
cgggcgccca gagggcaaat gaggggcggc 
ggggtggcgg gtcgggggga gacgcggaat 
ttcccagcgc gggggctctg gcttaccctg 
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agaaagggga aatggaaaag tcgggga 

 ggtggctggc gtccgctgcg ccgcccctgg 
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agcagggcgg tctgagcgtg cgggcgacgc 

 

gggtctcact cgtccgctcc gctctggact 
gcgcgccacg ctctggggtc cggcgccctg 
gttcctgctt ctgccgctgc cgccgccgga 
tcccagtggc ccggcgtgct cggctcccac 

cggggggccg cggctggagc gctcggccgg 
aggcctgcag ccagcatcgc accgaacctt 

cgtgggagcg ccaaggccgc agatgcaatc 
ttcttaccgc gaagaagcca ggggaatagg 
tagccacatc ttgtttgcag ataagaaagg 
aagctaacgc agtatctgca aagccaggag 
tctgactcag tacttttctc actcatgcat 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Tpl2/Cot συνιστά κινάση σερίνης/θρεονίνης που λειτουργώντας ως MAP3K 

συμμετέχει ουσιαστικά στη ρύθμιση κυτταρικών μονοπατιών κινασών και 

μεταγραφικών παραγόντων.  Εμπλέκεται σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις που 

αφορούν χρόνιες φλεγμονές, ενώ σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος της σε καρκινικές 

καταστάσεις. Η NPM αποτελεί μια φωσφοπρωτεΐνη μεγέθους ~ 37kDa με πολύπλοκη 

πρωτοταγή δομή και ικανότητα μετακίνησης εντός και εκτός του πυρήνα. Οι 

λειτουργίες της είναι ποικίλες και αφορούν τη δράση της ως μοριακή "συνοδό", τη 

συμμετοχή της στη βιογένεση ριβοσωμάτων, τη διατήρηση της σταθερότητας του 

γενετικού υλικού και τη ρύθμιση πρωτεϊνών που ενεργοποιούνται σε κυτταρικό 

stress. Αυτούσια, μεταλλαγμένη ή ως τμήμα χιμαιρικών πρωτεϊνών εμπλέκεται σε 

διάφορες μορφές νεοπλασιών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εύρεση δομικής 

και/ή λειτουργικής αλληλεπίδρασης των δύο αυτών πρωτεϊνών και το συσχετισμό 

ανοσολογικών κυτταρικών μονοπατιών με μηχανισμούς μοριακής ογκογένεσης. 

 

SUMMARY 

 

Tpl2/Cot is a MAP3 serine/threonine kinase that participates in the regulation of 

various kinase signaling pathways and transcription factors. This kinase is found to be 

implicated in miscellaneous pathological entities referring to inflammation and 

cancer. NPM is a phosphoprotein of ~ 37kDa that bears a complex primary structure 

and has the capacity to shuttle between the nucleus and the cytoplasm. NPM acts as a 

molecular chaperone and plays a significant role in ribosome synthesis. NPM can also 

regulate the genome stability and is essential for the modulation of protein cascades 

which get activated under stress conditions. Operating in a wild-type form, mutated or 

as a part of chimeras, NPM is implicated in many types of malignancies. The present 

study intends to establish a structural and/or functional interaction between the 

abovementioned proteins and to prove a possible correlation between immunological 

and tumorigenic mechanisms in a molecular level. 
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1.1 Η πρωτεϊνική κινάση Tpl2/Cot 

 

1.1.1 Δομή γονιδίου και πρωτεϊνικά ανάλογα 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη Tpl2/Cot ανακαλύφθηκε σε πειράματα 

μετασχηματισμού κυττάρων της σειράς "Syrian Hamster Osaka Kanazawa (SHOK)" 

με DNA προερχόμενο από ανθρώπινα θυρεοειδικά κύτταρα. Το γονίδιο που 

ονομάστηκε cot, κωδικοποιεί για ένα ανοιχτό αναγνωστικό πλαίσιο (ΑΑΠ, ORF) που 

αποτελείται από 415 αμινοξέα και από το οποίο προέρχονται με τη διαδικασία της 

εναλλακτικής έναρξης της μετάφρασης δύο πρωτεϊνικά προϊόντα μεγέθους 52 και 46 

kDa (p52 & p46). Η πρωτεΐνη Cot εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα και 

λειτουργεί ως κινάση σερίνης/θρεονίνης [Miyoshi et al., 1991]. Το φυσιολογικό 

γονιδιακό ανάλογο του cot, που ονομάζεται "πρωτο-ογκογονίδιο cot", κωδικοποιεί 

για ένα ΑΑΠ που αποτελείται από 467 αμινοξέα και δίνει γένεση σε δύο εναλλακτικά 

μετάγραφα μεγέθους 58 και 52 kDa (p58 & p52). Οι δομικές διαφορές μεταξύ της 

φυσιολογικής πρωτεΐνης και του αναλόγου της που φέρει ογκογονικές ιδιότητες 

αφορά την αντικατάσταση 70 αμινοξέων του καρβοξυτελικού άκρου της πρώτης με 

18 μη ειδικά αμινοξέα στην περίπτωση της "όγκο-πρωτεΐνης"  εξαιτίας αναδιάταξης 

του γενετικού υλικού. Αυτή η δομική αλλαγή προκαλεί υπέρμετρη δραστηριοποίηση 

της κινάσης, γεγονός που της προσδίδει ογκογονικές ιδιοτήτες [Aoki et al., 1993].  

Την ίδια εποχή μια ερευνητική ομάδα που δούλευε σε λεμφώματα T-κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλούνται από τον ιό Moloney Murine 

Leukemia Virus (MoMuLV), ανακάλυψε το ομόλογο του γονιδίου cot στους 

αρουραίους, το οποίο ονομάστηκε Tpl2 (Tumor progression locus-2) και παρουσίαζε 

~90% ομολογία με το ανθρώπινο ομόλογό του (cot ). Το γονίδιο Tpl2 φέρει 8 εξόνια, 

καταλαμβάνει περιοχή του γενετικού υλικού μεγέθους 35 Kb και αποτελεί στόχο 

ενσωμάτωσης ιικού γενετικού υλικού. Η ομάδα παρατήρησε ότι η ενσωμάτωση του 

ιικού DNA του MoMuLV, μεγέθους 8.8 Kb, λαμβάνει χώρα πάντα στο τελευταίο 

ιντρόνιο του γονιδίου Tpl2 και κατά την ίδια μεταφραστική φορά με αυτό. Το τελικό 

προϊόν ήταν ένα "κομμένο" μετάγραφο της Tpl2, στο οποίο 44 αμινοξέα από το 

καρβοξυτελικό άκρο της φυσιολογικής πρωτεΐνης είχαν αντικατασταθεί από 7 

αμινοξέα που κωδικοποιούνται από περιοχές ιντρονίων. Αυτή η μεταλλαγμένη 
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πρωτεΐνη παρουσίαζε υψηλά επίπεδα βασικής έκφρασης και ενισχυμένη λειτουργία 

κινάσης [Makris et al., 1993]. Ανάλογη είναι και η περίπτωση ενσωμάτωσης του ιού 

Mouse Mammary Tumour Provirus (MMTV) στο ομόλογο σε ποντικούς γονίδιο Tpl2 

που οδηγεί σε μεταμόρφωση επιθηλιακών κυττάρων [Erny et al., 1996]. 

 

1.1.2 Ο ρόλος της Tpl2/Cot σε μονοπάτια κινασών  

Η κινάση Tpl2/Cot εμπλέκεται στη ρύθμιση διαφόρων μονοπατιών κινασών καθώς 

και στην ενεργοποίηση ενός αριθμού μεταγραφικών παραγόντων. Το 1994 βρέθηκε 

από τους Patriotis et al. ότι η Tpl2/Cot συμμετέχει στο μονοπάτι της κινάσης MAPK 

λειτουργώντας είτε ως MAP3K ενεργοποιούμενη από τις κινάσες Ras/Raf-1 ή ως 

ενεργοποιητής αυτών. Η ομάδα δεν απέκλεισε και την πιθανότητα οι τρεις πρωτεΐνες 

να δρουν ως ένα σύμπλοκο. Τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν είτε οι μελέτες 

αφορούσαν την ενδογενή πρωτεΐνη, είτε την υπερέκφρασή της σε κυτταρικές σειρές. 

Οι Salmeron et al. [1996], βρήκαν ότι η Tpl2/Cot ενεργοποιεί τα μονοπάτια των 

κινασών ERK-1 και JNK (SAPK) αλλά όχι και της κινάσης p38. Σε αντίθεση με τους 

Patriotis et al. [1994], αυτή η ομάδα απέδειξε ότι η ενεργοποίηση της ERK-1 είναι 

ανεξάρτητη των Ras/Raf-1. Υπέθεσαν ότι η Tpl2/Cot λειτουργώντας ως MAP3K 

μπορούσε να δράσει στο ίδιο επίπεδο με τις Raf και Ras ανταγωνιζόμενή τους για τα 

ίδια υποστρώματα. Συμμετοχή της Tpl2/Cot στην ενεργοποίηση των μονοπατιών 

MEK/ERK και SAPK/MAK έχει αποδειχθεί και σε νευρωνικά κύτταρα  PC12 

[Hagemann et al., 1999]. Η ενεργοποίηση του πρώτου μονοπατιού προκαλεί 

διαφοροποίηση και ανάπτυξη των κυττάρων αυτών, ενώ η ενεργοποίηση του 

μονοπατιού SAPK καταστέλλει την ανάπτυξη. Ο διφορούμενος ρόλος της Tpl2/Cot 

ανάλογα με το μονοπάτι που αυτή ενεργοποιεί συμφωνεί και με την εργασία των  

Salmeron et al., [1996], οι οποίοι μελετούσαν ινοβλάστες της σειράς NIH3T3. Οι 

Hagemann et al. [1999], σύμφωνοι με τους Patriotis et al. [1994], βρήκαν ότι οι 

πρωτεΐνες Tpl2/Cot και Raf αλληλεπιδρούν και ότι η πρώτη μπορεί να δράσει ως 

καταστολέας της Raf όταν σχηματίζουν δομικό σύμπλοκο.  

Σε μια πιο πρόσφατη εργασία αποδείχθηκε ότι η Tpl2/Cot μπορεί να ενεργοποιήσει 

το ογκογονίδιο c-jun και αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων μονοπατιών κινασών. Η 

Tpl2/Cot φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί τις κινάσες  SEK1, MKK6 και MEK5 και 

συνεπώς τα μονοπάτια JNK, p38 (κυρίως την ισομορφή p38γ) και ERK-5 αντίστοιχα. 
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Η ενεργοποίηση των μονοπατιών αυτών κινητοποιεί μεταγραφικούς παράγοντες που 

προσδένονται σε διακριτά στοιχεία του υποκινητή του γονιδίου c-jun (AP-1/ATF, 

MEF2) και αυξάνουν την έκφραση του, γεγονός που προσδίδει στην Tpl2/Cot 

ογκογονικές ιδιότητες που οδηγούν σε μεταμόρφωση κυττάρων της σειράς NIH3T3 

[Chiarello et al., 2000]. Οι Sánchez-Góngora et al. [2000] βρήκαν ότι το μονοπάτι 

JNK/SAPK ενεργοποιείται σε T κύτταρα όταν αυτά διεγείρονται με PDBu και 

calcium ionophore ή PDBu και αCD3. Ερευνώντας την  αρχιτεκτονική του υποκινητή 

του γονιδίου της Tpl2/Cot βρήκαν θέσεις σύνδεσης του μεταγραφικού παράγοντα 

AP-1, ανάλογες με του υποκινητή του c-jun,  γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι 

το μονοπάτι JNK/SAPK ρυθμίζει την έκφραση της Tpl2/Cot στα T κύτταρα. 

 

1.1.3 Ο ρόλος της Tpl2/Cot στην ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων  

Οι Tsatsanis et al. [1998a] ανακάλυψαν ότι σε T κύτταρα διεγερμένα μέσω των 

CD3/CD28 υποδοχέων, η Tpl2/Cot μπορεί να ενεργοποιήσει το μεταγραφικό 

παράγοντα NFAT (κυρίως την ισομορφή NFATp) και να επάγει την έκφραση του 

γονιδίου  της IL-2. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούσε να παρατηρηθεί και σε κύτταρα  

NIH3T3 στα οποία είχε υπερεκφραστεί η Tpl2/Cot. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο 

συμπέρασμα ότι η Tpl2/Cot συμμετέχει στην κυτταρική ανάπτυξη και απόπτωση, δύο 

διαδικασίες που καθορίζονται άμεσα από την IL-2. Η ίδια ομάδα σε μια 

συμπληρωματική μελέτη [Tsatsanis et al. 1998b] έδειξε ότι η ενεργοποίηση της IL-2 

επιτυγχάνεται και μέσω ενός άλλου μεταγραφικού παράγοντα, του NF-kB. Οι 

συγγραφείς απόδειξαν ότι η Tpl2/Cot συμμετέχει στο μονοπάτι MAPK τόσο κατά 

έναν MEK-εξαρτώμενο τρόπο όσο και ανεξάρτητα της MEK. Στην πρώτη περίπτωση 

ενεργοποιείται ο μεταγραφικός παράγοντας NF-kB και στη δεύτερη ο NFAT. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου της IL-2 με 

πρόσδεση των παραπάνω μεταγραφικών παραγόντων στον υποκινητή του γονιδίου. 

Σε επιθηλιακά κύτταρα MEFS διεγερμένα με TNFα, βρέθηκε ότι η Tpl2/Cot 

ενεργοποιεί το μονοπάτι MEK/ERK και ρυθμίζει έτσι τη λειτουργία του NF-kB μέσω 

δύο μηχανισμών: πρώτα προκαλεί φωσφορυλίωση της p65 μέσω της κινάσης MSK1, 

γεγονός που επηρεάζει το δυναμικό ενεργότητας του NF-kB και σε δεύτερο επίπεδο 

μεταδίδει σήματα που οδηγούν στο σχηματισμό ενός συμπλόκου που περιέχει την 

p65 και το οποίο ρυθμίζει την πρόσδεση του NF-kB στο DNA [Das et al., 2005].  
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Οι Velasco-Sampayo & Alemany [2001] βρήκαν ότι η Tpl2/Cot επηρεάζει τη 

μετάβαση από τη G1 στη φάση S του κυτταρικού κύκλου σε T κύτταρα. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της ρύθμισης μεταγραφικών παραγόντων όπως ο E2F, ο οποίος 

δρώντας κατά έναν ανεξάρτητο της PI3K τρόπο οδηγεί στην υπερέκφραση πλήθους 

γονιδίων που συμμετέχουν στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου όπως η ιντερλευκίνη 

2 (IL-2). Ένας άλλος μεταγραφικός παράγοντας που ρυθμίζεται από την Tpl2/Cot 

είναι ο CREB, ο οποίος προσδένεται στον υποκινητή του γονιδίου cox-2 και επάγει 

την έκφραση της προσταγλανδίνης PGE2. Αυτό αποδείχθηκε σε μακροφάγα 

διεγερμένα με LPS από τους Eliopoulos et al. [2002a]. Η Tpl2/Cot ρυθμίζει τον 

παράγοντα CREB είτε μέσω του μονοπατιού MEK/ERK/p90Rsk, είτε μέσω της 

κινάσης Msk1. Αν και τα δεδομένα σχετικά με συμμετοχή της Tpl2/Cot στο μονοπάτι 

της PI3K/Akt δεν είναι αρκετά, υπάρχει μια μελέτη των Kane et al. [2002], που 

δείχνει φυσική και λειτουργική αλληλεπίδραση των Cot και Akt κατόπιν 

ενεργοποίησης της PI3K σε T κύτταρα. Οι συγγραφείς εδώ πρότειναν ότι η 

αλληλεπίδραση αυτή συνεισφέρει στην ενεργοποίηση του παράγοντα NF-kB. Οι 

Beinke et al. [2004], έδειξαν ότι όταν μακροφάγα κύτταρα διεγείρονται με LPS, η 

Tpl2/Cot, που φυσιολογικά σχηματίζει σύμπλοκο με την p105, αποχωρίζεται από την 

τελευταία και ενεργοποιείται. Σε αυτό συμβάλλει η φωσφορυλίωση της p105 από την 

IKK. Στο σύμπλοκο Tpl2/Cot/p105 συμμετέχει κατά τους Lang et al. [2004] και η 

πρωτεΐνη ABIN-2, η οποία σταθεροποιεί την Tpl2/Cot και ρυθμίζει την ενεργοποίησή 

της. 

 

1.1.4 Tpl2/Cot και ανθρώπινες νεοπλασίες 

Η Tpl2/Cot εμπλέκεται σε διάφορες μορφές καρκίνου. Οι Ohara et al. [1995] έδειξαν 

ότι κυτταρικές σειρές προερχόμενες από αδενοκαρκινώματα του γαστρικού και 

εντερικού επιθηλίου  παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα έκφρασης της Tpl2/Cot, πολύ 

υψηλότερα από αυτά που εμφανίζονταν σε άλλα είδη κακοηθειών όπως στα 

οστεοσαρκώματα και τα ηπατικά καρκινώματα. Οι  Sourvinos et al. [1999] βρήκαν 

ότι σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξής 

του η Tpl2/Cot υπερκφράζεται και αυτό οφείλεται στο μηχανισμό της γονιδιακής 

ενίσχυσης. Οι συγγραφείς πρότειναν ότι η Tpl2/Cot μπορεί να υπερκεράσει το 

προστατευτικό ρόλο των υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης στην ανάπτυξη 

του καρκίνου. Σε άλλη εργασία αποδείχθηκε ότι η Tpl2/Cot συμμετέχει στην 
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ανάπτυξη όγκων προκαλούμενων από τον ιό Epstein-Barr και συγκεκριμένα σε 

περιπτώσεις ασθενών με λέμφωμα Hodgkin’s ή καρκινώματα του ρινοφάρυγγα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η ρυθμιστική πρωτεΐνη του ιού, LMP1, ενεργοποιούσε την 

Tpl2/Cot και αυτή τον μεταγραφικό παράγοντα NF-kB και αγγειογενετικούς 

παράγοντες που συμμετέχουν στο σχηματισμό όγκων [Eliopoulos et al., 2002b]. Οι 

Christoforidou et al. [2004]. έδειξαν ότι η Tpl2/Cot υπερεκφράζεται σε κακοήθειες T 

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και το γεγονός αποδόθηκε σε ανωμαλίες 

στη ρύθμιση  της κινάσης ή στη σταθερότητα του mRNA της. Οι Clark et al. [2004], 

απομόνωσαν το γονίδιο της Tpl2/Cot από κυτταρικές σειρές αδενοκαρκινώματος των 

πνευμόνων και μελέτησαν τις ογκογονικές ιδιότητες του. Παρατήρησαν ότι μια 

μετάλλαξη στο όγδοο εξόνιο που  εμφανίζεται σε αυτό τον τύπο καρκίνου, μπορούσε 

να ενεργοποιήσει το γονίδιο, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο 

αυτό είναι σπάνιο. 

 

1.2 Η φωσφοπρωτεΐνη NPM 

 

1.2.1 Αρχιτεκτονική γονιδίου-πρωτεϊνικά παράγωγα                                                                                     

Το γονίδιο της NPM στους αρουραίους βρέθηκε ότι καλύπτει ένα τμήμα DNA 

μεγέθους 11 Κb και  περιέχει 12 εξόνια που κωδικοποιούν για 294 αμινοξέα. Έχουν 

περιγραφεί δύο μετάγραφα, προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος, οι πρωτεΐνες  NPM1 

και NPM2, οι οποίες έχουν πανομοιότυπα τα πρώτα 255 αμινοξέα τους από το 

αμινοτελικό άκρο, ενώ τα τελευταία 35 αμινοξέα του καρβοξυτελικού άκρου της 

NPM1 απουσίαζουν από την ισομορφή 2 [Chang & Olson, 1989; Chang & Olson, 

1990]. Το ανθρώπινο ομόλογο γονίδιο έχει μέγεθος ~1.3 Kb και κωδικοποιεί για 

mRNA 294 αμινοξέων. Παρουσιάζει 98% ομολογία με το γονίδιο που εντοπίζεται 

στο DNA αρουραίων και 68% με αυτό των ποντικών, γεγονός που φανερώνει υψηλά 

συντηρημένη πρωτοταγή δομή [Li et al., 1989]. 

 

Η NPM1 (nucleophosmin) γνωστή και ως B23, ΝΟ38 ή numatrin συνιστά μια 

φωσφοπρωτεΐνη, μεγέθους ~37 kDa που εντοπίζεται κυρίως στο νουκλεόπλασμα 

όλων των τύπων κυττάρων. Αποτελεί μέλος της οικογένειας των 

νουκλεοφοσμινών/νουκλεοπλασμινών, η οποία περιλαμβάνει πέρα των 
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προαναφερθέντων και ένα τρίτο μέλος, τη NPM3 [Lopez et al., 2006]. H NPM 

συνιστά πρωτεΐνη με πολύπλοκη δομή, γεγονός που της αποδίδει πολλαπλές 

λειτουργίες. Στο αμινοτελικό της άκρο φέρει τη δομή που επιτρέπει στην πρωτεΐνη να 

ολιγομερίζεται και να λειτουργεί ως μοριακή συνοδός (chaperone)  καθώς και το 

σήμα εξόδου από τον πυρήνα (NES). Κεντρικά στο μόριο παρατηρούνται δομές 

πρόσδεσης σε ιστόνες και άλλες που σηματοδοτούν τον εντοπισμό της πρωτεΐνης 

στον πυρήνα. Στο καρβοξυτελικό άκρο υπάρχουν περιοχές σύνδεσης DNA/RNA και 

ένα σήμα εντοπισμού της πρωτεΐνης στον πυρηνίσκο. Το κεντρικό και καρβοξυτελικό 

τμήμα τέλος, φέρουν δομές που καθορίζουν τη δράση της πρωτεΐνης ως 

ριβονουκλεάσης [Hingorani et al., 2000; Grisendi et al, 2006]. Πολύ σημαντική 

θεωρείται η  ικανότητα της NPM να εισέρχεται και να εξέρχεται του πυρήνα μέσα σε 

σύντομα χρονικά διαστήματα, γεγονός που εξυπηρετεί τη λειτουργία της ως μοριακή 

συνοδό πρωτεϊνών που συμμετέχουν στο σχηματισμό ριβοσωμάτων [Borer et al., 

1989]. 

 

1.2.2 Λειτουργίες της NPM 

 Η πολύπλοκη πρωτοταγής δομή και η ικανότητα μετακίνησης μεταξύ πυρήνα 

κυτταροπλάσματος προσδίδουν στη NPM πολυλειτουργικό χαρακτήρα. Αρχικά, 

μπορεί να λειτουργήσει ως μοριακή συνοδός (chaperone) αποτρέποντας το 

σχηματισμό πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων και προστατεύοντας ένζυμα σε καταστάσεις 

κυτταρικού stress, ενώ βοηθάει και στον ανασχηματισμό μετουσιωμένων πρωτεϊνών [ 

Szebeni & Olson, 1988; Hingorani et al., 2000]. Η λειτουργία της αυτή αφορά και τα 

νουκλεϊκά οξέα κατά το σχηματισμό των νουκλεοσωμάτων [Dutta et al., 2001]. 

Έπειτα, η NPM συμμετέχει στο σχηματισμό ριβοσωμάτων και αυτή της η λειτουργία 

ρυθμίζεται με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς: το σχηματισμό συμπλόκων μεταξύ 

των ισομορφών 1 και 2 και τη φωσφορυλίωση/αποφωσφορυλίωση της πρωτεΐνης 

[Okuwaki et al., 2002]. Η NPM συμμετέχει επίσης στη διατήρηση της σταθερότητας 

του γενετικού υλικού καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο διπλασιασμό των 

κεντροσωμάτων κατά την κυτταρική διαίρεση. Εδώ συμμετέχει η κινάση 

CDK2/cyclin E, η οποία καθορίζει τη σύνδεση της NPM με το κεντρόσωμα μέσω 

γεγονότων φωσφορυλίωσης/αποφωσφορυλίωσης [Okuda et al., 2000; Okuda 2002]. 

Η NPM αλληλεπιδρά επίσης, με μεταγραφικούς παράγοντες. Οι Chan et al. [1997], 

ανακάλυψαν θέσεις σύνδεσης του μεταγραφικού παράγοντα YY1 στον υποκινητή του 
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NPM , γεγονός που δείχνει ότι ο YY1 μπορεί να ρυθμίζει την έκραση του γονιδίου 

όπως ακριβώς συμβαίνει με κάποια ιικά γονίδια. Σε άλλη εργασία βρέθηκε ότι η 

NPM αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες p50 και p65 της οικογένειας του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-kB, καθορίζοντας το βαθμό έκφρασης του γονιδίου SOD2 [Dhar et al., 

2004].  

Σημαντική είναι η εμπλοκή της NPM σε καταστάσεις καρκίνου. Οι Shields et al. 

[1997], βρήκαν ότι η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι της NPM μπορεί να προστατέψει 

γυναίκες που έχουν βιώσει πολλές εγκυμοσύνες από την ανάπτυξη καρκίνου, ενώ οι 

Skaar et al. [1998], κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ΝPM υπερεκφράζεται σε 

καρκινικά κύτταρα μαστού, των οποίων ο φαινότυπος είναι ανεξάρτητος της δράσης 

οιστρογόνων. Η NPM έχει συσχετιστεί επίσης με καρκίνους του γαστρεντερικού 

επιθηλίου και του προστάτη [Grisendi et al., 2006], ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως δείκτης πρόγνωσης και προόδου ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του 

μελανώματος [Bernard et al., 2003]. H NPM εμπλέκεται επίσης στο μονοπάτι p14ARF  

→ HDM2 → p53 [Gjerset, 2006].  Σε καταστάσεις κυτταρικού stress προκαλούμενου 

από ενεργοποίηση ογκογονιδίων, υπεριώδη ακτινοβολία και γενετική αστάθεια το 

μονοπάτι αυτό ενεργοποιείται για να προστατέψει το κύτταρο. Σε πολλά είδη 

καρκίνων, ωστόσο παρατηρείται αποδιοργάνωση του μονοπατιού. Η NPM έχει 

βρεθεί ότι αλληλεπιδρά με την ARF και τη σταθεροποιεί. Αυτή αποτρέπει τη HDM2  

από το να προκαλέσει ουβικουιτινίωση και αποικοδόμηση της p53 [Enomoto et al., 

2006]. Η NPM σχηματίζει και σύμπλοκο με τη HDM2  αποτρέποντας τη δράση της 

επί της p53 [Kurki et al., 2004a, b], ενώ έχει αποδειχτεί και η απευθείας σύνδεσή της 

με την p53 λειτουργώντας ως προστατευτικός παράγοντας έναντι της αποικοδόμησης 

της τελευταίας [Lambert & Buckle, 2006]. 

 

1.2.3 Μεταλλάξεις και χιμαιρικές μορφές της NPM 

Οι Falini et al. [2005], ανακάλυψαν μια μορφή της NPM, συχνή σε ασθενείς με οξεία 

μυελογενή λευχαιμία (AML), που φέρει μια μετάλλαξη στο δωδέκατο εξώνιο. Η 

μετάλλαξη αυτή οδηγεί σε απώλεια του σήματος που αφορά το νουκλεϊνικό 

εντοπισμό της πρωτεΐνης με αποτέλεσμα η NPM να εξέρχεται του πυρήνα και να 

εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα. Οι συγγραφείς χαρακτήρισαν αυτή τη μορφή ως 

NPMc+ και την εντόπισαν σε ασθενείς με AML που έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. 
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Η αλλαγή της δομής της πρωτεΐνης επηρεάζει τόσο την ικανότητα μετακίνησης της 

εντός και εκτός του πυρήνα, όσο και την αλληλεπίδρασή της με άλλες πρωτεΐνες, 

όπως η ARF γεγονός που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει τη συμμετοχή της στη 

δημιουργία της AML [Falini et al., 2007].  

Οι χρωμοσωμικές αναδιατάξεις θεωρούνται πρωταρχικές γενετικές αλλαγές που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη όγκων και ορίζουν συχνά το φαινότυπο του καρκίνου 

και την κλινική διάγνωση [Taki & Takiwaki, 2006]. H  NPM έχει βρεθεί να 

συμμετέχει σε τέτοια φαινόμενα που οδηγούν συχνά στο σχηματισμό χιμαιρικών 

πρωτεϊνών. Η NPM-ALK αποτελεί χιμαιρική πρωτεΐνη που προκύπτει από τη 

χρωμοσωμική αναδιάταξη t(2;5)(p23;p35) που παρατηρείται σε περισσότερο του 

80% περιπτώσεων ασθενών με αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα (ALCL) και 

προκύπτει από τη σύνδεση της NPM με τον υποδοχέα κινάσης τυροσίνης ALK 

[Cordell et al., 1999]. Άλλη αναδιάταξη που προκαλεί το σχηματισμό χιμαιρικής 

πρωτεΐνης είναι η t(5;17)(q33;q12) που οδηγεί στη σύνδεση της NPM με τον 

υποδοχέα ρετινοϊκού οξέος (NPM-RARa). Η χιμαιρική αυτή πρωτεΐνη παρατηρείται 

σε περιπτώσεις οξείας προμυελωτικής λευχαιμίας (APL) [Redner et al., 1996]. Η 

αναδιάταξη t(3;5)(q25.1;q34-35) συνδέει τη NPM στον παράγοντα MLF1 και 

παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία και 

μυελοδυσπλασία (MDS/AML) [Hitzler et al., 1999]. 

 

1.2.4 Η χιμαιρική πρωτεΐνη NPM-ALK 

Η NPM-ALK παρατηρείται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με ALCL που συνιστά μια 

μορφή non-Hodgkin’s λεμφώματος. Η δυνατότητα της να συνδέεται με NPM άγριου 

τύπου, επιτρέπει την παρουσία της τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρήνα (§ 

1.2.2). Το τμήμα της NPM που συμμετέχει στην πρωτεΐνη λειτουργεί ως βάση 

ομοδιμερισμού, γεγονός που οδηγεί στην ενεργοποίηση της κινάσης και τη 

συμμετοχή της στο μετασχηματισμό των κυττάρων σε καρκινικά [Bischof et al., 

1997; Lim & Eletinoba-Johnson, 2006]. Η NPM-ALK, όπως και όλες οι πρωτεΐνες  

που φέρουν θέσεις αυτοφωσφορυλίωσης κατάλοιπων τυροσίνης, αλληλεπιδρά με 

μόρια που έχουν SH2 δομές. Έτσι, έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά με την PLCγ, καθώς 

και με την PI3K/Akt και μέσω αυτών ενεργοποιεί κυτταρικά μονοπάτια που 

εμπλέκονται στην κυτταρική ανάπτυξη και απόπτωση και συνεπώς στην 
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καρκινογένεση [Bai et al., 1998; Bai et al., 2000]. Η συμμετοχή της NPM-ALK σε 

μοριακούς μηχανισμούς καρκινογένεσης αποδεικνύεται και από την ικανότητα της να 

ρυθμίζει τη λειτουργία μεταγραφικών παραγόντων και μονοπατιών κινασών που 

επάγουν την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη νεοπλασιών. Οι 

Horie et al. [2004], έδειξαν ότι η NPM-ALK εμποδίζει τη μεταγωγή σημάτων στον 

άξονα CD30 → TRAF → NF-kB, που είναι ενεργοποιημένος στα H-RS κύτταρα, 

διαχωρίζοντας έτσι τις περιπτώσεις των CD30+, NPM-ALK+ ασθενών από τις 

υπόλοιπες κλασσικές περιπτώσεις λεμφωμάτων Hodgkin’s που είναι NPM-ALK −. Η 

ίδια ομάδα αναφέρει σε άλλη εργασία ότι και στις δύο περιπτώσεις (NPM-ALK+,−) ο 

υποδοχέας CD30 ενεργοποιεί το μονοπάτι ERK → JunB → AP1 και μέσω του 

τελευταίου επάγεται η έκφραση του υποδοχέα CD30 σχηματίζοντας έτσι ένα θετικό 

ανάδρομο ρυθμιστικό μηχανισμό. Οι Marzec et al. [2007] αναφέρονται στη 

συμμετοχή της NPM-ALK στην ενεργοποίηση του μονοπατιού Ras → MEK → ERK 

ανεξάρτητα της Raf  και επισημαίνουν ότι η καταστολή του μονοπατιού με χημικούς 

αναστολείς αυξάνει την επιβίωση των κυττάρων, γεγονός που επιβεβαιώνει τον 

παθογενετικό ρόλο της NPM-ALK σε καρκίνους. Ανάλογα, οι Turner et al. [2007] 

παρουσιάζουν στοιχεία που εμπλέκουν τη NPM-ALK στην ενεργοποίηση  

AP1/NFAT πρωτεϊνών και τη ρύθμιση της μεταγραφής μέσω αυτών των παραγόντων 

και επισημαίνουν το γεγονός ότι η NPM-ALK μιμείται τη δράση του υποδοχέα των T 

κυττάρων (TCR).  

 

1.3 Στόχοι της εργασίας 

 

 Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι επιγραμματικά οι εξής: 

i) Η δημιουργία των κατάλληλων πλασμιδιακών κατασκευών για την 

υπερέκφραση των επιθυμητών πρωτεϊνών σε βακτήρια και κύτταρα 

θηλαστικών 

ii) Η αναζήτηση δομικής αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Tpl2/Cot και NPM σε 

in vitro και in vivo ( ex vivo) συνθήκες  

iii) Η λειτουργική συσχέτιση των πρωτεϊνών αυτών 

iv) Η εμπλοκή τους σε μονοπάτια ρύθμισης της κυτταρικής ομοιόστασης  
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2.1 Κλωνοποίηση γονιδίου σε πλασμίδιο 

 

2.1.1 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η νουκλεοτιδική ακολουθία του προς μελέτη γονιδίου (NPM) αναζητήθηκε στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων του NCBI (εναλλακτικό μετάγραφο 1, NM 002520). 

Στη συνέχεια επεξεργάστηκε με το λογισμικό Vector NTI® για την εύρεση 

κατάλληλου ζεύγους εκκινητών. Οι ακολουθίες των εκκινητών είχαν ως εξής:  Bam-

NPM-For  5’CGGGATCCGATTCGATGGACATGGAC-3’ και  Eco-NPM-Rev 5’ 

CTGAATTCTTAAAGAGACTTCCTCCACTG-3’ (εργαστήριο μικροχημείας, ΙΤΕ, 

Ηράκλειο). Για την αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκαν 200ng DNA του πλασμιδίου 

pDNR-LIB (CLONTECH lab Inc, PT3508-5), στο οποίο είχε κλωνοποιηθεί το cDNA 

του NPM (NCBI database, BC002398), 10pmol/μl από κάθε εκκινητή, 5u από την 

πολυμεράση Invitrogen Taq recombinant polymerase® (Invitrogen, CA, USA), 10x 

από το αντίστοιχο ρυθμιστικό διάλυμα (buffer) που περιείχε MgCl2, 2mM 

δεοξυνουκλεοτιδίων (dNTPs, Promega, WI, USA) και ενέσιμο νερό μέχρι τελικού 

όγκου 30μl. Η PCR πραγματοποιήθηκε σε θερμικό κυκλοποιητή τύπου MJ® Research 

Peltier Thermal Cycler, PTC-200 (Bio-Rad, CA, USA) και το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήθηκε είχε τα εξής στάδια: έναν κύκλο στους 940C για 3min, 

ακολουθούμενο από 26 κύκλους των 40sec στους 940C, 40sec στους 580C και 100sec 

στους 720C. Το τελικό στάδιο είχε έναν κύκλο των 10min στους 720C. 

 

2.1.2 Εισαγωγή του γονιδίου στο πλασμίδιο 

H πρωτεΐνη NPM εκφράστηκε ως τμήμα του πλασμιδιακού φορέα pRK5 και στο 

αμινοτελικό άκρο της επικολλήθηκε ο επίτοπος myc. Τo cDNA της NPM 

κλωνοποιήθηκε αρχικά στον ενδιάμεσο φορέα pCR® 2.1 χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο του TA Cloning® Kit (Invitrogen, CΑ, USA). Η διαδικασία περιλάμβανε 

μια συμπληρωματική αντίδραση PCR για την προσθήκη Α καταλοίπων στα 5’ άκρα 

του ενθέματος. Εδώ χρησιμοποιήθηκε μια πολυμεράση χαμηλής ειδικότητας 

(Minotech, Ηράκλειο) και το πρόγραμμα στον κυκλοποιητή περιλάμβανε ένα στάδιο 

των 20min στους 720C. Το προϊόν της PCR καθώς και ο πλασμιδιακός φορέας 

"κόπηκαν" με τα κατάλληλα ένζυμα περιορισμού BamHI (G↓GATCC) και EcoRI 
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(G↓AATCC) για τη δημιουργία συμπληρωματικών άκρων και στη συνέχεια 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1% στα 120 Volts για 1hr. Οι ζώνες του DNA 

αφαιρέθηκαν από την πηκτή με τη χρήση χειρουργικής λεπίδας και καθαρίστηκαν 

από τα υπολείμματα αγαρόζης κατά το πρωτόκολλο του QIAquick® Gel Extraction 

Kit (Qiagen, UK). Ακολούθησε η ένωση των δύο κομματιών DNA με τη χρήση της 

λιγάσης T4 (Roche, Germany). Η αναλογία DNA ενθέματος:πλασμιδίου ήταν 7:1 και 

στην αντίδραση ένωσης χρησιμοποιήθηκε εκτός της λιγάσης (1u) και το αντίστοιχο 

ρυθμιστικό διάλυμα αραιωμένο 10x σε τελικό όγκο 10 μl. Η αντίδραση έγινε στους 

160C με τη χρήση ηλεκτρικού επωαστήρα (Eppendorf, Germany) και διήρκησε 16hrs. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε από το σημείο της διπλής πέψης DNA 

ενθέματος και πλασμιδίου μέχρι τέλους για την τελική μεταφορά του NPM  από το 

πλασμίδιο pCR® 2.1 στο pRK5myc με τη διαφορά ότι στην αντίδραση σύνδεσης η 

αναλογία DNA ενθέματος:πλασμιδίου ήταν 3:1. 

 

2.2. Πολλαπλασιασμός και απομόνωση DNA πλασμιδίου-ενθέματος 

 

2.2.1 Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων DH5A E.coli 

300ng DNA (πλασμιδίου που φέρει το ένθεμα) εισήχθησαν σε 50μl βακτηρίων E. 

Coli DH5A (που φυλάσσονταν στους -800C) και επωάστηκαν στους 40C για 20min. 

Ακολούθησε θερμικό σοκ για 2min στους 420C και το δείγμα τοποθετήθηκε αμέσως 

στους 40C για άλλα 2min. Στη συνέχεια, προστέθηκαν στο δείγμα 500μl διαλύματος 

SOC και το δείγμα επωάστηκε σε θερμικό αναδευτήρα (Eppendorf, Germany)  στους 

370C και σε 300rpm για 1hr. Στο τέλος της επώασης απλώθηκαν 200μl του δείγματος 

σε τριβλία Petri και το πιάτο επωάστηκε στους 370C για 12-16hrs, ώστε να 

αναπτυχτούν οι βακτηριακές αποικίες. Τα τριβλία έφεραν θρεπτικό μέσο LB και 

κατάλληλο αντιβιοτικό (αμπικιλλίνη σε Cτ= 100μg/ml) εκλογής των βακτηρίων που 

είχαν δεχθεί το πλασμίδιο. Η παραπάνω διαδικασία έγινε σε αποστειρωμένο 

περιβάλλον ώστε να αποφευχθούν τυχόν μολύνσεις. 
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2.2.2 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από μικρής κλίμακας καλλιέργειες (small scale 

preparations) 

Με τη βοήθεια αποστειρωμένης οδοντογλυφίδας απομονώθηκε μια αποικία από το 

τριβλίο Petri (§ 2.2.1) και μεταφέρθηκε σε κατάλληλο σωλήνα που φέρει 5ml LB και 

αμπικιλλίνη (Cτ= 100μg/ml) για την ανάπτυξη υγρών καλλιεργειών. Ακολούθησε 

επώαση στους 370C για 12-16hrs με συνεχή ανάδευση των δειγμάτων στις 170rpm. 

Στη συνέχεια ελήφθησαν 2ml από το δείγμα, τοποθετήθηκαν σε σωλήνα Εppendorf 

των 2ml και ακολούθησε φυγοκέντρηση (3000rpm/15min/40C) σε ψυχόμενη 

φυγόκεντρο (Thermo Scientific, MA, USA). Ταυτόχρονα φυλάχθηκε μέρος της υγρής 

καλλιέργειας σε 80% γλυκερόλη (1:1 v/v) στους -800C για ενδεχόμενη μελλοντική 

χρήση. Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης αποβλήθηκε και η πελέτα 

επαναδιαλύθηκε σε 200μl διαλύματος GTE με RNAάση (Qiagen, Germany). Μετά 

από επώαση 10min σε θερμοκρασία δωματίου προστέθηκαν 400μl φρέσκου 

διαλύματος λύσης, το δείγμα ανακατεύτηκε ελαφρά και επωάστηκε για 5min στον 

πάγο. Κατόπιν, προστέθηκαν 300μl διαλύματος SlnIII , το δείγμα ανακατεύτηκε και 

επωάστηκε για 10min στον πάγο. Ακολούθησε φυγοκέντρηση 

(13000rpm/20min/40C). Το υπερκείμενο μεταφέρθηκε με μικροπιπέτα σε νέο σωλήνα 

Eppendorf που περιείχε 1ml κρύας αιθανόλης 100% και το δείγμα αναδεύτηκε 

σύντομα και επωάστηκε στον πάγο για 30min. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νέα 

φυγοκέντρηση (13000rpm/10min//40C) και το υπερκείμενο αποβλήθηκε προσεκτικά, 

η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε 200μl κρύας αιθανόλης 70% και το δείγμα αναδεύτηκε 

σύντομα και φυγοκεντρήθηκε ξανά (13000rpm/10min//40C). Το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε προσεκτικά και το δείγμα στέγνωσε στους 370C για 10min. Η τελική 

πελέτα, που φέρει το DNA,  επαναδιαλύθηκε σε 30-50μl διαλύματος TE. Η παρουσία 

του ενθέματος ελέγχθηκε με πέψη του DNA με τα κατάλληλα ένζυμα περιορισμού 

(BamHI, EcoRI) και ηλεκτροφόρηση των τμημάτων DNA που προέκυψαν σε πηκτή 

αγαρόζης 1%. 

 

2.2.3 Προετοιμασία DNA πλασμιδίου-ενθέματος για χρήση σε κυτταρικές σειρές  

Σε κωνική φιάλη των 200ml τοποθετήθηκαν 49ml LB + αμπικιλλίνη (Cτ=100μg/ml) 

και 1ml  από την υγρή καλλιέργεια των βακτηρίων (§ 2.2.2). Το  δείγμα επωάστηκε 

για 12-16hrs στους 370C και στις 170rpm για την ανάπτυξη της καλλιέργειας. 

19 
 



Ακολούθησε η εφαρμογή του πρωτόκολλου για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

από μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες (large scale preparations) σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Qiagen® Plasmid Midi/Maxi Kit (Qiagen, Germany). Το DNA που 

απομονώθηκε ελέγχθηκε για την παρουσία του ενθέματος με περιοριστικές πέψεις  

(BamHI, EcoRI) και η συγκέντρωσή του μετρήθηκε είτε στα 260nm χρησιμοποιώντας 

σπεκτροφωτόμετρο (Jenway, UK) ή με τη βοήθεια φλουρόμετρου σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του Quant-iT dsDNA BR Assay Kit (Invitrogen, CA, USA). 

 

2.3 Απομόνωση και καθαρισμός πρωτεϊνών που φέρουν GST επίτοπο από 

βακτήρια 

 

Το γονίδιο NPM  απομονώθηκε από το πλασμίδιο pRK5myc και μεταφέρθηκε στο 

πλασμίδιο pGEX2TK που φέρει τον επίτοπο GST. Η διαδικασία περιλάμβανε διπλή 

πέψη του DNA του ενθέματος (που υπάρχει μέσα στο πλασμίδιο pRK5myc) και του 

πλασμιδίου-δέκτη με τα ένζυμα περιορισμού BamHI (G↓GATCC) και EcoRI 

(G↓AATCC) και αντίδραση σύνδεσης στην οποία η αναλογία DNA 

ενθέματος:πλασμιδίου ήταν 3:1 (§ 2.1.2). 

Βακτήρια E.coli BL21 μετασχηματίστηκαν με το πλασμίδιο pGEX2TK-NPM (§ 

2.2.1). Μεμονωμένες αποικίες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη υγρών 

καλλιεργειών σε 5ml LB με αμπικιλλίνη (100μg/ml). Ακολούθησε επώαση για 12-

16hrs στους 370C και στις 170rpm και στο τέλος της επώασης μεταφέρθηκε 1ml από 

την καλλιέργεια σε φλάσκα 200ml που περιείχε 49ml LB με αμπικιλλίνη (100μg/ml). 

Ακολούθησε επώαση στους 370C και στις 170rpm μέχρι το χρονικό σημείο που η 

οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας, μετρούμενη με σπεκτροφωτόμετρο (Jenway, 

UK) στα 600nm, ήταν 0.6-0.8. Στη συνέχεια προστέθηκε IPTG που επάγει την 

πρωτεϊνική έκφραση σε τελική συγκέντρωση 1mM και η επώαση συνεχίστηκε για 

3hrs επιπλέον.  

Η καλλιέργεια μεταφέρθηκε σε σωλήνα Falcon 50ml και φυγοκεντρήθηκε 

(3500rpm/30min/40C). Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και το κυτταρικό ίζημα 

(πελέτα) επαναδιαλύθηκε σε 4ml διαλύματος PBS. Τα κύτταρα μεταφέρθηκαν σε 

σωλήνα Falcon 15ml και λύθηκαν με υπέρηχους (6 φορές για 20sec με ενδιάμεσα 
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διαλλείματα των 30sec), διεργασία που έγινε στον πάγο. Στη συνέχεια προστέθηκε 

20% Triton-X-100 σε τελική συγκέντρωση 1% (v/v) και το δείγμα περιστράφηκε 

στους 40C για 30min. Κατόπιν το δείγμα μοιράστηκε σε σωλήνες Eppendorf (1.5ml), 

οι οποίοι φυγοκεντρήθηκαν (10000rpm/10min/40C) και απομονώθηκε το υπερκείμενο 

(#1). Επειδή η προς μελέτη πρωτεΐνη είναι δυνατό να κατακρημνίστηκε με τα 

βακτηριακά υπολείμματα ακολούθησε επαναδιάλυση της πελέτας και απομόνωση του 

νέου υπερκείμενου. Η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε 600μl κατάλληλου ρυθμιστικού 

διαλύματος (solubilization buffer), το δείγμα περιστράφηκε για 10min στους 40C και 

προστέθηκε σε αυτό 20% Triton-X-100 σε τελική συγκέντρωση 2% και 0.1M CaCl2 

τελικής συγκέντρωσης 1mM. Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε (10000rpm/10min/40C) 

και συλλέχθηκε το υπερκείμενο (#2). 15-20μl από κάθε υπερκείμενο (#1,2) 

διαλύθηκαν σε αντίστοιχο όγκο 2x SDS Gel Loading Buffer, το δείγμα έβρασε για 

5min και ακολούθησε SDS-PAGE αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

πολυακρυλαμίδης 9%. Η πηκτή βάφτηκε με χρωστική Coomassie Brilliant Blue για 

τον εντοπισμό της GST-NPM.  

 

2.4 Κυτταρικές καλλιέργειες 

 

2.4.1 Συντήρηση κυτταρικών σειρών 

Η κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήθηκε (HEK293T) αναπτύχθηκε και συντηρήθηκε 

σε θρεπτικό μέσο DMEM+10% FCS ή RPMI+10%FCS. Τα κύτταρα μεγάλωναν σε 

πιάτα διαμέτρου 100mm, ενώ για τα διάφορα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν και πιάτα 

άλλης διαμέτρου (60mm, 12-well plates) ανάλογα με τον απαιτούμενο αρχικό 

πληθυσμό κυττάρων για κάθε πείραμα. Τα πιάτα διατηρήθηκαν σε κατάλληλο 

επωαστήρα με συνθήκες 370C και 5% CO2. Ανασύσταση (passasing) των κυτταρικών 

σειρών γινόταν όταν ο βαθμός συρροής στο πιάτο (confluency) έφτανε το 90%. Τα 

κύτταρα αφού ξεπλένονταν με διάλυμα PBS, επωάζονταν στους 370C για 5min 

παρουσία διαλύματος τρυψίνης (trypsin+EDTA). Στη συνέχεια φυγοκεντρούνταν 

(1200rpm/5min/θερμοκρασία δωματίου) και η πελέτα επαναδιαλυόταν σε φρέσκο 

θρεπτικό μέσο. Από το κυτταρικό εναιώρημα μεταφερόταν τμήμα σε καινούργιο 

πιάτο με φρέσκο θρεπτικό μέσο και τα κύτταρα τοποθετούνταν στον επωαστήρα για 
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να επικολληθούν στο πιάτο και να αρχίζουν να αναπτύσσονται. Αποθέματα 

κυτταρικών σειρών διατηρούνταν σε κατάλληλο μέσο (συνήθως 50% DMEM, 40% 

FCS και 10% DMSO) στους -800C. Το ξεπάγωμα των κυττάρων γινόταν με επώαση 

τους για 2min σε υδατόλουτρο 370C και τοποθέτησή τους σε πιάτο με φρέσκο 

θρεπτικό μέσο, το οποίο ανανεωνόταν κάθε 48-72hrs. 

 

2.4.2 Παροδική επιμόλυνση κυττάρων (transient transfection) 

Για την παροδική επιμόλυνση κυττάρων χρησιμοποιήθηκε λιποφεκταμίνη 

(Invitrogen, CA, USA). Τα κύτταρα στρώνονταν σε πιάτο κατάλληλης διαμέτρου και 

την επόμενη μέρα αφού είχαν φτάσει σε βαθμό συρροής περίπου 80% επιμολύνονταν 

με το πλασμιδιακό DNA. Στον πίνακα 2.1 παρατίθενται οι αναλογίες κυττάρων και 

συστατικών του μίγματος επιμόλυνσης ανάλογα με τη διάμετρο των πιάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 2.1: Αριθμός κυττάρων και όγκοι συστατικών μίγματος επιμόλυνσης 

Διάμετρος πιάτου Αριθμός 

κυττάρων  

Μίγμα επώασης Τελικός όγκος 

60mm 1.5 × 106 160μl SFM + 7μl λιποφεκταμίνης  

160μl SFM + 1-2μg DNA 

 

1000μl 

12well plates 3× 105 100μl SFM + 4μl λιποφεκταμίνης  

100μl SFM + 0.1-1μg DNA 

 

1000μl 

 

Κατά την επιμόλυνση τοποθετούνταν σε μια σειρά σωλήνων Eppendorf θρεπτικό 

μέσο χωρίς ορό (Serum Free Media, SFM) με λιποφεκταμίνη και σε μια δεύτερη 

σειρά σωλήνων, SFM με την κατάλληλη συγκέντρωση DNA. Το περιεχόμενο της 

δεύτερης σειράς μεταφερόταν στην πρώτη, το μίγμα επωαζόταν για 15min σε 

θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια μεταφερόταν στα πιάτα με τα επιστρωμένα 

κύτταρα στα οποία είχε αντικατασταθεί το αρχικό θρεπτικό μέσο με φρέσκο SFM . 

Ακολουθούσε επώαση στους 370C για 6-8hrs και στη συνέχεια προστίθενται 1ml 
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θρεπτικού μέσου με ορό (Full Media). Η επώαση συνεχιζόταν για 12-16hrs, το 

θρεπτικό ανανεωνόταν και μετά από άλλες 24hrs τα κύτταρα υφίστανται διάφορες 

διεργασίες και λύονταν. 

 

2.4.3 Λύση των κυττάρων 

Τα πιάτα απομακρύνονταν από τον επωαστήρα και αμέσως μεταφέρονταν σε πάγο. 

Τα κύτταρα ξεπλένονταν δύο φορές με κρύο διάλυμα 1x PBS και στη συνέχεια 

προστίθενται στο πιάτο 500μl διαλύματος RIP με αναστολείς (1mM Na3VO4, 1μg/ml  

Aprotinin,1μg/ml  Leupeptin). Τα κύτταρα αποκολλιόνταν με τη βοήθεια ξύστρου και 

το μίγμα διάλυμα λύσης-κύτταρα μεταφερόταν σε σωλήνα Eppendorf των 2ml. 

Ακολουθούσε επώαση στον πάγο για 10min και στη συνέχεια φυγοκέντρηση 

(13000rpm/10min/40C). Το υπερκείμενο συλλεγόταν και ακολουθούσε υπολογισμός 

της συνολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης, πιθανή χρήση του σε περαιτέρω 

πειραματικές διαδικασίες (π.χ. ανοσοκατακρήμνιση) και αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE. 

 

2.5 Επεξεργασία λυμένων κυττάρων - Ανάλυση κατά Western 

 

2.5.1 Προσδιορισμός ολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης  

Η ολική συγκέντρωση της πρωτεΐνης γινόταν με τη μέθοδο Bradford και 

υπολογιζόταν με τη βοήθεια σπεκτροφωτόμετρου (Jenway, UK). Αρχικά 

κατασκευαζόταν μια πρότυπη καμπύλη με βάση γνωστές συγκεντρώσεις μιας 

πρωτεΐνης όπως η αλβουμίνη (πίνακας 2.2). Σε νερό στήλης διαλυόταν (1:5 v/v) 

αντιδραστήριο Biorad (Bio-Rad, CA, USA) και σε 1ml από το διαλυμένο 

αντιδραστήριο προστίθενται 20μl από το κάθε standard. Υπολογιζόταν η οπτική 

πυκνότητα (OD) στα 595nm με τη χρήση πλαστικών κυβεττών (Plastibrand®, 

Germany) και φτιαχνόταν μια πρότυπη καμπύλη με τη βοήθεια της οποίας 

υπολογιζόταν μια εξίσωση (στην περίπτωσή της παρούσας εργασίας η εξίσωση είναι 

y=0,0035x με R2=0,96). Στη συνέχεια προστίθενται 5μl από κάθε δείγμα σε 1ml 

διαλυμένου αντιδραστηρίου και μετριόταν η OD που αντικαθιστούσε την τιμή y στην 
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εξίσωση. Η τιμή x δίνει την ποσότητα της πρωτεΐνης σε μg/5μl. Εναλλακτικά για τη 

μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης χρησιμοποιήθηκε φλουρόμετρο σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο του  Quant-iT Protein Assay Kit (Invitrogen, CA, USA). 

 

Πίνακας 2.2. Αραιώσεις αλβουμίνης για τη δημιουργία πρότυπης καμπύλης υπολογισμού 
συγκέντρωσης πρωτεϊνών. 

Standards μg πρωτεΐνης/20μl μl BSA (5mg/ml) dH2O (μl) Cτ (μg/ml) 

1 2 20 980 100 

2 5 50 950 250 

3 10 100 900 500 

4 15 150 850 750 

5 20 200 800 1000 

  

 

2.5.2 Ανοσοκατακρήμνιση πρωτεϊνών (Immunoprecipitation) 

Μετά τη λύση των κυττάρων (§ 2.4.3) προστίθενται στο δείγμα 10μl G-Sepharose 

μαγνητικών σφαιριδίων (σε διάλύμα RIP με αναστολείς 1:1 v/v) και ακολουθούσε 

ήπια περιστροφή για 1hr στους 40C (pre-clearing). Στη συνέχεια προστίθενται 1.5μg 

του επιθυμητού αντισώματος και το δείγμα περιστρεφόταν ήπια για 12-16hrs στους 

40C. Έπειτα προστίθενται εκ νέου 20μl G-Sepharose μαγνητικών σφαιριδίων 

(Pharmacia, Sweden) επαναδιαλυμένων σε ίσο όγκο διαλύματος RIP και 

ακολουθούσε περιστροφή για 1hr στους 40C. Το δείγμα υφίστανται φυγοκέντρηση 

(4000rpm/4min/40C), το υπερκείμενο απομακρυνόταν και η πελέτα ξεπλενόταν 3-4 

φορές με 500μl διαλύματος RIP. Στην τελική πελέτα προστίθενται 30μl 3Χ SDS Gel 

Loading Buffer, τα δείγματα βράζονταν στους 1000C για 10min και ακολουθούσε 

SDS-PAGE αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 10%. 

 

2.5.3 Ανοσοκατακρήμνιση πρωτεϊνών που φέρουν GST επίτοπο (GST pull-down) 

600μl G-Sepharose μαγνητικών σφαιριδίων (επαναδιαλυμένα 1:3 v/v σε 100% 

αιθανόλη) ξεπλένονταν δύο φορές με 500μl κρύου διαλύματος 1x PBS 

(2000rpm/4min/40C). Η πελέτα επαναδιαλυόταν σε 250μl κρύου 1x PBS και 
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ορισμένος όγκος από τα σφαιρίδια μεταφερόταν μαζί με ίσο όγκο υπερκείμενου (#1 ή 

#2, § 2.3) καθαρισμένης GST-πρωτεΐνης σε σωλήνα Eppendorf 1.5ml. Ακολουθούσε 

ήπια ανάδευση στους 40C για 2hrs και στη συνέχεια φυγοκέντρηση 

(2000rpm/4min/40C). Τα σφαιρίδια ξεπλένονταν με 500μl κρύου 1x PBS και 

επαναδιαλύονταν σε διάλυμα RIP με αναστολείς σε αναλογία 1:4 v/v έτσι ώστε ο 

τελικός καθαρός όγκος σφαιριδίων να είναι 5μl. Αυτά προστίθενται σε 200μg 

λυμένων κυττάρων (§ 2.4.3) και ακολουθούσε ήπια ανάδευση στους 40C για 3hrs. 

Έπειτα τα σφαιρίδια ξεπλένονταν τέσσερις φορές με 500μl διαλύματος RIP με 

αναστολείς (2000rpm/4min/40C), απομακρυνόταν το υπερκείμενο με τη βοήθεια 

σύριγγας (5ml) και προστίθενται στην πελέτα με τα σφαιρίδια, 40μl 4x SDS Gel 

Loading Buffer. Τα δείγματα έβραζαν για 15min στους 1000C, φυγοκεντρούνταν 

σύντομα και ακολουθούσε SDS-PAGE αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

πολυακρυλαμίδης 10%. 

 

2.5.4 Ανάλυση κατά Western 

Τα δείγματα αναλύονταν με SDS-PAGE αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

πολυακρυλαμίδης 10%. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε είναι η Mini-PROTEAN 3 

cell Apparatus (BioRad, CA, USA) και η ηλεκτροφόρηση γινόταν στα 120V για 

90min. Ακολουθούσε η μεταφορά των πρωτεϊνών (transfer) σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης 0.2μm (BioTraceTM NT, Pall Life Sciences, USA) ή PVDF 0.2μm 

(Macherey-Nagel, Germany). Στη δεύτερη περίπτωση πριν τη μεταφορά των 

πρωτεϊνών η μεμβράνη ενεργοποιούταν με εμβάπτισή της σε μεθανόλη. Η μεταφορά 

έγινε στη συσκευή Mini Trans-Blot (BioRad, CA, USA) και διαρκούσε 90min στα 

400mA. Στη συνέχεια η μεμβράνη επωαζόταν για 1hr (θερμοκρασία δωματίου) σε 

5% άπαχο γάλα διαλυμένο σε TBS/T 0.1%, ξεπλενόταν μια φορά σε TBS/T 0.1% για 

5min και επωαζόταν με πολυκλωνικό ή μονοκλωνικό (πρωτεύον) αντίσωμα (πίνακας 

2.3) στους 40C για 12-16hrs. Έπειτα ξεπλενόταν 2 φορές για 10min με TBS/T 0.1% 

και επωαζόταν για 1hr (θερμοκρασία δωματίου) με δευτερεύον αντίσωμα (πίνακας 

2.4) συζευγμένο σε HRP. Η εμφάνιση του στυπώματος γινόταν με τη χρήση 

αντιδραστηρίων ECL (Amersham, UK) και φιλμ αυτοραδιογραφίας (Fujifil, Japan) 

και η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Kodak X-OMAT 1000 processor (Kodak 

Int, USA).  
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Πίνακας 2.3 Πρωτεύοντα αντισώματα  

Αντίσωμα Εταιρεία Αραίωση 

a-Cot (Rabbit) Santa Cruz 1:500 

a-ERK1/2 (Rabbit) Santa Cruz 1:400 

a-phospho ERK1/2 (Rabbit) Sigma 1:4000 

a-JNK 1/2 (Rabbit) Santa Cruz 1:500 

a-phspho JNK1/2 (Rabbit) Cell Signaling 1:400 

a-p52/p100 (Mouse) Upstate Biotechnology 1:1000 

b-actin (Mouse) Sigma 1:500 

 

Πίνακας 2.4 Δευτερεύοντα αντισώματα 

Αντίσωμα Εταιρεία Αραίωση 

a-mouse (HRP-συζευγμένο) Chemicon 1:10000 

a-rabbit (HRP-συζευγμένο) Chemicon 1:6000 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1 Δημιουργία του πλασμιδιακού φορέα pRK5myc-NPM 

 

Το γονίδιο NPM απομονώθηκε αρχικά με PCR (§ 2.2.1) από το πλασμίδιο pDNR-LIB 

(CLONTECH lab Inc, PT3508-5) και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν 

σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος Vector NTI® (Invitrogen, 

CA, USA). Το προϊόν της PCR είχε μέγεθος ~ 900bp και η παρουσία του ελέγχθηκε 

με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1% (εικόνα 3.1).  

 

 
1000 bp 

 

Εικόνα 3.1. Προϊόν PCR για την ενίσχυση του γονιδίου NPM. Από αριστερά: 1 kb μάρτυρας, 
4 δείγματα πλασμιδίου pDNR-LIB που φέραν το cDNA του γονιδίου. 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε κλωνοποίηση του γονιδίου στον πλασμιδιακό φορέα  

pCR® 2.1 και τελικά μεταφορά του στο πλασμίδιο pRK5myc  (§ 2.1.2) με τη βοήθεια 

των περιοριστικών ενζύμων BamHI (G↓GATCC) και EcoRI (G↓AATCC). 

Χαρακτηριστική φωτογραφία ελέγχου της παρουσίας του ενθέματος στο φορέα 

pRK5myc (4.8Kb)  φαίνεται στην εικόνα 3.2, ενώ ο χάρτης του πλασμιδίου μαζί με 

το ένθεμα απεικονίζεται στην εικόνα 3.3.  

 

Εικόνα 3.2. Προιόντα πέψης του πλασμιδίου pRK5myc-NPM με τα ένζυμα περιορισμού 
BamHI και EcoRI (πηκτή αγαρόζης 1%). Από αριστερά: 1 kb μάρτυρας, κενό, 2 δείγματα που 
έχουν υποστεί πέψη, κενό, 2 δείγματα που φέρουν άπεπτο το πλασμίδιο. 
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Εικόνα 3.3. Χάρτης του πλασμιδίου pRK5myc (4.8Kb). Διακρίνονται οι θέσεις 
περιορισμού των ενζύμων  BamHI και EcoRI μεταξύ των οποίων κλωνοποιήθηκε το 
NPM (900bp). 

 

3.2 Δημιουργία του πλασμιδιακού φορέα pGEX2TKLP-NPM 

 

Το γονίδιο NPM μεταφέρθηκε από το πλασμίδιο pRK5myc (§ 3.1) στο πλασμίδιο 

pGEX2TKLP με σκοπό την παραγωγή πρωτεΐνης που φέρει επίτοπο GST και τη 

χρήση της σε in vitro διεργασίες κατακρήμνισης πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων (GST 

pull-down assay).  

NPM
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Εικόνα 3.4. Χάρτης του πλασμιδίου pGEX2TKLP. Το γονίδιο NPM κλωνοποιήθηκε ανάμεσα 
στις θέσεις περιορισμού BamHI και EcoRI. 

Η μεταφορά έγινε με τη χρήση των περιοριστικών ενζύμων BamHI και EcoRI (§ 

2.1.2) και ο χάρτης του πλασμιδίου με το ένθεμα απεικονίζεται στην εικόνα 3.4. 

 

3.3 In vitro αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊνών NPM και Tpl2/Cot 

 

Αρχικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση πιθανού συσχετισμού 

μεταξύ των πρωτεϊνών NPM και Tpl2/Cot. Τα πλασμίδια-φορείς της Tpl2/Cot που 

χρησιμοποιήθηκαν προσφέρθηκαν από προσωπική συλλογή του Δρ. Ηλιόπουλου. Οι 

δύο πρωτεΐνες εξετάστηκαν αρχικά για τυχόν αλληλεπίδραση σε  in vitro συνθήκες. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο  pGEX2TKLP-NPM που εκφράζει 

την πρωτεΐνη NPM (§ 3.2), η οποία φέρει επίτοπο GST.  

 

 

 

Εικόνα 3.5. In vitro αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών NPM και Tpl2/Cot. Οι πρωτεΐνες που 
φέρουν GST επίτοπο καθαρίστηκαν (§ 2.3) και χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανοσοκατακρήμνιση της Tpl2/Cot που υπερεκφράστηκε σε κύτταρα 293T κατά τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο § 2.5.3. Διακρίνεται κυρίως η ισομορφή 58 kDa της 
Tpl2/Cot.  

 

Στην εικόνα 3.5 φαίνεται η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών, ενώ στην επόμενη εικόνα 

3.6 (A) αποδεικνύεται η ειδικότητα της αλληλεπίδρασης αυτής χρησιμοποιώντας ως 

αρνητικό control το πλασμίδιο pGEX2TKLP-Ikbα. Η πρωτεΐνη Iκbα δε σχετίζεται με 
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την Tpl2/Cot σε αντίθεση με την NPM. Στο δεύτερο μέρος της ίδιας εικόνας 

επιβεβαιώνεται η μοναδική σχέση μεταξύ NPM και Tpl2/Cot με τη χρήση μιας σειράς 

πλασμιδίων pRK5myc που δε φέρουν κανένα ένθεμα ή εκφράζουν την Tpl2/Cot ή 

άλλες κινάσες (PKN2, Syk).  

 

 

Α) 

B) 

 

 

Εικόνα 3.6 Ειδικότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ NPM και Tpl2/Cot με GST-
ανοσοκατακρήμνιση (GST-pulldown) πρωτεϊνών που έχουν υπερεκφραστεί σε κύτταρα 
293Τ. Α) Επάνω φωτογραφία από αριστερά (ανά δύο πηγάδια): παρόμοια επίπεδα έκφρασης 
των GST, GST-NPM και GST-Ikbα. Κάτω φωτογραφία: Η ίδια μεμβράνη έχει επωαστεί με 
αντίσωμα a-Tpl2. Μια μοναδική ζώνη φαίνεται στην περίπτωση παρουσίας των NPM και 
Tpl2/Cot. Οι υπόλοιπες ζώνες είναι μη ειδικές καθώς εμφανίζονται παρουσία και απουσία της 
Tpl2/Cot, ενώ στην περίπτωση της Ikβa δεν εμφανίζεται καμιά αλληλεπίδραση. Β) 
Αλληλεπίδραση της GST-NPM με πλασμίδιο pRK5myc άδειο ή ως φορέα της Tpl2/Cot ή 
άλλων κινασών (PKN2, Syk). Η κάτω φωτογραφία δείχνει τα επίπεδα έκφρασης της Tpl2/Cot 
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στο σύνολο των λυμένων κυττάρων, ενώ η επάνω μετά τη διεργασία ανοσοκατακρήμνισης 
των πρωτεϊνών των λυμένων κυττάρων με GST-NPM. Θετικό αποτέλεσμα λαμβάνεται μόνο 
στην περίπτωση παρουσίας των NPM και Tpl2/Cot. 

Από τις φωτογραφίες γίνεται αντιληπτό ότι οι πρωτεϊνες ΝPM και Tpl2/Cot 

αλληλεπιδρούν σε in vitro περιβάλλον. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια απόδειξης της 

αλληλεπίδρασης αυτής χρησιμοποιώντας κυτταρικές σειρές (ex vivo) που είχαν 

υποστεί επιμόλυνση με πλασμίδια που έφεραν το γονίδιο της NPM ή της Tpl2/Cot ή 

συνδυασμό αυτών των πλασμιδίων. Τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

ήταν θετικά ανεξάρτητα από το πόσες αυστηρές γίνονταν οι συνθήκες των 

πειραμάτων. Η υπερέκφραση της Tpl2/Cot έδινε συχνά μη ειδικές αλληλεπιδράσεις, 

ενώ τα ενδογενή επίπεδα της στις υπό μελέτη κυτταρικές σειρές ήταν πολύ μικρά για 

να επιτρέψουν την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων (ανέκδοτα αποτελέσματα).  

 

3.4  Εμπλοκή της χιμαιρικής πρωτεΐνης NPM-ALK σε μονοπάτια MAP 
κινασών. 

 

Η αδυναμία μελέτης της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών NPM και Tpl2/Cot σε 

κυτταρικό επίπεδο οδήγησε στην αναζήτηση λειτουργικής συσχέτισης των δύο 

πρωτεϊνών (functional assays). H Tpl2/Cot δρώμενη ως MAP3K συμμετέχει στη 

φωσφορυλίωση της κινάσης ERK κατά τον άξονα Tpl2/Cot → MEK → ERK 

[Dumitru et al., 2000]. Αρχικά λοιπόν, αναζητήθηκε πιθανή εμπλοκή της NPM στο 

ίδιο μονοπάτι. Η αναζήτηση ενός θετικού control για την εγκυρότητα της απόδειξης 

της υπόθεσης αυτής οδήγησε στη χρήση μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης, της ΝPM-ALK 

που προκύπτει από τη χρωμοσωμική αναδιάταξη t(2;5). Το αμινοτελικό μισό της 

φωσφοπρωτεΐνης NPM προσδένεται στο καρβοξυτελικό μισό της κινάσης ALK και 

δημιουργείται η χιμαιρική πρωτεΐνη (κινάση τυροσίνης), η οποία έχει δειχθεί ότι 

συμμετέχει στη φωσφορυλίωση της ERK [Marzec et al., 2007]. Tο πλασμίδιο 

pcDNA3-NPM-ALK χορηγήθηκε ευγενώς από τη Δρ. S.D.Turner του πανεπιστημίου 

Cambridge της Αγγλίας. Το DNA καθαρίστηκε (§2.2.1, 2.2.2) και ελέγχθηκε με 

περιοριστική πέψη για την παρουσία του ενθέματος.  
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Εικόνα 3.7. Στάδια καθαρισμού DNA κατά το πρωτόκολλο της Qiagen (Qiagen® Plasmid 
Midi/Maxi Kit (Qiagen, Germany). Το DNA ηλεκτροφορήθηκε σε πηκτή αγαρόζης 1,5%. 
Από αριστερά: Μάρτυρας 1Kb , πλασμιδιακό DNA μετά τη λύση των κυττάρων (1),  DNA 
που διαφεύγει από την ιοντοανταλλακτική στήλη στην πρώτη έκλουση (2), DNA που 
διαφεύγει της στήλης μετά το πρώτο (3) και δεύτερο (4) πλύσιμο της με ρυθμιστικό διάλυμα 
QC, καθαρισμένο από προσμίξεις πλασμιδιακό DNA που τελικά εκλούεται από τη στήλη (5), 
η τελική ποσότητα DNA μετά την κατακρήμνιση του με ισοπροπανόλη/αιθανόλη (6), το ίδιο 
DNA μετά από πέψη με το περιοριστικό ενζυμο BamHI (7). 

 

Η εικόνα 3.7 δείχνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας καθαρισμού του πλασμιδιακού 

DNA  (pcDNA3-NPM-ALK) κατά το πρωτόκολλο του Qiagen® Plasmid Midi/Maxi Kit 

(Qiagen, Germany), καθώς και την πέψη του με το ένζυμο περιορισμού περιορισμού 

BamHI (G↓GATCC). To DNA ηλεκτροφορήθηκε σε πηκτή αγαρόζης 1,5%. Σύμφωνα 

με το χάρτη του πλασμιδίου pcDNA3 (Invitrogen, CA, USA) και την ακολουθία του 

γονιδίου της πρωτεΐνης NPM-ALK (NCBI, UO4946) τα αναμενόμενα τμήματα DNA 

μετά την πέψη είχαν μεγέθη ~ 5.5, 2 και 500bp. 

Μετά τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA (pcDNA3-NPM-ALK), αναζητήθηκε η 

πιθανή συμμετοχή των πρωτεϊνών NPM και/ή NPM-ALK στο μονοπάτι των κινασών 

MEK/ERK (εικόνα 3.8). Από την εικόνα γίνεται αντιληπτό ότι η NPM δεν προκαλεί 

φωσφορυλίωση της ERK. Αντίθετα, η NPM-ALK συμμετέχει στην παραπάνω 

διεργασία (κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο), γεγονός που συμφωνεί πλήρως με τους 

Marzec et al [2007].  

 

 

 

33 
 



3.5 Συμμετοχή της Tpl2/Cot στη NPM-ALK-μεσολαβούμενη φωσφορυλίωση 
της ERK. 

 

Το επόμενο βήμα αφορούσε την ανάμειξη της κινάσης Tpl2/Cot στη φωσφορυλίωση 

της ERK που προκαλείται από τη NPM-ALK (εικόνα 3.9). Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε μια ισομορφή της Tpl2/Cot (Tpl2/Cot k−), από την οποία λείπει η 

θέση πρόσδεσης του ATP και έχει χάσει την ικανότητα να φωσφορυλιώνει 

υποστρώματα (kinase dead). Η εικόνα 3.10 δείχνει ότι η Tpl2/Cot k− ελαττώνει τη 

φωσφορυλίωση της ERK κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η χρήση του παράγοντα 

Tumor Necrosis Factor-α (Minotech, Ηράκλειο) που είναι γνωστό ότι προκαλεί 

φωσφορυλίωση της ERK [Dumitru et al., 2000] ισχυροποίησε την αυθεντικότητα του 

αποτελέσματος. 

 

 

 

Εικόνα 3.9. 3 × 105 κύτταρα 293T έχουν επιμολυνθεί με ERK-1 και NPM-ALK. Τα κύτταρα 
επωάστηκαν για 24hrs, λύθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν σε SDS αποδιατακτική πηκτή 
πολυακρυλαμίδης 10%. H Tpl2/Cot και ο TNFα έχουν χρησιμοποιηθεί ως θετικά control 
φωσφορυλίωσης της ERK. Παρουσία της Tpl2/Cot k− παρατηρείται μείωση της 
φωσφορυλίωσης και το αποτέλεσμα είναι ανάλογο της ποσότητας της Tpl2/Cot k− που 
χρησιμοποιείται. 

 

Η συμμετοχή της Tpl2/Cot ερευνήθηκε και με τη χρήση ενός χημικού αναστολέα της 

κινάσης (Tpl2/Cot inhibitor, Calbiochem, UK) που δρα ανταγωνιστικά με το ATP για 

τη σύνδεση στην περιοχή πρόσδεσης του ATP της πρωτεΐνης (εικόνα 3.10). Εδώ σε 

αντίθεση με την προηγούμενη φωτογραφία φαίνεται ότι η κινάση δε συμμετέχει στο 
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μονοπάτι NPM-ALK → ? → MEK → ERK. Η έλλειψη όμως πληροφοριών για τη 

δράση του αναστολέα καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση περισσότερων 

πειραμάτων για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες παρουσιάζει 

μέγιστη δράση. Ως θετικό control χρησιμοποιήθηκε ο αναστολέας της κινάσης MEK 

(PD 98059, Calbiochem, UK), ο οποίος προκάλεσε σημαντική μείωση της 

φωσφορυλίωση της ERK, γεγονός που επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η NPM-ALK-

διαμεσολαβούμενη φωσφορυλίωση της ERK γίνεται μέσω της MEK [Marzec et al., 

2007].  

 

 

 

Εικόνα 3.10. 3 × 105 κύτταρα 293T επιμολύνθηκαν με ERK και NPM-ALK. Τα κύτταρα 
επωάστηκαν για 24hrs, λύθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν σε SDS αποδιατακτική πηκτή 
πολυακρυλαμίδης 10%. Ο αναστολέας της κινάσης MEK (PD 98059) ελαττώνει τη 
φωσφορυλίωση της ERK σε αντίθεση με τον αναστολέα της Tpl2/Cot. Το πλασμίδιο 
pcDNA3 και ο διαλύτης των αναστολέων DMSO (Calbiochem, UK) χρησιμοποιήθηκαν ως 
αρνητικά controls. 

 

3.6 Απουσία συμμετοχής της PI3K στη NPM-ALK-διαμεσολαβούμενη 
φωσφορυλίωση της ERK. 

 

Παράλληλα με την επιβεβαίωση ή όχι της ενδιάμεσης συμμετοχής της Tpl2/Cot στη 

φωσφορυλίωση της ERK που προκαλείται από τη χιμαιρική πρωτεΐνη NPM-ALK, 

αναζητήθηκε και η εμπλοκή μιας άλλης κινάσης που μπορεί να δράσει σε επίπεδο 

MAP3K, όπως και η Tpl2/Cot και έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά με τη NPM-ALK 

[Slupianek et al., 2001]. Πρόκειται για την PI3K που σε σύμπλοκο με την κινάση Akt 

σηματοδοτούν μονοπάτια που ενεργοποιούνται από μιτογόνα και ογκογονίδια [Dent 

et al., 2003]. Χρησιμοποιώντας το χημικό αναστολέα (LY 294002, Calbiochem, UK) 
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που μπλοκάρει τη δράση της PI3K (εικόνα 3.11) αποδείχθηκε ότι η κινάση αυτή δε 

συμμετέχει πιθανότατα στο μονοπάτι που οδηγεί από τη  NPM-ALK στην ERK. 

 

 

 

Εικόνα 3.11. 3 × 105 κύτταρα 293T επιμολύνθηκαν με ERK και NPM-ALK. Τα κύτταρα 
επωάστηκαν για 24hrs, λύθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν σε SDS αποδιατακτική πηκτή 
πολυακρυλαμίδης 10%. Ο αναστολέας της κινάσης MEK, PD 98059 προκαλεί ελάττωση της 
φωσφορυλίωσης της ERK κάτι που δεν παρατηρείται όταν χρησιμοποιείται ο αναστολέας της 
κινάσης PI3K, LY 294002. Το πλασμίδιο pcDNA3 και ο διαλύτης των αναστολέων DMSO, 
χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικά controls, ενώ η  κινάση Tpl2/Cot ως θετικό [1,2: 
φωσφορυλιωμένη ERK-1, 3: φωσφορυλιωμένη ERK-2. Η ζώνη 1 είναι ψηλότερα της 2 
επειδή αντιπροσωπεύει την εξωγενώς εκφραζόμενη ERK-1. Αυτή λόγω του 
συνεκφραζόμενου επιτόπου που υπάρχει στο πλασμίδιο-φορέα της ERK-1 έχει ελαφρά 
ψηλότερο ΜΒ και εμφανίζεται πάνω από την ενδογενή ERK-1 (2). Στην επάνω φωτογραφία 
απεικονίζεται η εξωγενώς εκφραζόμενη ERK-1]. 

 

3.7 Ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB από τις πρωτεΐνες 
NPM και NPM-ALK. 

 

Ταυτόχρονα με την αναζήτηση κινασών που θα μπορούσαν να συνδέσουν 

λειτουργικά τις πρωτεΐνες NPM και NPM-ALK με την Tpl2/Cot ερευνήθηκε και η 

ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ενεργοποίηση του συμπλόκου PI3K/Akt από τη NPM-ALK [Slupianek et al., 2001], 

καθώς και την ενεργοποίηση του εναλλακτικού μονοπατιού του NF-kB (p100/p52) 

από την κινάση Akt [Gustin et al., 2006] η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των 

NPM και NPM-ALK στο μονοπάτι αυτό (εικόνα 3.12). Η εικόνα δείχνει ότι η NPM 
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ενεργοποιεί το εναλλακτικό μονοπάτι κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Αντίθετα, το 

αποτέλεσμα της χιμαιρικής NPM-ALK είναι αμφιλεγόμενο, καθώς σε μικρές 

συγκεντρώσεις επιμόλυνσης φαίνεται να ενεργοποιεί το μονοπάτι και σε μεγαλύτερες 

ο βαθμός ενεργοποίησης παραμένει στα βασικά επίπεδα (όπως αυτά ορίζονται στην 

περίπτωση επιμόλυνσης με το πλασμίδιο pcDNA3 χωρίς ένθεμα).  

 

 

 

 

Εικόνα 3.12. 3 × 105 κύτταρα 293T επιμολύνθηκαν με NPM ή NPM-ALK. Τα κύτταρα 
επωάστηκαν για 24hrs, λύθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν σε SDS αποδιατακτική πηκτή 
πολυακρυλαμίδης 10%. Στην περίπτωση της NPM παρατηρείται ενεργοποίηση του 
μονοπατιού NF-κB2, ενώ αντίθετα η NPM-ALK φαίνεται να έχει αντίθετα αποτελέσματα 
καθώς αυξάνεται η συγκέντρωσή της. Το πλασμίδιο pcDNA3 χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικό 
control και η LMP1 ως θετικό. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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Η Tpl2/Cot είναι μια κινάση σερίνης/θρεονίνης που εμπλέκεται σε κυτταρικά 

μονοπάτια που ενεργοποιούνται σε καταστάσεις φλεγμονών. Οι Dumitru et al. 

[2000], αναφέρονται στο ρόλο της Tpl2/Cot στην LPS-επαγόμενη παραγωγή TNFα, 

μιας κυτοκίνης που εμπλέκεται στην ανάπτυξη του συνδρόμου σεπτικού shock. 

Μελετώντας τη συμβολή της ίδιας κυτοκίνης (TNFα) στην ανάπτυξη της 

φλεγμονώδους εντεροπάθειας του Crohn, οι Kontoyiannis et al. [2002] ενεπλέκουν 

την Tpl2/Cot σε μοριακούς μηχανισμούς τόσο της επίκτητης όσο και της φυσικής 

ανοσίας που σχετίζονται με την ασθένεια αυτή. Οι Kikuchi et al. [2003], έδειξαν ότι η 

Tpl2/Cot συμμετέχει στην LPS-επαγόμενη ενεργοποίηση του μονοπατιού MEK → 

ERK και την παραγωγή του RANKL στους οστεοβλάστες, μηχανισμοί που 

ενεργοποιούνται σε περιοδοντικές φλεγμονές. Σε άλλη εργασία αποδείχθηκε η 

συμμετοχή της Tpl2/Cot στην TLR4,9-επαγόμενη παραγωγή ιντερλευκίνης 12, 

γεγονός που τη συνδέει με τον καθορισμό της TH2-κατευθυνόμενης ανοσολογικής 

απόκρισης σε καταστάσεις μικροβιακών μολύνσεων [Sugimoto et al., 2004]. Η 

Tpl2/Cot σχετίζεται επίσης με την HTLV-μεσολαβούμενη νεοπλασία των Τ 

κυττάρων [Babu et al., 2006], την ανάπτυξη ρευματοειδούς αρθρίτιδας [Hu et al., 

2006] και την ανάπτυξη φλεγμονών σε πνεύμονες και πάγκρεας σε καταστάσεις 

οξείας παγκρεατίτιδας [Acker et al., 2007]. Η Tpl2/Cot εμπλέκεται επίσης σε 

καταστάσεις ανάπτυξης νεοπλασιών. Έχει βρεθεί υπερεκφραζόμενη σε 

γαστρεντερικά αδενοκαρκινώματα [Ohara et al., 1995], καρκίνο του στήθους 

[Sourvinos et al., 1999], νεοπλασίες Τ κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος 

[Christoforidou et al., 2004] και σε αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων [Clark et al., 

2004].  

 

Σε μια προσπάθεια ανεύρεσης πιθανών συνεργών μορίων της Tpl2/Cot διεξάχθηκε 

ένα πείραμα στο πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, όπου η κινάση υπερεκφράστηκε 

σε κύτταρα HEK 293 και χρησιμοποιήθηκε ως "δόλωμα" σε πρωτεωμικές αναλύσεις 

ευρείας κλίμακας (high-throughput proteomics). Μία από τις πρωτεΐνες που φάνηκε 

ότι αλληλεπιδρούσε κάτω από τις συνθήκες του πειράματος με την Tpl2/Cot, ήταν η 

NPM [Tsichlis et al., ανέκδοτα αποτελέσματα]. Η NPM συνιστά μια φωσφοπρωτεΐνη 

μεγέθους ~37 kDa, η οποία εντοπίζεται κυρίως στο πυρηνίσκο αλλά έχει τη 

δυνατότητα νε μετακινείται εκτός του πυρήνα με τη βοήθεια κατάλληλων σημάτων 
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που ορίζει η πρωτοταγής δομή της [Grisendi et al, 2006]. Η ιδιαίτερη δομή της και η 

δυνατότητα μετακίνησης μέσα και έξω από τον πυρήνα αποδίδουν ένα πολυσήμαντο 

ρόλο στη NPM. Έτσι έχει δειχθεί ότι λειτουργεί ως μοριακή συνοδός πρωτεϊνών που 

συμμετέχουν στη σύνθεση ριβοσωμάτων και νουκλεοσωμάτων [Hingorani et al., 

2000; Dutta et al., 2001; Okuwaki et al., 2002], στη ρύθμιση πρωτεϊνών που 

ενεργοποιούνται σε κυτταρικό stress και συμμετέχουν στην ανάπτυξη όγκων  [Kurki 

et al., 2004a,b; Gjerset, 2006; Enomoto et al., 2006] και στη διατήρηση της 

σταθερότητας του γενετικού υλικού [Okuda et al., 2000; Okuda 2002]. Ενεργοποιεί 

επίσης μεταγραφικούς παράγοντες [Dhar et al., 2004]  και εμπλέκεται σε διάφορα 

είδη νεοπλασιών είτε αυτούσια ή ως τμήμα χιμαιρικών πρωτεϊνών [Grisendi et al, 

2006; Falini et al., 2005; Eletinoba-Johnson, 2006]. Η συνεργασία του εργαστηρίου 

μας με το εργαστήριο του Δρ. Τσίχλη έθεσε τις βάσεις για την αναζήτηση 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών και 

το συσχετισμό κυτταρικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται σε φλεγμονές με 

μηχανισμούς μοριακής ογκογένεσης (εικόνα 4.1). 
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IKK complex
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Tpl-2

Nucleous
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Εικόνα 4.1. Σχηματική απόδοση της πιθανής αλληλεπίδρασης μεταξύ Tpl2/Cot και NPM. 
Αποδίδονται ένα κλασσικό μονοπάτι ενεργοποίησης της Tpl2/Cot και ορισμένες πρωτεΐνες 
που έχει βρεθεί ότι ρυθμίζονται από τη NPM. 
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Πρωταρχικός στόχος της εργασίας ήταν η απόδειξη αλληλεπίδρασης μεταξύ Tpl2/Cot 

και NPM in vitro. Για το λόγο αυτό κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της NPM στον 

πλασμιδιακό φορέα pGEX2TKP. Το πλασμίδιο αυτό αφενός επιτρέπει την έκφραση 

της πρωτεΐνης σε βακτήρια σε μεγάλες ποσότητες  και αφετέρου φέρει τον επίτοπο 

GST που επιτρέπει την πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ανοσοκατακρήμνισης 

(GST pulldown assays). Τα πλασμίδια-φορείς της Tpl2/Cot χορηγήθηκαν ευγενώς 

από τον Δρ. Ηλιόπουλο. Η εικόνα 3.5 αποδεικνύει την αλληλεπίδραση των προς 

μελέτη πρωτεϊνών. Ο χειρισμός της Tpl2/Cot αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος σε 

αυτά τα πειράματα, καθώς πρόκειται για πρωτεΐνη που μπορεί να δώσει ψευδώς 

θετικά αποτελέσματα όταν υπερεκφράζεται. Στη συνέχεια αναζητήθηκε ο βαθμός 

ειδικότητας της αλληλεπίδρασης αυτής (εικόνα 3.6) και αποδείχθηκε ότι ενώ η NPM 

αλληλεπιδρά με την Tpl2/Cot, αυτό δε συμβαίνει όταν χρησιμοποιηθούν στη θέση 

της τελευταίας άλλες κινάσες. Το επόμενο βήμα ήταν η επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων αυτών και σε ex vivo περιβάλλον (κυτταρικές σειρές θηλαστικών). 

Εδώ χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο πλασμίδιο στο οποίο κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της 

NPM, το pRK5myc. Ως βασική κυτταρική σειρά εργασίας επιλέχθηκε η HEK 293T 

που αφορά ανθρώπινα εμβρυικά επιθηλιακά κύτταρα νεφρών και επιδέχεται μεγάλα 

ποσοστά επιμόλυνσης με πλασμιδιακό DNA. Οι πρωτεΐνες υπερεκφράστηκαν στα 

κύτταρα αυτά και ακολούθησαν τεχνικές ανοσοκατακρήμνισης (co-Ip), 

χρησιμοποιώντας εναλλάξ κάθε μία από τις δύο ως "δόλωμα" για την άλλη. Μολονότι 

όταν χρησιμοποιούταν η Tpl2/Cot ως "δόλωμα" φαινόταν η αλληλεπίδραση, κάτι 

ανάλογο δε συνέβαινε και στην αντίθετη περίπτωση όσο αυστηρές και αν γίνονταν οι 

συνθήκες του πειράματος (ανέκδοτα αποτελέσματα). Η αδυναμία αυτή αποδόθηκε 

στο γεγονός ότι τα χρησιμοποιούμενα για την κατακρήμνιση των πρωτεϊνών 

αντισώματα δεν επέτρεπαν την επιβεβαίωση της ειδικότητας της αλληλεπίδρασης 

παρά το γεγονός ότι αυτά στόχευαν επίτοπους των πρωτεϊνών και όχι περιοχές μέσα 

σε αυτές.  Πιθανότατα το μικρό μέγεθος της NPM επέτρεπε την κατακρήμνιση 

πολλών μη ειδικών πρωτεϊνών που δυσχέραιναν την ανίχνευση της αλληλεπίδρασης, 

κάτι που δεν ίσχυε όταν χρησιμοποιούταν η μεγαλύτερη Tpl2/Cot ως "δόλωμα". 

Η αδυναμία παρατήρησης της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών σε δομικό επίπεδο ex 

vivο οδήγησε στην αναζήτηση λειτουργικής συσχέτισης ανάμεσα τους. Ως πιθανός 

πρώτος συνδετικός κρίκος ερευνήθηκε η ενεργοποίηση του μονοπατιού MEK → 

ERK από τη NPM, ενός μονοπατιού που έχει βρεθεί να ενεργοποιείται από την 
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Tpl2/Cot [Dumitru et al., 2000]. Η αναζήτηση μιας πρωτεΐνης που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στα πειράματα ως θετικό control οδήγησε στη χρήση της NPM-ALK. 

Πρόκειται για μια χιμαιρική πρωτεΐνη που εκφράζεται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών 

με αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα (ALCL) και προκύπτει από 

χρωμοσωμική αναδιάταξη, η οποία συνδέει το αμινοτελικό μισό της NPM με το 

καρβοξυτελικό μισό της κινάσης ALK. Η χιμαιρική πρωτεΐνη εμπλέκεται στην 

ενεργοποίηση μονοπατιών που ρυθμίζουν βασικές ομοιοστατικές λειτουργίες των 

κυττάρων και ένα από αυτά είναι το μονοπάτι  Ras → MEK → ERK [Eletinoba-

Johnson, 2006; Marzec et al., 2007]. Tο πλασμίδιο pcDNA3, στο οποίο είχε 

κλωνοποιηθεί το γονίδιο της NPM-ALK χορηγήθηκε ευγενώς από τη Δρ. S.D.Turner 

του πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας. Στη εικόνα 3.8 φαίνεται ότι ενώ η NPM 

δεν προκαλεί φωσφορυλίωση της ERK δε συμβαίνει το ίδιο και με τη NPM-ALK, 

γεγονός που συμφωνούσε με τα υπάρχοντα δεδομένα. Η NPM-ALK βρέθηκε ότι 

προκαλούσε και φωσφορυλίωση της JNK (ανέκδοτα αποτελέσματα), μέλους ενός 

άλλου μονοπατιού στο οποίο συμμετέχει η Tpl2/Cot [Das et al., 2005] και το 

αποτέλεσμα συμφωνούσε πλήρως με τους Leventaki et al., [2007]. Το ογκογενετικό 

δυναμικό της NPM-ALK και η ικανότητα της να φωσφορυλιώνει τόσο την ERK όσο 

και τη JNK οδήγησε στην αναζήτηση πιθανού συσχετισμού της με την Tpl2/Cot. Η 

υπόθεση που σχηματίστηκε αφορούσε την εμπλοκή της Tpl2/Cot στο NPM-ALK-

ενεργοποιούμενο μονοπάτι της ERK κατά τον άξονα NPM-ALK → Tpl2/Cot → 

MEK → ERK. Για την απόδειξη της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε μια μεταλλαγμένη 

ισομορφή της Tpl2/Cot, η οποία έχει χάσει την ικανότητα να φωσφορυλιώνει 

υποστρώματα και είναι μη λειτουργική (kinase dead, Κ-). Η εικόνα 3.9 δείχνει ότι η 

επιμόλυνση κυττάρων με την Tpl2/Cot Κ− παρουσία της  NPM-ALK μειώνει τη 

φωσφορυλίωση της ERK, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση. Στο 

συγκεκριμένο πείραμα έχει χρησιμοποιηθεί και TNFα, ο οποίος προκαλεί 

φωσφορυλίωση της ERK [Dumitru et al., 2000], ως control για να επιβεβαιωθεί η 

λειτουργικότητα του Tpl2/Cot Κ− πλασμιδιακού σκευάσματος. Η συμμετοχή της 

Tpl2/Cot στο μονοπάτι που περιγράφηκε παραπάνω ερευνήθηκε και με τη χρήση ενός 

χημικού μικρομοριακού αναστολέα της Tpl2/Cot (Tpl2/Cot inhibitor), που είναι 

εμπορικά διαθέσιμος και έχει βρεθεί ότι μπλοκάρει γνωστά μονοπάτια που 

ενεργοποιούνται από την κινάση αυτή [Gavrin et al., 2005; Hu et al., 2006]. Στις 

συνθήκες όμως, του συγκεκριμένου πειράματος φάνηκε να μην επηρεάζει την 

Tpl2/Cot (εικόνα 3.10), με αποτέλεσμα να τεθούν ερωτηματικά σχετικά με τη 
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συμμετοχή ή όχι της κινάσης στο μονοπάτι NPM-ALK → ? → MEK → ERK. 

Περισσότερα πειράματα με κατάλληλα controls κρίνονται απαραίτητα στο άμεσο 

μέλλον για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών, ενώ εναλλακτικά θα μπορούσε να 

μελετηθεί η δράση του αναστολέα κινάσης τυροσίνης Herbimycin A, στην Tpl2/Cot-

μεσολαβούμενη ενεργοποίηση του μονοπατιού της ERK σε κύτταρα που εκφράζουν 

NPM-ALK [Luciano et al., 2004]. Η προσωρινή αδυναμία εμπλοκής της Tpl2/Cot 

στο ανωτέρω μονοπάτι οδήγησε στην ταυτόχρονη αναζήτηση άλλων κινασών που 

μπορούν να δράσουν ως MAP3K και σχετίζονται με τη NPM-ALK. Η PI3K/Akt 

τηρεί τις προϋποθέσεις [Slupianek et al., 2001] και ερευνήθηκε για πιθανή εμπλοκή 

της (εικόνα 3.11). Χρησιμοποιώντας τον αναστολέα της PI3K, LY 294002 φάνηκε 

ότι ούτε αυτή η κινάση συμμετέχει στο μονοπάτι του οποίου η σύνθεση αναζητήθηκε. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις ως θετικό control χρησιμοποιήθηκε 

ο αναστολέας της MEK, PD 98059 ο οποίος προκάλεσε μείωση της φωσφορυλίωσης 

της ERK, γεγονός που αποδεικνύει την ενδιάμεση συμμετοχή της MEK (NPMALK 

→ ? → MEK → ERK) και συμφωνεί πλήρως με τα αποτελέσματα των Marzec et al. 

[2007]. Η προσπάθεια προσέγγισης της πιθανής λειτουργικής συσχέτισης μεταξύ  

NPM και NPM-ALK με την Tpl2/Cot οδήγησαν και στην αναζήτηση εμπλοκής 

μεταγραφικών παραγόντων, έρευνα που συνεχίζεται και κατά την περίοδο συγγραφής 

της παρούσας εργασίας. Η ενεργοποίηση των κινασών PI3K/Akt από τη NPM-ALK 

[Slupianek et al., 2001], και η ενεργοποίηση του εναλλακτικού μονοπατιού του NF-

kB (p100/p52) από την κινάση Akt [Gustin et al., 2006] οδήγησαν στην εξερεύνηση 

της συμμετοχής των NPM και NPM-ALK στο μονοπάτι αυτό. Στην εικόνα 3.12 

φαίνεται ότι τόσο η NPM όσο και η NPM-ALK εμπλέκονται στο μονοπάτι και 

μάλιστα με διαφορετικό τρόπο: η NPM επάγει το μονοπάτι, ενώ η NPM-ALK κάνει 

το ίδιο μόνο σε μικρές συγκεντρώσεις. Παραπέρα έρευνα, ωστόσο είναι απαραίτητη 

ώστε να εξηγηθεί η παρατήρηση αυτή.  

 

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της εργασίας, η έρευνα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην αναζήτηση της δράσης του αναστολέα της Tpl2/Cot καθώς και 

στη χρήση siRNA για την ισχυροποίηση των παρατηρούμενων με την Tpl2/Cot K− 

αποτελεσμάτων. Παράλληλα πρέπει να αναζητηθούν άλλες κινάσες που 

ενεργοποιούνται από τη NPM-ALK ή επάγουν την έκφρασή της και να προσδιοριστεί 

ο ρόλος των NPM και NPM-ALK στο μονοπάτι του NF-kB2. Παράλληλα θα 
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μπορούσε να ερευνηθεί η εμπλοκή της Tpl2/Cot σε μονοπάτια που συμμετέχει η 

NPM (p14ARF  → HDM2 → p53) με απώτερο πάντα στόχο τη λειτουργική συσχέτιση 

των δύο αυτών πρωτεϊνών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Μέρος Α: Σύνθεση μη εμπορικά διαθέσιμων διαλυμάτων 

 

L-agar (500ml) 

Tryptone 5g Scharlau 

Yeast extracts 2.5g Scharlau 

NaCl 5g Scharlau 

Agar bacteriological 6g Scharlau 

 

L-Broth (500ml) 

Tryptone 5g Scharlau 

Yeast extracts 2.4g Scharlau 

NaCl 5g Scharlau 

 

SOC (2lt) 

2% (w/v) tryptone 40g Scharlau 

0.5 % (w/v) yeast extracts 10g Scharlau 

10 mM NaCl 1.17g Scharlau 

2.5 mM KCl 373mg Scharlau 

10 mM MgCl2 4g Scharlau 

10 mM MgSO4  4.93g Scharlau 

20 mM glucose 7.2g Scharlau 

Adjust the pH to 7  
 
TBE 5x (500ml) 

Tris base 27g Roth GmbH 

Boric Acid 13.75, Scharlau 

EDTA 0.5M 10ml Allied Signal 

Adjust pH to 8 
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PBS 1x (1lt) 

NaCl 8g Scharlau 

KCl 0.2g Scharlau 

Na2HPO4 1.44g Scharlau 

KH2PO4 0.24g Scharlau 

Adjust pH to 7.4 

 

Cell lysis buffer A (RIP) (250ml) 

Tris base 1M pH 7.5 5ml Roth GmbH 

NaCl 5M 7.5ml Scharlau 

Triton X-100 100% 2.5ml Scharlau 

EDTA 0.5M 0.5ml Allied Signal 

 

TBS 10x (1lt) 

Tris base 24.2g Roth GmbH 

NaCl 80g Scharlau 

Adjust pH to 7.6 

 

Protein Gel Sample Buffer (loading buffer) 

Tris base 1M 1ml Roth GmbH 

10% (w/v) SDS 8ml Scharlau 

Glycerol 2ml Merck 

B-mercaptoethanol 1ml Sigma 

Bromophenol blue 0.001g Fluka 

 

SDS Electrophoresis Buffer 5x (1lt) 
 
Tris base 15.1g Roth GmbH 

Glycine 72.0g Scharlau 

SDS 5.0g Sigma 

53 
 



Transfer buffer 1x 

Tris base 3.94g/lt Roth GmbH 

Glycine 15g/lt Scharlau 

Methanol 200ml/lt Scharlau 

 

Lysis buffer for minipreps (5ml) 

NaOH 10N 0.1ml Merck 

10% SDS 0.5ml Scharlau 

injH2O 4.4ml Demo S.A. 

 

GTE (10ml) 

20% Glucose 0.5ml Scharlau 

Tris base 1M pH 7.5 0.25ml Roth GmbH 

EDTA 0.5M 0.2ml Allied Signal 

injH2O 9.05ml Demo S.A. 

 

Solution III (100ml) 

Potassium acetate 5M 60ml Scharlau 

Acetic Acid 11.5ml Scharlau 

injH2O 28.5ml Demo S.A. 

 

TE 

Tris-HCl 10mM Scharlau 

EDTA pH 8 1mM Allied Signal 
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Μέρος B: Σύνθεση εμπορικά διαθέσιμων διαλυμάτων 

 

Midi/Maxi preps buffers  

P1-Resuspension buffer 

Tris-HCl 50mM pH 8 

EDTA 10mM 

RNase A 100μg/ml 

P2-Lysis buffe 

NaOH 200mM 

1% (w/v) SDS 

P3-Neutrolisation buffer 

Potassium acetate 3M pH 5.5 

Buffer QBT 

NaCl 750mM 

MOPs 50mMpH 7 

15% (v/v) isopropanol 

0.15% (v/v) Triton X-100 

Buffer QC 

NaCl 1M 

MOPs 50mM pH 7 

15% (v/v) isopropanol 

Buffer QF 

NaCl 1.25M 

MOPs 50mM pH 8.5 

15% (v/v) isopropanol 

 

D-MEM 

1g/lt D-lucose 

Puruvate 

10% Fetal calf Serum 
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OptiMEM 

Hypoxantine 

Thymidine 

Sodium puruvate 

L-Glutamine 

HEPES/Sodium bicarbonate buffered 

 

TA cloning reagents 

Expand High fidelity PCR system buffer (Roche) 

Tris-HCl 100mM pH 8.3 

KCl 200mM 

MgCl2 15mM 

0.01% (w/v) gelatin pH 8.3 

 

Ligation buffer 10x (Roche) 

Tris-HCl 60mM pH 7.5 

MgCl2 60mM 

NaCl 50M 

1mg/ml BSA 

B-mercaptoethanol 70mM 

ATP 1mM 

Dithiothreitol 20mM 

Spermidine 10mM 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Σχηματική απόδοση των κυριότερων μονοπατιών στα οποία έχει βρεθεί ότι 
συμμετέχει η Tpl2/Cot α) στα μακροφάγα κύτταρα και β) στα Τ κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Macrophages

nucleus

TLR4
CD14

LPS

IKKβ

Tpl-2p105
ABIN-2

MEK

ERK

3’ ARE TNFα mRNA

Msk1

p90Rsk
CREB

COX2

TRAF6

IkBa MAP3K
↓

MAP2K
↓

JNK

NF-kB

TAXOL

TNFα

TNFR1

TRADD
RIP1
TRAF2

Syk

PPARγ

15dPGJ2

GPCR

Arresttin 2
GRK5

CD40L

TRAF6

Tpl-2

TLR9

CPG

Tpl-2

GAP-12, c-MAF

IL-12

Helicobacter
hepaticus

TLR2

Tpl-2p105

MEK
↓

ERK
↓

c-Fos

TLR 2,3,7,9 TLR7

P105  Tpl-2

MEK
↓

ERK
↓
TF

TRAF6

p50

IL-10

IKKβ

P105  Tpl-2

MEK
↓

ERK
↓
TF

IkBa

MAP3K
↓

MAP2K
↓

JNK
NF-kB

 TNFα, IL-6

 

T cells

nucleus

IL-2 HTLV-1

CD3/CD28 TNFa
PMA,PDBu + Io

e.g. TGFa

Tpl-2

Tpl-2

Tpl-2

Tpl-2

Tpl-2

P27

E2F

DNA synthesis

Tax

RelA

PKCζ

NIK

c-Rel

various genes

p65
NFATc2

p105

Syk

Ikkβ

MEK1/2

ERK1/2

TF

MKK4/7

JNK1/2

NFATp NF-kB IL-2

AP-1 AP-2 TNFa

COX-2

NFAT

Tpl-2AP-1

PI3K
Akt

IKK

NF-kB
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