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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ABSTRACT 



Περίληψη 

‹‹ Μελέτη του ορθολόγου της ελικάσης RecQ4, Hrq1 στον 
Σχιζοσακχαρομύκητα ›› 

Η διατήρηση της γονιδιωματικής ακεραιότητας είναι απαραίτητη για την 

επιβίωση των κυττάρων και κατ’ επέκταση των οργανισμών. Δύο είναι οι κύριοι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην διαφύλαξη της σταθερότητας του γονιδιώματος: 

η ορθή διεξαγωγή της αντιγραφής, που είναι σημαντική για την, χωρίς λάθη, 

μεταβίβαση του γενετικού υλικού από γενιά σε γενιά και η ανάπτυξη μηχανισμών 

επιδιόρθωσής του σε περίπτωση παρουσίας βλαβών.  
Ανάμεσα στα μόρια που συμμετέχουν στις δύο παραπάνω κυτταρικές 

διεργασίες, συγκαταλέγεται και ένα από τα πέντε μέλη της εξελικτικά συντηρημένης 

οικογένειας των RecQ ελικασών, η RecQ4 ελικάση. Η RecQ4 είναι συνδεδεμένη με 

την εμφάνιση του συνδρόμου προγηρίας Rothmund-Thomson και ξεχωρίζει από τα 

άλλα μέλη της οικογένειας στο ότι, πέραν του ρόλου της στην επιδιόρθωση του 

γενετικού υλικού, είναι απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής του DNA. Η 

μελέτη του συγκεκριμένου μορίου στον άνθρωπο παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της 

περιπλοκότητας του συστήματος. Στον Σχιζοσακχαρομύκητα, η ομόλογη πρωτεΐνη 

της RecQ4, Hrq1, αναγνωρίστηκε πρόσφατα και τα δεδομένα που έχουμε για την 

δράση της είναι περιορισμένα. Η μελέτη της Hrq1 στο απλούστερο σύστημα του 

Σχιζοσακχαρομύκητα θα διαλευκάνει τον άγνωστο, μέχρι στιγμής,  ρόλο της στον 

οργανισμό αυτό ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην κατανόηση του ακριβή ρόλου 

του ανθρώπινου ομολόγου της. 
Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας μελετήθηκε ο ρόλος της Hrq1 

ελικάσης στη διαδικασία της αντιγραφής, μέσω παρατήρησης φαινοτυπικών 

αλλαγών που παρουσιάζουν τα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της ελικάσης σε 

σχέση με κύτταρα αγρίου τύπου. Επίσης, διερευνήθηκαν αλληλεπιδράσεις της Hrq1 

με μόρια που σχετίζονται με την διαδικασία της αντιγραφής στον 

Σχιζοσακχαρομύκητα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνανοσοκατακρήμνησης. 

Στο δεύτερο μέρος, μελετήθηκε η δράση της ελικάσης στη διαδικασία της 

επιδιόρθωσης και πιο συγκεκριμένα στην επιδιόρθωση βλαβών που προκαλούνται 
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Περίληψη 

από το αντικαρκινικό φάρμακο cisplatin, χρησιμοποιώντας και πάλι φαινοτυπική 

ανάλυση. Τέλος, ελέγχθηκαν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις της Hrq1, που μπορεί να 

σχετίζονται με τη ρύθμιση της έκφρασής της in vivo. 
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Abstract 

‹‹ Study of the RecQL4 family orthologue Hrq1 in fission yeast ›› 

The maintenance of genome integrity is essential for cell survival and 

therefore for survival of the organism. There are two major factors contributing to 

the preservation of genome stability: acurate DNA replication, which is 

important for the intact transfer of the genome to the next generation and 

DNA repair mechanisms, which act in the presence of DNA damage. 

There are many different molecules involved in the aforementioned cellular 

processes, including a helicase called, RecQ4. This enzyme belongs to 

the evolutionarily conserved family of RecQ helicases and is one of the five 

members of the family, in humans. RecQ4 is linked to Rothmund-Thomson 

premature aging syndrome and it is unique amongst RecQ helicases in 

being required for the normal initiation of DNA replication. Studying RecQ4 in 

humans has difficulties, because of the complexity of the system. In fission yeast, 

the RecQ4 homologue, called Hrq1, has been recently recognized as a member of 

the family and there is limited evidence, concerning its function. The study of 

Hrq1 in a model system, like fission yeast, will not only elucidate its role in this 

organism, but will also assist in understanding the role of its human orthologue. 

In the first part of this study we determined the role of Hrq1 helicase in DNA 

replication, by observing phenotypic changes in cells bearing the helicase deletion, 

compared to wild-type cells. We, also, investigated protein-protein interactions 

between Hrq1 and molecules related to the process of DNA replication in 

Schizosaccharomyces pombe, using co-immunoprecipitation. In the second part, the 

role of Hrq1 in DNA damage repair was investigated. Specifically, we examined how 

Hrq1 affects the cellular response to cisplatin, using phenotypic analysis. Finally, 

we looked into protein-protein interactions of Hrq1, that are related to the 

regulation of its expression in vivo. 
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



Εισαγωγή 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

2.Α.1 Schizosaccharomyces pombe.

O Schizosaccharomyces pombe είναι ένας μονοκύτταρος, ευκαρυωτικός 

οργανισμός, που ανήκει στο βασίλειο των μυκήτων. Τα κύτταρά του έχουν 

ραβδοειδές σχήμα, με μήκος που κυμαίνεται από 4 έως 17 μm και διάμετρο από 3 

έως 4 μm. Το γονιδίωμά του οργανώνεται σε τρία χρωμοσώματα και διαθέτει έναν 

από τους μικρότερους αριθμούς γονιδίων συγκριτικά με άλλους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς. Πολλά από τα γονίδια του οργανισμού αυτού, που είναι υπεύθυνα 

για την κυτταρική οργάνωση, τον κυτταρικό κύκλο καθώς και τους μηχανισμούς 

επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού, συναντώνται και στον άνθρωπο. Το παραπάνω 

στοιχείο, σε συνδυασμό με τον εύκολο εργαστηριακό χειρισμό και την εντατική 

μελέτη του Σχιζοσακχαρομύκητα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην 

καθιέρωσή του, ως οργανισμό μοντέλο, για την μελέτη μοριακών και κυτταρικών 

διεργασιών και κυρίως για την μελέτη του κυτταρικού κύκλου.  

ΕΙΚΟΝΑ 1 : Ο Schizosaccharomyces pombe. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σχιζοσακχαρομύκητας αυξάνει σε μέγεθος  μέσω 

αύξησης στα άκρα του, με αποτέλεσμα να διατηρεί σε κάθε περίπτωση το 

ραβδοειδές σχήμα του, ενώ διαιρείται μέσω σχάσης του κυττάρου (fission) στα δυο. 

Για το λόγο αυτό, ο οργανισμός αυτός έχει καθιερωθεί επίσης με την ονομασία ‹‹ 

fission yeast ››. 
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2.Α.2 Ο κυτταρικός κύκλος.

Ως κυτταρικό κύκλο ορίζουμε την αλληλουχία των γεγονότων, που 

λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της ζωής ενός κυττάρου, και τελικά οδηγούν 

στην διαίρεσή του και την δημιουργία δυο θυγατρικών. Ο κυτταρικός κύκλος 

διαιρείται σε δυο κύριες φάσεις, τη μεσόφαση και την κυτταρική διαίρεση. Η 

μεσόφαση ορίζεται ως η χρονική περίοδος μεταξύ δυο διαδοχικών κυτταρικών 

διαιρέσεων και υποδιαιρείται περαιτέρω σε τρεις διακριτές φάσεις: την G1, την S 

και την G2 φάση. Στην G1 το κύτταρο μεγαλώνει σε μέγεθος και συνθέτει 

πρωτεΐνες και mRNA, που είναι απαραίτητα για την ακόλουθη σύνθεση του DNA 

αλλά και για την αυτονομία των κυττάρων που θα προκύψουν μετά την διαίρεση 

του. Όταν το κύτταρο φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, και εφόσον οι 

ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές συνθήκες το επιτρέπουν, το κύτταρο προχωρά 

στην επόμενη φάση του κύκλου, την S. Κατά την διάρκεια της S πραγματοποιείται η 

αντιγραφή του γενετικού υλικού, προκειμένου να μεταβιβαστεί ακέραιο στα 

θυγατρικά κύτταρα. Ακολουθεί η G2 φάση, όπου το κύτταρο εξακολουθεί να 

αυξάνει σε μέγεθος και ελέγχει και επιδιορθώνει τη δομή του DNA, όπου είναι 

απαραίτητο και προετοιμάζεται για την διαίρεσή του. Η M φάση συναποτελείται 

από τη μίτωση και την κυτταροκίνηση. Η μίτωση περιλαμβάνει τη διαδικασία του 

ίσου διαμοιρασμού του ήδη αντιγραμμένου γενετικού υλικού στα δύο θυγατρικά 

κύτταρα, μέσω πέντε διαδοχικών βημάτων. Στην συνέχεια, κατά την διάρκεια της 

κυτταροκίνησης πραγματοποιείται ο διαχωρισμός  του κυτταροπλάσματος και των 

οργανιδίων στα θυγατρικά κύτταρα. 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Διαδοχή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου. 
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Εισαγωγή 

Στον Σχιζοσακχαρομύκητα ο κυτταρικός κύκλος παρουσιάζει κάποιες 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 

μέρος του κύκλου (περίπου το 70%) καταλαμβάνεται από την G2 φάση ενώ οι 

φάσεις G1, S και η κυτταρική διαίρεση, καταλαμβάνουν το υπόλοιπο κομμάτι του 

κύκλου εξίσου. Αυτό συμβαίνει όταν η αύξηση του μεγέθους του κυττάρου  

πραγματοποιείται κυρίως κατά την διάρκεια της G2 και όχι της G1 φάσης. Επίσης, η 

πυρηνική διαίρεση είναι ασύγχρονη με την κυτταροκίνηση. Μετά το τέλος της 

πυρηνικής διαίρεσης, το κύτταρο προχωρά στην G1 και στην S φάση χωρίς να έχει 

ολοκληρώσει την κυτταροκίνηση. Αυτό είναι εμφανές και μικροσκοπικά, αφού 

κύτταρα που βρίσκονται στην G1 φάση του κύκλου είναι διπύρηνα, ενώ κύτταρα 

στην S φάση χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κυτταρικού διαφράγματος (septum). 

Ο ολοκληρωτικός διαχωρισμός των θυγατρικών κυττάρων συμπίπτει με το τέλος 

της S φάσης. 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Σχηματική αναπαράσταση του κυτταρικού κύκλου του Σχιζοσακχαρομύκητα.  Στο σχήμα 

φαίνεται η εικόνα των κυττάρων σε κάθε φάση του κύκλου. 

2.Α.2.1 Η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. 

Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της μεταβίβασης της πληροφορίας από 

μια γενιά στην επόμενη, απαιτείται αυστηρή χρονική ρύθμιση του κυτταρικού 

κύκλου. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου, οι  
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οποίοι εξασφαλίζουν την ορθή ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυτταρικών 

διεργασιών κάθε φάσης, πριν το κύτταρο μεταβεί στην επόμενη. 

Ο πυρήνας του συστήματος ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου αποτελείται 

από μια σειρά πρωτεϊνικών συμπλοκών, συναποτελούμενων από ρυθμιστικές 

πρωτεΐνες και κινάσες πρωτεϊνών, ονομαζόμενες κυκλίνες και κυκλινοεξαρτώμενες 

κινάσες (Cyclin Dependent Kinases – CDKs), αντίστοιχα. Οι κυκλινοεξαρτώμενες 

κινάσες αποτελούν μια οικογένεια κινασών σερίνης/θρεονίνης και η καταλυτική 

τους ενεργότητα  βασίζεται στην ενεργοποίησή τους μετά από πρόσδεση  σε αυτές 

των ρυθμιστικών τους κυκλινών. Τα επίπεδα έκφρασης των διαφόρων μελών της 

οικογένειας των κυκλινών αυξομειώνονται ανάλογα με τη φάση του κυτταρικού 

κύκλου και η διακύμανση αυτή της έκφρασής τους προσδίδει χρονική ρύθμιση της 

ενεργότητας των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου (Morgan 1997). 

Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς συναντώνται τέσσερις 

βασικές κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες που εμπλέκονται στην ρύθμιση του κύκλου, 

οι Cdk1, Cdk2, Cdk4 και Cdk6. Οι κινάσες αυτές έχουν την δυνατότητα να 

συμπλοκοποιούνται με διάφορους τύπους κυκλινών (A, B, D, E) που εκφράζονται 

στις διάφορες φάσεις του κύκλου (Murray 2004). Πιο συγκεκριμένα, νωρίς στην G1 

φάση οι Cdk4/Cdk6 κινάσες ενεργοποιούνται μετά την πρόσδεση της κυκλίνης D και 

επάγουν την είσοδο στον κυτταρικό κύκλο.  Η ενεργοποίηση των Cdk4/Cdk6 

κινασών οδηγεί σε ένα καταρράκτη γεγονότων με τελικό αποτέλεσμα την επαγωγή 

της έκφρασης της κυκλίνης Ε, η οποία μετά από σύνδεσή της με την κινάση Cdk2 

επάγει την μετάβαση από την G1 φάση στην S. Για την ορθή ολοκλήρωση της S είναι 

υπεύθυνο το σύμπλοκο Cdk2-κυκλίνη Α. Προχωρώντας στην G2 φάση, η κυκλίνη Α 

συμπλοκοποιείται με την Cdk1. Το γεγονός αυτό επάγει την μετάβαση από την G2 

στην M φάση, ενώ η περαιτέρω πορεία στην Μ ελέγχεται από το σύμπλοκο Cdk1- 

κυκλίνη Β (Hochegger, Takeda et al. 2008). Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού 

ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου στους ανώτερους ευκαρυώτες, που προκύπτει 

από την ποικιλία των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών και κυκλινών καθώς και την  
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δυνατότητα συνδυασμών τους, επιτρέπει τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο της όλης 

διαδικασίας.  

Σε αντίθεση με τη σύνθετη φύση της ρύθμισης του κύκλου στους ανώτερους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς, οι κατώτεροι ευκαρυώτες διαθέτουν πιο απλούς 

μηχανισμούς.  Στον Σχιζοσακχαρομύκητα, το μόριο Cdc2 είναι η μοναδική κινάση 

που εμπλέκεται άμεσα στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και έχει την 

δυνατότητα να αλληλεπιδρά με τέσσερις διαφορετικές κυκλίνες, την Cig1, την Cig2, 

Puc1 και την Cdc13. Τα επίπεδα έκφρασης της Cdc2 παραμένουν σταθερά σε όλη 

την διάρκεια του κύκλου και ως εκ τούτου η δράση της, κατά την διάρκειά του, 

καθορίζεται, εν μέρει, από την αλληλεπίδραση της με τις διάφορες κυκλίνες (Moser 

and Russell 2000). Η Cig2 είναι η κύρια κυκλίνη της S φάσης, με τα επίπεδά της να 

αυξάνονται στο τέλος της G1 και να μειώνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

S, ενώ η Cdc13 είναι η κύρια κυκλίνη της M φάσης, με τα επίπεδα της να 

αυξάνονται καθ’ όλη την διάρκεια της G2 και να παραμένουν υψηλά μέχρι το τέλος 

της M φάσης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της G1 φάσης η κινάση Cdc2 

παραμένει ανενεργή. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό πρωτεολυτικής 

αποικοδόμησης της cdc13 κυκλίνης των εναπομεινάντων Cdc2-cdc13 συμπλόκων, 

που προέρχονται από την προηγηθείσα μίτωση και της δράσης του αναστολέα της 

Cdc2, Rum1. H Rum1 αρχίζει να συσσωρεύεται κατά την διάρκεια της ανάφασης της 

μίτωσης και συνεχίζει να εκφράζεται μέχρι το τέλος της G1. Η έκφραση της έχει σαν 

αποτέλεσμα την αναστολή της δράσης των Cdc2-Cig2 και Cdc2-cdc13 συμπλόκων με 

τα οποία δημιουργεί σύμπλοκο. Στο τέλος της G1 φάσης τα σύμπλοκα Cdc2-Cig1 και 

Cdc2-Puc1, που δεν αναστέλλονται από την Rum1, φωσφωρυλιώνουν την τελευταία 

και την οδηγούν σε αποικοδόμηση (Martin-Castellanos, Labib et al. 1996). Η 

απώλεια της δράσης της Rum1 επιτρέπει την μετάβαση από την G1 στην S φάση και 

την ολοκλήρωσή της υπό τον έλεγχο του συμπλόκου Cdc2-Cig2. Παρόλο που κατά 

την διάρκεια της S και της G2 φάσης το σύμπλοκο Cdc2-cdc13 είναι παρόν, η 

δραστικότητα του συμπλόκου διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω 

φωσφορυλίωσης της κινάσης Cdc2 στο αμινοξικό κατάλοιπο της τυροσίνης στην  
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θέση δεκαπέντε (Tyr15). Η φωσφορυλίωση αυτή πραγματοποιείται κατά την 

διάρκεια της S και της G2 φάσης από τις κινάσες, Mik1 και Wee1, αντίστοιχα. Η 

μετάβαση στην Μ φάση επιτυγχάνεται μέσω της παράλληλης δράσης των κινασών 

Nim1/Cdr1 και Cdr2, που αναστέλλουν την δράση της Wee1 και της φωσφατάσης 

Cdc25, που αποφωσφορυλιώνει την Cdc2 στην Tyr15 (Moreno, Hayles et al. 1989). 

Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε αύξηση της δραστικότητας του συμπλόκου Cdc2-

cdc13 και κατά συνέπεια σε μετάβαση του κύτταρου στην Μ φάση και ολοκλήρωση 

της. 

2.Α.2.2 Ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου. 

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της διεξαγωγής του κυτταρικού κύκλου 

απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών επιτήρησής του. Οι μηχανισμοί αυτοί, που 

καλούνται ‹‹ σημεία ελέγχου ›› (checkpoints), είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων διεργασιών κάθε φάσης, προκειμένου το 

κύτταρο να μεταβεί στην επόμενη. Σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για την φυσιολογική διεξαγωγή του κύκλου, τα σημεία 

ελέγχου ενεργοποιούνται και προκαλούν παύση ή καθυστέρησή του, έως ότου  η 

παραπάνω κατάσταση ανατραπεί. 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία ελέγχου κατά την διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου: κατά την μετάβαση από την G1 στην S, στην διάρκεια της S, 

κατά την μετάβαση από την G2 στην M και στην διάρκεια της Μ φάσης. Μια βασική 

αιτιολογία ενεργοποίησης των σημείων ελέγχου είναι η παρουσία βλάβης στο 

γενετικό υλικό πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την αντιγραφή του, με τα 

σημεία ελέγχου G1/S, S και G2/M να είναι υπεύθυνα σε κάθε περίπτωση, 

αντίστοιχα (Εικόνα 4). Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημείο ελέγχου κατά την διάρκεια 

της S φάσης του κύκλου συχνά μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω σταματημένων 

αντιγραφικών διχάλων, που μπορούν να προκύψουν είτε λόγω παρουσίας βλάβης 

στο γενετικό υλικό, είτε λόγω παρουσίας εγγενών δομών του DNA που δεν 

επιτρέπουν τη συνέχιση της αντιγραφής. Στα σημεία ελέγχου επιπλέον ελέγχεται το 

μέγεθος του κυττάρου (G1/S και G2/M) καθώς και η παρουσία μιτογόνων  
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μηνυμάτων (G1/S). Τέλος,  κατά την διάρκεια της Μ φάσης, εφόσον όλα τα 

υπόλοιπα σημεία ελέγχου έχουν επιτρέψει την έναρξη της μίτωσης, 

πραγματοποιείται έλεγχος που εξασφαλίζει την σωστή στοίχιση και κατ’ επέκταση 

τον σωστό διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Σε κάθε 

περίπτωση, ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου οδηγούν σε παροδική 

καθυστέρηση ή σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου μέχρι να επιλυθούν κάθε φύσης 

προβλήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της διεξαγωγής της όλης 

διαδικασίας. 

ΕΙΚΟΝΑ 4: Τα σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου για βλάβη στο DNA (The Cell: A Molecular 
Approach, 4th edition, 2007). 

Βασικά και εξελικτικά συντηρημένα σημεία ελέγχου για βλάβη στο DNA 

είναι αυτά της S φάσης και της μετάβασης από την G2 στην Μ φάση. Στην κορυφή 

του πρωτεϊνικού μονοπατιού που βρίσκεται πίσω από την ενεργοποίηση των 

παραπάνω σημείων ελέγχου βρίσκονται πρωτεΐνες ‹‹ αισθητήρες ›› (ckeckpoint 

sensors), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση της βλάβης. Στο 

σχιζοσακχαρομύκητα, οι πρωτεΐνες αυτές είναι κοινές στα δύο μονοπάτια και 

περιλαμβάνουν μέλη που ονομάζονται Rad (Radiation sensitive), από τον τρόπο 

ταυτοποίησης τους (al-Khodairy and Carr 1992). Στην αναγνώριση συμβάλλει η 

πρόσδεση στο σημείο της βλάβης, του συμπλόκου Rad9-Rad1- Hus1 (9-1-1) (Caspari, 

Dahlen et al. 2000) με την βοήθεια του συμπλόκου Rad17-RFC. H ίδια διαδικασία 

ακολουθείται και στον άνθρωπο, με το ομόλογο 9-1-1 σύμπλοκο να προσδένεται 

στο σημείο της βλάβης, μέσω του Rad17-RFC συμπλόκου. Παράλληλα, αλλά 

ανεξάρτητα από το παραπάνω σύμπλοκο, στο σημείο της βλάβης προσδένεται και 
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το σύμπλοκο Rad3-Rad26 (ορθόλογα των ATM/ATR πρωτείνων στους ανώτερους 

ευκαρυώτες) (Edwards, Bentley et al. 1999). Η μεταγωγή του σήματος της βλάβης 

γίνεται μέσω μιας σειράς  φωσφορυλιώσεων, με την Rad3 πρωτεΐνη να 

φωσφορυλιώνει μεταξύ άλλων τις Rad26, Rad9 και Hus1. Οι φωσφορυλιώσεις αυτές 

έχουν σαν αποτέλεσμα την προσέλκυση της Cut5 πρωτεΐνης (ορθόλογο του TopBP1 

στους ανώτερους ευκαρυωτικούς), η οποία βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με 

το 9-1-1 σύμπλοκο. Η Cut5 με την σειρά της προσελκύει στο σύμπλοκο πρωτεΐνες 

διαμεσολαβητές του σήματος, οι οποίες διαφοροποιούνται για τα σημεία ελέγχου 

της S και G2/M. Στην περίπτωση του G2/M σημείου ελέγχου προσελκύεται και 

φωσφορυλιώνεται η πρωτεΐνη διαμεσολαβητής Crb2 (ορθόλογη του 53BP1 στον 

άνθρωπο), που με την σειρά της προσελκύει την τελεστική κινάση (effector kinase) 

Chk1 (Walworth and Bernards 1996). Στην περίπτωση του σημείου ελέγχου της S 

φάσης έχουμε την ίδια αλληλουχία γεγονότων με την πρωτεΐνη Mrc1 (ορθόλογο 

της Claspin του ανθρώπου) να δρα σαν πρωτεΐνη διαμεσολαβητής (Alcasabas, 

Osborn et al. 2001) και την Cds1 (Chk2 στον άνθρωπο) σαν τελεστική κινάση 

(Lindsay, Griffiths et al. 1998). Οι τελεστικές κινάσες και στις δύο περιπτώσεις μέσω 

μιας σειράς φωσφορυλιώσεων έχουν σαν τελικούς στόχους μόρια τελεστές, που 

ρυθμίζουν την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, όπως η φωσφατάση Cdc25, η οποία 

μετά από φωσφορυλίωση εξάγεται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα (Zeng and 

Piwnica-Worms 1999) ή οι κινάσες Wee1 και Μik1. Όλα αυτά τα γεγονότα 

συντείνουν στην διατήρηση της ανασταλτικής φωσφορυλίωσης στην Tyr15 της 

κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης Cdc2, με αποτέλεσμα την παύση του κύκλου μετά 

από ενεργοποίηση των G2/M και S σημείων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου (Rhind 

and Russell 1998). 
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2.Α.3  Η επιδιόρθωση του γενετικού υλικού – Μονοπάτια επιδιόρθωσης.

Η επιβίωση των οργανισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή 

μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από γενιά σε γενιά. Η διασφάλιση της 

γονιδιωματικής σταθερότητας έχει εξασφαλιστεί με την ύπαρξη επιδιορθωτικών 

μηχανισμών, που προστατεύουν τους οργανισμούς από την συσσώρευση βλαβών 

στο γενετικό τους υλικό. Οι βλάβες μπορούν να καταταχθούν αδρά σε δύο 

κατηγορίες: στις αυθόρμητες βλάβες που προκύπτουν από λάθη της αντιγραφικής 

μηχανής ή από οξειδωτικά προϊόντα του μεταβολισμού και σε βλάβες που έχουν 

περιβαλλοντικά αίτια όπως είναι οι ακτινοβολίες ή χημικοί παράγοντες.  

Διαφορετικοί τύποι βλαβών επιδιορθώνονται από εξειδικευμένους 

μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Ο μηχανισμός επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων 

(Mismatch Repair – MMR) διορθώνει τις βάσεις που έχουν τοποθετηθεί 

λανθασμένα από τις πολυμεράσες κατά την διάρκεια της αντιγραφής, ενώ ο 

μηχανισμός εκτομής βάσεων (Base excision repair – BER) αφαιρεί βάσεις που 

φέρουν μη φυσιολογικές χημικές τροποποιήσεις και τις αντικαθιστά (Wallace 2014). 

Οι διπλές θραύσεις μπορούν να επιδιορθωθούν μέσω δυο διακριτών μονοπατιών: 

του μονοπατιού μη ομόλογης σύνδεσης άκρων (Non Homologous End Joining – 

NHEJ) ή μέσω της διαδικασίας του ομόλογου ανασυνδυασμού (Homologous 

Recombination – HR) (Krejci, Altmannova et al. 2012) (Davis and Chen 2013). Τέλος, 

βλάβες που προκαλούν αλλοιώσεις στη δομή της διπλής έλικας ενεργοποιούν τον

Όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί επιδιόρθωσης περιλαμβάνουν κάποια βασικά 

βήματα κυτταρικής απόκρισης σε βλάβη. Αρχικά πραγματοποιείται η αναγνώριση 

και ο εντοπισμός της βλάβης. Ακολουθεί παύση του κυτταρικού κύκλου και γίνεται 

προσπάθεια επιδιόρθωσης μέσω του κατάλληλου επιδιορθωτικού μηχανισμού. Σε
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τον μηχανισμό εκτομής νουκλεοτιδίων (Nucleotide Excision Repair – NER) (Scharer 

2013), o οποίος είναι και αυτός που θα μας απασχολήσει περισσότερο. 

Όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί επιδιόρθωσης περιλαμβάνουν κάποια 

βασικά βήματα κύτταρικής απόκρισης σε βλάβη. Αρχικά πραγματοποιείται ο 

εντοπισμός και η αναγνώριση της βλάβης. Ακολουθεί παύση του κυτταρικού 

κύκλου και γίνεται προσπάθεια επιδιόρθωσης μέσω του κατάλληλου 

επιδιορθωτικού μηχανισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση 

στους ανώτερους ευκαρυωτικούς ενεργοποιούνται μηχανισμοί κυτταρικής 

γήρανσης ή απόπτωσης.  

2.Α.3.1  Μηχανισμός εκτομής νουκλεοτιδίων (NER). 

Το μονοπάτι εκτομής νουκλεοτιδίων είναι υπεύθυνο κυρίως για την 

επιδιόρθωση βλαβών που προκαλούνται από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, 

όπως τα κυκλοβουτανοπυριμιδικά διμερή (CPDs) και τα 6-4 πυριμιδικά 

φωτοπροιόντα (6-4 PPs). Πρόκειται για έναν εξελικτικά συντηρημένο μηχανισμό, η 

λειτουργία του οποίου περιλαμβάνει την δράση αρκετών ενζύμων και διάφορων 

βοηθητικών πρωτεϊνικών μορίων (McCready, Osman et al. 2000). 

Το  αρχικό βήμα του μονοπατιού περιλαμβάνει την αναγνώριση της βλάβης, 

η οποία στον Σχιζοσακχαρομύκητα πραγματοποιείται μέσω της στρατολόγησης στο 

συγκεκριμένο σημείο της πρωτεΐνης Rhp14 (Guzder, Sung et al. 1993). Ομόλογα της 

Rhp14 στον σακχαρομύκητα και στον άνθρωπο είναι οι πρωτεΐνες Rad14 και XPA, 

αντίστοιχα. Ακολούθως πραγματοποιείται άνοιγμα της διπλής έλικας σε μια 

ευρύτερη περιοχή γύρω από την βλάβη (τμήμα 20-25 νουκλεοτιδίων). Η διαδικασία 

αυτή είναι ΑΤΡ-εξαρτώμενη και απαραίτητη είναι η δράση ελικάσης του 

μεταγραφικού παράγοντα, ΤFIIH (Guzder, Bailly et al. 1995). Και στα δύο άκρα του 

τμήματος αυτού πραγματοποιούνται εγκοπές και αφαιρείται το τμήμα, που 

περιέχει την βλάβη. Η εγκοπή στο 5’ άκρο καταλύεται από το σύμπλοκο 

Rad16/Swi10 (Rad1/Rad10 στον σακχαρομύκητα και XPF/ERCC1 στον άνθρωπο) 

(Carr, Schmidt et al. 1994) ενώ στο 3’ άκρο από την πρωτεΐνη Rad13 (Rad2 και XPG 

στον σακχαρομύκητα και στον άνθρωπο, αντίστοιχα). Τέλος, ακολουθεί σύνθεση 
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του κομματιού που αφαιρέθηκε από ειδικές πολυμεράσες.  

Ο Σχιζοσακχαρομύκητας γενικά παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα στην πρόκληση βλαβών από την υπεριώδη ακτινοβολία σε σχέση με 

τον άνθρωπο και το S. cerevisiae και αυτό εξηγείται λόγω της ύπαρξης ενός 

εναλλακτικού μονοπατιού επιδιόρθωσης τέτοιου τύπου βλαβών (Freyer, Davey et 

al. 1995). Ο μηχανισμός αυτός παρουσιάζει διαφορές από το NER και έχει  

ονομαστεί UVER (UV damage Excision Repair). Το μονοπάτι ξεκινά με την δράση 

μιας ενδονουκλεάσης, ονόματι UVDE (UV Damage Endonuclease), η οποία 

πραγματοποιεί μια τομή ακριβώς στο 3’ άκρο της βλάβης (Kaur and Doetsch 2000). 

Στην συνέχεια το μονοπάτι διακλαδίζεται και η επιδιόρθωση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους. Ο ένας από αυτούς περιλαμβάνει την δράση της 

ενδονουκλέασης Rad2 (Rad27 στον σακχαρομύκητα και στον FEN-1 στον άνθρωπο), 

που προκαλεί μια τομή στο 5’ άκρο της βλάβης και αφαίρεση της (Alleva and 

Doetsch 1998). Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται αφαίρεση μόνο του 

κομματιού της βλάβης σε αντίθεσή με τον NER, όπου αφαιρείται ένα ευρύτερο 

κομμάτι γύρω  από το σημείο της βλάβης. Εναλλακτικά, μετά την τομή στο 3’ άκρο 

της βλάβης από την UVDE ακολουθεί επιδιόρθωση μέσω του μηχανισμού του 

ομόλογου ανασυνδιασμού με την συμμετοχή μορίων όπως τα rhp51, rad13, exo1 

και άλλα (McCready, Osman et al. 2000). 

ΕΙΚΟΝΑ 6: Σύνοψη των μηχανισμών επιδιόρθωσης βλαβών προκαλούμενων από UV ακτινοβολία 

(McCready, Osman et al. 2000). 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

2.Β.1 Η οικογένεια των RecQ ελικασών.

Η ικανότητα επιδιόρθωσης βλαβών του γενετικού υλικού είναι εξαιρετικής 

σημασίας για την διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας. Από τις παραπάνω 

ενότητες έγινε αντιληπτό ότι τα κύτταρα έχουν αναπτύξει μια ποικιλία μηχανισμών, 

προκειμένου να επιτύχουν την επιδιόρθωση του γενετικού τους υλικού,  με πολλές 

ομάδες ενζύμων να είναι απαραίτητες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 

αυτής. Ανάμεσα σε αυτά τα ένζυμα συγκαταλέγονται και οι ελικάσες, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την οικογένεια των επιδιορθωτικών DNA ελικασών, 

RecQ. Πρόκειται για μια ομάδα πρωτεϊνών εξαιρετικά συντηρημένων στην διάρκεια 

της εξέλιξης, που συναντώνται από τα βακτήρια μέχρι και τον άνθρωπο. Οι απλοί 

μονοκύτταροι οργανισμοί διαθέτουν ένα ή δύο μέλη της οικογένειας ενώ στον 

άνθρωπο συναντούμε πέντε RecQ ελικάσες, τις RecQ1, RecQ5, RecQ4, BLM και 

WRN. Η κύρια λειτουργία των μορίων αυτών είναι η συμμετοχή τους σε διάφορα 

μονοπάτια επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού, αν και ορισμένα μέλη της ομάδας 

φαίνεται να παίζουν ρόλο σε άλλες κυτταρικές διεργασίες, όπως είναι η αντιγραφή 

του γενετικού υλικού (Chu and Hickson 2009). Ο βιολογικός ρόλος των μορίων 

αυτών γίνεται καλύτερα αντιληπτός αν λάβουμε υπόψη ότι μεταλλάξεις που 

μετριάζουν ή εξαλείφουν την δραστικότητα τριών εκ των πέντε RecQ ελικασών στον 

άνθρωπο σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση παθολογικών συνδρόμων, που 

χαρακτηρίζονται από πρόωρη γήρανση, αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου 

και  αναπτυξιακές ανωμαλίες (Kitao, Ohsugi et al. 1998). 

2.Β.1.1 Η δομή των RecQ ελικασών. 

 Η οικογένεια πήρε το όνομα της από το πρώτο μέλος που αναγνωρίστηκε 

και ανήκει στο βακτήριο E.coli, την E.c.RecQ. Οι κύριες επικράτειες που 

συναντώνται σχεδόν σε όλα τα μέλη της οικογένειας και είναι συντηρημένες από 

τους απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι και τον άνθρωπο είναι τρείς: η 

επικράτεια ελικάσης, η επικράτεια RQC (RecQ Carboxy-terminal domain) και τέλος η  
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επικράτεια HRDC (Helicase and Rnase D C-terminal) (Bennett and Keck 2004). 

Η επικράτεια ελικάσης μαζί με την RQC επικράτεια συναποτελούν το 

καταλυτικό κέντρο του ενζύμου και οι δύο αυτές επικράτειες μαζί είναι αρκετές για 

να πραγματοποιηθεί πρόσδεση σε μονόκλωνο DNA και να εκδηλωθεί δράση 

ελικάσης με κατεύθυνση από το 3’ προς το 5’ άκρο (Bernstein, Zittel et al. 2003). Η 

δραστικότητα της ελικάσης είναι πολύ σημαντική για τη φυσιολογική λειτουργία 

των μορίων αυτών και μεταλλάξεις που προκαλούν μερική ή ολική απενεργοποίηση 

της, οδηγούν σε μεταλλαγμένους φαινοτύπους στον σακχαρομύκητα, στην 

δροσόφιλα και στον άνθρωπο. Η RQC επικράτεια αποτελείται από μια 

υποεπικράτεια δακτυλίου ψευδαργύρου και μια υποεπικράτεια έλικας-στροφής- 

έλικας, που μαζί προσδίδουν στα μόρια την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA. 

Φαίνεται ότι η επικράτεια αυτή είναι απαραίτητη για την ισχυρή πρόσδεση στο 

υπόστρωμα και κατ’ επέκταση την καταλυτική δράση ελικάσης, αλλά και για την 

δομική σταθερότητα του μορίου. Η επικράτεια HRDC βρίσκεται στο καρβοξυτελικό 

άκρο των μορίων αυτών και αν και συναντάται στην πλειοψηφία των μελών της 

οικογένειας, είναι η επικράτεια που παρουσιάζει τον μικρότερο βαθμό συντήρησης 

μεταξύ των RecQ ελικασών. Λειτουργεί σαν βοηθητική επικράτεια όσον αφορά 

στην πρόσδεση στο DNA και φαίνεται να καθορίζει την ειδικότητα των διαφόρων 

μελών ως προς τα υποστρώματα στα οποία συνδέονται (Bernstein and Keck 2005).  

Στους οργανισμούς που διαθέτουν περισσότερα από ένα μέλη της 

οικογένειας, παρατηρείται συχνά παρέκκλιση ορισμένων ελικασών από την τυπική 

δομή και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον άνθρωπο, που διαθέτει πέντε RecQ 

ελικάσες, συνολικά. Συγκεκριμένα, η WRN  διαθέτει στο αμινοτελικό της άκρο μια 

πολύ διακριτή επικράτεια εξωνουκλεάσης. Η δράση εξωνουκλεάσης φαίνεται να 

είναι χρήσιμη για την διαδικασία του επιβεβαιωτικού διαβάσματος των βάσεων 

κατά την διάρκεια της αντιγραφής (proofreading) αλλά και για την επεξεργασία 

δίκλωνου DNA  με μονόκλωνα άκρα, δομή που αποτελεί υπόστρωμα για την δράση 

ελικάσης που κατέχει η WRN (Perry, Yannone et al. 2006). Επίσης, η RecQ4 διαθέτει 

στο αμινοτελικό της άκρο μια επικράτεια που παρουσιάζει ομολογία με την 

πρωτεϊνη του σακχαρομύκητα, Sld2. O παράγοντας αυτός είναι απαραίτητος για την 
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έναρξη της αντιγραφής του DNA στο σακχαρομύκητα και φαίνεται, από πρόσφατες 

μελέτες στην δροσόφιλα και σε κύτταρα όρνιθας, ότι και η ίδια η RecQ4 είναι 

απαραίτητη στην διαδικασία έναρξης της αντιγραφής (Sangrithi, Bernal et al. 2005). 

Να σημειωθεί ότι καμία από τις παραπάνω πρωτεΐνες δεν περιλαμβάνει τις 

επικράτειες RQC και HRDC, ενώ η WRN δεν διατηρεί ούτε την πολύ συντηρημένη 

επικράτεια της ελικάσης, που χαρακτηρίζει όλα τα υπόλοιπα γνωστά μέλη της 

οικογένειας.  

ΕΙΚΟΝΑ 7: Τα δομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας των RecQ ελικασών (Larsen et.al. 2013). Οι 

διαφορετικές επικράτειες απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα. Φαίνονται, επίσης, οι τρεις 

συντηρημένες επικράτειες: helicase , RQC και HRDC με μπλε, κόκκινο και κίτρινο χρώμα, αντίστοιχα. 

2.Β.1.2 Η λειτουργία των RecQ ελικασών. 

Τυπική λειτουργία όλων των μελών της RecQ οικογένειας, από τους πιο 

απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι και τον άνθρωπο, αποτελεί η 

επιδιόρθωση του γενετικού υλικού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελικάσες αυτές 

χαρακτηρίζονται ‹‹ φύλακες του γονιδιώματος ››. Κάθε μέλος της οικογένειας, 

ανάλογα με τα βιοχημικά του χαρακτηριστικά, τη δομή του, τα υποστρώματα που  
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αναγνωρίζει άλλα και την αιτιολογία της βλάβης, αναγνωρίζει και επιδιορθώνει 

βλάβες κατά μήκος του γονιδιώματος, μέσω των διάφορων επιδιορθωτικών 

μηχανισμών (Larsen and Hickson 2013).  

Πέραν από την συμμετοχή, σχεδόν όλων των μελών, σε επιδιορθωτικούς 

μηχανισμούς, κάποια μέλη της οικογένειας έχουν επεκτείνει την λειτουργία τους και 

σε άλλες κυτταρικές διεργασίες. Μια από αυτές είναι και η αντιγραφή του γενετικού 

υλικού. Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αυτή στοχεύει έμμεσα στην διατήρηση 

της γονιδιωματικής σταθερότητας. Στον άνθρωπο η RecQ4, η WRN και η BLM 

συμμετέχουν στην διαδικασία της αντιγραφής. Τα δύο τελευταία μόρια 

εξασφαλίζουν την ομαλή πορεία της αντιγραφικής θηλιάς αποδιατάσσοντας 

παράξενες δομές του γενετικού υλικού που πιθανά καθυστερούν ή εμποδίζουν της 

συνέχιση της αντιγραφής. Τέλος, σε περιπτώσεις όπου οι αντιγραφικές θηλιές 

βρίσκονται υπό κατάρρευση τα μόρια αυτά βοηθούν να ξεπεραστεί το πρόβλημα, 

χωρίς την δημιουργία δομών που τελικά θα οδηγήσουν σε διπλά σπασίματα του 

DNA και κατ’ επέκταση σε καταστροφικές συνέπειες για το κύτταρο (Machwe, Xiao 

et al. 2006) . 

2.Β.2 Η RecQ4 ελικάση.

Η RecQ4 αποτελεί ένα από τα πέντε μέλη της οικογένειας των RecQ 

ελικασών  στον άνθρωπο. Η δομή της, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν είναι η 

τυπική της οικογένειας, αφού η μόνη συντηρημένη επικράτεια που διατηρεί είναι η 

επικράτεια της ελικάσης στο κέντρο του μορίου. Παράλληλα, στο αμινοτελικό της 

άκρο διαθέτει μια επικράτεια ομόλογη με τον παράγοντα Sld2 του σακχαρομύκητα. 

Μέσω της επικράτειας αυτής, η RecQ4 εμπλέκεται και στην διαδικασία της 

αντιγραφής, πέραν του ρόλου της στην επιδιόρθωση του DNA (Kellermayer 2006). 

ΕΙΚΟΝΑ 8: Σχηματική απεικόνιση των λειτουργικών επικρατειών της ανθρώπινης RecQ4 (Larsen 
et.al. 2013).  
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Η μη τυπική της δομή είχε σαν αποτέλεσμα να αναγνωριστεί σαν μέλος της 

οικογένειας για πρώτη φορά μόλις το 1998, σε έρευνα για την εύρεση RecQ 

ελικασών στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Ένα χρόνο μετά συνδέθηκε με την εμφάνιση 

του σπάνιου συνδρόμου Rothmund–Thomson (RTS). Το σύνδρομο αυτό 

χαρακτηρίζεται από μία ευρεία γκάμα συμπτωμάτων, όπως καταρράκτης, 

ποικιλοδερμία, αραίωση μαλλιών, σκελετικές δυσμορφίες, μη φυσιολογική 

ανάπτυξη και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης οστεοσαρκώματος. Αυτά τα κλινικά 

συμπτώματα, που προκύπτουν από μεταλλάξεις στο μόριο της RecQ4, αργότερα 

επεκτάθηκαν για να συμπεριλάβουν τα ακόμα πιο σπάνια σύνδρομα RAPADILINO 

και Baller-Gerold. Και οι τρεις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις έχουν 

αλληλεπικαλυπτόμενα συμπτώματα (Larizza, Roversi et al. 2010). 

Η RecQ4 εντοπίζεται στον πυρήνα και ρυθμίζεται αυστηρά κατά την διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου. Πιο συγκεκριμένα, η έκφραση της RecQ4 καταστέλλεται 

από το p53 κατά την διάρκεια της G1, μέσω αναστολής της μεταγραφής της και 

εκφράζεται κατά την μετάβαση από την G1 στην S, κατά την διάρκεια της S φάσης 

και λίγο μετά από αυτή. Απομονωμένο ένζυμο από ευκαρυωτικά κύτταρα εμφανίζει  

δράση ελικάσης με κατεύθυνση από το 3’ άκρο προς το 5’ άκρο in vitro, όπως και τα 

περισσότερα μέλη της οικογένειας και έχει την δυνατότητα να ‹‹ανοίγει›› δομές 

παρόμοιες με αυτές  που συναντώνται  κατά την αντιγραφή (Macris, Krejci et al. 

2006). 

Ολική απαλοιφή του μορίου της RecQ4 σε έμβρυα ποντικού οδηγεί σε 

εμβρυικό θάνατο σε ποσοστό εκατό τις εκατό (Ichikawa, Noda et al. 2002), ενώ η 

έκφραση μεταλλαγμένης RecQ4 που φέρει απαλοιφή της επικράτειας ελικάσης σε 

έμβρυα ποντικού οδηγεί σε επιβίωση των εμβρύων σε ποσοστό πέντε τις εκατό. Τα 

έμβρυα που επιβιώνουν εμφανίζουν τα συμπτώματα των παραπάνω συνδρόμων. 

Αυτό υποδεικνύει ότι πέρα από την εξαρτώμενη από την επικράτεια ελικάσης 

δράση της, η RecQ4 συμμετέχει σε διεργασίες στις οποίες η επικράτεια ελικάσης 

δεν είναι απαραίτητη. Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι η RecQ4 παίζει σημαντικό ρόλο 

κατά την διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. H επικράτεια ελικάσης δεν είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση και φαίνεται ότι η μερική απενεργοποίησή της είναι 

πιο επιβλαβής από την παντελή απουσία της. Αυτά τα δεδομένα προτείνουν την  
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ύπαρξη άλλων κυτταρικών μηχανισμών που δρουν για να καλύψουν την δράση 

ελικάσης του μορίου. Ωστόσο, σε περίπτωση μερικής ενεργότητας της επικράτειας 

ελικάσης οι μηχανισμοί αυτοί αδυνατούν να δράσουν. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το μόριο της RecQ4 έχει διττό 

ρόλο στο κύτταρο. Ο ένας από αυτούς είναι σημαντικός για την επιβίωση και είναι 

ανεξάρτητος από την δράση ελικάσης και ο άλλος εξαρτάται από την δράση 

ελικάσης και είτε δεν είναι ουσιαστικός για την επιβίωση, είτε υπάρχουν 

μηχανισμοί που αντισταθμίζουν την απουσία του. 

2.Β.2.1 Ο ρόλος της RecQ4 στην αντιγραφή. 

Το πρώτο στοιχείο που υπέδειξε την πιθανή εμπλοκή της RecQ4 στην 

αντιγραφή του γενετικού υλικού ήταν η παρατήρηση της ομολογίας του 

αμινοτελικού άκρου της με τον παράγοντα Sld2 του S. cerevisiae. Ο παράγοντας 

αυτός είναι απαραίτητος για τον σχηματισμό του εναρκτήριου συμπλόκου της 

αντιγραφής στο σακχαρομύκητα (Tanaka, Umemori et al. 2007). Πειραματικά 

δεδομένα σε ευκαρυωτικά κύτταρα προτείνουν ότι η RecQ4 αποτελεί απαραίτητο 

συστατικό για την έναρξη της αντιγραφής και αλληλεπιδρά με σημαντικούς 

παράγοντες του εναρκτήριου αντιγραφικού συμπλόκου, όπως είναι η MCM10, η 

αντιγραφική ελικάση MCM2-7, οι παράγοντες Cdc45 και GINS και είναι απαραίτητη 

για την συναρμολόγηση του συμπλόκου Cdc45- MCM2-7 - GINS στις θέσεις έναρξης 

της αντιγραφής (Capp, Wu et al. 2010). Η αλληλεπίδραση της RecQ4 με την MCM10 

είναι άμεση ενώ οι αλληλεπιδράσεις με τις MCMs και το GINS εξαρτάται από την 

MCM10 (Xu, Rochette et al. 2009). Η δημιουργία των συμπλόκων αυτών, η δράση 

της RecQ4 και κατ’ επέκταση η έναρξη της αντιγραφής ρυθμίζονται χρονικά κατά 

την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Ο έλεγχος της δράσης της RecQ4 

πραγματοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης της με την MCM10 αλλά και μέσω της 

φωσφορυλίωσης της, στην Sld2 επικράτεια, από την κυκλινοεξαρτώμενη κινάση της 

S φάσης. Πιο συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση με την MCM10 έχει σαν αποτέλεσμα 

την μείωση της δράσης ελικάσης της RecQ4 κατά την διάρκεια της G1 φάσης. Κατά   
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την είσοδο του κυττάρου στην S φάση η RecQ4 φωσφορυλιώνεται στο αμινοτελικό 

της άκρο από την Cdk2 και η φωσφορυλίωση αυτή επιτρέπει την αποδέσμευση της 

από την MCM10, την ανάκτηση της δράσης ελικάσης και την δυνατότητα έναρξης 

της αντιγραφής (Xu, Rochette et al. 2009). Τα παραπάνω συνάδουν και με 

δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η φωσφορυλίωση του Sld2 είναι απαραίτητη για 

την έναρξη της αντιγραφής στον σακχαρομύκητα (Zegerman and Diffley 2007). 

Έκφραση της RecQ4, που δεν παρουσιάζει δράση ελικάσης, σε RecQ4 knock out 

μεταλλάγματα δεν μπορεί να αποκαταστήσει την αντιγραφική ικανότητα (Capp, Wu 

et al. 2009). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι και η επικράτεια ελικάσης επηρεάζει 

σε κάποιο βαθμό τον ρόλο της RecQ4 στην αντιγραφή.  

Πέραν της σημασίας της RecQ4 για την έναρξη της αντιγραφής υπάρχουν και 

θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ελικάση παίζει σημαντικό ρόλο καθ’ 

όλη την διάρκεια της αντιγραφικής διαδικασίας. Είναι γνωστό ότι η RecQ4 είναι 

σημαντική για την συνέχιση της αντιγραφής μετά από συνθήκες αντιγραφικού 

στρες. Λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο αυτό, εικάζεται ότι η RecQ4 βοηθά τις 

MCMs να ανοίξουν δύσκολες ή προβληματικές δομές, που συναντώνται κατά μήκος 

του γονιδιώματος, ειδικά μετά από στρες και μπορούν να προκαλέσουν 

προβλήματα στην εξέλιξη της διαδικασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά 

δεδομένα που να αποδεικνύουν μια τέτοια δράση. 

2.Β.2.2 Ο ρόλος της RecQ4 στην επιδιόρθωση του DNA. 

Ο ρόλος της RecQ4 στην επιδιόρθωση του DNA ήταν μέχρι πρόσφατα αρκετά 

ασαφής. Πρόσφατες μελέτες ωστόσο έχουν αρχίσει και διαφωτίζουν τους 

μηχανισμούς μέσω των οποίων το μόριο συμβάλει στην επιδιόρθωση του γενετικού 

υλικού.  

Η RecQ4 συμμετέχει στην επιδιόρθωση του γενετικού υλικού μέσω του 

μονοπατιού εκτομής νουκλεοτιδίων. Αυτό υποστηρίζεται από πειραματικά 

δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία μετά από πρόκληση βλάβης, που επιδιορθώνεται
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μέσω του NER, έχουμε σχηματισμό πυρηνικών εστιών της RecQ4 στο σημείο της 

βλάβης. Επίσης, η RecQ4 αλληλεπιδρά με τον παράγοντα του NER   μονοπατιού, 

XPA και η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται ισχυρότερη μετά από πρόκληση βλάβης. Το 

ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και με την πρόσδεση της RecQ4 στη χρωματίνη, αφού 

μετά από βλάβη αυξάνεται το συνδεδεμένο στην χρωματίνη κλάσμα του μορίου 

(Fan and Luo 2008). Έκφραση του μορίου της RecQ4 σε κύτταρα, που προέρχονται 

από ασθενείς που πάσχουν από RTS, οδηγεί σε αποκατάσταση της ευαισθησίας 

τους στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολύ πιο 

αποτελεσματική και γρήγορη επιδιόρθωση των βλαβών. Άλλες μελέτες 

υποστηρίζουν ότι η RecQ4 αυξάνει in vitro τη δραστικότητα ενζύμων, που 

συμμετέχουν στον μηχανισμό εκτομής βάσης, κάτι που υποδηλώνει την έμμεση 

συμμετοχή της RecQ4 και σε αυτό το μονοπάτι επιδιόρθωσης (Schurman, Hedayati 

et al. 2009). Ωστόσο, δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία που να υποστηρίζουν μια 

τέτοια δράση της ελικάσης. 

Η δράση της RecQ4, προκειμένου να διατηρηθεί η γονιδιωματική 

σταθερότητα, δεν περιορίζεται στο μονοπάτι εκτομής νουκλεοτιδίων. Υπάρχουν 

πολλά στοιχεία που υποστηρίζουν την συμμετοχή της στην  επιδιόρθωση διπλών 

θραύσεων του DNA. Αρχικά, είναι γνωστό ότι κύτταρα προερχόμενα από ασθενείς 

που πάσχουν από RTS, παρουσιάζουν αδυναμία στην επιδιόρθωση τέτοιου τύπου 

βλαβών. Πρόκληση διπλών θραύσεων στο DNA με την χρήση laser έχει σαν 

αποτέλεσμα την γρήγορη συσσώρευση της RecQ4 στο σημείο της βλάβης (Singh, 

Karmakar et al. 2010). Η  RecQ4 συμμετέχει ενεργά στην επιδιόρθωση των διπλών 

θραύσεων. Η δράση της πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού της μη ομόλογης 

σύνδεσης άκρων και πιο συγκεκριμένα μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασής της με το 

ετεροδιμερές σύμπλοκο Ku70/Ku80, που είναι γνωστό ότι συμμετέχει στον 

παραπάνω μηχανισμό επιδιόρθωσης (Shamanna, Singh et al. 2014). 
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Στο σχιζοσακχαρομύκητα υπάρχουν δύο μέλη της οικογένειας των RecQ 

ελικασών. Το πρώτο από αυτά, που είναι και το καλύτερα χαρακτηρισμένο, 

ονομάζεται Rqh1 και αποτελεί ομόλογο της ανθρώπινης BLM ελικάσης. Η δράση 

της Rqh1 έχει συνδεθεί με την επιδιόρθωση βλαβών του DNA, μέσω του 

μονοπατιού του ομόλογου ανασυνδυασμού (Laursen, Ampatzidou et al. 2003) και η 

μελέτη της έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην διαλεύκανση της δράσης της 

ομόλογης BLM ελικάσης. Το δεύτερο μέλος της οικογένειας ονομάζεται Hrq1 και 

είναι ομόλογη πρωτεΐνη της ανθρώπινης RecQ4. Η Hrq1 αναγνωρίστηκε ως μέλος 

της οικογένειας μόλις πριν δυο χρόνια και τα βιβλιογραφικά δεδομένα που την 

αφορούν είναι πολύ περιορισμένα. 
Η δομή της  δεν είναι η χαρακτηριστική της οικογένειας και όπως η ομόλογή 

της, RecQ4, διατηρεί συντηρημένη μόνο την κεντρική επικράτεια ελικάσης. Είναι 

ενδιαφέρον ότι στο αμινοτελικό άκρο του μορίου βρίσκεται μια επικράτεια, η οποία 

παρουσιάζει ομολογία με τον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1, ενώ 

στο καρβοξυτελικό άκρο βρίσκεται μια επικράτεια άγνωστης λειτουργίας (Domain 

of Unknown Function – DUF). 

EIKONA 9: Σχηματική απεικόνιση της δομής της Hrq1 του Σχιζοσακχαρομύκητα (Groocock et.al. 
2012). 

Η Hrq1 παρουσιάζει δράση ελικάσης με κατεύθυνση από το 3’ άκρο προς το 

5’ άκρο και η δράση της αυτή είναι ATP εξαρτώμενη. Καταλύει την αποδιάταξη 

μορίων δίκλωνου DNΑ με 3’ μονόκλωνα άκρα, αλλά όχι δίκλωνου DNA ή δίκλωνου 

DNA με 5’ μονόκλωνα άκρα (Groocock, Prudden et al. 2012). Η προϋπόθεση 

ύπαρξης μονόκλωνου άκρου στο υπόστρωμα για την  δράση του ενζύμου συνάδει 

με δεδομένα από μελέτες που αφορούν στην Hrq1 του S. cerevisiae (Kwon, Choi et 

al. 2012). Ανάμεσα στα υποστρώματα του ενζύμου συγκαταλέγονται και δομές 

φουσκάλας (bubble structures), που συχνά συναντώνται κατά την διαδικασία της 

αντιγραφής. Για την καταλυτική δράση του μορίου υπεύθυνη είναι, κατά 

αποκλειστικότητα, η επικράτεια ελικάσης, αφού απαλοιφή της Cdt1 επικράτειας 
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δεν έχει αντίκτυπο στην δραστικότητα του μορίου in vitro. Φυσιολογικά, η Hrq1 

εντοπίζεται στον πυρήνα και υπεύθυνη για τον υποκυτταρικό της εντοπισμό είναι η  

Cdt1 επικράτεια. Η επικράτεια αυτή διαθέτει ένα σήμα πυρηνικού εντοπισμού 

(nuclear localization signal – NLS) και απαλοιφή της οδηγεί σε πανκυτταρικό 

εντοπισμό του μορίου (Groocock, Prudden et al. 2012). 

Όσον αφορά στη λειτουργία του μορίου λίγα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Σε 

αντίθεση με την RecQ4, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της Hrq1 με την διαδικασία 

της αντιγραφής. Προς το παρόν, η λειτουργία του ενζύμου περιορίζεται σε 

επιδιορθωτικές διαδικασίες και πιο συγκεκριμένα στην επιδιόρθωση μέσω του 

μηχανισμού εκτομής νουκλεοτιδίων (NER). Μια πρώτη ένδειξη για την παραπάνω 

λειτουργία αποτελεί το γεγονός ότι, μεταλλαγμένη σειρά, που φέρει απαλοιφή της 

Hrq1, παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία στην cisplatin, σε σχέση με κύτταρα 

αγρίου τύπου. Η cisplatin είναι ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο, που προκαλεί 

ενδοκλωνικές και διακλωνικές συνδέσεις. Οι βλάβες αυτές φυσιολογικά 

επιδιορθώνονται μέσω του NER μονοπατιού. Επίδραση σε κύτταρα με cisplatin έχει 

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εστιών της Hrq1 στον πυρήνα, κάτι που 

υποδηλώνει την συσσώρευση της πρωτεΐνης στα σημεία της βλάβης. Επιπλέον, 

ανάλυση επίστασης, χρησιμοποιώντας συστατικά διάφορων επιδιορθωτικών 

μονοπατιών έδειξε, ότι η Hrq1 δρα σαν συστατικό του μηχανισμού εκτομής 

νουκλεοτιδίων και παράλληλα στο μονοπάτι επιδιόρθωσης μέσω ομόλογου 

ανασυνδυασμού (Groocock, Prudden et al. 2012). Τα στοιχεία αυτά είναι σύμφωνα 

με πρόσφατες μελέτες που υποδεικνύουν, με την χρήση του συστήματος δυο 

υβριδίων, αλληλεπίδραση της Hrq1 του σακχαρομύκητα, με μόρια, που είναι 

γνωστά για την συμμετοχή τους στο NER (Leung, Aristizabal et al. 2014). Αντίθετα με 

την RecQ4, δεν υπάρχουν δεδομένα να υποστηρίζουν την εμπλοκή της Hrq1 σε 

άλλα επιδιορθωτικά μονοπάτια εκτός του NER. 

Πρόσφατα δείχθηκε ότι το συγκεκριμένο μόριο εμπλέκεται και στην 

διαδικασία του μεταβολισμού των τελομερών. Η Hrq1 έχει την ικανότητα να 

συνδέεται άμεσα στα τελομερή και να εμποδίζει την επιμήκυνση τους. Η αναστολή 

προσθήκης τελομερών γίνεται με μη καταλυτικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η 

ελικάση ανταγωνίζεται με την τελομεράση, για την πρόσδεση στην περιοχή των 
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τελομέρων, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την εκ νέου σύνθεση των τελευταίων. Ο 

μηχανισμός αυτός συμβάλλει και στην διατήρηση της γονιδιωματικής 

σταθερότητας, αφού παρεμποδίζει την προσθήκη τελομερών σε σημεία  δίκλωνων 

θραύσεων στο DNA. Με άλλα λόγια, η Hrq1 συμβάλλει στην αναγνώριση των 

διπλών θραύσεων σαν βλάβες και όχι σαν άκρες χρωμοσωμάτων, στα οποία πρέπει 

να προστεθούν τελομερή (Bochman, Paeschke et al. 2014).   
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Σκοπός 

3.1 Σκοπός 

Τόσο η ακεραιότητα της διεξαγωγή της αντιγραφής του γενετικού υλικού, 

όσο και η έγκαιρη και αποδοτική επιδιόρθωση των βλαβών του, είναι πολύ 

σημαντικές για τη διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας, και κατ’ επέκταση 

για τη διατήρηση της ζωής. Η οικογένεια των RecQ ελικασών αποτελεί ένα σύνολο 

πρωτεϊνών συντηρημένων στη διάρκεια της εξέλιξης που φαίνεται να παίζει ρόλο 

και στις δύο αυτές κυτταρικές διαδικασίες. Η πλειοψηφία των μελών τις οικογένειας 

έχει συνδεθεί άμεσα με επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του γενετικού υλικού και 

πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι παράλληλα με την επιδιορθωτική τους 

δράση, ορισμένα μέλη σχετίζονται και με τη διεξαγωγή της αντιγραφής. 

Στον άνθρωπο συναντώνται πέντε RecQ ελικάσες, από τις οποίες ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η RecQ4, λόγω της αναγκαιότητάς της για την έναρξη της 

αντιγραφής. Το ομόλογο της RecQ4 στον S. pombe, Hrq1,  αναγνωρίστηκε 

πρόσφατα και λίγα είναι τα βιβλιογραφικά δεδομένα που το αφορούν. Η έλλειψη 

δεδομένων για την Hrq1, η λειτουργία του ομολόγου της στον άνθρωπο στη 

διαδικασία της αντιγραφής και της επιδιόρθωσης καθώς και η δυσκολία μελέτης της 

τελευταίας στο πολύπλοκο σύστημα του ανθρώπου, μας παρότρυνε να 

μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη λειτουργία της Hrq1 του 

Σχιζοσακχαρομύκητα. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται: 

 Στην διαλεύκανση του επιδιορθωτικού μηχανισμού, μέσω του οποίου η Hrq1

συμβάλλει στην διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας,

χρησιμοποιώντας φαινοτυπική ανάλυση.

 Στην μελέτη του ρόλου της Hrq1 ελικάσης στη διαδικασία της αντιγραφής

του γενετικού υλικού, μέσω φαινοτυπικής ανάλυσης και διερεύνησης

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων.

 Στην διερεύνηση του τρόπου ρύθμισης της έκφρασης της ελικάσης μέσω

αλληλεπιδράσεων με ρυθμιστικές πρωτεΐνες.
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4.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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4.1 Χειρισμός του οργανισμού Schizosaccharomyces pombe 

4.1.1 Καλλιέργεια  του μικροοργανισμού 

Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν σειρές κυττάρων S.pombe με 

διαφορετικούς γονοτύπους. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

θρεπτικό μέσο EMM(Edinburgh Minimal Medium) παρουσία των απαραίτητων 

αμινοξέων κάθε φορά.  

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά υγρές 

καλλιέργειες που βρίσκονται στη μέση της εκθετικής φάσης. Για την παραγωγή 

καλλιεργειών στη μέση της εκθετικής φάσης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

1. 10ml EMM θρεπτικού εμβολιάζονται με κύτταρα και καλλιεργούνται μέχρι

την αρχή της στατικής φάσης. Ο προσδιορισμός της φάσης ανάπτυξης

πραγματοποιείται με μέτρηση της οπτικής απορρόφησης σε μήκος κύματος

595nm.

2. Στην συνέχεια η προκαλλιέργεια αυτή χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό

της καλλιέργειας που θα χρησιμοποιήσουμε τελικά. Ο όγκος της

προκαλλιέργειας που απαιτείται κάθε φορά προσδιορίζεται με τον εξής

τύπο:

όπου n = ο αριθμός των γενεών -1 (ώστε τα κύτταρα να ανακάμψουν από την  στατική
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φάση).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν διάφορες κυτταρικές 

σειρές Σχιζοσακχαρομύκητα. Τα ονόματα και οι γονότυποι των σειρών αυτών 

συνοψίζονται στον  πίνακα που ακολουθεί:
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Η Phloxin B είναι μια χρωστική που συσσωρεύεται σε νεκρά κύτταρα 

βάφοντας τα σκούρο κόκκινο χρώμα. Μεγαλώνοντας μια σειρά κυττάρων σε στερεό 

θρεπτικό που περιέχει Phloxin B, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις αποικίες των 

απλοειδών από τις αποικίες των διπλοειδών κυττάρων καθώς οι πρώτες βάφονται 

ανοιχτό ροζ χρώμα ενώ τα διπλοειδή πιο σκούρο ροζ, λόγω των περισσότερων 

νεκρών κυττάρων. 

 Έλεγχος συζευκτικού τύπου

Τρεις είναι οι συζευκτικοί τύποι που συναντώνται στο S. pombe και 

συμβολίζονται ως εξής: h- , h+ και h90. Κύτταρα συζευκτικού τύπου h- μπορούν να 

διασταυρωθούν αποκλειστικά με κύτταρα h+, ενώ h90 σειρές διασταυρώνονται με 

τον εαυτό τους κατά προτίμηση, αλλά και με κύτταρα των άλλων δυο συζευκτικών 

τύπων.  
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4.1.2 Έλεγχος φαινοτύπου και γονοτύπου 

 Έλεγχος της πλοειδίας

Είναι σημαντικό οι σειρές που χρησιμοποιούνται πειραματικά να ελέγχονται για την 

πλοειδία τους, γιατί κάποιες σειρές S. pombe έχουν την τάση να μετατρέπονται από 

απλοειδείς σε διπλοειδείς με μεγάλη συχνότητα. Τα διπλοειδή κύτταρα είναι 

μεγαλύτερα σε μήκος και πλάτος και παρουσιάζουν  χαμηλότερη βιωσιμότητα σε 

σχέση με τα απλοειδή κύτταρα, με αποτέλεσμα στις αποικίες διπλοειδών κυττάρων 

να συσσωρεύονται περισσότερα νεκρά κύτταρα σε σχέση με τις απλοειδείς σειρές. 

Πίνακας Κυτταρικών Σειρών 

Κυτταρική σειρά Γονότυπος 

Wild type h- 

Hrq1Δ h+, ade6-M216, ura4-D18, leu1-32, Δhrq1::ura4 

nmt1-3HA-Hrq1 h+, ade6-M216, ura4-D18, leu1-32, nmt1-3HA-Hrq1-Kan 

Drc1-3FLAG h-, Drc1-3FLAG-KanX6 
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 Έλεγχος του γονοτύπου με την χρήση colony PCR

Κάθε αντίδραση πραγματοποιείται σε τελικό όγκο 50μl. Για την 

πραγματοποίηση της colony PCR ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Κύτταρα από στερεό θρεπτικό επαναιωρούνται σε 30μl PCR mix (Taq

reaction buffer, MgCl2, εκκινητές, dNTPs). Υπερβολικός αριθμός

κυττάρων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της αντίδρασης.

2. Ακολουθεί βράσιμο του μείγματος για 5 λεπτά στους 95οC και

τοποθέτησή του στον πάγο.
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Για να προσδιορίσουμε αν μια σειρά κύτταρων είναι ομοθαλική (h90) ή όχι, 

στρώνουμε τα κύτταρα σε στερεό θρεπτικό, κατάλληλο για την πραγματοποίηση 

διασταύρωσης και τα επωάζουμε σε θερμοκρασία 29οC για διάστημα τριών 

ημερών. Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε μικροσκοπικά, τον σχηματισμό σπόρων 

γνωρίζουμε ότι η σειρά είναι ομοθαλική. Αν δεν παρατηρηθούν σπόροι, η σειρά 

είναι ετεροθαλική (h- ή h+ )και για περαιτέρω προσδιορισμό του συζευκτικού τύπου 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με γνωστού συζευκτικού  τύπου 

σειρές. 

 Έλεγχος των αυξοτροφιών

Οι πιο κοινοί δείκτες αυξοτροφιών που χρησιμοποιούνται στον S. pombe είναι 

τα αμινοξέα λευκίνη, ουρακίλη, λυσίνη, αδενίνη και ιστιδίνη. Προκειμένου να 

προσδιορίσουμε τις αυξοτροφίες μιας σειράς κυττάρων μεγαλώνουμε κύτταρα σε 

στερεό θρεπτικό υλικό σαν μοναδιαίες αποικίες. Στην συνέχεια με την χρήση 

βελούδου δημιουργούμε αντίγραφα του αρχικού τρυβλίου, σε τρυβλία που 

περιέχουν ή όχι συγκεριμένα αμινοξέα. Επωάζουμε το τρυβλίο για μια ή δύο μέρες, 

παρατηρούμε την ανάπτυξή τους και με βάση αυτό προσδιορίζουμε τις αυξοτροφίες 

τους.
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4.1.3  Κλασσικές τεχνικές γενετικής 

 Διασταυρώσεις

Για την σύζευξη και διασταύρωση μεταξύ δυο ετεροθαλικών σειρών 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Ίσες ποσότητες κυττάρων των δυο σειρών, από στερεό θρεπτικό μέσο,

διαλύονται σε καθαρό, αποστειρωμένο νερό και αναμειγνύονται.

2. Σταγόνες περίπου 10μl από το μείγμα τοποθετούνται σε θρεπτικό μέσο

κατάλληλο για την πραγματοποίηση της διασταύρωσης. Για να

πραγματοποιηθεί σύζευξη μεταξύ των κυττάρων απαιτείται περιβάλλον

φτωχό σε θρεπτικά συστατικά.

3. Το τρυβλίο επωάζεται για διάστημα 3-4 ημερών σε θερμοκρασία

χαμηλότερη των 30οC, προκειμένου να σχηματιστούν ασκοί με σπόρια. Τα

σπόρια αυτά είναι τα μειωτικά προϊόντα της διασταύρωση.
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3. Στα υπόλοιπα 19,5μl PCR mix προστίθενται 0,5μl Taq πολυμεράση και το

μείγμα της πολυμεράσης προστίθεται στα αρχικά 30μl.

4. Το μείγμα τοποθετείται στον θερμοκυκλοποιητή και ακολουθείται το

παρακάτω  πρόγραμμα:  94 °C 30 sec / 50 °C 30 sec / 72 °C 30 sec για 30

κύκλους. Στο δεύτερο βήμα πραγματοποιείται η πρόσδεση των εκκινητών

στο αποδιατεταγμένο υπόστρωμα και η θερμοκρασία εξαρτάται κάθε φορά

από το ζεύγος των εκκινητών που χρησιμοποιούνται.

5. Ακολουθεί ένα τελευταίο βήμα ενίσχυσης στους 72οC για 10 λεπτά

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ενίσχυση των κομματιών.

6. 10-15μl της αντίδρασης ηλεκτροφορούνται σε πηκτή αγαρόζης για να

ελεγχθεί το αποτέλεσμα.

7. Το υπόλοιπο δείγμα φυλάσσεται στους -20οC.
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4.1.4   Συγχρονισμός κυττάρων στην αρχή της S φάσης του κυτταρικού 

κύκλου. 
Ο συγχρονισμός ενός πληθυσμού κυττάρων στην αρχή της S 

πραγματοποιείται με την χρήση του φαρμάκου υδροξυουρία (HU). H HU 

παρεμποδίζει την δράση του ενζύμου νουκλεοτιδική ρεδουκτάση, εμποδίζοντας 

κατ’ επέκταση την παραγωγή δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs). Αυτό οδηγεί σε 

εξάντληση των αποθεμάτων των dNTPs και σταμάτημα της αντιγραφής λίγο μετά 

την έναρξή της.  

Για τον συγχρονισμό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Κύτταρα καλλιεργούνται σε υγρό θρεπτικό μέσο EMM μέχρι την αρχή της

εκθετικής φάσης (O.D.= 0,1-0,2).

2. Στην καλλιέργεια προστίθεται HU σε τελική συγκέντρωση 11 mM  ή 22

mM, για αντιστρέψιμο ή μη σταμάτημα του κύκλου, αντίστοιχα.

3. Η καλλιέργεια επωάζεται με το φάρμακο για χρονικό διάστημα όσο η

διάρκεια ενός κυτταρικού κύκλου.

Η αποτελεσματικότητα του συγχρονισμού μπορεί να ελεγχθεί είτε 

μικροσκοπικά είτε με την χρήση κυτταρομετρίας ροής για τον προσδιορισμό της 

περιεκτικότητας DNA (DNA content).  
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 Ανάλυση μειωτικών προϊόντων (Random Spore Analysis)

Για την ανάλυση αυτή απαιτείται διασταύρωση τριών ημερών. 

1. 1ml αποστειρωμένου νερού εμβολιάζεται με αρκετά κύτταρα από μια

διασταύρωση τριών ημερών.

2. Στο 1ml του μείγματος προστίθενται  2 μl του ενζύμου H.P.J. (Helix

Pomatia Juice) και ακολουθεί επώαση O/N στους 25οC ή επώαση για

τουλάχιστον 6 ώρες στους 29οC. Το ένζυμο αυτό σπάει τους ασκούς και

απελευθερώνει τα σπόρια, ενώ παράλληλα σκοτώνει τα κύτταρα που

δεν έχουν διασταυρωθεί.

3. Τα σπόρια στρώνονται σε πλούσιο θρεπτικό μέσο μέχρι να σχηματίσουν

αποικίες και στην συνέχεια γίνεται έλεγχος του γενοτύπου των αποικιών

μέχρι να βρεθεί ο επιθυμητός.
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2. Το υπερκείμενο θρεπτικό απορρίπτεται και το ίζημα αναδιαλύεται σε 5

ml stop buffer.

3. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 8000 rpm για 10 λεπτά στους 4οC.

4. Το ίζημα αναδιαλύεται σε 50μl extraction buffer(HB buffer) και

προστίθεται 1 ml γυάλινων σφαιριδίων.

5. Ακολουθεί έντονη ανάδευση (vortex) για 1 λεπτό και ακόλουθη επώαση

στον πάγο για 1 λεπτό.

6. Το βήμα 5 επαναλαμβάνεται 12 φορές.

7. Στα σφαιρίδια προστίθεται 1ml ΗΒ buffer και ακολουθεί φυγοκέντρηση

για 5 λεπτά στις 5000 rpm στους 4οC.

8. To υπερκείμενο πρωτεϊνικό εκχύλισμα φυλάσσεται και φυγοκεντρείται

στις 13000 rpm για 5 λεπτά σους 4οC.

9. Στο εκχύλισμα προστίθεται ίσος όγκος 2x FSB+DTT και το δείγμα

βράζεται για 5 λεπτά στους 95οC.

10. To δείγμα φυλάσσεται στους -20 οC.

4.2.2 Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE 

Η SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Αρχικά πραγματοποιείται η παρασκευή του πηκτώματος διαχωρισμού 

των πρωτεϊνών το οποίο φορτώνεται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης 

καλύπτοντας περίπου τα 3:4 αυτής. Για να μη στεγνώσει το πήκτωμα, 

προστίθεται από πάνω μια μικρή ποσότητα ισοπροπανόλης.

38 

4.2 Ανάλυση πρωτεϊνών  

4.2.1 Προετοιμασία ολικών κυτταρικών εκχυλισμάτων. 

Για την απομόνωση ολικού κυτταρικού εκχυλίσματος ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία:  

1. 50 - 100 ml καλλιέργειας κυττάρων στην μέση της εκθετικής φάσης

φυγοκεντρούνται για 10 λεπτά στις 8000 rpm στους 4οC.
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3. Τα δείγματα που πρόκειται να αναλυθούν βράζονται στους 95οC για 5 λεπτά

και έπειτα φυγοκεντρούνται στις 13000 rpm για 5 λεπτά.

4. Όταν πήξει το πήκτωμα, αφαιρείται το χτενάκι και η συσκευή τοποθετείται

μέσα στο δοχείο της ηλεκτροφόρησης που περιέχει το διάλυμα Laemmli (1x).

5. Τα δείγματα φορτώνονται στις θέσεις που έχουν σχηματιστεί στο πήκτωμα

πακεταρίσματος. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται αρχικά στα 100 V

μέχρι η χρωστική να εισέλθει στο πήκτωμα διαχωρισμού οπότε η τάση

αυξάνεται στα 140 V.

6. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης το πήκτωμα βάφεται με τη χρωστική

Coomasie.

4.2.3 Ανοσοαπoτύπωμα western 

1. Αρχικά τα δείγματα αναλύονται με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. Στη συνέχεια

πραγματοποιείται η μεταφορά των αναλυμένων δειγμάτων σε μεμβράνη

PVDF, σε ρυθμιστικό διάλυμα 10 mM CAPS με 10% μεθανόλη, υπό την

επίδραση ηλεκτρικού πεδίου τάσης 42 V, για 1,5 ώρα.

2. Μετά το πέρας της μεταφοράς, η μεμβράνη PVDF πλένεται με ddH2O και

βάφεται με τη χρωστική Ponceau S για 5 λεπτά. Απομακρύνεται η Ponceau S

και σημειώνονται πάνω στη μεμβράνη οι ζώνες του μάρτυρα μοριακών

μεγεθών. Η απομάκρυνση της χρωστικής επιτυγχάνεται με χρήση του

διαλύματος PBS (1x), 0,1% Tween (PBS- Tween).
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2. Ακολουθεί η παρασκευή του διαλύματος πακεταρίσματος. Από την

επιφάνεια του πηκτώματος διαχωρισμού απομακρύνεται η ισοπροπανόλη

και πραγματοποιούνται πλύσεις με ddH2O. Στη συνέχεια φορτώνεται πάνω

στο πήκτωμα διαχωρισμού το διάλυμα του πηκτώματος πακεταρίσματος,

ενώ αμέσως τοποθετείται στη συσκευή το χτενάκι για τη δημιουργία των

θέσεων φόρτωσης των δειγμάτων.
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5. Ακολουθεί η επώαση της μεμβράνης με το πρώτο αντίσωμα σε

περιστρεφόμενη ρόδα, σε θερμοκρασία δωματίου, για όλη τη νύχτα. Το

αντίσωμα διαλύεται σε διάλυμα blocking.

6. Την επόμενη ημέρα η μεμβράνη ξεπλένεται 2 φορές γρήγορα με PBS (1x),

0,1% Tween (PBS-Tween). Ακολουθούν μια 15λεπτη και τρεις 5λεπτες

πλύσεις με PBS (1x), 0,1% Tween (PBS-Tween).

7. Ακολουθεί  η  επώαση  της  μεμβράνης  με  το  κατάλληλο  δεύτερο

αντίσωμα,  σε περιστρεφόμενη ρόδα, για μια ώρα, σε θερμοκρασία

δωματίου.

8. Η περίσσεια του δεύτερου αντισώματος απομακρύνεται με 2 γρήγορες

πλύσεις, καθώς και μια 15λεπτη και τρεις 5λεπτες με διάλυμα PBS (1x), 0,1%

Tween (PBS-Tween) .

9. Το σήμα ανιχνεύεται με τη χρήση του αντιδραστηρίου ECL και αποτυπώνεται

σε φωτογραφικό φιλμ, σε σκοτεινό δωμάτιο.

Στην   παρούσα   εργασία   χρησιμοποιήθηκαν   στις   αναλύσεις   western   τα   εξής 

αντισώματα: 

Πρωτογενή αντισώματα 

• α-ΗΑ σε αραίωση 1: 200 (Santa Cruz, μονοκλωνικό)

• α-FLAG σε αραίωση 1: 1500 (Sigma, μονοκλωνικό)

• α-PCNA σε αραίωση 1: 200 (Santa Cruz, μονοκλωνικό)
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3. Παράλληλα το πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, στο οποίο αναλύθηκαν οι

πρωτεΐνες κατά την SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση, βάφεται με τη χρωστική

Coomasie Brilliant Blue και ελέγχεται η επιτυχία της μεταφοράς των

πολυπεπτιδικών αλυσίδων στη μεμβράνη.

4. Η κάλυψη των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης του αντισώματος στη

μεμβράνη πραγματοποιείται με διάλυμα 5% γάλακτος σε PBS (1x), 0,1%

Tween (PBS-Tween) (διάλυμα blocking), για 1 ώρα, σε θερμοκρασία

δωματίου.
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4.2.4 Ανοσοκατακρήμνιση 

Η διαδικασία της ανοσοκατακρήμνισης περιλαμβάνει την προετοιμασία των 

σφαιριδίων, την πρόσδεση του αντισώματος στα σφαιρίδια και την επώαση του 

κυτταρικού εκχυλίσματος με τα σφαιρίδια. 

Προετοιμασία σφαιριδίων 

Για κάθε αντίδραση χρησιμοποιούμε 50 μl διαλύματος 50% σφαιριδίων. 

1. Αρχικά το διάλυμα με τα σφαιρίδια φυγοκεντρείται στις 5000 rpm για 5

λεπτά.

2. Στη συνέχεια το υπερκείμενο αφαιρείται και τα σφαιρίδια αναδιαλύονται σε

1 ml διαλύματος λύσης, ανακινούνται για 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου

και φυγοκεντρούνται στις 4000 rpm για 5 λεπτά.

3. Ακολουθούν ακόμα 2 πλύσεις των σφαιριδίων με διάλυμα λύσης.

4. Τα σφαιρίδια αναδιαλύονται σε διάλυμα λύσης έτσι ώστε ο συνολικός τους

όγκος να είναι ίσος με τον αρχικό όγκο των σφαιριδίων που

χρησιμοποιήθηκαν.

Πρόσδεση αντισώματος στα σφαιρίδια 

Για κάθε αντίδραση ανοσοκατακρίμνησης (50μl διαλύματος 50% σφαιριδίων 

χρησιμοποιήθηκαν 2μg αντισώματος αντί- ΗΑ (mouse, Santa Cruz).  

1. Κατάλληλη  ποσότητα  anti-HA  αντισώματος  προστίθεται  στο  διάλυμα  με

τα σφαιρίδια. Ακολουθεί επώαση υπό ανακίνηση, για 2 ώρες στους 4oC.
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Δευτερογενή αντισώματα 

• α-rabbit-HRP σε αραίωση 1:4000 – 1:6000 (Chemicon)

• α-mouse-HRP σε αραίωση 1:4000 – 1:6000 (Chemicon)
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2. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται 3 πλύσεις των σφαιριδίων με διάλυμα

λύσης, με στόχο να απομακρυνθεί η περίσσεια του αντισώματος που δεν

έχει προσδεθεί σε αυτά. Για  κάθε  πλύση,  1  ml  διαλύματος  λύσης

προστίθεται  στα  σφαιρίδια.  Ακολουθεί ανακίνηση για 5 λεπτά,

10. Η επώαση πραγματοποιείται για 2 ώρες στους 4oC, υπό ανακίνηση.

Απομόνωση κυτταρικού εκχυλίσματος – Επώαση κυτταρικού εκχυλίσματος με 

σφαιρίδια  

Για κάθε αντίδραση ανασοκατακρήμνισης απομονώνονται ολικές πρωτεΐνες 

ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. 50 -100 ml καλλιέργειας κυττάρων στην μέση της εκθετικής φάσης

φυγοκεντρούνται για 10 λεπτά στις 8000 rpm στους 4οC.

2. Το υπερκείμενο θρεπτικό απορρίπτεται και το ίζημα αναδιαλύεται σε 5 ml

stop buffer.

3. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 8000 rpm για 10 λεπτά στους 4οC.

4. Το ίζημα αναδιαλύεται σε 50μl extraction buffer(HB buffer) και προστίθεται 1

ml γυάλινων σφαιριδίων.

5. Ακολουθεί έντονη ανάδευση (vortex) για 1 λεπτό και ακόλουθη επώαση στον

πάγο για 1 λεπτό.

6. Το βήμα 5 επαναλαμβάνεται 12 φορές.

7. Στα σφαιρίδια προστίθεται 1ml ΗΒ buffer και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5

λεπτά στις 5000 rpm στους 4οC.

8. To υπερκείμενο πρωτεϊνικό εκχύλισμα φυλάσσεται και φυγοκεντρείται στις

13000 rpm για 5 λεπτά σους 4οC.

9. Από το υπερκείμενο φυλάσσεται ένα τμήμα (10% του ολικού όγκου του

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος) ως δείγμα ολικού κυτταρικού εκχυλίσματος. Σε

αυτό προστίθενται ίσος όγκος 2xFSB+DTT, βράζεται στους 95oC για 5  λεπτά

και φυλάσσεται στους -20oC. Το υπόλοιπο υπερκείμενο τοποθετείται στο

eppendorf με τα σφαιρίδια στα οποία είναι προσδεδεμένο το αντίσωμα.
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11. Μετά το πέρας των 2 ωρών, πραγματοποιείται φυγοκέντρηση στις 4000 rpm

για 5 λεπτά. Από το υπερκείμενο φυλάσσεται ένα τμήμα ως δείγμα

πρωτεϊνών που δεν προσδέθηκαν στα σφαιρίδια. Σε αυτό προστίθενται ίσος

όγκος 2xFSB+DTT, βράζεται στους 95oC για 5 λεπτά και φυλάσσεται στους

-20oC. Το υπόλοιπο υπερκείμενο απορρίπτεται.
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12.

13.

Ακολουθούν 3 πλύσεις των σφαιριδίων. Κάθε πλύση πραγματοποιείται με 1

ml διαλύματος λύσης, για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανακίνηση.

Στη συνέχεια το δείγμα φυγοκεντρείται στις 4000 rpm για 5 λεπτά. Το

υπερκείμενο απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία ακόμα 2

φορές.

Στα σφαιρίδια προστίθενται 25 μl διαλύματος 1xFSB+DTT. Το δείγμα βράζεται

στους 95oC για 5 λεπτά και φυλάσσεται στους -20oC.

6. Ακολουθεί φυγοκέντρηση και επαναδιάλυση σε 0,5 ml 50mM sodium citrate

που περιέχει 0,1mg/ml RNAase A.

7. To δείγμα επωάζεται για 2 ώρες στους 37oC.

4.3 Κυτταρομετρία ροής  

4.3.1 Προετοιμασία κυττάρων για κυτταρομετρία ροής 

1. Από καλλιέργεια που βρίσκεται στην εκθετική φάση φυγοκεντρείται

κατάλληλος όγκος, ώστε να έχουμε περίπου 107 κύτταρα.

2. Το υπερκείμενο απορρίπτεται και τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 1 ml dd

H2O.

3. Ακολουθεί φυγοκέντρηση, απόρριψη του υπερκειμένου και επαναδιάλυση σε

70% αιθανόλη και ανάδευση (vortex). Τα κύτταρα μπορούν σε αυτό το στάδιο

να φυλαχθούν στους 4οC για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

4. 0,3 ml κυττάρων σε 70% αιθανόλη(2-3 106 κύτταρα) φυγοκεντρούνται και

απορρίπτεται η υπερκείμενη αιθανόλη.

5. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 1 ml 50mM sodium citrate.
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8. Μετά το πέρας των δύο ωρών προστίθενται στο δείγμα 0,5 ml 50mM sodium

citrate που περιέχει 4mg/ml Propidium Iodide (τελική συγκέντρωση PI 2mg/

ml).

9. Το δείγμα υφίσταται επεξεργασία με υπερήχους προκειμένου να

διαχωριστούν τυχόν συσσωματωμένα κύτταρα και αναλύεται με την χρήση

κυταρομετρητή ροής.
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4.4 Μικροσκοπική παρατήρηση ζωντανών κυττάρων S. pombe 

Για την μικροσκοπική παρατήρηση κύτταρα καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική 

φάση στρώθηκαν σε λεπτό στρώμα αγαρόζης, τοποθετήθηκε καλυπτρίδα στο πάνω 

μέρος του στρώματος αγαρόζης και ακολούθησε μικροσκοπική παρατήρηση. Από 

τις φωτογραφίες μετρήθηκε το μήκος των κυττάρων με την χρήση του 

προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ και η στατιστική ανάλυση έγινε με την 

χρήση του στατιστικού πακέτου GraphPad Prism. 

4.5  Διαλύματα – Υλικά 

 Για  την  καλλιέργεια  και  επεξεργασία  των  κυττάρων Σχιζοσακχαρομύκητα

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής διαλύματα και χημικά:

• Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας:

YES: Yeast Extract with Supplements 
Συστατικά Συγκέντρωση Τελική Συγκέντρωση 

Yeast extract 5gr/lt 0.5% w/v 
Γλυκόζη 30gr/lt 3.0% w/v 

Στο θρεπτικό κάθε φορά προστίθενται τα απαραίτητα αμινοξέα: 

Αμινοξέα Συγκέντρωση stock διαλύματος Τελική συγκέντρωση 
ουρακίλη 3.5 gr/lt 225mg/lt 

λυσίνη 7.0 gr/lt 225mg/lt 
λευκίνη 7.0 gr/lt 225mg/lt 
αδενίνη 7.0 gr/lt 225mg/lt 
ιστιδίνη 7.0 gr/lt 225mg/lt 
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Για την παρασκεύη στερεού θρεπτικού υλικόυ στα παραπάνω προστίθεται 2% Difco 

Bacto Agar. 

Για την παρασκευή στερεού θρεπτικού με YES + Phloxin B στα παραπάνω 

προστίθεται Phloxin B σε τελική συγκέντρωση 5mg/lt, από stock διάλυμα 5gr/lt. 
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Διαλύμα βιταμινών 1000Χ 
Συστατικά Συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση 

παντοθενικό οξύ 1.0 gr/lt 4.20 mM 
νικοτινικό οξύ 10 gr/lt 81.2 mM 

ινοσιτόλη 10gr/lt 55.5 mM 
βιοτίνη 10 mg/lt 40.8 μΜ 

EMM: Edinburgh Minimal Medium 
Συστατικά Συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση 

potassium hydrogen 
phthallate 

3.0 gr/lt 14.7 mM 

Na2HPO4 2.2 gr/lt 15.5 mM 
NH4Cl 5.0 gr/lt 93.5 mM 

γλυκόζη 20 gr/lt 2% w/v 
άλατα 20 ml/lt 

βιταμίνες 1.0 ml/lt 
ιχνοστοιχεία 0.1 ml/lt 

Στο θρεπτικό κάθε φορά προστίθενται τα απαραίτητα αμινοξέα σε τελική 

συγκέντρωση 225mg/ml όπως και παραπάνω. 

Η παρασκεύη stock διαλυμάτων αλάτων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων έγινε ως εξής: 

Διάλυμα αλάτων 50Χ 

Συστατικά Συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση 
MgCl2.6H2O 52.5 gr/lt 0.26 M 
CaCl2.2H2O 0.735 gr/lt 4.99 mM 

KCl 50 gr/lt 0.67 M 
Na2SO4 2.0 gr/ lt 14.1mM 



Υλικά και Μέθοδοι 

Διάλυμα ιχνοστοιχείων 10.000Χ 
Συστατικά Συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση 
βορικό οξύ 5.0 gr/lt 80.9 mM 

MnSO4 4.0 gr/lt 23.7 mM 
ZnSO4.7H20 4.0 gr/lt 13.9 mM 
FeCl2.6H20 2.0 gr/lt 7.40 mM 

μολυβδικό οξύ 0.4 gr/lt 2.47 mM 
Kl 1.0 gr/lt 6.02 mM 

CuSO4.5H20 0.4 gr/lt 1.60 mM 
κιτρικό οξύ 10  gr/lt 47.6 mM 
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• FSB/DTT (συγκέντρωση stock διαλύματος φόρτωσης των πρωτεϊνικών

δειγμάτων, 2x)

Η σύσταση του διαλύματος (2x) FSB-DTT έχει ως εξής: γλυκερόλη τελικής

συγκέντρωσης 20%, Tris pH 6,8 τελικής συγκέντρωσης 160 mM, SDS

τελικής συγκέντρωσης 4%, Bromophenol blue τελικής συγκέντρωσης

0,01% και DTT τελικής συγκέντρωσης 0,2 M. Το DTT προστίθεται τελευταίο

Για την διεξαγωγή διασταυρώσεων χρησιμοποιείται το παρακάτω στερεό 
θρεπτικό μέσο: 

SPAS 
Συστατικά Συγκέντρωση Τελική συγκέντρωση 

γλυκόζη 10 gr/lt 1% w/v 
ΚΗ2ΡΟ4 1.0 gr/lt 7.3mM 

1000X βιταμίνες 1ml/lt (w/v) 

Στο θρεπτικό προστιθένται τα απαράιτητα αμινοξέα κάθε φορά σε τελική 
συγκέντρωση 45 mg/lt. 
Για την παρασκευή στερεού θρεπτικού προστίθεται 3% Difco Bacto Agar. 

 Για  τα πειράματα ανάλυσης πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω

διαλύματα:

• Διάλυμα 1% (w/v) bromophenol blue

Για την παρασκευή 1% (w/v) bromophenol blue διαλύματος, 0,25 gr

Bromophenol blue χρωστικής αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 25 ml

ddH2O. Το διάλυμα φυλάσσεται στους 4 οC.



Υλικά και Μέθοδοι 

και μόνο στον όγκο διαλύματος που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί.  Το 

διάλυμα  (2x)  FSB (-DTT)  φυλάσσεται  σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ 

μετά την προσθήκη DTT  φυλάσσεται στους -20οC.

•
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FSB/DTT (συγκέντρωση  εργασίας  διαλύματος  φόρτωσης  των 

πρωτεϊνικών δειγμάτων, 1x)

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας 1Χ FSB (+DTT), ποσότητα του stock 

διαλύματος 2x FSB (+DTT) αραιώνεται σε αναλογία 1:1, με ίση ποσότητα 

πρωτεϊνικού δείγματος.

• PBS (1x) - 0.1%Tween (PBS-Tween)

Για την παρασκευή 0,1% PBS-Tween διαλύματος, 1 ml 50% Tween-20

διαλύματος προστίθεται σε τελικό όγκο 500 ml (1x) PBS.

• DTT (1 M stock)

Για την παρασκευή 1Μ DTT διαλύματος, 2,66 gr ουσίας

αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 17,24 ml ddH2O. Το διάλυμα

αποστειρώνεται με φίλτρο μίας χρήσης (διαμέτρου 0,22 μm) και

μοιράζεται σε aliquots τα οποία φυλάσσονται στους -20 οC.

• PBS (συγκέντρωση stock ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών, 10x)

Για την παρασκευή stock διαλύματος (10x) PBS, 80 gr NaCl, 2 gr KCl, 2,4 gr

KH2PO4 και 14,4 gr Na2HPO4 αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O.

Ακολουθεί αποστείρωση.

• PBS (συγκέντρωση ρυθμιστικού διαλύματος εργασίας φωσφορικών, 1x)

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας (1x) PBS, ποσότητα του stock

διαλύματος 10X PBS αραιώνεται σε αναλογία αρχικού:τελικού όγκου, 1:10.

Το pH του διαλύματος ρυθμίζεται με προσθήκη μικρής ποσότητας 5 Ν HCl,

έτσι ώστε η τιμή του να κυμαίνεται μεταξύ 7,2 και 7,4. Ακολουθεί

αποστείρωση.
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• 10% SDS

Για την παρασκευή  10% SDS διαλύματος,  10 gr ουσίας αναδιαλύονται σε

τελικό όγκο 100 ml ddH2O.

• Acrylamide/bis-Acrylamide 30% Solution, Electrophoresis reagent

(A3574, Sigma)
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• Ponceau S

• 10% APS

• CAPS (συγκέντρωση stock διαλύματος, 100mM / (10x)

Για την παρασκευή 10x stock διαλύματος υγρής ηλεκτρομεταφοράς

πρωτεϊνών, 22,13g ουσίας CAPS αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O.

Το pH προσαρμόζεται στην τιμή 11 με προσθήκη διαλύματος NaOH (10N).

Το διάλυμα φυλάσσεται στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου.

• CAPS (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 10 mM (1x)

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας (1x) CAPS, ποσότητα του stock

διαλύματος (10x) CAPS αραιώνεται σε αναλογία αρχικού:τελικού όγκου,

1:10. Επιπλέον, στον τελικό όγκο προστίθεται διάλυμα μεθανόλης (100%)

σε τελική αναλογία όγκου 10%.

Για την παρασκευή διαλύματος χρωστικής Ponceau S, 0,2 gr Ponceau (Sigma

P-3504) και 3 gr (ή 3 ml) 100% TCA αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 100 ml

ddH2O.

Για την παρασκευή 10% APS διαλύματος, 2 gr ουσίας αναδιαλύονται σε

τελικό όγκο 20 ml ddH2O. Το διάλυμα αποστειρώνεται με φίλτρο μίας

χρήσης (διαμέτρου 0,22 μm) και μοιράζεται σε aliquots τα οποία

φυλάσσονται στους -20οC.



Υλικά και Μέθοδοι 

• Coomassie Brilliant Blue R-250

Για την παρασκευή διαλύματος χρωστικής Coomassie Brilliant Blue R- 250,

0,25gr χρωστικής (Sigma B-0630) αναδιαλύονται σε 90 ml διαλύματος

μεθανόλης:H2O (1:1, v/v) ενώ επίσης προστίθενται 10 ml glacial οξικού

οξέος. Το διάλυμα φιλτράρεται με χαρτί Whatmann No.1 και φυλάσσεται

σε θερμοκρασία δωματίου.
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• Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης Laemmli (συγκέντρωση

διαλύματος εργασίας, 1x)

• BIORAD SDS-PAGE protein marker (μάρτυρας μοριακών μεγεθών

πρωτεϊνών):

• Διάλυμα αποχρωματισμού της χρωστικής Coomassie

• Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης Laemmli (συγκέντρωση stock

διαλύματος, 10x)

Για την παρασκευή διαλύματος αποχρωματισμού της χρωστικής

Coomassie, οξικό οξύ και απόλυτη αιθανόλη αραιώνονται σε ddH2O σε

αναλογίες 10% και 20% αντίστοιχα, επί του τελικού όγκου.

Για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης Laemmli

10x αναδιαλύονται 30,3 gr Tris-base, 144,2 gr γλυκίνης και 10 gr SDS σε

τελικό όγκο 1 l ddH2O. Το διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία

δωματίου.

Για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης Laemmli 1x

ποσότητα του stock διαλύματος 10x Laemmli αραιώνεται σε αναλογία

αρχικού:τελικού όγκου, 1:10.

Ο πρωτεϊνικός μάρτυρας της BIORAD (Cat. No. 161-0317) αραιώνεται σε

αναλογία αρχικού: τελικού όγκου 1:10, με διάλυμα 1XFSB+DTT.



Υλικά και Μέθοδοι 

• Διάλυμα μπλοκαρίσματος μη ειδικών θέσεων στην PVDF μεμβράνη:
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Για την παρασκευή διαλύματος μπλοκαρίσματος των μη ειδικών θέσεων

στην PVDF μεμβράνη, ποσότητα γάλακτος σε σκόνη εμπορίου (Regilait

αποβουτυρωμένο) αναδιαλύεται σε διάλυμα (1x) PBS, 0,1% Tween (PBS-

Tween), σε τελική συγκέντρωση 5%.

• Διάλυματα λύσης κυττάρων (HB buffer)

HB buffer 
Συστατικα Συγκέντρωση stock 

διαλύματος 
Τελική συγκέντρωση 

MOPS 0.5 M 25 mM 
MgCl2 0.5 M 15 mM 
EGTA 1.0 M 15 mM 
DTT 1.0 M 1.0 mM 

Triton-X100 100% 1% 
PMSF 100 mM 1.0 mM 

Leupeptin 0.5 M 20 μg/ml 
Benzamidine 0.5 M 60 μg/ml 

• Διάλυμα NaCl (5 M stock)

Για την παρασκευή διαλύματος 5 Μ NaCl, 14,61 gr NaCl αναδιαλύονται σε τελικό 

όγκο 50 ml ddΗ2Ο. 

• Διαλύμα σταματήματος κυττάρων (stop buffer)

Stop buffer 
Συστατικά Συγκέντρωση stock διαλύματος Τελική συγκέντρωση 

NaCl 5.0 M 150 mM 
NaF 1.0 M 50 mM 

EDTA 0.5 M 10 mM 
NaN3 1.0 M 1.0 mM 

Το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται λίγο πριν την χρήση του. 



Υλικά και Μέθοδοι 

• Διάλυμα EDTA (0,5 mM stock)

Για την παρασκευή διαλύματος 0,5 mΜ EDTA, 27,9 gr EDTA αναδιαλύονται σε 

120 ml ddΗ2Ο. Στο διάλυμα προστίθεται στερεό NaOH μέχρι το pH να φτάσει την 

τιμή 8. Ακολουθεί ογκομέτρηση του διαλύματος στα 150 ml. 
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Για την παρασκευή 20ml διαλύματος DTT 1 Μ ζυγίζονται 3,09 gr και διαλύονται 

σε 20 ml miliQ H2O. Το διάλυμα αποστειρώνεται με διήθηση  και αποθηκεύεται 

στους – 20οC. 

• Διάλυμα NaF (1 M stock)

Για την παρασκευή 100 ml διαλύματος NaF 1 Μ 4,198 gr ΝaF αναδιαλύονται σε 

100 ml ddH2O.  

• ΝaN3 (1 M stock)

Για την παρασκευή διαλύματος ΝaN3 1M 3,25 gr ΝaN3 διαλύονται σε 50 ml miliQ 

H2O. 

• PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluoride) (100 mM stock)

Για την παρασκευή διαλύματος 100 mM PMSF, 17,4 mg PMSF (Sigma P-7626) 

αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 ml ισοπροπανόλης (100%). Ο αναστολέας 

χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 0,5 mM και φυλάσσεται στους -20 οC. 

• Διάλυμα MgCl2 (1 M stock)

Για την παρασκευή διαλύματος 0,5 Μ MgCl2, 5,825 gr MgCl2 αναδιαλύονται σε 

τελικό όγκο 50 ml ddΗ2Ο. 

• Διάλυμα DTT (1 M stock)

• Διάλυμα EGTA (0,5 M stock)

Για την παρασκευή 100 ml διαλύματος EGTA 0.5 M διαλύουμε 19 gr EGTA σε 90 

ml ddΗ2Ο. Το ΡΗ προσαρμόζεται στο 7,5/8,0 με την χρήση διαλύματος ΝaOH. Η 

σκόνη δεν διαλύεται αν δεν προσαρμοστεί το ΡΗ. 



Υλικά και Μέθοδοι 

• MOPS (0,5 M stock, PH 7,2)

Για την παρασκευή 100 ml διαλύματος MOPS 0,5 Μ, 20,93 gr MOPS 

αναδιαλύονται σε 80 ml dd Η2Ο. Μετά την πλήρη διαλυτοποίηση της σκόνης 

προστίθεται ddΗ2Ο μέχρι τελικό όγκο 100 ml. Το ΡΗ προσαρμόζεται με την 

χρήση ΝaOH 10N. 
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• Διαλύμα sodium citrate (stock 0.5 M)

Για την παρασκευή 100 ml διαλύματος sodium citrate 0,5 Μ διαλύουμε 14,705 

gr σκόνης σε 100 ml νερό. Το διάλυμα αποστειρώνεται μέσω φιλτραρίσματος.  

• Διάλυμα RNAase A ( stock 10 mg/ml)- Sigma R5125

• Διάλυμα Propidium Iodide ( stock 4mg/ml)- Sigma P4864

• Διάλυμα υδροξυουρίας (stock 1,1Μ)

Για την παρασκευή 10 ml διαλύματος υδροξυουρίας διαλύουμε 836,55 mgr 

σκόνης σε 10 ml miliQH2O. Το διάλυμα φυλάσσεται στους -20οC. 

 Για τα πειράματα της κυτταρομετρίας ροής χρησιμοποιήθηκαν τα

παρακάτω διαλύματα:

• Διάλυμα 70% αιθανόλης

Για την παρασκευή 100 ml 70% αιθανόλης αναμειγνύουμε 70 ml απόλυτης 

αιθανόλης με 30 ml dd Η2Ο. 



5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



 Αποτελέσματα 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

5.A Διερεύνηση του ρόλου της ελικάσης Hrq1  στην αντιγραφή του DNA.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η Hrq1  ανήκει στην οικογένεια των RecQ 

ελικασών. Χαρακτηριστική λειτουργία όλων των μελών της οικογένειας, από τους 

απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς μέχρι και τον άνθρωπο, είναι η συμμετοχή τους 

σε διαδικασίες επιδιόρθωσης βλαβών του DNA. Παρόλα αυτά, πρόσφατα 

βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν την εμπλοκή κάποιων RecQ ελικασών σε 

κυτταρικές διεργασίες ανεξάρτητες της επιδιόρθωσης του DNA. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί η ανθρώπινη RecQL4 ελικάση, η οποία φαίνεται να είναι 

απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής του DNA στον άνθρωπο (Sangrithi, 

Bernal et al. 2005) (Capp, Wu et al. 2010) . Λαμβάνοντας υπόψη ότι η RecQL4 είναι 

το ανθρώπινο ομόλογο της Hrq1 και ότι οι διαδικασίες της αντιγραφής του DNA 

είναι σε μεγάλο βαθμό συντηρημένες μεταξύ του ανθρώπου και του 

Σχιζοσακχαρομύκητα, προχωρήσαμε σε διερεύνηση του ρόλου της Hrq1 στην 

αντιγραφή του DNA. Η χρήση του Σχιζοσακχαρομύκητα σαν οργανισμό μοντέλο μας 

δίνει την δυνατότητα της μελέτης των λειτουργιών της πρωτεΐνης σε ένα 

απλούστερο σύστημα. Διαλεύκανση των μηχανισμών λειτουργίας σε αυτό το απλό 

επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην διεύρυνση των γνώσεων μας και 

στο επίπεδο του ανθρώπου. 

5.Α.1 Δοκιμασία μέτρησης μήκους.

Κατά την διάρκεια ενός φυσιολογικού κυτταρικού κύκλου τα κύτταρα 

χρειάζεται να συσσωρεύσουν ικανοποιητικά επίπεδα σημαντικών κυτταρικών 

συστατικών ώστε να εξασφαλίσουν την ανεξάρτητη επιβίωση στα θυγατρικά τους. Το 

ίδιο ισχύει και για το μέγεθος, καθώς το μητρικό κύτταρο φυσιολογικά     

διπλασιάζει το μέγεθός του ώστε να δώσει γένεση σε δυο κύτταρα ίσου μεγέθους 

με το αρχικό. Τόσο η αύξηση της μάζας, όσο και η αύξηση του μεγέθους είναι 

σημαντικό να  συγχρονίζονται με την εξέλιξη του κύκλου, προκειμένου ο κυτταρικός
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κύκλος να πραγματοποιηθεί φυσιολογικά.

Στον Σχιζοσακχαρομύκητα είναι γνωστό ότι η αύξηση του μεγέθους του 

κυττάρου συγχρονίζεται αυστηρά με την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου (Navarro, 

Weston et al. 2012). Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουμε τη φάση του 

κύκλου στην οποία βρίσκεται ένα κύτταρο αγρίου τύπου, που μεγαλώνει κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, παρατηρώντας το μέγεθός του. Διαταραχές του κυτταρικού 

κύκλου, που προκαλούν την καθυστέρηση ή το σταμάτημά του, έχουν σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση επιμηκυσμένων φαινοτύπων. Οι φαινότυποι αυτοί 

οφείλονται στο ότι ενώ το κύτταρο σταματά την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, δεν 

έχει την δυνατότητα να σταματήσει και την αύξηση του μεγέθους του. Έτσι, 

αυξάνεται συνεχώς σε μέγεθος χωρίς να μπορεί να διαιρεθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι κατανοητό ότι η μέτρηση του 

μήκους των κύτταρων στον Σχιζοσακχαρομύκητα μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, 

όχι μόνο για την φάση του κύκλου σε αγρίου τύπου κύτταρα αλλά και για την 

ακεραιότητα της διεξαγωγής του σε μεταλλάγματα. Η δοκιμασία μέτρησης μήκους 

χρησιμοποιείται κατά κόρων για την συσχέτιση συγκεκριμένων γονίδιων με τον 

κυτταρικό κύκλο. Έλλειψη γονιδίων που κωδικοποιούν μόρια απαραίτητα για την 

φυσιολογική διεξαγωγή του κύκλου οδηγούν σε διακοπή του και κατ’ επέκταση σε 

επιμηκυσμένο φαινότυπο.   

Για την διερεύνηση του ρόλου της Hrq1 κατά την διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου χρησιμοποιήσαμε απλοειδή σειρά κυττάρων αγρίου τύπου και σειρά 

κυττάρων που φέρει απαλοιφή του γενετικού τόπου της Hrq1. Στη σειρά αυτή (που 

έχει κατασκευάστει σε προηγούμενες εργασίες του εργαστηριού μας) το ανοιχτό 

αναγνωστικό πλαίσιο της Hrq1 έχει αντικατασταθεί με το γενετικό τόπο ura4 που 

κωδικοποιεί μια αποκαρβοξυλάση, η οποία συμμετέχει στην βιογένεση του 

αμινοξέος της ουρακίλης. Ως εκ τούτου οι σειρές που φέρουν απαλοιφή της Hrq1 

εμφανίζουν αυξοτροφία στο αμινοξύ ουρακιλη. Και οι δύο σειρές κυττάρων 

καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση και στρώθηκαν σε λεπτό στρώμα 

αγαρόζης, προκειμένου να μελετηθούν στο μικροσκόπιο. Τελικά, μετρήθηκε το 

μήκος των κυττάρων των δύο κυτταρικών σειρών και τα αποτελέσματα φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα Α1). 
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ΕΙΚΟΝΑ Α1: Δοκιμασία μέτρησης μήκους σε κύτταρα αγρίου τύπου και κύτταρα που φέρουν 
απαλοιφή της Hrq1 (Hrq1Δ).  Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση, στρώθηκαν σε 

λεπτό στρώμα αγαρόζης, μελετήθηκαν στο μικροσκόπιο και μετρήθηκε το μήκος τους. (Α) και (Β) 
Φωτογραφίες κυττάρων αγρίου τύπου και κυττάρων που φέρουν απαλοιφή της Hrq1, αντίστοιχα. (Γ) 
Κατανομή των συχνοτήτων του μήκους κυττάρων αγρίου τύπου και κυττάρων που φέρουν απαλοιφή 

της Hrq1. (Δ) Box plots που υποδεικνύουν το μήκος των κυττάρων και για τους δύο πληθυσμούς. Η 

γραμμή αντιπροσωπεύει την μέση τιμή του μήκους ενώ οι μπάρες την μέγιστη και ελάχιστη μέτρηση 

για κάθε πληθυσμό. (E) Η διάμεσος των μετρήσεων για κάθε πληθυσμό. Για την μέτρηση του μήκους 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας Fiji ενώ η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

με την χρήση του στατιστικού πακέτου Graph Pad Prism. Τα scale bars στα (Α) και (Β) αντιστοιχούν σε 

10μm. 
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Από τις μετρήσεις προκύπτει, ότι τα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή του 

γενετικού τόπου της Hrq1 εμφανίζουν επιμηκυσμένο φαινότυπο σε σχέση με τα 

κύτταρα αγρίου τύπου. Το γεγονός αυτό, υποδηλώνει μια καθυστέρηση κατά την 

διάρκεια του κύκλου σε κύτταρα, στα οποία λείπει η Hrq1. Γνωρίζοντας δε ότι οι 

ελικάσες είναι μόρια, που από την φύση τους έχουν την δυνατότητα να δράσουν 

κυρίως κατά την διάρκεια της S φάσης και ότι τα κύτταρα καλλιεργούνται απουσία 

στρες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η καθυστέρηση στον κύκλο, οφείλεται σε 

προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη της ελικάσης κατά την διάρκεια της 

αντιγραφής του DNA. Με άλλα λόγια, ο φαινότυπος αυτός υποδηλώνει εμπλοκή της 

Hrq1 ελικάσης στην διαδικασία της αντιγραφής του DNA, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο 

τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό. 

5.Α.2 Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων της Hrq1 ελικάσης με την μέθοδο
της συνανοσοκατακρήμνησης. 

 Η μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων ενός μορίου αποτελεί έναν βασικό 

τρόπο για την διαλεύκανση της λειτουργίας του. Για τέτοιου τύπου μελέτες υπάρχουν 

αρκετές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως το σύστημα δύο υβριδίων, το FRET, η 

συνανοσοκατακρήμνιση και άλλα. Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε η 

συνανοσοκατακρήμνιση, η οποία θεωρείται μια από τις πιο ακριβείς και έγκυρες 

μεθοδολογίες για την διερεύνηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. 

Η βασική αρχή της μεθόδου έγκειται στη χρήση ειδικού αντισώματος έναντι 

της πρωτεΐνης ενδιαφέροντος, η οποία και πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος ενός 

πρωτεϊνικού συμπλόκου. Το αντίσωμα προσδένεται σε σφαιρίδια αγαρόζης που 

είναι καλυμμένα με πρωτεΐνη Α ή G και επωάζεται με ολικό κυτταρικό εκχύλισμα, 

με αποτέλεσμα το υποτιθέμενο πρωτεϊνικό σύμπλοκο να αναγνωρίζεται από το 

αντίσωμα και να απομονώνεται στην στερεή φάση των σφαιριδίων. Η ανάλυση του 

συμπλόκου αυτού στα συστατικά του γίνεται με ηλεκτροφόρηση SDS/PAGE, η οποία 

ακολουθείται από ανοσοαποτύπωση κατά Western με την χρήση ειδικών 

αντισωμάτων, έναντι των συστατικών του συμπλόκου (Εικόνα Α2).   
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ΕΙΚΟΝΑ Α2:  Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής πορείας της συνανοσοκατακρήμνησης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ομόλογη πρωτεΐνη της Hrq1 στον άνθρωπο, 

RecQL4, εμφανίζει στο αμινοτελικό της άκρο μια επικράτεια, η οποία παρουσιάζει 

ομοιότητες με το σημαντικό για την έναρξη της αντιγραφής παράγοντα,  Sld2/Drc1. 

Στον Σχιζοσακχαρομύκητα η Hrq1 και Drc1 είναι δύο ανεξάρτητα πρωτεϊνικά μόρια. 

Επίσης, γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα πρωτεϊνικά μόρια, που δρουν σε κοινές 

κυτταρικές διαδικασίες σαν σύμπλοκα, εξελικτικά τείνουν να  συγχωνεύονται με την 

μορφή επικρατειών σε ένα μόριο ή και το αντίθετο. Δεδομένων όλων των παραπάνω, 

θελήσαμε να διερευνήσουμε την αλληλεπίδραση της Hrq1 με την Drc1. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διερεύνηση της παραπάνω 

αλληλεπίδρασης χρησιμοποιήσαμε σειρές που φέρουν παράλληλα τις πρωτεΐνες 

Hrq1 και Drc1 σεσημασμένες με τους γνωστούς επιτόπους HA και FLAG, αντίστοιχα. 

Για να γίνει αυτό, διασταυρώσαμε μια σειρά κυττάρων που φέρει την πρωτεΐνη  

Hrq1 συνεκφρασμένη με τον επίτοπο ΗΑ και κάτω από τον έλεγχο του επαγόμενου 

υποκινητή nmt1, με μια σειρά κυττάρων που φέρει την πρωτεΐνη Drc1 

συνεκφρασμένη με τον FLAG επίτοπο. Η σειρά nmt1-HA-Hrq1 (που κατασκευάστηκε
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σε προηγούμενη δουλειά του εργαστηρίου μας) φέρει την αλληλουχία του γονιδιου 

ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη και την αλληλουχία του επαγόμενου υποκινητή 

nmt1 ακολουθούμενη απο την αλληλουχια του επιτόπου HA σε τρεις επαναλήψεις, 

αμινοτελικά του γενετικού τόπου της Hrq1. Η σειρά Drc1-FLAG φέρει στο 

καρβοξυτελικό άκρο του γενετικού τόπου της Drc1 την αλληλουχία του επιτόπου 

FLAG σε τρείς επαναλήψεις ακολουθούμενη απο την αλληλουχία του γονιδίου 

ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό καναμυκίνη. Μετά την διασταύρωση των 

παραπάνω σειρών, οι μειωτικοί απόγονοι (σπόρια) στρώθηκαν σε θρεπτικό υλικό, 

παρουσία καναμυκίνης, προκειμένου να αναπτυχθούν σε αποικίες απλοειδών 

κυττάρων. Μετά τη μείωση τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται απο πυρηνικά 

γονίδια κληρονομούνται με μενδελικό τρόπο, με αποτέλεσμα μετά την 

διασταύρωση να προκύπτουν τέσσερις τύποι απογόνων: αυτοί που δεν έχουν 

κανέναν από τους δυο γενετικούς τόπους σεσημασμένους, αυτοί που έχουν έναν 

από τους δυο γενετικούς τόπους σεσημασμένους και τέλος αυτοί που μας 

ενδιαφέρουν και έχουν και τους δυο γενετικούς τόπους σεσημασμένους. Με την 

χρήση καναμυκίνης στο θρεπτικό αποκλείουμε την επιλογή αποικιών της πρώτης 

κατηγορίας αλλά δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε μονά ή διπλά σεσημασμένα 

κύτταρα, μιας και το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη είναι συνδεδεμένο 

και με τους δύο τόπους. Για το λόγο αυτό, οι ανθεκτικές στην καναμυκίνη αποικίες, 

ελέγχθηκαν με την χρήση PCR για την ύπαρξη κυττάρων που φέρουν επισημασμένα 

και τα δύο γονίδια (Εικόνα Α4).  
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Οι διπλά θετικές αποικίες από την PCR ελέγχθηκαν και με ανοσοαποτύπωση 

κατά Western προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σωστή έκφραση των δυο πρωτεϊνών 

με τους επιτόπους τους (Εικόνα Α5). Η σύνοψη της διαδικασίας της κατασκευής των 

σειρών φαίνεται παραπάνω (Εικόνα Α3). 

ΕΙΚΟΝΑ Α4 : Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για τον έλεγχο των ανθεκτικών στην 

καναμυκίνη αποικιών,  που προέκυψαν μετά από διασταύρωση των κυτταρικών σειρών nmt1-

Hrq1-HA και Drc1-FLAG. Αρχικά ελέγχθηκε η ύπαρξη του Drc1-FLAG γενετικού τόπου (Α). Οι θετικές 

αποικίες ελέγχθηκαν περαιτέρω για τον γενετικό τόπο nmt1-Hrq1-HA (B). Σαν θετικός (Ρ) και 

αρνητικός (Ν) μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν οι δύο γονικές σειρές. Οι επιθυμητές ζώνες καθώς και οι 

αποικίες που επιλέχθηκαν υποδεικνύονται με βέλη. 
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ΕΙΚΟΝΑ Α5 : Ανοσοαποτύπωση κατά Western  για την επιβεβαίωση της σωστής έκφρασης των 

σεσημασμένων πρωτεϊνών στις διπλά θετικές αποικίες. (Α) ΗΑ επίτοπος (Β) FLAG επίτοπος.  

Αφού επιβεβαιώθηκε η σωστή έκφραση των πρωτεϊνών με τους επιτόπους 

τους στις διπλά σεσημασμένες σειρές που κατασκευάσαμε, προχωρήσαμε στην 

διεξαγωγή συνανοσοκατακρήμνισης.  

Βιβλιογραφικά γνωρίζουμε ότι η Drc1 εκφράζεται στην αρχή της S φάσης του 

κυτταρικού κύκλου, κάτι που συνάδει με το γεγονός ότι η πρωτεΐνη αυτή θεωρείται 

απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής (Noguchi, Shanahan et al. 2002). Επίσης, 

όντας ελικάση, η Hrq1 είναι πιθανό να εκφράζεται κατά την διάρκεια της S. 

Επομένως, είναι πιθανό, αν τα δυο μόρια αλληλεπιδρούν, να το κάνουν κατά την 

διάρκεια της S φάσης του κύκλου. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να ελέγξουμε την 

αλληλεπίδραση της Hrq1 με την Drc1 σε κύτταρα συγχρονισμένα σε αυτή τη φάση 

του κυτταρικού κύκλου.  

Για τον συγχρονισμό των κυττάρων χρησιμοποιήσαμε το αντικαρκινικό 

φάρμακο υδροξυουρία, η οποία σταματά των κυτταρικό κύκλο στην αρχή της S 

φάσης. Η υδροξυουρία μειώνει την παραγωγή των δεοξυριβονουκλεοτιδίων, 

αναστέλλοντας την δράση του ενζύμου ριβονουκλεοτιδική ρεδουκτάση, που παίζει  
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σημαντικό ρόλο στη βιοσύνθεσή τους. Τα κύτταρα, μη έχοντας αρκετή ποσότητα 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων για την σύνθεση του γενετικού υλικού, σταματούν την 

πρόοδο του κύκλου στην S φάση.  

Κύτταρα των σειρών Drc1-FLAG και nmt1-Hrq1-HA-Drc1-FLAG 

καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση, στα κύτταρα προστέθηκαν 22mM 

υδροξυουρία και ακολούθησε επώαση με το φάρμακο για την διάρκεια ενός 

κυτταρικού κύκλου (3 ώρες). Η επιτυχία του συγχρονισμού ελέγχθηκε με 

κυτταρομετρία ροής σε δείγματα πριν και μετά την προσθήκη υδροξυουρίας και για 

τις δύο σειρές. Συγκεκριμένα, προκειμένου να καθορίσουμε την φάση του κύκλου, 

στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα, πριν και μετά την υδροξυουρία, ελέγξαμε την 

παράμετρο της περιεκτικότητας DNA (Εικόνα Α6).  Επισημαίνεται ότι τα κύτταρα 

που χρησιμοποιήσαμε είναι απλοειδή και η περιεκτικότητα σε DNA 2C αντιστοιχεί 

στην G2 φάση. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κυτταρικού κύκλου του 

Σχιζοσακχαρομύκητα, όπου η κυτταροκίνηση λαμβάνει φυσιολογικά χώρα κατά την 

S φάση, όλα τα κύτταρα έχουν περιεκτικότητα 2C, με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό 

που έχει ξεκινήσει την αντιγραφή χωρίς να έχει ολοκληρώσει την κυτταροκίνηση και 

εμφανίζει περιεκτικότητα DNA 4C. Όταν παρεμποδίζετε η S φάση με την προσθήκη 

HU, η κυτταροκίνηση προχωράει απουσία αντιγραφής του DNA, με αποτέλεσμα 

κύτταρα να εμφανίζουν περιεκτικότητα σε DNA 1C (G1 φάση).
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Αφού ελέγχθηκε η επιτυχία του συγχρονισμού στην S φάση, προχωρήσαμε 

στην διεξαγωγή της συνανοσοκατακρήμνησης. Η συνανοσοκατακρήμνηση έγινε σε 

πρωτεϊνικά εκχυλίσματα των παραπάνω κυττάρων, χρησιμοποιώντας αντίσωμα 

ειδικό για τον επίτοπο της αιματογλουτίνης του ιού influenza HA (mouse monoclonal, 

clone F7, Santa Cruz), κατακρημνίζοντας την Hrq1-HA. Παράλληλα, η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε και σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από κύτταρα, που φέρουν 

σεσημασμένο μόνο τον Drc1 γενετικό τόπο, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα μη 

ειδικής κατακρήμνισης (αρνητικός μάρτυρας).  

Στην συνέχεια, τόσο τα συνολικά εκχυλίσματα (totals) όσο και τα 

ανοσοκατακρημνίσματα (IPs) αναλύθηκαν με ανοσοαποτύπωση Western, όπου 

χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα HA, για την πιστοποίηση της κατακρήμνισης της Hrq1-

HA, ενώ η συνεκφρασμένη με τον FLAG επίτοπο Drc1 ανιχνεύτηκε με την χρήση 

ειδικού αντισώματος για τον FLAG επίτοπο (mouse monoclonal, Sigma) (Εικόνα Α7). 

ΕΙΚΟΝΑ Α6: Πείραμα συν-ανοσοκατακρήμνισης για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της Hrq1 

με την πρωτεΐνη Drc1. Για την διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε σειρά που φέρει  

παράλληλα τις πρωτεΐνες Hrq1 και Drc1 συζευγμένες με τους γνωστούς επιτόπους ΗΑ και FLAG,  
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προσθήκη υδροξυουρίας (HU). (A) Ασύγχρονοι πληθυσμοί κυττάρων των δύο σειρών, με 

περιεκτικότητα DNA 2C. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων ενός ασύγχρονου πληθυσμού στον 

Σχιζοσακχαρομύκητα έχει 2C περιεκτικότητα σε DNA. (Β) Συγχρονισμένοι, στην αρχή της S  φάσης, 

πληθυσμοί, που παρουσιάζουν DNA content 1C. Τα κύτταρα αυτά δεν έχουν αντιγράψει ακόμη το 

γονιδίωμα τους. 
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αντίστοιχα. Σαν δείγμα μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε σειρά που φέρει μόνο την πρωτεΐνη Drc1 

συζευγμένη με τον επίτοπο FLAG. Κυτταρικά εκχυλίσματα από τις σειρές Drc1-FLAG και  nmt1Hrq1-HA 

Drc1-FLAG επωάστηκαν με αντίσωμα έναντι του επιτόπου ΗΑ. Τα ανοσοκατακρημνίσματα  και τα 

ολικά εκχυλίσματα αναλύθηκαν με ανοσοαποτύπωμα κατά Western με χρήση αντισωμάτων έναντι 

των επιτόπων (A) ΗΑ και (B) FLAG. 

Παρατηρούμε ότι η Hrq1-HA κατακρημνίζεται επιτυχώς. Επίσης, υπάρχει μια 

ένδειξη αλληλεπίδρασης της Hrq1 με την Drc1, αφού στο IP της διπλά σεσημασμένης 

σειράς εμφανίζεται μια πιο έντονη ζώνη συγκριτικά με το IP του αρνητικού μάρτυρα. 

Η αλληλεπίδραση αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη εμπλοκής της ελικάσης αυτής στην 

διαδικασία της αντιγραφής στον Σχιζοσακχαρομύκητα. 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

5.Β Διερεύνηση του ρόλου της ελικάσης Hrq1 στην επιδιόρθωση του DNA.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χαρακτηριστικό των μελών της οικογένειας 

είναι η εμπλοκή τους σε μηχανισμούς επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού. Δεν είναι 

τυχαίο ότι τα μόρια αυτά αποκαλούνται «φύλακες» του γονιδιώματος (Larsen and 

Hickson 2013). Στον άνθρωπο μεταλλάξεις, σε τρία από τα πέντε μέλη που ανήκουν 

στις RecQ ελικάσες, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμφάνιση παθολογικών 

συνδρόμων. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η RecQL4. Μεταλλάξεις της RecQL4, που 

απενεργοποιούν πλήρως το ένζυμο ή μετριάζουν την ικανότητα του για επιδιόρθωση 

βλαβών στο DNA, οδηγούν σε τρία διακριτά παθολογικά σύνδρομα, που 

χαρακτηρίζονται από πρόωρη γήρανση, προδιάθεση για εμφάνιση καρκίνου και 

σκελετικές δυσμορφίες. Η ανάγκη για διαλεύκανση των μηχανισμών, που υπόκεινται 

των συγκεκριμένων παθολογικών καταστάσεων, καθιστά απαραίτητη την μελέτη του 

ρόλου των πρωτεϊνών αυτών, στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA του 

κυττάρου. Παρόλα αυτά, η μελέτη της RecQL4 στον άνθρωπο δεν είναι εύκολη, 

λόγω της παράλληλης εμπλοκής του μορίου, μέσω του καταλυτικού του κέντρου, 

τόσο στην επιδιόρθωση όσο και στην αντιγραφή του DNA. Μεταλλάξεις στο  
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καταλυτικό κέντρο της RecQL4, προκειμένου να προσομοιωθούν τα παθολογικά 

σύνδρομα σε πειραματόζωα και να μελετηθούν τα μονοπάτια επιδιόρθωσης που 

τα προκαλούν, επηρεάζουν και την αντιγραφική δράση του μορίου, κάτι που 

περιπλέκει τη διαδικασία. Η μελέτη του επιδιορθωτικού ρόλου της RecQL4 είναι 

αρκετά πιο εύκολη σε απλούστερα συστήματα, όπου η ελικάση αυτή φαίνεται να 

εμπλέκεται σε μικρότερο βαθμό στην διαδικασία της αντιγραφής του γενετικού 

υλικού. Δεδομένης δε της εξελικτικής συντήρησης που παρουσιάζουν τα μόρια 

αυτά, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο δράσης και σε 

εξελικτικά ανώτερους οργανισμούς. Για όλους τους παραπάνω λόγους, 

προχωρήσαμε σε διερεύνηση του επιδιορθωτικού ρόλου της Hrq1 στον 

Σχιζοσακχαρομύκητα. 

5.Β.1 Δοκιμασία μέτρησης μήκους παρουσία του αντικαρκινικού φαρμάκου
cisplatin. 

Βιβλιογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τον επιδιορθωτικό ρόλο της 

Hrq1 στον Σχιζοσακχαρομύκητα, υποστηρίζουν ότι η δράση της σε αυτό το κομμάτι 

πραγματοποιείται συγκεκριμένα μέσω του μονοπατιού εκτομής νουκλεοτιδίων 

(nucleotide excision repair pathway-NER) (Groocock, Prudden et al. 2012). Πειράματα 

επιστατικής ανάλυσης, που έχουν γίνει στον Σακχαρομύκητα, υποστηρίζουν τα 

παραπάνω ευρήματα (Choi, Min et al. 2014). Ωστόσο, σε ανώτερους ευκαρυώτες ο 

ρόλος του μορίου στα διάφορα μονοπάτια επιδιόρθωσης δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρος. Συγκεκριμένα, το ανθρώπινο ομόλογο της Hrq1 φαίνεται να συμμετέχει, 

εκτός από τον μηχανισμό εκτομής νουκλεοτιδίων (Fan and Luo 2008) και σε άλλα 

μονοπάτια επιδιόρθωσης, όπως είναι ο ομόλογος ανασυνδιασμός (Singh, Karmakar 

et al. 2010).  

Η cisplatin είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντικαρκινικό φάρμακο για 

την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων καρκίνου. Ο τρόπος δράσης της συνίσταται 

στην πρόσδεσή της στο DNA και στην πρόκληση βλάβης σε αυτό, με την μορφή 

διακλωνικών ή ενδοκλωνικών συνδέσεων. Αυτός ο τύπος  βλαβών φυσιολογικά  
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είναι γνωστό ότι επιδιορθώνεται μέσω του NER μονοπατιού, στο οποίο συμμετέχει 

και η Hrq1.  

Προκειμένου να κάνουμε μια αρχική συσχέτιση της δράσης της Hrq1 με την 

επιδιόρθωση του DNA, πραγματοποιήσαμε για μια ακόμη φορά την δοκιμασία 

μέτρησης μήκους. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε μια σειρά κυττάρων 

αγρίου τύπου και μια σειρά που φέρει απαλοιφή της Hrq1. Κύτταρα και των δύο 

σειρών καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση και επωάστηκαν για μια ώρα με το 

αντικαρκινικό φάρμακο cispaltin (0,8 mM), προκειμένου να επάγουμε την πρόκληση 

βλάβης στο  DNA και των δυο τύπων κυττάρων. Στην συνέχεια, κύτταρα των δύο 

πληθυσμών στρώθηκαν σε λεπτό στρώμα αγαρόζης, μελετήθηκαν στο μικροσκόπιο 

και μετρήθηκε το μήκος τους. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω (Εικόνα Β1). 
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ΕΙΚΟΝΑ Β1: Δοκιμασία μέτρησης μήκους σε κύτταρα αγρίου τύπου και κύτταρα που φέρουν 
απαλοιφή της Hrq1 (Hrq1Δ) παρουσία του αντικαρκινικού φαρμάκου cisplatin.  Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση, στρώθηκαν σε λεπτό στρώμα αγαρόζης, μελετήθηκαν στο 

μικροσκόπιο και μετρήθηκε το μήκος τους. (Α) και (Β) Φωτογραφίες κυττάρων αγρίου τύπου και 

κυττάρων που φέρουν απαλοιφή της Hrq1, αντίστοιχα. (Γ) Κατανομή των συχνοτήτων του μήκους 

κυττάρων αγρίου τύπου και κυττάρων που φέρουν απαλοιφή της Hrq1. (Δ) Box plots που 

υποδεικνύουν το μήκος των κυττάρων και για τους δύο πληθυσμούς. Η γραμμή αντιπροσωπεύει την 

μέση τιμή του μήκους ενώ οι μπάρες την μέγιστη και ελάχιστη μέτρηση για κάθε πληθυσμό. (E) Η 

διάμεσος των μετρήσεων για κάθε πληθυσμό. Για την μέτρηση του μήκους χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας Fiji ενώ η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση του 

στατιστικού πακέτου Graph Pad Prism. Τα scale bars στα (Α) και (Β) αντιστοιχούν σε 10μm. 
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  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αν η Hrq1 συμμετείχε στην 

επιδιόρθωση βλαβών, που προκαλούνται από την cisplatin, θα αναμέναμε την 

εμφάνιση ενός πιο επιμηκυμένου φαινοτύπου στα κύτταρα της σειράς που φέρουν 

απαλοιφή της ελικάσης, σε σχέση με αυτά που είναι αγρίου τύπου. Αυτό θα 

οφείλονταν στο γεγονός ότι τα κύτταρα χωρίς την ελικάση θα ήταν προβληματικά 

στην επιδιόρθωση των βλαβών, κάτι που θα ενεργοποιούσε  τα σημεία έλεγχου του 

κυτταρικού κύκλου, με αποτέλεσμα την διακοπή του. Αντίθετα, τα κύτταρα αγρίου 

τύπου διαθέτουν άρτιους μηχανισμούς επιδιόρθωσης, κάτι που τους επιτρέπει την 

γρήγορη επιδιόρθωση των βλαβών, που προκαλεί το φάρμακο και τη συνέχισή του 

κυτταρικού τους κύκλου. 
Από τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική διαφορά όσον 

αφορά στο μήκος των κύτταρων των δύο πληθυσμών, παρουσία του φαρμάκου. Η 

διαφορά που εμφανίζεται είναι ίδια με αυτή που παρατηρήθηκε στη δοκιμασία 

μέτρησης μήκους κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (Εικόνα A1-Ε) και ως εκ τούτο 

δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις βλάβες, που προκαλούνται στο DNA από την 

cisplatin και την ικανότητα των κύτταρων για επιδιόρθωση. 

5.Β.2 Δοκιμασία ευαισθησίας στην cisplatin.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διερευνήσουμε την συμμετοχή 

ενός μορίου σε μηχανισμούς επιδιόρθωσης βλαβών, είναι η δοκιμασία ευαισθησίας 

στον παράγοντα βλάβης.  

Πραγματοποιήσαμε την παραπάνω διαδικασία, προκειμένου να συγκρίνουμε 

την ευαισθησία, που παρουσιάζουν τα κύτταρα αγρίου τύπου σε σχέση με κύτταρα 

που φέρουν απαλοιφή της Hrq1 ελικάσης, στην cispaltin. Πιο συγκεκριμένα, και οι 

δύο σειρές καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση και μετρήθηκε ο ακριβής 

αριθμός κυττάρων ανά μονάδα όγκου, με την χρήση αιμοκυτταρομέτρου. 

Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις των κύτταρων και των δύο πληθυσμών 

και τα κύτταρα στρώθηκαν σε τρυβλία, που περιείχαν θρεπτικό με αυξανόμενες 

συγκεντρώσεις της cispaltin. Τα τρυβλία επωάστηκαν για τρεις μέρες στους 32 οC. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω (Εικόνα Β2). 
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ΕΙΚΟΝΑ Β2: Δοκιμασία κηλίδας για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας κυττάρων αγρίου τύπου και 
κυττάρων  που φέρουν απαλοιφή της Hrq1 στο αντικαρκινικό φάρμακο cisplatin. Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν μέχρι την εκθετική φάση, με την χρήση αιμοκυτταρομέτρου προσδιορίστηκε ο 

ακριβής αριθμός κυττάρων ανά μονάδα όγκου, έγιναν διαδοχικές αραιώσεις των κυττάρων και τα 

κύτταρα στρώθηκαν σε τρυβλία με θρεπτικό που περιείχε αυξανόμενες συγκεντρώσεις του φαρμάκου. 

Τα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της Hrq1 εμφανίζουν ευαισθησία σε χρόνια έκθεση στην cisplatin. 

Φαίνεται ότι τα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της Hrq1 παρουσιάζουν 

αυξημένη ευαισθησία μετά από χρόνια έκθεση στο φάρμακο cispaltin, σε σχέση με 

τα κύτταρα αγρίου τύπου. Η ευαισθησία αυτή θα μπορούσε να οφείλεται σε  
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αδυναμία επιδιόρθωσης των βλαβών, που προκαλεί η cispaltin, απουσία της 

ελικάσης. Η χρόνια έκθεση στο φάρμακο οδηγεί σε συνεχή πρόκληση βλαβών στο 

DNA, οι οποίες στην περίπτωση των κυττάρων που δεν έχουν την ελικάση, δεν 

μπορούν να διορθωθούν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και τελικά να οδηγούν 

σε θάνατο. Αυτό μπορεί να εξηγεί και το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να δούμε αλλαγή 

στο φαινότυπο μετά από παροδική επώαση με το φάρμακο (Εικόνα Β1), μιας και 

επώαση για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να μην είναι αρκετή για να προκαλέσει 

βλάβες, που θα οδηγήσουν σε εμφανή αλλαγή στο φαινότυπο. 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

5.Γ Διερεύνηση αλληλεπιδράσεων της Hrq1 με άλλες πρωτεΐνες.

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η Hrq1 δεν έχει την τυπική δομή των 

μελών της οικογένειας των RecQ  ελικασών. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του 

μορίου, είναι η ύπαρξη μιας επικράτειας στο αμινοτελικό του άκρο,  που παρουσιάζει 

ομοιότητες  με τον ανθρώπινο παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1 

(Εικόνα Γ1).  Η επικράτεια αυτή φαίνεται να μην επηρεάζει την καταλυτική δράση του 

μορίου, αλλά είναι υπεύθυνη για τον υποκυτταρικό εντοπισμό του, στον πυρήνα. 

(Groocock, Prudden et al. 2012).  

Εικόνα Γ1: Σχηματική απεικόνιση των λειτουργικών περιοχών της ελικάσης Hrq1 του 

Σχιζοσακχαρομύκητα. 

70 



 Αποτελέσματα 

Αναζητώντας την βιβλιογραφία σχετικά με την Hrq1 παρατηρήσαμε 

αναφορές για  αυξημένη έκφρασή της σε μεταλλάγματα, τα οποία στερούνται την 

ομόλογη επικράτεια με τον Cdt1 παράγοντα. Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι η επικράτεια 

αυτή παίζει, με κάποιο τρόπο, ρόλο στην ρύθμιση της έκφρασης της πρωτεΐνης.  

Γνωρίζουμε ότι στον Σχιζοσακχαρομύκητα και στον άνθρωπο η έκφραση του 

παράγοντα Cdt1 ρυθμίζεται μέσω πρωτεόλυσης, τόσο κατά την διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου όσο και μετά από πρόκληση βλάβης στο DNA. Η ρύθμιση αυτή 

γίνεται μέσω συγκεκριμένων αλληλουχιών, που βρίσκονται στο μόριο του Cdt1, οι 

οποίες επιτρέπουν την αλληλεπίδρασή του με τον παράγοντα PCNA και τον 

σχηματισμό ενός συμπλόκου, που τελικά ουβικουτινυλιώνει το Cdt1 και το οδηγεί 

στο πρωτεάσωμα για αποικοδόμηση (Havens, Shobnam et al. 2012) (Guarino, 

Shepherd et al. 2011). Οι αλληλουχίες αυτές ονομάζονται PIP (Pcna Interacting 

Proteins) Degrons. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία της επικράτειας της Hrq1 με τον Cdt1, την 

επίδραση που έχει η έλλειψη της επικρατείας αυτής στην έκφραση της Hrq1 αλλά και 

τον τρόπο με τον οποίο ο Cdt1 ρυθμίζεται στον Σχιζοσακχαρομύκητα και στον 

άνθρωπο, αναζητήσαμε την ύπαρξη αλληλουχίας PIP Degron, στην ομόλογη με τον 

Cdt1, επικράτεια της Hrq1.  

Πραγματοποιήσαμε ανάλυση blast χρησιμοποιώντας την αμινοξική 

αλληλουχία της Cdt1 επικράτειας της Hrq1 και την αλληλουχία PIP Degron του 

ανθρώπινου Cdt1 (Εικόνα Γ2).  

ΕΙΚΟΝΑ Γ2: Ανάλυση Blast για την σύγκριση της Cdt1-ομόλογης επικράτειας της Hrq1 και της 

αλληλουχίας PIP του ανθρώπινου Cdt1. 
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Η ανάλυση έδειξε ότι, η Cdt1 ομόλογη επικράτεια της Hrq1, φέρει 

αλληλουχία που παρουσιάζει ταύτιση σε ποσοστό 57% με την αλληλουχία PIP 

Degron του ανθρώπινου Cdt1. Η αλληλουχία αυτή φαίνεται παρακάτω στο γκρι 

πλαίσιο (Εικόνα Γ3). Στο σχήμα αυτό παρουσιάζεται η ευρύτερη αμινοξική 

αλληλουχία καθοδικά της κεντρικής αλληλουχίας του PIP Degron, προκειμένου να 

επισημανθεί η ύπαρξη ενός αμινοξέος, που παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία 

του συμπλόκου που οδηγεί το Cdt1 σε πρωτεόλυση (Michishita, Morimoto et al. 

2011). 

ΕΙΚΟΝΑ Γ3: Στοίχιση της αλληλουχίας που βρέθηκε να παρουσιάζει ομολογία μεταξύ του PIP 

degron του ανθρώπινου Cdt1 και της Cdt1-ομόλογης επικράτειας της Hrq1. Στο γκρι πλαίσιο 

φαίνεται η αλληλουχία που εμφανίστηκε ως ομόλογη μετά την ανάλυση Blast. Με κόκκινο χρώμα 

συμβολίζονται τα όμοια αμινοξέα στις δύο αλληλουχίες. Παρουσιάζεται μια ευρύτερη περιοχή, της 

περιοχής ομολογίας από την ανάλυση blast, προκειμένου να επισημανθεί ένα αμινοξικό κατάλοιπο   

(μπλε χρώμα) 4 θέσεις καθοδικά της κεντρικής PIP αλληλουχίας, που είναι σημαντικό για την 

δημιουργία του συμπλόκου που οδηγεί σε πρωτεόλυση. Το αμινοξικό κατάλοιπο αυτό μπορεί να 

είναι είτε αργινίνη (R) είτε λυσίνη (Κ). 
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Να σημειωθεί ότι μια αλληλουχία PIP box αποτελείται συνήθως από 8 

αμινοξικά κατάλοιπα (γκρι πλαίσιο - Εικόνα Γ3), από τα οποία σημαντικό για την 

ικανότητα πρόσδεσης στο PCNA είναι το πρώτο, το οποίο είναι σχεδόν πάντα 

γλουταμίνη. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν τα αμινοξέα στις θέσεις πέντε και έξι, 

τα οποία συνήθως είναι θρεονίνη και ασπαρτικό οξύ αντίστοιχα και τα οποία 

ακολουθούνται από δύο αρωματικά αμινοξέα στις θέσεις επτά και οκτώ, όπως είναι 

η φαινυλαλανίνη. Η καθοριστική διαφορά μεταξύ μιας  αλληλουχίας PIP box και 

μιας αλληλουχίας PIP degron έγγειται στην παρουσία ενός βασικού αμινοξέος 

(συνήθως αργινίνης ή λυσίνης) στην τέταρτη θέση καθοδικά της κεντρικής 

αλληλουχίας (Εικόνα Γ3 - μπλε χρώμα). Η παρουσία του αμινοξέος αυτού προσδίδει 

την ικανότητα, μετά την πρόσδεση στο PCNA, να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός 

ενός ευρύτερου συμπλόκου, που τελικά θα ουβικουιτινυλιώσει την πρωτεΐνη που 

φέρει το PIP degron και θα την οδηγήσει σε πρωτεόλυση.
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Στην συνέχεια, τόσο τα συνολικά εκχυλίσματα (totals) όσο και τα 

ανοσοκατακρημνίσματα (IPs) αναλύθηκαν με ανοσοαποτύπωση κατά Western, 

όπου χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα HA, για την πιστοποίηση της κατακρήμνισης της 

Hrq1-HA, ενώ η παρουσία του PCNA στο κατακρήμνισμα ελέγχθηκε με την χρήση 

ειδικού αντισώματος έναντι της ενδογενούς PCNA πρωτεΐνης (mouse monoclonal, 

Santa Cruz) (Εικόνα Γ4).  

ΕΙΚΟΝΑ Γ4: Πείραμα συν-ανοσοκατακρήμνισης για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της Hrq1 με 
την πρωτεΐνη PCNA. Για την διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε σειρά που φέρει  την 

πρωτεΐνη Hrq1 συζευγμένη με τον επίτοπο ΗΑ. Σαν δείγμα μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε σειρά που δεν 

φέρει την παραπάνω σύζευξη.  Κυτταρικά εκχυλίσματα από τις δυο σειρές επωάστηκαν με αντίσωμα 

έναντι του επιτόπου ΗΑ. Τα ανοσοκατακρημνίσματα  και τα ολικά εκχυλίσματα αναλύθηκαν με 

ανοσοαποτύπωμα κατά western με χρήση αντισωμάτων έναντι του επιτόπου (A)  Η Α  κ α ι  τ η ς

ενδογενούς πρωτεΐνης PCNA. 

73 

Η ύπαρξη μια πιθανής αλληλουχίας PIP στο μόριο της Hrq1, εγείρει την 

πιθανότητα αλληλεπίδρασής της με τον παράγοντα PCNA. Προχωρήσαμε, λοιπόν, 

στην διερεύνηση της παραπάνω αλληλεπίδρασης.  
Χρησιμοποιήθηκε σειρά κυττάρων αγρίου τύπου σαν αρνητικός μάρτυρας 

και σειρά που φέρει τον γενετικό τόπο της Hrq1 σεσημασμένο με τον επίτοπο HA. 

Πραγματοποιήθηκε συνανοσοκατακρήμνηση σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα των 

παραπάνω κύτταρων, χρησιμοποιώντας ειδικό αντίσωμα έναντι το επιτόπου ΗΑ , 

κατακρημνίζοντας την Hrq1-ΗΑ.  

5.Γ.1 Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της Hrq1 με το PCNA.



 Αποτελέσματα 

Παρατηρούμε ότι το PCNA κατακρημνίζεται ειδικά με την Hrq1-HA, γεγονός 

που υποδηλώνει αλληλεπίδραση των παραπάνω πρωτεϊνών. Βασιζόμενοι σε αυτό το 

δεδομένο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ένας τρόπος ρύθμισης της 

πρωτεϊνικής έκφρασης της ελικάσης,  κατά την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, είναι 

μέσω πρωτεόλυσης διαμεσολαβούμενης από την αλληλεπίδρασή της με το PCNA. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Συζήτηση 

6.1 Ο ρόλος της Hrq1 στην αντιγραφή. 

Η RecQ4 ελικάση είναι απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής στον 

άνθρωπο (Sangrithi, Bernal et al. 2005). Η λειτουργία της αυτή επιτελείται μέσω 

μιας επικρατείας στο αμινοτελικό άκρο του μορίου, που παρουσιάζει ομολογία με 

τον, επίσης απαραίτητο για την έναρξη της αντιγραφής, παράγοντα Sld2 του S. 

cerevisiae (Tanaka, Umemori et al. 2007). Πρόσφατα, ανάλυση αλληλουχίας στον 

Σχιζοσακχαρομύκητα κατέδειξε την ύπαρξη μίας ομόλογης πρωτεΐνης της 

ανθρώπινης RecQ4, ονόματι Hrq1. Βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την Hrq1, 

υποστηρίζουν την εμπλοκή της στην διαδικασία της επιδιόρθωσης του γενετικού 

υλικού (Groocock, Prudden et al. 2012), αλλά σε αντίθεση με το ανθρώπινο 

ομόλογο της, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία, που να υποστηρίζουν την 

συμμετοχή της Hrq1 στην διαδικασία της αντιγραφής.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θελήσαμε να διερευνήσουμε την 

πιθανότητα η Hrq1 να εμπλέκεται στην αντιγραφή του γενετικού υλικού. Για να 

αποκτήσουμε μια πρώτη ένδειξη συμμετοχής του μορίου στην διαδικασία της 

αντιγραφής, πραγματοποιήσαμε τη δοκιμασία μέτρησης μήκους σε κύτταρα αγρίου 

τύπου και κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της ελικάσης. Στον Σχιζοσακχαρομύκητα, 

η αύξηση του μεγέθους του κυττάρου συγχρονίζεται αυστηρά με την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου. Απώλεια ή μεταλλαγή μορίων απαραίτητων για την πρόοδο του 

κύκλου οδηγεί σε παύση του, χωρίς όμως να σταματά και η αύξηση του μεγέθους 

του κυττάρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση επιμηκυμένου φαινοτύπου. 

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας έδειξαν ότι τα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της 

Hrq1, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες καλλιέργειας, είναι πιο επιμηκυμένα σε 

σχέση με τα κύτταρα άγριου τύπου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει καθυστέρηση 

στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου απουσία της ελικάσης. Γνωρίζοντας δε, ότι από 

την φύση τους, μόρια όπως οι ελικάσες δρουν, κυρίως, κατά την διάρκεια της 

αντιγραφής και ότι η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε απουσία παραγόντων που 

προκαλούν βλάβη στο DNA και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόοδο του 

κύκλου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η καθυστέρηση είναι πιθανο να 

οφείλεται σε προβλήματα κατά την διάρκεια της αντιγραφής του γενετικού υλικού 
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στα κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της Hrq1. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η RecQ4 παρουσιάζει στο αμινοτελικό της 

άκρο μια επικράτεια ομόλογη με τον παράγοντα Sld2 του σακχαρομύκητα 

(Kellermayer 2006). Στον Σχιζοσακχαρομύκητα  η πρωτεΐνη Sld2/Drc1 και η Hrq1 

είναι δύο ανεξάρτητα πρωτεϊνικά μόρια. Είναι γνωστό ότι, μόρια τα οποία δρουν 

συνεργαζόμενα, σε κοινές κυτταρικές διεργασίες, τείνουν στην πορεία της εξέλιξης 

να συγχωνεύονται με την μορφή επικρατείων σε ένα κοινό μόριο. Η ύπαρξη της 

επικράτειας Sld2 στο μόριο της RecQ4, λοιπόν, αποτελεί μια ένδειξη ότι ίσως στον 

Σχιζοσακχαρομύκητα η ελικάση Hrq1 αλληλεπιδρά με τον παράγοντα Drc1. Μια 

τέτοια αλληλεπίδραση θα υποστήριζε την συμμετοχή της Hrq1 στην διαδικασία της 

αντιγραφής, αφού η Drc1 είναι απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής στο 

fission yeast. Για την μελέτη της παραπάνω αλληλεπίδρασης κατασκευάσαμε σειρά 

κυττάρων, που εκφράζει τις πρωτεΐνες Hrq1 και Drc1, συνεκφρασμένες με τους  

επιτόπους ΗΑ και FLAG, αντίστοιχα. Τα κύτταρα αυτά συγχρονίστηκαν στην S φάση 

του κυτταρικού κύκλου, όπου εκφράζεται η Drc1 και πραγματοποιήθηκε πείραμα 

συνανοσοκατακρήμνισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι η Hrq1 και η Drc1 

αλληλεπιδρούν. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, που υποστηρίζει την 

συμμετοχή της Hrq1 ελικάσης στην αντιγραφή. 

6.2 Ο ρόλος της Hrq1 στην επιδιόρθωση. 

 Σαν μέλος της οικογένειας των RecQ ελικασών, η RecQ4, πέραν του ρόλου στην 

αντιγραφή (Sangrithi, Bernal et al. 2005), δεν θα μπορούσε να μην έχει συνδεθεί με 

μηχανισμούς διατήρησης της γονιδιακής σταθερότητας (Larsen and Hickson 2013). 

Μεταλλάξεις που απενεργοποιούν μερικώς ή ολικώς την ικανότητα επιδιόρθωσης 

της RecQ4, σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση παθολογικών συνδρόμων, που 

χαρακτηρίζονται από γονιδιακή αστάθεια, προδιάθεση για την εμφάνιση καρκίνου 

και την εμφάνιση προγηρίας (Larizza, Roversi et al. 2010). Η βιολογική σημασία του 

επιδιορθωτικού ρόλου της RecQ4, καθιστά την μελέτη της δράσης του ενζύμου, στο 

κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αναγκαία. Παρόλα αυτά, η διαλεύκανση 

του συγκεκριμένου ρόλου του μορίου στον άνθρωπο
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παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω της παράλληλης εμπλοκής του στην αντιγραφή και 

την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού, μέσω της ίδιας επικράτειας. Η ομολογία 

μεταξύ της RecQ4 και της Hrq1 μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι 

συμβαίνει και στον άνθρωπο.  

Προκειμένου να κάνουμε μια αρχική συσχέτιση της Hrq1 με την διαδικασία 

της επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού και πιο συγκεκριμένα με το μηχανισμό 

εκτομής νουκλεοτιδίων (NER), στον οποίο φαίνεται να συμμετέχει, 

πραγματοποιήσαμε και πάλι την δοκιμασία μέτρησης μήκους σε αγρίου τύπου 

κύτταρα και κύτταρα που φέρουν απαλοιφή της Hrq1, υπό την επίδραση του 

φαρμάκου cisplatin. Η cisplatin προκαλεί ενδοκλωνικές και διακλωνικές συνδέσεις 

και οι βλάβες αυτές επιδιορθώνονται μέσω του NER. Με βάση όλα τα παραπάνω, 

αν η Hrq1 συμμετέχει ενεργά στο NER, περιμένουμε τα κύτταρα, που φέρουν 

απαλοιφή της και καλλιεργούνται παρουσία cisplatin, να αδυνατούν να 

επιδιορθώσουν τις βλάβες που προκαλούνται. Παρουσία βλαβών στο DNA ο 

κυτταρικός κύκλος των κυττάρων αυτών θα σταματήσει και αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση επιμηκυσμένου φαινοτύπου. Τα αποτελέσματα της 

δοκιμασίας δεν έδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ της αγρίου τύπου σειράς και 

της σειράς που φέρει την απαλοιφή της Hrq1. Η διαφορά που φαίνεται είναι 

παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε και απουσία του φαρμάκου και ως εκ τούτο 

πιθανά δεν έχει να κάνει με την ικανότητα επιδιόρθωσης βλαβών παρουσία ή 

απουσία του ενζύμου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο 

ρόλος της στο μονοπάτι να μην είναι εμφανής λόγω των συνθηκών κάτω απο τις 

οποίες πραγματοποιήθηκε το πείραμα ή λόγω της επιδιόρθωσης των βλαβών μέσω 

του εναλλακτικού μονοπατιού UVER.  

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, δοκιμασία ευσαισθησίας και των δύο σειρών 

στην cisplatin. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν κάτω απο φυσιολογικές συνθήκες και 

στρώθηκαν σε θρεπτικό, που περιέχει αυξανόμενες συγκεντρώσεις του φαρμάκου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Hrq1 παρουσιάζει ευαισθησία στην cisplatin μετά 

απο χρόνια έκθεση στο φάρμακο. Παρουσία του φαρμάκου για μεγάλο χρονικό 

διάστημα οδηγεί σε συνεχή πρόκληση βλαβών, οι οποίες αν δεν μπορούν να 

διορθωθούν συσσωρεύονται και τελικά οδηγούν σε θάνατο. Μπορούμε, λοιπόν, να 
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υποθέσουμε ότι η αυξημένη ευαισθησία στην cisplatin, που εμφανίζει η σειρά που 

φέρει απαλοιφή της Hrq1 σε σχέση με τα κύτταρα αγρίου τύπου, οφείλεται σε 

συσσώρευση βλαβών, που δεν μπορούν να διορθωθούν και τελικά οδηγούν τα 

κύτταρα στον θάνατο. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η Hrq1 πράγματι επηρεάζει 

την ικανότητα επιδιόρθωσης βλαβών μέσω του NER και τα αποτελέσματα της 

απώλειάς της γίνονται εμφανή, κάτω από χρόνιες συνθήκες στρες. 

6.3 Αλληλεπιδράσεις της Hrq1 με άλλες πρωτεΐνες. 

Ένα ενδιαφέρον δομικό χαρακτηριστικό της Hrq1 είναι η ύπαρξη, στο 

αμινοτελικό άκρο της, μίας επικράτειας, που παρουσιάζει ομολογία με τον 

παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1. Απαλοιφή της επικράτειας αυτής 

έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πρωτεϊνική έκφραση του μορίου (Groocock, 

Prudden et al. 2012).  Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω δεδομένο, την ομολογία 

της επικράτειας αυτής με τον ανθρώπινο Cdt1 καθώς και τον τρόπο ρύθμισης της 

έκφρασης του Cdt1 μέσω της αλληλουχίας PIP (PCNA Interacting Protein) degron 

που περιέχει, αναζητήσαμε την ύπαρξη παρόμοιας αλληλουχίας PIP στην Cdt1 

επικράτεια της Hrq1. Βιοπληροφορική ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη μιας πιθανής 

αλληλουχίας PIP στην Cdt1 επικράτεια της ελικάσης, που παρουσιάζει 57% 

απόλυτη ταύτιση με το PIP degron του ανθρώπινου Cdt1.  

Η παρουσία ενός πιθανού PIP degron στο μόριο της Hrq1 μας οδήγησε στην 

διερεύνηση της αλληλεπίδρασής της με το PCNA. Η αλληλεπίδραση εξετάστηκε 

χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της συνανοσοκατακρήμνησης και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δύο μόρια αλληλεπιδρούν. Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει ότι πιθανά ένας τρόπος ρύθμισης της έκφρασης της Hrq1 είναι μέσω 

της πρόσδεσής της στο PCNA. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν δεδομένα που αφορούν 

την ρύθμιση της έκφρασης του μορίου κατά την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 

Το αποτέλεσμα αυτό αρχίζει να ρίχνει φως στον τρόπο ρύθμισης της έκφρασης της 

Hrq1. Γνωρίζοντας τον μηχανισμό, που βρίσκεται πίσω από την ρύθμιση της 

έκφρασης της ελικάσης, καθώς και το πως ρυθμίζεται η έκφρασή της κατά την 
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διάρκεια του κυτταρικού κύκλου ή μετά από την πρόκληση βλάβης θα μπορούμε να 

έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την ακριβή δράση του μορίου και στις 

δυο αυτές διαδικασίες. 
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