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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη ιατρική, η έρευνα σχετικά με την αναγέννηση οργάνων άρχισε 

με τις πρώτες προσπάθειες για τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών σε ζωικά 

μοντέλα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Αυτές οι πρωτοποριακές μελέτες 

άνοιξαν το δρόμο για τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών στους ανθρώπους 

(Dameshek 1957), μία θεραπεία ευρέως διαδεδομένη που σήμερα χρησιμοποιείται 

για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών του αίματος (de la Morena and Gatti 

2010). Επί του παρόντος, η αναγεννητική ιατρική αποτελεί έναν αρκετά σημαντικό 

σταθμό της έρευνας όχι μόνο για την εύρεση νέων θεραπειών αλλά και για την 

κατανόηση της βασικής βιολογίας και της παθογένειας της νόσου (Chien 2008; 

Fahey and Wallace 2011; Inoue and Yamanaka 2011). Παρά το γεγονός ότι ένας 

μεγάλος αριθμός ηθικών ζητημάτων έχουν προκύψει στον τομέα των 

βλαστοκυττάρων (McCormick and Huso 2010), η πρόσφατη πρόοδος στην 

απομόνωση των βλαστοκυττάρων αλλά και στην ικανότητα παραγωγής επαγόμενων 

πολυδύναμων βλαστοκυττάρων έχουν βοηθήσει τους επιστήμονες να προβούν στην 

αναγνώριση καθώς και στην καλλιέργεια συγκεκριμένων κυτταρικών τύπων για την 

αναγέννηση των ιστών για διάφορες διαταραχές, όπως η νόσος του Πάρκινσον (Xi 

and Zhang 2008), του Alzheimer (Magga, Savchenko et al. 2012), ή ασθένειες του 

καρδιάς (Perin, Silva et al. 2012), των μυών (Cerletti, Jurga et al. 2008), του 

πνεύμονα (Tzouvelekis, Koliakos et al. 2011; Weiss, Bertoncello et al. 2011), του 

ήπατος (Rashid, Corbineau et al. 2010), καθώς και άλλων οργάνων (Lodi, Iannitti et 

al. 2011). 

Μία σημαντική ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα βλαστοκύτταρα είναι ότι 

παραμένουν αδιαφοροποίητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Έτσι 

μπορούν να αυτό-ανανεώνονται και να πολλαπλασιάζονται για μεγάλες χρονικές 

περιόδους μέσω της κυτταρικής διαίρεσης καθώς και να διαφοροποιούνται υπό 

ειδικές συνθήκες σε πιο εξειδικευμένα είδη κυττάρων άλλων ιστών και οργάνων. Η 

ικανότητα της διαφοροποίησης ως προς τους κυτταρικούς τύπους ενδέχεται όμως  

να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των βλαστοκυττάρων (Εικόνα 1.1). Πιο 

συγκεκριμένα, η διαίρεση ενός βλαστοκυττάρου δίνει γέννηση σε δύο νέα 

συμμετρικά ή ασσύμετρα θυγατρικά κύτταρα. Ένα από αυτά παραμένει 

αδιαφοροποίητο (βλαστικό) και έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξη της 

παρακαταθήκης βλαστοκυττάρων, ενώ το άλλο διαφοροποιείται σε κάποιο 

εξειδικευμένο κύτταρο.  
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Εικόνα 1.1 Τα βλαστοκύτταρα χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να αυτό-ανανεώνονται 

αλλά και να διαφοροποιούνται (Kolios and Moodley 2013). 

1.2 Κατηγορίες των βλαστοκυττάρων  

Τα βλαστοκύτταρα διακρίνονται σε Ολοδύναμα (Totipotent), Πολυδύναμα 

(Pluripotent), Πλειοδύναμα (Multipotent), Ολιγοδύναμα (Oligopotent) και 

Μονοδύναμα (Unipotent) (Εικόνα 1.2).  

 

Εικόνα 1.2 Η Ιεραρχία των βλαστοκυττάρων με βάση την ικανότητα της διαφοροποίησης τους 

(Kolios and Moodley 2013) . 
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Τα ολοδύναμα βλαστοκύτταρα (Totipotent) είναι τα αρχικά κύτταρα που 

παρατηρούνται σε επίπεδο βλαστοκύστης και προκύπτουν από τις πρώτες 

διαιρέσεις του ζυγωτού, μετά την γονιμοποίηση του ωαρίου (μέχρι την τέταρτη 

ημέρα περίπου) και τα οποία  μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ιστούς που 

εκπίπτουν από τις τρεις πρωταρχικές στιβάδες (ενδόδερμα, μεσόδερμα, 

εκτόδερμα). Επιπρόσθετα, είναι σε θέση να διατηρηθούν σε μη διαφοροποιημένο 

στάδιο για ένα αρκετά παρατεταμένο χρονικό διάστημα καθώς και να 

δημιουργήσουν ένα πλήρη ζώντα οργανισμό. Η επιστημονική έρευνα έχει εστιαστεί 

σε αυτά τα κύτταρα επειδή η δυνατότητα τους για διαφοροποίηση προς όλους τους 

κυτταρικούς τύπους δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση εκφυλιστικών ασθενειών 

όπως είναι ο διαβήτης, η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson’s disease), 

καρδιοπάθειες, ορισμένες μορφές καρκίνου αλλά και για θεραπείες στην 

αναγεννητική ιατρική όπως επίσης και για την αντικατάσταση ιστών μετά από 

τραυματισμό ή ασθένεια. Παρόλα αυτά, τα πειραματικά δεδομένα που έχουμε 

μέχρι στιγμής για τη χρήση των εμβρυικών βλαστοκυττάρων in vivo δεν είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την περαιτέρω κλινική τους χρήση.  

Τα Πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (Pluripotent) προέρχονται από το έμβρυο 

όταν είναι 5-7 ημερών και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ένα μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών κυτταρικών τύπων του ανθρώπινου σώματος. Η Πολυδυναμία των 

βλαστοκυττάρων αυτών μειώνεται σταδιακά καθώς συμπληρώνεται και 

ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εμβρύου. Αναλυτικότερα, τα εμβρυικά 

βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα, αδιαφοροποίητα κύτταρα που δημιουργούνται με 

την γονιμοποίηση του ωαρίου και προέρχονται από το εσωτερικό της 

βλαστοκύστης, ένα στάδιο πριν από την εμφύτευση του εμβρύου στη μήτρα (Evans 

and Kaufman 1981). Η βλαστοκύστη έχει δύο κυτταρικά στρώματα, την εσωτερική 

μάζα κυττάρων, από την οποία θα διαμορφωθεί το έμβρυο, και την εξωτερική μάζα 

κυττάρων, που ονομάζεται τροφοβλάστης και θα διαμορφώσει τον πλακούντα. Στο 

στάδιο αυτό, τα κύτταρα από την εσωτερική μάζα κυττάρων απομονώνονται από 

τον τροφοβλάστη και μεταφέρονται σε τριβλίο καλλιέργειας για να αναπτυχθούν οι 

κυτταρικές σειρές των εμβρυικών βλαστοκυτάτων (ESC) υπό συγκεκριμένες ειδικές 

συνθήκες (Bongso 2006). Τα ESCs ταυτοποιούνται από την παρουσία των 

μεταγραφικών παραγόντων όπως τον Nanog και τον Oct4 (Hambiliki, Strom et al. 

2012; Wang, Oron et al. 2012), οι οποίοι και τα διατηρούν σε μη διαφοροποιημένο 

στάδιο, και με αυτό τον τρόπο παραμένουν ικανά για αυτόανανέωση (Liang, Wan et 

al. 2008).   

Τα Πλειοδύναμα (Multipotent) βλαστοκύτταρα ή διαφορετικά 

μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, εντοπίζονται στους περισσοτέρους ιστούς και στα 

όργανα του σώματος, και είναι αυτά τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν σε 

τρεις κατηγορίες ιστών, το Λιπώδη ιστό, τον Οστίτη ιστό και τον Χονδρικό ιστό. 
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Ανάμεσα στις πηγές των συγκεκριμένων βλαστοκυττάρων είναι ο μυελός των οστών 

και ο ομφάλιος λώρος, όπου κατά τον τοκετό του νεογνού συλλέγονται τα 

ομφαλοπλακουντιακά. 

Η τελευταία κατηγορία των βλαστοκυττάρων είναι τα ολιγοδύναμα, η 

ικανότητα των οποίων για διαφοροποίηση είναι περιορισμένη και συνήθως 

ιστοειδική. Ειδικότερα, ο σκοπός των ιστοειδικών αυτών βλαστοκυττάρων είναι η 

αναγέννηση των ιστών, από τους οποίους προέρχονται, σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ανθρώπου (Han, Yu et al. 2006; Lane, Rippon et al. 2007; Shaker and Rubin 

2012). Τα ιστοειδικά βλαστοκύτταρα βρίσκονται σε διάφορους ιστούς όπως για 

παράδειγμα στον μυελό των οστών, στο δέρμα, στην καρδιά, στον εγκέφαλο. Τα 

ιστοειδικά βλαστοκύτταρα επιτελούν τη σημαντική λειτουργίας της ανάπτυξης, 

επούλωσης και αντικατάστασης των κυττάρων που έχουν καταστραφεί ή υποστεί 

κακώσεις (Denham, Conley et al. 2005; Vats, Bielby et al. 2005). Για παράδειγμα, τα 

ιστοειδικά βλαστοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την συνεχή αναπλήρωση όλων των 

κυττάρων του αίματος και  χρησιμοποιούνται για την μεταμόσχευση του μυελού 

των οστών.  

1.3 Επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (iPSCs) 
 

Το γεγονός ότι η κυριότερη πηγή των εμβρυικών βλαστοκυττάρων είναι 

έμβρυα προερχόμενα είτε από τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης είτε από 

αμβλώσεις, μας φέρνει αντιμέτωπους με κρίσιμα ηθικά διλήμματα. Στο επίκεντρο 

αυτών των διλημμάτων βρίσκονται οι διαφορετικές αντιλήψεις για την προστασία 

της ανθρώπινης ζωής, επομένως και της ζωής του εμβρύου. Για αυτό το λόγο η 

επιστημονική κοινότητα επικεντρώθηκε στην εύρεση μεθόδων ανάπτυξης 

βλαστοκυττάρων με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των εμβρυικών, στην 

παραγωγή δηλαδή Επαγώμενων Πολυδύναμων κυττάρων (iPSCs). 

Τα Επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα προέρχονται από ενήλικα 

σωματικά κύτταρα τα οποία είναι γενετικά προγραμματισμένα σε ένα στάδιο όμοιο 

με αυτό των εμβρυικών βλαστοκυττάρων. Τα Επαγόμενα πολυδύναμα 

βλαστοκύτταρα από ποντίκια αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τους Takahashi  

και Yamanaka (Takahashi and Yamanaka 2006) το 2006, οι οποίοι εξέφρασαν σε 

ινοβλάστες ποντικιών τους εξής μεταγραφικούς παράγοντες: OCT3/4 (octamer-

binding transcription factor ¾), SOX2 (SRY-related high-mobility group box protein-

2),c-MYC (oncoprotein) και KLF4 (Kruppel-like factor 4). Ένα χρόνο αργότερα, το 

2007, ο Takahashi και οι συνάδελφοί του (Takahashi, Tanabe et al. 2007) 

δημιούργησαν ανθρώπινα Επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα από 

επιδερμικούς ινοβλάστες, οι οποίοι εξέφραζαν τους ίδιους παράγοντες OCT3/4, 

SOX2, c-MYC και KLF4. Στη συνέχεια, απέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα κύτταρα είναι 

παρόμοια με τα ανθρώπινα εμβρυικά βλαστοκύτταρα σε μορφολογικό επίπεδο, 
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στον ρυθμό πολλαπλασιασμού, στη δράση της τελομεράσης, στην εμφάνιση 

παρόμοιων επιφανειακών αντιγόνων,  σε γονιδιακό προφίλ και στην επιγενετική 

έκφραση πολυδύναμων γονιδίων συγκεκριμένα για κάθε κύτταρο, καθώς και στην 

δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε κυτταρικούς τύπους των τριών βλαστικών 

στιβάδων in vitro. Τέλος, τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα μπορεί να 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη φαρμάκων, την αναπαραγωγή in 

vitro μοντέλων, όμως δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα συνεισφέρουν σημαντικά 

στην κλινική πράξη.  

1.4 Σύγχρονες εφαρμογές των iPSCs στον τομέα της αναγεννητικής 
ιατρικής 
 

Οι αρχικές μελέτες σε Βλαστοκύτταρα επέβλεπαν στην πιθανή χρήση τους 

στην αποκατάσταση κατεστραμμένων ιστών. Ο απώτερος σκοπός αυτής της 

κυτταρικής θεραπείας είναι τα μεταμοσχευμένα προγονικά κύτταρα να 

διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του επιθυμητού ιστού και να ενσωματωθούν 

λειτουργικά  (Lunn, Sakowski et al. 2011). Δεδομένου ότι προέρχονται από τον ίδιο 

τον ασθενή, τα iPSCs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόλογη αναγεννητική 

θεραπεία ώστε να μην είναι απαραίτητη η ανοσοκαταστολή με τον κίνδυνο 

απόρριψης του μοσχεύματος. Για μερικές γενετικές ασθένειες, τα κύτταρα του 

ασθενούς πρέπει να τροποποιηθούν γενετικά για να διορθωθεί η μετάλλαξη πριν 

από τη μεταμόσχευση. Οι θεραπευτικές δυνατότητες των βλαστοκυττάρων έχουν 

πλέον αποδειχθεί επαρκώς με θετικά αποτελέσματα σε ζωικά μοντέλα έτσι ώστε να 

κερδίσουν την έγκριση για ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπινων κλινικών δοκιμών 

στις ΗΠΑ (βλ. http://clinicaltrials.gov). Η αναγεννητική ιατρική είναι βέβαια στα 

σπάργανα και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν 

από την εφαρμογή σε κλινικό επίπεδο, αλλά είναι πολλά υποσχόμενη για ένα 

μεγάλο φάσμα ασθενειών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεταμόσχευση 

βλαστοκυττάρων επιτυχώς. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα iPSCs είναι ότι φέρουν το 

γενετικό υπόβαθρο του δότη και ως εκ τούτου προσφέρουν μια ευκαιρία για την 

μελέτη της επίδραση των γενετικών μεταλλάξεων στη λειτουργία των κυττάρων. 

Χρησιμοποιώντας iPSCs προερχόμενα από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πλέον 

εφικτό να αξιολογηθεί η επίδραση των γενετικών παραγόντων για τη συγκεκριμένη 

νόσο σε κυτταρικό επίπεδο (Ghodsizadeh, Taei et al. 2010; Rashid, Corbineau et al. 

2010). Όπως είναι αντιληπτό, η χρήση αυτή των iPSCs αντιπροσωπεύει μια 

σημαντική πρόοδο προς την κατανόηση της εξέλιξης μιας ανθρώπινης νόσου, όπου 

στο παρελθόν η μελέτη περιοριζόταν σε ιστούς νεκρών σωμάτων (εκτός αν 

γινόντουσαν βιοψίες) και σε ζωικά μοντέλα ανθρώπινων ασθενειών. Αν και τα ζωικά 

μοντέλα μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους βιοχημικούς 
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μηχανισμούς, ενδέχεται να έχουν περιορισμένη αξία στον άνθρωπο, ιδιαίτερα δε 

όταν πρόκειται για θεραπευτικές δυνατότητες υποψηφίων φαρμάκων με 

καινοτόμες δράσεις. Αντίθετα, τα iPSCs προερχόμενα από κύτταρα των ασθενών 

επιτρέπουν όχι μόνο τη μελέτη της νόσου σε κυτταρικό επίπεδο αλλά και την 

παρακολούθηση της πορείας της νόσου κάθε χρονική στιγμή. Μελέτες με τα εν 

λόγω κύτταρα μπορούν να συντελέσουν στην επιβεβαίωση θεραπευτικών στόχων. 

Ωστόσο, ορισμένες ασθένειες είναι πιο δύσκολο να μελετηθούν με hiPSCs, όπως για 

παράδειγμα ασθένειες στις οποίες συμβάλλουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Παρ 'όλα αυτά, τα iPSCs προσφέρουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση 

διαφόρων μοριακών μηχανισμών των ασθενειών. 

Τέλος, τα iPSC κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ανθρώπινων 

κυττάρων για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων βιολογικών 

διαδικασιών για την καταπολέμηση ασθενειών και τον επαρκή τοξικολογική έλεγχο 

πριν την μαζική παραγωγή φαρμάκων. Η ικανότητα δηλαδή των συγκεκριμένων 

κυττάρων να αναπαράγουν το φαινότυπο της ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη διαλογή ενώσεων που μπλοκάρουν επιλεκτικά την ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου φαινοτύπου (Ebert, Yu et al. 2009). Το γεγονός αυτό, αποτελεί μια 

σημαντική καινοτομία σε σχέση με τις τρέχουσες πρακτικές, οι οποίες συχνά 

βασίζονται σε βιομηχανοποιημένες κυτταρικές σειρές με αμφίβολο αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, η κατανόηση της παθολογίας της νόσου έχει περιοριστεί εξαιτίας της 

ανεπαρκούς ανάπτυξης των κατάλληλων πειραματικών και εργαστηριακών 

μοντέλων. Γενικότερα όμως, το πρόβλημα έγκειται στην ελλιπή έρευνα για την 

αλληλεπίδραση των φαρμάκων με τα υπεύθυνα γονίδια. Η τεχνολογία των 

ανθρώπινων iPS κυττάρων και η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των iPS κυτταρικών 

σειρών ειδικά για την αναπαράσταση μοντέλων ασθενειών, θα μπορούσε να 

διορθώσει το συγκεκριμένο ζήτημα, κάτι που φαίνεται όμως να είναι σε πρωταρχικό 

στάδιο.  

1.5 Μη ιϊκοί φορείς 
 
Η γονιδιακή θεραπεία βασίζεται κυρίως στην έκφραση γονιδίων για την 

διόρθωση του γονοτύπου και κατ’ επέκταση του φαινοτύπου διαφόρων ασθενειών. 

Οι μη-ιϊκοί φορείς γονιδιακής μεταφοράς αντιπροσωπεύουν μια απλή και αρκετά 

πιο ασφαλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους ιϊκούς φορείς. Οι μη ιϊκοί φορείς 

αποτελούνται από απλούς πλασμιδιακούς φορείς που φέρουν ρεπλικόνια ιών, 

καθώς και άλλες αλληλουχίες γονιδιώματος όπως για παράδειγμα τα τεχνητά 

χρωμοσώματα. Αναλυτικότερα, οι επισωματικοί φορείς ενδέχεται να φέρουν 

ρεπλικόνια των ιών Epstein Barr virus (EBV) και  Simian virus 40 (SV40) (Van 

Craenenbroeck, Vanhoenacker et al. 2000) όπου τους παρέχουν την δυνατότητα να 

παραμένουν στον πυρήνα του κυττάρου ως επισώματα, χωρίς χρωμοσωμική 
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ενσωμάτωση με άμεση απόρροια την περιορισμένης χρωμοσωμική αλληλεπίδραση 

και κατ’ επέκταση την πιθανότητα μεταλλαξιγένεσης (Stoll and Calos 2002). Παρόλα 

αυτά, οι ιϊκές πρωτεΐνες  που είναι απαραίτητες για την επισωμική τους διατήρηση, 

σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν ισχυρή ανοσολογική 

ενεργοποίηση (Ali, Kasper et al. 2004). Επιπρόσθετα, εξαιτίας της σχετικά απλής 

μαζικής παραγωγής τους αλλά και γενικά του χαμηλού ποσοστού ανοσοαπόκρισης, 

οι μη-ιϊκοί φορείς αποτελούν αρκετά ελκυστικά εργαλεία για την γονιδιακή 

θεραπεία (Wells at el. 2010). Στο παρελθόν, τα χαμηλά επίπεδα της επιμόλυνσης και 

της έκφραση ενός γονιδίου σε κύτταρα ξενιστή αποτελούσαν τα μεγαλύτερα 

μειονεκτήματα φορέων τα οποία όμως ξεπεράστηκαν κάνοντας  μελέτες σχετικά με 

ανάπτυξη νέων φορέων που δείχνουν μολυσματική αποτελεσματικότητα. Τα κύρια 

πλεονεκτήματα είναι ότι έχουμε μια σχετικά απεριόριστη ικανότητα παραγωγής και 

παρατηρείται χαμηλή τοξικότητα και μολυσματικότητα αλλά και δυνατότητα για 

επαναλαμβανόμενη εφαρμογή. 

Χρησιμοποιώντας μη-ενσωματόμενους φορείς που προέρχονται από τον 

Epstein-Barr virus (oriP /Epstein-Barr virus nuclear antigen-1, ΕΒΝΑ1) και 

κωδικοποιούν τους 7 παράγοντες  (Oct4, Sox2, Nanog, Lin28, Klf4, c-myc, και 

SV40Tag), ο Yu και οι συνεργάτες του παρήγαγαν ανθρώπινα κύτταρα iPS που 

προέρχονται από ινοβλάστες ανθρώπινης ακροποσθίας (Yu, Hu et al. 2009). Μετά 

την απομάκρυνση των φορέων, στα iPS κύτταρα δεν ήταν ανιχνεύσιμοι οι φορείς ή  

τυχόν αλληλουχίες διαγονιδίων. Οι φορείς oriP/EBNA1 που προέρχονται από ιό 

Epstein-Barr έχουν την ικανότητα διαμόλυνσης χωρίς την ανάγκη της ιογενούς 

συσκευασίας. Η απομάκρυνση των φορέων oriP/EBNA1 από τα κύτταρα 

επιτυγχάνεται χωρίς την επιλογή φαρμάκου. Στη μελέτη των φορέων oriP/EBNA1, 

για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις πιθανές τοξικές επιδράσεις της έκφρασης 

του c-myc, συμπεριέλαβαν το γονίδιο SV40 (SV40LT) σε κάποιους από τους 

συνδυασμούς. Τρεις από αυτούς τους συνδυασμούς, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

Oct4, Sox2, Nanog, Lin28, c-myc, Klf4 και SV40LT, ήταν επιτυχής στην παραγωγή iPS 

αποικιών από ανθρώπινους ινοβλάστες ακροποσθίας με τη χρήση φορέων 

oriP/EBNA1. Ωστόσο, η τεχνική αυτή απαιτεί τρία επιμέρους πλασμίδια που 

μετέφεραν συνολικά τους επτά παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του 

ογκογονιδίου SV40. Βέβαια, η έκφραση της πρωτεΐνης ΕΒΝΑ1, η οποία απαιτείται 

για αυτήν την τεχνική, μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση προς τα 

επιμολυσμένα κύτταρα, περιορίζοντας έτσι τη δυνητική κλινική εφαρμογή της 

τεχνικής. 

1.6 Ιϊκοί φορείς 

Συγκριτικά με τους μη-ϊικούς φορείς, το 75% των 1600 κλινικών μελετών 

σχετικά με γονιδιακές θεραπείες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν 
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χρησιμοποιήσει ιϊκούς φορείς για την μεταφορά του γενετικού υλικού σε κύτταρα 

ξενιστών. Οι κυριότερες κατηγορίες των ιών που χρησιμοποιούνται ως φορείς 

γονιδιακής θεραπείας, αφού πρώτα καταστούν μη-παθογόνοι είναι οι Αδενοϊοί 

(AdV), οι Αδενοεξαρτώμενοι ιοί (Adeno-associated viruses, AAV)  και οι πιο 

διαδεδομένοι ιοί: οι Ρετροϊοί. 

1.7 Η γενετική οργάνωση των Ρετροϊών  

Αυτοί οι μικροί RNA-ιοί είναι ανάμεσα στους πρώτους φορείς που 

κατασκεύασε ο άνθρωπος για γονιδιακή θεραπεία. Το γονιδίωμα τους αποτελείται 

από 2 μονόκλωνα μόρια RNAμήκους 7-12 kb και απαρτίζεται από τρία βασικά 

γονίδια, το γονίδιο gag που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του καψιδίου, το 

γονίδιο pol που ευθύνεται για την κωδικοποίηση της πρωτεΐνης ιντεγκράσης, ένα 

ένζυμο απαραίτητο για την ενσωμάτωση του προϊού, και το γονίδιο env που είναι 

υπεύθυνο για το περίβλημα της γλυκοπρωτεΐνης του ιού, καθώς και τις τελικές 

αλληλουχίες που φέρουν μακριές επαναλήψεις (LTRs). Τα δύο μόρια RNA 

περικλείονται από το ιϊκό καψίδιο, το οποίο και αυτό με τη σειρά του περιβάλλεται 

από μια διπλή στοιβάδα λιπιδίων (έλυτρο). Στο εξωτερικό αυτό περίβλημα 

εντοπίζονται οι πρωτεΐνες επιφανείας του ιού, μία γλυκοπρωτεΐνη και μια 

διαμεμβρανική πρωτεΐνη που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς. Η ιϊκή κάψα 

αποτελείται από τις πρωτεΐνες gag και έχει σχήμα εικοσαέδρου. Τέλος, το ιϊκό 

σωμάτιο περιέχει τα ένζυμα της αντίστροφης μεταγραφάσης, απαραίτητη για την 

μεταγραφή των μορίων RNA του ιικού σε δίκλωνα μόρια DNA, και την ιντεγκράση 

που ευθύνεται για την ενσωμάτωση του προϊού. 

1.8 Ο κύκλος ζωής των ρετροϊών 
 
Ο κύκλος ζωής των ρετροϊών σηματοδοτείται με την είσοδο του ιού στο 

κύτταρο. Αναλυτικότερα, ο ιός συντήκεται με την κυτταρική μεμβράνη του 

κυττάρου μέσω της ιϊκής γλυκοπρωτεΐνης Env και ακολουθεί η απελευθέρωση του 

γενετικού του υλικού στο στο κυτταρόπλασμα (Goff et al. 1992). Στη συνέχεια, το 

ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης μεταγράφει το ιϊκό RNA (μήτρα) σε δίκλωνο 

μόριο DNA, το οποίο και ενσωματώνεται σαν προϊός (provirus) στο DNA του 

κυττάρου με τη βοήθεια του ενζύμου ιντεγκράση, όταν το κύτταρο βρίσκεται στη 

φάση της μίτωσης και δεν υπάρχει η πυρηνική μεμβράνη. Μόνο οι λεντοϊοί 

μπορούν να διαμολύνουν κύτταρα ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στην φάση της 

μίτωσης, διότι το cDNA του ιού σε ένα σύμπλοκο πρωτεϊνών πυρηνικής μεταφοράς, 

μέσω των cis-λληουχιών cPPT εισέρχεται στον πυρήνα μέσα από τους πυρηνικούς 

πόρους (Naldini 1998; Fouchier and Malim 1999; Wright, Yong et al. 2000). Όταν 

ενεργοποιηθεί το γενετικό υλικό των μολυσμένων κυττάρων, αρχίζει η μεταγραφή 

του προϊικού DNΑ προς την παραγωγή του RNA του ιού αλλά και των ειδικών mRNA 

για την παραγωγή των πρωτεϊνών του. Οι πρωτεΐνες που προκύπτουν καθώς και το 
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RNA του γονιδιώματος σχηματίζουν τα ιϊκά σωματίδια, τα οποία απελευθερώνονται 

τελικά από το κύτταρο. Πιο αναλυτικά όμως, η διαδικασία της ενσωμάτωσης του 

ιϊκού γενετικού υλικού στο γενετικό υλικό του κυττάρου ξενιστή σηματοδοτείται 

από την αναγνώριση των LTR από το ένζυμο ιντεγκράση, την τομή της διπλής έλικας 

του DNA του κυττάρου-ξενιστή και την ένωση του με τα άκρα του ιϊκού cDNA 

(προϊός). Στη συνέχεια, το ιϊκό γενετικό υλικό μεταγράφεται με τη μεταγραφική 

μηχανή του κυττάρου ξενιστή και ρυθμίζεται από τις περιοχές LTR. Σε πιο 

εξελιγμένους ρετροϊούς συμμετέχουν και άλλα trans-ρυθμιστικά στοιχεία όπως  tat, 

rev,vif, vpr, vpu και nef αλλά και cis-αλληλουχίες όπως οι tar και RRE. Τέλος το 

mRNA που προκύπτει, μεταφέρει το μήνυμα για την σύνθεση των ιϊκών πρωτεϊνών 

αλλά και το νέο ιϊκό RNA που να εγκλειστεί στα νεοσχηματιζόμενα ιϊκά σωμάτια, 

μέσω αναγνώρισης της αλληλουχίας πακεταρίσματος Ψ.  

1.9 Ανάπτυξη φορέων από Ρετροϊούς  

Οι ρετροϊοί διατηρούν τις ιϊκές αλληλουχίες κατά την κυτταρική διαίρεση και 

έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή παρουσία της 

πυρηνικής μεμβράνης του κυττάρου. Οι ρετροϊοί μπορεί να έχουν πλεονέκτημα ως 

προς τη θεραπεία κληρονομικών και χρόνιων ασθενειών, όμως εμπεριέχουν και 

αυξημένο κίνδυνο μεταλλαξιγένεσης και τοξικότητας με βάση την υπερέκφραση του 

θεραπευτικού γονιδίου. Κατά την κατασκευή του ρετροϊικού φορέα, τα γονίδια gag, 

pol και env διαγράφονται από το γονιδίωμα και αντικαθίστανται κατά την διάρκεια 

της διαμόλυνσης με άλλα βοηθητικά πλασμίδια (helper plasmids) που τα 

εμπεριέχουν (trans-acting αλληλουχίες) (ενός πιθανού μεγέθους μέχρι 10 kb) ( 

Connolly et al, 2002). Αυτές οι διαγραφές στο γονιδίωμα του ιού, τον καθιστούν 

ανίκανο να αντιγραφεί και ως εκ τούτου, ο φορέας μπορεί να παράγει ιϊκά 

σωματίδια μόνο εάν συν-επιμολύνει τα κύτταρα-ξενιστές μαζί με τα βοηθητικά 

πλασμίδια. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας επιμόλυνσης είναι να εκμηδενιστεί ο 

κίνδυνος παραγωγής ιϊκών σωματιδίων μετά τη μεταγωγή των κυττάρων-στόχων 

αλλά και μεταλλαξιγένεσης του γενετικού υλικού του κυττάρου ξενιστή. Τα δύο LTR 

άκρα και η αλληλουχία Ψ (cis-acting αλληλουχίες) είναι οι μόνες ιϊκές αλληλουχίες 

που παραμένουν στο φορέα (Verma et al, 1997). Οι cis-acting αλληλουχίες παίρνουν 

μέρος σε διάφορα στάδια του ιϊκού πολλαπλασιασμού, όπως στην αντίστροφη 

μεταγραφή του ιϊκού γονιδιωματικού RNA (LTR, primer binding site, polypurine 

tract), στην ενσωμάτωση του ιικού DNA στο χρωμοσωμικό DNA (att sites), στη 

μεταγραφή του προϊού (LTR) και στο πακετάρισμα του ιικού RNA στα βίρια 

(encapsidation site) (Buchschacher et al, 2000). 

Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των ρετροϊών κυρίως όσο αφορά τη 

διαμόλυνση μη διαιρούμενων κυττάρων, έχουν κατασκευαστεί φορείς που 

προέρχονται από τους Λεντιϊκούς ιούς (lentiviruses). Οι λεντι-ϊοί (π.χ. human 
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immunodeficient virus 1: HIV-1) αποτελούν μια ειδική κατηγορία των ρετροϊών που 

έχουν την ικανότητα να διαμολύνουν τόσο σε πολλαπλασιαζόμενα (φάση S) όσο και 

σε αδρανή κύτταρα (φάση G1/G2) (Scambach and Baum et al. 2008). Οι HIV-1 

φορείς έχουν ελλείψεις σε όλα τους τα γονίδια, κρατώντας μόνο τα γονίδια gag, pol, 

και rev.  

1.9 Η Γενετική οργάνωση των Αφροϊών  
 

Οι πλασμιδιακοί φορείς που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια αυτής της 

μεταπτυχιακής μελέτης για την γονιδιακή μεταφορά είναι φορείς βασισμένοι στους 

Αφροϊούς, μία άλλη κατηγορία των Ρετροϊών. Το γονιδίωμα των αφροϊών (Foamy 

viruses) έχει πολλές ομοιότητες με εκείνο των υπολοίπων ρετροϊών αλλά και 

αρκετές διαφορές. Καταρχήν έχει μέγεθος 13 kb και αυτό τους κατατάσσει ανάμεσα 

στους μεγαλύτερους ρετροϊούς. Εκτός από τα κανονικά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs), 

που  κωδικοποιούν μια ομάδα συγκεκριμένων αντιγόνων (GAG), μια πολυμεράση 

(POL) και τις (ENV) πρωτεΐνες του περιβλήματος, και τα οποία πλαισιώνεται από 

μακρές τερματικές επαναλήψεις (LTRs), οι FVs περιέχουν τουλάχιστον άλλα δύο 

επιπλέον ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs), τα οποία εκτείνονται μέσα στην 

περιοχή 3’-LTR και κωδικοποιούν πρωτεΐνες με ρυθμιστικές και ανοσορρυθμιστικές 

λειτουργίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της οργάνωσης των FV προϊών είναι η 

παρουσία ενός εσωτερικού υποκινητή (ΙΡ) εντός του ανοικτού πλαισίου env, εκτός 

από τον τυπικό ρετροϊικό υποκινητή που βρίσκεται στην U3 περιοχή του 5-'LTR 

(Lochelt, Muranyi et al. 1993). Ο εσωτερικός αυτός υποκινητής έχει χαμηλή βασική 

δραστηριότητα που οδηγεί στην έκφραση γονιδίων όπως, το γονίδιο του 

μεταγραφικός παράγοντα Tas και της πρωτεΐνης Bet (Rethwilm, Erlwein et al. 1991). 

Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη Bet βοηθάει τους αφροϊούς να ξεπεράσουν την 

καταστολή του ιϊκού πολλαπλασιασμού αφού εξουδετερώνει τα μέλη της 

οικογένειας πρωτεϊνών APOBEC3 (cytidine deaminases) (Lochelt, Romen et al. 2005) 

(Εικόνα 1.3). Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διακρίνεται στους αφροϊούς είναι η 

έκφραση της πρωτεΐνης Pol από ένα ανεξάρτητο μόριο mRNA, σε αντίθεση με τους 

άλλους ρετροϊούς που εκφράζουν μια συντηγμένη μορφή της πρωτεΐνης Gag-Pol 

(Bodem, Lochelt et al. 1996; Yu, Baldwin et al. 1996). Συνέπεια αυτής της 

ανεξάρτητης βιοσύνθεσης της πρωτεΐνης Pol είναι η παρουσία ενός επιπλέον 

μηχανισμού ενσωμάτωσης. Στην περίπτωση των FVs, το πλήρες γονιδίωμα τους 

φαίνεται να συνδέει τις πρωτεΐνες Gag και Pol κατά τη συναρμολόγηση. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο η πρόδρομη πρωτεΐνη Pol και όχι και τα μετά-

μεταφραστικά προϊόντα, παρουσιάζει αποτελεσματική συναρμολόγηση προς FV 

ιϊκά σωματίδια. 
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Εικόνα 1.3. Αναπαράσταση της δομής και της οργάνωσης των αφροϊών (Lindemann and Rethwilm 

2011). 

1.10 Αφροϊοί: Δομικές πρωτεΐνες Gag, Pol και Env 
 

Όπως όλοι οι ρετροϊοί, έτσι και οι αφροϊοί μεταφράζουν αρχικά μια 

πρόδρομη μορφή της πρωτεΐνης Gag που κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του ιού. 

Σε αντίθεση όμως με τους ορθορετροϊούς, η αφροϊκή πρωτεΐνη Gag υφίσταται 

πρωτεολυτική επεξεργασία κοντά στο C-τελικό άκρο με αποτέλεσμα την παραγωγή 

δύο άλλων πρωτεΐνών: την μεγάλη πρωτεΐνη p68Gag και μια μικρότερη p3Gag 

(Flugel and Pfrepper 2003). Το ιϊκό καψίδιο αποτελείται από την πρόδρομη μορφή 

της πρωτεΐνης και τη μεγάλη πρωτεΐνη p68Gag σε αναλογία 1:01-1:04 (Cartellieri, 

Rudolph et al. 2005). Η πρωτεόλυση της πρόδρομης Gag είναι απαραίτητη όχι μόνο 

για τη μολυσματικότητα, αλλά και για την απελευθέρωση των σωματιδίων, 

δεδομένου ότι αυτά που εξάγονται και περιέχουν μόνο τη πρόδρομη Gag, είναι μη-

μολυσματικά (Fischer, Enssle et al. 1997) (Enssle, Fischer et al. 1997). Αντίθετα, τα 

σωματίδια που περιέχουν μόνο την μεγάλη πρωτεΐνη p68Gag και όχι την πρόδρομη 

μορφή της, μπορεί να εμφανίζουν  όμοια μορφολογία αλλά είναι περίπου 100-

φορές λιγότερο μολυσματικά. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η περαιτέρω 

επεξεργασία της Gag από τις ιϊκές και κυτταρικές πρωτεάσες που λαμβάνει χώρα 

κατά την είσοδο στο κύτταρο-ξενιστή για την αποσυναρμολόγηση του καψιδίου 

(Giron, Colas et al. 1997). 

Η βιοσύνθεση της πρωτεΐνης Pol είναι διαφορετική λόγω της μετάφρασης 

της ως μια ανεξάρτητη πρόδρομη πρωτεΐνη από ένα ξεχωριστό mRNA, της 

διαφορετικής ωρίμανσης αλλά και της εναλλακτικής στρατηγικής εγκλεισμού της σε 

σχέση με τους ρετροϊούς. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη Pol αυτό-λύεται και 

προκύπτουν δύο υπομονάδες. Η μια μεγάλη υπομονάδα p85PR-RT-RN εμπεριέχει 
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δομικές περιοχές με πρωτεολυτική ενζυμική δραστηριότητα (PR), αντίστροφη 

μεταγραφική δραστηριότητα (RT) και RNAseΗ (RN) ενζυματική δραστηριότητα. Η  

μικρότερη υπομονάδα p40IN που προκύπτει έχει δραστικότητα ιντεγκτάσης και 

φέρει ένα σήμα πυρηνικής εντόπισης NLS (Flugel and Pfrepper 2003) (An, Hyun et al. 

2008). Το συγκεκριμένο πρότυπο διαφοροποιείται από αυτό της ορθορετροϊκής 

πρωτεΐνης Pol,  που φέρει υπομονάδες με πρωτεολυτική ενζυμική δραστηριότητα 

(PR), αντίστροφη μεταγραφική δραστηριότητα (RT) και δραστικότητα ιντεγκτάσης.  

Το πρότυπο βιοσύνθεσης της αφροϊκής γλυκοπρωτεΐνης Env επίσης 

αποκλίνει σημαντικά από εκείνη των άλλων ρετροϊικών πρωτεϊνών. Όπως υφίσταται 

και στις ορθορετροϊκές γλυκοπρωτεΐνες, η πρωτεΐνη Env μεταφράζεται από ένα 

μόριο mRNA, το οποίο έχει υποστεί τη διαδικασία του ματίσματος, αρχικά σε μια 

πρόδρομη πρωτεΐνη η οποία αποτελεί στόχο ενός πεπτιδίου οδηγό (N-terminal 

Signal Peptide, SP) και το οδηγεί στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) ώστε να 

εισαχθεί στην εκκριτική οδό. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Ορθορετροϊούς, η 

αφροϊική Env μεταφράζεται ως μία πλήρους μήκους πρόδρομη πρωτεΐνη, με 

ενσωματωμένο το πεπτίδιο οδηγό (που ονομάζεται LP πεπτίδιο οδηγό και όχι 

κλασικό SP), στο Ν-τελικό άκρο της συναντάμε μια κεντρική επιφάνεια (SU) και μία 

διαμεμβρανική περιοχή (ΤΜ) στο C-άκρο της (Duda, Stange et al. 2004) (Geiselhart, 

Bastone et al. 2004). Η πρωτεολυτική διάσπαση των υπομονάδων SU και ΤΜ είναι 

απαραίτητη για την επιτυχή ιϊκή μολυσματικότητα του αφροϊού. Σε αντίθεση με 

τους Ορθορετροϊούς, η υπομονάδα LP αποτελεί ένα αναπόσπαστο συστατικό του 

ιϊκού σωματιδίου που απελευθερώνεται και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον 

κύκλο αντιγραφής των Αφροϊών. Η ενδοκυτταρική μεταφορά των αφροϊικών 

πρωτεϊνών Εnν ρυθμίζεται κυρίως από δύο σήματα. Το πρώτο εντοπίζεται στο C-

τερματικό άκρο με το μοτίβο KKXX και οδηγεί στην ανάκτηση των πρωτεϊνών Εnν 

από τα διαμερίσματα του Golgi στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ER). Το δεύτερο 

εντοπίζεται το Ν-τερματικό άκρο της κυτταροπλασματικής περιοχής της 

υπομονάδας LP. Τέλος,  πρέπει να επισημανθεί ότι η γλυκοπρωτεΐνη Εnν είναι 

υπεύθυνη για το εξαιρετικά ευρύ φάσμα των ξενιστών που έχουν οι αφροϊοί (Hill, 

Bieniasz et al. 1999).  

 

 

 

 

 



13 

 

1.11 Ο κύκλος ζωής του Αφροϊού 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αφροϊοί χαρακτηρίζονται από ένα 

εξαιρετικά ευρύ φάσμα ξενιστών, αλλά οι υποδοχείς που μεσολαβούν στην είσοδο 

του ιού στο κύτταρο ξενιστή δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί (Hill, Bieniasz et al. 

1999). Η είσοδος των αφροϊικών σωματιδίων πραγματοποιείται με ενδοκυττάρωση 

και σύντηξη του ιϊκού σωματιδίου μέσω της γλυκοπρωτεΐνης Εnν με την μεμβράνη 

του κυττάρου ξενιστή, μια διαδικασία που είναι εξαρτώμενη από το pΗ (Picard-

Maureau, Jarmy et al. 2003). Μετά την απελευθέρωση των αφροϊικών καψιδίων στο 

κυτταρόπλασμα, μεταφέρονται μέσω των μικροσωληνίσκων στο κεντρόσωμα αφού 

συνδεθούν με σύμπλοκα δυνεΐνων μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης της Gag και της 

περιοχής CC2 της ελαφριάς αλυσίδας των συγκεκριμένων ενδοκυττάριων 

πρωτεΐνών (Petit, Giron et al. 2003). Επιπρόσθετα, οι αφροϊοί απαιτούν τα κύτταρα 

να βρίσκονται στη φάση της μίτωσης για την προϊική ολοκλήρωση και έκφραση των 

γονιδίων τους (Russell and Miller 1996). Ωστόσο, οι αφροϊοί έχουν την ικανότητα να 

μετάγουν αδρανή κύτταρα, δηλαδή κύτταρα που βρίσκονται στη φάση G1 

(Lehmann-Che, Renault et al. 2007). Τέλος, η αφροϊική ιντεγκράση, όταν 

αλληλεπιδρά με το γονιδίωμα του κυττάρου ξενιστή, ακολουθεί ένα διαφορετικό 

μοτίβο κατάτμησης του γραμμικής ιικού DNA. Σε αντίθεση με τους Ορθορετροϊούς 

που απομακρύνουν συνήθως δύο νουκλεοτίδια από τα άκρα του γραμμικού 

επισωματικού ιογενούς μετάγραφου, οι αφροϊοί επεξεργάζεται μόνο το άκρο U5 

της 3 '-LTR περιοχής, ενώ το άκρο U3 του 5' LTR περιοχής παραμένει άθικτο. 

 
Εικόνα 1.4: Αναπαράσταση του μηχανισμού πολλαπλασιασμού των αφροϊών (Lindemann and 
Rethwilm 2011) 
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1.12 Ανάπτυξη φορέων από Αφροϊούς 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών έχουν αναπτυχθεί αφροϊικοί 

φορείς τρίτης γενεάς (ΔΦ) που προέρχονται από τα στελέχη PFV (prototypic foamy 

virus) (Trobridge and Russell 1998; Heinkelein, Dressler et al. 2002; Trobridge, 

Josephson et al. 2002), SFV-1 (simian foamy virus type 1, macaque) και FFV (feline 

foamy virus). Οι συγκεκριμένοι φορείς έχουν κατασκευαστεί με εκτεταμένες 

ελλείψεις στην U3 των 5'LTR αλληλουχιών περιοχή στο γονιδίωμα τους για μία 

ασφαλή μεταγωγή των κυττάρων-στόχων ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν  την 

παραγωγή υψηλών ιϊκών τίτλων. Αναλυτικότερα, η μεταγραφή του γονιδιώματος 

του φορέα ενεργοποιείται από τον υποκινητή του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) που 

έχει εντεθεί στην περιοχή U5 στην 5’-LTR αλληλουχία (Wiktorowicz, Peters et al. 

2009), (Heinkelein, Dressler et al. 2002), (Trobridge, Josephson et al. 2002). 

Απαραίτητα επίσης είναι τα cis-ενεργά στοιχεία (CAS), περιοχές που εντοπίζονται σε 

τρία σημεία μέσα στο γονιδίωμα των αφροϊών. Η περιοχή CAS-Ι εντοπίζεται στην 5'-

LTR R μέχρι τα πρώτα 200 νουκλεοτίδια του αρχικού ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης 

Gag. Περιλαμβάνει επίσης την περιοχή δέσμευσης του υποκινητή (PBS), ακριβώς 

κάτω της 5'LTR U5 περιοχής που είναι συμπληρωματική προς το 3' άκρο του 

tRNALys1, 2 και χρησιμοποιείται για την έναρξη της σύνθεσης του κλώνου DNA κατά 

τη διάρκεια της αντίστροφης μεταγραφής (Maurer, Bannert et al. 1988). Η περιοχή 

CAS-ΙΙ έχει μέγεθος 2 kb και βρίσκεται στην 3΄-περιοχή του ανοιχτού πλαισίου 

ανάγνωσης (ORF) της ΡοΙ και περιλαμβάνει ένα  μοτίβο πολυ-πουρίνης (ppt) 

(Wiktorowicz, Peters et al. 2009), (Peters, Wiktorowicz et al. 2005). Τέλος, η περιοχή 

CAS-III περιλαμβάνει περίπου 40 νουκλεοτίδια ανοδικά της περιοχής 3'LTR και 

επίσης περιέχει ΡΡΤ μοτίβα. Παρά το γεγονός ότι, ο LTR υποκινητής έχει 

αδρανοποιηθεί λόγω απουσίας της ιϊκής πρωτεΐνης Tas, για λόγους ασφαλείας οι 

3΄LTR αλληλουχίες φέρουν εκτεταμένες ελλείψεις στην περιοχή U3 όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Για την παραγωγή των αφροϊικών φορέων είναι 

απαραίτητη η συνδιαμόλυνση με τρία βοηθητικά πλασμίδια (helper plasmids), που 

φέρουν την πρωτεΐνη Gag, Pol και Εnν (Εικόνα 1.5). Όπως και για άλλους 

ρετροϊικούς φορείς, έτσι και για την παραγωγή των αφροϊικών φορέων απαιτείται η 

διαμόλυνση της κυτταρικής σειράς 293Τ με τον ανασυνδιασμένο ιϊκό φορέα και 3 

βοηθητικά πλασμίδια μέσω επώασης με διάλυμα φωσφορικού ασβεστίου 

(Vassilopoulos, Trobridge et al. 2001; Trobridge, Josephson et al. 2002). 
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Εικόνα 1.5: Απενεργοποιημένοι αφροϊκοί φορείς τρίτης γενιάς. (Α) Αναπαράσταση δομής 

πλασμιδίου. (Β) Τα βοηθητικά πλασμίδια gag, pol και env. (Γ) Ο ενσωματωμένος προϊός 

(Lindemann and Rethwilm 2011) . 

1.13 Πειραματικές εφαρμογές των αφροϊών φορέων 

Οι αφροϊικοί φορείς τρίτης γενεάς αποτελούν αποτελεσματικό μέσο  

γονιδιακής μεταφοράς για επιστημονικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε μια 

ποικιλία διαφορετικών κυτταρικών στόχων, αφού μετάγουν επιτυχώς νευρωνικά 

προγονικά κύτταρα (Rothenaigner, Kramer et al. 2009) ή εμβρυικά βλαστοκύτταρα 

(Gharwan, Hirata et al.2007) και ακόμα πιο αποτελεσματικά τα αιμοποιητικά 

βλαστοκύττρα (HSCs) (Hirata, Miller et al. 1996; Vassilopoulos, Trobridge et al. 2001; 

Kiem, Allen et al. 2007) . Μια άμεση σύγκριση με φορείς βασιζόμενοι στους HIV-1 

και MLV ιούς αποκάλυψε ότι οι αφροϊικοί φορείς είναι ικανοί για μια παρόμοια, αν 

όχι μεγαλύτερη σε απόδοση, γονιδιακή μεταφορά σε σχέση με τους φορείς από 

στελέχη του HIV-1 ιού. Έτσι, οι  αφροϊικοί φορείς είναι ακόμα ανώτεροι σε σχέση με 

τους φορείς βασιζόμενοι σε στελέχη MΜLV ιών. Το πιο σημαντικό όμως 

πλεονέκτημα τους, είναι ότι απαιτούνται μικρής διάρκειας πρωτόκολλα μεταγωγής 

ex νίνο για μια αποτελεσματική μεταγωγή των HSCs.  
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το εργαστήριο Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας του ΙΙΒΕΑΑ 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων (iPS cells) 

χρησιμοποιώντας φορείς από αφροϊούς (FV), ο αυξανόμενο ενδιαφέρον που 

συγκεντρώνουν οι φορείς των αφροϊών τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της μειωμένης 

μολυσματικής ικανότητας που φέρουν ως προς τον άνθρωπο, οδήγησε στην 

ανάπτυξη πειραματικών προσεγγίσεων για γενετική διόρθωση ιδιαίτερα στην 

κλινική εφαρμογή με μειωμένο το ποσοστό κινδύνου για περαιτέρω ασθένειες. 

Επιπρόσθετα, τα επαγόμενα πολυδύναμα κύτταρα (iPS cells) είναι γνωστό ότι έχουν 

κερδίσει την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ευκολία που 

παρέχουν στους επιστήμονες να αντικαθιστούν τα βλαστοκύτταρα χωρίς τους 

ηθικούς περιορισμούς στις πειραματικές διαδικασίες  επέτρεψε την ανάπτυξη νέων 

προσεγγίσεων για την κατανόηση μηχανισμών διάφορων ασθενειών, τον έλεγχο 

νέων φαρμάκων αλλά και νέων οριζόντων στην αναγεννητική ιατρική για την 

καταπολέμηση γενετικών και μη ασθενειών. 

Ανασταλτικό παράγοντα όμως για την διεξαγωγή των πειραμάτων με τα 

επαγόμενα πολυδύναμα κύτταρα αποτελεί η χαμηλή αποδοτικότητα τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η αποδιαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων προς τα 

πολυδύναμα επαγόμενα κύτταρα απαιτεί την διαμόλυνση των κυττάρων και με 

τους τέσσερις παράγοντες του Yamanaka, KLF4, OCT4, cMyc και SOX2. Είναι λοιπόν 

αντιληπτή η τεχνική δυσκολία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι επιστήμονες 

όταν διαμολύνουν κυτταρικές σειρές με τους τέσσερις πλασμιδιακούς φορείς που 

θα φέρουν τα cDNA των γονιδίων και θα πρέπει να εκφραστούν ίσα ποσοτικά και 

ποιοτικά. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η μελέτη της κ. Σιαπάτη και των 

συνεργατών της (Andrianaki, Siapati et al. 2010), στην οποία αναφέρεται η 

κλωνοποίηση ενός αμφίδρομου υποκινητή από το ανθρώπινο γονιδίωμα σε 

αφροϊικό φορέα,. Ο υποκινητής, που φυσιολογικά ελέγχει τη μεταγραφή των 

HNRPH2 και GLA γονιδίων, είναι ικανός να μεταγράφει ταυτόχρονα και 

ισορροπημένα δύο cDNA, σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές και σε αρχέγονα 

αιμοποιητικά κύτταρα, τόσο in vitro όσο και in vivo.. 

Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή δύο αφροϊκών 

φορέων, οι οποίοι θα φέρουν τον συγκεκριμένο αμφίδρομο υποκινητή (HG) και θα 

ελέγχει την συγχρονισμένη έκφραση του OCT4 και του cMyc στον ένα φορέα 

pOGM.IF και την έκφραση του KLF4 και του SOX2 στον άλλον φορέα pKGS. Η 

κατασκευή των δύο αφροϊκών φορών που θα φέρουν τους τέσσερις μεταγραφικούς 

παράγοντες έχει ως σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα παραγωγής των 

επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων.  
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3. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.1 Κυτταροκαλλιέργειες 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα είδη κυτταρικών σειρών 
ανθρώπινης προέλευσης οι οποίες αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM; 
Gibco BRLμε 10% ορρός εμβρύου βοός (fetal calf serum- FCS) και μίγμα αντιβιοτικών 
(1% πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη). Η καλλιέργεια των κυττάρων πραγματοποιήθηκε 
σε θάλαμο νηματικής ροής και ειδικούς κλιβάνους επώασης (37οC, 5% CO2, 100% 
υγρασία).  

Κυτταρική  
Σειρά 

Οργανισμός Προέλευση Μορφολογία/ 
Φυσιολογία 

HT1080 H. sapiens Ινοσάρκωμα Επιθηλιακά κύτταρα 
HEK 293-T H. sapiens Μετασχηματισμένα 

εμβρυικά ηπατικά 
κύτταρα  

Νευρικά κύτταρα 

SNL M. musculus Εμβρυικά κύτταρα Ινοβλάστες 
MSC H. sapiens Μυελός των οστών Αιμοποιητικά 

κύτταρα 
 

Αποκόλληση των κυττάρων έγινε με 5% θρυψίνη και μετρήθηκαν παρουσία 

κατάλληλης αραίωσης της χρωστικής trypan blue έγινε στο αιμοκυτταρόμετρο 

Neubauer. 

Υπολογισμός της συγκέντρωσης των κυττάρων στο αρχικό εναιώρημα  έγινε 

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Ν= αριθμός κυττάρων/ τετράγωνο x 10.000 (κύτταρα/ ml) 

Και ο συνολικός αριθμός των κυττάρων της καλλιέργειας: 

Ν x αραίωση μέτρησης x όγκο εναιωρήματος 

3.2 Απομόνωση ανθρώπινων μονοπύρηνων κυττάρων από μυελό των 
οστών 

Υλικά και διαλύματα 

 Φικόλη (HISTOPAQUE®-1077). Διάλυμα PBS/ 1% FCS/ 2mM EDTA 

 1x Διάλυμα Λύσης Ερυθρών ( RBC Lysis Buffer, NH4Cl, 0.84% (w/v), 0.5M EDTA 
0.1 mM, NaHCO3 10mM) 

Αρχικά, απομονώθηκε το κλάσμα των μονοπύρηνων κυττάρων, το οποίο 
περιείχε τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, με φυγοκέντρηση διαβάθμισης 
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πυκνότητας, χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο φικόλης (HISTOPAQUE®-1077). Το 

αντιδραστήριο είναι διάλυμα πολυσακχαρόζης και διατριζοϊκού νατρίου, 
ρυθμισμένου σε πυκνότητα 1,077 +_ 0,001 g/mL. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η 
επίστρωση του δείγματος (μονάδα αίματος) πάνω στη Φικόλη, ακολουθούσε 
φυγοκέντρηση και στη συνέχεια παρατηρούνταν καθίζηση των ερυθροκυττάρων και 
των κοκκιοκυττάρων ύστερα από σύνδεση τους με την πολυσακχαρόζη, ενώ τα 
λεμφοκύτταρα και τα άλλα μονοπύρηνα κύτταρα παρέμεναν στην διαχωριστική 
επιφάνεια (μεσόφαση) μεταξύ πλάσματος και Φικόλης. Η αναλυτική διαδικασία 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

3.3 Απομόνωση RNA από κυτταρικές σειρές  

Υλικά και διαλύματα 

 TRIZOL® Reagent: Cat. No. 15596-026, Manual 

 Διάλυμα χλωροφορμίου: isoamyl alcohol, 24:1 

 Ισοπροπανόλη 

 Διάλυμα αιθανόλης 75% (σε DEPC-H2O) 

 DEPC- H2O. 

Στη παρούσα μελέτη η απομόνωση RNA έγινε με τη χρησιμοποίηση του 

αντιδραστηρίου TRIZOL, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το 

αντιδραστήριο TRIZOL είναι μίγμα φαινόλης με guanidine isothiocyanate, και 

αποτελεί παραλλαγή της κλασσικής μεθόδου απομόνωσης . Η χρησιμοποίηση του 

αντιδραστηρίου Trizol  επιτρέπει και τη διαδοχική απομόνωση DNA και πρωτεϊνών 

από ένα και μόνο δείγμα. Η ποσοτικοποίηση των δειγμάτων ολικού RNA έγινε 

φασματοσκοπικά .  Τέλος, για να απομακρυνθούν οποιαδήποτε υπολείμματα DNA 

που θα αλλοίωναν τα αποτελέσματα των αντιδράσεων της ποσοτικοποίησης, καθώς 

το γενωμικό DNA αποτελεί ανταγωνιστικό υπόστρωμα της αντίδρασης για το cDNA. 

Χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο RQ1 RNase-Free DNase, που αποικοδομεί μονό – και 

δίκλωνα μόρια DNA ενδονουκλεολυτικά, παράγοντας 3’-OH νουκλεοτίδια. Για αυτό 

το σκοπό χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο DNAάση [RQ1 RNase-Free DNase, PROMEGA 

(M610A)] σε 1-2 μg ολικού RNA, σε τελικό όγκο 10-12 μl, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή . 
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3.4 RT- PCR 

Για ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των τεσσάρων παραγόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Ips κυττάρων χρησιμοποιήσαμε cdna από 

μετηγμένα κύτταρα. Ως εσωτερικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο GAPDH 

του ανθρώπου. Οι αντιδράσεις PCR πραγματοποιήθηκαν στους 60 oC επί 40 

κύκλους, με τελική συγκέντρωση εκκινητών 0,5 μΜ, συνολικό όγκο αντίδρασης 

30μl. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εκκινητές: 

γονίδιο Tm Αλληλουχία εκκινητή 

SOX2 -F 60
o
C 5-TAC AGC ATG TCC TAC TCG CAG-3 

SOX2-R 60oC 5- GAG GAA GAG GTA ACC ACA GGG-3 

CMYC-F 60
o
C 5-GGC TCC TGG CAA AAG GTC A-3 

CMYC-R 60oC 5-CTG CGT AGT TGT GCT GAT GT-3 

KLF4-F 60oC 5-CCC ACA TGA AGC GAC TTC CC-3 

KLF4-R 60oC 5-CAG GTC CAG GAG ATC GTT GAA-3 

OCT-F 60oC 5-GGG AGA TTG ATA ACT GGT GTG TT-3 

OCT-R 60oC 5-GTG TAT ATC CCA GGG TGA TCC TC-3 

 

3.5 Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) 

 Υλικά και διαλύματα 

 Συστήματα πολυμερισμού- ένζυμα 

-Dream TaqTM DNA Polymerase, cat# EP0702 (Fermentas) 

-Pfu DNA Polymerase, cat#EP0579 (Fermentas) 

Πραγματοποιήθηκε η αντίδραση της πολυμεράσης για το γονίδιο cmyc και 
KLF4 με το ένζυμο Pfu DNΑ πολυμεράσης  με υψηλή πιστότητα πολυμερισμού 
καθώς επίσης και το ένζυμο Dream TaqTM DNA πολυμεράσης για να αντιγραφεί το 
γενετικό υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Τα βασικά συστατικά 
της αντίδρασης περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Συστατικά μίγματος Πυκνό διάλυμα Τελική συγκέντρωση 

Μήτρα DNA 20-200ng / 50 μl 

Ρυθμιστικό διάλυμα  10x 1x 

dNTPs 10 mM 0.2 mM 

Πρόσθιος εκκινητής 50μΜ 1μM 

Αντίστροφος εκκινητής 50μΜ 1μM 

DNA πολυμεράση Units/ μl units 

Dream TaqTM DNA Polymerase 5 1.25u/ 30μl 

Pfu DNA Polymerase 2.5 0.6u/ μl 

ddH2O κατάλληλη ποσότητα για συμπλήρωση του όγκου στα 30 μl ή στα 50 μl 

Στον πίνακα που ακολουθεί βρίσκονται καταγεγραμμένες οι αλληλουχίες 
των εκκινητών που χρησιμοποιηθήκαν:  

Ζεύγη Εκκινητών Κατεύθυνση εκκινητή Αλληλουχία εκκινητών 

CMF Πρόσθιος εκκινητής 5’-CCA TCG ATA TGC CCC TCA ACG TTA G-3’ 

CMR Αντίστροφος εκκινητής 5’-TCG GAT CCT TAC GCA CAA GAG TTC-3’ 

KFF-Cla Πρόσθιος εκκινητής 5΄- ATA TCG ATA TGG CTG TCA GCG ACG C-3’ 

K4R Αντίστροφος εκκινητής 5’-TTA AAA ATG CCT CTT CAT GTG TAA GGC G-3’ 

Ακολούθως παρατίθεται ο πίνακας των θερμοκρασιών και των σταδίων της 
αντίδρασης PCR 

Συνθήκες αντίδρασης 

#Κύκλοι Στάδιο 

1x Αρχική 
αναδιάταξη 

95 
o
C * 5 min 

 

25-40x 

αναδιάταξη 94 oC * 15 sec 

Υβριδισμός 
εκκινητών 

55-60 
o
C 1 min 

Επιμήκυνση 72 
o
C 1 min 

1x Τελική επιμήκυνση 72 
o
C 10 min 

 Cooling 4 oC HOLD 

*(95oC για την Pfu) 
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3.6 Ποσοτικοποίηση νουκλεϊκών οξέων  

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης δειγμάτων DNA στηρίχτηκε στη 

μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (OD) κατάλληλης αραίωσης του διαλύματος στα 

260 nm με τη χρήση φωτόμετρου, μετά την αραίωση του δείγματος 1:50 σε 

αποσταγμένο νερό. 

Συγκέντρωση DNA (ng/μl)= O.A260 nm x 50 x αραίωση 

Οι μετρήσεις στα 240 και 280 nm αναφέρονται στην απορρόφηση των 

φαινολικών ουσιών και των πρωτεϊνών του δείγματος αντιστοίχως, ως μέτρο 

καθαρότητας τους. Για δείγματα χωρίς προσμίξεις, ο λόγος O.D260/280 ισούται με 1.8 

για DNA 

3.7 Πέψη νουκλεϊκών οξέων με ενδονουκλεάσες περιορισμού 

 Υλικά και διαλύματα 

 Ένζυμα: AgeI, BamHI, ClaI, EcoRI, Hind III, NheI, NotI, XbaI από New England 
Biolabs 

 Ρυθμιστικό διάλυμα 10x (Buffers #1, #2, #3, #4)  

 BSA 10x (10 μg/mL) 

Οι αντιδράσεις πέψης πραγματοποιήθηκαν σε μικρούς όγκους συνήθως 30-

60 μl, με την προσθήκη των κάτωθι αντιδραστηρίων: 

1. Δείγμα DNA (500 ng- 1μg) μέχρι το 80% του τελικού όγκου της 

αντίδρασης. 

2. Ρυθμιστικό διάλειμμα (10x), σε τελική συγκέντρωση 1x. 

3. Ενδονουκλεάση περιορισμού, αναλόγως τις μονάδες του ενζύμου. 

4. BSA (10x, 10 μg/mL) ανάλογα το ένζυμο που θα χρησιμοποιηθεί. 

5. Προσθήκη αποσταγμένου νερού (ddH20) μέχρι συμπλήρωσης του 

όγκου της αντίδρασης. 

Το δείγμα αναμίχτηκε και επωάστηκε στην κατάλληλη θερμοκρασία για 1-3 ώρες. 
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3.8 Ανάλυση και απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (κυρίως 
πλασμιδιακού DNA) σε πήκτωμα αγαρόζης 

 Υλικά και διαλύματα 

 ΤΑΕ (50x): 1Lt (242gr Tris-base, 100ml 0.5M EDTA pH=8 
(ethylenediaminetetracetic acid disodium salt), 57 ml CH3COOH (glacial acetic 
acid) 

Για 1x: Αραίωση σε κατάλληλη ποσότητα απΟσταγμένου H2O  

 Βρωμιούχο αιθίδιο: 10mg/ml H2O, , σε θερμοκρασία δωματίου 

 Διάλυμα χρωστικής 6x: 0.25% καυανούν της βρωμοφαινόλης (bromophenol 
blue), 0.25% κυανουν του ξυλενίου (xylene cyanol), 40% σουκρόζη 

 Gel extraction kit, Thermo scientific : CatNo: K0691 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR  καθώς και οι αντιδράσεις πέψης 

του πλασμιδιακού γενετικού υλικού ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης. Η 

ανάλυση των κλασμάτων των νουκλεϊκών οξέων έγινε μέσω της εφαρμογής 

ηλεκτρικού πεδίου κατάλληλης φοράς. Η περιεκτικότητα του πηκτώματος σε 

αγαρόζη ήταν αντιστρόφως ανάλογη του μέγεθος των μορίων που επρόκειτο να 

αναλυθούν (0.8-3% w/v). Η ανίχνευση των μορίων έγινε σε υπεριώδη ακτινοβολία 

UV με την προσθήκη βρωμιούχου αιθιδίου. Η επιλογή του επιθυμητού κλάσματος 

πραγματοποιήθηκε έπειτα από σύγκριση του μοριακού βάρους κάθε κλάσματος με 

μάρτυρα-δείγμα που περιείχε γνωστού μοριακού βάρους κλάσματα.  Στη συνέχεια, 

η απομόνωση του επιθυμητού κλάσματος από το  πηκτώμα ακολουθήθηκε από 

επώασηέγινε με το ειδικό διάλυμα binding solution σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Η επώαση αυτή (10 λεπτά, 60 oC) είχε ως αποτέλεσμα την τήξη του 

πήκτωμα και την απελευθέρωση του νουκλεϊκού οξέος. Στη συνέχεια, ακολουθούσε 

η πρόσδεση του νουκλεϊκού οξέος σε ειδική κολώνα και η απομάκρυνση της 

λιωμένης αγαρόζης, η οποία εν συνεχεία υπέστη πλύσεις με το ειδικό διάλυμα 

αιθανόλης (wash buffer). Έκλουση του νουκλεϊκού οξέος πραγματοποιήθηκε με το 

elution buffer (Tris-HCl pH 8.5). 

3.9 Αντίδραση σύνδεσης DNA με πλασμιδιακό φορέα (Ligation assay) 

Υλικά και διαλύματα 

 T4 DNA ligase: #M02025 , New England Biolabs 

Στα πλαίσια αυτής της  πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η 
σύνδεση ενθεμάτων (επιθυμητού γονιδίου) DNA, τα οποία διέθεταν 
συμπληρωματικά άκρα με τους πλασμιδιακούς φορείς. Ο υπολογισμός της 
αναλογίας ενθέματος-πλασμιδιακου φορέα υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο: 
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ng DNA =     x αναλογία 
 

 
Το δείγμα θερμάνθηκε για 5 λεπτά στους 55 oC για την αποφυγή 

δευτεροταγών δομών που θα παρεμπόδιζαν την ένωση των τμημάτων. Εν συνεχεία, 
προστέθηκε το ρυθμιστικό διάλυμα (Ligation buffer) και 6 units Τ4 DNA ligase. Η 
επώαση πραγματοποιήθηκε στους 16 οC για 16 ώρες. 

3.10 Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων (Transformation 
assay)  

Υλικά και διαλύματα 

 Θρεπτικό μέσο SOC (Super Optimal broth with Catabolite repression: 0.5% Yeast 
Extract, 2% Tryptone, 10 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4, 
20 mM Glucose) 

 Θρεπτικό μέσο LB 

 Αντιβιοτικό αμπικιλίνη 100 mg/ml  

Τελική συγκέντρωση 100 μg/ml στο θρεπτικό μέσο 

Στελέχη δεκτικών βακτηριών (JM109, TOP10, Stbl2) επωάστηκαν με τα 
προϊόντα της αντίδρασης της λιγάσης για μισή ώρα στον πάγο., τα βακτήρια 
υπέστησαν θερμικό σοκ για 50 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 42οC ώστε να 
καταστεί δυνατή η εισαγωγή των ανασυνδιασμένων  πλασμιδίων στην παροδικά 
διαπερατή μεμβράνη των βακτηρίων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επώαση 
στον πάγο ξανά για 1-2 λεπτά, και μετά την προσθήκη του θρεπτικού υλικού SOC τα 
βακτήρια καλλιεργήθηκαν για μία ώρα στους 37 οC. Τέλος, μέρος της καλλιέργειας 
επιστρώθηκε σε τριβλίο με θρεπτικό μέσο LB και αμπικιλίνη (100μg/ml) για να 
μεγαλώσουν οι αποικίες- κλώνοι. 

3.11 Απομόνωση Πλασμιδιακού DNA από μικρής κλίμακας 
καλλιέργειας βακτηρίων (miniprep) 

Υλικά και διαλύματα 

 Θρεπτικό μέσο LB 

 Αντιβιοτικό αμπικιλίνη 100 mg/ml  

 GeneJET Plasmid Miniprep kit, Thermo scientific : CatNo: K0502 

 Resuspension buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA, RNase A 20 mg/mL) 

  Lysis buffer (200 mM NaOH, 1% w/v SDS) 

 neutralization buffer (CH3CO2K) 

 elution buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA) 

ng φορέα μέγεθος τμήματος 

DNA (Kb) 

μέγεθος φορέα (Kb) 
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Για τη δημιουργία mini-preps από τις αποικίες, ένας κλώνος που απομονώθηκε,  
προστέθηκε σε 5 ml LB με αμπυκιλλίνη (100μg/ml) και επωάστηκε στους 37 oC για 
16-18 ώρες. 

Από την καλλιέργεια των βακτηρίων μετασχηματισμένων με τα επιθυμητά 

πλασμίδια,  απομονώθηκαν 2 ml και φυγοκεντρήθηκαν για κατακρήμνιση των 

βακτηρίων. Το ίζημα επανεωρήθηκε σε Resuspension buffer το οποίο με τοΤο 

βασικό pH βοηθάει στην αποδιάταξη του DNA ενώ το EDTA σταθεροποιεί την 

κυτταρική μεμβράνη με το να προσδένει κατιόντα του Mg2+ και  Ca2+. Τέλος, η 

παρουσία RNαση αποικοδομεί το RNA όταν λύνονται τα κύτταρα. Για την λύση των 

κυττάρων έγινε επώαση με Lysis buffer (5 λεπτά, 25oC). Το SDS επιφέρει αποδιάταξη 

του  χρωμοσωμικό DNA σε μικρά τμήματα και επιπροσθέτως διαλύει τα 

φωσφολιπίδια στη μεμβράνη προκαλώντας απελευθέρωση του περιεχομένου των 

κυττάρων. Για την αδρανοποίηση του διαλύματος προστέθηκε το neutralization 

buffer, το οποίο προκαλεί κατακρήμνιση του συμπλόκου πρωτεϊνών με SDS σαν 

άσπρο ίζημα αποτελούμενο από SDS, λιπίδια και πρωτεΐνες. Επιπρόσθετα, το οξικό 

κάλιο ουδετεροποιεί το διάλυμα επιτρέποντας την επαναδιάταξη του DNA. Το 

μεγάλο χρωμοσομικό τμήμα DNA κατακρημνίζεται στο ίζημα, ενώ το μικρό 

πλασμιδιακό DNA παραμένει στο διάλυμα. Μετά από φυγοκέντρηση στις 13.000 

rpm το υπερκείμενο προστέθηκε στην ειδική κολώνα ρητίνης. Η πρόσδεση του 

πλασμιδιακού φορέα στην κολώνα έγινε με βάση τη διαφορετική οξύτητα (pΗ)  και 

αλατότητα. Ακολούθησαν πλύσεις της κολώνας με διάλυμα αιθανόλης για την 

απομάκρυνση των αλάτων και έκλουση του νουκλεϊκού οξέος με elution buffer και 

φύλαξη αυτού στους -20 οC. 

3.12 Απομόνωση Πλασμιδιακού DNA από μεγάλης κλίμακας 
καλλιέργεια βακτηρίων (maxiprep) 

Υλικά και διαλύματα 

 Θρεπτικό μέσο LB 

 Αντιβιοτικό αμπικιλίνη 100 mg/ml  

 HiPure Plasmid Maxiprep kit, Invitrogen : CatNo: K210006 

 Resuspension buffer 

 Lysis buffer (0,2Μ NaOH/ 1% SDS) 

 Neutralization (5M CH3COOK, 1M CH3COOH, H2O) 

 Equilibrium buffer (750 mM NaCl, 50 mM MOPS, pH 7.0, 15% isopropanol (v/v), 
0.15% Triton X-100 (v/v)) 

 Elution Buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA)   

 Ισοπροπανόλη 

 Αιθανόλη 70%, 100%  
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Για τη δημιουργία καλλιεργειών βακτηρίων μεγάλης κλίμακας, επιλέχθηκε 

ένας κλώνος και  επωάστηκε σε 5 ml θρεπτικό μέσο LB με αμπυκιλλίνη (100μg/ml) 

στους 37 oC για 16-18 ώρες με ανακίνηση (225 rpm). Στη συνέχεια, έγινε αραίωση 

της καλλιέργειας 1:1000 σε 200 ml θρεπτικό μέσο LB με αμπυκιλλίνη (100μg/ml) και 

επωάστηκε ξανά στους 37 oC για 16-18 ώρες. Για απομόνωση του πλασμιδιακού 

DNA χρησιμοποιήθηκε το kit της Invitrogen σύμφωνα με το συμβουλευτικό 

φυλλάδιο Plasmid DNA Purification της εταιρίας Invitrogen.  Η απομόνωση σε αυτή 

την περίπτωση, όπως και στη μέθοδο για καλλιέργειες βακτηρίων μικρής κλίμακας, 

βασίστηκε στην πρόσδεση του πλασμιδιακού DNA σε κολώνες ρητίνης. Οι 

καλλιέργειες των βακτηρίων φυγοκεντρήθηκαν και το ίζημα επαναδιαλήθηκε σε 

Resuspension buffer το οποίο περιείχε το ένζυμο Rnάση για την κατακρήμνιση του 

RNA . Στη συνέχεια, η  λύση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με επώαση σε  lysis 

buffer και για την αδρανοποίηση του διαλύματος προστέθηκε το Neutralization 

Buffer. Η ρύθμιση της οξύτητας, αλατότητας και του pH της κολώνας ρητίνης έγινε 

με equilibrium buffer. Έπειτα, ακολούθησαν 2 πλύσεις με Wash buffer και στη 

συνέχεια επήρθε η έκλουση του DNA με ειδικό Buffer. Το πλασμιδιακό DNA 

κατακρημνίστηκε με ισοπροπανόλη  και ακολούθησε η απομάκρυνση των αλάτων 

με χρήση διαλύματος 70% αιθανόλης. Το ίζημα του πλασμιδιακού DNA αφέθηκε να 

στεγνώσει και επαναδυαλήθηκε σε (ddH20).  

3.13 Καθαρισμός νουκλεϊκών οξέων (κυρίως πλασμιδιακού DNA) με 
φαινόλη 

 Υλικά και διαλύματα 

 Ισοπροπανόλη 

 Αιθανόλη 100%, 70% 

 Διάλυμα 3Μ CH3COONa (81.6g CH3COONa.3H2O σε ddH2O, ρύθμιση του pH 
με διάλυμα οξικού οξέος. Αποστείρωση) 

Η μέθοδος περιλαμβάνει την κατακρήμνιση για περαιτέρω καθαρισμό ή 

συγκέντρωση, οποιαδήποτε διαλύματος DNA είτε σε H2O είτε σε TE. Αρχικά 

προστέθηκε ίσος όγκος φαινόλης: χλωροφορμίου: ισοαμυλικής αλκοόλης (25:24:1) 

με το δείγμα και ακολούθησε έντονη ανακίνηση (vortex) καθώς επίσης και 

φυγοκέντρηση (12min, 13.000 rpm). Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε το υπερκείμενο και 

προστέθηκε ίσος όγκος χλωροφθόρμιου. Ακολούθησε ξανά ανάδευση (vortex) και 

φυγοκέντρηση (12min, 13.000 rpm). Για την κατακρήμνιση των νουκλεικών οξέων, 

στο υπερκείμενο προστέθηκαν 2.5 όγκοι παγωμένης αιθανόλης και 0,3 όγκοι 

CH3COONa (3Μ pΗ=4.8). Στη συνέχεια, το δείγμα φυγοκεντρήθηκε (30min, 13.000 

rpm, 4oC) και επήρθε πλύση του ιζήματος με έναν όγκο 70% παγωμένης αιθανόλης 

(10min, 13.000 rpm, 4oC). Το δείγμα αφέθηκε να στεγνώσει (10-15 min) 
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επανααιωρήθηκε σε κατάλληλο όγκο απιονισμένου νερού και επαναδιαλύθηκε 

στους 4oC για 12 ώρες ή στους 65 oC για μία ώρα. 

3.14 Κατασκευή και παραγωγή φορέων για αφροϊούς για πειράματα 
παραγωγής επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων 

 
Η μετατροπή του πρωτότυπου αφροϊού (Prototype Foamy virus- PFV) στους 

σύγχρονους απενεργοποιημένους αφροϊούς FV έχει περιγραφεί αναλυτικά. Στην 

παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε σαν βάση για την κατασκευή δύο νέων φορέων 

ο αρχικός αφροϊός pΔXFFOCT4SOX2, ο οποίος φέρει τον υποκινητή HG, ο οποίος 

έχει την δυνατότητα αμφίρροπης μεταγραφής, και τα γονίδια SOX2 και OCT4 

εκατέρωθεν του υποκινητή. 

Φορέας pGEM-cMYC 

Η κατασκευή του φορέα έγινε μέσω κλωνοποίησης της κασέτας έκφρασης 

του γονιδίου cmyc, αφού απομονώθηκε από διαθέσιμο αφροϊικό φορέα με PCR, 

χρησιμοποιώντας τους υποκινητές που φέρουν στα άκρα τους τις αλληλουχίες 

αναγνώρισης για τα ένζυμα ClaI και BamHI, πρόσθιος: CMF και αντίστροφος: CMR. 

Η αντίδραση PCR πραγματοποιήθηκε στους 60 oC για 35 κύκλους. Για την 

κατασκευή του ανασυνδιασμένου φορέα pGEM-cMYC, ακολούθησε η σύνδεση των 

συμπληρωματικών τμημάτων του βασικού φορέα pGEM, ο οποίος διέθεται poly-T 

άκρα και του πολυμερισμένου γονιδίου, το οποίο έφερε συμπληρωματικά poly-A 

άκρα (ligation).  

Φορέας PIRESpuro3-cMyc 

Η κατασκευή του φορέα έγινε με την πέψη του πολυμερισμένου γονιδίου 

cMYC από τον φορέα pGEM-cMYC και του βασικού φορέα PIRESpuro3 με το ένζυμο 

EcoRI και ακολούθησε η σύνδεση των συμπληρωματικών άκρων (ligation). 

Φορέας PIRESpuro3-IRESGFPcMyc 

Η κατασκευή του φορέα επιτεύχθηκε με την πέψη του γονιδίου IRESGFP από 

τον φορέα PIRESpuro2-EGFP και του βασικού φορέα PIRESpuro3-cMyc με το ένζυμο 

BamHI και NotI και ακολούθησε η σύνδεση των συμπληρωματικών άκρων (ligation). 

Φορέας pGEM-KLF4 

Η κατασκευή του φορέα πραγματοποιήθηκε μέσω κλωνοποίησης της 

κασέτας έκφρασης του γονιδίου Klf4 που απομονώθηκε από διαθέσιμο αφροϊικό 

φορέα με PCR, χρησιμοποιώντας τους υποκινητές που φέρουν στα άκρα τους τις 

αλληλουχίες αναγνώρισης για τα ένζυμα ClaI και BamHI, πρόσθιος: KFF-Cla και 

αντίστροφος: K4R. Η αντίδραση PCR πραγματοποιήθηκε στους 60 oC για 35 κύκλους. 
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Για την κατασκευή του ανασυνδιασμένου φορέα pGEM-KLF4 ακολούθησε η 

σύνδεση των συμπληρωματικών τμημάτων του βασικού φορέα pGEM, ο οποίος 

διέθετε poly-T άκρα και του πολυμερισμένου γονιδίου, το οποίο εφέρε 

συμπληρωματικά poly-A άκρα (ligation).  

Φορείς pKGS και pOGM.IF  

Η κατασκευή του φορέα pKGS επιτέυχθηκε με την πέψη του γονιδίου KLF4 

από τον φορέα pGEM-KLF4 και του βασικού φορέα pOGS με το ένζυμο BamHI και 

ClaI και ακολούθησε η σύνδεση των συμπληρωματικών άκρων (ligation). Η 

κατασκευή του φορέα pOGM.IF έγινε με την πέψη του γονιδίου IRESGFPcMyc από 

τον φορέα PIRESpuro3-IRESGFPcMyc και του βασικού φορέα pOGS με το ένζυμο 

AgeI και NotI και στη συνέχεια η σύνδεση των συμπληρωματικών άκρων (ligation).  

*G=bidirectional 

3.15 Ιϊκή διαμόλυνση- Μεταγωγή 

Υλικά και διαλύματα 

 Θρεπτικό μέσο: DMEM-10%FCS-1%P/S 

 2x HEPES Buffered Saline (500ml): 8,16g NaCl 280mM, 5,96g HEPES 
(Applichem,#A3268) 50mM 

 0,15M Na2HPO pH= 7,1 (100ml) 2,13g anhydrous, dibasic solid 

 2M CaCl2: 29,4g CaCl2-dihydrate (SIGMA,#C7902) 100ml H2O 

 TC dd H2O: 125μl HEPES 1M/ 50ml H2O 

Ημέρα 1: Επίστρωση κυττάρων πακεταρίσματος 293Τ 

Επιστρώθηκαν τριβλία καλλιέργειας 10 cm με 4E+6 κύτταρα 293Τ σε εκθετική φάση 

πολλαπλασιασμού 

 Ημέρα 2: Διαμόλυνση κυττάρων 293Τ (20 ώρες μετά) 

Ετοιμάστηκαν τα μείγματα διαμόλυνση Α & Β, με τις ακόλουθες συγκεντρώσεις, ανά 

φορέα, για τριβλία καλλιέργειας 10cm (568μl). 

Μείγμα Α: 12μg DNA (Φορέας FVκαι το πλασμίδιο gag), 1.5μg DNA (πλασμίδο pol), 

0.8 μg (πλασμίδια Env), 2Μ CaCl2 και ddH2O με 250mM HEPES για 

κυτταροκαλλιέργεια ως τελικό όγκο 400 μl. 

Μείγμα Β: HEPES saline (2x), 0,15Μ Na2HPO4 pH= 7.1, και ddH2O για 
κυτταροκαλλιέργεια ως τελικό όγκο 400 μl. 
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Το μείγμα Α προστίθηκε στο μείγμα Β υπό ελαφριά ανάδευση, αφέθηκε για 

10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια προστέθηκε ανά τριβλίο 0,8 

ml. 

Ημέρα 3: Ανανέωση θρεπτικού μέσου 

Ύστερα από 18-20 ώρες πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση στο μέσο διαμόλυνσης 

με 8ml φρέσκου θρεπτικού μέσου. 

Ημέρα 4: Συλλογή και συγκέντρωση ιϊκού υπερκειμένου, Επίστρωση κυτταρικών 

σειρών τιτλοδότησης 

Ο συνολικός όγκος του υπερκειμένου συλλέχθηκε την τρίτη ημέρα μετά τη 

διαμόλυνση και φιλτραρίστηκε μέσω ηθμού 0,45μ (Millipore). Η παραγόμενη 

ποσότητα του ιού συγκεντρώθηκε με φυγοκέντρηση στις 20.000 rpm για 4 ώρες, 

ώστε να δώσει μεγαλύτερο ιϊκό τίτλο. 

Ο ιϊκός τίτλος υπολογίστηκε μέσω της διαμόλυνσης της ανθρώπινης 

κυτταρικής σειράς ΗΤ1080, με 1ml, 0.5ml και 0.2 ml ιϊκού υπερκειμένου ή ανάλογη 

ποσότητα συγκεντρωμένου ιού. Υπολογισμός του λειτουργικού τίτλου φορέων έγινε  

με μέτρηση της έκφρασης του γονιδίου μάρτυρα GFP με κυτταρομετρία ροής. Η 

ποσοστιαία GFP έκφραση των κυττάρων ανάγεται σε ιικά σωματίδια ανά ml (TU/ml) 

σύμφωνα με τον τύπο: 

 Ιικός τίτλος (TU/ml)= ποσιστιαία έκφραση GFP x αριθμό διαμολυσμένων 

κυττάρων /αραίωση του ιού. 

3.16 Διαμόλυνση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων με φορείς από 
αφροϊιούς  

Υλικά και διαλύματα 

 Θρεπτικό μέσο: DMEM-10%FCS-1%P/S 

 Θρεπτικό μέσο iPS: 10ml  knock out serum, 0,5 ml L-glutamin, 0,5 pen/strep, 
0,5 non-essential amino-acids, 200 μl β-μερκαπτοαιθανόλη σε 40 ml knock out 
DMEM/F12 medium  

Η διαμόλυνση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του ανθρώπου έγινε 

όταν υπήρχε πληρότητα της φλάσκας στο 80% . Η ικανοποιητική συγκέντρωση των 

κυττάρων ήταν 8*104 και πραγματοποιήθηκε σε πλακίδια των 6 κυψελίδων. Πριν τη 

χρήση οι κυψελίδες επικαλύφθηκαν με ζελατίνη. Ενδεικτικά, για μία πλάκα 

καλλιέργειας με 6 κυψελίδες χρειάστηκαν 2ml/ κυψελίδα. 

Ο μέγιστος όγκος υπερκειμένου για διαμόλυνση ήταν είτε 2 ml 

(υπερκείμενο) είτε 0,6ml (υπερκείμενο ύστερα από φυγοκέντρηση) σε πλακίδιο 6 
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κυψελίδων. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα επωάστηκαν με τους φορείς για 18-20 ώρες 

και εν συνεχεία καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο που ανανεωνόταν κάθε δεύτερη 

μέρα. Την πέμπτη μέρα μετά την μεταγωγή, ανακαλλιεργήθηκαν πάνω σε κυτταρική 

σειρά SNL (3*105 κύτταρα/ κυψελίδα σε πλάκα καλλιέργειας 6 κυψελίδων), η οποία 

είχε σταματήσει να διαιρείται λόγω επώασης με μιτομυκίνη και  παρείχε το 

κατάλληλο περιβάλλον για την αποδιαφοροποίηση. Από το σημείο αυτό, το 

θρεπτικό μέσο αντικαταστάθηκε με iPS θρεπτικό μέσο και ανανεωνόταν 

καθημερικά. 

3.17 Τεχνική της Ανοσοαποτύπωσης 

Εκχύλιση πρωτεϊνών από κυτταρικές σειρές 

Υλικά και διαλύματα 

 Διάλυμα λύσης κυττάρων (100ml) 20mM Tris-HCl (7.6 pH), 2ml (1 M), 
150mM NaCl, 3ml (5M), 5mM EDTA (pH 8), 1ml (0.5 M), 1% NP-40, 1ml 

 1mM PMSF 

 1:100 PIC 

 Διάλυμα χρωστικής –φόρτωσης δειγμάτων (6x sample buffer ) 

1. Τα κύτταρα προς ανάλυση, συλλέχτηκαν (0,5-2 x 106)  και μετά από πλύση με PBS 
προστέθηκε 30 μl διάλυμα λύσης. 

2. Στη συνέχεια έγινε επώαση για 10 λεπτά, ακολούθησε φυγοκέντρηση  (2000rpm, 5 
min, 4oC) και στο  πρωτεϊνικό εκχύλισμα προστέθηκε διάλυμα φόρτωσης δειγμάτων με 
SDS.Ακολούθησε θέρμανση για 5 λεπτά στους 99 οC για την πλήρη αποδιάταξη  

Δημιουργία πηκτής πολυακρυλαμίδης 

Υλικά και διαλύματα 

 Πηκτή διαχωρισμού 10% (20ml): H2O, 30% ακρυλαμίδη, 1M Tris pH8,8, 10% 
SDS, 10% υπερθειϊκό αµµώνιο,ammonium persulfate (APS), 10% 
Tetramethylethylenediamine (TEMED) διάλυμα 

 Πηκτή επιστοίβαξης 4% (6ml): H2O, 30% ακρυλαμίδη, 1M Tris pH 6,8, 10% SDS, 
10% ammonium persulfate (APS), Tetramethylethylenediamine (TEMED)  

Η πηκτή πολυακριλαμίδης αποτελείται από δύο μέρη: το κάτω μέρος 
(πηκτή διαχωρισμού) που καταλαμβάνει τα ¾ του μεγέθους της και το 
υπόλοιπο πάνω μέρος που  είναι η πηκτή επιστοίβαξης. Έτσι  στη συσκευή 
προστίθεται αρχικά, η πηκτή διαχωρισμού και στη συνέχεια η πηκτή 
επιστοίβαξης  

Ηλεκτροφόρηση 

Υλικά και διαλύματα 
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Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 10x (1lt) : 0,25M Tris-HCl  (pH 8,3), 1,92M  
γλυκίνη, 1% SDS, χωρίς ρύθμιση του pH. 

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης  1X (1 lt) : 100 ml Διάλυμα ηλεκτροφόρησης  10x, 
890ml dH2O), τελευταίο προστίθεται 10ml 10% SDS (1%) 

Αρχικά για τα πρώτα 20 λεπτά η ηλεκτροφόρηση έγινε σε τάση 80 V (σε 
αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες διαπερνούν την πηκτή επιστοίβαξης). και εν συνεχεία 
στα 110 V για 30 με 90 λεπτά (Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες διαπερνούν τη πηκτή 
διαχωρισμού). 

Μεταφορά πρωτεϊνών από την πηκτή πολυακρυλαμίδης στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

Υλικά και διαλύματα  

 Διάλυμα μεταφοράς  10x (1 lt) : 0.25 Μ Tris-base, 1.92 Μ Γλυκίνη, 
προσθέτω dH2O μέχρι 1L  

 Διάλυμα μεταφοράς  1X (1 lt) : Διάλυμα μεταφοράς  10x, 200ml μεθανόλη, 
700ml dH2O,  

 TBS-T 10x (1L) : 1,5M NaCl , 300ml (5M), 150mM Tris-HCl (pH 7,4), 150ml 
(1M), 0,1%Tween-20 

 TBS-T 1x (1L) : ΑραίωσηTBS-T (10x) σε κατάλληλη ποσότητα απεσταγμένου 
νερού  

 Διάλυμα παρεμπόδισης μη- ειδικής δέσμευσης (blocking buffer): 5% γάλα 
σε σκόνη TBS-T (0,1% Tween-20) 

 Δείκτης πρωτεινικών βαρών (Rainbow markes- Amessham Pharmacia) 
 Μεμβράνη PVDF (polyvinylidene fluoride): Millipore Immobilion P Transfer 

Membrane 
 Άπαχο γάλα σε σκόνη (Regalait) 

 
Στη συσκευή μεταφοράς  τοποθετήθηκαν με την εξής σειρά:  σφουγγαράκι, 

χαρτί Whatman, μεμβράνη PVDF , πηκτή και πάλι χαρτί Whatman. Η μεταφορά των 
πρωτεϊνών έγινε σε διάλυμα μεταφοράς υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου 
τάσης 120 V για 1 ώρα. Ακολούθως, η μεμβράνη ξεπλύθηκε με TBS-T (0,1% Tween) 
υπό ανάδευση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και επωάστηκε για 2 ώρες 
σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα 5% άπαχο γάλα σε TBS-T (0,1% Tween) για 
να αποφευχθεί στη συνέχεια η μη ειδική πρόσδεση των αντισωμάτων.  
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3.18 Ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών στη μεμβράνη με τη χρήση 
ειδικών αντισωμάτων 

Υλικά και διαλύματα 

Σύστημα Χημειοφωταύγειας: (ECL System, # 32209-PIERCE) 

Πρωτογενή αντισώματα :  

 Anti-β-actin (αναγνωρίζει την β ακτίνη, , 45 kDa, monoclonal mouse), 1:2000 
σε 5% γάλα (αποθήκευση στους -20°C). 

 Anti-Oct4 (αναγνωρίζει την OCT4 πρωτείνη, καθώς και άλλες γνωστές 
ισομορφές μορφές, 43 kDa, monoclonal rabbit), 1:1000 σε 5% γάλα 
(αποθήκευση στους -20°C). 

 Anti-Sox2 (αναγνωρίζει την SOX2 πρωτείνη, καθώς και άλλες γνωστές 
ισομορφές, 34, (45-54) kDa, monoclonal rabbit), 1:1000 σε 5% γάλα 
(αποθήκευση στους -20°C). 

 Anti-cMyc(αναγνωρίζει την β και γ ακτίνη, καθώς και άλλες γνωστές μορφές 
ανθρώπινης ακτίνης, 62 kDa, monoclonal mouse), 1:500 σε 5% γάλα 
(αποθήκευση στους -20°C). 
 

Δευτερογενή αντισώματα: 

  Rabbit IgG δευτερογενές αντίσωμα - H&L, (Goat polyclonal to Rabbit IgG - 
H&L (FITC)), 1:2000 σε 5% γάλα (αποθήκευση στους -20°C) 

  Μouse IgG δευτερογενές αντίσωμα - H&L, (Goat polyclonal to Mouse IgG - 
H&L (FITC)), 1:2000 σε 5% γάλα (αποθήκευση στους -20°C) 

 Goat IgG δευτερογενές αντίσωμα- H&L, (Rabbit polyclonal to Goat IgG - H&L 
(FITC)), 1:2000 σε 5% γάλα (αποθήκευση στους -20°C) 

Έγινε επώαση της μεμβράνης με το διάλυμα του πρωτογενούς αντισώματος 
διάλυμα του αντισώματος στους 4οC υπό ήπια ανάδευση για όλο το βράδυ. Την 
επόμενη μέρα έγινε πλύση της μεμβράνης με  TBS-T (3 φορές για 10 λεπτά υπό 
ανάδευση) και επώαση με το δεύτερο αντίσωμα, το οποίο αναγνωρίζει και 
συνδέεται ειδικά με το πρώτο, για μία ώρα υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 
δωματίου. Ακολούθησαν και πάλι πλύσεις με TBS-T (3 φορές για 10 λεπτά υπό 
ανάδευση). 

Η μεμβράνη στη συνέχεια επωάστηκε με διάλυμα ECL για 2-3 λεπτά. 
Απομακρύθηκε η περίσσεια ποσότητα ECL και τοποθετήθηκε σε ζελατίνα. Σε 
σκοτεινό θάλαμο πραγματοποιήθηκε έκθεση σε φιλμ όπου και υπήρξε αποτύπωση 
ζωνών στα σημεία που ανιχνεύονται πρωτεΐνες, απόρροια της χημιφωταύγειας που 
προέρχεται από την κατάλυση του υποστρώματος ECL από το μόριο HRP που ήταν 
προσδεμένο στο δεύτερο αντίσωμα.  
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3.19 Κυτταρομετρία ροής 

Με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής έιναι δυνατή η ανάλυση των 
κυττάρων  με φθορίζοντα αντισώματα (για πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος ή της 
κυτταρικής μεμβράνης), ή χρωστικές ουσίες με εκλεκτική δυνατότητα δέσμευσης σε 
που δεσμεύονται στο DNA,. Τα κύτταρα μέσω ενός υγρού περιβλήμματος 
διεγείρονται από μία δεσμίδα laser γνωστού μήκους κύματος και η προκαλούμενη 
σκέδαση του φωτός, καθώς και η ειδικά εκπεμπόμενη ακτινοβολία, αναλύεται, 
δίνοντας πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κυττάρων (μέγεθος, 
κοκκίωση) και για την χρώση τους με τις εξεταζόμενες ουσίες. 

3.20 Ανίχνευση φθορισμού σε κυτταρικές σειρές με κυτταρομετρία 
ροής 

Υλικά και διαλύματα 

 PBS/2%FCS 

 PI  (100μg/ml) 

Κύτταρα 105-106 που εκφράζουν GFP συλλέχθηκαν, φυγοκεντρήθηκαν (1250 
rpm/5 min) και επανααιωρήθηκαν σε 300μl PBS/ 2% FCS.  

Για τιτλοδότηση των φορέων που φέρνουν το γονίδιο-μάρτυρα, καθώς και 
για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρώση απαιτείται με αντίσωμα, και 
ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

Μετά την συλλογή και πλύση των κυττάρων, το ίζημα επανααιωρήθηκε σε 
50μl PBS/ FCS2%. Προστέθηκε το αντίσωμα, συζευγμένο με το κατάλληλο 
φθοριόχρωμα, σε κατάλληλη αραίωση και ακολούθησε επώαση για 30 λεπτά έως 
μία ώρα στους 4oC. Ακολούθησε πλύση των κυττάρων με  PBS/2% FCS, 
φυγοκέντριση (1250rpm/ 5 min, 4oC) και επαναιώρηση σε 300μl διαλύματος 
PBS/2% FCS. Η κυτταρική βιωσιμότητα ελέγθηκε με την προσθήκη της χρωστικής 
ουσίας propidium iodide , (100μg/ml) σε αραίωση 1:100. 
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3.21 Κυτταρομετρικός προσδιορισμός ενδοκυτταρικών επιπέδων 
έκφρασης γονιδίων cMyc, OCT4, SOX2 

Υλικά και διαλύματα 

 PBS/2%FCS 

 PI  (100mg/ml) 

Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιήθηκε και για την ανίχνευση των επιπέδων 
έκφρασης των γονιδίων cMyc και OCT4 σε κυτταρικές σειρές. Η μέθοδος αυτή 
στηρίζεται στην ενδοκυττάρια ανοσολογική σήμανση των πρωτεινών με το 
κατάλληλο αντίσωμα. Γενικότερα, η ανίχνευση ενδοκυττάριων δεικτών απαιτεί 
ειδικές διεργασίες για τη μονιμοποίηση και τη διατήρηση της κυτταρικής 
μεμβράνης, αλλά και την ταυτόχρονη διαπερατότητα της ώστε να είναι δυνατή η 
σύνδεση με τα αντισώματα,. Πιο συγκεκριμένα: 

Κύτταρα 1-1,E+6 +6106 μονιμοποιήθηκαν με προσθήκη 1 ml παραφολμαδεϋδης 
4% (PFA)για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από πλύσεις με PBS 
προστέθηκε Triton-Χ 0,01% για να επιτευχθεί η διάτρηση των μεμβρανών.  
Ακολούθησαν δύο πλύσεις με FCS/ PBS (2100rpm, 10 min, 4oC) και επώαση με το 
πρωτογενές αντίσωμα σε κατάλληλη αραίωση για μία ώρα στους  4oC.  

1ο Αντίσωμα ΑΡΑΙΩΣΗ 

cMYC 1:25, 1hr/4oC 

OCT4 1:50, 1hr/4oC 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ &  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχίσαμε να διερευνούμε την κατασκευή 

αφροϊκών φορέων για την ενδεχόμενη παραγωγή των iPS κυττάρων με μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 2 αφροϊικούς 

φορείς και όχι τέσσερις που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα, οι οποίοι θα φέρουν 

τους τέσσερις παράγοντες και θα ελέγχεται η έκφραση τους από τον υποκινητή 

διπλής κατεύθυνσης HG. 

4.1 Κατασκευή των πλασμιδιακών φορέων από αφροϊούς για τα 

γονίδια Oct4, SOX2, KLF4, CMYC 

Όλοι οι φορείς από αφροϊούς (FV) που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη αποτελούν εξελιγμένους απενεργοποιημένους φορείς Τρίτης γενιάς 

(DeltPhi-ΔΦ) που φέρουν εκτεταμένες ελλείψεις των ιϊκών αλληλουχιών και της 

περιοχής U3 της 3’-LTR, οι οποίες τους καθιστούν ασφαλείς και ανίκανους για 

αναπαραγωγή. Ο βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η 

κατασκευή δύο αφροϊκών φορέων που εκφράζουν τα γονίδια OCT4, CMYC καθώς 

και SOX2, KLF4, και ονομάζονται pOGM.IF και pKGS αντίστοιχα (Εικόνα 3.1). Ο 

αρχικός αφροϊκός φορέας pSGO, φέρει τον διπλής κατεύθυνσης υποκινητή HG 

(Andrianaki et al 2009), και κατασκευάστηκε στο εργαστήριο του κ. Βασιλόπουλου, 

εκφράζει τα γονίδια OCT4 και SOX2 και αποτελεί το υπόβαθρο για την παραγωγή 

των δύο επιθυμητών φορέων. Ο υποκινητής HG είναι αμφίδρομα λειτουργικός σε 

διαφορετικούς τύπους κυττάρων καθώς και σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 

Εικόνα 3.1 Τα γονίδια που φέρουν οι απενεργοποιημένοι φορείς pOGM.IF και pK4GS από 

αφροϊούς 

ΦΟΡΕΑΣ pOGM.IF 
 
Για να καταστεί δυνατή η  ανίχνευση των διαμολυσμένων κυττάρων 

αποφασίσαμε να κλωνοποιήσουμε το γονίδιο αναφοράς GFP (green fluorescent 
protein) στον αφροϊκό φορέα pOGM.IF. Το cDNA του cMyc απομονώθηκε με 
αντίδραση της πολυμεράσης όπως διαφαίνεται στην Εικόνα 3.2.A. Οι υποκινητές 
που χρησιμοποιήθηκαν έφεραν στα άκρα τους τις ακολουθίες για τα ένζυμα ClaI και 
BamHI. Αρχικά το προϊόν PCR κοινοποιήθηκε στο φορέα pGEM (Εικόνα 3.2Β), ο 
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οποίος διέθετε T άκρα και επιτρέπει την προσθήκη προϊόντων PCR στα οποία η 
πολυμεράση Taq έχει προσθέσει συμπληρωματικά A άκρα (TA cloning).  

 
Στη συνέχεια, έγινε πέψη του γονιδίου cMYC από τον φορέα pGEM-cMYC με 

το ένζυμο EcoRI και συνδέθηκε στο βασικό φορέα PIRESpuro3 (Εικόνα 3.2Β). 
Ακολούθησε εισαγωγή της κασέτας IRESGFP (που απομονώθηκε από το φορέα 
PIRES2GFP), στις θέσεις περιορισμού BamHI και NotI του πλασμιδίου 
pIRESPuro3CMYCIRES2GFP (Εικόνα 3.2Γ) Η εισαγωγή της κασέτας cmycIRES2GFP 
έγινε στον τελικό φορέα pOGS (Εικόνα 3.2Ε) στις θέσεις περιορισμού BamHI και 
NotI.  

 
Εικόνα 3.2 Σταδιακή απομόνωση πλασμιδιακών φορέων και ενθεμάτων από πήκτωμα αγαρόζης 
για την κατασκευή των τελικών αφροϊκού φορέα pOGM.IF. (Α) Απομόνωση του cDNA cMyc από το 
πλασμίδιο με υψηλής ευκρίνειας αντίδραση της πολυμεράσης. Χρησιμοποιήθηκαν υποκινητές 
που φέρουν θέσεις περιορισμού των ενζύμων ClaI/ BamHI. (Β) Απομόνωση του cDNA cMyc από 
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τον βακτηριακού φορέα pGEM-cMyc καθώς και του φορέα pIRESpuro3 ύστερα από πέψη με το 
περιοριστικό ένζυμο EcoRI.  (Γ) Απομόνωση της κασέτας IRESGFP από τον βακτηριακό φορέα 
pIRES2IRESGFP καθώς και του φορέα pIRESpuro3cMyc ύστερα από πέψη με τα περιοριστικά 
ένζυμο BamhI/ NotI. (Δ) Απομόνωση του ενθέματος cMycIRESGFP από το βακτηριακό φορέα 
pIRESpuro3IRESGFPcMyc ύστερα από πέψη με τα περιοριστικά ένζυμο AgeI/ NotI. (Ε) Απομόνωση 
του βακτηριακού φορέα pSGO. 
 

ΦΟΡΕΑΣ pΚGS  

Αντίστοιχα, η κατασκευή του φορέα pGEM-KLF4 (Εικόνα 3.3Β) 

πραγματοποιήθηκε μέσω κλωνοποίησης του του  Klf4 cDNA που απομονώθηκε με 

PCR, χρησιμοποιώντας τους υποκινητές που φέρουν στα άκρα τους τις αλληλουχίες 

αναγνώρισης για τα ένζυμα ClaI και BamHI, πρόσθιος: KFF-Cla και αντίστροφος: K4R. 

Στη συνέχεια έγινε πέψη του Cdna με τα ένζυμα ClaI και BamHI και σύνδεση στο 

φορέα pOGS (Εικόνα 3.3Α).  

 

 
Εικόνα 3.3 Σταδιακή απομόνωση πλασμιδιακών φορέων και ενθεμάτων από πήκτωμα αγαρόζης 

για την κατασκευή των τελικών αφροϊκού φορέα pΚGS (Α) Απομόνωση του βακτηριακού φορέα 

pSGO. (Β) Απομόνωση του cDNA KLF-4 απομονώθηκε από το πλασμίδιο με τη διαδικασία της 

αντίδρασης της πολυμεράσης. Χρησιμοποιήθηκαν υποκινητές που φέρουν θέσεις περιορισμού 

των ενζύμων ClaI/ BamHI.  
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4.2 Έλεγχος της λειτουργικότητας  του αφροϊικού φορέα pOGM.IF  

Για να ελέγξουμε τη λειτουργικότητα των φορέων pKGS και pOGM.IF και την 

έκφραση των κλωνοποιημένων cDNAs, επιμολύναμε την κυτταρική σειρά 293Τ με 

τους εν λόγω φορείς και μελετήσαμε την έκφραση της πρωτεΐνης GFP με 

κυτταρομετρία ροής. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ο αφροϊκός φορέας 

pNG.IF ο οποίος φέρει τα γονίδια GFP και ΔLNGFR (Andrianaki et al 2009). 

Εικόνα 3.4 Χαρακτηριστικά ιστογράμματα FACS της κυτταρικής σειράς 293Τ   4 μέρες μετά την 

παροδική διαμόλυνση με τους φορείς pKGS, pNG.IF και pOGM.IF. Στον άξονα Χ σημειώνεται η 

έκφραση της πρωτεινης GFP και αναγράφεται το % ποσοστό των κυττάρων που την εκφράζουν. 

Τέσσερις μέρες μετά την παροδική διαμόλυνση, εντοπίσαμε επαρκή 

έκφραση GFP (87,8%) στα  293Τ  που είχαν διαμολυνθεί με το φορέα pOGM.IF ενώ 

το θετικό control με το φορέα pNG.IF έδειξε 99,7%  θετικών κυττάρων (Εικόνα 3.4). 

Παρατηρήσαμε όμως ότι, σε σχέση με το φορέα  pNG.IF,  τα κύτταρα που είχαν 

επιμολυνθεί με το φορέα pOGM.IF εξέφραζαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης 

της πρωτεΐνης GFP όπως διαφάνηκε από τη μέση ένταση φθορισμού (mean 

fluorescence intensity, MFI) (pNG.IF MFI= 5330, pOGM.IF MFI= 1480). 

Πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι το GFP cDNA στο φορέα pOGM.IF 

μεταφράζεται µε το μηχανισμό της εσωτερικής πρόσδεσης του ριβοσώµατος 

(internal ribosome entry site-IRES). Η IRES εξαρτώμενη έκφραση της πρωτεΐνης GFP 

είναι προφανώς λιγότερο αποτελεσματική από την άμεση έκφραση της από τον 

υποκινητή HG (pNG.IF). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μειωμένων 

επιπέδων πρωτεΐνης (Εικόνα 3.5). Παρ’ολαυτά, θεωρούμε ότι για την ανίχνευση 

διαμολυσμένων κυττάρων κατά τη δημιουργία κυττάρων IPS με τους αφροϊκούς 

φορείς, τα επίπεδα έκφρασης GFP από το φορεά pOGM.IF είναι επαρκή.  
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Εικόνα 3.5 Γραφική απεικόνιση του ποσοστού της σχετικής έκφρασης της πρωτεΐνης GFP (ως μέση 

τιμή φθορισμού- mean fluorescence intensity, MFI) των θετικών κυττάρων του πληθυσμού που 

επιμολύνθηκαν με τους φορείς pNG.IF και pOGM.IF. 
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4.3 Έλεγχος της έκφρασης του γονιδίου Oct4 στον αφροϊκό φορέα 

pOGM.IF 

Στη συνέχεια, μελετήσαμε την έκφραση της πρωτεΐνης OCT-4 στην κυτταρική 

σειρά 293Τ φορείς μετά από επιμόλυνση. Ως control χρησιμοποιήσαμε τους 

πλασμιδιακούς φορείς pNG.IF, pKGS και το λεντϊικό φορέα pLM-fsv2A ο οποίος 

φέρει και τα 4 cDNA για την παραγωγή κυττάρων iPScells υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή hPGK (human Glycerophosphate kinase) (Papapetrou and Sadelain 2011). 

Η μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης Oct4 έγινε με χρήση αντισώματος και 

κυτταρομετρία ροής. όπως διαφαίνεται στη Εικόνα 3.6, τα κύτταρα 293T που είχαν 

επιμολυνθεί με το πλασμίδιο pNG.IF έδειξαν υψηλά ποσοστά έκφρασης GFP 

(57,4%) αλλά όπως ήταν αναμενόμενο μηδενική έκφραση της πρωτεΐνης Oct4. 

Αντίστοιχα τα κύτταρα που επιμολύνθηκαν με το πλασμίδιο pKGS ήταν αρνητικά για 

τη GFP και για την πρωτεΐνη Oct4. Το θετικό control–κύτταρα που είχαν επιμολυνθεί 

με το πλασμίδιο pLM-fsv2A έδειξε ένα 10% έκφραση της πρωτεΐνης Oct4 ενώ τα  

κύτταρα 293Τ που είχαν δεχτεί το πλασμίδιο pOGM.IF παρουσίασαν έκφραση της 

πρωτεΐνης Oct4 μόνο στο GFP θετικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, τη δεύτερη ημέρα 

μετά την επιμόλυνση, το 28% των κυττάρων εξέφραζαν GFP και 10,4% ήταν θετικά 

και για την πρωτεΐνη Oct4. Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν την τέταρτη ημέρα μετά 

την επιμόλυνση σε 58% GFP+ κύτταρα και 13,4% θετικά και για την πρωτεΐνη Oct4. 

Επιπροσθέτως παρατηρήσαμε ότι η ανίχνευση της Oct4 πρωτεΐνης με αντίσωμα και 

κυτταρομετρία ροής συνάδει με την υψηλή έκφραση της GFP.    
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Εικόνα 3.6 Χαρακτηριστικά ιστογράμματα FACS  της έκφρασης GFP και OCT4, στις 2 και στις 4 

μέρες μετά τη επιμόλυνση των κυττάρων. Ανίχνευση των επιπέδων της πρωτεΐνης Oct4 έγινε με 

αντίσωμα Oct4-PE. 

Συμπεράσματα 

Η λειτουργικότητα του φορέα pOGM.IF επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με πειράματα 

για τον εντοπισμό της έκφρασης του γονιδίου OCT4 σε κύτταρα 293Τ που 

επιμολύνθηκαν με τον φορέα pOGM.IF, pNG.IF, pKGS και σαν φορέα μάρτυρα το 

λεντϊικό φορέα pLM-fsv2A (Papapetrou and Sadelain 2011). Πράγματι, τα 

αποτελέσματα την δεύτερη ημέρα μετά την επιμόλυνση έδειξαν υψηλά ποσοστά 

έκφρασης GFP στα κύτταρα που επιμολύνθηκα με τους φορείς pNG.IF και pOGM.IF 

και μηδενικό ποσοστό έκφρασης με τους φορείς pKGS και pLM-fsv2A, όπως ήταν 

αναμενόμενο. Όσο αφορά την ανίχνευση έκφρασης του OCT4, παρατηρήθηκε 

έκφραση της πρωτεΐνης Oct4 τόσο στα κύτταρα που είχαν επιμολυνθεί τόσο με το 

πλασμίδιο pLM-fsv2A όσο και στα κύτταρα που είχαν δεχτεί το πλασμίδιο pOGM.IF 

και άνηκαν στο GFP θετικό πληθυσμό, τα οποία ποσοστά αυξήθηκαν την τέταρτη 

ημέρα μετά την επιμόλυνση. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η 

ανίχνευση της Oct4 πρωτεΐνης συνάδει με την υψηλή έκφραση της GFP.    
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4.4 Προσδιορισμός του τίτλου των φορέων (Τιτλοποίηση) 

Η διαδικασία παραγωγής των αφροϊκών φορέων pOGM.IF και pKGS 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι. Η εκτίμηση του τίτλου 

του ιϊκού φορέα pOGM.IF έγινε στην κυτταρική σειρά ΗΤ1080 χρησιμοποιώντας 

αραιώσεις του ιού και αναλύοντας τα κύτταρα με κυτταρομετρία ροής ως προς την 

έκφραση της πρωτεινης GFP. Τρείς μέρες μετά την διαμόλυνση, τα κύτταρα που 

είχαν διαμολυνθεί με 1ml ιού, είχαν ποσοστό έκφρασης GFP 56,6% τα κύτταρα 

διαμολυσμένα με 0.5ml και 0.2ml είχαν ποσοστό έκφρασης 18,8% και 16% 

αντίστοιχα. Η πειραματική διαδικασία της διαμόλυνσης των κυττάρων ΗΤ1080 

πραγματοποιήθηκε αρκετές φορές με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτό τις 

εικόνας 3.7 και τα αποτελέσματα των ιϊκών τίτλων παρουσιάζονται στην γραφική 

παράσταση της Εικόνας 3.8 με το μέσο όρο των ιϊκών τίτλων να ανέρχεται στο 3*104 

TU/ml  .  

Εικόνα 3.7 (Α) Ενδεικτικά ιστογράμματα FACS της κυτταρικής σειράς ΗΤ1080  που εκφράζουν GFP 

3 μέρες μετά τη διαμόλυνση των κυττάρων με διαδοχικές αραιώσεις ιού που περιέχει (1ml, 0.5ml 

και 0.2ml ). (Β) Γρα  φική αναπαράσταση ιικών τίτλων του πλασμιδιακού φορέα pOGM.IF. 

Υπολογίζονται ως Μονάδα Μεταγωγής GFP (TU/ml) σε κύτταρα 293Τ 3 και 4 μέρες μετά τη 

διαμόλυνση με κυτταρομετρία ροής (FACS). 

 

 

 

 

 



42 

 

4.5 Εκτίμηση της λειτουργικότητας του αφροϊικού φορέα pOGM.IF 

Για να ελέγξουμε την έκφραση των κλωνοποιημένων cDNAs σε επίπεδο ιού, 

μελετήσαμε τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης  cMyc με τη χρήση αντισώματος.  

Για αυτό το σκοπό, διαμολύναμε κύτταρα ΗΤ1080 με τον αφροϊκό φορέα pOGM.IF 

και αναλύσαμε την έκφραση της πρωτεΐνης cMyc τέσσερις ημέρες μετά με 

κυτταρομετρία ροής. Το ποσοστό των κυττάρων που ήταν θετικά για την έκφραση 

του γονιδίου μάρτυρα GFP παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.9Α και ανέρχεται στο 

21.6% του συνολικού πληθυσμού. Ανάλυση των GFP θετικών και αρνητικών 

πληθυσμών ως προς την πρωτεΐνηw cMyc έδειξε αύξηση της έκφρασης της 

πρωτεΐνης cMyc στα κύτταρα που ταυτόχρονα εξέφραζαν GFP (Eικόνα 3.9Β), όπως 

διαφάνηκε από τη μέση ένταση φθορισμού (mean fluorescence intensity, MFI) 

(pOGM.IF GFP- MFI= 11, pOGM.IF GFP+ MFI= 28) (Eικόνα 3.9Γ). Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνει τη λειτουργική έκφραση των κλωνοποιημένων cDNAs από τον 

αφροϊκό φορέα pOGM.IF.  

Εικόνα 3.9  Ανάλυση της έκφρασης της GFP και της cMyc με κυτταρομετρία ροής  4 μέρες μετά την 

διαμόλυνση με τον φορέα pOGM.IF. (Α) Παρουσιάζεται το ποσοστό του πληθυσμού που είναι 

θετικά για το GFP, (πύλη με το πράσινο χρώμα). (Β) Στον άξονα χ σημειώνεται η έκφραση της 

πρωτεΐνης cMyc με τη χρήση αντισώματος (CMYC-Alexa647). Παρουσιάζεται η έκφραση της cMyc 

στον GFP θετικό και στο GFP αρνητικό πληθυσμό. (Γ) Γραφική απεικόνιση του ποσοστού της 

σχετικής έκφρασης της πρωτεΐνης GFP (ως μέση τιμή φθορισμού-mean fluorescence intensity, MFI) 

των θετικών και αρνητικών κυττάρων του πληθυσμού που επιμολύνθηκαν με το φορέα pOGM.IF. 
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4.6 Παραγωγή πολυδύναμων επαγόμενων κυττάρων (iPSc) από 

Μεσεγχυματικά κύτταρα Μυελού των Οστών 

Η λειτουργικότητα των φορέων για την παραγωγή επαγόμενων 

πολυδύναμων κυττάρων μελετήθηκε, ακολούθως, ex vivo στα μεσεγχυματικά 

κύτταρα που απομονώθηκαν από το μυελό των οστό με την πειραματική διαδικασία 

που περιγράφεται αναλυτικά στα Υλικά και Μέθοδοι. Εν συνεχεία διαμολύνθηκαν 

με τους αφροϊκούς φορείς pOGM.IF και pKGS και πραγματοποιήθηκε 

συγκαλλιέργεια πάνω σε ένα βοηθητικό στρώμα κυττάρων (SNL κύτταρα) που θα 

παρείχαν το κατάλληλο μικροπεριβάλλον για την αποδιαφοροποίηση των 

μεσεγχυματικών. Την 15η ημέρα μετά την διαμόλυνση των κυττάρων, 

σχηματιζόμενες αποικίες  επιλέχθηκαν τυχαία και μελετήθηκαν μακροσκοπικά σε 

μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης για τον εντοπισμό έκφρασης της πρωτεΐνης GFP 

που θα επιβεβαίωνε την επιτυχή διαμόλυνση με τους φορείς και θα προμήνυε την 

ύπαρξη  επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων (Εικόνα 3.10). 

 

Εικόνα 3.10 Αποικίες επαγόμενων πολυδύναμων κυττάρων στα μεσεγχυματικά κύτταρα του 

μυελού των οστών μετά από διαμόλυνση με τους φορείς pOGMF.IF και pKGS. Στις 15 μέρες μετά 

την διαμόλυνση των μεσεγχυματικών κυττάρων επιλέχτηκαν μακροσκοπικά οι αποικίες που 

εξέφραζαν το γονίδιο-μάρτυρα GFP (GFP+). 
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Συμπεράσματα 

Τα iPSc αποτελούν ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση τόσο 

της διαδικασίας της οργανογένεσης αλλά και τη συνεχή αναγεννητική ικανότητα 

του σώματος. Επιπρόσθετα, αποτελούν μοντέλα μελέτης των παθογενετικών 

μηχανισμών συμβάλλοντας στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των διαφόρων 

ασθενειών. Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών για τη 

διαλογή νέων φαρμακολογικών παραγόντων. Ωστόσο, το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα αυτών των κυττάρων - και σε εκείνο που επικεντρώνονται το 

επιστημονικό ενδιαφέρον - είναι η χρησιμοποίηση τους για  αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων ιστών, ακόμη και ενδεχόμενη αναγέννηση οργάνων.  

Ενθαρρυντικά ωστόσο είναι τα αποτελέσματα και σε επίπεδο προκλινικών 

μελετών. Οι μελέτες και κλινικές δοκιμές ήδη αναφέρουν πρόοδο στην 

αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (Kroon, 

Martinson et al. 2008; Trivedi, Vanikar et al. 2008), χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας 

(Gratwohl and Heim 2009; Hackanson and Waller 2011), κίρρωση (Kuo, Hung et al. 

2008; Pai, Zacharoulis et al. 2008), πνευμονική ίνωση (Tzouvelekis, Antoniadis et al. 

2011; Banerjee, Laflamme et al. 2012), η νόσος του Crohn (Cassinotti, Annaloro et al. 

2008), καρδιακή ανεπάρκεια (Hagege, Marolleau et al. 2006), και διαταραχών του 

νευρικού συστήματος (Burt, Loh et al. 2009). Ένα άλλο μείζον ζήτημα που 

απασχολούσε τους θεράποντες γιατρούς στον τομέα των μεταμοσχεύσεων είναι η 

απόρριψη των μοσχευμάτων, το οποίο πλέον μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση 

των MSCs από τον πλακούντα ιστό, καθώς και τα iPSCs. Η γενετική σταθερότητα των 

βλαστοκυττάρων και ιδιαίτερα των iPSCs χρήζει περαιτέρω μελέτη, αφού μπορεί να 

αποβεί στο σχηματισμό όγκων και καρκινογένεση στον ιστό ξενιστή (Filip, Mokry et 

al. 2008), ενώ μπορεί επίσης να συμβούν αυθόρμητα τερατώματα από τη χρήση 

των iPSCs κατά τη διαδικασία της μεταμόσχευσης των εν λόγω κυττάρων 

(Cunningham, Ulbright et al. 2012). Τέλος, μια σειρά από ηθικά θέματα και 

ανησυχίες έχουν προκύψει κυρίως όσον αφορά τη χρήση των εμβρυικών 

βλαστοκυττάρων (Zarzeczny and Caulfield 2009) και την ερευνητική παρέμβαση σε 

επίπεδο εμβρύου για την απομόνωση εμβρυικών βλαστοκυττάρων, το οποίο 

δυνητικά να παρακαμφθεί με τη χρήση iPSCs. 

Η πρώτη παραγωγή των iPS κυττάρων προήλθε από τον Yamanaka και τους 

συνεργάτες του πριν από 6 χρόνια. Η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα απέδειξε ότι 

οι τέσσερεις μεταγραφικοί παράγοντες OCT4, CMYC, SOX2 και KLF4 είναι 

απαραίτητοι για την αποδιαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων με τη 

διαδικασία της ιογενούς μεταγωγής και παραμένει μέχρι και σήμερα η πιο κοινή 

στρατηγική παραγωγής κυττάρων iPS (Takahashi, Tanabe et al. 2007). 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αφροϊικοί φορείς (FV)  είναι χρήσιμα 

εργαλεία για την μεταφορά και ένθεση γονιδίων, καθώς έχουν σημείώσει μεγάλη 

πρόοδο στη γονιδιακή θεραπεία σε προκλινικό επίπεδο. Οι αφροϊοί (FVs ή 

spumaretroviruses) δεν είναι μολυσματικοί για τους ανθρώπους, αλλά 

παρατηρούνται ευρέως διαδεδομένοι στα πρωτεύοντα και σε άλλα θηλαστικά.  

Μελέτες πάνω σε  αρχέγονα αιμοποιητικά κυττάρων που έχουν διαμολυνθεί 

με αφροϊικούς φορείς (FV) in vitro και έχει αναλυθεί το γονιδιακό τους προφίλ 

αποδεικνύουν την ασφαλέστερη χρήση των συγκεκριμένων φορέων από τους γ-

ρετροϊούς ή λεντιϊκούς φορείς. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η χρήση των 

αφροϊικών φορέων υπερτερεί σε σύγκριση με τους MLV και HIV-1 φορείς λόγω της 

έλλειψης της παθογένειας του γονικού ιού από τον οποίο προέρχονται. Τέλος 

υφίσταται μικρή πιθανότητα ενεργοποίησης ή παρεμβολής του ενθέματος που 

φέρουν σε γειτονικά γονίδια. 

Ο ευρύς τροπισμός και η σχετική ασφάλεια των αφροϊκών φορέων τους 

καθιστά ένα  χρήσιμο εργαλείο για πολλές επιστημονικές εφαρμογές και γενετικές 

θεραπευτικές. Αναλυτικότερα οι αφροϊικοί φορείς έχουν αξιολογηθεί εκτενώς για 

την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας με ανθρώπινα εμβρυικά βλαστοκύτταρα. 

Επιπρόσθετα, η ικανότητά τους να μετάγουν αποτελεσματικά τα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα (Gharwan, Hirata et al. 2007) όσο και τα νευρικά προγονικά κύτταρα 

(Rothenaigner, Kramer et al. 2009), προμηνύει τη χρήση τους και σε θεραπείες με 

βάση τα βλαστοκύτταρα.  

Η τεχνολογία iPSC εξακολουθεί να είναι ένα σχετικά νέο πεδίο, και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερέστατη έρευνα εάν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί στην αναγεννητική ιατρική.  
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