταξύ μη 
πρωτεϊνικών μορίων σε μmoles NPSSR / g ολικής πρωτεΐνης απουσία 
παρομομυκίνης (PM) και παρουσία 50μΜ παρομομυκίνης   

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται, ότι το επιρρεπές στα λάθη κατά την 

πρωτεϊνοσύνθεση στέλεχος sup45 εμφανίζει στατιστικά σημαντική μείωση της 

σύνθεσης δισουλφιδικών γεφυρών σε σχέση με το τριπλά μεταλλαγμένο στέλεχος 

sup45rdn4rdn6, το οποίο εμφανίζει συχνότητα λάθους κοντά στα επίπεδα του αγρίου 

τύπου στελέχους. Έτσι και αυτός ο δείκτης οξειδωτικού στρες δείχνει ότι τα κύτταρα 

που επιτελούν τη διαδικασία της μετάφρασης με χαμηλή πιστότητα παρουσιάζουν 

χαμηλότερο οξειδωτικό στρες. Ανάλογα αποτελέσματα λαμβάνονται και παρουσία 

παρομομυκίνης, αν και οι διαφορές είναι σχετικά μικρές. 
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Στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης δισουλφιδικών 

γεφυρών μεταξύ μορίων οξειδωμένης γλουταθειόνης (GSSG) σε μmoles ανά 

γραμμάριο ολικής πρωτεΐνης. Η γλουταθειόνη (GSH) είναι ένα τριπεπτίδιο (γ-Glu-Cys-

Gly) και χρησιμεύει ως ρυθμιστικό σουλφυδρυλομάδων, διατηρώντας τα κατάλοιπα 

κυστεΐνης σε ανηγμένη μορφή. Όταν όμως τα κύτταρα υφίστανται έντονο οξειδωτικό 

στρες, η γλουταθειόνη μεταπίπτει στην οξειδωμένη μορφή της κατά την οποία 

σχηματίζονται γέφυρες S-S μεταξύ των σουλφυδρυλικών της ομάδων. 
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Σχήμα 12: Ποσά σχηματιζόμενων δισουλφιδικών γεφυρών μεταξύ μη 
οξειδωμένων μορίων γλουταθειόνης σε μmoles GSSG / g ολικής πρωτεΐνης 
παρουσία 0 και 50μΜ παρομομυκίνης (PM) 

 

 

 

Έτσι λοιπόν, το επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45 εμφανίζει μειωμένα ποσά 

οξειδωμένων μορίων γλουταθειόνης σε σχέση με το sup45rdn4rdn6 στέλεχος. 

Παρουσία παρομομυκίνης κατά την οποία αυξάνονται τα λάθη σε όλα τα στελέχη, 

εμφανίστηκε μειωμένη σύνθεση δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ μορίων γλουταθειόνης 

και στα τρία στελέχη. Μάλιστα, και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως το επιρρεπές 

στα λάθη στέλεχος sup45 παρουσιάζει ελαφρώς χαμηλότερο οξειδωτικό στρες σε 

σχέση με το sup45rdn4rdn6 στέλεχος. Φαίνεται λοιπόν και από αυτό το δείκτη, ότι η 

αύξηση της σύνθεσης δισουλφιδικών γεφυρών που είναι απόρροια υψηλού οξειδωτικού 

στρες, συμβαδίζει με υψηλότερα επίπεδα μεταφραστικής πιστότητας. 

Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέτρησης των ελεύθερων 

σουλφυδριλικών ομάδων πρωτεϊνικών μορίων (PSH) σε μmoles ανά γραμμάριο ολικής 

πρωτεΐνης. Όταν η οξειδωτική κατάσταση ενός κυττάρου διατηρείται σε χαμηλά 
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επίπεδα, τότε οι σουλφυδρυλικές ομάδες που βρίσκονται σε διάφορα πρωτεϊνικά μόριά 

του διατηρούνται στην ανηγμένη τους μορφή (-SH).Έτσι, ο δείκτης αυτός είναι 

ενδεικτικός χαμηλής οξειδωτικής κατάστασης. 
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Σχήμα 13: Ποσά  ελεύθερων σουλφυδριλικών ομάδων πρωτεϊνικών μορίων 
σε μmoles (PSH) /g ολικής πρωτεΐνης παρουσία 0 και 50μΜ παρομομυκίνης 
(PM) 

 

 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45 διατηρεί ένα 

επίπεδο μη οξειδωμένων σουλφυδρυλικών ομάδων αυξημένο κατά πολλές φορές σε 

σχέση με το τριπλά μεταλλαγμένο στέλεχος. 

Αντίθετα, όταν τα κύτταρα βρίσκονται σε κατάσταση έντονου οξειδωτικού στρες, 

οι σουλφυδρυλικές ομάδες που βρίσκονται στις πρωτεΐνες του κυττάρου οξειδώνονται, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γέφυρες S-S μεταξύ των κυστεϊνών τους. 

Στο Σχήμα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέτρησης πρωτεϊνικών μορίων που 

είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς σε μmoles (PSSP) ανά 

γραμμάριο ολικής πρωτεΐνης. Το sup45 στέλεχος εμφανίζει μειωμένη συγκέντρωση 

PSSP μορίων από τα αντίστοιχα του τριπλά μεταλλαγμένου στελέχους. Ο δείκτης 

λοιπόν αυτός που είναι ενδεικτικός έντονου οξειδωτικού στρες φανερώνει και πάλι ότι 

το στέλεχος που πρωτεϊνοσυνθέτει με χαμηλή πιστότητα ανθίσταται περισσότερο στην 

εμφάνιση οξειδωτικού στρες από το τριπλά μεταλλαγμένο στέλεχος που επιτελεί τη 

μετάφραση με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρουσία του αντιβιοτικού παρομομυκίνη, 

με την οποία μειώνεται το επίπεδο της μεταφραστικής ακρίβειας σε όλα τα στελέχη, 
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βλέπουμε ότι το sup45 στέλεχος εξακολουθεί να αντιστέκεται καλύτερα στο οξειδωτικό 

στρες από το sup45rdn4rdn6 στέλεχος. 
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Σχήμα 14: Ποσά ενωμένων με δισουλφιδικό δεσμό πρωτεϊνικών μορίων 
(PSSP) σε μmoles / g ολικής πρωτεΐνης παρουσία 0 και 50μΜ παρομομυκίνης 
(PM) 

 

 

 

Τέλος, στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται ο λόγος του μετρούμενου ποσού των 

ανηγμένων μορφών των πρωτεϊνικών μορίων που φέρουν σουλφυδρυλικές ομάδες προς 

τις οξειδωμένες μορφές αυτών για το κάθε στέλεχος, απουσία παρομομυκίνης και 

παρουσία 50 μΜ παρομομυκίνης σε μmoles PSH και PSSP αντίστοιχα ανά γραμμάριο 

ολικής πρωτεΐνης. Όσο πιο υψηλές είναι οι τιμές του λόγου PSH/PSSP, τόσο πιο 

ισχυρή είναι η αντιοξειδωτική άμυνα του κυττάρου, αφού τότε οι περισσότερες 

σουλφυδρυλικές ομάδες των πρωτεϊνικών μορίων του βρίσκονται στην ανηγμένη 

μορφή. Αντίθετα, όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτού του λόγου, τόσο πιο πολλές 

είναι οι οξειδωτικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνικών του μορίων, αφού πλέον 

σχηματίζονται δισουλφιδικές γέφυρες μεταξύ αυτών (σχηματισμός PSSP μορίων). 
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Πίνακας 8: Ποσά πρωτεϊνικών μορίων που φέρουν ανηγμένες (PSH) και οξειδωμένες  

σουλφυδριλικές ομάδες (PSSP) σε μmoles/g ολικής πρωτεΐνης και λόγος αυτών, 

παρουσία 0 και 50 μΜ παρομομυκίνης. 

PSH PSSP PSH/ PSSP  
Στέλεχος 

 7,01 94,25 0,07 
L1494  

L1718 9,32 32,15 0,29  
L1721 0,00 55,84 0,00  

L1494, 50μΜ PM 2,24 76,80 0,03  
L1718, 50 μΜ PM 2,85 45,27 0,06  
L1721, 50 μΜ PM 3,34 49,90 0,07  

 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι για το τριπλά μεταλλαγμένο στέλεχος 

sup45rdn4rdn6, ο λόγος των ανηγμένων μορφών των πρωτεϊνικών μορίων που φέρουν 

σουλφυδρυλικές ομάδες  προς τις οξειδωμένες μορφές αυτών βρέθηκε σε μηδενικά 

επίπεδα, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η αντιοξειδωτική του άμυνα είναι κατά πολύ 

μειωμένη σε σχέση με το επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45. Επίσης, το στέλεχος 

sup45 εμφανίζει κατά  4.14 φορές μεγαλύτερο λόγο του δείκτη PSH/PSSP σε σχέση με 

το στέλεχος αγρίου τύπου rdnwt.  

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ξεκάθαρα, ότι το στέλεχος sup45  που είναι επιρρεπές 

στα λάθη κατά τη μετάφραση της γενετικής πληροφορίας εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη 

αντιοξειδωτική άμυνα από το στέλεχος αγρίου τύπου και από το τριπλά μεταλλαγμένο, 

τα οποία εμφανίζουν πολύ υψηλότερη μεταφραστική πιστότητα από αυτό.  
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Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας μπορεί να χωρισθεί 

σε δύο ενότητες: 

α. Στην πρώτη ενότητα μελετήθηκε η επίδραση τριών σημειακών μεταλλάξεων του 

18S rRNA της ζύμης, αντίστοιχων προς ήδη μελετημένες στην E. coli, επί της 

ακρίβειας της μετάφρασης και ορισμένων άλλων χαρακτηριστικών παραμέτρων της 

πρωτεϊνοσύνθεσης. 

β. Στη δεύτερη ενότητα μελετήθηκε η επίδραση μίας μετάλλαξης του γονιδίου που 

κωδικοποιεί τον παράγοντα τερματισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης eRF-1 καθώς και 

δύο σημειακών μεταλλάξεων του 18S rRNA διαφορετικών από αυτές της πρώτης 

θεματικής ενότητας επί της οξειδωτικής κατάστασης του ευκαρυωτικού κυττάρου. 

 

Η σωστή αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας, δηλαδή η ένταξη του 

σωστού αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση του ριβοσώματος αποτελεί ευθύνη της 

μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας. Η διασφάλιση της ένταξης του σωστού 

αμινοακυλο-tRNA μορίου, δηλαδή αυτού που φέρει αντικωδίκιο πλήρως 

συμπληρωματικό προς το κωδίκιο του mRNA που βρίσκεται στην Α-θέση τη 

δεδομένη χρονική στιγμή, ρυθμίζεται από το λεγόμενο «κέντρο ακρίβειας» του 

ριβοσώματος. Το κέντρο ακρίβειας συνίσταται κυρίως από συγκεκριμένες περιοχές 

του ριβοσωματικού RNA της μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας (18S rRNA στα 

ευκαρυωτικά και 16S rRNA στα προκαρυωτικά) και δευτερευόντως από τρείς 

τουλάχιστον ριβοσωματικές πρωτεΐνες συντηρημένες μεταξύ προ- και ευκαρυωτικών 

οργανισμών (Alksne et al. 1993, Liebman et al. 1995). 

Οι μεταλλάξεις που εξετάσθηκαν στην πρώτη ενότητα της εργασίας αυτής και τα 

στελέχη που τις φέρουν είναι (Εικόνα 18): 

i. Η μετάπτωση της γουανίνης στη θέση 517 της έλικας 18 του 18S rRNA προς 

αδενίνη. Το στέλεχος που τη φέρει ονομάζεται rdn2 

ii. Η μεταστροφή της κυτοσίνης στη θέση 310 της έλικας 12 του 18S rRNA προς 

γουανίνη. Το στέλεχος που τη φέρει ονομάζεται com1 

iii. Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω σημειακών μεταλλάξεων. Το στέλεχος που τις 

φέρει ονομάζεται com1rdn2 

iv. Ο συνδυασμός της μεταστροφής της γουανίνης στη θέση 1206 της έλικας 34 του 

18S rRNA προς κυτοσίνη (com6) με την προαναφερθείσα μετάλλαξη G517A της 

έλικας 18. Το στέλεχος που τις φέρει ονομάζεται com6rdn2 και λόγω της έλλειψης 

του στελέχους com6 αποτέλεσε τη μοναδική πηγή για τη μελέτη των ιδιοτήτων της 
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com6. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα com6 κύτταρα είναι βιώσιμα, συνεπώς η 

έλλειψη της com6 οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες προερχόμενες από το εργαστήριο 

του Chicago. 

Ως στέλεχος αγρίου τύπου στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε στέλεχος που φέρει 

το πλασμίδιο pRDN που περιέχει τα γονίδια του ριβοσωματικού RNA εν σειρά στη 

φυσιολογική τους μορφή και το οποίο ονομάζεται rdnwt. 

Οι υπό μελέτη μεταλλάξεις εισήχθησαν στα στελέχη μέσω ενός πλασμιδιακού 

συστήματος με το οποίο καθίσταται δυνατή ύστερα από την απαλοιφή των 

χρωμοσωμικών rDNA αλληλουχιών του S. cerevisiae, η εισαγωγή μίας και μοναδικής 

rDNA αλληλουχίας (Chernoff et al. 1994). Το πλασμίδιο εκφράζεται σε πολλά 

αντίτυπα και έτσι τα επίπεδα των rRNAs πλησιάζουν προς τα φυσιολογικά που 

προέρχονται από 100-200 χρωμοσωμικές επαναλήψεις. 

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης των στελεχών που έφεραν τις προαναφερθείσες 

μεταλλάξεις, βρέθηκε ότι το στέλεχος com1 παρουσιάζει πολύ βραδεία ανάπτυξη σε 

σχέση με το αγρίου τύπου στέλεχος rdnwt και μάλιστα περίπου τρεις φορές 

βραδύτερη από αυτό (Σχήμα 1). Το στέλεχος rdn2 εμφάνισε παραπλήσιο χρόνο 

ανάπτυξης προς αυτόν του στελέχους αγρίου τύπου, ενώ το στέλεχος com1rdn2 που 

έφερε το συνδυασμό των δύο αυτών μεταλλάξεων παρουσίασε μικρότερο χρόνο 

διπλασιασμού από αυτό του rdnwt κατά 20%. Η εισαγωγή δηλαδή της rdn2 

μετάλλαξης στο στέλεχος com1 είχε ως αποτέλεσμα την επαναφορά της κυτταρικής 

του ανάπτυξης στο χρόνο διπλασιασμού του rdnwt. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 

στέλεχος που έφερε το συνδυασμό των μεταλλάξεων com6 και rdn2 παρουσίασε 

ακόμη ταχύτερη κυτταρική ανάπτυξη από το στέλεχος com1rdn2, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η com6 μετάλλαξη ίσως έχει επίδραση ανάλογη, αλλά λιγότερο 

ισχυρή από την com1, αν και κάτι τέτοιο μένει να διερευνηθεί. 

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η επίδραση των μεταλλάξεων αυτών επί της 

πιστότητας της μετάφρασης με τη βοήθεια του in vitro συστήματος μετάφρασης, 

αφού πρώτα προσδιορίστηκε ότι η βέλτιστη συγκέντρωση ριβοσωμάτων για τη 

διεξαγωγή της πρωτεϊνοσύνθεσης in vtro είναι 11 Α260 μονάδες ριβοσωμάτων / ml 

διαλύματος (Σχήματα 2-5). Οι μελέτες προσδιορισμού της μεταφραστικής πιστότητας 

που ακολούθησαν, έδειξαν ότι το com1 στέλεχος αυξάνει τη συχνότητα εισαγωγής 

λανθασμένου αμινοξέος συγκριτικά με το στέλεχος αγρίου τύπου (Πίνακας 4). Η 

διαπίστωση αυτή οδήγησε στο προκαταρκτικό χαρακτηρισμό του στελέχους com1 ως 

επιρρεπούς στα λάθη (error-prone) και της μετάλλαξης com1 ως κατασταλτικής 
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(suppressor). Αντίθετα, το στέλεχος rdn2 παρουσίασε μία εκπληκτική αύξηση των 

επιπέδων της μεταφραστικής ακρίβειας, καθώς η παρατηρούμενη συχνότητα 

εισαγωγής λάθος αμινοξέων ανά 10.000 κωδίκια βρέθηκε σε μηδενικά επίπεδα. Το 

στέλεχος αυτό επιτελεί τη μεταφραστική διαδικασία με τη μεγαλύτερη ακρίβεια από 

όλα τα άλλα στελέχη και για αυτό χαρακτηρίσθηκε προκαταρκτικά αλλά με μεγάλη 

ασφάλεια ως υπερακριβές (hyperaccurate) και η rdn2 μετάλλαξη ως 

αντικατασταλτική (antisuppressor). Το στέλεχος που φέρει το συνδυασμό της com1 

με την rdn2 μετάλλαξη επέδειξε επίπεδα λάθους ίδια σχεδόν με αυτά του rdnwt, 

γεγονός που δείχνει ότι η εισαγωγή της rdn2 υπερακριβούς μετάλλαξης στο επιρρεπές 

στα λάθη στέλεχος com1 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων λάθους που 

αυτό κάνει κατά τη μετάφραση. Όσον αφορά στο στέλεχος com6rdn2, αυτό βρέθηκε 

επίσης να επιτελεί την πρωτεϊνοσύνθεση με μία συχνότητα λάθους ίδια σχεδόν με 

αυτή του αγρίου τύπου στελέχους και ελαφρώς μικρότερη από αυτή του com1rdn2 

στελέχους, γεγονός που έμμεσα επιτρέπει χαρακτηρισμό της com6 μετάλλαξης ως 

ελαφρώς λιγότερο επιρρεπούς στα λάθη από την com1. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και παρουσία του 

αμινογλυκοζιτικού αντιβιοτικού παρομομυκίνη σε συγκέντρωση 50 μΜ στο in vitro 

σύστημα μετάφρασης,. Οι κατασταλτικές μεταλλάξεις έχουν συνδεθεί με 

υπερευαισθησία σε αμινογλυκοζιτικά αντιβιοτικά, τα οποία επάγουν λάθη κατά τη 

μετάφραση και αναστέλλουν την ανάπτυξη των κυττάρων (Moazed and Noller 1987). 

Με τη χρήση  του αντιβιοτικού αυτού, το οποίο αυξάνει ούτως ή άλλως τα λάθη, 

αυξήθηκαν οι συχνότητες λάθους των υπό μελέτη στελεχών (Πίνακας 6). Όμως, 

παρουσία παρομομυκίνης, το στέλεχος com1 εμφανίζει αύξηση της συχνότητας 

λάθους κατά 3 και πλέον φορές έναντι του στελέχους αγρίου τύπου, ενώ το στέλεχος 

rdn2 εμφανίζει μία μέτρια αύξηση της συχνότητας λάθους που είναι μικρότερη και 

από αυτήν του αγρίου τύπου. Έτσι, επιβεβαιώθηκε ότι η com1 είναι κατασταλτική 

μετάλλαξη, ενώ η rdn2 αντικατασταλτική. Ως προς την επίδραση του διπλά 

μεταλλαγμένου στελέχους com1rdn2 επί της μεταφραστικής ακρίβειας, οι 

παρατηρούμενες συχνότητες λάθους που προσδιορίσθηκαν δείχνουν μία επίδραση 

στη μεταφραστική ακρίβεια που είναι ισομεγέθης αλλά αντίστροφη. Όσο δηλαδή η 

com1 αυξάνει τα λάθη κατά τη μετάφραση, τόσο η rdn2 μειώνει τα λάθη και 

επαναφέρει το κύτταρο σε φυσιολογικές συχνότητες λάθους. Δηλαδή, οι δύο 

μεταλλάξεις λειτουργούν αθροιστικά και όχι συνεργατικά. Ανάλογα αποτελέσματα 

ελήφθησαν και με το διπλά μεταλλαγμένο στέλεχος com6rdn2, γεγονός που μας 
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επιτρέπει να υποθέσουμε ότι και η com6, όπως και η com1, είναι μετάλλαξη 

επιρρεπής στα λάθη. 

 Η επαλήθευση των παραπάνω χαρακτηρισμών για τις υπό μελέτη μεταλλάξεις 

έγινε και με άλλες πειραματικές διαδικασίες. Έτσι, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

συγκεντρώσεις παρομομυκίνης σε υγρές καλλιέργειες αυτών των στελεχών του S. 

cerevisiae, παρατηρήθηκε μία εντυπωσιακά αυξημένη ευαισθησία του στελέχους 

com1 στην ανάπτυξη in vivo, με το 50% της αναστολής της ανάπτυξής του να 

εντοπίζεται στα 5μΜ μόλις του αντιβιοτικού, όταν η αντίστοιχη τιμή για το στέλεχος 

αγρίου τύπου είναι 15 φορές μεγαλύτερη (Πίνακας 5, Σχήμα 7). Αντίθετα, το rdn2 

στέλεχος παρουσίασε φανερά τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην παρομομυκίνη, 

αφού απαιτούνται περισσότερα από 500 μΜ παρομομυκίνης για να επιτευχθεί 

αναστολή της ανάπτυξής του κατά 50%. Όσον αφορά στα στελέχη που φέρουν τους 

συνδυασμούς των μεταλλάξεων com1rdn2 και com6rdn2, φαίνεται ότι το com1rdn2 

είναι πιο ευαίσθητο στην παρομομυκίνη από το com6rdn2, κάτι που επίσης 

υποδηλώνει το χαρακτηρισμό της com6 μετάλλαξης ως λιγότερο κατασταλτικής από 

την com1. 

Η κατάταξη των στελεχών ως προς την ευαισθησία τους στην παρομομυκίνη 

επιβεβαιώθηκε και από αντίστοιχα πειράματα σε στερεές καλλιέργειες 

χρησιμοποιώντας μάλιστα αυξανόμενες συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού (Σχήμα 8). 

Μάλιστα, η μελέτη της in vivo αντίστασης στην παρομομυκίνη σε στερεές 

καλλιέργειες τεκμηρίωσε και τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό της μετάλλαξης 

com1 ως κατασταλτικής και της rdn2 ως αντικατασταλτικής από το φαινότυπο που 

εμφανίζουν τα στελέχη μας όσον αφορά το χρώμα που εκδηλώνουν στους δίσκους 

petri. Έτσι παρατηρήθηκε ότι οι αποικίες του στελέχους com1 είχαν ανοικτό χρώμα 

κάτι που σημαίνει ότι η com1 μετάλλαξη κατέστειλε τα κωδίκια λήξης της 

μετάλλαξης ade1-14 με αποτέλεσμα να συντίθεται πλέον αδενίνη. Αντίθετα, οι 

αποικίες του στελέχους rdn2 εμφάνισαν φαινότυπο έντονου σκούρου χρώματος κάτι 

που σημαίνει ότι η rdn2 μετάλλαξη έδρασε ως αντικατασταλτική, με συνέπεια να 

αναγνωρίζονται πλέον τα κωδίκια λήξης και να μην συντίθεται αδενίνη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το στέλεχος που έφερε το συνδυασμό των δύο αυτών μεταλλάξεων 

εμφάνισε ενδιάμεσο ροζ χρώμα μεταξύ των ακραίων φαινοτύπων της κάθε 

μετάλλαξης ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της in vivo 

αντίστασης στην παρομομυκίνη συμφωνούν με την εξακριβωμένη διαπίστωση ότι τα 

στελέχη που είναι επιρρεπή στα λάθη κατά τη μετάφραση εμφανίζουν ευαισθησία 
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στη δράση των αμινογλυκοζιτικών αντιβιοτικών, ενώ αντίθετα τα υπερακριβή 

στελέχη εμφανίζονται ανθεκτικά. Οι παρατηρήσεις λοιπόν αυτές συμφωνούν με τον 

χαρακτηρισμό της com1 μετάλλαξης ως επιρρεπούς στα λάθη και της rdn2 ως 

υπερακριβούς από τις ευρισκόμενες τιμές συχνότητας λάθους στα in vitro πειράματα 

μετάφρασης. 

Όσον αφορά στην ικανότητα πρόσδεσης μορίων αμινοακυλο-tRNA στην Α-θέση 

του ριβοσώματος είναι εξακριβωμένο ότι τα επιρρεπή στα λάθη στελέχη εμφανίζουν 

αυξημένη ικανότητα (Karimi and Ehrenberg 1996, Lodmell and Dahlberg 1997). 

Αυτό σημαίνει ότι στην Α-θέση των ριβοσωμάτων των στελεχών αυτών είναι δυνατή 

η πρόσδεση διαφόρων αμινοακυλο-tRNA μορίων που μπορεί να είναι εκτός από τα 

σωστά (δηλαδή τα πλήρως συμπληρωματικά: cognate) και σχεδόν (near cognate) ή 

καθόλου συμπληρωματικά (non cognate) προς τα κωδίκια του mRNA. Έτσι, από τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών βρέθηκε όντως ότι το μέχρι στιγμής 

χαρακτηριζόμενο επιρρεπές στα λάθη στέλεχος com1 εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

ικανότητα πρόσδεσης στην Α-θέση και μάλιστα αυτή είναι αυξημένη κατά 42% από 

την αντίστοιχη του αγρίου τύπου στελέχους rdnwt (Σχήμα 9). Αντίθετα, το rdn2 

στέλεχος εμφανίζει τη χαμηλότερη ικανότητα πρόσδεσης μορίων αμινοακυλο-tRNA 

στην Α-θέση αφού αυτή βρέθηκε να είναι στο 93% της αντίστοιχης του στελέχους 

rdnwt.  

Τα πειράματα προσδιορισμού ικανότητας πρόσδεσης ακετυλιωμένων μορίων 

αμινοακυλο-tRNA στην P-θέση του ριβοσώματος έδειξαν ότι το στέλεχος com1 

παρουσίασε αυξημένη ικανότητα κατά 60% σε σχέση με το αγρίου τύπου στέλεχος 

και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα στελέχη, κάτι που είναι ενδεικτικό 

στελεχών που εμφανίζουν υψηλή πρωτεϊνοσυνθετική ικανότητα (Σχήμα 9). Αντίθετα, 

το rdn2 στέλεχος εμφάνισε τη χαμηλότερη ικανότητα πρόσδεσης στην P- θέση από 

όλα τα άλλα στελέχη, στο 68% αυτής του αγρίου τύπου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προαναφερθείσες μεταλλάξεις στο 18S rRNA της 

ζύμης είναι ομόλογες προς τις μεταλλάξεις που πρώτες δημιουργήθηκαν και 

μελετήθηκαν στα προκαρυωτικά κύτταρα και κυρίως στο εντεροβακτήριο 

Escherichia coli, η αρίθμηση στο οποίο συνοδεύει και τις εξεταζόμενες –στην 

παρούσα εργασία- μεταλλάξεις. Είναι χαρακτηριστικό πως στο εντεροβακτήριο όλες 

οι παραπάνω υποκαταστάσεις βάσεων στο 16S rRNA προκαλούν αντίθετα 

αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταφραστική ακρίβεια. Στα δυο δισεκατομμύρια 

χρόνια που χωρίζουν τον σακχαρομύκητα από το εντεροβακτήριο, προέκυψαν 
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εξελικτικές διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών 

του ριβοσώματος. Έτσι, ενώ στο Escherichia coli η υποκατάσταση της βάσης C στην 

θέση 310 της έλικας 18 του 18S rRNA από γουανίνη και η υποκατάσταση της G στη 

θέση 1206 της έλικας 34 του 18S rRNA από κυτοσίνη προκαλούν μείωση των λαθών 

κατά τη μετάφραση, δηλαδή αντικαταστολή, στον S. cerevisiae προκαλούν 

καταστολή. Αντίθετα, η υποκατάσταση της γουανίνης από αδενίνη στη θέση 517 της 

έλικας 18 του 18S rRNA στο E. coli προκαλεί καταστολή και άρα μείωση της 

μεταφραστικής ακρίβειας (O’Connor et al. 1992, Liebman et al. 1995), ενώ στο S. 

cerevisiae βρίσκουμε ότι αυτή προκαλεί ισχυρή αντικαταστολή συνοδευόμενη από 

μία εκπληκτική αύξηση των επιπέδων της μεταφραστικής ακρίβειας. Παρατηρούμε 

δηλαδή, ότι η επίδραση των περιοχών αυτών του ριβοσωματικού RNA της μικρής 

υπομονάδας επί της μεταφραστικής πιστότητας έχει συντηρηθεί κατά την εξέλιξη, 

αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η κατεύθυνση κατά την οποία την επηρεάζουν. 

Συμπερασματικά, ακόμη και για εκείνες τις περιοχές του rRNA που είναι 

συντηρημένες μεταξύ των οργανισμών και συμμετέχουν στις ίδιες διαδικασίες, όπως 

στην αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας, οι επιδράσεις των μεταλλαξικών 

μεταβολών δεν μπορούν να προεκταθούν εύκολα από τους προκαρυωτικούς στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς και αντίστροφα. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 

μεταλλαξική ανάλυση (mutational analysis) και του ευκαρυωτικού rRNA, επί πλέον 

του προκαρυωτικού rRNA, για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του 

ριβοσώματος. 

Στην δεύτερη ενότητα της παρούσας εργασίας, επιχειρήθηκε η συσχέτιση της 

μεταφραστικής πιστότητας και του οξειδωτικού στρες στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

Αφορμή για την διεξαγωγή της μελέτης αυτής στάθηκε η ολοένα και αυξανόμενη 

συσχέτιση μεταξύ μεταφραστικών λαθών με την πρωτεϊνική οξείδωση που αποτελεί 

δείκτη οξειδωτικού στρες. Μάλιστα, στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται πως η 

ελάττωση της μεταφραστικής πιστότητας (αύξηση λαθών) προκαλεί αύξηση της 

οξείδωσης των πρωτεϊνών που είναι ένας μόνο δείκτης οξειδωτικού στρες και το 

αντίθετο (Dukan and Nystrom 2000, Ballesteros et al. 2001). 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στελέχη που φέρουν την κατασταλτική 

μετάλλαξη sup45 στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον παράγοντα τερματισμού της 

πρωτεϊνοσύνθεσης eRF-1, καθώς και στελέχη που φέρουν το συνδυασμό της sup45 

μετάλλαξης με τις σημειακές μεταλλάξεις rdn4 και rdn6 στην έλικα 27 του 18S 

rRNA. Η επιλογή των στελεχών αυτών έγινε, επειδή ήταν ήδη πολύ καλά 
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χαρακτηρισμένα ως προς την επίδρασή τους στην ακρίβεια και άλλες παραμέτρους 

της πρωτεϊνοσύνθεσης στο ζυμομύκητα S. cerevisiae από το Εργαστήριο Βιολογικής 

Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (Velichutina et al. 2000). 

Έτσι, το στέλεχος sup45 εμφανίζει μία σημαντικά αυξημένη συχνότητα λάθους σε 

σχέση με το αντίστοιχο αγρίου τύπου στέλεχος rdnwt, ενώ το τριπλά μεταλλαγμένο 

στέλεχος sup45rdn4rdn6 εμφανίζει μία συχνότητα λάθους ελαφρώς αυξημένη σε 

σχέση με το rdnwt (Πίνακας 7). Δηλαδή, το τριπλά μεταλλαγμένο στέλεχος εμφανίζει 

πολύ υψηλότερη ακρίβεια κατά την πρωτεϊνοσύνθεση από το sup45 στέλεχος και σε 

αυτή την ενότητα εξετάσθηκε αν όντως εμφανίζει και μικρότερο οξειδωτικό στρες 

από το περισσότερο επιρρεπές στα λάθη sup45 στέλεχος, όπως θα πρότεινε η 

πρόσφατη διεθνής βιβλιογραφία. Έτσι, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών κ. Χρήστο Γεωργίου, μετρήθηκαν στα στελέχη αυτά διάφοροι οξειδωτικοί 

και αντιοξειδωτικοί δείκτες.  

Ο πρώτος οξειδωτικός δείκτης που μετρήθηκε ήταν αυτός της ευρισκόμενης 

συγκέντρωσης μαλονικής διαλδεϋδης (MDA) στο εσωτερικό του κυττάρου. Η 

μαλονική διαλδεϋδη είναι προϊόν της οξείδωσης λιπιδίων του κυττάρου από τις 

δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS) που παράγονται σε περιπτώσεις έντονου 

οξειδωτικού στρες. Άλλοι δείκτες οξειδωτικού στρες είναι οι δισουλφιδικές γέφυρες 

που σχηματίζονται μεταξύ μη πρωτεϊνικών μορίων (NPSSR), μεταξύ μορίων 

γλουταθειόνης (GSSG) και μεταξύ πρωτεϊνικών μορίων. Αυτό, διότι οι ελεύθερες 

σουλφυδρυλομάδες διαφόρων μορίων του κυττάρου οξειδώνονται υπό καταστάσεις 

έντονου οξειδωτικού στρες, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται δισουλφιδικές γέφυρες 

(S-S) μεταξύ των μορίων που τις φέρουν.  

Οι τιμές των διαφόρων οξειδωτικών δεικτών υποδεικνύουν σε αρκετές 

περιπτώσεις την αύξηση του οξειδωτικού στρες στο στέλεχος sup45rdn4rdn6 που 

προκαλεί υπερακρίβεια σε σχέση με το sup45 που είναι επιρρεπές στα λάθη και 

εμφανίζει σε πολλές περιπτώσεις μείωση των παραμέτρων του οξειδωτικού στρες. Ως 

προς τα ευρήματα άλλων εργαστηρίων ότι υπάρχει αύξηση της οξείδωσης των 

πρωτεϊνών σε ριβοσώματα που είναι επιρρεπή στα λάθη (Dukan and Nystrom 2000, 

Ballesteros et al. 2001), τα δικά μας πειράματα δεν μπόρεσαν να δώσουν ξεκάθαρη 

εικόνα. Δηλαδή, οι αλλαγές στο κύτταρο που προκαλούν οι υπό μελέτη μεταλλάξεις 

δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να δούμε σημαντικές διαφορές στα επίπεδα οξείδωσης 

των ολικών πρωτεϊνών του κυττάρου. Παρά ταύτα, οι αλλαγές είναι αρκετά 
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σημαντικές ώστε να βλέπουμε αύξηση άλλων δεικτών του οξειδωτικού στρες σε 

υπερακριβή στελέχη και ελάττωσή του σε στελέχη επιρρεπή στα λάθη. Αν οι 

προαναφερθείσες ενδείξεις για τη σχέση μεταφραστικής ακρίβειας και οξειδωτικού 

στρες ήταν σωστές, τότε θα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν με τη βοήθεια του 

αντιβιοτικού παρομομυκίνη. Ως γνωστόν, η παρομομυκίνη αυξάνει τα λάθη κατά τη 

μετάφραση σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη (Vazquez 1979). Προσθήκη λοιπόν του 

αντιβιοτικού αυτού και προσδιορισμού κατόπιν των οξειδωτικών δεικτών θα έπρεπε, 

αν υπήρχε κάποια επίδραση, αυτή να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Από τη στιγμή 

μάλιστα που οι πρώτες ενδείξεις ανέφεραν ότι η αύξηση των λαθών κατά τη 

μετάφραση ακολουθείται από μείωση του οξειδωτικού στρες, τότε θα έπρεπε να 

βρούμε μείωση των περισσοτέρων δεικτών του οξειδωτικού στρες. Όπως φαίνεται 

από το δεξί ήμισυ των Σχημάτων 10-12 και 14, πράγματι υπάρχει μείωση των 

δεικτών του οξειδωτικού στρες, πράγμα που ενισχύει τα αποτελέσματά μας και χωρίς 

την παρομομυκίνη. 

Από την άλλη μεριά, η μέτρηση του αντιοξειδωτικού δείκτη που αφορά τις 

ευρισκόμενες ποσότητες ανηγμένων σουλφυδρυλικών ομάδων σε πρωτεϊνικά μόρια 

(PSH) ανά χιλιοστογραμμάριο ολικής πρωτεΐνης βρέθηκε σε πολύ υψηλότερα 

επίπεδα στο πολύ επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45 σε σχέση με το πιο ακριβές 

στέλεχος sup45rdn4rdn6 (Σχήμα 13). Αυτό το αποτέλεσμα έδειξε ότι το πιο 

επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45 επιδεικνύει πολύ καλύτερους μηχανισμούς 

αντιοξειδωτικής άμυνας από ότι το τριπλά μεταλλαγμένο και λιγότερο επιρρεπές στα 

λάθη στέλεχος. Τέλος, προσδιορίσθηκε για μεγαλύτερη ακρίβεια και ο λόγος 

PSH/PSSP για όλα τα στελέχη (Πίνακας 8). Όταν η τιμή του λόγου αυτού είναι 

υψηλή, τότε υπερτερεί η αντιοξειδωτική άμυνα ενώ όταν είναι χαμηλή υπερτερεί η 

οξειδωμένη κατάσταση των πρωτεϊνικών μορίων και άρα είναι ενδεικτικός της 

οξειδωτικής ισορροπίας του κυττάρου. Βρέθηκε πάλι, απουσία παρομομυκίνης, ότι το 

λιγότερο επιρρεπές στα λάθη στέλεχος sup45rdn4rdn6 παρουσίασε πολύ μεγαλύτερο 

οξειδωτικό στρες (μικρότερη αντιοξειδωτική άμυνα) από το περισσότερο επιρρεπές 

στα λάθη στέλεχος sup45.  

Μια ερμηνεία που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας είναι η εξής: Η μεταφραστική διαδικασία είναι μία επίπονη διαδικασία για 

τα κύτταρα, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται τόσο με τη μορφή 

του GTP όσο και με τη μορφή του ATP, προκειμένου να βγει εις πέρας. Έτσι, ένα 

στέλεχος που επιτελεί τη μεταφραστική διαδικασία με μεγάλη ακρίβεια χρειάζεται να 
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καταναλώσει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε σχέση με ένα στέλεχος που κάνει 

περισσότερα λάθη κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή 

περισσότερο σωστών και λειτουργικών πρωτεϊνικών μορίων, ως αποτέλεσμα της 

κατανάλωσης μεγάλων ποσών ενέργειας, ενδέχεται να επιφέρει αύξηση των επιπέδων 

της οξείδωσης των πρωτεϊνών και των λιπιδίων ενός οργανισμού. Αντίθετα, ένα 

κύτταρο που επιτελεί τη μετάφραση με λιγότερη ακρίβεια, δεν καταναλώνει μεγάλα 

ποσά ενέργειας προκειμένου να επιτελέσει όλες εκείνες τις διεργασίες ελέγχου της 

ένταξης του σωστού αμινοακυλο-tRNA μορίου στην Α-θέση του ριβοσώματος και 

της διορθωτικής ανάγνωσης, και αυτή η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να 

είναι ικανή να αποτρέψει τις οξειδωτικές τροποποιήσεις σε αυτό το κύτταρο. Η 

δημιουργία δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) και άλλων ελεύθερων ριζών που 

προκαλούν τις διάφορες οξειδωτικές τροποποιήσεις πολλών μακρομορίων του 

κυττάρου είναι με την σειρά τους απόρροια αυξημένου κυτταρικού μεταβολισμού. Ο 

μεταβολισμός όπως γνωρίζουμε χρειάζεται ενέργεια προκειμένου να εκτελεσθούν οι 

ποικίλες αντιδράσεις του. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση λοιπόν, που προτείνεται 

από τη μελέτη αυτή, ένα υπερακριβές κατά τη μετάφραση κύτταρο καταναλώνει 

μεγαλύτερα ποσά ενέργειας (δηλαδή είναι μεταβολικά πιο ενεργό) και επομένως 

εμφανίζει αυξημένο οξειδωτικό στρες σε σχέση με ένα επιρρεπές σε λάθη κατά τη 

μετάφραση κύτταρο που δαπανά μικρότερα ενεργειακά αποθέματα.  

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την εξελικτική διαδικασία και τους 

μηχανισμούς της φυσικής επιλογής έχει υιοθετηθεί από τα κύτταρα ένα επίπεδο 

ακρίβειας κατά τη μετάφραση τέτοιο ώστε, από τη μία μεριά να παράγονται σε 

ικανοποιητικό αλλά όχι σε τέλειο βαθμό λειτουργικές πρωτεΐνες (περίπου 16 λάθη 

ανά 104 μεταφραζόμενα κωδίκια) και από την άλλη να διατηρείται η οξειδωτική 

ισορροπία του κυττάρου σε ανεκτά επίπεδα. 
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Summary 

A certain level of translational accuracy is essential for cell survival. Too many 

errors in the synthesis of proteins would clearly be lethal. On the other hand, if 

ribosomes are too accurate, the rate of protein synthesis is slowed to an 

unacceptable degree, again leading to death. Thus, the need for accuracy must be 

balanced with the need to synthesize proteins rapidly. 

The ribosomal RNA plays a key role in the process of the accurate decoding of 

genetic information. According to recently derived high-resolution crystal structures 

of the prokaryotic small ribosomal subunit, the decoding site is mainly composed of 

RNA, including helices 18 and 34 as well as adenines A1492 and A1493 of helix 44 

of the 16S rRNA. Furthermore, the role of ribosomal RNA in the accurate decoding 

of genetic information has been largely uncovered by suppressor or antisuppressor 

mutations that increase or decrease misreading respectively. Many of these 

mutations are in 16S rRNA of Escherichia coli. Among these are C310G in helix 

12, G1206C in helix 34 and G517A in helix 18.  

In the first part of this study we examined the function of the corresponding 

mutations com1 (C310G), com6 (G1206C) and rdn2 (G517A) in 18S rRNA of 

Saccharomyces cerevisiae. Until recently, it was not possible to study rRNA 

mutations in eukaryotes because rDNA genes are highly repeated (100-200 

tandemly repeated copies) at the RDN locus of chromosome XII in these organisms. 

This difficulty has been overcome by a system that uses a high copy plasmid 

expressing a single rDNA repeat which includes the regulatory sequences and the 

decoding regions for the 18S, 5.8S, 5S and 25S rRNA. In the presence of such 

plasmids, viable deletions covering essentially the entire RDN locus on chromosome 

XII have been recovered. Therefore, yeast cells were transformed with wild-type or 

mutant rDNA plasmids carrying the desired site-directed mutations mentioned 

above. The strains examined in this part of study were rdn2, com1 and the double 

mutants com1rdn2 and com6rdn2. The properties of mutation com6 were only 

deduced from the double mutant com6rdn2, since mutation com6 was not available 

individually. The strain used as control was the one that was transformed with the 

wild-type rDNA plasmid and referred to as rdnwt. The mutants were first 

constructed in Prof. Susan Liebman’s laboratory at the University of Illinois at 

Chicago, USA. 

Yeast cells carrying mutation com1 were viable but exhibited an extraordinary 

slow growth phenotype as they displayed a three-fold increase of their doubling 
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time over the wild-type. On the other hand, cells carrying mutation rdn2 displayed a 

growth phenotype similar to that of wild-type cells. Interestingly, the double 

mutants com1rdn2 and com6rdn2 abolished the slow growth phenotype and were 

found to grow faster than the wild-type cells. 

As far as the effect of these mutations on translational accuracy is concerned, it 

was found that com1 mutant displayed a 1.5-fold increase of the rate of 

misincorporation of the nearcognate amino acid leucine in a growing 

polyphenylalanine chain with poly(U) as template over rdnwt. In contrast, mutation 

rdn2 displayed impressive hyperaccuracy as it was found that none nearcognate 

aminoacid is added in 10.000 mRNA codons. Moreover, the double mutant 

com1rdn2 that carried the combination of these mutations, was found to exhibit 

misreading levels similar to those of the wild-type. Thus, com1 and rdn2 affect the 

decoding process to an equal degree but in reverse ways. The other double mutant 

under study, com6rdn2 also displayed an error frequency similar to that of rdnwt 

revealing that com6 is an error-prone mutation as well. These results imply that the 

effects of mutations com1, com6 and rdn2 on translational accuracy are independent 

and additive rather than synergistic. 

The results mentioned above were additionally confirmed by in vitro translation 

of poly(U) templates in the presence of paromomycin. Aninoglycoside antibiotics 

such as paromomycin are known to induce suppression of the genetic code in all 

strains. Strain com1 displayed a three-fold increase of error frequency over the wild-

type, and this confirmed its characterization as an error-prone mutant. In contrast, 

rdn2 displayed an error frequency about half of that observed for the wild-type, 

compatible with its characterization as an hyperaccurate mutant.  

The previous results were confirmed by in vivo studies of resistance of the 

strains toward the aminoglycoside antibiotic paromomycin in liquid cultures as well 

as on Petri plates. Sensitivity to paromomycin was derived by the observed 

concentration of the antibiotic at which 50% inhibition of growth was achieved. 

Therefore, com1 mutant was proved to be the most sensitive of all, as the 50% 

inhibition of its growth was observed at only 5 μΜ paromomycin compared to 75 

μΜ for the wild-type. In contrast, 50% inhibition of growth was observed at 500 μΜ 

paromomycin for the rdn2 mutant. The double mutant com1rdn2 exhibited a 

resistance to paromomycin similar to that of the wild-type, and the other double 

mutant com6rdn2 was found to be more resistant (IC50 = 125 μΜ), something that 
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implies that com6 should be less error-prone mutation than com1. Resistance in vivo 

of the strains to paromomycin that took place on petri dishes confirmed the 

sensitivity levels found in liquid cultures. The additional information provided by 

these studies had to do with the suppression or antisuppression of the nonsense 

codon UGA caused by the mutations under study. It was shown that com1 mutation 

exhibited a strong suppression of the ade1-14 marker, while the rdn2 mutation 

displayed strong antisuppression. The double mutant com1rdn2 showed a phenotype 

between the extreme phenotypes of each one of the two mutations confirming that 

com1 and rdn2 provoke conformational changes to the ribosome to an equal degree 

but in reverse ways.  

The study of these mutations was completed by A- and P- site binding 

experiments. An increase in A- site binding of aa-tRNA may arise from a higher 

affinity to accept noncognate tRNAs and is related to error-prone mutations, 

whereas a decrease is related to error-restrictive mutations. Our results showed that 

the A- site binding of Phe-tRNA to the A- site of com1 mutants was much higher 

than in wild-type. In contrast, binding to the A- site of rdn2 was much lower than in 

wild-type. Finally, the double mutants showed an A- site binding capacity slightly 

higher than the wild-type. These results confirmed that com1 and com6 are error-

prone mutations, whereas rdn2 an error-restrictive mutation. 

With regards to P- site, com1 displayed a higher binding capacity and rdn2 a 

lower binding capacity compared to wild-type, indicating that com1 may have a 

higher protein synthesis activity than rdn2. Since our polyphenylalanine synthesis 

experiments were not conclusive, confirmation of the above hypothesis must await 

further experiments in which the rate of peptide bond formation can be determined. 

In the second part of this study, we tried to find if any correlation between the 

translational fidelity and oxidative stress exists in eukaryotic cells. The free radical 

hypothesis of aging postulates that the ubiquitous progressive decline in the 

functional capacity of aging cells or organisms is a consequence of the accumulation 

of oxidative damage caused by reactive oxygen species (ROS) produced by normal 

metabolism. It is also proposed that increased protein oxidation is a result of 

increased susceptibility to ROS due to subtle alterations in the structure of abnormal 

proteins. Therefore, it is possible that mistranslated and perhaps misfolded proteins 

become more susceptible to oxidation and so when aberrant proteins accumulate 

during aging, so will the oxidized proteins.  
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We used mutant strains already studied and characterized in our laboratory for 

their effects on translational fidelity and other aspects of protein synthesis. These 

strains were the sup45 mutant which encodes the release factor eRF-1 and the triple 

mutant sup45rdn4rdn6 which carries, in addition to sup45, mutations rdn4 and rdn6 

in helix 27 of the 18S rRNA. Mutant sup45 is error-prone (E.F. = 0.0166), while 

rdn4, rdn6 are both error-restrictive. The triple mutant sup45rdn4rdn6 diplays an 

error frequency of 0.0057, equal to the sum of the error frequencies of the individual 

mutations. The error frequency of the rdnwt is 0.0036. In cooperation with the 

research group of Associate Professor C. Georgiou of the Dept. of Biology of the 

University of Patras we proceeded to measure various oxidative and antioxidative 

markers in these strains and specifically at the late log phase of their growth.  

The oxidative markers measured were the concentrations of malondialdehyde 

(MDA, the main product of lipid peroxidation), oxidized glutathione (GSSG), 

oxidized non protein molecules (NPSSR), and oxidized protein molecules (PSSP). 

On the other hand, the antioxidative markers measured were the concentration of 

reduced protein molecules carrying –SH groups (PSH), as well as the ratio 

PSH/PSSP in the cell. 

In brief, the error-prone mutant sup45 was shown to decrease the concentrations 

of the various oxidative markers, while the comparatively error-restrictive triple 

mutant sup45rdn4rdn6 was shown to increase them.  

To further test the hypothesis that the oxidative status of a yeast cell may be related to 

the level of translational accuracy, we repeated the above experiments using 

paromomycin. Paromomycin is an antibiotic which causes translational misreading. 

Our results with paromomycin showed in most cases a decrease in the concentrations 

of the various oxidative markers. This is compatible with the notion that an increase in 

translational errors causes a decrease in oxidative stress and vice versa. 
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