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Περίληψη 
 
Η οικογένεια των γονιδίων του Μείζονος Συµπλόκου Ιστοσυµβατότητας τάξης ΙΙ 

(MHCII) είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη και λειτουργία του 

επίκτητου ανοσοποιητικού συστήµατος. Η µεταγραφή όλων των µελών της 

οικογένειας ελέγχεται από τον κύριο ενεργοποιητή τους, CIITA, και ένα σύνολο 

παραγόντων προσδενόµενων στο DNA, από τους οποίους σηµαντικότερος είναι ο 

RFX5. Προηγούµενα αποτελέσµατα από το εργαστήριό µας έδειξαν ότι ο RFX5 

υπόκειται σε µεθυλίωση αργινίνης από την οικογένεια µεθυλοτρανσφερασών 

PRMT. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η χαρτογράφηση και διερεύνηση της 

βιολογικής σηµασίας των µεθυλιώσεων αυτών. 

 

Η χαρτογράφηση των αργινινών-στόχων µεθυλίωσης αποτέλεσε το πρώτο µέρος 

της εργασίας και έγινε σε δύο φάσεις: Αρχικά προσδιορίστηκαν οι περιοχές που 

περιείχαν τα κατάλοιπα αργινίνης-στόχους µεθυλίωσης, µέσα από µια διαδικασία 

διαδοχικών κλωνοποιήσεων, έκφρασης των αντίστοιχων πρωτεϊνών και 

µεθυλιώσεων in vitro, ενώ στη συνέχεια έγινε πιο λεπτοµερής χαρτογράφηση µε 

την κατασκευή µοναδιαίων µεταλλαγών όλων των αργινινών των περιοχών αυτών. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αξιολογήθηκε η σηµασία των µεθυλιώσεων 

αυτών, τόσο πειραµατικά όσο και µε µεθόδους βιοπληροφορικής. Κατά την 

ανάλυση αυτή εντοπίστηκε µία βοηθητική επικράτεια πρόσδεσης του DNA, τύπου 

AT-hook. Η ύπαρξη της επικράτειας αυτής στο µόριο του RFX5 ήταν 

προηγουµένως άγνωστη, ενώ αντίθετα, η µεθυλίωση αργινίνης τέτοιων 

επικρατειών, και συγκεκριµένα από τη µεθυλοτρανσφεράση PRMT6, έχει 

δηµοσιευτεί στο παρελθόν. Το τρίτο µέρος της εργασίας αυτής εστιάστηκε στη 

διερεύνηση του ρόλου της επικράτειας AT-hook και της πιθανής ρύθµισής της από 

την PRMT6. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν και µελετήθηκαν σταθεροί 

κλώνοι που φέρουν είτε τον αγρίου τύπου, είτε µία µορφή του παράγοντα RFX5 µε 

έλλειψη της AT-hook (RFX5-∆hook), ενώ ο ρόλος της PRMT6 διερευνήθηκε µε 

πειράµατα υπερέκφρασής της in vivo. 
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Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η AT-hook παρουσιάζει διαφορετική δράση 

ανάλογα µε την ισοµορφή MHCII που εξετάζεται. Το ίδιο παρατηρείται και για την 

επίδραση της PRMT6, η δράση της οποίας διαµεσολαβείται από την AT-hook. Η 

επίδραση της PRMT6 αποτελεί εποµένως τον πρώτο γνωστό µηχανισµό µε τον 

οποίο µπορεί να γίνει διαφορική ρύθµιση της έκφρασης των MHCII υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, µία ανακάλυψη µε ιδιαίτερο µηχανιστικό και ανοσολογικό 

ενδιαφέρον, αλλά και πιθανές κλινικές εφαρµογές. 

 

 2



 

Abstract 
 
The MHCII family of genes is of central importance to the development and 

function of the adaptive immune system. Transcription of all members of the family 

is controlled by the Class II Transactivator, CIITA, and a set of DNA-binding 

factors, among which RFX5, the main subunit of the RFX trimer, is the most 

important. Previous work in our lab had shown that RFX5 is subject to arginine 

methylation by the PRMT family of methyltransferaces. The aim of this work was 

to map the arginine residues-targets of methylation and to investigate the 

biological significance of these methylations. 

 

The initial phase of this work consisted of methylation mapping, and was done in 

two stages: First, the regions that contained the arginines-targets of methylation 

were determined, by subsequent rounds of cloning, expressing and methylating 

gradually smaller regions of RFX5. The exact arginine residues-targets were then 

determined by single aminoacid mutagenesis of all the candidate arginine 

residues. This mapping revealed that methylation targets are located in specific 

regions of RFX5. Their importance was assessed during the second phase of the 

project, using both experimental and bioinformatic approaches, the latter revealing 

the existence of an AT-hook, an auxiliary DNA-binding domain, on RFX5. The 

existence and function of this domain were previously unknown. On the contrary, 

AT-hooks are known targets of arginine methylation by PRMT6. The last part of 

this work focused in investigating the newly identified AT-hook’s contribution to 

MHCII transcription, and the role of PRMT6, if any, in its’ regulation. To this end, 

we created and analysed stable cell lines using either the wild type RFX5, or a 

version bearing an AT-hook deletion (RFX5-∆hook). PRMT6 effect was then 

studied using in vivo overexpression experiments. 

 

Our results show that the AT-hook function varies depending on the MHCII isotype 

examined. PRMT6 effect, which is mediated by the AT-hook, also differs 
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depending on the isotype examined. PRMT6 effect thus constitutes the first 

discovered mechanism by which differential regulation of the MHCII genes can be 

achieved under normal conditions, a discovery that apart from its’ mechanistic 

interest has also immunological implications and potential clinical applications. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1  Το ανοσοποιητικό σύστηµα και η σηµασία των 

συµπλόκων ιστοσυµβατότητας 

 
1.1.1  Το Εγγενές Ανοσοποιητικό Σύστηµα 
 
Η πρώτη άµυνα του οργανισµού µας απέναντι στους κινδύνους του 

περιβάλλοντος είναι το δέρµα µας. Κάθε σηµείο του οργανισµού που έρχεται σε 

επαφή µε το περιβάλλον καλύπτεται από στιβάδα επιθηλιακών κυττάρων, τα 

οποία αποτελούν ένα µηχανικό φραγµό στους µικροοργανισµούς που µας 

περιβάλλουν. Κάτω από τον επιθηλιακό ιστό, “περιπολώντας” την περιοχή, 

βρίσκονται τα µακροφάγα, τα οποία φέρουν στην κυτταρική τους µεµβράνη 

υποδοχείς ικανούς να αναγνωρίζουν µόρια χαρακτηριστικά µεγάλων οµάδων 

µικροοργανισµών. Η πρόσδεση ενός τέτοιου µορίου στην επιφάνεια ενός 

µακροφάγου το ενεργοποιεί, µε αποτέλεσµα τη φαγοκύτωση του προσδεδεµένου 

µικροοργανισµού, ενώ ταυτόχρονα, το ενεργοποιηµένο µακροφάγο εκκρίνει 

κυτοκίνες, οι οποίες προσελκύουν τα µακροφάγα από το γειτονικό ιστό και µία 

δεύτερη κατηγορία φαγοκυττάρων, τα ουδετερόφιλα, τα οποία υπό κανονικές 

συνθήκες αποτελούν το 70-80% των λευκών αιµοσφαιρίων του αίµατος. Άλλοι 

τύποι λευκών αιµοσφαιρίων που συµµετέχουν στην πρώτη άµυνα του οργανισµού 

περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, κύτταρα υπεύθυνα για τη φαγοκύτωση 

παρασίτων (τα οποία είναι πολύ µεγάλα για να ενδοκυτωθούν), ή κύτταρα που 

είναι υπεύθυνα για την παραγωγή κυτοκινών (Σχήµα 1.1). Στην άµεση απόκριση 

του οργανισµού περιλαµβάνονται επίσης το συµπλήρωµα (complement) το οποίο 

βρίσκεται στο αίµα και αποτελείται από µόρια ικανά να προσδένονται στους 

µικροοργανισµούς και να τους οψωνίζουν, να τους κάνουν δηλαδή πιο άµεσα 

αναγνωρίσιµους από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, καθώς και να τους 

θανατώνουν, ανοίγοντας τρύπες στην κυτταρική τους µεµβράνη. 

 

Κατά συνέπεια, η πρώτη απόκριση του οργανισµού σε ένα µικρόβιο είναι άµεση, 

εφόσον τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος προϋπάρχουν της µόλυνσης 

και µη εξειδικευµένη, εφόσον τα κύτταρα αναγνωρίζουν µόρια (τα αντιγόνα όπως 

χαρακτηρίζονται) κοινά σε µεγάλους πληθυσµούς των µικροοργανισµών. Τα 
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στοιχεία που απαρτίζουν την πρώτη αυτή άµυνα του οργανισµού αποτελούν το 

εγγενές ανοσοποιητικό σύστηµα. 

 

Σχήμα 1.1.1:  Κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

 
Αν και κάποια από αυτά δεν έχουν την ίδια (µυελογενή) προέλευση, στο εγγενές 

ανοσοποιητικό σύστηµα ανήκουν και τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία έχουν 

επίσης αυξηµένη ικανότητα φαγοκύτωσης, έχουν όµως διαφορετικό ρόλο: Αφού 

διασπάσουν τους µικροοργανισµούς, µεταφέρουν µικρά πεπτίδια στην κυτταρική 

τους µεµβράνη, προσδεδεµένα σε ειδικά µόρια, τα κύρια σύµπλοκα 

ιστοσυµβατότητας, MHC (Major Histocompatibility Complex). Παράλληλα 
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διαθέτουν τους υποδοχείς των υπόλοιπων κυττάρων του εγγενούς 

ανοσοποιητικού, που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς 

τύπους µικροοργανισµών, αλλά και υποδοχείς ικανούς να αναγνωρίσουν το 

περιβάλλον στο οποίο αυτοί εισήλθαν στον οργανισµό. Αφού λοιπόν συλλέξουν 

τις πληροφορίες αυτές, στη συνέχεια αποµακρύνονται από το σηµείο της 

µόλυνσης, προκειµένου να στρατολογήσουν κύτταρα του επίκτητου ανοσοποιη-

τικού συστήµατος. 

 

 

1.1.2  Το Επίκτητο Ανοσοποιητικό Σύστηµα 
 
Στο επίκτητο ανοσοποιητικό ανήκουν τα Β- και Τ-λεµφοκύτταρα, καθώς και τα 

κύτταρα NK (Natural Killers, φυσικοί φονιάδες, Σχήµα 1.1.1). Τα Β-λεµφοκύτταρα 

αναγνωρίζουν ελεύθερα αντιγόνα µέσω του υποδοχέα τους, BCR (B-Cell 

Receptor), µεγάλες ποσότητες του οποίου εκκρίνονται σε διαλυτή µορφή στην 

κυκλοφορία του αίµατος και αποτελούν τα αντισώµατα, προάγωντας τη λεγόµενη 

χυµική ανοσία. Τα Τ-λεµφοκύτταρα χωρίζονται σε δύο κύριες οµάδες, τα Τ-

λεµφοκύτταρα βοηθούς, τα οποία ρυθµίζουν τα υπόλοιπα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και τα Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα, τα οποία 

θανατώνουν τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από τους µικροοργανισµούς ή 

δείχνουν άλλα σηµεία δυσλειτουργίας, δράσεις που αποτελούν την κυτταρική 

ανοσία. Ο υποδοχέας των Τ-λεµφοκυττάρων (TCR, T-Cell Receptor) αναγνωρίζει 
το αντιγόνο του µόνο όταν αυτό παρουσιάζεται από άλλα κύτταρα προσδεδεµένο 

στα κύρια σύµπλοκα ιστοσυµβατότητας, τα τάξης ΙΙ (MHCII, MHC Class II) στην 

περίπτωση των Τ-βοηθών και τα τάξης Ι (MHCI) στην περίπτωση των Τ-

κυτταροτοξικών. Τα MHCII εκφράζονται από εξειδικευµένα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού, όπως τα δενδριτικά που αναφέρθηκαν προηγουµένως, ενώ τα  

MHCI κανονικά εκφράζονται από όλα τα κύτταρα του οργανισµού – κύτταρα τα 

οποία δεν εκφράζουν τα MHCI, θανατώνονται από τα κύτταρα NK (natural killers, 

φυσικοί φονιάδες). 

 

Σε αντίθεση µε τα κύτταρα του εγγενούς ανοσοποιητικού, τα λεµφοκύτταρα 

διακρίνονται από απόλυτη ειδικότητα για το αντιγόνο που αναγνωρίζουν. Η 

εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται µέσω µίας µοναδικής διαδικασίας ανασυνδυασµού 
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του σωµατικού DNA στα ανώριµα λεµφοκυττάρα, τα οποία στη συνέχεια 

καθίστανται ικανά να εκφράσουν κυτταρικούς υποδοχείς µίας και µόνο ειδικότητας. 

Κατά τη διάρκεια του ανασυνδυασµού, το γονίδιο για κάθε µία από τις δύο 

αλυσίδες του υποδοχέα (BCR για τα Β- και TCR για τα Τ-λεµφοκύτταρα) 

σχηµατίζεται µε τυχαία επιλογή των διαφορετικών τµηµάτων του, ενώ τα 

εναλλακτικά τµήµατα που δεν επιλέχθηκαν αποκόπτωνται από το γονιδίωµα. 

Επειδή η διαδικασία αυτή γίνεται σε κάθε κύτταρο ξεχωριστά, ο οργανισµός 

αποκτά ένα πρακτικά απεριόριστο “ρεπερτόριο” (repertoire) κυττάρων ικανών να 

αναγνωρίζουν διαφορετικά αντιγόνα, από τα οποία µπορεί να επιλέξει για 

ενεργοποίηση και πολλαπλασιασµό τα κατάλληλα για τον αντιγονικό επίτοπο που 

αντιµετωπίζει κάθε φορά. Η απόκριση από το επίκτητο ανοσοποιητικό εποµένως 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά είναι ειδική και επιτυχηµένη στις περιπτώσεις 

όπου το εγγενές ανοσοποιητικό δεν επαρκεί. 

 

Εδώ προκύπτει ένα πιθανό πρόβληµα: Εφόσον οι υποδοχείς των λεµφοκυττάρων 

προκύπτουν από τυχαίο ανασυνδυασµό των γονιδιωµατικών τµηµάτων τους, στα 

πιθανά αντιγόνα που αναγνωρίζονται περιλαµβάνονται και πεπτίδια-αντιγόνα του 

ίδιου του οργανισµού (self antigens). Για να µην προκληθεί αυτοανοσία, η οποία 

µπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου Ι, 

ρευµατοειδείς παθήσεις κ.α., τα αντίστοιχα λεµφοκυττάρα απαλοίφονται. Για το 

σκοπό αυτό, τα πρώιµα λεµφοκύτταρα υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο, ο 

οποίος για τα µεν Τ-λεµφοκύτταρα γίνεται στο θύµο αδένα, για τα δε Β-

λεµφοκύτταρα ξεκινά στο µυελό των οστών (από τα όργανα αυτά πήραν και τις 

ονοµασίες τους, Τ- από το thymus και B- από το bone marrow). Η αυστηρότητα 

της επιλογής στην οποία υποβάλλονται είναι τέτοια που 95% των Τ-

λεµφοκυττάρων υπόκεινται σε απόπτωση στο θύµο αδένα, είτε γιατί αναγνωρίζουν 

αντιγόνα του ίδιου του οργανισµού (negative selection), είτε και γιατί δε µπορούν 

να αλληλεπιδράσουν αποτελεσµατικά µε τα κύτταρα αντιγονοπαρουσιαστές 

(positive selection) και άρα δε χρησιµεύουν στον οργανισµό. Και οι δύο τύποι 

επιλογής στο θύµο αδένα γίνονται και πάλι µέσω των συµπλόκων 

ιστοσυµβατότητας, τα οποία στην περίπτωση αυτή, εκφράζονται από τα θυµικά 

επιθηλιακά κύτταρα. Τα λεµφοκύτταρα τα οποία επιλέγονται εισέρχονται στη 

συνέχεια στην κυκλοφορία του αίµατος, από την οποία φτάνουν στους διάφορους 

λεµφαδένες και τα δευτερογενή λεµφικά όργανα, σε αναζήτηση του αντιγόνου 
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τους.  Επειδή στα σηµεία αυτά φτάνει η λέµφος από όλους τους ιστούς του 

σώµατος, κινούµενα ανάµεσα στους λεµφαδένες τα λεµφοκύτταρα µπορούν να 

ελέγξουν όλο τον οργανισµό. 

 
 
1.1.3  Το ανοσοποιητικό σύστηµα σε λειτουργία  
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα δενδριτικά κύτταρα, αφού συλλέξουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες, εισέρχονται και αυτά στο λεµφικό σύστηµα και 

κατευθύνονται προς τους λεµφαδένες, προκειµένου να βρουν και να 

στρατολογήσουν τα λεµφοκύτταρα µε την κατάλληλη ειδικότητα. Με τον τρόπο 

αυτό τα κύτταρα του ανοσοποιητικού µπορούν να βρεθούν µαζί σε ένα 

περιβάλλον που βοηθά την αλληλεπίδρασή τους και σε ψηλές συγκεντρώσεις 

αντιγόνου. Αφού εισέλθει σε ένα λεµφαδένα, το δενδριτικό κύτταρο εντοπίζει την 

περιοχή όπου βρίσκονται συγκεντρωµένα τα Τ λεµφοκύτταρα και παρουσιάζει τα 

αντιγόνα του σε αυτά µέχρι να βρει ένα κύτταρο µε την κατάλληλη ειδικότητα TCR.   

 

Η επιτυχής αλληλεπίδραση ανάµεσα στα TCR και το σύµπλοκο MHC-πεπτιδίου, 

µαζί µε τη συνενεργοποίηση που είναι αποτέλεσµα γενικών σηµάτων από το 

σηµείο της µόλυνσης (όπως π.χ. οι κυτοκίνες), αποτελούν το διπλό κλειδί για την 

επιλογή και ενεργοποίηση ενός λεµφοκυττάρου (κλωνική επιλογή, clonal 

selection). Το πρώτο σήµα είναι προφανές ότι αποσκοπεί στο να ενεργοποιηθούν 

µόνο τα λεµφοκύτταρα τα οποία έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. Η χρήση ενός 

δεύτερου σήµατος εγγυάται ότι η ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων θα συµβεί 

µόνο σε περίπτωση µόλυνσης, όταν το εγγενές ανοσοποιητικό έχει ήδη 

αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά ενός ξένου στοιχείου – µάλιστα το δενδριτικό 

κύτταρο µπορεί να προσφέρει συνενεργοποίηση που να διαφέρει ανάλογα µε τις 

πληροφορίες που έχει “συλλέξει”, µε αποτέλεσµα η αντίδραση του επίκτητου 

ανοσοποιητικού να είναι πιο κατάλληλη για το συγκεκριµένο είδος 

µικροοργανισµού ή και το σηµείο του οργανισµού στο οποίο υπάρχει η µόλυνση. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι το εγγενές ανοσοποιητικό σύστηµα δεν εξυπηρετεί µόνο στο 

να αντιµετωπίσει τα πρώτα στάδια µιας µόλυνσης, αλλά στην πραγµατικότητα 

αποφασίζει πότε υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος προκειµένου να ενεργοποιηθεί το 

επίκτητο ανοσοποιητικό, το οποίο αντιµέτωπο µε ένα καινούργιο αντιγόνο δεν έχει 
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την ικανότητα να “κρίνει” αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Επιπλέον, το επίκτητο 

ανοσοποιητικό χρειάζεται µέρες για να δράσει – ένα και µόνο βακτήριο µε χρόνο 

διπλασιασµού 20 λεπτά  θα χρειαζόταν πολύ λιγότερο χρόνο για να γεµίσει τον 

οργανισµό αν δεν υπήρχε το εγγενές ανοσοποιητικό για να το σταµατήσει (Σχήµα 

1.1.2). 

 

 
Σχήμα 1.1.2: Ενεργοποίηση του προσαρμόσιμου ανοσοποιητικού συστήματος 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ενεργοποιηµένο λεµφοκύτταρο στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται (κλωνική επέκταση, clonal expansion) και µεταναστεύει: Κάποια 

Τ-κύτταρα βοηθοί µετακινούνται σε διαφορετικά σηµεία των λεµφαδένων 

προκειµένου να ενεργοποιήσουν τα Β λεµφοκύτταρα ή και να χρησιµεύσουν ως 

συνενεργοποιητές για τα Τ κυτταροτοξικά κύτταρα (το δεύτερο σήµα δε δίνεται 

απαραίτητα από τα δενδριτικά κύτταρα), ενώ άλλα µεταναστεύουν στο σηµείο της 

µόλυνσης προκειµένου να ενισχύσουν τη δράση των υπολοίπων κυττάρων, είτε 

παράγωντας τις κατάλληλες κυτοκίνες, είτε αλληλεπιδρώντας µαζί τους. Τα Β-

λεµφοκύτταρα παράγουν αντισώµατα τα οποία αδρανοποιούν και ταυτόχρονα 

οψωνίζουν τους µικροοργανισµούς, ενώ τέλος τα Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα 

ελέγχουν τα κύτταρα στην περιοχή της µόλυνσης (µέσω της αλληλεπίδρασης TCR 

& MHCI) προκειµένου να εξαλείψουν τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί. Με την 

παρουσίαση δειγµάτων από το εσωτερικό του κυττάρου σε σύµπλοκο µε τα MHCI 
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το επίκτητο ανοσοποιητικό µπορεί να ελέγξει και να θανατώσει όχι µόνο τα 

κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς, αλλά και κύτταρα που παρουσιάζουν 

σηµεία άλλων προβληµάτων, όπως για παράδειγµα τα καρκινικά κύτταρα. Για το 

λόγο αυτό ένα συνηθισµένο χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων αλλά και 

ορισµένων ιών είναι η καταστολή της µεταγραφής των γονιδίων των συµπλόκων 

ιστοσυµβατότητας. Εδώ έγκειται και η χρησιµότητα των κυττάρων NK, τα οποία δε 

χρειάζονται ενεργοποίηση για να σκοτώσουν τα κύτταρα, αλλά κατασταλτικά 

σήµατα για να µην τα σκοτώσουν, τα οποία παίρνουν αλληλεπιδρώντας µε τα 

MHCI. 

 

Αφού η µόλυνση τεθεί υπό έλεγχο και όλοι οι µικροοργανισµοί εξουδετερωθούν, ο 

οργανισµός βρίσκεται µε ένα τεράστιο πλήθος λευκών αιµοσφαιρίων τα οποία 

πρέπει να µειωθούν στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Απουσία των αντιγόνων, τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού δε λαµβάνουν τα κατάλληλα σήµατα ώστε να 

συνεχίσουν να ζουν και υπόκεινται σε απόπτωση, έτσι το ανοσοποιητικό 

επιστρέφει σε κατάσταση οµοιόστασης. Η εµπειρία όµως που έχει αποκοµίσει το 

ανοσοποιητικό απέναντι στο συγκεκριµένο µικροοργανισµό διατηρείται µέσω των 

λεµφοκυττάρων: Κάποια από αυτά µετατρέπονται σε κύτταρα µνήµης, ικανά να 

επιβιώσουν για χρόνια χωρίς να “δουν” το αντιγόνο τους. Σε περίπτωση µόλυνσης 

από τον ίδιο µικροοργανισµό, τα κύτταρα αυτά µπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς 

την ανάγκη για δεύτερο σήµα – εποµένως αντιµετωπίζουν το µικροοργανισµό 

άµεσα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρώτη έκθεση σε ένα µικροοργανισµό ή τα 

εµβόλια εναντίον του µπορούν να προκαλέσουν ανοσία: Το επίκτητο 

ανοσοποιητικό σύστηµα, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών του, διαθέτει και την 

ικανότητα µνήµης. 

 

 

1.1.4  ∆οµή των κύριων συµπλόκων ιστοσυµβατότητας (MHC) 
 

Όπως έχουµε δει, η κύρια ιδιότητα του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήµατος 

είναι η ικανότητά του για ειδική απόκριση, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της 

κλωνικής επιλογής και επέκτασης. Η αναγνώριση του αντιγόνου και τα κύρια 

σύµπλοκα ιστοσυµβατότητας βρίσκονται εποµένως στο κέντρο της λειτουργίας 

του. Όµως τα κύρια σύµπλοκα ιστοσυµβατότητας δεν ανακαλύφθηκαν λόγω του 
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σηµαντικού τους ρόλου στην καταπολέµηση των µικροοργανισµών, αλλά από το 

ρόλο τους στην απόρριψη µοσχευµάτων, από όπου πήραν και την ονοµασία τους: 

Ο λόγος που κάποια µοσχεύµατα απορρίπτονται, είναι γιατί τα Τ κυτταροτοξικά 

δεν αναγνωρίζουν ως εαυτό τα ξένα MHCI και θανατώνουν τα κύτταρα που τα 

φέρουν – η ισχύς του ανοσοποιητικού είναι τέτοια που µπορεί να καταστρέψει 

ολόκληρα όργανα.  

 

Το πώς ο TCR µπορεί να αναγνωρίσει ταυτόχρονα όχι µόνο το αντιγόνο αλλά και 

το σύµπλοκο ιστοσυµβατότητας, αποτελούσε για καιρό ένα από τα µεγάλα 

ερωτήµατα της ανοσολογίας. Η απάντηση βρέθηκε όταν η κρυσταλλική δοµή του 

MHCI λύθηκε για πρώτη φορά το 1987 [5] και αποκάλυψε ότι οι δύο αλυσίδες του 

µορίου αφήνουν µία αύλακα ανάµεσα τους, στην οποία προσδένεται το αντιγόνο 

(Σχήµα 1.1.3). Το ίδιο ισχύει και για τα MHCII [6], µε τη διαφορά ότι ενώ στα MHCI 

η αύλακα είναι κλειστή στα άκρα της και µπορεί να χωρέσει πεπτίδια µήκους 8-11 

αµινοξέων, στα MHCII είναι ανοιχτή και µπορεί να χωρέσει µεγαλύτερα πεπτίδια 

µέχρι και 30 αµινοξέα περίπου (ιδανικά 12-16). 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.1.3, η δοµή των MHCI και MHCII µοιάζει αρκετά. Τα 

MHCI αποτελούνται από µία σταθερή αλυσίδα (β2 µικροσφαιρίνη) και µία 

µεταβλητή, η οποία στον άνθρωπο προέρχεται από ένα από τρία διαφορετικά 

γονίδια, τα HLA-A, HLA-B και HLA-C (τα αρχικά HLA προέρχονται από το Human 

Leucocyte Antigen, και πάλι λόγω της συµµετοχής των γονιδίων στην απόρριψη 

των µοσχευµάτων). Τα MHCII αποτελούνται από δύο µεταβλητές αλυσίδες, οι 

οποίες κωδικοποιούνται από δύο ξεχωριστά γονίδια τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

Α και Β. Στον άνθρωπο υπάρχουν τρεις διαφορετικές ισοµορφές MHCII, τα HLA-

DR, HLA-DP και HLA-DQ (και τα αντίστοιχα γονίδια, HLA-DRA, HLA-DRB κλπ), 

ενώ στο ποντίκι, το οποίο αποτελεί το σηµαντικότερο µοντέλο στην ανοσολογία, 

είναι συντηρηµένα τα DR (I-E στο ποντίκι) και τα DQ (I-A). Η αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στις δύο αλυσίδες των MHC είναι ασθενής, σε βαθµό που άδεια MHC 

δεν παρατηρούνται, αφού η αλληλεπίδραση µε το πεπτίδιο είναι που σταθεροποιεί 

τα MHC και επιτρέπει το διµερισµό τους. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση πεπτιδίου-

MHC είναι πάρα πολύ σταθερή – χρειάζονται γύρω στις 100 ώρες πριν το 

πεπτίδιο αποδεσµευτεί! Με τον τρόπο αυτό η αντιγονοπαρουσίαση γίνεται εφικτή, 

παρά τις µικρές συγκεντρώσεις του αντιγόνου και το χρόνο που χρειάζεται για να 
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ολοκληρωθεί η απόκριση. Οι αλληλεπιδράσεις της αύλακας των MHC 

αναπτύσσονται µε τον κορµό της πεπτιδικής αλυσίδας του αντιγόνου και όχι τις 

πλευρικές οµάδες, εποµένως κάθε MHC µπορεί να παρουσιάσει πολλά 

διαφορετικά πεπτίδια (δεν παρατηρείται δηλαδή φαινόµενο ειδικότητας ανάλογο µε 

των TCR και BCR).  

 

 

Σχήμα 1.1.3: Δομή των κύριων συμπλόκων ιστοσυμβατότητας τύπου I και II 
 
Αριστερά,  η  κρυσταλλική  δομή  των  συμπλόκων.  Το  κόκκινο  πεπτίδιο  είναι  το  αντιγόνο. 
Δεξιά, σχηματική παράσταση της δομής των συμπλόκων. 

Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι ένα µόριο MHC µπορεί να παρουσιάσει όλα τα 

πεπτίδια εξίσου καλά. Πολυµορφισµοί στα σύµπλοκα ιστοσυµβατότητας είναι 

υπεύθυνοι για το πόσο επιρρεπή είναι τα άτοµα ενός πληθυσµού σε διάφορες 

ασθένειες (προκαλούµενες είτε από µικροοργανισµούς είτε από αυτοανοσία), ενώ 

η εξαιρετική πολυµορφικότητα των γονιδιακών τόπων των MHC εγγυάται την 
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επιβίωση ενός είδους: Τα MHC εµφανίζουν τη µεγαλύτερη πολυµορφικότητα από 

κάθε άλλο γονίδιο στον άνθρωπο, µε ορισµένα γονίδια να έχουν ακόµα και µερικές 

εκατοντάδες διαφορετικά αλληλόµορφα! Αλλά και κάθε άτοµο ξεχωριστά έχει τη 

δική του “πολυµορφικότητα”: Εκτός από το ότι διαθέτουµε περισσότερες της µίας 

ισοµορφές MHC (αν και η σηµασία του φαινοµένου δεν είναι ξεκάθαρη), οι 

αλυσίδες που προκύπτουν από τα πατρικά και τα µητρικά αλλήλια συνδυάζονται 

ελεύθερα µεταξύ τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν εναλλακτικές 

αλυσίδες (για τα DRA σε κάποια άτοµα υπάρχουν επιπλέον DRB αλυσίδες εκτός 

από την τυπική DRB1). Να σηµειωθεί εδώ ότι ο διµερισµός µεταξύ διαφορετικών 

ισοµορφών δεν επιτρέπεται. 

 

Παρά τις οµοιότητες στη δοµή των MHCI και MHCII, ο βιολογικός τους ρόλος 

διαφέρει σηµαντικά και κατά συνέπεια οι διαδικασίες φόρτωσής τους είναι 

απόλυτα διακριτές µεταξύ τους. Τα MHCI εκφράζονται συστατικά από όλα τα 

κύτταρα, είτε αυτά ανήκουν στο ανοσοποιητικό σύστηµα είτε όχι και φορτώνονται 

µε πεπτίδια που προέρχονται από το κυτταρόπλασµα του κυττάρου µετά από 

πρωτεόλυση (Σχήµα 1.1.4). Με τον τρόπο αυτό τα MHCI παρέχουν πληροφορίες 

για το τι συµβαίνει µέσα στο κύτταρο, οι οποίες “διαβάζονται” από τα Τ-

κυτταροτοξικά κύτταρα. Πεπτίδια προερχόµενα από ιικές πρωτεΐνες ή ασυνήθιστα 

µετάγραφα (π.χ. τσαπερόνες, ένδειξη ότι το κύτταρο βρίσκεται σε κατάσταση 

στρες) οδηγούν σε θανάτωση του κυττάρου που τα φέρει από τα Τ-κυτταροτοξικά 

κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό αποµακρύνονται από τον οργανισµό τα µη υγιή 

κύτταρα, πριν προλάβουν να προκαλέσουν ζηµιά στο περιβάλλον τους. 

 

Τα MHCII εκφράζονται συστατικά µόνο σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος, τους επαγγελµατίες αντιγονοπαρουσιαστές όπως λέγονται, αν και η 

έκφρασή τους µπορεί να επαχθεί και σε άλλα κύτταρα σε µερικές περιπτώσεις 

(π.χ. στα επιθηλιακά κύτταρα υπό την επίδραση της κυτταροκίνης ιντερφερόνης-γ, 

IFNγ). Τα σύµπλοκα αυτά φορτώνονται µε πεπτίδια που προέρχονται από το 

εξωτερικό του κυττάρου µε ενδοκύτωση (Σχήµα 1.1.4) και αλληλεπιδρούν µε τους 

υποδοχείς των Τ-βοηθών, προκειµένου να µεταφέρουν πληροφορίες για το είδος 

της µόλυνσης που αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Τα κύτταρα Τ-βοηθοί 

ενεργοποιούνται και πολλαπλασιάζονται ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν και το 

κύτταρο που µεταφέρει το αντιγόνο τους. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισµός 
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επιλέγει τα κύτταρα εκείνα που έχουν τη σωστή ειδικότητα, είτε αυτά φέρουν TCRs 

είτε MHCs στην επιφάνειά τους. Ακριβώς επειδή η αντιγονοπαρουσίαση από τα 

MHCII χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση και πολλαπλασιασµό των κυττάρων 

του ανοσοποιητικού, είναι πολύ σηµαντικό να µην καταλήξουν σε αυτά πεπτίδια 

του ίδιου του κυττάρου, όπως γίνεται µε τα MHCI, γιατί τότε θα αναπτυσσόταν 

αυτοανοσία. Για το λόγο αυτό, η φόρτωση των MHCII γίνεται σε ειδικά 

διαµερίσµατα του κυττάρου, ενώ αρχικά τα MHCII φορτώνονται µε µία σταθερή 

αλυσίδα, προκειµένου να συναρµολογηθούν χωρίς πρόβληµα (βλ. παρακάτω). Τη 

µόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία 

επιτρέπουν κάποιες “διαρροές” στο κυτταρόπλασµα προκειµένου να µπορούν να 

βοηθήσουν την επιλογή των Τ κυτταροτοξικών στους λεµφαδένες. 

 

 

Σχήμα 1.1.4: Φόρτωση των MHCI και MHCII με αντιγόνο 
 
Τα MHCI  και MHCII  ακολουθούν  διαφορετικά  μονοπάτια φόρτωσης,  για  τα  μεν MHCII  με 
εξωγενή  αντιγόνα  (πάνω),  αποτέλεσμα  ενδοκύττωσης,  για  τα  δε  MHCI  με  ενδογενή 
αντιγόνα,  αποτέλεσμα  της  πρωτεόλυσης  του  κυττάρου  (κάτω).  Η  φόρτωση  των  MHCII
γίνεται με  τη βοήθεια  των  Ii(CLIP)  και HLA‐DM‐HLA‐DO  προκειμένου να σταθεροποιηθούν 
και να προστατευθούν από τη φόρτωση ενδογενούς αντιγόνου (βλ. κείμενο). 
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Παρατηρώντας το Σχήµα 1.1.4, βλέπουµε ότι στην φόρτωση των MHCII 

συµµετέχουν διάφορα βοηθητικά µόρια, µε κυριότερα τη σταθερή αλυσίδα 

(invariant chain, Ii) και το HLA-DM (και το βοηθητικό σε αυτό HLA-DO). Τα HLA-

DM και HLA-DO αποτελούν τα µη κλασσικά MHCII (σε αντίθεση µε τα HLA-DP, -

DQ, και -DR που χαρακτηρίζονται ως τα κλασσικά MHCII). Η αναγκαιότητά τους 

εξηγείται µε βάση ό,τι αναφέρθηκε σχετικά µε τη σταθερότητα των MHCII: Επειδή 

τα άδεια σύµπλοκα δε µπορούν να σχηµατιστούν και οι πεπτιδικές αλυσίδες Α και 

Β είναι ασταθείς από µόνες τους, το σύµπλοκο διµερίζεται αµέσως µετά τη 

σύνθεσή του µε τη βοήθεια της σταθερής αλυσίδας. Ταυτόχρονα, η φόρτωση της 

σταθερής αλυσίδας προστατεύει το σύµπλοκο από πιθανή αλληλεπίδραση µε 

πεπτίδια του οργανισµού. Όταν το οργανίδιο που µεταφέρει τα MHCII συντηχθεί 

µε το ενδόσωµα, από τη σταθερή αλυσίδα έχει αποµείνει µόνο το πεπτίδιο CLIP 

αλλά τίθεται και πάλι το πρόβληµα της σταθερότητας των MHCII. Προκειµένου να 

ανταλλαγεί το CLIP µε το αντιγόνο το HLA-DM αλληλεπιδρά µε το HLA-DO και στη 

συνέχεια τα δύο αλληλεπιδρούν µε τα κλασσικό MHCII προκειµένου να 

σταθεροποιήσουν την άδεια του µορφή. 

 

 

1.2  Ρύθµιση της µεταγραφής της οικογένειας γονιδίων 

MHCII 
 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη για ταυτόχρονη  ρύθµιση όλων 

των γονιδίων της οικογένειας των γονιδίων MHCII, κάτι που επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση κοινών ρυθµιστικών στοιχείων (υποκινητή και των προσδενόµενων σε 

αυτόν µεταγραφικών παραγόντων). Επιπλέον, µε µόνη εξαίρεση το γονίδιο της 

σταθερής αλυσίδας, τα γονίδια της οικογένειας MHCII βρίσκονται συγκεντρωµένα 

στο γενετικό τόπο των MHCII, ο οποίος εδράζεται στο χρωµόσωµα 6 στον 

άνθρωπο και στο χρωµόσωµα 17 στο ποντίκι (Σχήµα 1.2.1), µε τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τις αλυσίδες Α και Β κάθε ισοµορφής να βρίσκονται σε γειτονία και 

σε αντίθετες (συµπληρωµατικές) αλυσίδες του DNA. 
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Σχήμα 1.2.1: Γενετικός τόπων των συμπλόκων ιστοσυμβατότητας 
 
Η αρχιτεκτονική των γονιδιών είναι συντηρημένη ανάμεσα στον άνθρωπο και το ποντίκι. Τα 
κλασσικά σύμπλοκα ιστοσυμβατότητας  τύπου ΙΙ συμβολίζονται με πράσινο. Υπάρχουν δύο 
στο ποντίκι και τρία στον άνθρωπο, τα HLA‐DR (I‐E στο ποντίκι), HLA‐DQ (I‐A στο ποντίκι) και 
HLA‐DP. 

 
1.2.1 Το σύνδροµο των γυµνών λεµφοκυττάρων 
 
Λίγα είναι τα γονίδια των οποίων η µεταγραφή έχει µελετηθεί τόσο καλά όσο των 

MHCII. Ένας σηµαντικός λόγος για αυτό είναι η ύπαρξη ασθενών µε πολύ 

συγκεκριµένη (και ευτυχώς σπάνια) ανοσοανεπάρκεια: Το σύνδροµο των γυµνών 

λεµφοκυττάρων ή BLS (Bare Lymphocyte Syndrome), ονοµάστηκε έτσι γιατί οι 

ασθενείς που έπασχαν από αυτό είχαν µειωµένα επίπεδα MHCI. Αργότερα έγινε 

αντιληπτό ότι στην πραγµατικότητα η κύρια ανεπάρκεια των ασθενών αυτών ήταν 

ότι δε διέθεταν καθόλου MHCII και εποµένως ούτε ώριµα Τ-λεµφοκύτταρα 

βοηθούς, αφού όπως είπαµε τα MHCII είναι υπεύθυνα για την επιλογή τους στο 

θύµο. Οι ασθενείς είναι κατά συνέπεια επιρρεπείς σε επανειληµµένες µολύνσεις 

και συνήθως πεθαίνουν σε νηπιακή ηλικία [7]. 
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Οι πρώτες µελέτες έδειξαν ότι στους ασθενείς αυτούς τα γονίδια των MHCII είναι 

απολύτως φυσιολογικά, ενώ αν και παρουσιάζουν τον ίδιο ακριβώς φαινότυπο οι 

ασθενείς χωρίζονται σε τέσσερις συµπληρωµατικές κατηγορίες. Σύντηξη κυττάρων 

δύο οποιωνδήποτε κατηγοριών οδηγεί σε κύτταρα µε φυσιολογικά επίπεδα MHCII. 

Σήµερα ξέρουµε ότι το σύνδροµο των γυµνών λεµφοκυττάρων αποτελεί µία 

ασθένεια γονιδιακής ρύθµισης. Η γονιδιακή αιτία της ασθένειας αυτής είναι η 

έλλειψη ενός από τους τέσσερις ειδικούς για τη µεταγραφή των MHCII 

παράγοντες: Τον CIITA (οµάδα A του BLS [8]), τον RFX5 (οµάδα C του BLS [9]), 

τον RFXAP (οµάδα D [10]) ή τον RFXANK (οµάδα B [11, 12]). Οι υποκινητές των 

γονιδίων στην οµάδα A είναι κατηλειµµένοι, ενώ στις οµάδες B, C και D όχι.  

 

 

1.2.2 Οι υποκινητές των γονιδίων MHCII 
 
Όπως αναφέρθηκε, η οικογένεια των γονιδίων ιστοσυµβατότητας τάξης ΙΙ 

ρυθµίζεται από ένα χαρακτηριστικό υποκινητή, ο οποίος περιέχει συγκεκριµένα 

στοιχεία, τα S-box, X-box και Y-box (Σχήµα 1.2.2). Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά 

προσδένεται από διαφορετικούς µεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, σχηµατίζοντας το ενισχυόσωµα των MHCII (βλ. 

παρακάτω). Οι εκτεταµένες αλληλεπιδράσεις των παραγόντων αυτών επιβάλουν 

αυστηρές χωροταξικές απαιτήσεις στον υποκινητή: Έτσι, µεταβολές στην 

απόσταση ανάµεσα στα S-box και X-box µηδενίζουν τη συνεισφορά του S-box στη 

µεταγραφή [13], ενώ κάποιες µεταβολές στην απόσταση ανάµεσα στα X-box και 

Y-box γίνονται ανεκτές, αρκεί να µη µεταβάλουν τον προσανατολισµό µεταξύ των 

X και Y. Συγκεκριµένα, εισαγωγή µίας ή και δύο ολόκληρων στροφών του DNA 

ανάµεσα στα Χ και Υ γίνονται ανεκτές, πιθανόν γιατί το DNA είναι εύκαµπτο στην 

περιοχή και µπορεί να αναδιπλωθεί έτσι ώστε τα επιπλέον νουκλεοτίδια να 

εξαιρεθούν από την περιοχή αλληλεπίδρασης, ενώ εισαγωγή µισής στροφής 

καταστρέφει τη συνεργασία των Χ και Υ, αφού οι προσδενόµενοι παράγοντες θα 

βρίσκονταν πλέον σε αντίθετες πλευρές της αλυσίδας του DNA [14]. 

Χαρακτηριστική είναι τέλος η περίπτωση του υποκινητή της σταθερής αλυσίδας, 

όπου η απόσταση ανάµεσα στα X και Y διαφέρει κατά µισή στροφή της έλικας σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα γονίδια της οικογένειας, αλλά και το Y-box είναι 

 19



ανεστραµµένο σε σχέση µε τους υποκινητές της υπόλοιπης οικογένειας [15]. Ο 

σχετικός προσανατολισµός εποµένως, παραµένει σε όλες τις περιπτώσεις ίδιος. 

 

Αλληλουχίες παρόµοιες µε τον υποκινητή των MHCII έχουν παρατηρηθεί και σε 

δύο ακόµα περιπτώσεις και διατηρούν πάντα την ίδια αρχιτεκτονική. Η πρώτη 

περίπτωση είναι τα γονίδια MHCI και το γονίδιο της β2-µικροσφαιρίνης, όπου το 

στοιχείο S-X-Y, αν και δεν ελέγχει τη µεταγραφή, την ενισχύει. Η δεύτερη 

περίπτωση αφορά τα ίδια τα γονίδια των MHCII, όπου έχουν παρατηρηθεί 

επιπλέον αλληλουχίες που ταιριάζουν µε τη συναινετική (consensus) αλληλουχία 

των υποκινητών των MHCII. Οι αλληλουχίες αυτές φαίνεται ότι αποτελούν 

περιοχές ελέγχου (Locus Control Regions, LCRs) [16] αφού επάγουν 

υπερακετυλίωση σε µεγάλη απόσταση εκατέρωθέν τους και µάλιστα µέσω της 

στρατολόγησης των ίδιων παραγόντων που στρατολογούνται στους υποκινητές. 

Επιπλέον, µία από της περιοχές αυτές αλληλεπιδρά µε τον υποκινητή του DRA 

δηµιουργώντας θηλιά στο DNA (DNA looping) [17]. 

 

 

Σχήμα 1.2.2: Δομή του υποκινητή των MHCII 
 
Ο υποκινητής περιέχει τα στοιχεία S‐X1/X2‐Y, τα οποία προσδένονται ταυτόχρονα από 
παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας το ενισχυόσωμα των MHCII. Το 
ενισχυόσωμα στρατολογεί στη συνέχεια τον ενεργοποιητή CIITA. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.2.2, ο υποκινητής των MHCII περιέχει χαρακτηριστικά 

στοιχεία (boxes) στα οποία προσδένονται οι παράγοντες RFX, CREB και NFY, οι 

οποίοι µαζί σχηµατίζουν το ενισχυόσωµα των MHCII. Μέχρι σήµερα παραµένει 

άγνωστος ο παράγοντας που προσδένεται στο S-box, αν και είναι σηµαντικό για 

τη στρατολόγηση του CIITA [18]. Στο ενισχυόσωµα προσδένεται στη συνέχεια ο 

κύριος ενεργοποιητής των MHCII, CIITA (Class II TransActivator). Από τους 
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παράγοντες αυτούς, οι RFX5, CREB και NFY εκφράζονται συστατικά, µε την 

έκφραση του CIITA να αποµένει προκειµένου να καθορίσει αν το κύτταρο θα 

εκφράζει MHCII ή όχι. Επιπλέον, ο CIITA, όπως και ο τριµερής RFX (RFX5, 

RFXAP και RFXANK), ρυθµίζει τα MHCII και µόνο – ο CIITA αποτελεί λοιπόν ένα 

κύριο ενεργοποιητή (master regulator) των MHCII. 

 

Σε αντίθεση µε τους CIITA και RFX, οι CREB και NFY συµµετέχουν στη 

µεταγραφή πολλών γονιδίων. Ένας τρόπος ερµηνείας ενός τέτοιου µοντέλου 

µεταγραφής είναι η λειτουργία των ειδικών παραγόντων σαν ένας διακόπτης 

“ON/OFF”, ενώ οι γενικοί παράγοντες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν σαν 

ρεοστάτες, επιτρέπωντας την επίδραση πολυµορφισµών στο σύστηµα [19] ή και 

γιατί όχι, την επίδραση της γενικότερης κατάστασης του κυττάρου στα επίπεδα της 

µεταγραφής των MHCII. 

 

 

1.2.3 Ο παράγοντας NFY 
 
Ο NF-Y, γνωστός και ως CBF, είναι ένας τριµερής παράγοντας που αναγνωρίζει 

την αλληλουχία CCAAT (Y-box). Η αλληλουχία CCAAT είναι από τις πιο 

διαδεδοµένες – υπολογίζεται ότι 30% των υποκινητών των ευκαρυωτικών 

γονιδίων την περιέχουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλληλουχία αυτή 

βρίσκεται σε ένα αντίγραφο, µε οποιοδήποτε προσανατολισµό, ανάµεσα στις 

θέσεις -60 και -100 από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής [20], ενώ το είδος των 

γονιδίων που την περιέχουν εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από τον οργανισµό στον 

οποίο αναφερόµαστε. Έτσι, στο σακχαροµύκητα για παράδειγµα, κιβώτια CCAAT 

συναντώνται σε γονίδια κυτοχρωµάτων ή γονίδια που σχετίζονται µε το 

µεταβολισµό, ενώ σε περισσότερο εξελιγµένους οργανισµούς δε φαίνεται να 

υπάρχει συγκεκριµένη κατηγορία γονιδίων που να τα περιέχει, αφού έχουν βρεθεί 

τόσο σε συστατικά εκφραζόµενα ή επαγόµενα γονίδια και ακόµα και σε γονίδια 

που εκφράζονται σε συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο ή ιστό. Επίσης έχουν 

βρεθεί και σε οικογένειες γονιδίων, όπως για παράδειγµα η οικογένεια των MHCII 

ή τα γονίδια που ρυθµίζουν το µεταβολισµό της χοληστερόλης. Μία πάντως 

κατηγορία γονιδίων στα οποία το κιβώτιο CCAAT συναντάται ιδιαίτερα συχνά είναι 

τα γονίδια που ρυθµίζονται σε συνάρτηση µε τον κυτταρικό κύκλο, τα περισσότερα 
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των οποίων περιέχουν περισσότερα από ένα αντίγραφα [20]. Τα τελευταία χρόνια 

η αλληλουχία αυτή έχει βρεθεί και σε περιοχές στο 5’ ή στο 3’ άκρο γονιδίων, 

καθώς και σε ιντρόνια. Οι περιοχές αυτές φαίνεται να αποτελούν το 40-50% των 

στόχων του NFY [21]. 

 

Ο παράγοντας NF-Y αποτελείται από τρεις υποµονάδες: τον NF-YA (γνωστό και 

ως CBF-B ή HAP2 στο σακχαροµύκητα), NF-YB (CBF-A, HAP3) και NF-YC (CBF-

C, HAP5). Οι NF-YB και NF-YC σχηµατίζουν ένα διµερές από το οποίο προκύπτει 

η επιφάνεια µε την οποία αλληλεπιδρά ο NF-YA – στη συνέχεια το τριµερές 

προσδένεται στο DNA. Οι NF-YA και NF-YC διαθέτουν από µία περιοχή πλούσια 

σε γλουταµίνες, οι οποίες έχουν µία µέτριας έντασης δράση ενεργοποιητή. Η 

ενεργοποίηση της µεταγραφής δεν προκαλείται από τον NF-Y µόνο, αλλά πάντα 

σε συνεργασία µε τους παράγοντες που βρίσκονται προσδεµένοι στα γειτονικά 

στοιχεία του υποκινητή. Οι αποστάσεις των στοιχείων µεταξύ τους είναι 

σηµαντικές, αφού µεταβολές που προκαλούν µισή στροφή της έλικας του DNA 

(και εποµένως αποµακρύνουν τους παράγοντες µεταξύ τους) έχουν εξαιρετικά 

αρνητική επίπτωση στη µεταγραφή. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο NF-Y 

σταθεροποιεί σηµαντικά την αλληλεπίδραση του γειτονικού παράγοντα µε το DNA. 

Ένας πιθανός µηχανισµός είναι η κάµψη του DNA από τον NF-Y να προκαλεί πιο 

ευνοϊκή διαµόρφωση για πρόσδεση από τον άλλο παράγοντα. Εναλλακτικά (ή και 

σε συνδυασµό µε το προηγούµενο), η αλληλεπίδραση του NF-Y µε περιοχές του 

γειτονικού παράγοντα άλλες από την περιοχή πρόσδεσης του DNA µπορεί να 

προκαλεί τη σταθεροποίηση. Αυτή φαίνεται να είναι και η περίπτωση στα MHCII.  

 

 
1.2.4 Ο παράγοντας CREB 
 
Ο µεταγραφικός παράγοντας CREB (Cyclic AMP Response Element Binding 

protein) προσδένεται στο στοιχείο CRE, µία αλληλουχία που συναντάται στους 

υποκινητές πολλών επαγόµενων γονιδίων και πιστεύεται ότι συνεισφέρει στην 

ταυτόχρονη ρύθµιση γονιδίων [22]. Αν και ανακαλύφθηκε αρχικά λόγω του ρόλου 

του στη σηµατοδότηση από cAMP, στη συνέχεια βρέθηκε ότι συµµετέχει ως 

δεύτερο σήµα σε πολλά διαφορετικά σηµατοδοτικά µονοπάτια, όπως για 

παράδειγµα στην επιβίωση των κυττάρων, πιθανόν µέσω της ρύθµισης γονιδίων 
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του κυτταρικού κύκλου όπως η κυκλίνη D1 και η κυκλίνη A [23]. Ανάλογος είναι ο 

ρόλος του και στο ανοσοποιητικό σύστηµα, όπου συµµετέχει στην 

επιβίωση/πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού 

(µονοκύτταρα, µακροφάγα, Τ- και Β- λεµφοκύτταρα) [24]. 

 

Ο παράγοντας CREB ήταν ο πρώτος παράγοντας που βρέθηκε να ενεργοποιείται 

από τη φωσφορυλίωσή του. Ο µηχανισµός ενεργοποίησης που περιγράφηκε 

αρχικά, είναι η φωσφορυλίωση της σερίνης 133 από την κινάση PKA, η οποία 

αλλάζει τη διαµόρφωση του µορίου και επιτρέπει την πρόσδεση του 

συνενεργοποιητή CBP (CREB-binding protein) που ενεργοποιεί τα γονίδια στα 

οποία ο CREB είναι προσδεµένος [23]. Ο CREB όµως µπορεί να φωσφορυλιωθεί 

και από πληθώρα άλλων κινασών και επιπλέον, µπορεί να διακρίνει ανάµεσα στα 

διαφορετικά µονοπάτια που καταλήγουν σε αυτόν και να παράξει διαφορετικό 

µεταγραφικό αποτέλεσµα. Μία εξήγηση για την ικανότητα αυτή είναι η ύπαρξη 

συνενεργοποιητών στο κυτταρόπλασµα που ενεργοποιούνται παράλληλα µε τον 

CREB και είναι απαραίτητοι για την περαιτέρω σηµατοδότηση [25]. Επίσης, η 

ικανότητα πρόσδεσης του CREB στο DNA µπορεί να επηρεάζεται από την 

αλληλουχία εκατέρωθεν του στοιχείου CRE και τους παράγοντες που 

προσδένονται σε αυτή [22]. Σε κάθε περίπτωση, δρα αναγνωρίζοντας στοιχεία 

CRE στους υποκινητές διαφόρων γονιδίων. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να έχουν την 

παλίνδροµη ακολουθία TGACGTCA, ή την µικρότερη CGTCA, στην οποία ο 

CREB προσδένεται λιγότερο σταθερά, χωρίς όµως να είναι γνωστό αν αυτό 

συµβάλει ή όχι στη διαφοροποίηση των σηµάτων που διαµεσολαβεί [22, 23]. Στην 

περίπτωση των γονιδίων MHCII έχει παρατηρηθεί ότι η φωσφορυλίωση του CREB 

δεν είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση (αν και ενισχύει τα επίπεδα της 

µεταγραφής)[26]. Παρόλα αυτά, ο CBP στρατολογείται στους υποκινητές των 

MHCII αφού αλληλεπιδρά µε τον CIITA [27]. 

 

 

1.2.5 Ο παράγοντας RFX5 
 

Ο RFX5 είναι το πέµπτο µέλος της οικογένειας RFX, µιας οικογένειας παραγόντων 

προσδενόµενων στο DNA που αναγνωρίζουν τα X-box, συµµετρικές αλληλουχίες 

τύπου 5’-GTNRCC(0-3N)RGYAAC-3’ (όπου R=πουρίνη και Y=πυριµιδίνη). Τα 
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µέλη της οικογένειας χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη µίας επικράτειας 

πρόσδεσης του DNA η οποία είναι µοναδική στην οικογένεια. Η δοµή της 

επικράτειας πρόσδεσης στο DNA έχει λυθεί κρυσταλλογραφικά για την περίπτωση 

του RFX1. Πρόκειται για µία δοµή τύπου winged-helix, υπο-οικογένεια των δοµών 

τύπου στροφής-έλικας-στροφής, αλλά σε αντίθεση µε την τυπική πρόσδεση µέσω 

της έλικας στα µέλη της οικογένειας, χρησιµοποιεί τη β-φουρκέτα (β-hairpin ή 

wing) για την πρόσδεσή της. Στο DNA προσδένονται όχι ένα, αλλά δύο αντίγραφα 

της επικράτειας κατά τρόπο απόλυτα συµµετρικό (Σχήµα 1.2.3) [28]. 

 

 

Σχήμα 1.2.3: Δομή της 
DBD της οικογένειας RFX 
 

 

Οι παράγοντες RFX περιέχουν µία µόνο επικράτεια πρ ά 

προσδένονται στο DNA ως όµο- ή σε ορισµένες περιπτώ

της οικογένειας βρίσκονται από το σακχαροµύκητα

συµµετέχοντας σε διάφορες λειτουργίες, πάντα ως µεταγ

Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα 7 παράγοντ

έχουν τρία συντηρηµένα µοτίβα (B, C, D), τα οποί

διµερισµό τους, ενώ οι RFX1-3 έχουν και επ

(transactivator domain). Από τον RFX5 απουσιάζουν 

αφού περιέχει µόνο την επικράτεια πρόσδεσης του DNA 

 

Αντί των µοτίβων που χρησιµοποιεί η οικογένεια, ο RF

δοµή διµερισµού, µία επανάληψη λευκίνης-τυροσίν

µετάλλαξη της οποίας καταστρέφει τη λειτουργικότητα 

αυτές τις δύο περιοχές ο RFX5 περιέχει µία περιοχή π

πιο πρόσφατα δηµοσιεύτηκε η ύπαρξη ενός σήµατος πυ

 

Δύο  αντίγραφα  της  DBD
προσδένονται  στο  DNA
κατά  τρόπο  συμμετρικό. 
Στο σχήμα  δίνεται  επίσης 
η  αλληλουχία  του  DNA
που  συμπλέχθηκε  με  τις 
DBD,  ενώ  με  μπλε 
δίνονται  τα  κατάλοιπα  με 
τα  οποία  αλληλεπιδρά  η 
κάθε μία. 

όσδεσης του DNA, αλλ
σεις, έτερο-διµερή. Μέλη 

 µέχρι τον άνθρωπο, 

ραφικοί παράγοντες [29]. 

ες RFX. Οι περισσότεροι 

α χρησιµοποιούν για το 

ικράτεια ενεργοποίησης 

τα χαρακτηριστικά αυτά 

[2] (Σχήµα 1.2.4). 

X5 περιέχει µία δική του 

ης στις θέσεις 62-68, 

του [30, 31]. Εκτός από 

λούσια σε προλίνες, ενώ 

ρηνικού εντοπισµού [32]. 
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Η περιοχή πλούσια σε προλίνες είναι, σύµφωνα µε µία ερευνητική οµάδα, η 

περιοχή αλληλεπίδρασης µε τον CIITA [33] (Σχήµα 1.2.5). 

 

Σχήμα 1.2.4: Οικογένεια RFX στον άνθρωπο [2] 
 
Τα  μέλη  της  οικογένειας  χαρακτηρίζονται  από  την  περιοχή  πρόσδεσης  του DNA,  ενώ  με 
εξαίρεση  τους  RFX5  και  7  έχουν  συντηρημένα  τρία  μοτίβα  που  χρησιμοποιούν  για  το 
διμερισμό τους. Στα μέλη RFX1‐3 υπάρχει και επικράτεια ενεργοποίησης. 

 
 

Επίσης µοναδική για την οικογένεια, είναι η ιδιότητα του RFX5 να προσδένεται 

σχηµατίζοντας σύµπλοκο µε δύο µικρές, βοηθητικές πρωτεΐνες, τους RFXAP και 

RFXANK. Αν και δεν είναι σαφές γιατί είναι απαραίτητη η αλληλεπίδρασή του µαζί 

τους, φαίνεται πως η πρόσδεσή τους αλλάζει τη διαµόρφωση του πλήρους µήκους 

RFX5 κατά τρόπο που ευνοεί την πρόσδεση του DNA [34]. Επιπλέον, ο RFX5 

δείχνει µεγαλύτερη προτίµηση στο X-box των MHCII, που αποκλίνει από το τυπικό 

X-box, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους RFX1-3 [29], κάτι που θα µπορούσε να 

σχετίζεται µε το σχηµατισµό του συµπλόκου RFX. Η ακριβής στοιχειοµετρία του 

συµπλόκου δεν είναι σαφής, αφού βιοχηµικές µελέτες υπήρξαν αντιφατικές, 

δείχνοντας αναλογία RFX5:RFXAP:RFXANK 1:1:1 σε µία περίπτωση [35] και 

2:1:1 σε άλλη [36] – η τελευταία δηµοσίευση µάλιστα δείχνει ότι είναι δυνατός ο 

σχηµατισµός συµπλόκων 4:1:1. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσδεση του DNA και ο 

σχηµατισµός του ενισχυοσώµατος στους υποκινητές είναι γενικά αποδεκτό πως 

υποκινούνται από τον RFX5, ενώ το γεγονός παραµένει ότι και οι τρεις RFX είναι 

απαραίτητοι in vivo, αφού οι υποκινητές των MHCII στους ασθενείς µε BLS τύπου 

B, C ή D δεν είναι κατειληµµένοι [9-12]. Τέλος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το 

γεγονός ότι οι in vitro µελέτες έγιναν µε ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες που 

εκφράστηκαν ετερόλογα σε βακτήρια και κατά συνέπεια δε λαµβάνουν υπόψη τις 

µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις που συµβαίνουν στα ευκαρυωτικά κύτταρα – 

και αν και τέτοιες τροποποιήσεις δεν έχουν εξεταστεί ποτέ για την περίπτωση του 
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συµπλόκου RFX, οι υποµονάδες του είναι γνωστό ότι φωσφορυλιώνονται αφού 

αρχικά ανιχνεύθηκαν ως φωσφοπρωτεΐνες [37]. 

 

 

RFXANK  
Σχήμα  1.2.5:  Πρωτεΐνες 
του συμπλόκου RFX [1] 
 
Στο  σχήμα  δίνονται  τα
δομικά  χαρακτηριστικά 
κάθε  πρωτεΐνης  και  οι 
γνωστές  περιοχές  αλλη‐
λεπίδρασής  της  για  το 
σχηματισμό του RFX και 
τη  στρατολόγηση  του 
CIITA. 

RFX5 

RFXAP 

 

 

1.2.6 Οι παράγοντες RFXAP και RFXANK 
 
Οι παράγοντες RFXAP και RFXANK (RFX ANKyrin repeats, γνωστός και ως 

RFXB) είναι δύο µικρές πρωτεΐνες, φαινόµενου µοριακού βάρους 36 και 33 kDa 

αντίστοιχα, βοηθητικές του RFX5. ∆εν ανήκουν στην οικογένεια RFX, αλλά πήραν 

το όνοµά τους λόγω του ότι σχηµατίζουν τριµερές µε τον RFX5. Πρώτη φορά 

αποµονώθηκαν µετά από αλληλούχηση των πρωτεϊνών µετά από 

συγκατακρήµνιση µε τον RFX5 και κλωνοποίηση των αντίστοιχων γονιδίων [10-

12]. Μεταλλαγές σε κάθε µία από τις δύο πρωτεΐνες είναι υπεύθυνες για δύο από 

τις τέσσερις οµάδες συµπληρωµατικότητας του BLS, την οµάδα B για τον 

RFXANK [11, 12] και την οµάδα D για τον RFXAP [10].  

 

Ο RFXAP (RFX Associated Protein) αποτελείται από 272 αµινοξέα στα οποία 

περιέχει µία όξινη και µία αλκαλική περιοχή και µία περιοχή πλούσια σε 

γλουταµίνες (Σχήµα 1.2.5). Από τις περιοχές αυτές, µόνο τα 43 καρβοξυτελικά 

αµινοξέα που περιέχουν την περιοχή πλούσια σε γλουταµίνες είναι απαραίτητα για 

το σχηµατισµό του συµπλόκου RFX και την ενεργοποίηση του DRA. 

Προσεκτικότερη µελέτη όµως έδειξε ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις άλλες ισοµορφές, 

αλλά προκειµένου να προσδεθούν οι υποκινητές των DQB και DPB απαιτούνται 
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τα 87 καρβοξυτελικά αµινοξέα, τα οποία περιέχουν εκτός από την πλούσια σε 

γλουταµίνες περιοχή και τη βασική περιοχή. Το γιατί δεν είναι σαφές, πάντως οι 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα συστατικά του ενισχυοσώµατος δε φαίνεται να 

επηρεάζονται [38]. Μία εισήγηση είναι ότι µπορεί η φωσφορυλίωση του RFXAP να 

εµπλέκεται ως ρυθµιστικός µηχανισµός [39]. 

 

Ο παράγοντας RFXANK (γνωστός και ως RFXB) αποτελείται από 260 αµινοξέα 

και κυριότερο δοµικό χαρακτηριστικό του είναι ότι περιέχει επαναλήψεις ανκυρίνης 

στο καρβοξυτελικό άκρο του (Σχήµα 1.2.5). Οι επαναλήψεις ανκυρίνης είναι από 

τις πιο συνηθισµένες περιοχές αλληλεπίδρασης µε πρωτεΐνες και πραγµατικά ο 

RFXANK τις χρησιµοποιεί για το σχηµατισµό του τριµερούς RFX – για τον RFX5 

συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι χρησιµοποιεί τη δεύτερη και τρίτη επανάληψη. Ο 

RFXANK περιέχει επίσης µία περιοχή που παρουσιάζει µερική οµολογία µε τις 

επικράτειες PEST, αλλά όπως και στην περίπτωση του RFXAP, το αµινοτελικό 

άκρο του µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς επιπτώσεις στην ενεργοποίηση των γονιδίων 

MHCII. 

 
 
1.2.7 Ο παράγοντας CIITA 
 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο CIITA είναι απόλυτα ειδικός για την οικογένεια, 

όπως και ο παράγοντας RFX. Επιπλέον όµως, σε αντίθεση µε τις υποµονάδες του 

RFX που εκφράζονται συστατικά και σε όλους τους κυτταρικούς τύπους, ο CIITA 

υπόκειται σε αυστηρή µεταγραφική ρύθµιση και η ύπαρξη (και ακόµα και τα 

επίπεδά) του, είναι που καθορίζει αν θα υπάρχει µεταγραφή των MHCII. Αυτό 

ισχύει τόσο για τη συστατική έκφραση που παρατηρείται στους επαγγελµατίες 

αντιγονοπαρουσιαστές και τη διαφοροποίησή της στα διάφορα αναπτυξιακά τους 

στάδια, όσο και για την επαγόµενη από ιντερφερόνη-γ (IFNγ) µεταγραφή που 

παρατηρείται σε διάφορους άλλους κυτταρικούς τύπους. Ακόµα, εκτοπική 

έκφραση του CIITA είναι αρκετή για να προκαλέσει τη µεταγραφή των MHCII σε 

κυτταρικούς τύπους στους οποίους φυσιολογικά δε µεταγράφονται. Τέλος, οι 

γνωστοί µηχανισµοί ρύθµισης της µεταγραφής των MHCII, είτε πρόκειται για 

φυσιολογικούς µηχανισµούς όπως κατά τη διαφοροποίηση των κυττάρων ή τη 

σηµατοδότηση από κυτοκίνες, είτε πρόκειται για παθολογικούς όπως η καταστολή 
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των MHCII από µικροοργανισµούς ή καρκινικά κύτταρα, δρουν κατά κανόνα στο 

επίπεδο του CIITA (και συνήθως στη µεταγραφή του). Για τους λόγους αυτούς ο 

CIITA θεωρείται ο κύριος ρυθµιστής του συστήµατος (master regulator) [40, 41]. 

 

Οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν τα δύο είδη µεταγραφής (επαγώµενης και 

συστατικής) δεν είναι ίδιοι, αφού ο CIITA ελέγχεται από εναλλακτικούς υποκινητές, 

ανάλογα µε τον κυτταρικό τύπο. Έτσι, η συστατική µεταγραφή που συναντούµε 

στα κύτταρα του ανοσοποιητικού ελέγχεται από τον υποκινητή pI για τα κύτταρα 

µυελογενούς προέλευσης (µακροφάγα και δενδριτικά, βλ. Σχήµα 1.1.1) και τον 

υποκινητή pIII για τα κύτταρα λεµφογενούς προέλευσης (λεµφοκύτταρα και 

συγκεκριµένη υποκατηγορία των δενδριτικών), ενώ η επαγώµενη µεταγραφή 

ελέγχεται από τον υποκινητή pIV ο οποίος περιέχει στοιχεία που ανταποκρίνονται 

στην IFNγ (Σχήµα 1.2.6). Οι υποκινήτες pI και pIII κωδικοποιούν ένα επιπλέον 

εξώνιο (24 αµινοξέα στην περίπτωση του CIITA-III και 101 αµινοξέα για τον CIITA-

I), το οποίο λείπει από το CIITA-IV [42]. 

 

Ο CIITA ανήκει στην οικογένεια των πρωτεϊνών NOD ή CATERPILLER όπως είναι 

αλλιώς γνωστές, µέλη της οποίας έχουν διάφορους ρόλους στο ανοσοποιητικό 

σύστηµα. Τα µέλη της οικογένειας χαρακτηρίζονται από ένα συντηρηµένο 

καρβοξυτελικό άκρο που περιέχει µία περιοχή πρόσδεσης νουκλεϊνικών 

οξέων/ολιγοµερισµού και µία περιοχή µε επαναλήψεις αλληλουχιών πλούσιων σε 

προλίνες, ενώ στο αµινοτελικό άκρο περιέχουν επικράτειες µε διαφορετικές 

λειτουργίες. Ο CIITA είναι το µόνο µέλος της οικογένειας που περιέχει µία 

επικράτεια µε δράση ενεργοποιητή στο αµινοτελικό του άκρο. Ο CIITA 

χρησιµοποιεί τις περιοχές αυτές προκειµένου να αλληλεπιδράσει µε τους 

παράγοντες του ενισχυοσώµατος αφενός και να στρατολογήσει τους παράγοντες 

που είναι απαραίτητοι για τη µεταγραφή αφεταίρου. Έτσι, µέσω του 

καρβοξυτελικού άκρου έχουµε εκτεταµένες αλληλεπιδράσεις µε το ενισχυόσωµα – 

συγκεκριµένα, ο CIITA αλληλεπιδρά µε τους RFX5, RFXANK, NF-YB και NF-YC, 

ενώ ταυτόχρονα η όξινη περιοχή στο αµινοτελικό του άκρο έχει δράση 

µεταγραφικού ενεργοποιητή αφού αλληλεπιδρά µε συστατικά της βασικής 

µεταγραφικής µηχανής και παράγοντες τροποποίησης των ιστονών και της 

χρωµατίνης (Σχήµα 1.2.2). 
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Σχήμα 1.2.6:  Ισομορφές του ενεργοποιητή των γονιδίων ιστοσυμβατότητας τάξης II, CIITA
 
Ο CIITA  εκφράζεται από τρεις διαφορετικούς υποκινητές ανάλογα με  την κυτταρική σειρά 
και  το  είδος  ενεργοποίησης  (συστατική  ή  επαγώμενη),  με  αποτέλεσμα  να  απαντάται  σε 
τρεις διαφορετικές ισομορφές με  τρία εναλλακτικά πρώτα εξόνια. 

 

 

1.3 Μεθυλίωση αργινινών 
 

Αν και η µεθυλίωση αργινινών ανιχνεύθηκε in vivo πριν από πενήντα χρόνια 

σχεδόν, η σηµασία της έχει αναγνωριστεί την τελευταία µόλις δεκαετία, όταν 

ανακαλύφθηκε η οικογένεια ενζύµων που την καταλύει [43]. Η µεθυλίωση των 

αργινινών γίνεται στα άτοµα αζώτου. Οι αργινίνες έχουν τρία άτοµα αζώτου στην 

πλευρική τους αλυσίδα (βλ. Σχήµα 1.3.1), µε τα δύο ακραία (ω-Ν) να είναι 

ισοδύναµα, αφού ο διπλός δεσµός είναι διάχυτος ανάµεσα τους, αλλά όχι τόσο 

σταθερός ώστε να παρεµποδίζεται η περιστροφή των ατόµων – έχουµε εποµένως 

τέσσερα ισοδύναµα άτοµα υδρογόνου τα οποία µπορούν, θεωρητικά, να 

υποκατασταθούν. Στη φύση έχουν παρατηρηθεί τέσσερεις διαφορετικές µορφές 
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µεθυλίωσης αργινίνης. Η µονοµεθυλίωση, η συµµετρική διµεθυλίωση (ένα µεθύλιο 

σε κάθε άτοµο αζώτου), η ασύµµετρη διµεθυλίωση (και τα δύο µεθύλια σε ένα 

άτοµο αζώτου), ενώ έχει παρατηρηθεί και δ-N-µονοµεθυλίωση αλλά µόνο στο 

σακχαροµύκητα [44]. Υποκατάσταση µε περισσότερα από δύο µεθύλια δεν έχει 

παρατηρηθεί. 

 

 

Σχήμα 1.3.1:  Μορφές 
μεθυλίωσης αργινίνης 
 
Σε  πρώτο  στάδιο  γίνεται 
μονομεθυλίωση  των 
υποστρωμάτων,  ενώ  στη 
συνέχεια  προστίθεται  ένα 
δεύτερο μεθύλιο, είτε στο 
ίδιο  άτομο  αζώτου 
(ασύμμετρη διμεθυλίωση) 
είτε  στο  γειτονικό  άτομο 
αζώτου  (συμμετρική 
διμεθυλίωση). 

 

Τα ένζυµα που είναι υπεύθυνα για τη µεθυλίωση αργινινών ανήκουν σε µία και 

µόνο οικογένεια, την οικογένεια PRMT (Protein aRginine MethylTransferase). Σε 

αντιστοιχία µε τους τύπους µεθυλίωσης που αναφέρθηκαν, οι PRMTs χωρίζονται 

σε τύπου I (ασύµµετρη διµεθυλίωση), τύπου II (συµµετρική διµεθυλίωση), τύπου 

III (µονοµεθυλίωση) και τύπου IV (δ-N-µονοµεθυλίωση). Οι PRMTs τύπου I και II 

έχουν την ικανότητα να µονοµεθυλιώσουν τα υποστρώµατά τους, αλλά αυτό 

αποτελεί ένα ενδιάµεσο µόνο στάδιο και η αντίδραση δε σταµατάει στη 

µονοµεθυλίωση. Τύπου III ένζυµα θεωρούνται λοιπόν αυτά που σταµατούν στη 

µονοµεθυλίωση, αν και µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί κανένα, ενώ τύπου IV έχει 

βρεθεί µόνο ένα στο σακχαροµύκητα όπως αναφέρθηκε νωρίτερα [44]. Μέλη της 

οικογένειας συναντώνται, σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, αλλά ο 

βαθµός συντήρησής τους διαφέρει. Τα µόνα µέλη που είναι συντηρηµένα σχεδόν 
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σε όλους τους ευκαρυώτες είναι η PRMT1 και η PRMT5, τύπου I και II αντίστοιχα. 

Σε προκαρυωτικούς οργανισµούς δεν έχουν βρεθεί οµόλογα [45].  

 

 

1.3.1 CARM1 (PRMT4) 
 

Η σηµασία της µεθυλίωσης αργινινών στον έλεγχο της µεταγραφής έγινε 

κατανοητή για πρώτη φορά το 1999, όταν ανακαλύφθηκε ότι η CARM1 

αλληλεπιδρά µε την οικογένεια συνενεργοποιητών p160 και ενισχύει, µέσω της 

ικανότητας µεθυλίωσής της, τη δράση τους – στην ανακάλυψη αυτή οφείλει και το 

όνοµά της (Coactivator-Associated aRginine Methyltransferase 1) [46]. ∆ύο χρόνια 

αργότερα η CARM1 φάνηκε να εµπλέκεται και στο µονοπάτι σηµατοδότησης 

κυκλικού AMP, αφού µεθυλιώνοντας τον παράγοντα CBP εµποδίζει την 

αλληλεπίδρασή του µε τον παράγοντα CREB [47] – µια κατασταλτική δράση, σε 

αντίθεση µε την περίπτωση των πυρηνικών υποδοχέων ορµονών. Λίγο αργότερα 

αποδείχτηκε τελικά ότι η CARM1 µπορεί να µεθυλιώσει και τις ιστόνες in vivo, όταν 

αναπτύχθηκε το πρώτο κατάλληλο αντίσωµα [48].  

 

 

1.3.2 PRMT1 
 

Αν και την προσοχή τράβηξε αρχικά η CARM1, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και 

η PRMT1 αλληλεπιδρά µε την οικογένεια των συνενεργοποιητών p160 και βοηθά 

τη δράση τους και µάλιστα οι δύο µεθυλοτρανσφεράσες δρουν συνεργειακά [49], 

ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε να µεθυλιώνει και αυτή τις ιστόνες in vivo [50, 51].  

Ανάµεσα στα πρώτα µονοπάτια στα οποία βρέθηκε να εµπλέκεται η PRMT1 ήταν 

η σηµατοδότηση από ιντερφερόνες τύπου I, τη δράση των οποίων βοηθά [52, 53]. 

Σύµφωνα µε µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δηµοσίευση λίγα χρόνια αργότερα (2001) 

η µεθυλίωση από την PRMT1 ρυθµίζει τη δράση του STAT1 (ο οποίος αποτελεί 

βασικό παράγοντα της σηµατοδότησης των ιντερφερονών) ελέγχοντας τις 

αλληλεπιδράσεις του µε άλλες πρωτεΐνες [54, 55], κάτι το οποίο προκάλεσε 

αντιρρήσεις [56] και τελικά επιβεβαιώθηκε [57] (αν και µε διαφορετικό στόχο της 

µεθυλίωσης από ό,τι είχε προταθεί αρχικά). 
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Η PRMT1 είναι η κυριότερη µεθυλοτρανσφεράση αργινινών στα κύτταρα των 

θηλαστικών (υπεύθυνη δηλαδή για µεθυλίωση του µεγαλύτερου ποσοστού των 

υποστρωµάτων) [58]. Όπως αναφέρθηκε, είναι η πλέον συντηρηµένη PRMT, 

εφόσον υπάρχει σε όλους τους οργανισµούς στους οποίους υπάρχουν µέλη της 

οικογένειας [45]. 

 

 

1.3.3 PRMT6 
 

Η PRMT6 είναι από τα λιγότερα γνωστά µέλη της οικογένειας. Ανακαλύφθηκε το 

2002 και εκτός από την ικανότητα που έχει να αυτοµεθυλιώνεται [59], κάτι που δεν 

είχε παρατηρηθεί στην περίπτωση των υπόλοιπων µελών της οικογένειας, δεν 

παρουσίασε κάποιο ενδιαφέρον για µερικά χρόνια, µέχρι το 2005, όταν βρέθηκε 

ότι µπορεί να ρυθµίσει αρνητικά τον ιό HIV, µεθυλιώνοντας την πρωτεΐνη του, Tat, 

στην οποία και προσδένεται [60, 61]. Την ίδια χρονιά βρέθηκε και ένα δεύτερο 

υπόστρωµά της, οι επικράτειες AT-hook των πρωτεϊνών HMGA, δοµικών 

πρωτεϊνών της χρωµατίνης [62, 63], ενώ λίγο αργότερα συσχετίστηκε και µε την 

επιδιόρθωση του DNA, αφού βρέθηκε να ενισχύει τη δράση της πολυµεράσης 

DNA β µεθυλιώνοντάς την [64, 65]. Στη συνέχεια βρέθηκε να παρεµποδίζει τη 

δράση κι άλλων πρωτεϊνών του HIV-1[66, 67], ενώ πρόσφατα ανιχνεύθηκε 

ανάµεσα στα γονίδια που σχετίζονται µε την ευαισθησία στον ιό [68]. Όπως και οι 

PRMT1 και CARM1, βρέθηκε τελικά να έχει στόχο µεθυλίωσης και στις ιστόνες, 

την αργινίνη 2 της ιστόνης 3 (H3R2), διµεθυλίωση της οποίας φαίνεται να είναι 

κατασταλτική αφού παρεµποδίζει τη µεθυλίωση της γειτονικής λυσίνης 4 (H3K4) 

[69, 70], αν και η µονοµεθυλίωση έχει συσχετιστεί µε γονίδια που µεταγράφονται 

ενεργά, τουλάχιστον στο σακχαροµύκητα [71]. Επί του παρόντος, λίγα είναι 

γνωστά για περαιτέρω πιθανούς στόχους της PRMT6.  
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1.4  Σκοπός της εργασίας 

 
Προηγούµενα αδηµοσίευτα αποτελέσµατα στο εργαστήριό µας έδειξαν ότι η 

CARM1 µεθυλιώνει τον RFX5, ενώ αλληλεπιδρά και µε τον CIITA, χωρίς όµως να 

τον µεθυλιώνει. Επιπλέον, επίδραση του αναστολέα µεθυλίωσης MTA επηρεάζει 

αρνητικά τη µεταγραφή των MHCII. Έχοντας δει, ένα χρόνο νωρίτερα, τη ρύθµιση 

που επιφέρει η µεθυλίωση του παράγοντα CBP [47], θελήσαµε να εξετάσουµε τις 

συνέπειες της µεθυλίωσης του RFX5, από την CARM1 αρχικά και την PRMT1 στη 

συνέχεια, αφού και αυτή µεθυλιώνει τον RFX5 ενώ συνεργάζεται, όπως 

αναφέρθηκε, µε την CARM1 [49]. 

 

Η εργασία αυτή χωρίζεται λοιπόν σε τρία µέρη: 

1) Χαρτογράφηση των αργινινών-στόχων µεθυλίωσης του RFX5 από τις 

CARM1 και PRMT1.  

2) ∆ιερεύνηση της βιολογικής σηµασίας της µεθυλίωσης αργινίνης, και 

3) ∆ιερεύνηση του ρόλου µιας συντηρηµένης περιοχής-στόχου µεθυλίωσης 

του RFX5, που προέκυψε από το πρώτο µέρος της εργασίας, στη 

µεταγραφική ενεργοποίηση των MHCII. 
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2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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2.1 Υλικά 
 

Βακτηριακά στελέχη:   

JM109, DH5a, BMH 71-18 mutS (mismatch-repair deficient), BL21-pLysS, BL21-

pLysS-Star (έλλειψη πρωτεασών). 

 

Κυτταρικές σειρές: 

SJO (Β-λεµφοκύτταρα από ασθενή µε BLS – RFX5-/-), Raji (αγρίου τύπου 

ανθρώπινα Β-λεµφοκύτταρα), COS7 (επιθηλιακά κύτταρα από πίθηκο, κατάλληλα 

για την έκφραση πρωτεΙνών). 

 

Ραδιενεργός δότης µεθυλίου: 
14

C-SAM Perkin-Elmer, NEC363010UC adenosyl-l-methionine-S-[methyl-14C] 
 
Αντισώµατα:  

a-RFX5 (N-terminal specific) [Rabbit], Rockland, Code 100-401-193 

a-CIITA, rabbit, κατασκευασµένο στο ΙΤΕ 

a-rabbit για ECL, Jackson Immunoresearch, Cat.#111-035-003 

a-His, Santa Cruz Biotechnology 

R-PE-anti-HLA-DR, Invitrogen, Cat.#MHLDR04 

FITC-anti-HLA-DQ (LeuTM-10), BD, cat # 347453 

Biotin Mouse Anti-Human CD4, BD Pharmigen,  Cat.#555345 

 

Σφαιρίδια κατακρήµνισης πρωτεϊνών/ανοσοσφαιρινών: 

Glutathione Sepharose 4B, GE Healthcare, Cat.#17-0756-01 

Protein G Agarose, Fast Flow, Upstate, Cat. #16-266 

Dynabeads M-280 Streptavidin, Dynal, Cat. #112.05D 

 

Αντιδραστήρια για κυτταροκαλλιέργειες: 

Geneticin (G418), Gibco, Cat. # 11811-031 (αντιβιωτικό επιλογής) 

Metafectene Pro, Biontex, Cat. #T040-1.0 
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Πλήρη συστήµατα (kit): 

Protino Ni-TED, Macherey-Nagel (καθαρισµός His-πρωτεϊνών) Cat.#745100 

GeneEditor, Promega (µεταλλαξιγένεση) Cat.# Q9280 

Nucleobond, Macherey-Nagel (καθαρισµός πλασµιδίων για χρήση στις 

διαµολύνσεις) Cat.#740410 

 

 

2.2 Πλασµιδιακές κατασκευές1 
 
2.2.1 Πλασµιδιακές κατασκευές χρησιµοποιώντας την οικογένεια φορέων 

pRSET (έκφραση His-πρωτεϊνών σε βακτήρια) 
 

His-RFX5-1-195: Τα νουκλεοτίδια 1-587 του ανθρώπινου παράγοντα RFX5 

αποµονώθηκαν από κατασκευή σε pEGFP-C1 και κλωνοποιήθηκαν στον pRSET-

C κοµµένο µε XhoI. 

 His-RFX5-1-195-Ker: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης (R149Q) χρησιµοποιώντας 

την κατασκευή His-RFX5-1-195. 

His-RFX5-1-195-R149Q-R150A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης (R149Q και R150A) 

χρησιµοποιώντας την κατασκευή His-RFX5-1-195. 

His-RFX5-1-195-R154A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης (R154A) χρησιµοποιώντας 

την κατασκευή His-RFX5-1-195. 

His-RFX5-1-195-R165-6A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης (R165A και R166A) 

χρησιµοποιώντας την κατασκευή His-RFX5-1-195. 

His-RFX5-1-119: Αφαιρέθηκαν τα νουκλεοτίδια 359-587 του “His-RFX5-1-195” 

µετά από πέψη µε ScaI (θέση359) και PvuII (θέση στον polylinker).  

His-RFX5-94-195: Αφαιρέθηκαν τα νουκλεοτίδια 1-284 από το “His-RFX5-1-195” 

µετά από πέψη µε BamHI. 

His-RFX5-94-142: Κατασκευάστηκε µε πέψη του “His-RFX5-94-195” µε BglII και 

επανασυγκόλληση. 

                                                 
1 Σηµείωση: Τα υπογραµµισµένα ονόµατα αντιστοιχούν στα ονόµατα µε τα οποία τα υλικά είναι 
καταχωρηµένα στο εργαστήριο. Οι αριθµοί στα ονόµατα αυτά αναφέρονται στην αρίθµηση των 
αµινοξέων. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης αλλά περιλαµβάνει µόνο κατασκευές που 
αφορούν πειράµατα που περιλήφθηκαν στην εργασία αυτή. Πληροφορίες για επιπλέον κατασκευές 
και χάρτες είναι διαθέσιµα στο εργαστήριο.  
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His-RFX5-142-195:  Αφαίρεση του σχετικού τµήµατος από τον His-RFX5-94-195 

χρησιµοποιώντας BglII και κλωνοποίηση σε pRSET-A κοµµένο µε το ίδιο ένζυµο. 

His-RFX5-142-195-Ker:  Αφαίρεση του σχετικού τµήµατος από τον His-RFX5-94-

195-Ker χρησιµοποιώντας BglII και κλωνοποίηση σε pRSET-A κοµµένο µε το ίδιο 

ένζυµο. 

His-RFX5-197-479: Τα νουκλεοτίδια 588-1437 αποµονώθηκαν από κατασκευή σε 

pCDNA3 και κλωνοποιήθηκαν στις θέσεις XhoI και EcoRI του pRSET-C.  

His-RFX5-197-319: Αφαιρέθηκαν τα νουκλεοτίδια 660-1437 µετά από πέψη µε 

PstI και EcoRI και κατεργασία µε Klenow, από τον His-RFX5-197-479.  

His-RFX5-214-334: Τα νουκλεοτίδια 588-1041 (aa197-348) πολλαπλασιάστηκαν 

µε PCR και στη συνέχεια το τµήµα που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 214-334 

αποµονώθηκε µε πέψη µε BamHI και SmaI και κλωνοποιήθηκε στις θέσεις BamHI 

και PvuII του pRSET-C.  

His-RFX5-322-479: Αποµονώθηκαν τα νουκλεοτίδια 665-1437 από τον His-RFX5-

197-479 µετά από πέψη µε PstI και EcoRI και κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες 

θέσεις του pRET-C. 

His-RFX5-322-479-R328A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-479. 

 His-RFX5-322-479-R335A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-479. 

His-RFX5-322-479-R338A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-479. 

His-RFX5-322-479-R354A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-479. 

His-RFX5-322-479-R370A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-479. 

His-RFX5-322-376: Αφαιρέθηκαν τα νουκλεοτίδια 1130-1437 (aa 377-479) από 

τον His-RFX5-322-479 µετά από πέψη µε PvuII και EcoRI. 

 His-RFX5-322-376-R328A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-376. 

 His-RFX5-322-376-R335A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-376. 

His-RFX5-322-376-R338A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή His-RFX5-322-376. 
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His-RFX5-322-376-R354A: Πέψη του His-RFX5-322-479-R354A µε PvuII και 

EcoRI και επανασυγκόλληση µετά από Klenow. 

His-RFX5-322-376-R370A: Πέψη του His-RFX5-322-479-R370A µε PvuII και 

EcoRI και επανασυγκόλληση µετά από Klenow. 

His-RFX5-322-347: Τα νουκλεοτίδια 964-1041 πολλαπλασιάστηκαν µε PCR και 

κλωνοποιήθηκε στον pRSET-C στις θέσεις BamHI και EcoRI.  

His-RFX5-348-376: Πολλαπλασιάστηκαν τα νουκλεοτίδια 1043-1128 µε PCR και 

κλωνοποιήθηκαν στον pRSET-C στις θέσεις BamHI και EcoRI.  

His-RFX5-348-479: Πολλαπλασιάστηκαν τα νουκλεοτίδια 1043-1437 µε PCR και 

κλωνοποιήθηκαν στον pRSET-C στις θέσεις BamHI και EcoRI. 

His-RFX5-377-433: Αποµονώθηκαν τα νουκλεοτίδια 1129-1300 (aa377-433) µετά 

από πέψη του His-RFX5-322-479 µε PvuII και κλωνοποιήθηκαν σε pRSET-B, 

κοµµένο επίσης µε PvuII. 

His-RFX5-377-409: Αφαιρέθηκαν τα νουκλεοτίδια 1228-1300 (aa410-433) µετά 

από πέψη του His-RFX5-377-433 χρησιµοποιώντας SmaI και EcoRI, έγινε Klenow 

και επανασυγκόλληση. 

His-RFX5-434-479: Αποµονώθηκαν τα νουκλεοτίδια 1301-1437 µετά από πέψη 

του His-RFX5-322-479 µε PvuII και EcoRI και κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες 

θέσεις του pRSET-C.  

His-RFX5-480-616(end): Τα νουκλεοτίδια 1438-1851 αποµονώθηκαν από 

κατασκευή σε pCDNA3 και κλωνοποιήθηκαν σε pRSET-C κοµµένο µε EcoRI.  

His-RFX5-322-616-R335A:  Κλωνοποιήθηκε το τµήµα aa480-616 µε EcoRI στο 

µεταλλαγµένο (R335A) His-RFX5-197-479. 

His-RFX5-322-616-R338A:  Κλωνοποιήθηκε το τµήµα aa 480-616 µε EcoRI στο 

µεταλλαγµένο (R338A) His-RFX5-197-479. 

RFX5-full-R338A in pRSET-C (out of frame): Κατασκευή για σκοπούς µετα-

κλωνοποίησης. Από τον GFP-RFX5 αφαιρέθηκε το τµήµα aa1-321 µε PstI και 

προστέθηκε στην κατασκευή His-RFX5-322-616-R338A. Περιέχονται θέσεις 

περιορισµού (και frame) του pEGFP-C1. 

RFX5-full-R149Q in pRSET-B (out of frame):  Κατασκευή για σκοπούς 

µετακλωνοποίησης. Αντικαταστάθηκαν τα νουκλεοτίδια 1-587 χρησιµοποιώντας 

την κατασκευή His-RFX5-1-195-Ker. Ο πλήρους µήκους RFX5 µπορεί να 

µετακλωνοποιηθεί χρησιµοποιώντας τα ένζυµα SalI ή SacII για το αµινοτελικό 

άκρο (pEGFP-C1 frame) και AsuII ή HindIII για το καρβοξυτελικό. 
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His-434-479-R466-468A: Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης (R466A και R468A) 

χρησιµοποιώντας την κατασκευή His-434-479. 

 
 
2.2.2 Πλασµιδιακές κατασκευές χρησιµοποιώντας την οικογένεια φορέων 

GST (έκφραση GST πρωτεϊνών σε βακτήρια) 
 
GST-PRMT6: Το ένθεµα αποµονώθηκε µε PCR και κλωνοποιήθηκε µε BamHI και 

EcoRI στο φορέα pGEX-4T-1. 

 

 

Σχήμα 2.2.1: Φορείς κλωνοποίησης pRSET και pGEX για έκφραση πρωτεϊνών σε σύντηξη 
με τον επίτοπο His και την πρωτεΐνη GST αντίστοιχα. 

 
2.2.3 Πλασµιδιακές κατασκευές χρησιµοποιώντας την οικογένεια φορέων 

pGL3 (σύντηξη υποκινητών µε το γονίδιο της λουσιφεράσης) 
 

DQA-luc: Αποµόνωση του ενθέµατος µετά από PCR και αντίδραση µε Klenow και 

κλωνοποίηση στη θέση SmaI του φορέα pGL3-basic. 

DQB-luc: Αποµόνωση του ενθέµατος από την κατασκευή στον pBluescript-KS 

χρησιµοποιώντας BamHI και HindIII και ένθεση στις θέσεις BglII-HindIII του φορέα 

pGL3-basic. 

DRB-luc:  Αποµόνωση του ενθέµατος από την κατασκευή στον pBluescript-KS 

χρησιµοποιώντας BamHI και HindIII και ένθεση στις θέσεις BglII-HindIII του φορέα 

pGL3-basic. 
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DRA-prom-mut: Μεταλλαξιγένεση (βλ. Σχήµα 3.3.9) χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή DRA-luc του εργαστηρίου. 

DQA-prom-mut: Μεταλλαξιγένεση (βλ. Σχήµα 3.3.9) χρησιµοποιώντας την 

κατασκευή DQA-luc. 

 

 

 

Σχήμα 2.2.2: Φορείς 
κλωνοποίησης pGL3‐Basic και 
pEGFP‐C1 
 
Ο  pGL3‐basic  περιέχει  το 
γονίδιο  της  λουσιφεράσης 
χωρίς υποκινητή. 
 
Ο  pEGFP‐C1  περιέχει  την 
πρωτεΐνη GFP  υπό  τον έλεγχο 
του υποκινητή CMV (έκφραση 
σε  ευκαρυωτικά  κύτταρα)  και 
ακολουθούν  θέσεις  περιο‐
ρισμού  για  κλωνοποίηση.  Η 
παραγόμενη  πρωτεΐνη  στην 
έκδοση  C  φέρει  την  GFP  στο 
αμινοτελικό άκρο.  

 
2.2.4 Πλασµιδιακές κατασκευές χρησιµοποιώντας την οικογένεια φορέων 

pEGFP/pEYP κλπ (σύντηξη γονιδίων µε φθορίζουσες πρωτεΐνες για 
έκφραση σε ευκαρυωτικά κύτταρα) 
 

GFP-RFX5-R338A:  Ο πλήρους µήκους RFX5 αφαιρέθηκε από την κατασκευή σε 

pRSET-C µε SalI και AsuII (AsuII blunted with Klenow) και εντέθηκε σε pEGFP-C1 

κοµµένο µε SalI και SmaI. 
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GFP-RFX5-R149Q:  Ο πλήρους µήκους RFX5 αφαιρέθηκε από την κατασκευή σε 

pRSET-B µε SalI και AsuII (AsuII blunted with Klenow) και εντέθηκε σε pEGFP-C1 

κοµµένο µε SalI και SmaI. 

GFP-RFX5-R149Q-R150A: Αποµονώθηκαν τα νουκλεοτίδια 1-587 του RFX5 µε 

XhoI από την κατασκευή His-RFX5-1-195-R149Q-R150A και εισάχθηκαν στην 

κατασκευή "RFX5-∆200" που προϋπήρχε στο εργαστήριο, επίσης µετά από πέψη 

µε XhoI. 

GFP-RFX5-R154A:  Αντικαταστάθηκε το τµήµα 1-587 (aa1-195) του RFX5 σε 

pEGFP-C1 µε το αντίστοιχο µεταλλαγµένο από την κατασκευή His-RFX5-1-195-

R154A, χρησιµοποιώντας το ένζυµο XhoI και για τα δύο άκρα. 

GFP-RFX5-R165-166A: Αποµονώθηκαν τα νουκλεοτίδια 1-587 του RFX5 µε XhoI 

από την κατασκευή His-RFX5-1-195-R165-166A και εισάχθηκαν στην κατασκευή 

"RFX5-∆200" που προϋπήρχε στο εργαστήριο, επίσης µετά από πέψη µε XhoI. 

GFP-RFX5-1-195-R149Q:  Το ένθεµα αφαιρέθηκε από τον His-RFX5-1-195-Ker 

µε XhoI και κλωνοποιήθηκε στον pEGFP-C1 µε το ίδιο ένζυµο. 
Red-RFX5-1-195-R149Q:  Το ένθεµα αφαιρέθηκε από τον His-RFX5-1-195-Ker µε 

XhoI και κλωνοποιήθηκε στον pJellyRed µε το ίδιο ένζυµο. 
GFP-PRMT6: Το ένθεµα αποµονώθηκε µε PCR, έγινε πέψη µε BamHI και EcoRI 

και κλωνοποιήθηκε στις θέσεις BglII και EcoRI του pEGFP-C1. 

GFP-RFX5-480-616(χωρίς C-term EcoRI): Αποµόνωση του ενθέµατος µε PCR. 

Πέψη µε EcoRI και SacII και κλωνοποίηση στις αντίστοιχες θέσεις του pEGFP-C1. 

GFP-RFX5-R149Q-∆hook: Αποµόνωση των νουκλεοτιδίων 1-457 µε PCR και 

κλωνοποίηση µε HindIII και EcoRI στην προηγούµενη κατασκευή. 

GFP-RFX5-∆hook: Αφαίρεση των νουκλεοτιδίων 1-587 (aa1-195) µε XhoI από την 

προηγούµενη κατασκευή και αντικατάσταση µε το αντίστοιχο τµήµα από τον GFP-

RFX5. 

 

 

2.2.5 Άλλες πλασµιδιακές κατασκευές 
 

DQA-promoter in pBluescript-KS:  Αποµόνωση ενθέµατος µετά από PCR και 

αντίδραση µε Klenow και κλωνοποίηση στη θέση EcoRV του φορέα. 

DQB-promoter in pBluescript-KS:  Αποµόνωση ενθέµατος µετά από PCR και 

αντίδραση µε Klenow και κλωνοποίηση στη θέση EcoRV του φορέα. 
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DRB-promoter in pBluescript-KS:  Αποµόνωση ενθέµατος µετά από PCR και 

αντίδραση µε Klenow και κλωνοποίηση στη θέση EcoRV του φορέα. 

RFX5-197-459 in pBluescript-KS:  Το ένθεµα αποµονώθηκε µε PCR, έγινε Klenow 

και πέψη µε XhoI και κλωνοποιήθηκε στις θέσης XhoI και EcoRV του φορέα. 

RFX5-197-616-∆460-479 in pBluescript-KS: Στην προηγούµενη κατασκευή 

κλωνοποιήθηκε το καρβοξυτελικό άκρο (aa480-616) µε EcoRI. 

RFX5-∆hook in pBluescript-KS: Στην προηγούµενη κατασκευή κλωνοποιήθηκε το 

αµινοτελικό άκρο µε XhoI. Αν και δε χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, έχουν 

κλωνοποιηθεί επίσης τα αµινοτελικά άκρα µε τις µεταλλαγές Ker και R154A. 

Kozak+RFX5 in pMACS4.1-IRES.II: Αποµόνωση του ενθέµατος µε PCR στον 5’-

εκκινητή της οποίας προστέθηκε αλληλουχία Kozak. Κλωνοποίηση µε CspAI και 

NotI. 

Kozak+RFX5-∆hook in pMACS4.1-IRES.II: Αποµόνωση του ενθέµατος µε PCR 

στον 5’-εκκινητή της οποίας προστέθηκε αλληλουχία Kozak. Κλωνοποίηση µε 

CspAI και NotI. 

 

 

2.3 Τεχνικές νουκλεϊνικών οξέων 
 
2.3.1 Παρασκευή και µετασχηµατισµός δεκτικών βακτηρίων 
 

Παρασκεύη: Από αρχική (overnight) καλλιέργεια εµβολιάζουµε 200 ml θρεπτικό 

Psi και επωάζουµε µέχρι πυκνότητας OD600 ~ 0.5. Στη συνέχεια τα βακτήρια 

µεταφέρονται σε πάγο για µερικά λεπτά και συλλέγονται µε φυγοκέντρηση στις 

4000g για 5 λεπτά. Το υπερκείµενο αφαιρείται και τα βακτήρια επαναιωρούνται σε 

60 ml TFB1 (100mM RbCl2, 50 mM MnCl2, 10mM Ch3COOK, 10mM CaCl2, 15% 

γλυκερόλη, pH 5.8 χρησιµοποιώντας CH3COOH) το οποίο αφήνεται να επιδράσει 

για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια τα βακτήρια συλλέγονται και πάλι µε 

φυγοκέντρηση, επαναιωρούνται σε 8 ml TFB2 (10mM MOPS, 10mM RbCl2 75mM 

CaCl2, 15% γλυκερόλη, pH 6.8 µε KOH) και τοποθετούνται σε eppendorf τα οποία 

έχουν προηγουµένως ψυχθεί στους -80oC, σε δόσεις των 100µl. 
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Μετασχηµατισµός: Σε πάγο αποψύχεται µία δόση βακτηρίων ανά αντίδραση. 

Προστίθεται το επιθυµητό DNA και τα βακτήρια αφήνονται στον πάγο για 30 

λεπτά. Ακολουθεί θερµικό σοκ στους 42oC για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 

προστίθενται 900µl θρεπτικού LB και τα κύτταρα επωάζονται στους 37oC για 30 

λεπτά ακόµα. Στη συνέχεια συλλέγονται µε φυγοκέντρηση και απλώνονται σε 

τριβλίο µε τα κατάλληλα αντιβιωτικά. 

 

 

2.3.2 Μεταλλαξιγένεση 
 

Οι µεταλλάξεις έγιναν χρησιµοποιώντας το σύστηµα GeneEditor της Promega. Η 

λογική πίσω από το σύστηµα αυτό περιγράφεται στο Σχήµα 2.3.1. 

 

Alkaline

denat

Alkaline

denat

BMH 
cells

(No 
repair)

BMH 
cells

(No 
repair)

Insert

AmpR

Insert

AmpR

JM109 or DH5a cells

DNA  isolationDNA  isolation

No resistance
Mini-preps 

and/or 
sequencing

1) Template 
Denaturation

2) Primer 
Annealing

3) Mutant strand 
Synthesis

4) Propagation in 
repair-deficient cells

Antibiotic MixAntibiotic Mix
5) Selection of mutated 

AmpR plasmids

- Screening for desired 
mutation

 
 

Σχήμα 2.3.1: Αρχή λειτουργίας του συστήματος GeneEditor 
 
Το σύστημα στηρίζεται στη μεταλλαγή του γονιδίου της β‐λακταμάσης (γονιδίου αντίστασης 
στην  αμπικιλλίνη)  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  αντίσταση  στο  μείγμα  αντιβιωτικών  του 
συστήματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο εκκινητές, ένας για το γονίδιο της β‐
λακταμάσης κι ένας για τη ζητούμενη μετάλλαξη, οι οποίοι εμπερικλείονται στην καινούργια 
αλυσίδα  DNA  που  σχηματίζεται  in  vitro.  Στη  συνέχεια  το  DNA  πολλαπλασιάζεται  σε 
βακτήρια  τα  οποία  δε  μπορούν  να  επισκευάσουν  τις  μεταλλαγές  και  το  DNA  που 
απομονώνεται χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό κυττάρων που μεγαλώνουν σε πιάτο 
με το ειδικό μείγμα αντιβιωτικών, από το οποίο απομονώνονται αποικίες για εξέταση. 
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Σχεδιασµός και φωσφορυλίωση εκκινητών:  Ο εκκινητής πρέπει να έχει µήκος 35 

βάσεις περίπου (οι 25 που προτείνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία δεν 

είναι επαρκείς), µε 12 τουλάχιστον βάσεις στο 3’-άκρο της µεταλλαγής. Αν κάτι 

τέτοιο δε συµβαίνει µε τη βασική µεταλλαγή του υποκινητή, µπορεί να εισαχθεί µία 

δεύτερη, σιωπηλή µεταλλαγή σε µικρή απόσταση προκειµένου να δηµιουργηθεί ή 

να καταστραφεί µία θέση περιορισµού, επιτρέπωντας την εύκολη ανίχνευση των 

µεταλλαγµένων κλώνων στο τέλος της διαδικασίας. Οι εκκινητές που 

χρησιµοποιήθηκαν δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σηµαντικό είναι επίσης 

να επιλεχθεί ο σωστός εκκινητής µεταλλαγής της β-λακταµάσης, ώστε οι δύο 

εκκινητές να περιέχονται στην ίδια αλυσίδα DNA. Στο σύστηµα παρέχονται δύο 

εκκινητές, οι Top και Bottom. Όλοι οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για 

µεταλλάξεις πρωτεϊνών στην εργασία αυτή είναι συµβατοί µε τον Top primer. 

 

Όνοµα εκκινητή Αλληλουχία Θέση 
περιορισµού 

RFX5-R149Q-
(Ker) CCCTGACATCAAAGCTCAAAGGCTTGGTGGCC TaqI 

destroyed 

RFX5-R335A CTGCCTCTGCTCCTTCCCGCGGCCCCTCGCTCAC SacII 
created 

RFX5-R338A CTCCTTCCCCGGGCCCCTGCCTCACTAATTCCGCC MnlI 
created 

R328A GCCCTAGTGGCTGCGCTGCCTCTGCTCCTTCCC  

R149-150 CCCTGACATCAAAGCTCAAGCGCTTGGTGGCC TaqI 
destroyed 

R165-166A CAGTGGCATAGCGGCGAAAACTTTGGTGTCTATGCC StyI, DrdI 
destroyed 

R3 A (R370A) CTGCCTCTGTCGAGTGCGGCCGGGGCACCCCC TaqI 
created 

R354A CTGGCCCCCGCGCTTTCGAGTGGTGCCCTGAAAG TaqI 
created 

R154A GGCTTGGTGGCGCGGGCCAGTCCAAATATTGC NciI 
destroyed 

DQA-prom-mut CTTCCAGGGCTCTTTGCACAAACTCTTCAACTAG MseI 
destroyed 

DRA-prom-mut TGTCCTGGACCCTTAATAAGAACCCTTCCCCTAG MseI created 

PRMT6-E164Q ACGGACTCCTGCACCAGTCGATGCTGAGCTCCGTCC TaqI 
created 
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Οι εκκινητές φωσφορυλιώνονται κατά την παραλαβή τους χρησιµοποιώντας την 

T4 Polynucleotide Kinase (5 units, 100pmol εκκινητή, 1mM ATP και 2.5µl “PNK 

10X buffer” σε 25µl συνολικό όγκο για 30 λεπτά στους 37oC). Η µετατροπή από ng 

σε pmol γίνεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

ng = pmol x 0.33 x N 

όπου Ν είναι το µήκος του εκκινητή (αριθµός βάσεων). Στη συνέχεια  η κινάση 

απενεργοποιείται µε επώαση της αντίδρασης στους 70oC για δέκα λεπτά και οι 

εκκινητές χρησιµοποιούνται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή διατηρούνται στους -

20oC έτοιµοι για χρήση. Οι Top και Bottom Primers είναι φωσφορυλιωµένοι από 

την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

Αποδιάταξη υποστρώµατος (template):  Σε 20 µl τελικού όγκου αποδιατάσσονται 

2 µg DNA χρησιµοποιώντας 2 µl διαλύµατος 2M NaOH, 2mM EDTA και 

επωάζοντας στους 37oC για 10 λεπτά. Στη συνέχεια γίνεται κατακρήµνιση του 

DNA και επαναδιάλυση σε 100µl TE (pH 8.0). 

 

Αντίδραση µεταλλαξιγένεσης: Σε συνολικό όγκο 20 µl χρησιµοποιούνται 10 µl του 

DNA, 2 µl “Annealing buffer”, 1 µl του εκκινητή Top ή Bottom και 0.5 µl του 

εκκινητή που φωσφορυλιώθηκε στο προηγούµενο στάδιο (το οποίο 

αντιπροσωπεύει αναλογία 1:5 των δύο εκκινητών). Η αντίδραση θερµαίνεται στους 

75oC για 10 λεπτά και στη συνέχεια αφήνεται να φτάσει στους 37oC, είτε σε 

συσκευή PCR, είτε χρησιµοποιώντας αυτοσχέδιο υδατόλουτρο σε ποτήρι ζέσεως 

500-1000ml (θεωρητικά επιθυµητή ταχύτητα: -1.5oC/min). Στη συνέχεια 

προστίθενται 5µl ύδατος, 3 µl “Synthesis Buffer”, 1 µl “T4 DNA Polymerase” και 1 

µl “T4 DNA ligase” και η αντίδραση επωάζεται στους 37oC προκειµένου να 

συντεθεί η συµπληρωµατική προς το υπόστρωµα αλυσίδα που φέρει τις 

µεταλλαγές. 

 

Μετασχηµατισµός βακτηρίων και αποµόνωση DNA: 1.5 µl από την αντίδραση 

µεταλλαξιγένεσης χρησιµοποιείται για το µετασχηµατισµό κυττάρων BMH, τα 

οποία δεν απλώνονται σε τριβλίο αλλά αφήνονται να µεγαλώσουν στους 37oC για 

20-36 ώρες, σε 5 ml LB που περιέχει 100µl “Antibiotic Mix”. Όταν η καλλιέργεια 

µεγαλώσει επαρκώς αποµονώνεται το DNA και χρησιµοποιείται για το 

µετασχηµατισµό βακτηρίων DH5a ή JM109, τα οποία απλώνονται σε πιάτο 
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αµπικιλλίνης στο οποίο έχουν προστεθεί προηγουµένως 100 µl Antibiotic Mix. 

Από το πιάτο αυτό επιλέγονται την επόµενη µέρα 5-10 αποικίες για να εξεταστούν 

για την επιθυµητή µεταλλαγή – στις περισσότερες περιπτώσεις όλες οι αποικίες 

φέρουν τη µεταλλαγή. 

 

 

2.3.3 Αποµόνωση RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα και αντίδραση 
αντίστροφης µεταγραφής 

 

Αποµόνωση RNA µε Trizol: Χρησιµοποιείται 1 ml για κάθε 106 κύτταρα. Τα 

κύτταρα επωάζονται µε το Trizol σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά και στη 

συνέχεια προστίθενται 200µl χλωροφόρµιο, αναδεύονται ισχυρά και 

φυγοκεντρούνται στις 14000 rpm για 15 λεπτά για να διαχωριστούν οι δύο φάσεις. 

Στη συνέχεια παραλαµβάνεται η υδατική (άχρωµη, ανώτερη) φάση, προστίθενται 

500µl ισοπροπανόλης και ακολουθεί και πάλι φυγοκέντρηση στις 14000 rpm, 

στους 4oC αυτή τη φορά, για 10 λεπτά. Το υπερκείµενο αποχύνεται και το ίζηµα 

του RNA επαναδιαλύεται σε 50-100µl ύδατος. 

 

Επεξεργασία µε DNAση: Για 50µl συνολικό όγκο αντίδρασης χρησιµοποιούνται 

40µl RNA, 2µl DNAse, 5µl DNAse buffer και 0.5µl RNAzin. Η αντίδραση 

επωάζεται στους 37oC για 1 ώρα. Στη συνέχεια γίνονται δύο καθαρισµοί µε 

φαινόλη, καθαρισµός µε χλωροφόρµιο και κατακρήµνιση του RNA.  

 

Σύνθεση cDNA: Το RNA ποσοτικοποιείται µε φωτοµέτρηση και χρησιµοποιούνται 

2µg RNA για κάθε αντίδραση. Προστίθονται 2µl random hexamer εκκινητών και ο 

όγκος συµπληρώνεται στα 27.5µl µε H2O. Ενώ επωάζονται στους 65oC (7-10 

λεπτά) ετοιµάζεται το µίγµα της αντίδρασης χρησιµοποιώντας για κάθε αντίδραση 

4µl 10x buffer, 2µl dNTPs 10mM, 0.25µl RNAzin, 6.15µl H2O και, αφού πρώτα 

αφαιρεθεί µίγµα για µία αντίδραση που θα χρησιµοποιηθεί ως αρνητικό δείγµα 

αναφοράς (“no RT”), 0.1µl MuLV RTase. Από το µίγµα αυτό προστίθονται 12.5µl 

σε κάθε δείγµα και οι αντιδράσεις επωάζονται στους 37oC για δύο ώρες. Στη 

συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανάλυση µε real-time PCR 

χρησιµοποιώντας 2µl από κάθε cDNA. 
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2.4 Πρωτεϊνικές τεχνικές 

 
2.4.1 Παρασκευή ανασυνδυασµένων GST-πρωτεϊνών  
 

Οι GST πρωτεΐνες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κλωνοποιηµένες σε 

πλασµιδιακούς φορείς pGEX. Οι πλασµιδιακοί φορείς pGEX περιέχουν την 

πρωτεΐνη GST (Glutathione S-transferase) στο αµινοτελικό άκρο της 

κλωνοποιηµένης πρωτεΐνης, η δε επαγωγή της χιµαιρικής πρωτεΐνης γίνεται µε 

προσθήκη IPTG. Για την έκφραση των GST-πρωτεϊνών µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν διάφορα βακτηριακά στελέχη. Στα πειράµατα που θα 

περιγραφούν χρησιµοποιήθηκε το στέλεχος DH5a.  

 

Έκφραση των πρωτεϊνών: Σε καλλιέργεια σε εκθετική φάση ανάπτυξης 

προστίθεται IPTG σε τελική συγκέντρωση 1 mM και στη συνέχεια η καλλιέργεια 

επωάζεται στους 30 ή 37
o
C για 3 ώρες. Τα βακτήρια συλλέγονται µε 

φυγοκέντρηση στις 6000 rpm για 10 λεπτά, επαναιωρούνται σε διάλυµα TBS-

Triton-PMSF (20 mM Tris pH 7.5, 90 mM NaCl, 1% Triton, 1mM PMSF) και 

λύνονται µε υπέρηχους. Οι GST πρωτεΐνες περιέχονται στο υπερκείµενο, που 

αποµονώνεται µετά από φυγοκέντρηση στις 14000 rpm για 10 λεπτά (4 
o
C).  

 

Αποµόνωση της GST-πρωτεΐνης: 20 µl γλουταθειόνης ακινητοποιηµένης σε 

σφαιρίδια σεφαρόζης πλένονται 3 φορές µε TBS-Triton-PMSF και στη συνέχεια 

προστίθεται το πρωτεϊνικό κλάσµα από το προηγούµενο στάδιο. Το µίγµα 

αναδεύεται ήπια (rotation) για µία ώρα στους 4
o
C. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια 

παραλαµβάνονται µε φυγοκέντρηση στις 3500 rpm για 1-2 λεπτά και πλένονται 3 

φορές µε TBS-Triton-PMSF. Η GST-πρωτεΐνη µπορεί να εκλουθεί ή να 

χρησιµοποιηθεί δεσµευµένη πάνω στην κολώνα. Στην περίπτωση των GST-

PRMTs προστίθεται ίσος όγκος TBS-γλυκερόλης (20 mM Tris pH 7.5, 90 mM 

NaCl, 20% γλυκερόλη) και το εναιώρηµα φυλάσσεται στους -20 
o
C. Υπό τις 

συνθήκες αυτές, διατηρούν πλήρως την ενζυµατική τους δραστικότητα για 3-6 

µήνες τουλάχιστον. 
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2.4.2 Παρασκευή ανασυνδυασµένων His- πρωτεϊνών  
 
Η έκφραση των His- πρωτεϊνών στους φορείς pRSET βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

ενός φαγικής προέλευσης υποκινητή (T7 promoter), ο οποίος αναγνωρίζεται από 

την T7 RNA πολυµεράση. Το γονίδιο για την T7 RNA πολυµεράση βρίσκεται 

κλωνοποιηµένο σε ξεχωριστό πλασµιδιακό φορέα, ο οποίος προσδίδει επίσης 

αντίσταση στη χλωραµφενικόλη, σε ειδικά στελέχη E.coli - τα στελέχη που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα BL21(DE3)pLysS και BL21(DE3)pLysS-Star. Αν και 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές ρητίνες ανά διαστήµατα, παρακάτω περιγράφεται 

η διαδικασία καθαρισµού των πρωτεϊνών µε τις κολώνες Protino Ni-TED της 

Macherey-Nagel. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 4oC. 

 

Έκφραση των πρωτεϊνών: Η έκφραση της T7 RNA πολυµεράσης και κατά 

συνέπεια της πρωτεΐνης που βρίσκεται κλωνοποιηµένη στο φορέα pRSET, 

επάγεται από το ισοπρόπυλο-β-D-θειογαλακτοσίδιο (IPTG), το οποίο προστίθεται 

σε συγκέντρωση 0.5 mM, σε καλλιέργεια σε εκθετική φάση. Η καλλιέργεια στη 

συνέχεια µεταφέρεται στους 30
o
C, όπου παραµένει για 3-4 ώρες. Τα βακτήρια 

συλλέγονται µε φυγοκέντρηση στις 6000 rpm για 10 λεπτά (4
o
C), επαναιωρούνται 

σε κατάλληλο όγκο διαλύµατος LEW (50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, pH 8.0) και 

προστίθεται λυσοζύµη σε τελική συγκέντρωση 1mg/ml µε την οποία αφήνονται 

στον πάγο για µισή ώρα. Στη συνέχεια η λύση ολοκληρώνεται µε υπερήχους. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 14000 rpm για 20 λεπτά (4
o
C) και συλλέγεται το 

υπερκείµενο, στο οποίο περιέχεται το διαλυτό κλάσµα των πρωτεϊνών των 

βακτηρίων. Αν η πρωτεΐνη εκφράζεται για πρώτη φορά διατηρείται και το ίζηµα και 

µέρος από τα δύο εξετάζεται µε ηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση κατά 

western για την ύπαρξη της πρωτεΐνης. Πιθανές λύσεις για την περίπτωση που η 

πρωτεΐνη δεν εντοπίζεται στο διαλυτό κλάσµα αλλά στο ίζηµα (inclusion bodies) 

περιλαµβάνουν τη µείωση της συγκέντρωσης του IPTG ή/και της θερµοκρασίας µε 

ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου, και αύξηση του αερισµού, ενώ όταν η ζητούµενη 

πρωτεΐνη δεν έχει εκφραστεί δοκιµάζονται µεγαλύτερες συγκεντρώσεις IPTG και 

ιδιαίτερα πιο πλούσια θρεπτικά (Terrific Broth) ή και αλλαγή της αρχικής αποικίας 

από την οποία µεγάλωσαν τα βακτήρια. Τέλος, στην περίπτωση που η πρωτεΐνη 
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δε µπορεί να αποµονωθεί λόγω αυξηµένης πρωτεόλυσης δοκιµάζεται µείωση της 

θερµοκρασίας ή/και του χρόνου επαγωγής, χρήση του στελέχους BL21-Star αντί 

του απλού BL21 και επανέλεγχος των συνθηκών λύσης των βακτηρίων µε 

υπερήχους (πρέπει να αποφεύγεται η υπερθέρµανση και ο αφρισµός – frothing). 

Αν παρόλα αυτά, δε µπορεί να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ο καθαρισµός µπορεί να 

γίνει σε αποδιατακτικές συνθήκες µε την προσθήκη ουρίας στα διαλύµατα LEW 

και Elution, σε τελική συγκέντρωση 8M. Σε αντίθεση µε τις GST-πρωτεΐνες, οι 

ακριβείς συνθήκες έκφρασης για κάθε πρωτεΐνη µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά – 

εδώ δίνεται το γενικό πρωτόκολλο. 

 

Καθαρισµός της His- πρωτεΐνης: Η κολώνα ενυδατώνεται µε τη διέλευση 

κατάλληλου όγκου διαλύµατος LEW. Στο µεταξύ οι πρωτεΐνες που αποµονώθηκαν 

από τα βακτήρια φιλτράρονται χρησιµοποιώντας φίλτρο 0.45µm. Στη συνέχεια 

αφήνονται να περάσουν από την κολώνα υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η 

κολώνα πλένεται 3 φορές µε το διάλυµα LEW – εάν παρατηρούνται προσµίξεις 

άλλων πρωτεϊνών κατά την ηλεκτροφόρηση µπορεί να προστεθεί ιµιδαζόλιο στο 

στάδιο αυτό ή και κατά την πρόσδεση στην κολώνα, µέχρι συγκέντρωσης 5mM.  

 

Έκλουση: Η µέθοδος έκλουσης που χρησιµοποιείται είναι ο ανταγωνισµός µε 

ιµιδαζόλιο για τη δέσµευση της κολώνας. Στην κολώνα προστίθεται λοιπόν 

διάλυµα έκλουσης (Elution buffer), το οποίο συλλέγεται σε τρία διαφορετικά 

τµήµατα – το πρώτο περιέχει την πρωτεΐνη σε µεγαλύτερη συγκέντρωση. Το 

Elution buffer έχει την ίδια σύσταση µε το LEW buffer, µε την προσθήκη 250mM 

ιµιδαζολίου. Σηµειώνεται ότι τόσο το ιµιδαζόλιο στις πλύσεις όσο και στην έκλουση 

χρησιµοποιείται σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι σε άλλες κολώνες 

νικελίου, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της κολώνας και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Οι πρωτεΐνες φυλάσσονται στους -80oC µετά από προσθήκη 20% 

γλυκερόλης. 

 

Επαναδιάταξη της His- πρωτεΐνης: Σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο να γίνει η 

αποµόνωση υπό αποδιατακτικές συνθήκες, η ουρία αποµακρύνεται 

χρησιµοποιώντας ηµιπερατή µεµβράνη (dialysis tubing) η οποία επιτρέπει τη 

διέλευση των µικρών µορίων του διαλύτη αλλά όχι των πρωτεϊνών που είναι πολύ 

µεγαλύτερες σε µέγεθος. Η πρωτεΐνη κλείνεται µέσα στη µεµβράνη και αφήνεται 
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υπό ανάδευση για 2-3 ώρες σε διαλύµατα που περιέχουν σταδιακά λιγότερη ουρία 

(4Μ, 2Μ, 1Μ, 0.5Μ και 0Μ, ενώ όλα έχουν περιεκτικότητα 20 mM Tris pH 8, 10% 

glycerol, 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 % NP40). Κατάλοιπα της κολώνας και 

τυχόν κατακρηµνισµένη ποσότητα της πρωτεΐνης αποµακρύνονται µε 

φυγοκέντρηση στις 12000 rpm για 5 λεπτά. 

 

 

2.4.3 GST- συγκατακρήµνιση πρωτεϊνών 
 

Για κάθε αντίδραση χρησιµοποιούνται 20 µl σεφαρόζης γλουταθειόνης. Η κολώνα 

πλένεται 3 φορές µε το διαλύτη της GST πρωτεΐνης που θα αποµονωθεί στη 

συνέχεια, προκειµένου να αποµακρυνθεί η αιθανόλη που χρησιµοποιείται σαν 

συντηρητικό της κολώνας. Στη συνέχεια προστίθεται το πρωτεϊνικό εκχύλισµα που 

περιέχει την GST- πρωτεΐνη και αφήνεται υπό ήπια ανάδευση στους 4 
o
C για µία 

ώρα. Η κολώνα αποµονώνεται µε φυγοκέντρηση για 2 λεπτά στις 3500 rpm και 

πλένεται τρεις φορές µε διάλυµα GST-wash (150 mM KCl, 20 mM Hepes pH 7.9, 

0.1% - 0.3% NP40, 5 mM MgCl
2
, 0.5 mM PMSF). Στη συνέχεια προστίθενται 200 

µl διαλύµατος GST-interaction (150 mM KCl, 20 mM Hepes pH 7.9, 0.1% NP40, 5 

mM MgCl
2, 

0.2% BSA) και η His-πρωτεΐνη. Οι πρωτεΐνες αφήνονται να 

αλληλεπιδράσουν για 3 ώρες στους 4 
o
C υπό ανάδευση (rotation). Στη συνέχεια η 

κολώνα συλλέγεται µε φυγοκέντρηση και πλένεται τρεις φορές µε το διάλυµα GST-

wash. Οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS), µεταφέρονται σε 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης (Western blot) και στη συνέχεια η µεµβράνη εξετάζεται 

για την ύπαρξη His- πρωτεΐνης µε αντίσωµα κατά του His- επίτοπου.  

 

 

2.4.4 Στύπωµα Western 
 

Μετά από ηλεκτροφόρηση των προς ανάλυση πρωτεϊνών σε πήκτωµα 

κατάλληλης περιεκτικότητας σε ακρυλαµίδη, η µεταφορά τους σε µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης γίνεται τοποθετώντας το πήκτωµα σε επαφή µε τη µεµβράνη 

µέσα στη συσκευή εµβαπτισµένα σε διάλυµα Tranfer (3.02% w/v Tris, 18.8% w/v 
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γλυκίνη, 20% v/v µεθανόλη) και σε ηλεκτρικές συνθήκες όπως ορίζονται από τον 

κατασκευαστή της συσκευής. Εκεί παραµένουν είτε για 2 ώρες σε θερµοκρασία 

δωµατίου είτε για 12-16 ώρες στους 4oC. Στη συνέχεια η µεµβράνη κορένεται σε 

πρωτεΐνες µε επώαση της σε γάλα 5% για µία ώρα, προστίθεται το πρώτο 

αντίσωµα µε το οποίο επωάζεται για µία επιπλέον ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου 

και ακολουθούν 3 δεκάλεπτες πλύσεις µε TBS-Tween (20mM Tris pH7.5, 90mM 

NaCl, 0.05% Tween). Τέλος, γίνεται επώαση µε το δεύτερο αντίσωµα, επίσης 

διαλυµένο σε 5% γάλα και για µία ώρα και ακολουθούν τρεις πλύσεις όπως 

προηγουµένως. (Όλες οι επωάσεις και πλύσεις γίνονται υπό κατάλληλη 

ανάδευση). Η ανίχνευση των πρωτεϊνών γίνεται στη συνέχεια, σε όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην εργασία αυτή, χρησιµοποιώντας αντίδραση 

χηµειοφθορισµού (chemiluminescence), αφού τα δεύτερα αντισώµατα φέρουν την 

κατάλληλη υπεροξειδάση. 

  

 

2.4.5 In vitro µεθυλίωση πρωτεϊνών 
  

Για τη µεθυλίωση χρησιµοποιήθηκαν οι GST-CARM1 και GST-PRMT1, µε 

συνένζυµο ραδιενεργά σηµασµένη S-αδενοσινο-µεθειονίνη (SAM). Στα πρώτα 

πειράµατα χρησιµοποιήθηκε 
3
H-SAM, ενώ στη συνέχεια προτιµήθηκε η χρήση 

14
C-SAM, λόγω της δυνατότητας χρήσης phosphorimager (Storm Imager της 

Amersham Biosciences). Οι GST-PRMTs χρησιµοποιήθηκαν υπό τη µορφή 

εναιωρήµατος όπως περιγράφηκε (βλ. 2.4.1), ενώ η αντίδραση γίνεται σε 

περιβάλλον 50mM Tris (pH 8.5), 20mM KCl, 10mM MgCl2, 2mM 2-

µερκαπτοαιθανόλης και 250mM σουκρόζης. Το µίγµα της αντίδρασης επωάζεται 

για µία ώρα στους 30
o
C. Ακολούθως οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται µε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης µε SDS, το οποίο στη συνέχεια 

ξηραίνεται πάνω σε διηθητικό χαρτί µε την εφαρµογή θέρµανσης και κενού. Είναι 

απολύτως απαραίτητο να µην υπάρχει καθόλου υγρασία πριν χρησιµοποιηθούν 

τα Low energy screens του Phosphorimager, σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα 

(High energy) screens. 
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Η ανίχνευση της ραδιενέργειας γίνεται µε έκθεση φωτογραφικού φιλµ για µερικές 

µέρες, προκειµένου για 
3
H-SAM. Στην περίπτωση αυτή, πριν τη ξήρανσή του, το 

πήκτωµα πολυακρυλαµίδης κατεργάζεται µε αντιδραστήριο που εκκλύει φως υπό 

την επίδραση της ραδιενεργούς ακτινοβολίας (Amplify, Amersham Biosciences) 

προκειµένου να αυξηθεί η ένταση του σήµατος. Στην περίπτωση της 
14

C-SAM, η 

ραδιενέργεια ανιχνεύεται εκτίθοντας την ειδική κασέτα από µία µέχρι τρεις µέρες. 

 
 

2.5 Μελέτη αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών - DNA µε 

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) 
 

Παρασκευή χρωµατίνης: Χρησιµοποιούνται 106 κύτταρα για κάθε επιθυµητή 

αντίδραση κατακρήµνισης – τυπικά στο εργαστήριό µας ξεκινάµε µε 107 

λεµφοκύτταρα (οι όγκοι παρακάτω αναφέρονται σε αυτό τον αριθµό κυττάρων). 

Στα κύτταρα προστίθεται φορµαλδεΰδη (απευθείας στο θρεπτικό) σε τελική 

συγκέντρωση 1% w/v µε την οποία επωάζονται για 10 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στο τέλος της επώασης προστίθεται γλυκίνη σε τελική συγκέντρωση 

0.125M µε την οποία επωάζονται για άλλα δέκα λεπτά και στη συνέχεια πλένονται 

τρεις φορές µε παγωµένο PBS (φυγοκεντρήσεις: 5 λεπτά στις 2000rpm). 

Ακολούθως επαναιωρούνται σε Lysis Buffer (1% SDS, 10mM EDTA, 50mM Tris 

pH 8.1, protease inhibitors) και αφήνονται σε θερµοκρασία δωµατίου για 20-30 

λεπτά. Η χρωµατίνη σπάει σε τµήµατα των 400-500bp µε εφαρµογή 7 παλµών 

υπερήχων έντασης 50% και διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το υπερκείµενο µετά 

από φυγοκέντρηση (10 λεπτά, 1400 rpm, 4oC) ελέγχεται σε πήκτωµα αγαρόζης 

και εφόσον το µέγεθος της χρωµατίνης είναι ικανοποιητικό χρησιµοποιείται άµεσα 

ή διατηρείται στους -80oC. 

 

Ανοσοκατακρήµνιση:  20µl χρωµατίνης από κάθε δείγµα χωρίζονται και 

διατηρούνται στους -80oC σαν δείγµα αναφοράς (input). Για την 

ανοσοκατακρήµνιση χρησιµοποιούνται 100µl χρωµατίνης ανά αντίσωµα και 

επιπλέον ως αρνητικό πρότυπο χρησιµοποιούνται 100µl στα οποία δεν 

προστίθεται αντίσωµα. Σε κάθε δείγµα προστίθενται 400µl ChIP Dilution Buffer 

(1.1% Triton X-100, 0.01% SDS, 1.2mM EDTA, 20mM Tris pH 8.1, 167 mM NaCl) 
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και το κατάλληλο αντίσωµα και επωάζονται για 12-16 ώρες στους 4oC υπό ήπια 

ανάδευση (rotation). Ταυτόχρονα, προετοιµάζεται η ρητίνη (beads) που θα 

χρησιµοποιηθεί την επόµενη µέρα (20µl Protein G για κάθε δείγµα), µε τρεις 

πλύσεις µε ChIP Dilution Buffer και επώαση µε 1mg/ml BSA και 100ng/µl salmon 

sperm DNA, στο ίδιο διάλυµα (100µl συνολικός όγκος για κάθε 20µl σφαιριδίων), 

επίσης για 12-16 ώρες υπό ήπια ανάδευση. Την επόµενη µέρα τα σφαιρίδια 

παραλαµβάνονται µε φυγοκέντρηση (6000 rpm, 4oC, 1-2 λεπτά) και προστίθονται 

στα δείγµατα, τα οποία αφήνονται για άλλες τρεις ώρες υπό ανάδευση. Στη 

συνέχεια τα σφαιρίδια πλένονται δύο φορές µε Low Salt Buffer (0.1% SDS, 1% 

Triton, 2mM EDTA, 20mM Tris pH 8.1, 150 mM NaCl), δύο φορές µε High Salt 

Buffer (ίδιο µε το Low, µε µόνη διαφορά τα 500mM NaCl) και τέλος, µία φορά µε 

TE. 

 

Αποµόνωση DNA:   Στο σηµείο αυτό αποψύχονται τα inputs και σε κάθε δείγµα 

προστίθονται 170µl TE, 4µl Proteinase K και 5µl SDS 20%, επωάζονται για 3 

ώρες στους 55oC και στη συνέχεια µεταφέρονται στους 65oC. Την επόµενη µέρα 

γίνονται δύο καθαρισµοί µε φαινόλη, καθαρισµός µε χλωροφόρµιο και 

κατακρήµνιση του DNA (µε την προσθήκη 1:100 γλυκογόνου συγκέντρωσης 

20ng/µl ώστε να είναι ορατό το ίζηµα). Τέλος, τα inputs επαναδιαλύονται σε 250µl 

νερό ενώ τα προϊόντα κατακρηµνίσεων σε 50µl. 5µl από το κάθε δείγµα 

χρησιµοποιείται για ανάλυση µε real-time PCR. 

 

 

2.6 Κυτταροκαλλιέργειες 
 
2.6.1 Τεχνικές διαµόλυνσης κυττάρων 
 
∆ιαµόλυνση κυττάρων που µεγαλώνουν σε µονοστιβάδα (adherent cells): Οι 

διαµολύνσεις έγιναν µε τη Metafectene Pro, ευγενικό δώρο της Biontex. Η 

αναλογία λιποφεκταµίνης:DNA εξαρτάται από την κυτταρική σειρά (2:1 για HeLa, 

2:1 ή 4:1 για COS7), ενώ η συνολική ποσότητα συµπλόκου εξαρτάται από το 

µέγεθος της καλλιέργειας και προσδιορίζεται από τον πίνακα οδηγιών. Η 

λιποφεκταµίνη και το DNA διαλύονται σε κατάλληλους όγκους θρεπτικού χωρίς 
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ορρό και στη συνέχεια το διάλυµα του DNA προστίθεται στο διάλυµα της 

λιποφεκταµίνης χωρίς ανάδευση (όλα τα διαλύµατα πρέπει να είναι σε 

θερµοκρασία δωµατίου). Το µίγµα επωάζεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 15-20 

λεπτά προκειµένου να σχηµατιστεί το ίζηµα και στη συνέχια προστίθεται σε 

σταγόνες σε κύτταρα κυτταρικής πυκνότητας (confluency) 30-60%. Τα κύτταρα 

είναι έτοιµα προς ανάλυση σε 48 ώρες περίπου. 

 

 

∆ιαµόλυνση κυττάρων που µεγαλώνουν εν αιωρήσει (suspension): Τα 

περισσότερα πειράµατα στην εργασία αυτή αφορούν λεµφοκύτταρα, για τα οποία 

η µέθοδος επιλογής είναι η ηλεκτροδιαµόλυνση. Για τα SJO οι βέλτιστες συνθήκες 

προσδιορίστηκαν ως εξής: Σε κυψελίδα 0.4cm: όγκος 370µl, χωρητικότητα 

(ρεύµατος) 500µFD, τάση 240V, θερµοκρασία δωµατίου. Υπό τις συνθήκες αυτές 

µία καλή (αγώγιµη) κυψελίδα δίνει χρόνο διέλευσης ρεύµατος µικρότερο ή ίσο µε 

16msec. Τα κύτταρα πλένονται, επαναιωρούνται σε θρεπτικό χωρίς ορρό και 

αναµιγνύονται µε 30-40ng DNA (τιµή Nanodrop) σε κάθε κυψελίδα. Εφαρµόζεται ο 

ηλεκτρικός παλµός και τα κύτταρα αφαιρούνται απο την κυψελίδα αµέσως και 

αφήνονται για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθεται πλήρες θρεπτικό και 

αφήνονται στον επωαστήρα. Τα κύτταρα είναι έτοιµα προς ανάλυση στις 18-36 

ώρες συνήθως. 

 

 
2.6.2 Μετρήσεις ενζυµικής δραστικότητας γονιδίων αναφοράς 
 

Τα κύτταρα µαζεύονται και πλένονται µε PBS. Στη συνέχεια επαναιωρούνται σε 

200 µl Tris pH7.8, 250mM και λύονται µε την εφαρµογή 3 παλµών υπερήχων 3 

δευτερολέπτων σε ένταση 40%. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 14000 rpm για 5 

λεπτά. Το καθαρό υπερκείµενο χρησιµοποιείται στη συνέχεια. 

 

∆οκιµή λουσιφεράσης: 20µl  από το υπερκείµενο αναµειγνύονται µε 20µl 

λουσιφερίνης και ο φθορισµός µετράται αµέσως. Στην περίπτωση των 

λεµφοκυττάρων χρησιµοποιούνται 80µl υπερκειµένου. 
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∆οκιµή γαλακτοσιδάσης: 20µl από το υπερκείµενο (80µl για τα λεµφοκύτταρα) 

αναµειγνύονται µε 170 µl lacZ buffer και 30µl ONPG και επωάζονται στους 37oC 

µέχρι να εµφανιστεί κίτρινο χρώµα (θεωρητικός χρόνος: µία ώρα – στην πράξη 

εκχυλίσµατα από HeLa είναι έτοιµα προς µέτρηση σχεδόν άµεσα, ενώ 

εκχυλίσµατα από λεµφοκύτταρα απαιτούν αρκετές ώρες). Στη συνέχεια η 

αντίδραση σταµατά µε την προσθήκη 40 µl Na2CO3 1M και γίνεται η µέτρηση στα 

414nm (φίλτρο 3 του µηχανήµατος). 

 
 
2.6.3 Παρασκευή συνολικών πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων από κύτταρα 

(whole cell extracts) 
 
Τα κύτταρα µαζεύονται και πλένονται µε PBS. Στη συνέχεια επαναιωρούνται σε 

κατάλληλη ποσότητα EBC (50mM Tris pH8, 170mM NaCl, 0.5% NP40, 50mM 

NaF) και επωάζονται στον πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 

λεπτά στις 14000 rpm και το υπερκείµενο παραλαµβάνεται προς χρήση ή 

φυλάσσεται στους -80oC µετά από προσθήκη γλυκερόλης σε τελική συγκέντρωση 

10%. 
 
 
2.6.4 Προετοιµασία λεµφοκυττάρων για ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής 

(FACS) 
 

Τα κύτταρα παραλαµβάνονται µε φυγοκέντρηση και πλένονται µε PBS. Στη 

συνέχεια επαναιωρούνται σε 50µl PBS που περιέχει 3% FBS και 1:500 αζίδιο 

(NaN2) και τα αντισώµατα και επωάζονται στους 4oC και απουσία φωτός για 30-60 

λεπτά. Εκτός από τα δείγµατα προς ανάλυση και τα τυχόν θετικά/αρνητικά 

δείγµατα που µπορεί να είναι διαθέσιµα, περιλαµβάνονται και ένα δείγµα χωρίς 

αντισώµατα και (προκειµένου για ταυτόχρονη χρώση µε πολλά αντισώµατα) 

θετικά δείγµατα αναφοράς που έχουν επωαστεί µε ένα µόνο αντίσωµα κάθε φορά, 

προκειµένου να γίνουν οι ρυθµίσεις (compensation) του µηχανήµατος. Μετά την 

επώαση ακολουθεί πλύση µε το PBS-FBS-αζίδιο, τα κύτταρα επαναιωρούνται σε 

κατάλληλο όγκο PBS και υποβάλλονται στην ανάλυση. 
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2.6.5 Αποµόνωση υποπληθυσµού µε το (τροποποιηµένο) σύστηµα 
MACSelect 

 

Γίνεται διαµόλυνση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού κυττάρων χωρισµένων 

σε κατάλληλο αριθµό αντιδράσεων µε τα πλασµίδια RFX5-IRES-CD4.  Για τα 

κύτταρα SJO η επιφανειακή έκφραση CD4 ήταν ικανοποιητική στις 24 ώρες 

περίπου, οπότε τα κύτταρα πλένονται και επαναιωρούνται σε 200 µl PBS. 

Προστίθενται 40µl αντισώµατος και επωάζονται για 90 λεπτά υπό ήπια ανάδευση 

(rotation) στους 4oC. Στη συνέχεια πλένονται δύο φορές µε PBS και 

επαναιωρούνται και πάλι στα 200µl, ενώ ταυτόχρονα  χρησιµοποιώντας τον ειδικό 

µαγνήτη πλένονται 10 µl µαγνητικών σφαιριδίων για κάθε δείγµα. Στη συνέχεια τα 

κύτταρα αφήνονται να αλληλεπιδράσουν µε τα µαγνητικά σφαιρίδια όπως και 

προηγουµένως, για µία ώρα. Στο τέλος της επώασης τα θετικά κύτταρα 

διαχωρίζονται µε τη βοήθεια του ειδικού µαγνήτη και καλλιεργούνται σε RPMI 

χωρίς να είναι απαραίτητη η αποµάκρυνση των σφαιριδίων. 
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3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



3.1 Χαρτογράφηση των καταλοίπων αργινίνης του 

παράγοντα RFX5 που µεθυλιώνονται 
 

Η κλασσική στρατηγική χαρτογράφησης µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων 

περιλαµβάνει σε πρώτο στάδιο διαδοχικούς κύκλους κλωνοποιήσεων, µε σκοπό 

τον εντοπισµό της τροποποίησης σε όσο το δυνατόν µικρότερη περιοχή της 

πρωτεΐνης και σε δεύτερο, τη µετάλλαξη των πιθανών καταλοίπων-στόχων. Σε 

κάθε στάδιο µετά την κλωνοποίηση/µεταλλαξιγένεση, οι πρωτεΐνες-υποστρώµατα 

εκφράζονται, τροποποιούνται in vitro και στη συνέχεια ελέγχονται για την ύπαρξη 

της τροποποίησης, είτε µε κατάλληλα αντισώµατα, είτε µε ανίχνευση ραδιενέργειας 

(αν έχει χρησιµοποιηθεί ραδιενεργός δότης της προστιθέµενης οµάδας) [72]. Στην 

περίπτωση της µεθυλίωσης, η εργασία µε αντισώµατα έχει αποδειχτεί 

προβληµατική κατά περιπτώσεις [56] αλλά και στο εργαστήριό µας στο παρελθόν, 

οπότε προτιµήθηκε η χρήση ραδιενεργού δότη µεθυλίου (14C-SAM). 

 

Σηµαντική είναι επίσης η διαφορά που προκύπτει από την επιλογή φορέων 

κλωνοποίησης και επιτόπων µε τους οποίους συντήκονται τόσο τα τµήµατα του 

παράγοντά µας, όσο και οι µεθυλοτρανσφεράσες.  Σύµφωνα µε το πρότυπο 

πρωτόκολλο in vitro µεθυλίωσης [73], οι µεθυλοτρανσφεράσες εκφράζονται ως 

GST-πρωτεΐνες, κατακρηµνίζονται µε τη χρήση σφαιριδίων γλουταθειόνης και στη 

συνέχεια δεν εκλούονται, αλλά χρησιµοποιείται το εναιώρηµα των σφαιριδίων, το 

οποίο µε την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας γλυκερόλης µπορεί να διατηρηθεί 

στους -20oC για µεγάλο διάστηµα.  Οι πρώτες απόπειρες µεθυλίωσης στο 

εργαστήριό µας έγιναν χρησιµοποιώντας GST-υποστρώµατα και δεν υπήρξαν 

ικανοποιητικές. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στην περίπτωση αυτή ο σωστός 

προσανατολισµός µεθυλοτρανσφεράσης-υποστρώµατος παρεµποδίζεται, είτε 

λόγω πρόσδεσης και των δύο στα σφαιρίδια, είτε λόγω διµερισµού της GST-

πρωτεΐνης. Επιπλέον, η έκλουση της µεθυλοτρανσφεράσης από τα σφαιρίδια 

προκαλεί απώλεια της δραστικότητάς της, ενώ σύντηξή της µε τον His- επίτοπο 

δίνει επίσης χαµηλής δραστικότητας µεθυλοτρανσφεράσες.  Εποµένως, και παρά 

τη µεγαλύτερη δυσκολία στην έκφραση µεγάλου αριθµού υποστρωµάτων, ο 

συνδυασµός GST-µεθυλοτρανσφεράσης και His-υποστρωµάτων επιβλήθηκε 

λόγω των αναγκών της αντίδρασης µεθυλίωσης. 
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Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται η περίληψη της διαδικασίας 
χαρτογράφησης και τα διάφορα στάδιά της. Κάθε στάδιο αντιστοιχεί στην 
κλωνοποίηση των εικονιζόµενων τµηµάτων στο φορέα pRSET, την 
έκφραση της αντίστοιχης πρωτεΐνης σε βακτήρια BL21, τον καθαρισµό της 
(σε µη αποδιατακτικές συνθήκες για τις περισσότερες πρωτεΐνες) και τη 
µεθυλίωσή της χρησιµοποιώντας 14C-SAM, η οποία και ανιχνεύεται µε τη 
χρήση PhosphorImager.  Οι µεταλλάξεις που απεικονίζονται στο τελευταίο 
στάδιο έγιναν ξεχωριστά η κάθε µία, ενώ ταυτόχρονα µε τη µεθυλίωσή τους 
έγινε και µεθυλίωση ίσης ποσότητας του αντίστοιχου αγρίου τύπου 
τµήµατος, προκειµένου να συγκριθεί µαζί της η ένταση της µεθυλίωσης των 
µεταλλαγµάτων. 
 

 

3.1.1 Χαρτογράφηση των καταλοίπων αργινίνης που µεθυλιώνονται από 
την CARM1 

 

Σε προηγούµενο στάδιο της εργασίας είχε µελετηθεί η µεθυλίωση του RFX5 από 

την CARM1 και οι πιθανοί στόχοι της περιορίστηκαν στην αµινοξική περιοχή 322-

376 και µόνο. Η εργασία που περιγράφεται εδώ ξεκίνησε µεταλλάσσοντας τα 

πιθανά κατάλοιπα-στόχους στην περιοχή αυτή. Οι µεταλλάξεις έγιναν στην 

αµέσως µεγαλύτερη εξεταζόµενη περιοχή (322-479), µε βάση δύο κριτήρια: 

Αφενός η περιοχή αυτή είναι αρκετά µικρή ώστε η παραγόµενη πρωτεΐνη να 

εκφράζεται καλά και να δίνει ισχυρά σήµατα µεθυλίωσης, αλλά αφεταίρου αρκετά 

µεγάλη και µε κατάλληλες θέσεις περιορισµού στα άκρα της ώστε να είναι δυνατή 

η µετακλωνοποίησή της προκειµένου να ανασυσταθεί ο πλήρους µήκους RFX5 σε 

επόµενο στάδιο. 

 

Στο Σχήµα 3.1.1 δίνονται η περίληψη της διαδικασίας εντοπισµού της περιοχής 

322-376 ως την περιοχή µεθυλίωσης και στο Σχήµα 3.1.2 οι µεθυλιώσεις των 

αντίστοιχων µεταλλαγµάτων, από τις οποίες προκύπτει ότι µεθυλιώνονται τα 

κατάλοιπα R328 και R354. Και οι δύο αργινίνες ανήκουν στην πλούσια σε 

προλίνες περιοχή. 
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(R328, R335, R338, R354, R370)

= Το τµήµα 
µεθυλιώνεται

= Το τµήµα δε 
µεθυλιώνεται

= Αργινίνη

322

377 434

197 479

 

 

Σχήμα 3.1.1:  Μεθυλίωση από CARM1 
 
Περίληψη της διαδικασίας εντοπισμού της περιοχής 322‐376 ως την περιοχή που μεθυλιώνεται 
από  την  CARM1.  Κάθε  γραμμή  αντιστοιχεί  σε  ένα  στάδιο, στο  οποίο  κλωνοποιήθηκαν  και 
εκφράστηκαν ως His‐πρωτεΐνες οι περιοχές που απεικονίζονται. Τα τμήματα που βρέθηκαν να 
μεθυλιώνονται σε κάθε στάδιο της διερεύνησης απεικονίζονται με πράσινο, ενώ αναγράφονται 
οι αργινίνες που περιέχονται στο μικρότερο τμήμα που μεθυλιώνεται. Οι αργινίνες αυτές είναι 
που μεταλλάχθηκαν στο επόμενο στάδιο. 

Wild Type R328A R335A R338AWT         R328A       R335A        R338A

WT         R328A       R335A        R338A

Wild Type R328A R335A R338AWT         R328A       R335A        R338AWild Type R328A R335A R338AWT         R328A       R335A        R338A

WT         R328A       R335A        R338A

WT R328A R338A R354A R370AWT      R328A    R338A   R354A   R370A

WT      R328A    R338A   R354A   R370A

WT R328A R338A R354A R370AWT      R328A    R338A   R354A   R370AWT R328A R338A R354A R370AWT      R328A    R338A   R354A   R370A

WT      R328A    R338A   R354A   R370A

Σήµα 14C

Ποσότητα πρωτεΐνης 
(Coomassie)

Ποσοτικοποίηση
σήµατος 14C

 

 

Σχήμα 3.1.2:  Μεθυλίωση μεταλλαγμάτων από CARM1 
 
Οι  αργινίνες  που  εντοπίστηκαν  ως  πιθανοί  στόχοι  της  μεθυλίωσης  με  βάση  τις  διαδοχικές 
κλωνοποιήσεις μεταλλάχθηκαν στο  τμήμα 322‐479.  Στη συνέχεια μεθυλιώθηκαν  ίσες ποσότητες 
από  κάθε  πρωτεΐνη  και  το  σήμα  της  μεθυλίωσης  ποσοτικοποιήθηκε  χρησιμοποιώντας  το 
πρόγραμμα Image Quant 5.2 της Molecular Dynamics (www.mdyn.com). 
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α)

 

 

 
 

 

Σχήμα 3.1.3:  Μεθυλίωση του αμινοτελικού άκρου του RFX5 από την PRMT1 
 
Και στα δύο σχήματα: 1 = RFX5‐1‐195, 2 = RFX5‐1‐119, 3 = RFX5‐95‐195, 4 = RFX5‐197‐319, 
5 = RFX5‐95‐141, 6 = RFX5‐142‐195. 
α)  Περίληψη  της  διαδικασίας  προσδιορισμού  της  αμινοξικής  περιοχής  142‐195  ως  την 
περιοχή που περιλαμβάνει τους στόχους μεθυλίωσης για το αμινοτελικό άκρο του RFX5.
Δίνονται  τα διαδοχικά στάδια περιορισμού της περιοχής – κάθε στάδιο αντιστοιχεί στην 
κλωνοποίηση, έκφραση και μεθυλίωση των τμημάτων που δίνονται σχηματικά. 
β) Μεθυλίωση  των  τμημάτων  που  περιγράφονται  παραπάνω  –  οι  εικόνες  είναι  από  τα 
Στάδια  2  και  3.  Το  Στάδιο  1  δεν  απεικονίζεται  εδώ  αφού  οι  σχετικές  πρωτεΐνες  έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως θετικά δείγματα αναφοράς για τα επόμενα στάδια. 
 

Στάδιο 3 Στάδιο 2 
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3.1.2 Χαρτογράφηση των καταλοίπων αργινίνης που µεθυλιώνονται από 

 

πως φαίνεται στα σχήµατα 3.1.3 εώς 3.1.6, η PRMT1 έχει στόχους τόσο στο 

ρ  

την PRMT1 

Ό

αµινοτελικό όσο και στο καρβοξυτελικό τµήµα του RFX5. Για το µεν αµινοτελικό 

τµήµα η µεθυλίωση εντοπίστηκε αρχικά στην αµινοξική περιοχή 120-195 (αφού 

αποκλείστηκαν τα κατάλοιπα 1-119) και στη συνέχεια στην περιοχή 142-195 

(Σχήµα 3.1.3). Οι µεταλλάξεις των 5 αργινινών που περιέχονται µεταξύ των 

αµινοξέων 142-195 έγιναν στην ευρύτερη περιοχή 1-195 µε βάση τα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (καλή έκφραση πρωτεΐνης και ένταση µεθυλίωσης 

αφενός και δυνατότητα µετακλωνοποίησης στο πλήρους µήκους µόριο 

αφεταίρου). Στην περίπτωση αυτή, επειδή οι α γινίνες 149-150 και οι 165-166 

βρίσκονται σε γειτονία µεταλλάχθηκαν (τουλάχιστον αρχικά) µαζί. Ειδικά για την 

αργινίνη 149 έγινε και µοναδική µεταλλαγή, ίδια µε αυτήν που συναντάται στον 

ασθενή που ονοµάστηκε κωδικοποιηµένα Ker (R149Q) και ο οποίος παρουσίασε 

µία ιδιαίτερη περίπτωση του «συνδρόµου των γυµνών λεµφοκυττάρων» (BLS – 

βλ. Εισαγωγή). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1.4 η µεθυλίωση του αµινοτελικού 

τµήµατος εντοπίστηκε τελικά στην αργινίνη 154. 

 

 

Σχήμα 3.1.4:  Μεθυλίωση μεταλλαγμάτων από PRMT1 

μεθυλίωσης  με  βάση  τις  διαδοχικές 
η σ  

 
Οι  αργινίνες  που  εντοπίστηκαν  ως  πιθανοί  στόχοι  της 
κλωνοποιήσεις μεταλλάχθηκαν στο τμήμα 1‐195. Στη συνέχεια μεθυλιώθ καν ί ες ποσότητες 
από κάθε πρωτεΐνη. Η μεταλλαγή της αργινίνης 154 καταστρέφει εντελώς τη μεθυλίωση, ενώ 
η μεταλλαγή των υπόλοιπων αργινινών δεν έχει καμία επίδραση. 
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= Το τµήµα 
µεθυλιώνεται

= Το τµήµα δε 
µεθυλιώνεται

= Αργινίνη

322

377 434

197 479

400

Στάδιο 2Στάδιο 2

Στάδιο 3Στάδιο 3

Στάδιο 4Στάδιο 4

α)

1 2

3

4 5 6

7

 
Στάδιο 3 Στάδιο 4  

Σχήμα 3.1.5:  Μεθυλίωση του καρβοξυτελικού άκρου του RFX5 από την PRMT1 
 
Και στα δύο σχήματα: 1 = RFX5‐197‐319, 2 = RFX5‐322‐479, 3 = RFX5‐480‐616, 4 = RFX5‐
322‐376, 5 = RFX5‐377‐433, 6 = RFX5‐434‐479, 7 = RFX5‐377‐409. 
α)  Περίληψη  της  διαδικασίας  περιορισμού  των  περιοχών  μεθυλίωσης  για  το 
καρβοξυτελικό άκρο του RFX5. Δίνονται  τα διαδοχικά στάδια  της χαρτογράφησης –  κάθε 
στάδιο  αντιστοιχεί  στην  κλωνοποίηση,  έκφραση  και  μεθυλίωση  των  τμημάτων  που 
δίνονται σχηματικά. 
β)  Μεθυλίωση  των  τμημάτων  που  περιγράφονται  παραπάνω  –  οι  εικόνες  είναι  από  τα 
Στάδια  3  και  4.  Το  Στάδιο  2  δεν  απεικονίζεται  εδώ  αφού  οι  σχετικές  πρωτεΐνες  έχουν 
χρησιμοποιηθεί  ως  θετικά  δείγματα  αναφοράς  για  τα  επόμενα  στάδια.  Για  το  Στάδιο  4 
δίνεται, ενδεικτικά μόνο, και η ποσοτικοποίηση των σημάτων.
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Όσον αφορά το καρβοξυτελικό τµήµα του RFX5, εντοπίστηκαν πολλές 

µεθυλιώσεις, αρχικά στην περιοχή 322-479 και στη συνέχεια στα επί µέρους 

τµήµατα 322-376, 377-433 και 434-479 (Σχήµα 3.1.5α και 3.1.5β αριστερά). Στην 

περίπτωση αυτή η στρατηγική χαρτογράφησης διαφοροποιήθηκε κάπως. Έτσι, για 

τις µεν αργινίνες στο τµήµα 322-376, οι οποίες ανήκουν στην πλούσια σε προλίνες 

περιοχή έγιναν οι µεταλλαγές (υποχρεωτικά στο µικρότερο τµήµα 322-376, βλ. 

Σχήµα 3.1.6) ενώ η περιοχή 377-433 περιορίστηκε περαιτέρω2 (Σχήµα 3.1.5β 

δεξιά). Από την ανάλυση αυτή βρέθηκε να µεθυλιώνονται οι αργινίνες 338, 370 και 

400, χωρίς να αποκλειστεί τελείως το ενδεχόµενο να µεθυλιώνεται και κάποια 

(πιθανότατα µία) από τις 410, 415 ή 432. Η περιοχή 434-479 περιέχει δύο 

αργινίνες που µεθυλιώνονται, αλλά αγνοήθηκε αρχικά, λόγω του ότι δεν άνηκε 

σε/περιείχε κάποια γνωστή επικράτεια. Όπως συµβαίνει συχνά, η περιοχή αυτή 

παρουσίασε τελικά το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και εξετάζεται στην επόµενη 

ενότητα (3.3). 

 

 

Σχήμα 3.1.6:  Μεθυλίωση μεταλλαγμάτων της περιοχής 322‐376 από PRMT1 
 
Οι αργινίνες που περιέχονται στο τμήμα 322‐376 μεταλλάχθηκαν στο ίδιο τμήμα, προκειμένου 
να  αποφευχθεί  παρεμβολή  από  γειτονικές  μεθυλιώσεις.  Στη  συνέχεια  μεθυλιώθηκαν  ίσες 
ποσότητες  από  κάθε  πρωτεΐνη  και  το  σήμα  της  μεθυλίωσης  ποσοτικοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Image Quant 5.2. 

                                                 
2 Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η συναινετική (consensus) αλληλουχία που αναγνωρίζουν οι 
µεθυλοτρανσφεράσες αργινινών είναι µικρή (τουλάχιστον στην περίπτωση της PRMT1 για την 
οποία έχουν ταυτοποιηθεί πολλά υποστρώµατα και έχει προσδιοριστεί µια τέτοια αλληλουχία) και 
µπορεί να περιέχεται σε ιδιαίτερα µικρά πεπτίδια. Όσον αφορά το χειρισµό των µικρότερων 
τµηµάτων της πρωτεΐνης, καθίσταται δυνατός διότι οι φορείς pRSET που χρησιµοποιήθηκαν 
προσθέτουν αρκετά αµινοξέα στην τελική πρωτεΐνη (γύρω στα 50-60 ανάλογα µε την πλασµιδιακή 
κατασκευή) µε αποτέλεσµα το τελικό πεπτίδιο να έχει µέγεθος ~10kDa. Εννοείται ότι οι αργινίνες 
που περιέχονται στα αµινοξέα αυτά ελέγθηκαν για τυχόν µεθυλίωση και δε µεθυλιώνονται, όπως 
άλλωστε φαίνεται για παράδειγµα στην περίπτωση του τµήµατος 480-616 που τα περιέχει. 
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3.1.3 Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις µεθυλοτρανσφεράσες αργινινών και 
το ενισχυόσωµα 

 

Εκτός από τη µεθυλίωση του RFX5 από την CARM1, σε προηγούµενη εργασία 

είχαµε δει ότι υπάρχει και φυσική αλληλεπίδραση ανάµεσα στην CARM1 και τον 

RFX5, όπως και ανάµεσα στον RFX5 και την PRMT1. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

γίνονται µέσω του αµινοτελικού άκρου του RFX5 (και συγκεκριµένα τα κατάλοιπα 

1-195). 

 

Με την εισαγωγή και της PRMT6 στην έρευνά µας (βλ. ενότητα 3.3) θελήσαµε να 

διερευνήσουµε την έκταση που παίρνουν τελικά οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στο 

ενισχυόσωµα και τις µεθυλοτρανσφεράσες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 

οι GST-κατασκευές των µεθυλοτρανσφερασών που περιγράφονται στην εργασία 

αυτή και προϋπάρχουσες His-κατασκευές για το ενισχυόσωµα. Αφού 

παρασκευάστηκαν οι αντίστοιχες πρωτεΐνες έγινε αλληλεπίδρασή τους µία προς 

µία, ακολουθώντας το πρωτόκολλο συγκατακρήµνισης GST-πρωτεϊνών. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1.5, ο CIITA αλληλεπιδρά τόσο µε την CARM1 

(PRMT4) όσο και µε την PRMT6, ενώ δε φαίνεται να αλληλεπιδρά µε την PRMT1. 

Αντίθετα, οι RFXAP και RFXANK δε φαίνεται να αλληλεπιδρούν. Σηµειώνεται ότι 

στο εργαστήριο µας ο CIITA δεν έχει βρεθεί να µεθυλιώνεται. Ο RFX5 

αλληλεπιδρά και µε την PRMT6, επίσης µέσω του αµινοτελικού άκρου του (1-195). 

 

 

Σχήμα 3.1.7:  Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στο ενισχυόσωμα και τις PRMTs 
 
In vitro αλληλεπίδραση ανάμεσα στις GST‐
PRMT1 ή ‐4 ή ‐6 και τους παράγοντες His‐
CIITA  ή  RFXANK  ή  RFXAP.  Στην  πρώτη 
στήλη φορτώθηκε  το 1/10  της ποσότητας 
της His‐  πρωτεΐνης  που  χρησιμοποιήθηκε 
στην αλληλεπίδραση. Ως αρνητικό δείγμα 
ανάφορας  έγινε  αλληλεπίδραση  με  την 
πρωτεΐνη  GST  (δείγμα  GST(‐)).  Τα  κενά 
αποτελούν  τα  όρια  διαφορετικών 
πηκτωμάτων  ακρυλαμίδης  που  έτρεξαν 
παράλληλα. 
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Σχήμα 3.1.8: Αλληλεπίδραση του RFX5 με 
την PRMT6 
 
Στο  πείραμα  αυτό  διερευνήθηκε  αφενός 
κατά πόσον και αφεταίρου με ποια περιοχή 
αλληλεπιδρά  ο  RFX5  με  την  PRMT6.  Στην 
αριστερή  στήλη  φορτώθηκε  ως  θετικό 
πρότυπο  αναφοράς  (input)  ποσότητα
πρωτεΐνης ίση με το 1/10 της ποσότητας που 
αλληλεπίδρασε  με  την  PRMT6,  ενώ  ως 
αρνητικό  δείγμα  αναφοράς  έγινε  η 
αλληλεπίδραση  με  πρωτεΐνη  GST  (δεύτερη 
στήλη). 

 
 
 

3.2 Αναζήτηση βιολογικής σηµασίας των µεθυλιώσεων 
αργινίνης του παράγοντα RFX5 

 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, βρέθηκαν συνολικά οι θέσεις οκτώ αργινινών-

στόχων µεθυλίωσης, ενώ φαίνεται να µεθυλιώνεται άλλη µία αργινίνη, της οποίας 

η θέση δε διερευνήθηκε περαιτέρω (πρόκειται για µία από τις αργινίνες 410, 415 ή 

432). Ο αριθµός τους ίσως φαίνεται υπερβολικός εκ πρώτης όψεως για µια 

πρωτεΐνη 616 µόλις αµινοξέων, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ο µεγάλος αριθµός 

αργινινών που περιέχει o RFX5: 42 από τα 616 αµινοξέα του είναι αργινίνες, 

ποσοστό 6,8% αντί για 4,2% που ισχύει για τις περισσότερες πρωτεΐνες. Το 

γεγονός αυτό είναι µε τη σειρά του λογικό, αν θυµηθούµε ότι ο RFX5 είναι µία 

πρωτεΐνη που προσδένεται στο DNA και άρα αναµένεται να είναι φορτισµένη 

θετικά. Στο Σχήµα 3.2.1 δίνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης 

των µεθυλιώσεων αργινίνης από το προηγούµενο µέρος της εργασίας. Από το 

σχήµα αυτό γίνεται προφανές και ένα άλλο χαρακτηριστικό των µεθυλιώσεων 

αυτών: Παρά τον αριθµό τους, εντοπίζονται σε πολύ συγκεκριµένες περιοχές του 

RFX5 και συγκεκριµένα την περιοχή πλούσια σε προλίνες κυρίως, ενώ µία 

µεθυλίωση εντοπίζεται στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA και δύο σε µία 

αλληλουχία επαναλήψεων του τύπου – XR –  της οποίας η σηµασία θα συζητηθεί 

αργότερα. 
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Σχήμα 3.2.1:  Αποτελέσματα χαρτογράφησης των αργινινών‐στόχων μεθυλίωσης του RFX5 
 
Οι αργινίνες αναπαρίστανται με κάθετες γραμμές, κόκκινες για τους στόχους της PRMT1, μπλε 
για τους στόχους της CARM1, γκρίζο για όσες δε μεθυλιώνονται. Στο σχήμα δίνονται επίσης οι 
επικράτειες που ήταν γνωστές κατά την περίοδο που γινόταν η χαρτογράφηση. 
Leucine =  επαναλήψεις  λευκίνης  (περιοχή  διμερισμού  του RFX5), DBD =  περιοχή πρόσδεσης 
του DNA, Proline = περιοχή πλούσια σε προλίνες,  ‐XR‐ =  επαναλήψεις  τύπου –XR‐  (όπου R = 
αργινίνη, X = άλλο αμινοξύ), ένα μοτίβο άγνωστης ταυτότητας. 
 

.2.1 Περιοχή πλούσια σε προλίνες (αµινοξικά κατάλοιπα 330-409) 

πως είδαµε από τα προηγούµενα αποτελέσµατα, στην περιοχή αυτή 

ντοπίζονται οι περισσότερες µεθυλιώσεις – ουσιαστικά τα κατάλοιπα αργινίνης 

την περιοχή αυτή είναι µεθυλιωµένα στο σύνολό τους.  Οι πλούσιες σε προλίνες 

εριοχές συνήθως συµµετέχουν σε αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης µε πρωτεΐνη και 

άλιστα έχουν περιγραφεί παραδείγµατα τέτοιων περιοχών όπου η µεθυλίωση 

ργινίνης ρυθµίζει την ικανότητά τους να αλληλεπιδράσουν µε άλλες περιοχές. Για 

αράδειγµα, το µοτίβο PxxPR είναι ένα από τα µοτίβα που αλληλεπιδρούν µε τις 

πικράτειες SH3. Η µεθυλίωσή του στην περίπτωση της πρωτεΐνης Sam 68 

αρεµποδίζει την αλληλεπίδραση αυτή, χωρίς όµως να επηρεάζει την 

λληλεπίδραση του µε περιοχές τύπου WW, µεταβάλλοντας έτσι τη λειτουργία της 

ρωτεΐνης[74]. Ανάλογη δράση έχει και η φωσφορυλίωση τυροσίνης που 

κολουθεί την αργινίνη στην περίπτωση αυτή. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το 

οτίβο PxxPR υπάρχει και στον RFX5 (αµινοξικά κατάλοιπα 334-338), όπως 

πίσης και η φωσφορυλίωση στο κατάλοιπο στη θέση 339 [75] (σερίνη στην 

ερίπτωση του RFX5) αν και καµία από τις πρωτεΐνες µε τις οποίες είναι γνωστό 

τι αλληλεπιδρά ο RFX5 δεν περιέχει περιοχή SH3 ή WW. 

κόµα πιο ενδιαφέρον είναι ότι σύµφωνα µε µία δηµοσίευση, η πλούσια σε 

ρολίνες περιοχή είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση του RFX5 µε το CIITA 

33]. Τα αποτελέσµατα όµως της δηµοσίευσης αυτής διαφωνούν µε τα 

ποτελέσµατα από άλλο εργαστήριο [76], τα οποία δείχνουν το αµινοτελικό άκρο 
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(αµινοξικά κατάλοιπα 121-200) του RFX5 να είναι υπεύθυνο για την 

αλληλεπίδραση µε τον CIITA. Πρώτο µας µέληµα εποµένως ήταν να 

εξακριβώσουµε ποια από τις δύο περιοχές είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση 

µε τον CIITA. Εξετάστηκε λοιπόν η άµεση αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών σε 

πείραµα συγκατακρήµνισης πρωτεϊνών GST, χρησιµοποιώντας υποπεριοχές του 

RFX5 εκφρασµένες ως His-πρωτεΐνες και τον πλήρους µήκους CIITA εκφρασµένο 

ως GST-πρωτεΐνη. Εξίσου µεγάλης σηµασίας µε την αλληλεπίδραση µε τον CIITA 

είναι και η αλληλεπίδραση για το σχηµατισµό του τριµερούς RFX, για την οποία 

µόνη δηµοσιευµένη περιοχή είναι και πάλι το αµινοτελικό άκρο – ως επιπλέον 

έλεγχος έγινε και η αλληλεπίδραση µε τον RFX-ANK. 

 

Όπως βλέπουµε στο σχήµα 3.2.2, η περιοχή που αλληλεπιδρά µε τον CIITA είναι 

σαφώς το αµινοτελικό άκρο και όχι η πλούσια σε προλίνες περιοχή, ενώ µέσω της 

ίδιας περιοχής γίνεται, όπως άλλωστε αναµενόταν, και ο σχηµατισµός του 

συµπλόκου RFX (Σχήµα 3.2.3). Επειδή για τον παράγοντα CREB δεν έχει 

δηµοσιευτεί αλληλεπίδραση θελήσαµε να εξετάσουµε και την περίπτωσή του – 

όπως όµως φαίνεται στο Σχήµα 3.2.4 δεν παρατηρήσαµε αλληλεπίδραση. 

 

Σχήμα 3.2.2: Χαρτογράφηση της περιοχής 
αλληλεπίδρασης με τον CIITA 
 
Κάθε  οριζόντια  γραμμή  αντιστοιχεί  στην  αλληλεπί‐
δραση  ενός  τμήματος  του RFX5  σε  σύντηξη  με  τον 
His‐  επίτοπο.  Στην  πρώτη  στήλη  φορτώθηκε 
ποσότητα  του  RFX5  ίση  με  το  1/10  της  ποσότητας 
που  αλληλεπίδρασε,  στη  δεύτερη  έχουμε  την 
αλληλεπίδραση  με  πρωτεΐνη  GST,  ενώ  στην  τρίτη 
την αλληλεπίδραση με CIITA σε σύντηξη με GST. 
 
Η  πλούσια  σε  προλίνες  περιοχή  περιέχεται  στο 
τμήμα 322‐479 (τέταρτη γραμμή). 
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Σχήμα 3.2.3: Αλληλεπίδραση με τον 
RFXANK 
 
Κάθε οριζόντια γραμμή αντιστοιχεί στην 
αλληλεπίδραση ενός τμήματος του RFX5 
σε  σύντηξη  με  τον  His‐  επίτοπο.  Στην 
πρώτη στήλη φορτώθηκε ποσότητα του 
RFX5 ίση με το 1/10 της ποσότητας που 
χρησιμοποιήθηκε  στην  αλληλεπίδραση, 
στη δεύτερη έχουμε την αλληλεπίδραση 
με  πρωτεΐνη  GST,  ενώ  στην  τρίτη  την 
αλληλεπίδραση  με  τον  RFXANK  σε 
σύντηξη με GST. 
 

   

Σχήμα 3.2.4: Αλληλεπίδραση με τον 
παράγοντα CREB 
 
Στο πείραμα αυτό διερευνήθηκε κατά 
πόσον υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση 
ανάμεσα  στον  RFX5  και  τον 
παράγοντα  CREB.  Στην  αριστερή 
στήλη φορτώθηκε ως θετικό πρότυπο 
αναφοράς  (input)  ποσότητα RFX5  ίση 
με  το  1/10  της  ποσότητας  που 
αλληλεπίδρασε,  ενώ  ως  αρνητικό 
δείγμα  αναφοράς  έγινε  η 
αλληλεπίδραση  με  πρωτεΐνη  GST 
(δεύτερη  στήλη).  Δεν  παρατηρήθηκε 
αλληλεπίδραση.

 

Προσπαθήσαµε λοιπόν να βρούµε ενδείξεις για το ρόλο της πλούσιας σε προλίνες 

περιοχής αναζητώντας παρόµοιες περιοχές στις βάσεις δεδοµένων του NCBI και 

κυρίως χρησιµοποιώντας διάφορους αλγόριθµους διαθέσιµους στο ExPASy 

(www.expasy.org). Η προσπάθεια όµως αυτή απέτυχε, αφού καµία από τις 

αναζητήσεις δεν έδωσε αποτέλεσµα. Προκειµένου να έχουµε µία ένδειξη για το αν 

τελικά η περιοχή αυτή είναι βιολογικά σηµαντική, συγκεντρώσαµε αλληλουχίες του 

RFX5 από διαφορετικά είδη τις οποίες συγκρίναµε χρησιµοποιώντας τον 

αλγόριθµο Clustal, αφού δοµές που έχουν κάποια βιολογική λειτουργία τείνουν να 

συντηρούνται ανάµεσα στα είδη, ενώ οι τυχαίες µεταλλαγές γίνονται πολύ 

καλύτερα ανεκτές σε περιοχές που δεν έχουν συγκεκριµένη λειτουργία και τελικά 

συσσωρεύονται. 
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Σχήμα 3.2.5: Συστοίχιση αλληλουχιών του RFX5 από διαφορετικά είδη 
 
Η συστοίχιση έγινε με το πρόγραμμα Clustal 2.0.12. Τα γνωστά χαρακτηριστικά του RFX5 βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές 
(σύμφωνα με την αρίθμηση της κοινής κλίμακας που βρίσκεται κάτω από τις αλληλουχίες): Περιοχή διμερισμού: 62‐68, Περιοχή 
πρόσδεσης του DNA: 93‐168, Περιοχή πλούσια σε προλίνες: 333‐463, (Bipartite) NLS: 488‐492 & 509‐512, Επαναλήψεις ‐XR‐ (AT‐
hook): 524‐533. Η αρίθμηση για κάθε αλληλουχία ξεχωριστά δίνεται στο τέλος κάθε αλληλουχίας. 



Στο Σχήµα 3.2.5 φαίνεται η συστοίχιση ανάµεσα σε αλληλουχίες που είναι σήµερα 

γνωστές - η αρχική συστοίχιση έγινε ανάµεσα σε λιγότερες αλληλουχίες, για 

κάποιες µάλιστα από τις οποίες έγινε ανασύσταση από µερικές (partial) 

αλληλουχίες, αλλά το αποτέλεσµα ήταν εξίσου σαφές: Η πλούσια σε προλίνες 

περιοχή (κατάλοιπα 330-400 στον ανθρώπινο RFX5, 333-463 στην κοινή κλίµακα 

της συστοίχισης) δεν παρουσιάζει συντήρηση ανάµεσα σε διαφορετικά είδη, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχει κάποια συγκεκριµένη βιολογική λειτουργία. 

Από την άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι ορισµένες περιοχές του RFX5 παρουσιάζουν 

εξαιρετική συντήρηση και συγκεκριµένα η πλούσια σε λευκίνες περιοχή 

(κατάλοιπα 62-68) που είναι γνωστό ότι αποτελεί την περιοχή διµερισµού [30, 31], 

η χαρακτηριστική για την οικογένεια RFX περιοχή πρόσδεσης του DNA [2, 29] 

(κατάλοιπα 92-166 στον ανθρώπινο RFX5 και 93-168 στο σχήµα) και το µέχρι τότε 

άγνωστης λειτουργίας µοτίβο επαναλήψεων –XR–, το οποίο µάλιστα παρουσιάζει 

εξαιρετική συντήρηση, αφού είναι απόλυτα συντηρηµένο ενώ βρίσκεται σε µία 

ευρύτερη, µη συντηρηµένη περιοχή (κατάλοιπα 460-472 στον ανθρώπινο RFX5 

και 521-533 στο σχήµα). Σε µικρότερο βαθµό είναι συντηρηµένο και µέρος του 

αργότερα δηµοσιευµένου σήµατος πυρηνικού εντοπισµού του RFX5 [32].  

 

Από την πλούσια σε προλίνες περιοχή είναι µερικώς συντηρηµένα µόνο τα πρώτα 

10-15 αµινοξέα, τα οποία περιλαµβάνουν το µοτίβο PxxPR που αναφέρθηκε στην 

αρχή της ενότητας αυτής. Η σχετική αργινίνη είναι η αργινίνη 338. Η µεταλλαγή 

της λοιπόν κλωνοποιήθηκε αρχικά στο πλήρους µήκους µόριο RFX5 και στη 

συνέχεια σε ευκαρυωτικό φορέα προκειµένου να δοκιµαστεί η δραστικότητά της in 

vivo. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η κυτταρική σειρά SJO, η οποία 

προέρχεται από ασθενή µε το σύνδροµο BLS και δεν εκφράζει ενδογενή RFX5. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2.6 το µετάλλαγµα δεν παρουσιάζει καµία µεταβολή 

της δραστικότητάς του. Ο βιολογικά σηµαντικός στόχος της µεθυλίωσης 

αναζητήθηκε εποµένως στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA, ενώ αποφασίσαµε να 

διερευνήσουµε περαιτέρω την επανάληψη τύπου –XR–. 
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Σχήμα 3.2.6: Δραστικότητα του μεταλλάγματος 
R338A 
 
Διαφορετικές  ποσότητες  RFX5,  αγρίου  τύπου  ή 
έχοντας  τη  μεταλλαγή  R338A,  διαμολύνθηκαν 
στην κυτταρική σειρά SJO η οποία δεν εκφράζει 
ενδογενή  RFX5.  Ταυτόχρονα  διαμολύνθηκαν 
ίσες ποσότητες του γονιδίου της λουσιφεράσης 
υπό  τον  έλεγχο  του  υποκινητή  DRA.  Στη 
συνέχεια  η  δραστικότητα  τους  ελέγχθηκε  με 
δοκιμή λουσιφεράσης.  Τα αποτελέσματα έχουν 
διορθωθεί  με  δοκιμή  γαλακτοσιδάσης,  το 
γονίδιο  της  οποίας  βρισκόταν  υπό  τον  έλεγχο 
ανεξάρτητου  υποκινητή  (CMV).  Το  μετάλλαγμα 
R338A δεν  παρουσιάζει  καμία  απώλεια  της 
δραστικότητάς του. 

 

 

3.2.2 Περιοχή πρόσδεσης στο DNA 
 

Όπως είδαµε νωρίτερα, η περιοχή πρόσδεσης στο DNA µεθυλιώνεται από την 

PRMT1 σε ένα µόνο κατάλοιπο, την αργινίνη 154. Η περιοχή πρόσδεσης του DNA 

της οικογένειας RFX έχει λυθεί κρυσταλλογραφικά για τον RFX1 και είναι γνωστό 

ότι η αργινίνη αυτή (αργινίνη 499 στην περίπτωση του RFX1) είναι σηµαντική, 

αφού είναι ένα από τα αµινοξέα που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία δεσµών 

µε το DNA. Παρατηρώντας τη δοµή του RFX1 και την αντίστοιχη που προκύπτει 

µε µοντελοποίηση για τον RFX5, βλέπουµε επίσης κάτι εξίσου ενδιαφέρον: Η 

αργινίνη 154 βρίσκεται σε συµµετρική θέση µε την αργινίνη 149, η µεταλλαγή της 

οποίας στον ασθενή Ker είχε σαν αποτέλεσµα µία ιδιότυπη περίπτωση του 

συνδρόµου των γυµνών λεµφοκυττάρων (BLS, Βλ. Εισαγωγή). Συγκεκριµένα, σε 

αντίθεση µε τη συνηθισµένη περίπτωση όπου κανένα από τα γονίδια MHCII δε 

µεταγράφεται, στην περίπτωση του ασθενή Ker µία µόνο αλυσίδα από κάθε 

ισοµορφή ήταν ανενεργή και για την ακρίβεια οι αλυσίδες των οποίων τα γονίδια 

έχουν φορά από το κεντροµερές προς τα τελοµερή (σηµειώνεται ότι τα γονίδια για 

τις αλυσίδες α και β κάθε ισοµορφής βρίσκονται σε γειτονία και µε αντιπαράλληλη 

φορά). 
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Σχήμα 3.2.7:  Μεταλλαγή Ker και αργινίνη 154 
 
Αριστερά,  η  περιοχή  πρόσδεσης  του  DNA  της  οικογένειας  RFX  όπως  έχει  λυθεί 
κρυσταλλογραφικά  για  τον  RFX1.  Οι  διακεκομμένες  κίτρινες  γραμμές  υποδεικνύουν  την 
επιφάνεια που αλληλεπιδρά με το DNA. Στο κέντρο, η αντίστοιχη δομή για τον RFX5. Δεξιά, η 
μεταλλαγή  Ker.  Η  αργινίνη  154  σημειώνεται  με  κόκκινο  χρώμα  και  βρίσκεται  σε  θέση 
συμμετρική με την αργινίνη 149 που είναι μεταλλαγμένη στον ασθενή Ker. 

Έχοντας υπόψη µας τα παραπάνω, αποφασίσαµε να εντάξουµε περισσότερα 

γονίδια στη µελέτη µας από το DRA που χρησιµοποιείται συνήθως σαν 

εκπρόσωπος της οικογένειας MHCII. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν και τα 

γονίδια DQA και DQB, τα οποία είναι συντηρηµένα, σε αντίθεση µε τα DPA και 

DPB τα οποία απουσιάζουν από το ποντίκι. Έτσι, εκτός από τον υποκινητή DRA 

που προϋπήρχε στο εργαστήριο, οι υποκινητές DQA, DQB και DRB1 

κλωνοποιήθηκαν σε πλασµίδιο που περιείχε το γονίδιο της λουσιφεράσης υπό τον 

έλεγχό τους. Προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση των µεταλλαγών της περιοχής 

πρόσδεσης στο DNA, αλλά και η επίδραση της µεθυλίωσης αργότερα, 

κατασκευάστηκαν επίσης τα πλήρους µήκους σηµειακά µεταλλάγµατα σε 

ευκαρυωτικούς φορείς σε σύντηξη µε GFP (φορείς pEGFP-C). Στη συνέχεια έγινε 

συνδιαµόλυνση στα κύτταρα SJO και µέτρηση της δραστικότητας της 

λουσιφεράσης. 
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Σχήμα  3.2.8:  Δραστικότητα  των  μεταλλαγμάτων  της  περιοχής  πρόσδεσης  του  DNA σε 
διαφορετικούς υποκινητές 
 
Το  γονίδιο  της  λουσιφεράσης  κλωνοποιήθηκε  υπό  τον  έλεγχο  διαφορετικών  υποκινητών 
και  στη  συνέχεια  μετρήθηκε  η  ενεργοποίηση  που  προκαλείται  από  διαφορετικά 
μεταλλάγματα του RFX5, σε κυτταρική σειρά από την οποία απουσιάζει ο ενδογενής RFX5 
λόγω  μεταλλαγής  (SJO).  Οι  μετρήσεις  είναι  διορθωμένες  ως  προς  σταθερά  εκφραζόμενο 
γονίδιο όπως και προηγουμένως (CMV‐lacZ) και εκφράζονται ως πολλαπλάσια των βασικών 
επίπεδων  έκφρασης  όπως αυτά μετρούνται  κατά  τη  συνδιαμόλυνση με  τον άδειο φορέα 
GFP (fold over vector). 
το Σχήµα 3.2.8 φαίνεται η δραστικότητα των διαφορετικών µεταλλαγµάτων σε 

ιαφορετικούς υποκινητές. Παρατηρούµε τα εξής: 

1) Τα γονίδια DQ είναι γενικά πιο ευαίσθητα σε µεταλλαγές του παράγοντα 

RFX5 από το DRA. 

2) Η διπλή µεταλλαγή των αργινινών 165-166 δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις. 

Αντίθετα, οι µοναδιαίες µεταλλαγές των αργινινών 149 και 154 προκαλούν 

σοβαρή µείωση στα επίπεδα της µεταγραφής, ιδιαίτερα στα γονίδια DQ. Το 

αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε το δηµοσιευµένο ρόλο των αργινινών αυτών 

στην αλληλεπίδραση µε το DNA. Η σοβαρότερη επίπτωση της µεταλλαγής 

της αργινίνης 149 οφείλεται µάλλον στο είδος της µεταλλαγής, αφού µιµείται 

τη µεταλλαγή που παρατηρήθηκε στη φύση (αργινίνη προς γλουταµίνη αντί 

για αλανίνη, το οποίο συνεπάγεται µεταστροφή της πολικότητας από θετική 

προς αρνητική). 

3) ∆εν παρατηρείται για την αργινίνη 154 ειδικότητα αντίστοιχη µε τη 

δηµοσιευµένη για τη µεταλλαγή Ker – για την ακρίβεια ούτε η δραστικότητα 

της µεταλλαγής Ker συµφωνεί µε τη δηµοσιευµένη. Θα πρέπει να τονιστεί 

όµως, ότι οι παρατηρήσεις σχετικά µε τη µετάλλαξη Ker έγιναν στα 

ενδογενή γονίδια κυττάρων που προέρχονταν από τον ασθενή – είναι 

λοιπόν πολύ πιθανόν ότι στην περίπτωση αυτή συµµετέχουν και άλλα 
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φαινόµενα όπως σταθεροποίηση του συµπλόκου από τους υπόλοιπους 

παράγοντες, συµµετοχή της δοµής της χρωµατίνης κλπ. Η µέτρηση των 

ενδογενών γονιδίων δεν είναι εφικτή στην περίπτωση της παροδικής 

διαµόλυνσης λόγω των εξαιρετικά χαµηλών επιπέδων επιτυχίας (% θετικών 

κυττάρων, Βλ. Κεφάλαιο 3.3.5). 

 

Παρά την απόκλιση από τα ίσως αναµενόµενα αποτελέσµατα, η αργινίνη 154 

παραµένει ένα σηµαντικό κατάλοιπο για την πρόσδεση στο DNA. Προκειµένου να 

εξετάσουµε την επίδραση της µεθυλίωσής της από την PRMT1 επιλέχθηκε ο 

υποκινητής DRA που παρουσιάζει κάποια δραστικότητα ακόµα και όταν η αργινίνη 

154 έχει µεταλλαχθεί προς αλανίνη και συγκρίθηκε το αποτέλεσµα που έχει η 

επίδραση της PRMT1 στη µεταγραφή όταν αυτή προκαλείται από τον αγρίου 

τύπου RFX5 και όταν προκαλείται από το µετάλλαγµα R154A το οποίο δε µπορεί 

να µεθυλιωθεί.  

 

Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.2.9, η PRMT1 προκαλεί µια µικρή αύξηση της 

µεταγραφής όταν συνεκφράζεται µε τον αγρίου τύπου RFX5. Αντίστοιχη όµως 

είναι και η αύξηση που προκαλεί όταν συνεκφράζεται µε το µετάλλαγµα R154A, 

δείχνοντας ότι η δράση της δε µεσολαβείται από την αργινίνη 154. Η µεθυλίωση 

της αργινίνης 154 δε φαίνεται εποµένως να είναι σηµαντική. Η αύξηση που 

βλέπουµε ενδεχοµένως να οφείλεται στη µεθυλίωση της περιοχής που 

αναγνωρίσαµε αργότερα ως µία AT-hook, λόγω της απελευθέρωσης µεγαλύτερης 

ποσότητας του RFX5 για τον υποκινητή DRA (βλ. 3.3.4). 
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Σχήμα  3.2.9:  Επίδραση  της  PRMT1  στο 
μετάλλαγμα R154A 
 
Συν‐έκφραση  της  PRMT1  με  τον  αγρίου  τύπου 
RFX5  ή  το  μετάλλαγμα  R154A,  σε  κύτταρα  SJO
(RFX5‐/‐).  Μετρήθηκε  η  δραστικότητα 
λουσιφεράσης,  η  μεταγραφή  της  οποίας 
βρισκόταν υπό τον έλεγχο του υποκινητή DRA. Τα 
αποτελέσματα  έχουν  διορθωθεί  με  CMV‐lacZ
όπως προηγουμένως. 
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3.3 ∆ιερεύνηση του ρόλου της περιοχής επαναλήψεων 

τύπου –XR–  
 

Όπως είδαµε στις προηγούµενες ενότητες, ο RFX5 περιέχει µία µικρή επανάληψη 

τύπου –XR– (όπου X = K, G ή P) η οποία δεν είχε εντοπιστεί στο παρελθόν από 

τις οµάδες που µελετούν τη µεταγραφή των γονιδίων MHCII. Αν και η περιοχή 

αυτή τράβηξε αρχικά το ενδιαφέρον µας εξαιτίας της µεθυλίωσής της, αυτό που 

στη συνέχεια µας έκανε να τη µελετήσουµε ήταν η εξαιρετική συντήρησή της, αφού 

η περιοχή αυτή είναι απόλυτα συντηρηµένη από τα ψάρια (όπου εµφανίζονται για 

πρώτη φορά τα MHCII) µέχρι τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόµα πιο 

σηµαντικό δεδοµένου ότι ο RFX5 είναι ελάχιστα συντηρηµένος στο καρβοξυ- 

τελικό άκρο του (βλ. Σχήµα 3.2.5). 

 

 

3.3.1 Η επανάληψη –XR– δεν αποτελεί το σήµα πυρηνικού εντοπισµού του 
RFX5 

 

Κατά την περίοδο που παρατηρήσαµε για πρώτη φορά την περιοχή αυτή, ήταν 

γνωστό µεν ότι οι υποµονάδες του συµπλόκου RFX είναι πυρηνικές πρωτεΐνες, 

χωρίς όµως να είναι γνωστό ποια/ποιες από τις υποµονάδες περιέχουν σήµα 

πυρηνικού εντοπισµού ή αν κάποια από τις υποµονάδες εισέρχεται στον πυρήνα 

λόγω αλληλεπίδρασής της µε τις υπόλοιπες. Η αλληλουχία –K R K R G R P R– 

παρουσιάζει σηµαντική οµοιότητα µε σήµατα πυρηνικού εντοπισµού [77]. 

Θελήσαµε λοιπόν να εξετάσουµε κατά πόσον η αλληλουχία αυτή αποτελούσε το 

µέχρι τότε άγνωστο σήµα πυρηνικού εντοπισµού του RFX5. 

 

Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν δύο πλασµιδιακές κατασκευές: Αφενός η 

περιοχή κλωνοποιήθηκε σε σύντηξη µε GFP (Green Fluorescent Protein) 

προκειµένου να εξεταστεί αν µπορεί να την οδηγήσει στον πυρήνα, ενώ 

δηµιουργήθηκε και η έλλειψη της αλληλουχίας αυτής διατηρώντας τον υπόλοιπο 

RFX5 άθικτο. Στη συνέχεια, έγινε διαµόλυνση κυττάρων COS7 µε τα δύο 

πλασµίδια και ο εντοπισµός των αντίστοιχων πρωτεϊνών εξετάστηκε µε 

µικροσκοπία φθορισµού. (Σηµειώνεται ότι τα λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν 
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χρησιµοποιηθεί στα περισσότερα µας πειράµατα είναι ακατάλληλα για µία τέτοια 

µελέτη, αφού πρόκειται για µικρά, σφαιρικά κύτταρα, το µεγαλύτερο µέρος των 

οποίων αποτελείται από τον πυρήνα, µε αποτέλεσµα το κυτταρόπλασµα να είναι 

δυσδιάκριτο). 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3.1, η περιοχή αυτή δεν καταφέρνει να προκαλέσει 

καθαρά πυρηνικό εντοπισµό σε µία ετερόλογη πρωτεΐνη όπως είναι η GFP. 

Επιπλέον, η έλλειψη της περιοχής δεν επηρεάζει καθόλου τον εντοπισµό του 

RFX5, ο οποίος παραµένει πλήρως πυρηνικός.  Αν και ενδεχοµένως να µπορεί να 

συµβάλλει στην αύξηση µιας πρωτεΐνης στο πυρήνα είναι σαφές ότι δεν 
πρόκειται για το σήµα πυρηνικού εντοπισµού του RFX5. 

 

α) β) 
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Σχήμα 3.3.1:  Εντοπισμός της αλληλουχίας υπό εξέταση 
 
α)  Ο  RFX5  από  τον  οποίο  έχει  αφαιρεθεί  η  εξεταζόμενη  αλληλουχία  παραμένει  πλήρως 
πυρηνικός σε αντίθεση με την β) αλληλουχία υπο εξέταση, η οποία από μόνη της έχει διάχυτο 
εντοπισμό 
 

.3.2 Η επανάληψη –XR– είναι µία AT-hook τύπου II 

 ταυτοποίηση της αλληλουχίας αυτής χρησιµοποιώντας άλλες, γνωστές 

λληλουχίες είναι δύσκολη, αφού λόγω του µικρού µήκους της δίνει πολύ χαµηλή 

αθµολογία µε οποιοδήποτε αλγόριθµο αναζήτησης και αγνοείται στα 

ποτελέσµατα. Επίσης, πρόκειται για µία κάπως ασυνήθιστη επικράτεια και πολλά 

ρογράµµατα δεν περιέχουν την αλληλουχία στη βάση δεδοµένων τους. Παρόλα 

υτά, η περιοχή αναγνωρίστηκε τελικά από την έκδοση του αλγόριθµου Pfam [78] 

ου ήταν διαθέσιµη από το ινστιτούτο Sanger, ως µία AT-hook.  
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Ερευνώντας περαιτέρω τη βιβλιογραφία για τις AT-hooks είδαµε ότι η αλληλουχία 

αυτή παρουσιάζει, για την ακρίβεια, 100% ταυτότητα (identity) µε την συναινετική 

αλληλουχία των AT-hooks  τύπου II [3]. Η σύγκριση αυτή φαίνεται στο Σχήµα 

3.3.2α. Επιπλέον, παλαιότερη µοντελοποίηση που είχαµε κάνει όταν 

διερευνούσαµε την πλούσια σε προλίνες περιοχή, είχε δώσει µία δοµή που 

συµφωνεί µε τη δοµή της πρότυπης AT-hook τύπου II, της δεύτερης AT-hook της 

πρωτεΐνης HMGA1, όπως αυτή έχει λυθεί µε NMR [3, 4]. (Σχήµα 3.3.2β). Η δοµή 

αυτή προέκυψε χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα HMMSTR (διαθέσιµο στη 

διεύθυνση http://www.bioinfo.rpi.edu/~bystrc/hmmstr/server.php), το οποίο στην 

ουσία εκτελεί µια σειρά από εργασίες, µεταξύ των οποίων αρχικά αναζητά 

οµόλογες αλληλουχίες προκειµένου να χρησιµοποιήσει πειραµατικά λυµένες 

δοµές ως βάση για την πρόβλεψη δοµής. Αν αυτό αποτύχει (όπως στην 

περίπτωσή µας) εκτελεί ab initio υπολογισµούς (δηλαδή υπολογισµούς χωρίς να 

στηρίζεται σε κάποια άλλη δοµή) χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Rosetta [79, 

80]. 

 

   

Σχήμα 3.3.2:  AT‐hook 
 
Αριστερά, η αλληλουχία των αμινοξέων 463‐471 
του RFX5 και αλληλουχία συναίνεσης για τις AT‐
hooks  τύπου  II  –  το  ύψος  των  γραμμάτων 
αντιστοιχεί  στη  συχνότητα  με  την  οποία 
συναντώνται στη συγεκριμένη θέση [3]. 
Κάτω, η δομή μιας AT‐hook  τύπου  II  όπως έχει 
λυθεί με NMR [4] (αριστερά) και η τρισδιάστατη 
δομή  των  αντίστοιχων  αμινοξέων  του  RFX5 
όπως  έχει  προβλεφθεί  με  τον  αλγόριθμο 
Rosetta. 
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Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.3.2β (αριστερά), οι AT-hooks είναι µικρές, µη 

τυπικές περιοχές πρόσδεσης του DNA, οι οποίες χρησιµοποιούν τα δύο κεντρικά 

κατάλοιπα αργινίνης για να αλληλεπιδράσουν µε τη µικρή αύλακα του DNA και 

συγκεκριµένα σε περιοχές του DNA που είναι πλούσιες σε αδενίνη και θυµίνη 

(“AT-rich”, εξού και το όνοµα “AT-hook”).  Ανακαλύφθηκαν αρχικά στην οικογένεια 

πρωτεϊνών HMG [4] όπου υπάρχουν σε πολλαπλά αντίγραφα και εκτελούν όλες 

τις λειτουργίες των πρωτεϊνών αυτών. Σε αντίθεση µε τις συνηθισµένες περιοχές 

πρόσδεσης του DNA που προσδένονται στη µεγάλη αύλακα του DNA κάµπτοντάς 

το γύρω τους, οι AT-hooks χρησιµοποιούν τις δύο κεντρικές τους αργινίνες 

προκειµένου να προσδεθούν στη µικρή αύλακα του DNA, το οποίο µε τον τρόπο 

αυτό κάµπτουν όχι έλκωντας, αλλά απωθώντας το. Ένας προφανής τρόπος  

συνεργασίας τους µε µία «παραδοσιακή» περιοχή πρόσδεσης του DNA είναι 

εποµένως η πρόσδεσή τους στην αντίθετη πλευρά του DNA, προκειµένου να 

σταθεροποιήσουν την αλληλεπίδραση της κύριας περιοχής πρόσδεσης µε τη 

µεγάλη αύλακα του DNA. Πραγµατικά, αν και οι AT-hooks είναι κυρίως γνωστές 

από την οικογένεια HMG όπου όπως αναφέρθηκε υπάρχουν σε πολλα αντίτυπα 

και απουσία άλλων δοµών, έχουν αναφερθεί και πρωτεΐνες προσδενόµενες στο 

DNA οι οποίες περιέχουν µία συνηθισµένη περιοχή πρόσδεσης και επιπλέον µία 

AT-hook [3]. Στην κατηγορία των πρωτεϊνών αυτών έρχεται πλέον να προστεθεί 

και ο RFX5. 

 

 

3.3.3 Η AT-hook µεθυλιώνεται από την PRMT1 και την PRMT6 στα 
κατάλοιπα αργινίνης που χρησιµοποιεί για την πρόσδεση στο DNA 

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που είναι γνωστό για τις AT-hooks τύπου ΙΙ είναι ότι 

µεθυλιώνονται στις κεντρικές τους αργινίνες, τις ίδιες που χρησιµοποιούν για την 

αλληλεπίδραση µε το DNA. Η µεθυλίωση αυτή έχει βρεθεί να συµβαίνει σε κάποιο 

βαθµό από την PRMT1 και την PRMT3, αλλά το βασικό µέλος της οικογένειας που 

είναι υπεύθυνο είναι η PRMT6. 

  

Κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης των µεθυλιώσεων αργινινών του RFX5, 

είχαµε εντοπίσει µεθυλίωση από την PRMT1, αλλά όχι την CARM1, στην περιοχή 

433-479 (βλ. Σχήµα 3.1.5). Η περιοχή αυτή περιέχει 5 αργινίνες, από τις οποίες οι 
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4 ανήκουν στην AT-hook. Οι αργινίνες που αντιστοιχούν σε αυτές που έχουν 

βρεθεί να µεθυλιώνονται σε άλλες πρωτεΐνες είναι οι αργινίνες 466 και 468. 

Αποφασίσαµε λοιπόν να κάνουµε µία µεταλλαγή, στο τµήµα 433-479 το οποίο δεν 

είχαµε µεταλλάξει προηγουµένως, στοχεύοντας τις αργινίνες αυτές. Επίσης, 

αποµονώσαµε RNA από κύτταρα Raji, από το οποίο (µετά από αντίστροφη 

µεταγραφή και PCR µε κατάλληλους εκκινητές) κλωνοποιήσαµε την PRMT6 σε 

σύντηξη µε GST. Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν οι πρωτεΐνες His-RFX5-433-

479, His-RFX5-433-479-R466-468A και GST-PRMT6 και έγινε η µεθυλίωση όπως 

και προηγουµένως (Σχήµα 3.3.3α). Επειδή η PRMT6 αυτοµεθυλιώνεται [59], έγινε 

ένα επιπλέον πείραµα ελέγχου χωρίς υπόστρωµα (Σχήµα 3.3.3β).  

 

Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.3.3 η AT-hook µεθυλιώνεται όντως από την 

PRMT6. Σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσω 

φασµατοσκοπίας µαζών για την περίπτωση των πρωτεϊνών HMG και τα οποία 

έδειξαν τις δύο κεντρικές αργινίνες ως τους στόχους της µεθυλίωσης, βλέπουµε ότι 

η µεταλλαγή τους καταστρέφει τη µεθυλίωση. 

 

Σχήμα 3.3.3: Μεθυλίωση της AT‐hook 
 
α) Μεθυλίωση του τμήματος 434‐479 του RFX5 από PRMT1 και PRMT6. 
β) Αυτομεθυλίωση της PRMT6 
γ) Ποσότητες πρωτεΐνης ίσες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη μεθυλίωση και οι οποίες 
έτρεξαν παράλληλα. 
+ = θετικό δείγμα αναφοράς (βιομηχανικό μείγμα ιστονών), ‐ = απουσία υποστρώματος, wt = 
RFX5‐434‐479, mut = RFX5‐434‐479‐R466‐468A. 
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Οι επιπτώσεις της µεθυλίωσης µιας AT-hook στη λειτουργία της δεν είναι γνωστές 

– σε αντίθεση µε τη φωσφορυλίωση σε γειτονικό κατάλοιπο που είναι γνωστό ότι 

παρεµποδίζει την αλληλεπίδραση µε το DNA [81-83]. Είναι όµως γνωστό ότι η 

PRMT6 δε µπορεί να µεθυλιώσει την AT-hook όταν αυτή είναι ήδη προσδεδεµένη 

στο DNA [84]. Αν και αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί και λόγω αδυναµίας της 

PRMT6 να αλληλεπιδράσει µε το στόχο της, θα µπορούσε να οφείλεται και σε 

στερεοχηµική παρεµπόδιση ανάµεσα στο DNA και την προστιθέµενη µεθυλοµάδα, 

κάτι που θα σήµαινε ότι και το αντίστροφο ισχύει – η µεθυλιωµένη AT-hook να µη 

µπορεί να προσδεθεί στο DNA. Η PRMT6 κλωνοποιήθηκε λοιπόν στον 

ευκαρυωτικό φορέα pEGFP προκειµένου να µελετηθεί η επίδρασή της στη 

µεταγραφή (βλ. ενότητα 3.3.4). 

 

Όσον αφορά τώρα το γιατί παρατηρείται η ίδια µεθυλίωση από δύο ξεχωριστά 

ένζυµα, αυτό δεν είναι παράξενο, αφού υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη στις 

αλληλουχίες που αναγνωρίζουν κάποια από τα µέλη της οικογένειας. Αυτό δε 

σηµαίνει απαραίτητα ότι οι PRMTs αυτές εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες, αφού 

όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.3.4 η PRMT1 έχει διάχυτο εντοπισµό, ενώ η PRMT6 

είναι µια καθαρά πυρηνική πρωτεΐνη. 

 

        

 

 

 

Σχήμα 3.3.4:  Εντοπισμός των PRMT1 και PRMT6 
 
Διαμόλυνση  κυττάρων  COS7  με  YFP‐PRMT1  (αριστερά)  και  GFP‐PRMT6  (δεξιά).  Αριστερά,  η 
PRMT1  σε  σύντηξη  με  YFP  δεν  εντοπίζεται  σε  συγκεκριμένο  κυτταρικό  διαμέρισμα.  Δεξιά,  η 
PRMT6  σε  σύντηξη  με GFP  εντοπίζεται  στον  πυρήνα  των  (δύο,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση) 
κυττάρων. 
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3.3.4 Η µεταλλαγή της AT-hook και η επίδραση της PRMT6 µειώνουν τη 
µεταγραφική ενεργότητα του υποκινητή HLA-DQA, αλλά όχι του DRA 

 

Έχοντας ταυτοποιήσει πλέον την άγνωστη περιοχή ως µία AT-hook θελήσαµε να 

εξετάσουµε την πιθανή λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι 

πλασµιδιακές κατασκευές που είχαµε φτιάξει νωρίτερα, συγκεκριµένα οι 

υποκινητές DQA και DRA σε σύντηξη µε το γονίδιο της λουσιφεράσης και η 

έλλειψη της AT-hook (RFX5-∆458-479 ή ∆hook) σε σύντηξη µε GFP, ενώ 

κλωνοποιήθηκε και η PRMT6 στον ευκαρυωτικό φορέα GFP. Χρησιµοποιώντας 

και πάλι την κυτταρική σειρά SJO (RFX5-/- Β-λεµφοκύτταρα) έγινε σύγκριση της 

δραστικότητας των υποκινητών παρουσία ή απουσία της AT-hook. 
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Σχήμα 3.3.5: Δραστικότητα της κατασκευής Δhook και η επίδραση της PRMT6 
 
Το γονίδιο της λουσιφεράσης κλωνοποιήθηκε υπό τον έλεγχο διαφορετικών υποκινητών 
και  στη  συνέχεια  μετρήθηκε  η  ενεργοποίηση  που  προκαλείται  από  διαφορετικά 
μεταλλάγματα  του  RFX5,  σε  κυτταρική  σειρά  από  την  οποία  απουσιάζει  ο  ενδογενής 
RFX5  λόγω  μεταλλαγής  (SJO).  Οι  μετρήσεις  είναι  διορθωμένες  ως  προς  σταθερά 
εκφραζόμενο  γονίδιο  (CMV‐lacZ)  και  εκφράζονται  ως  πολλαπλάσια  των  βασικών 
επίπεδων έκφρασης όπως αυτά μετρούνται κατά τη συνδιαμόλυνση με τον άδειο φορέα 
GFP (fold over vector). 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3.5 η AT-hook δεν είναι απαραίτητη για τη µεταγραφή 

από τον υποκινητή DRA. Αντίθετα, τα επίπεδα µεταγραφής που προκαλούνται 

από τον υποκινητή DQA µειώνονται σηµαντικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

επίδραση της PRMT6: Τα επίπεδα µεταγραφής από τον υποκινητή DRA δεν 
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επηρεάζονται, ή και σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούµε να ανεβαίνουν 

(πιθανόν λόγω απελευθέρωσης µεγαλύτερης ποσότητας του RFX5 για αυτόν), 

ενώ τα επίπεδα µεταγραφής από τον υποκινητή DQA χαµηλώνουν. Η επίδραση 

της PRMT6 παρατηρείται µόνο όταν το µόριο του RFX5 περιέχει την AT-hook, 

υποδεικνύωντας ότι η όποια δράση της διαµεσολαβείται από την περιοχή αυτή.  

 

Βλέπουµε εποµένως ότι, σε συµφωνία µε ό,τι θα περιµέναµε λόγω της εξαιρετικής 

συντήρησής της, η AT-hook είναι σηµαντική για κάποιες τουλάχιστον από τις 

λειτουργίες του RFX5. Επιπλέον, η µεθυλίωσή της που έχει δηµοσιευτεί για την 

περίπτωση άλλων πρωτεϊνών συµβαίνει και στην περίπτωση του RFX5 (κάτι το 

αναµενόµενο, αφού όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η αλληλουχία που 

αναγνωρίζουν οι PRMTs εκτείνεται σε πολύ µικρές περιοχές) και η 

µεθυλοτρανσφεράση που είναι υπεύθυνη µπορεί να επηρεάσει τη µεταγραφή, 

αλλά µόνο παρουσία της AT-hook. Αποφασίσαµε λοιπόν να µελετήσουµε 

καλύτερα την επικράτεια αυτή. 
 

 
3.3.5 Κατασκευή σταθερών κλώνων RFX5 και RFX5-∆hook από κύτταρα 

SJO 
 
Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, ο RFX5 εκφράζεται συστατικά σε όλους τους 

κυτταρικούς τύπους. Η µελέτη των µεταλλαγών του εποµένως, περιορίζεται 

ουσιαστικά στα κύτταρα που έχουν αποµονωθεί από ασθενείς µε το σύνδροµο 

BLS  από τους οποίους απουσιάζει η έκφραση του RFX5 λόγω µεταλλαγής. Η 

σειρά SJO είναι µια σπάνια σειρά που προέρχεται από τέτοιο ασθενή. Πρόκειται 

για µία Β-λεµφοκυτταρική σειρά και σαν τέτοια εκφράζει συστατικά τον CIITA και 

κατά συνέπεια και τα MHCII (εφόσον η έλλειψη του RFX5 διορθωθεί). Επειδή 

όµως τα λεµφοκύτταρα (και πολύ περισσότερο τα SJO) έχουν πολύ χαµηλή 

ικανότητα διαµόλυνσης, προκειµένου να µελετηθούν τα ενδογενή γονίδια (και 

ιδιαίτερα η πρόσδεση στο DNA µε ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης) είναι 

απαραίτητο να δηµιουργηθούν σταθεροί κλώνοι από τα κύτταρα αυτά. 

Σηµειώνεται ότι τα Β- λεµφοκύτταρα µεγαλώνουν εν αιωρήσει και τέτοιοι κλώνοι 

δεν είναι οµοιογενείς (αφού δεν αποµονώνονται συγκεκριµένες αποικίες από 

τριβλίο) αλλά αποτελούν ένα πληθυσµό (pool) από κλώνους. 
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Σχήμα 3.3.6:  Κατασκευή σταθερών κλώνων από κύτταρα SJO 
 
Αριστερά, καμπύλες θνησιμότητας  (Kill Curves) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστριών 
εταιριών  τον  αντιβιωτικών  –  ο  σκοπός  είναι  να  βρεθεί  η  ελάχιστη  δυνατή  συγκέντρωση  που 
σκοτώνει τα κύτταρα (πρακτικά η αμέσως επόμενη των συγκεντρώσεων στις οποίες τα κύτταρα 
μπορούν να επιβιώσουν – μόνο για την G418 παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο). 
 
Δεξιά,  ανάλυση  των  νέων  κλώνων  με  αντίσωμα  a‐GFP.  Το  μέγεθος  αντιστοιχεί  στα  79  kDa
φαινόμενου μεγέθους του RFX5, συν 35 περίπου kDa για την πρωτεΐνη GFP. 

 

Αν και στην ανοσολογία χρησιµοποιείται εκτεταµένα το σύστηµα MACSelect (βλ. 

Υλικά και Μέθοδοι), στην περίπτωσή µας αποδείκτηκε ακατάλληλο, γιατί η 

κατασκευή κλώνων από τα κύτταρα αυτά είναι εξαιρετικά χρονοβόρα (λόγω των 

χαµηλών αρχικών πληθυσµών) µε αποτέλεσµα τα κύτταρα να χάνουν τελικά την 

έκφραση – δε θα αναφερθεί εποµένως περαιτέρω εδώ. Αντί αυτού δοκιµάστηκαν 

διαφορετικά αντιβιωτικά µε µερική επιτυχία, αφού στα περισσότερα αντιβιωτικά τα 

SJO είναι εξαιρετικά ευαίσθητα (βλ. Σχήµα 3.3.6α), ενώ το G418 που επιλέγηκε 

τελικά έδωσε ένα πληθυσµό µέτριας καθαρότητας. Ο φορέας επιλογής για το 

αντιβιωτικό αυτό ήταν ο pEGFP, ο οποίος περιέχει την κασέτα καναµυκίνης 

/νεοµυκίνης που προσδίδει αντίσταση στο G418, οπότε το πρόβληµα 
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αντιµετωπίστηκε χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις διαχωρισµού µε 

κυτταροµετρία ροής του ΙΤΕ, δίνοντας κλώνους µε καθαρότητα 95% οι οποίοι 

χρησιµοποιήθηκαν για τα επόµενα πειράµατα. Σηµειώνεται ότι ο φθορισµός των 

κυττάρων µειώνεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα µε την πάροδο του χρόνου, 

οπότε τα κύτταρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανάλυση µε αντισώµατα ή 

νέα διαµόλυνση µε φθορίζουσες πρωτεΐνες. 

 

 

3.3.6 Τα κύτταρα που έχουν έλλειψη της AT-hook έχουν µειωµένη 
συγκέντρωση HLA-DQ στην επιφάνειά τους 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως τα MHCII είναι µεµβρανικές πρωτεΐνες, τα δε 

κύτταρα που µελετούµε µεγαλώνουν εν αιωρήσει. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδανικές 

για την παρατήρηση της συγκέντρωσης µιας πρωτεΐνης στην µεµβράνη των 

κυττάρων µε τη χρήση κυτταροµετρίας ροής (FACS). 

 

Στην κυτταροµετρία ροής εναιώρηµα κυττάρων, τα οποία πρέπει απαραίτητα να 

είναι διαχωρισµένα µεταξύ τους (single cell suspension), εξετάζονται ένα προς ένα 

ως προς τις οπτικές τους ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές µπορεί να είναι ο σκεδασµός 

που προκαλούν στο φως που πέφτει πάνω τους (ο οποίος εξαρτάται από τα 

φυσικά τους χαρακτηριστικά όπως το µέγεθος και το σχήµα τους) ή φθορισµός σε 

διαφορετικά µήκη κύµατος λόγω χρώσης (π.χ. µε αντισώµατα). Οι µετρήσεις αυτές 

λαµβάνονται ταυτόχρονα για κάθε ένα κύτταρο ξεχωριστά, καθώς αυτό περνάει 

από τον ανιχνευτή του οργάνου και στη συνέχεια χαρτογραφούνται σε γραφικές 

παραστάσεις της επιλογής µας, όπου κάθε κύτταρο (ή event) χαρτογραφείται 

ξεχωριστά ως µία τελεία. 

 

Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης DQ 

σηµασµένο µε FITC (πράσινος φθορισµός) και αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης DR 

σηµασµένο µε φυκοερυθρίνη (PE – κόκκινος φθρισµός). Στο Σχήµα 3.3.7 

βλέπουµε τα σήµατα που δίνουν οι δύο πληθυσµοί σταθερών κλώνων που 

δηµιουργήσαµε νωρίτερα. Σηµειώνεται ότι η κλίµακα στη οποία εκφράζεται ο 
φθορισµός στην κυτταροµετρία ροής είναι λογαριθµική, λόγω του µεγάλου 

εύρους των παρατηρούµενων εντάσεων. Όπως βλέπουµε, ο πληθυσµός ∆hook 
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έχει σηµαντικά µειωµένα επίπεδα DQ στην κυτταρική µεµβράνη (48%), σε σχέση 

µε τον αγρίου τύπου πληθυσµό, ενώ αντίθετα τα επίπεδα των διµερών DR έχουν 

επηρεαστεί πολύ λιγότερο. 

 

 

Σχήμα 3.3.7: Ανάλυση σταθερών κλώνων με κυτταρομετρία ροής 
 
Στις  γραφικές  παραστάσεις  του  σχήματος  βλέπουμε  το  λογάριθμο  της  έντασης  φθορισμού 
στον  οριζόντιο  άξονα  και  τον  αριθμό  των  κυττάρων  που  έχουν  την  αντίστοιχη  ένταση  στον 
κάθετο.  Αριστερά,  οι  εντάσεις  φθορισμού  στο  κόκκινο  κανάλι  (FL2),  που  αντιστοιχούν  στο 
διμερές HLA‐DR. Δεξιά, οι εντάσεις φθορισμού στο πράσινο κανάλι (FL1) που αντιστοιχούν στο 
διμερές HLA‐DQ. Σημειώνεται η διάμεση (median) τιμή για κάθε πληθυσμό. 
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3.3.7 Τα µειωµένα επίπεδα HLA-DQ οφείλονται σε πρόβληµα στη 
µεταγραφή της αλυσίδας α 

 

Όπως είδαµε, η AT-hook επηρεάζει κυρίως τα επίπεδα της ισοµορφής DQ. 

Προκειµένου να διερευνηθεί τι ακριβώς συµβαίνει σε επίπεδο µεταγραφής 

αποµονώθηκε RNA από τους σταθερούς κλώνους και έγινε αντίστροφη 

µεταγραφή και ανάλυση µε real-time PCR. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.3.8, η 

µείωση της επιφανειακής συγκέντρωσης των πρωτεϊνών DQ οφείλεται 

αποκλειστικά σε πρόβληµα στη µεταγραφή της α αλυσίδας, αφού η β 

µεταγράφεται κανονικά. 
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Σχήμα 3.3.8:  Έκφραση 
των ενδογενών γονιδίων
DQ και DR στους 
σταθερούς κλώνους 
 
Real‐time RT PCR για τις 
διαφορετικές  αλυσίδες 
των HLA‐DQ και HLA‐DR. 
Ελέγχθηκαν  οι  δύο 
κλώνοι  και  η  σειρά  από 
την οποία προέκυψαν. Η 
έκφραση  δίνεται  σε 
ποσοστιαία  κλίμακα  σε 
σχέση  με  τον  αγρίου 
τύπου  πληθυσμό  (ο 
οποίος  αποτελεί  το 
100%). 

 

Εξετάζοντας τους υποκινητές των γονιδίων MHCII παρατηρήσαµε µία µικρή 

επανάληψη αδενίνης-θυµίνης στα όρια των κιβωτίων S και X1 (Σχήµα 3.3.9α) η 

οποία υπάρχει µόνο στον υποκινητή DQA. Υπενθυµίζεται ότι στο X1 προσδένεται 

ο RFX5 ενώ, αν και παραµένει άγνωστος ο παράγοντας που προσδένεται στο S-
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box, υπάρχει όµως η παρατήρηση ότι ο RFX5 µπορεί να αλληλεπιδράσει in vitro 

και µε το S-box. 

 

Προκειµένου λοιπόν να διερευνήσουµε αν η αλληλουχία αυτή είναι υπεύθυνη για 

την ειδικότητα που φαίνεται να έχει η AT-hook για το γονίδιο DQA αποφασίσαµε 

να δηµιουργήσουµε δύο νέα µεταλλάγµατα, αυτή τη φορά στους υποκινητές των 

ίδιων των MHCII και όχι στους µεταγραφικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήσαµε τις κατασκευές όπου το γονίδιο της λουσιφεράσης βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο του υποκινητή DQA ή DRA. Έτσι, δηµιουργήσαµε µία εκδοχή του 

υποκινητή DQA στην οποία η αλληλουχία αυτή έχει αντικατασταθεί µε την 

αντίστοιχη από τον υποκινητή DRA (“DQA-mut”) και επιπλέον, για σκοπούς 

σύγκρισης, µία εκδοχή του υποκινητή DRA στην οποία έχει εισαχθεί η επανάληψη 

ΑΤ στη θέση της δικής του αλληλουχίας (“DRA-mut”). Στη συνέχεια συγκρίναµε 

την επίδραση που έχει η έλλειψη της AT-hook στους αγρίου τύπου υποκινητές µε 

την επίδραση στους µεταλλαγµένους υποκινητές. 

 
Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.3.9, η έλλειψη της AT-hook προκαλεί προβλήµατα 

στη µεταγραφή από τον υποκινητή DQ, είτε περιέχονται οι επαναλήψεις AT είτε 

όχι. Αντίθετα, η εισαγωγή της αλληλουχίας αυτής στον υποκινητή DRA δεν του 

προσδίδει ευαισθησία στην ύπαρξη της AT-hook. Τα επίπεδα µεταγραφής από το 

µεταλλαγµένο υποκινητή DQA εµφανίζονται µειωµένα, αλλά αυτό οφείλεται στα 

µειωµένα βασικά επίπεδα και όχι στην ικανότητα απόκρισης στην παρουσία του 

RFX5. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται σε µικρό βαθµό και στην περίπτωση του 

υποκινητή DRA και αντικατοπτρίζει πιθανότατα την ευαισθησία στη διαταραχή της 

φυσιολογικής αλληλουχίας των υποκινητών. Η αλληλουχία αυτή εποµένως δε 

φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη δράση της AT-hook στον υποκινητή DQA. 
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Σχήμα 3.3.9:  Μεταλλαγή υποκινητών DRA και DQA 
 
α) Αλληλουχίες των υποκινητών της οικογένειας γονιδίων MHCII. Σημειώνονται τα κουτιά S‐X‐Y
και  η  αλληλουχία  συναίνεσης. Με  κόκκινο  σημειώνονται  οι  αλληλουχίες  που  μεταλλάχθηκαν 
στην περίπτωση των υποκινητών DRA και DQA. 
β) Ενεργότητα των υποκινητών σε δοκιμή λουσιφεράσης, υπό την επίδραση αγρίου τύπου RFX5 
ή της έλλειψης της AT‐hook. 

 
 

 

3.3.8 Η µείωση της µεταγραφής του γονιδίου HLA-DQA οφείλεται σε 
µειωµένη στρατολόγηση του ενισχυοσώµατος στον υποκινητή 

 

Ανεξάρτητα από τον ακριβή µηχανισµό µε τον οποίο δρα η AT-hook, ο RFX5 είναι 

υπεύθυνος για το σχηµατισµό του ενισχυοσώµατος, το οποίο στη συνέχεια 

στρατολογεί το CIITA προκειµένου να ξεκινήσει η µεταγραφή. Η παρατηρούµενη 
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ανεπάρκεια στη µεταγραφή του γονιδίου DQA µπορεί να οφείλεται σε ένα από τα 

δύο αυτά στάδια, ή σε κάποια άλλη, άγνωστη λειτουργία. Προκειµένου να 

µελετήσουµε τη σηµασία της AT-hook για τη συγκρότηση του ενισχυοσώµατος και 

τη στρατολόγηση του CIITA, αποµονώσαµε χρωµατίνη από τους σταθερούς 

κλώνους και στη συνέχεια κάναµε ανοσοκατακρήµνιση µε αντισώµατα κατά του 

RFX5 και κατά του CIITA. 
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Σχήμα 3.3.10:  Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης από τους σταθερούς κλώνους 
 
Χρωματίνη  που  παρασκευάστηκε  από  τους  δύο  κλώνους  και  την  κυτταρική  σειρά  από  την 
οποία  προέκυψαν,  ανοσοκατακρημνίστηκε  με  αντίσωμα  κατά  του  αμινοτελικού  άκρου  του 
RFX5  και  αντίσωμα  κατά  του  CIITA.  Στη  συνέχεια  μετρήθηκαν  οι  ποσότητες  DNA  που 
αντιστοιχούν στους υποκινητές DRA και DQA. Οι ποσότητες DRA είναι συγκρίσιμες ανάμεσα 
στα δύο είδη κλώνων, ενώ παρατηρείται διαφορά στις ποσότητες του DQA. 
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Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 3.3.10 παρατηρείται µείωση κατά 50% στη 

στρατολόγηση τόσο του CIITA όσο και του RFX5 στον υποκινητή DQA. Η AT-

hook είναι εποµένως απαραίτητη για το σχηµατισµό του ενισχυοσώµατος, ενώ δε 

φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη στρατολόγηση του CIITA, η στρατολόγηση του 

οποίου φαίνεται να εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο στρατολογείται το 

ενισχυόσωµα (και ο οποίος στρατολογείται κανονικά στην περίπτωση του γονιδίου 

DR). 

 

 

3.3.9 Επίδραση της PRMT6 σε αγρίου τύπου Β-λεµφοκύτταρα µειώνει 
επιλεκτικά τα επίπεδα της µεταγραφής της αλυσίδας DQa  

 

Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε ότι η AT-hook είναι σηµαντική για τη 

λειτουργία του RFX5 και συγκεκριµένα για την έκφραση µίας ισοµορφής των 

MHCII και όχι άλλης. Είδαµε επίσης ότι η AT-hook µεθυλιώνεται και η µεθυλίωση 

αυτή φαίνεται να την απενεργοποιεί κατά κάποιο τρόπο, αφού η επίδραση της 

PRMT6 ρίχνει τα επίπεδα µεταγραφής αλλά µόνο αν υπάρχει η AT-hook στο µόριο 

του RFX5 – η επίδραση αυτή είναι επίσης ειδική για την ισοµορφή HLA-DQ. Θα 

µπορούσε λοιπόν η επίδραση της PRMT6 να αποτελέσει ένα µηχανισµό 

διαφορικής ρύθµισης των γονιδίων MHCII υπό φυσιολογικές συνθήκες;  

 

Για να απαντήσουµε στην ερώτηση αυτή χρησιµοποιήσαµε την κυτταρική σειρά 

Raji, η οποία αντιπροσωπεύει τα «φυσιολογικά», αγρίου τύπου Β-λεµφοκύτταρα. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η µελέτη των ενδογενών γονιδίων δεν είναι δυνατή 

µετά από απλή παροδική διαµόλυνση, λόγω του χαµηλού ποσοστού επιτυχίας της 

διαµόλυνσης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει και το επιπρόσθετο πρόβληµα του 

ότι τα κύτταρα είναι αγρίου τύπου και ήδη εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα MHCII 

και PRMT6 (η οποία άλλωστε αποµονώθηκε αρχικά από τα κύτταρα αυτά). Έγινε 

εποµένως διαµόλυνση µε την GFP-PRMT6 ή µε την πρωτεΐνη GFP σε µεγάλο 

αριθµό δειγµάτων, τα οποία ενώθηκαν σε δύο πληθυσµούς (GFP και GFP-

PRMT6) και διαχωρίστηκαν µε κυτταροµετρία ροής, προκειµένου να 

αποµονωθούν αρκετά κύτταρα τα οποία υπερεκφράζουν την PRMT6 και να 

αποµονωθεί RNA για ανάλυση µε RT-real time PCR.  
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Σχήμα 3.3.11: Επίπεδα 
μεταγραφής σε αγρίου 
τύπου Β‐λεμφοκύτταρα 
υπό την επίδραση της 
PRMT6 
 
Κύτταρα  Raji  διαμολύν‐
θηκαν  με  GFP  ή  GFP‐
PRMT6,  διαχωρίστηκαν 
με  κυτταρομετρία  ροής 
και  τα  επίπεδα 
μεταγραφής  τους 
εξετάστηκαν  με  RT  real‐
time  PCR.  Οι  τιμές 
εκφράζονται  ως  %  σε 
σχέση  με  τον  πληθυσμό 
που  διαμολύνθηκε  με 
GFP.  Οι  τιμές  είναι 
διορθωμένες  με  βάση  τα 
επίπεδα  της  β‐ακτίνης,  η 
οποία  δεν  επηρεάζεται 
από την PRMT6. 
 

α) 

β) 

 

Στο Σχήµα 3.3.11 βλέπουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής. Σε συµφωνία 

µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα, η υπερέκφραση της PRMT6 µειώνει τη 

µεταγραφή του γονιδίου DQA. Η επίδρασή της είναι άµεση και όχι έµµεση και 

ειδική για το γονίδιο αυτό, αφού οι παράγοντες CIITA και RFX5 που ελέγχουν την 

έκφραση της οικογένειας δεν επηρεάζονται (Σχήµα 3.3.11β). 
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3.4 Συζήτηση 

 
Η οικογένεια των γονιδίων MHCII ρυθµίζεται από τους ίδιους µεταγραφικούς 

παράγοντες και κατά συνέπεια θεωρείται και είναι, κατά κανόνα, ταυτόχρονη. 

Ορισµένες εξαιρέσεις έχουν παρατηρηθεί σε περιπτώσεις µεταλλαγών, αλλά δεν 

υπάρχει καµία ένδειξη µέχρι σήµερα για διαφορικό έλεγχο των γονιδίων αυτών 

υπο φυσιολογικές συνθήκες. 

 

Στην εργασία αυτή διερευνήσαµε τη σηµασία µίας προηγουµένως άγνωστης AT-

hook που εντοπίσαµε στον παράγοντα RFX5, τον κυριότερο παράγοντα 

πρόσδεσης του DNA για την οικογένεια γονιδίων MHCII. Προκειµένου να 

µελετήσουµε τη σηµασία του, κατασκευάσαµε σταθερούς κλώνους 

χρησιµοποιώντας την κυτταρική σειρά SJO, µία Β-λεµφοκυτταρική σειρά που 

προέρχεται από ασθενή µε το σύνδροµο των γυµνών λεµφοκυττάρων και δεν 

εκφράζει ενδογενή RFX5. Σύγκριση των κυττάρων που περιέχουν µία µικρή 

έλλειψη 20 αµινοξέων που περιλαµβάνει την AT-hook (∆hook), µε τα κύτταρα που 

περιέχουν τον αγρίου τύπου RFX5, έδειξε ότι τα κύτταρα αυτά µπορούν να 

εκφράσουν φυσιολογικά επίπεδα mRNA των γονίδιων DRA, DRB και ακόµα και 

DQB, αλλά έχουν σηµαντικά µειωµένη ικανότητα έκφρασης του DQA. Το γεγονός 

αυτό αντανακλάται στη συγκέντρωση µεµβρανικής πρωτεΐνης HLA-DQ όπως αυτό 

δείχθηκε µε κυτταροµετρία ροής, ενώ προκύπτει λόγω µειωµένης συγκρότησης 

του ενισχυοσώµατος στον υποκινητή DQA. 

 

Η λειτουργία των AT-hooks στηρίζεται στις δύο κεντρικές τους αργινίνες τις οποίες 

χρησιµοποιούν για την πρόσδεση του DNA. ∆ιερευνώντας την γνωστή µεθυλίωση 

των αργινινών αυτών από τη µεθυλοτρανσφεράση PRMT6, είδαµε αρχικά ότι 

όντως η µεθυλίωση αυτή συµβαίνει και µάλιστα στις αργινίνες αυτές, αφού η 

µεταλλαγή τους καταστρέφει το παρατηρούµενο σήµα µεθυλίωσης. Στη συνέχεια, 

είδαµε ότι η PRMT6 µπορεί να επηρεάσει την έκφραση γονιδίου αναφοράς 

(λουσιφεράση) υπό τον έλεγχο των υποκινητών MHCII, αλλά µόνο όταν η 

έκφραση αυτή καθοδηγείται από τον πλήρους µήκους RFX5, ενώ ελλείψει της AT-

hook η επίδραση αυτή χάνεται. 
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Τέθηκε λοιπόν το ερώτηµα, αν η PRMT6 µπορεί να έχει µία διαφορική επίδραση 

στη µεταγραφή των MHCII. Προκειµένου να διερευνηθεί το ενδεχόµενο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η αγρίου τύπου κυτταρική σειρά Raji, η οποία διαµολύνθηκε µε 

µία φθορίζουσα εκδοχή της PRMT6 και στη συνέχεια τα θετικά για PRMT6 

κύτταρα αποµονώθηκαν µε κυτταροµετρία ροής και ελέγχθηκαν ως προς τα 

επίπεδα έκφρασης των MHCII µε RT-real time PCR.  Όπως αναµενόταν, 

ανεβάζοντας τα επίπεδα της PRMT6 στα κύτταρα (η PRMT6 ήδη εκφράζεται στις 

περισσότερες κυτταρικές σειρές, ανάµεσα στις οποίες και τα κύτταρα αυτά), 

παρατηρήσαµε πτώση των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου DQA. Το 

αποτέλεσµα αυτό ήταν ειδικό, αφού τα επίπεδα του DRA παρέµειναν 

ανεπηρέαστα και άµεσο, αφού τόσο τα επίπεδα του RFX5 όσο και του CIITA ήταν 

αµετάβλητα. 

 

Τα αποτελέσµατά µας λοιπόν δείχνουν, ότι παρά το ότι ελέγχονται από τους ίδιους 

ακριβώς µεταγραφικούς παράγοντες, µπορεί να επιτευχθεί διαφορική ρύθµιση της 

οικογένειας των γονιδίων MHCII µέσω της διαφορικής χρήσης συγκεκριµένων 

επικρατειών. Στην περίπτωση της AT-hook έχουµε την έκφραση της ισοµορφής 

DQA που µειώνεται υπό την επίδραση της PRMT6. Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον 

και για τις ερευνητικές οµάδες που µελετούν τις AT-hooks, αφού οι επιπτώσεις της 

µεθυλίωσης στη δράση τους ήταν προηγουµένως άγνωστες.  

 

Έχοντας τη µεθυλίωση της AT-hook σαν πρώτη παρατήρηση, δηµιουργείται το 

ερώτηµα αν θα µπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι µηχανισµοί διαφορικής 

µεταγραφικής ρύθµισης. Ένας τουλάχιστον ακόµα πιθανός µηχανισµός αφορά και 

πάλι την AT-hook του RFX5, αφού είναι γνωστό ότι η δράση των AT-hooks 

ρυθµίζεται και από τη φωσφορυλίωσή τους. Αν και ο RFX5 ανιχνεύθηκε αρχικά 

σαν φωσφοπρωτεΐνη, η φωσφορυλίωσή του δεν έχει µελετηθεί ποτέ στα πλαίσια 

της µεταγραφής των γονιδίων MHCII. Έχει όµως χαρτογραφηθεί από οµάδα που 

µελετά τις φωσφορυλιώσεις πρωτεϊνών, η οποία έχει βρει ότι φωσφορυλιώνεται η 

σερίνη που ακολουθεί την AT-hook (σερίνη 476). Αν η φωσφορυλίωση αυτή 

ρυθµίζει την AT-hook του RFX5 είναι πολύ πιθανόν ότι θα έχει ένα επιλεκτικό 

αποτέλεσµα όπως συµβαίνει µε τη µεθυλίωση. Επίσης, µία άλλη παρατήρηση που 

έχει γίνει στο παρελθόν, ήταν ότι η βασική περιοχή του βοηθητικού για τον RFX5, 

RFXAP, είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική µεταγραφή των γονιδίων DQ και DP, 
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αλλά δε χρειάζεται για τη µεταγραφή των γονιδίων DR. Σε αντίθεση µε την AT-

hook, η βασική περιοχή του RFXAP δεν περιέχει, µέχρι στιγµής, κάποια 

χαρακτηρισµένη επικράτεια, ούτε είναι γνωστό ποιος είναι ο ρόλος της. Όπως και 

στην περίπτωση της AT-hook όµως, θα ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι αν 

υπάρχουν τροποποιήσεις που ρυθµίζουν την όποια δράση της, θα αφορούν µόνο 

τα γονίδια τα οποία αυτή ρυθµίζει. 

 

Όλα τα παραπάνω είναι φυσικά γενικού µηχανιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε 

το πώς µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις, και ιδιαίτερα η µεθυλίωση αργινίνης, 

που χαρακτηρίστηκε τελευταία από όλες τις γνωστές τροποποιήσεις, µπορούν να 

ρυθµίσουν την ειδικότητα των παραγόντων που τις φέρουν. Ειδικά όµως για τα 

γονίδια MHCII το ενδιαφέρον βρίσκεται µάλλον περισσότερο στο αποτέλεσµα που 

έχει αυτή η διαφορική ρύθµιση, παρά στο µηχανισµό της. Η ιδέα ότι τα γονίδια 

MHCII µπορεί να ρυθµιστούν διαφορετικά µεταξύ τους είναι µία νέα ιδέα ανάµεσα 

σε όσους µελετούν τη µεταγραφή των γονιδίων αυτών, αφού όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, η µεταγραφή τους θεωρείται ότι γίνεται ταυτόχρονα. Η διερεύνηση 

εποµένως περισσότερων µηχανισµών ρύθµισης, όπως των πιθανών µηχανισµών 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον. 

 

Τέτοιο ενδιαφέρον δε θα ήταν µόνο θεωρητικό, αφού τεχνολογία που θα µας 

επέτρεπε να παρέµβουµε επιλεκτικά στην έκφραση συγκεκριµένης ισοµορφής των 

γονιδίων MHCII θα µπορούσε να έχει ευεργετικές συνέπειες για πολλές ασθένειες. 

Για παράδειγµα, πολλά αυτοάνοσα νοσήµατα σχετίζονται µε συγκεκριµένα 

αλληλόµορφα κάποιων µόνο από τις ισοµορφές των γονιδίων MHCII – αν 

µπορούσαµε να καταστείλουµε τη λειτουργία των συγκεκριµένων µόνο ισοµορφών 

θα µειώνονταν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη γενική 

ανοσοκαταστολή. Επιπρόσθετα, η δράση της PRMT6 έχει συσχετιστεί µε την 

ικανότητα του ιού HIV να προσβάλει τα κύτταρα και αποτελεί ήδη στόχο 

φαρµακευτικού ενδιαφέροντος - είναι λοιπόν χρήσιµο να είναι γνωστή η επίδραση 

που έχει η ίδια µεθυλοτρανσφεράση στη µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων του 

ανοσοποιητικού. 
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CIITA ISOFORMS DISPLAY A DIFFERENT PREFERENCE IN THE MHC CLASS II GENES 
THEY REGULATE  
 
Phoebe Stavride1,2 and Joseph Papamatheakis1,2

 
1IMBB-FORTH and 2 Biology Dept, University of Crete, Greece 
 
Introduction 
Expression of the major MHC class II transactivator CIITA is under developmental and IIFN γ 
control.  In addition, utilisation of alternative cell type promoters generates CIITA isoforms that are 
distinguished by different N-terminal regions: Types I and III are constitutively expressed in 
dendritic and B-cells respectively and Type IV is ΙIFN inducible in various cell types. We 
investigated the ability of those variants to regulate different MHC class II isotypes. 
  
Methods 
Rj2.2.5 (CIITA-deficient B-cells) and HeLa cells (in which CIITA is not normally expressed), were 
used. Different CIITA isoforms were transfected in each cell line, and total RNA isolated was 
analysed by real-time PCR for MHCII transcripts. The CIITA isoforms were also co-transfected with 
different MHCII gene promoters fused to the luciferase gene. 
 
Results 
We found that each CIITA isoform has a different preference in the MHCII genes that it activates, 
resulting in different ratios of these genes in each cell line. As expected, the observed total levels 
of transcription vary significantly, in the order Type IV<III<I. 
 
Conclusion 
MHC class II genes show a differential response to the CIITA isoforms. This may be the basis of    
differential MHC isotype expression patterns as well as quantitative and/or qualitative cell type 
preferences in antigen presentation function in various cell types. 
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MAPPING OF THE ARGININES-TARGETS OF 
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The Protein arginine Methyl-Transferase (PRMT) family, originally known for the 
methylation of RNA binding proteins, has now emerged as an important histone modifier. 
CARM1 (PRMT4) in particular has recently been shown to be recruited by the Major 
Histocompatibility Class II (MHCII) transactivator, CIITA, and though it does not 
methylate it, it assists transcription through the methylation of H3-R17 (1). We found that it 
also interacts with the main DNA-binding component of the enhanceosome, RFX5, and 
proceeded to check whether it also methylates it. We found that not only CARM1, but also 
PRMT1, the other most important member of the PRMT family, methylate RFX5 and 
proceeded to map the methylation sites, through experiments of in vitro methylation of 
RFX5 fragments, and subsequent mutagenesis of specific arginine residues. Our 
experiments identified 7 targets for PRMT1 and 2 for CARM1. A 3D structure prediction 
using HMMSTR-Rosetta (2, 3) has shown a relative positioning of arginines that agrees well 
with what is known about PRMT1’s specificity. Transfection of the arginine mutants in an 
RFX5-deficient cell line has delineated some of the methylation targets as crucial to 
RFX5’s function. 
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