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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

PML και PML - NBs 

 Η πρωτεϊνη PML είναι µέλος της οικογένειας πρωτεϊνών TRIM/RBCC. H 

µεταγραφή του PML γονιδίου ρυθµίζεται από ιντερφερόνες (α/β,γ) και από p53 τα 

οποία αυξάνουν το µέγεθος και τον αριθµό των PML-NBs. Στο αµινοτελικό άκρο της 

πρωτεϊνης υπάρχει η RBCC επικράτεια. Αυτή περιέχει µία RING επικράτεια, δύο Β 

boxes και µία περιοχή σπειρωµένου σπειράµατος (coiled-coil). Η RBCC περιοχή 

χρησιµεύει στον οµο- ή ετερο-πολυµερισµό PML για να σχηµατιστούν τα πηρυνικά 

σωµάτια. Λόγω εκτενούς εναλλακτικού µατίσµατος στην καρβοξυτελική περιοχή 

προκύπτουν διάφορες ισοµορφές PML. Στο ποντίκι εκφράζονται 2 σχεδόν 

πανοµοιότυπες ισοµορφές που µοιάζουν µε την ανθρώπινη PMLI ισοµορφή ενώ 

στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί τουλάχιστον 7 διαφορετικές PML ισοµορφές 

(Εικόνα 1). Όµως, και από αυτές τις 7 ισοµορφές προκύπτουν εναλλακτικά 

µετάγραφα ούτως ώστε δηµιουργώνται τουλάχιστον 18 διαφορετικές µορφές PML 

πρωτεϊνης [1].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα PML πυρηνικά σωµάτια (PML Nuclear Bodies – PML-NBs)  είναι σφαίρες 

διαµέτρου 0.1-1µm που είναι παρόντα σχεδόν σε κάθε ανθρώπινο κυτταρικό τύπο. 

Υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης ο πυρήνας ενός κυττάρου θηλαστικού περιέχει 

από 5 έως 30 PML NBs. Αυτά συγκεντρώνουν ένα µεγάλο εύρος συγκεκριµένων 

πρωτεϊνών, πολλές από τις οποίες είναι ρυθµιστές – κλειδιά διαφόρων πυρηνικών 

διαδικασιών όπως η απόπτωση, η πρωτεόλυση, η γήρανση, η ρύθµιση της 

Εικόνα 1: ∆οµή γονιδίου και ισοµορφών PML 
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γονιδιακής έκφρασης, η ογκοκαταστολή, η απόκριση σε βλάβες του DNA και η αντι-

ιική άµυνα (Εικόνα 2). Η PML πρωτεϊνη αποτελεί το ικρίωµα των PML-NBs. Απουσία 

έκφρασης PML δεν σχηµατίζονται πυρηνικά σωµάτια και όσες πρωτεϊνες 

στοχεύονται φυσιολογικά στα NBs αποκτούν ένα διάχυτο κυτταρικό εντοπισµό ή 

συγκεντρώνονται σε τυχαίες µικροκηλίδες (microspeckles). Ως εκ τούτου, η 

ακεραιότητα αυτών των δοµών είναι πολύ σηµαντική για τη φυσιολογική λειτουργία 

του κυττάρου (review  [2-5]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PML και Καρκίνος 

 Η πρωτεϊνη PML συντονίζει αρµονικά µέσω των PML-NBs κρίσιµα µονοπάτια 

µε ογκοκατασταλτική λειτουργία όπως η επαγωγή απόπτωσης, το σταµάτηµα του 

κυτταρικού κύκλου και η κυταρική γήρανση (review [3]). PML-/- ποντίκια είναι 

ανθεκτικά στα θανατηφόρα αποτελέσµατα παραγόντων όπως η γ ακτινοβολία, ο 

υποδοχέας Fas, ο TNF, και άλλα. Για παράδειγµα, η ογκοκατασταλτική πρωτεϊνη p53 

και η ακετυλοτρανσφεράση που την ενεργοποιεί CBP εντοπίζονται και οι δύο στα 

PML-NBs. Το περιβάλλον των PML-NBs προάγει την ακετυλίωση (K382Ac) και 

ενεργοποίηση της p53 οπότε µεταγράφονται γονίδια στόχοι της p53 όπως η p21 που 

είναι αναστολέας του κυτταρικού κύκλου.  

 Η PML λειτουργεί ως καταστολέας της κυτταρικής αύξησης. Υπερέκφραση 

PML µπλοκάρει τον κυτταρικό κύκλο στη G1 φάση ενώ απουσία PML αυξάνεται ο 

Εικόνα 2: Λειτουργίες που ρυθµίζονται από τα PML - NBs 
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πληθυσµός των κυττάρων που βρίσκονται στην S φάση και µειώνεται ο πληθυσµός 

αυτών που είναι στη G0/G1 [6]. Άρα η PML είναι αρνητικός ρυθµιστής της κυτταρικής 

αύξησης. Επίσης, η PML εµπλέκεται στην επαγωγή κυτταρικής γήρανσης λόγω 

ογκογόνου µετασχηµατισµού. Το Ras ογκογονίδιο αυξάνει τα επίπεδα PML και τον 

αριθµό και το µέγεθος των PML-NBs µε αποτέλεσµα την επαγωγή κυτταρικής 

γήρανσης µέσω p53 [7, 8]. Σύνοψίζοντας η PML πρωτεϊνη ενισχύει τη µεταγραφική 

λειτουργία κρίσιµων ογκοκαταστολέων και καταστολέων της κυτταρικής αύξησης. 

 Οι Trotman L.C. et al  έδειξαν ότι η PML µπορεί να αποτρέψει την 

καρκινογένεση απενεργοποιώντας την pAKT µεσα στον πυρήνα. Απώλεια της PML 

επιταχύνει την εµφάνιση και την πρόοδο του όγκου στο ετερόζυγο Pten µετάλλαγµα. 

Αλλά και απώλεια της PML από µόνη της οδηγεί σε καρκινογένεση στον προστάτη, 

ιστός που ελέγχεται από pAKT. Η PML στρατολογεί τη φωσφατάση της AKT, PP2a 

καθώς και την pAKT στα PML-NBs συντονίζοντας έτσι την απενεργοποίησή της [9]. 

Η PML εµπλέκεται επίσης και στο µονοπάτι mTOR για να καταστείλει την πρόοδο 

του όγκου στο νεφρό [10].  

PML και Βλαστικά Κύτταρα 

 Η πρώτη µελέτη που αποκαλύπτει ένα ρόλο για την PML πρωτεϊνη στη 

βλαστικότητα αφορά στη διατήρηση των αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων 

(Hematopoietic Stem Cells – HSCs). Στη µελέτη αυτή [11] βρέθηκε ότι τα επίπεδα 

PML mRNA είναι υψηλότερα σε ποντικίσια HSCs απ’ ότι σε πιο διαφοροποιηµένους 

προδρόµους αιµοποιητικών  κυττάρων. Επίσης, τα HSCs είχα περισσότερα PML – 

NBs και περισσότερη PML πρωτεϊνη. Η απώλεια της PML  δεν επηρεάζει τον αριθµό 

των προδρόµων κυττάρων στο  µυελό των οστών όυτε και των αιµοποιητικών 

κυττάρων στο αίµα. Όµως, στα PML-/- ποντίκια υπάρχουν περισσότερα HSCs. Η 

απώλεια του PML έχει ως αποτέλεσµα τα HSCs να βγαίνουν από την κατάσταση 

αδράνειας (quiescence) και να µπαίνουν στον κυτταρικό κύκλο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την προοδευτική ελάττωσή τους µε την πάροδο του χρόνου µε 

αποτέλεσµα σε µεγαλύτερη ηλικία τα PML-/- ποντίκια να έχουν λιγότερα HSCs. 

Επιπλέον, τα HSCs χωρίς PML δεν έχουν την ικανότητα µακροπρόθεσµης 

ανασύστασης του πληθυσµού πιθανά σαν συνέπεια αυξηµένης ενεργότητας mTOR, 

αφού επώαση µε Ραπαµυκίνη (αναστολέας mTOR) αναστρέφει τον παραπάνω 

φαινότυπο. 

 Μία άλλη µελέτη αποκαλύπτει το ρόλο του PML και στα πρόδροµα νευρικά 

κύτταρα [12]. Εδώ οι ερευνητές βρίσκουν ότι η έκφραση PML περιορίζεται στα 

πρόδροµα νευρικά κύτταρα (Neural Progenitor Cells – NPCs) του αναπτυσσόµενου 



 8 

νεοφλοιού στο έµβρυο του ποντικιού, ενώ δεν εκφράζεται στο νεογέννητο και τους 

ώριµους νευρώνες. Ποντίκια χωρίς PML έχoυν ελαφρώς µικρότερο εγκέφαλο και 

σηµαντικά µειωµένο πάχος νεοφλοιού, φαινότυπος όµως που εξαφανίζεται όταν τα 

ποντίκια φτάνουν στην ενηλικίωση. Όπως και µε τα αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα, 

έτσι και στο νευρικό σύστηµα η απώλεια του PML προκαλεί αυξηµένο 

πολλαπλασιασµό των NPCs και µειωµένο πληθυσµό αδρανών κυττάρων. Επιπλέον, 

η έλειψη PML αλλάζει τη σύσταση των διαφορετικών υποπληθυσµών NPCs 

αυξάνοντας τον αριθµο των ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων και µειώνοντας 

αναλόγως τους ενδιάµεσους προδρόµους. Η PML επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό 

στρατολογώντας την pRb και τη φωσφατάση PP1a στα PML-NBs το οποίο προάγει 

την απο-φωσφορυλίωση της Rb. Άρα στα NPCs η PML ελέγχει την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου ελέγχοντας την ενεργότητα της Rb. 

 Τέλος, η πρωτεϊνη PML ελέγχει την κυτταρική τύχη προδρόµων κυττάρων στο 

µαστικό αδένα του ποντικιού [13]. Οι ερευνητές µελέτησαν τα επίπεδα έκφρασης της 

PML κατά την ανάπτυξη του µαστικού αδένα η οποία υπόκειται σε αυστηρή ρύθµιση 

µε τα επίπεδα PML να είναι υψηλά στιυς παρθένους µαστικούς αδένες και κατά την 

κύηση, µειωµένα κατά τη γαλακτογονία και στην αρχή του involution και να 

επανέρχονται στα επίπεδα του παρθένου αδένα κατά το τέλος του involution. Το 

µέγεθος των NBs ακολουθεί τα επίπεδα της PML πρωτεϊνης. Η έκφραση της PML 

πρωτεϊνης ρυθµίζεται από τρία µέλη της οικογένειας µεταγραφικών παραγόντων 

STAT οι οποίοι είναι οι κύριοι ρυθµιστές της ανάπτυξης του εκκριτικού επιθηλίου του 

µαστού κατά την εγκυµοσύνη. H PML είναι απαραίτητη για τον καθορισµό της 

απόφασης της τύχης των luminal προδρόµων κυττάρων. Η σωστή της ρύθµιση 

απαιτείται για τη λειτουργική διαφοροποίηση σε φατνιακά (alveolar) κύτταρα. 

 

Επιθηλιο – Μεσεγχυµατική Μετάβαση (EMT) 

 Οι περισσότεροι ενήλικοι ιστοί και όργανα προκύπτουν από µία σειρά 

µεταπτώσεων επιθηλιακών κυττάρων σε µεσεγχυµατικά µέσω της επιθηλιο-

µεσεγχυµατικής µετάβασης (Epithelial to Mesenchymal Transition – EMT) και της 

αντίστροφης διαδικασίας, της µεσεγχυµα – επιθηλιακή µετάβαση (ΜΕΤ). Τα 

επιθηλιακά κύτταρα έχουν στενές επαφές µε τα γειτονικά τους και έναν άξονα 

κορυφαιο – βασικής πολικότητας λόγω των συνδέσµων προσκόλλησης, και 

ξεχωρίζουν από τους γειτονικούς ιστούς µε τη βασική µεµβράνη. Τα επιθήλια έχουν 

την ικανότητα να λειτουργούν ως φράγµοί ή σαν απορροφητικά. Αντιθέτως, τα 

µεσεγχυµατικά κύτταρα – ή κύτταρα του στρώµατος – είναι χαλαρά οργανωµένα στην 
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τρισδιάστατη εξωκυττάρια ύλη και συνιστούν συνδετικούς ιστούς κοντά σε επιθήλια. 

Η µετάπτωση των επιθηλιακών κυττάρων σε µεσεγχυµατικά ειναι θεµελιώδης για την 

εµβρυική ανάπτυξη και περιλαµβάνει εκτενείς φαινοτυπικές αλλαγές όπως απώλεια 

των διακυτταρικών συνδέσεων, απώλεια της πολικότητας, απόκτηση 

µεταναστευτικών και διεισδυτικών ιδιοτήτων (review [14]).  

EMTs και ΜΕΤs κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη συµβαίνουν στη γαστριδίωση, 

το σχηµατισµό της νευρικής ακρολοφίας, το σχηµατισµό των σωµιτών και των 

οργάνων όπως πάγκρεας, ήπαρ, αναπαραγωγικός σωλήνας και την ανάπτυξη της 

καρδιάς. Επίσης, διαδικασίες της ΕΜΤ συµβαίνουν και κατά τη φυσιολογική 

απόκκριση σε τραυµατισµό. Κατά την επούλωση πληγών, τα κερατινοκύτταρα στα 

όρια της πληγής αποκτούν έναν ενδιάµεσο φαινότυπο που τους επιτρέπει να 

κινούνται διατηρώντας χαλαρές επαφές χωρίς να µεταναστεύουν ως µοναδιαία 

κύτταρα. 

Έκτός από τις φυσιολογικές περιπτώσεις, διαδικασίες ΕΜΤ συµβαίνουν και σε 

παθολογικές καταστάσεις όπως η πρόοδος του καρκίνου και η ίνωση οργάνων. Τα 

παθολογικά ΕΜΤ είναι πολύ όµοια µε τα φυσιολογικά αφού ρυθµίζονται από τα ίδια 

µονοπάτια και ρυθµιστές. Στους ινωτικούς ιστούς οι  µυοϊνοβλάστες συγκεντρώνονται 

και εκκρίνουν µεγάλη ποσότητα κολλαγόνου που αποτίθεται ως ίνες 

παρεµποδίζοντας τη λειτουργία των οργάνων. Η ίνωση θεωρείται ότι προκύπτει από 

παθολογική ενεργοποίηση ινοβλαστών που «αναπαύονται» οι οποίοι µετατρέπονται 

σε µυοϊνοβλάστες για να σχηµατίσουν το ινώδες δύκτυο του  κολλαγόνου. Σηµαντικό 

µέρος αυτών των ινοβλαστών προέρχεται από µετατροπή επιθηλιακών κυττάρων 

µέσω ΕΜΤ. Στους ινωτικούς ιστούς συναντάµε υψηλά επίπεδα TGFβ. 

Μία από τις «σφραγίδες» της ΕΜΤ είναι η λειτουργική απώλεια της 

επιθηλιακής cadherin (E-cadherin) που κωδικοποιείται από το γονίδιο CDH1. η 

µεταγραφική καταστολή του γονιδίου είναι βασικός µηχανισµός ρύθµισης κατά την 

πρόοδο του καρκίνου. Έχουν βρεθεί διάφοροι µεταγραφικοί παράγοντες που 

καταστέλλουν το CDH1  όπως µέλη των οικογενειών snail (µεταγραφικοί παράγοντες 

δακτυλίου ψευδαργύρου), ZEB, bHLH. Επειδή όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι 

σηµαντικοί για την εξέλιξη του καρκίνου γίνεται προσπάθεια ώστε να  γίνει κατανοητό 

πώς αυτοί λειτουργούν.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνίσει περαιτέρω το ρόλο 

της PML πρωτεϊνης και των PML πυρηνικών σωµατίων στον καρκίνο και την 

ογκογένεση. Ελέγχεται η αλληλεπίδραση της PML πρωτεϊνης µε έναν ΕΜΤ mediator 

(πρωτεϊνες Twist) και δίνονται τα αποτελέσµατα πειραµάτων που ελέγχουν αν η PML 

µπορεί να επηρεάσει το φαινότυπο καρκινικών κυττάρων του µαστού (σε επίπεδο 

µεταγραφής και έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται µε την EMT) και τον κυτταρικό 

τους κύκλο. 
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Υλικά 

 Κυτταρικές σειρές: 293Τ, C2C12, MDA-MB-231 

 Taq polymerase, 10X Buffer, MgCl2 (Minotech Biotechnology) 

 KAPA HiFi HotStart Ready Mix 2X (KAPA Biosystems) 

 100mM dNTPs Set PCR grade (Invitrogen) 

 Nucleobond Xtra Midi Kit (Macherey - Nagel) 

 Nucleospin Gel & PCR Clean-up Kit (Macherey - Nagel) 

 M-MuLV RT (Finnzymes) 

 TRIzol Reagent (Ambion) 

 SuperSignal Westpico Chemiluminescent Substrate for detection of HRP 

(Thermo Scientific) 

 Αντισώµατα: 

GFP (Minotech Biotechnology)  

β-tubulin (Sigma-Aldrich T4026) 

PML (Santa Cruz Biotechnology) 

Vimentin (Cell Signaling Technology) 

E-cadherin (Cell Signaling) 

Myc (ποντικίσιο µονοκλωνικό αντίσωµα από την κυτταρική σειρά –  

υβρίδωµα Μyc-9E10.2) 

 Εκκινητές qPCR 

GFP  Forward: 5’ - TCA AGG ACG ACG GCA ACT AC - 3’ 

Reverse: 5’ – CGG CCA TGA TAT AGA CGT TGT – 3’ 

CDH1 Forward: 5’ - CTG ACA CAC CCC CTG TTG GT – 3’ 

Reverse: 5’ - GTG AAT TCG GGC TTG TTG TC - 3’ 

GAPDH Forward: 5’ - CCT TCC GTG TCC CCA CTG CCA AC – 3’ 

Reverse: 5’ - GTG TCG CTG TTG AAG TCA GAG GAG - 3’ 

SLUG Forward: 5’ - GCT CCT TCC TGG TCA AGA AGC – 3’ 
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Reverse: 5’ - GTG GAA TGG AGC AGC GGT AGT – 3’ 

ZEB1 Forward: 5’ - CCC AGT TAC CCA CAA TCG TG – 3’ 

Reverse: 5’ - AGG GCT GAC CGT AGT TGA GTA – 3’ 

PML Forward: 5’ - CCC TGG ATA ACG TCT TTT TCG – 3’ 

Reverse: 5’ - GGA GCT GCT CGC ACT CAA AGC - 3’ 

 

Μέθοδοι 

Μετασχηµατισµός Επιδεκτικών Κυττάρων Ε.Coli 

Επιδεκτικά κύτταρα E.Coli στελέχους DH5a βρίσκονται παγωµένα στους -80οC. Όταν 

θέλουµε να κάνουµε µετασχηµατισµό ξεπαγώνουµε ένα aliquot των 100λ. Αφού 

ξεπαγώσει και ενώ το κρατάµε σε πάγο, προσθέτουµε τον κατάλληλο όγκο από την 

αντίδραση λιγάσης – συνήθως τη µισή ποσότητα από αυτή που έχουµε (20λ / 20λ) – 

και αφήνουµε στον πάγο για 30 λεπτά. Αφού περάσουν τα λεπτά κάνουµε  ένα heat 

shock στους 42οC για 90 δευτερόλεπτα. Προσθέτουµε 900λ θρεπτικό LB και 

αφήνουµε στους 37οC για 30 λεπτά. Τέλος, κάνουµε plating σε τρυβλία µε θρεπτικό 

µέσο επιλογής. 

 

Παραγωγή Πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας (miniprep) 

Έχουµε 2ml O/N καλλιέργειας βακτηρίων σε µέσο επιλογής. Φυγοκεντρούµε την 

πελέτα των κυττάρων και προσθέτουµε τα παρακάτω από το Nucleobond Xtra Midi 

Kit: 

+ 100 λ S1 (Resuspension) � vortex 

+ 100 λ S2 (Lysis) � ανακίνηση 

+ 100 λ S3 (Neutralisation) � ανακίνηση 

Φυγοκέντρηση 10 λεπτά @ 14000 @ RT �Υπερκείµενο σε νέα eppendorfs (~300λ) 

+ 2.5 V 100%  αιθανόλη (~750 λ ) � Φυγοκέντρηση 20 λεπτά @ 14000 @ 4οC 

Καλό στέγνωµα πελέτας � Επαναδιάλυση σε 100λ Η2Ο 

Χρησιµοποιούµε 5λ για πέψη µε κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα ώστε να ελεγξουµε 

για κλώνους. 
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Καθαρισµός DNA µε φαινόλη/χλωροφόρµιο 

Προσθέτω όγκο φαινόλη(ΡΗ=8) :χλωροφόρµιο:ισοαµυλική αλκοόλη ίσο µε 

τον όγκο του DNA που έχω για καθαρισµό. Κάνουµε vortex µέχρι να γίνει µια φάση 

το διάλυµα και στην συνέχεια φυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις 14000 στροφές. 

Κρατάµε την επάνω φάση η οποία περιέχει το DNA σε νέο eppendorf και αµέσως 

µετά προσθέτουµε ίσο όγκο χλωροφορµίου (CHCl3) και κάνουµε πάλι vortex. 

Φυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις 14000 στροφές και κρατάµε την πάνω φάση η 

οποία αποτελεί το DNA  µας σε νέο eppendorf. Στην συνέχεια ακολουθεί 

κατακρήµνηση. Προσθέτουµε 1/10 του αρχικού όγκου που είχαµε οξικό νάτριο 3Μ 

και  2,5 όγκους 100% αιθανόλη. Αναδεύουµε καλά µε το χέρι και φυγοκεντρούµε στις 

14000 στροφές για 10 λεπτά στους 4οC. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης πετάµε το 

υπεκείµενο (το DNA σχηµατίζει πελέτα), στεγνώνουµε και επαναδυαλύουµε την 

πελέτα του DNA σε όγκο νερού ανάλογα µε τον όγκο της πελέτας µας.  

 

Παραγωγή Πλασµιδιακού DNA Μεσαίας/Μεγάλης Κλίµακας (Maxi- / Mediprep) 

Αφού πάρουµε θετικό κλώνο από το µετασχηµατισµό µας εµβολιάζουµε µία 

µεγάλη καλλιέργεια (300 – 400 ml LB + αντιβιοτικό) Ο/Ν. Κάνουµε φυγοκέντρηση για 

10 λεπτά στις 5000 στροφές στους 4οC και στην συνέχεια πετάµε το υπερκείµενο. 

Στο ίζηµα προσθέτουµε 8 ml buffer Επαναδιάλυσης (S1, το οποίο όπως και τα S2 και 

S3 είναι ίδια ακριβώς σε σύσταση µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για τα minipreps) 

και κάνουµε vortex µέχρι να διαλυθεί εντελώς η πελέτα των κυττάρων. Στην συνέχεια 

προσθέτουµε 8 ml buffer Λύσης (S2) και αναδεύουµε απαλά µε το χέρι µέχρι να πάει 

παντού (το διάλυµά µου αποκτά πιο κολλώδη και διαυγή µορφή). Αµέσως µετά 

προσθέτουµε 8 ml buffer Εξουδετέρωσης (S3) και ανακατεύουµε πιο έντονα µε το 

χέρι (σε αυτό το σηµείο παρατηρώ τον σχηµατισµό άσπρων κοµµατιών). 

Ταυτόχρονα έχουµε τοποθετήσει την κολώνα µε το ειδικό φίλτρο σε κάποια υποδοχή 

έτσι ώστε να στέκεται κάθετα και ρίχνουµε αργά και κυκλικά στο στόµιο που 

σχηµατίζει το φιλτράκι 12 ml buffer Εξισορρόπισης (EQU) έτσι ώστε να 

εξισορροπηθούν τα ιόντα. Αφού περάσει όλο το EQU buffer και από το κάτω φιλτράκι 

της κολώνας ρίχνουµε όλο το δείγµα µας και περιµένουµε να τρέξει στην κολώνα και 

να περάσει από το φίλτρο της. Στην συνέχεια προσθέτουµε ακόµα 5 ml EQU buffer 

µε τον ίδιο τρόπο στο στόµιο που δηµιουργεί το φιλτράκι και περιµένουµε  να τρέξει. 

Μόλις τρέξει όλο πετάµε το φιλτράκι και προσθέτουµε 8 ml wash buffer στην κολώνα 

και περιµένουµε µέχρι να διαπεράσει το κάτω φιλτράκι (αυτό που έχει αποµείνει). 

Στην συνέχεια παίρνουµε ένα καινούργιο falcon tube των 50 ml και τοποθετούµε 
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επάνω του την κολώνα. Προσθέτουµε 5 ml elusion buffer (ELU) το οποίο θα καθώς 

τρέχει µέσα στο φιλτράκι της κολώνας δεσµεύει το DNA και τελικά το συλλέγουµε στο 

falcon. Αµέσως µετά προσθέτουµε 3,5 ml ισοποροπανόλη στο DNA µας 

,ανακατεύουµε καλά µε το χέρι και το φυγοκεντρούµε στις 3000 στροφές για 30 λεπτά 

στους 4οC. Πετάµε το υπερκείµενο και στεγνώνουµε λίγο την π[ελέτα του DNA µε το 

πιστολάκι για να εξατµιστούν τα υπολείµµατα ισοπροπανόλης και επαναδυαλύουµε 

την πελέτα του DNA σε 500µl Τ.Ε. Τέλος, µεταφέρουµε σε eppendorf. Όλα τα 

παραπάνω πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της Nucleobond. 

 

∆ιαµόλυνση Κυττάρων Θηλαστικών µε τη µέθοδο ιζήµατος ασβεστίου 

Χρειαζόµαστε subconfluent καλλιέργεια κυττάρων, πλασµιδιακό DNA 

γνωστήες συγκέντρωσης, 2Χ CaCl2 και 2Χ HBS. Φτιάχνουµε µίγµα µε το DNA, 1Χ 

CaCl2 και 1Χ HBS το οποίο έχει όγκο ίσο µε το 1/10 του όγκου του θρεπτικού µέσα 

στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρά µας και αφήνουµε για 15 – 20 λεπτά ώστε να 

σχηµατιστεί ίζηµα. Προσθέτουµε το µίγµα στα κύτταρα και αφήνουµε για 48 ώρες. 

2X CaCl2   (0,25M) �  0.0125 M final   

2X HBS pH= 7.06 �  280 mM NaCl 

   10mM KCl 

   1,5 mM Na2HPO4 * 2H2O 

   12 mM dextrose 

   50 mM HEPES 

   pH=7,05 with NaOH 

 

Αποµόνωση RNA 

Συλλέγουµε τα κύτταρά µας και ξεπλένουµε 1 φορά µε PBS. Προσθέτουµε 

250 λ TRIzol και επωάζουµε σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά. Εδώ, το δείγµα 

µπορεί να αποθηκευτεί στους -80οC ή να προχωρήσει προς αποµόνωση RNA.  

Για τον καθαρισµό του RNA κάνουµε τα παρακάτω: 

+1/5 V chloroform (=50λ/250λ TRIzol) � vortex 

Φυγοκέντριση 10 λεπτά @ 14000 rpm @ RT � Συλλογή υπερκειµένου (~100λ) 

+ ½ V TRIzol isopropanol (=125λ) � ανάδευση 
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Επώαση 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου � φυγοκέντριση 10 λεπτά @ 4oC � 

πελλέτα � στέγνωµα πελέτας και επαναδιάλυση σε 20λ νερό. 

DNAse Reaction 

Χρησιµοποιούµε όλο το δείγµα και προσθέτουµε: 

1/10V 10X buffer (3λ) 

2 – 3 λ DNAse Ι (3λ) 

H2O έως τα 30λ 

Επωάζουµε στους 37οC για 30 λεπτά. 

Καθαρισµός από DNAαση 

Αυξάνουµε τον όγκο στα 100λ µε νερό και κάνουµε τα παρακάτω: 

+ 100λ acid phenol : chloroform : isoam. Alcohol � vortex 

Φυγοκέντριση 10 λεπτά @ 14000rpm σε θερµοκρασία δωµατίου � υπερκείµενο 

+ 100λ χλωροφόρµιο � vortex 

Φυγοκέντριση 10 λεπτά @ 14000 rpm σε θερµοκρασία δωµατίου � υπερκείµενο 

+ 100λ isopropanol � επώαση 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου 

Φυγοκέντριση 10 λεπτά @ 14000 rpm σε θερµοκρασία δωµατίου � πελέτα 

Στέγνωµα πελέτας και επαναδιάλυση σε 25-50λ νερό. τα δείγµατα πλέον 

φυλάσσονται στους -20οC. 

Φωτοµέτρηση των δειγµάτων για ποσοτικοποίηση 

Αντίστροφη Μεταγραφή 

Υπολογίζουµε τον όγκο RNA που χρειαζόµαστε ώστε να κάνουµε αντίστροφη 

µεταγραφή σε 2γ RNA. Προσθέτουµε νερό έως τα 15.5λ. Προσθέτουµε 10λ νερό και 

2λ τυχαία  εξαµερή. Επωάζουµε στους 65ο C για 10 λεπττά. Προσθέτουµε 4 λ buffer 

αντίστροφης µεταγραφάσης 10Χ. Προσθέτουµε 2λ dNTPs (µίγµα 10mM από το 

καθένα). Προσθέτουµε 0,25 λ αναστολείς RNAασών (RNAsin). Προσθέτουµε 0,1 λ 

αντίστροφης µεταγραφάσης. Προσθέτουµε νερό έως τα 40λ. Φτιάχνουµε πάντα ένα 

δείγµα που δε θα περιέχει ένζυµο ώστε να ελέγχουµε κάθε φορά ότι το προϊόν µας 

δεν οφείλεται σε µόλυνση από DNA. Επωάζουµε για 2 ώρες στους 37οC. 
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Αποµόνωση Συνολικού Κυτταρικού Εκχυλίσµατος 

Μάζεµα κυττάρων και φυγοκέντρηση 5 λεπτά στις 1500rpm σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Ξέπλυµα των κυττάρων µε PBS και µεταφορά τους σε 1,5 ml eppendorfs. 

Επανάληψη του πλυσίµατος µε PBS. Επαναδιαλυτοποιούµε την πελέτα των 

κυττάρων σε όγκο RIPA ίσο µε 5 φορές τον όγκο της πελέτας των κυττάρων. 

Επωάζουµε στον πάγο για 15 λεπτά. Φυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις 14000 rpm 

στους @ 4oC. Συλλέγουµε το υπερκείµενο το οποίο αποτελεί το πρωτεϊνικό 

εκχύλισµα των κυττάρων. Αυτό φυλάσσεται στους  -80oC. 

1x RIPA 

25mM Tris pH=7.6 

150mM NaCl 

1% NP40  

0.25% - 1%  Doc  

0.1% SDS   

 

Western Blot 

Από το πρωτεϊνικό εκχύλισµα που παρασκευάσαµε µε τον παραπάνω τρόπο 

θα ηλεκτροφορίσουµε σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 20λ. Το πήκτωµα φτιάχνεται µε 

περιεκτικότητα ακρυλαµίδης όπως ορίζει ο παρακάτω πίνακας.  

Πριν την ηλεκτροφόριση προσθέτουµε protein loading buffer στα δείγµατά 

µας και βράζουµε για 10 λεπτά. Η ηλεκτροφόριση γίνεται στα 100V (~40mA) µέσα σε 

Running Buffer για περίπου 90 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόριση γίνεται 

µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης είτε στα 30V (~90mA) για 

όλη τη νύχτα είτε στα 100V για 1 ώρα στους 4ο C.  

Αφού ολοκληρωθεί η µεταφορά ελέγχεται η µεµβράνη µε Ponceau. Έπειτα 

ξεπλένουµε την Ponceau µε TBST και βάζουµε τη µεµβράνη για blocking σε 5% γάλα 

σε TBST για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Έπειτα, επωάζουµε µε το πρώτο 

αντίσωµα για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου ή όλη τη νύχτα στους 4oC. 

ξεπλένουµε το πρώτο αντίσωµα µε TBST και επωάζουµε µε το δεύτερο αντίσωµα για 

1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ξεπλένουµε το 2ο αντίσωµα µε TBST και 

εκθέτουµε τη µεµβράνη µε το σύστηµα ECL. 

Η µεµβράνη µπορεί να υβριδοποιηθεί ξανά και µε άλλο αντίσωµα αν 

προηγηθεί striping  µε striping buffer για 10 λεπτά στους 65ο C. 
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Running Buffer 2lt 

400ml 5X Tris/Glycin 

10ml SDS 20% 

 Transfer Buffer 1lt 

200ml 5X Tris/Glycin 

200ml Methanol 

600ml H2O 

5X Tris/Glycin 1lt 

15.1 gr Tris  

94 gr Glycin 

10X TBST 1lt 

200ml Tris pH=7.5 

180 ml NaCl 5M 

5 ml Tween 100% 

6X Loading Buffer 

4,7 ml Glycerol 100% 

1,2 ml Tris/HCL pH=6,8 

2,1 ml H2O 

1,2 GR SDS 

6 mg Bromophenol Blue 

Vfinal=8ml � for every 

800λ add 200λ β-

mercaptoethanol 

Striping Buffer 50ml 

62,5 mM Tris pH=6.7 

2% SDS 

100mM β-

mercamptoethanol

 

Συν – ανοσοκατακρήµνιση Πρωτεϊνών 

Αρχικά γίνεται αποµόνωση των πρωτεϊνών όπως περιγράφηκε και για το 

Western blot. Εναλλακτικά, η λύση των κυττάρων µπορεί να γίνει σε EBC buffer που 

είναι πιο ήπιο. Πριν την ανοσοκατακρήµνιση πρέπει να γίνει ποσοτικοποίηση των 

πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων µε τη µέθοδο Bradford ή µε Western blot µε αντίσωµα για 

τις πρωτεϊνες που µας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που υπερεκφράζουµε κάποια 

πρωτεϊνη τότε ποσοτικοποιούµε µε Western blot. Τέλος, αποφασίζουµε την 

ποσότητα του δείγµατος που θα χρησιµοποιήσουµε για ανοσοκατακρήµνιση. 

 Πριν την ανοσοκατακρήµνιση κάνουµε στα δείγµατα pre-clearing ώστε να 

δεσµευτεί στα σφαιρίδια ότι δεσµεύεται µε µη ειδικό τρόπο. Αρχικά εξισορροπούµε τα 

σφαιρίδια σε co-IP buffer: Υπολογίζουµε 10λ σφαιρίδια για κάθε δείγµα και 

ξεπλένουµε 3 φορές µε co-IP buffer. Επαναδιαλύουµε σε κατάλληλο όγκο co-IP 

buffer υπολογίζοντας περίπου 50λ ανά δείγµα.  

 Προετοιµάζουµε τα δείγµατά µας παίρνοντας τον όγκο που έχουµε 

υπολογίσει για το καθένα και συµπληρώνοντας µε RIPA ή EBC ώστε να έχουν όλα 

τον ίδιο τελικό όγκο. Συµπληρώνουµε όλα τα δείγµατα µε co-IP buffer έως τα 200λ 

και προσθέτουµε 50λ σφαιρίδια στο καθένα. Επωάζουµε για 1 ώρα στους 4oC σε 

στροφέα (rotor). Αφού γίνει το Pre-clearing φυγοκεντρούµε, συλλέγουµε το 

υπερκείµενο και προσθέτουµε το αντίσωµα σε κατάλληλη αραίωση. Επωάζουµε 

στους 4οC σε στροφέα O/N. 

Την επόµενη µέρα γίνεται η ανοσοκατακρήµνιση. Εξισορροπούµε πάλι σφαιρίδια σε 

co-IP buffer υπολογίζονται 20λ για κάθε δείγµα. Επαναδιαλυτοποιούµε σε 100λ στο 
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τέλος και τα προσθέτουµε στα δείγµατά µας. Επωάζουµε 3 ώρες στους 4οC σε 

στροφέα. Τέλος, ξεπλένουµε τα σφαιρίδια 3 φορές µε NETN buffer και τα 

ετοιµάζουµε για ηλεκτροφόριση όπως ακριβώς και στο Western blot.  

EBC 

50mM Tris pH=8 

170mM NaCl 

50mM NaF  

0.5% NP-40 

1mM PMSF 

 

CoIP Buffer  

25mM Tris pH=7.6 

150mM NaCl 

 

 

ΝΕΤΝ buffer 

10mM Tris pH=8 

250mM NaCl 

5mM EDTA 

0,5% NP40 

1mM PMSF 

 

Ανοσοφθορισµός 

Από sub-confluent καλλιέργεια κυττάρων σε 24 ή 48 well plate αφαιρούµε το 

θρεπτικό και ξεπλένουµε µία φορά µε PBS.  

Μονιµοποιούµε τα κύτταρα επωάζοντας για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 

4% παραφοεµαλδεϋδη (PFA) σε PBS.  

Κάνουµε 3 ξεπλύµατα των 5 λεπτών µε PBS. 

∆ιαπερατοποιούµε τα κύτταρα επωάζοντας για 5 λεπτά στον πάγο µε 0,5 % Triton σε 

PBS. 

Κάνουµε 3 ξεπλύµατα των 5 λεπτών µε PBS. 

Κάνουµε blocking  για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 1% BSA σε PBS. 

Επωάζουµε για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου µε το επιθυµητό αντίσωµα σε 

κατάλληλη αραίωση (1:500 – 1:100). 

Κάνουµε 3 ξεπλύµατα των 5 λεπτών µε PBS. 

Εάν το πρώτο αντίσωµα είναι φθορίζον προχωράµε στο counterstain. ∆ιαφορετικά 

επωάζουµε µε το δεύτερο αντίσωµα που θα είναι φθορίζον για 1 ώρα σε 

θερµοκρασία  δωµατίου σε κατάλληλη αραίωση (1:1000 – 1:500). 

Κάνουµε 3 ξεπλύµατα των 5 λεπτών µε PBS. 

Κάνουµε counter stain για χρώση του DNA είτε µε Hoechst για 15 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου (αραίωση 1:1000) είτε – εάν πρόκειται να δούµε το δείγµα 

στο συνεστιακό µικροσκόπιο µε Topro-3 (αραίωση 1:8000) για 1 λεπτό σε 

θερµοκρασία δωµατίου. 
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Ξεπλένουµε 1 φορά µε PBS και µπορούµε να δούµε το δείγµα.    

 

IPTG Επαγόµενη Έκφραση Πρωτεϊνών σε Βακτηριακά Κύτταρα 

 Αφού έχουµε κλωνοποιήσει το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεϊνη που 

θέλουµε να υπερεκφράσουµε σε κατάλληλο πλασµίδιο (πχ pRSET) και έχουµε τα 

κατάλληλα κύτταρα (πχ BL21) εµβολιάζουµε µία Ο/Ν καλλιέργεια. Την επόµενη 

ηµέρα την αραιώνουµε 1:50 σε 500ml LB. Επωάζουµε στους 37οC µέχρι να φτάσει η 

καλλιέργεια σε OD550=0.45-0.6. Αυτό θα χρειαστεί περίπου 3 µε 4 ώρες. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε IPTG σε τελική συγκέντρωση 0.5mM και επωάζουµε στους 30ο C για 3 

ώρες. Πριν την προσθήκη του IPTG κρατάµε µία µικρή ποσότητα καλλιέργειας (πχ 

1ml) την οποία φωτοµετρούµε, φυγοκεντρούµε, επαναδιαλύουµε σε 6Χ Protein 

Loading Buffer (όγκος ίσος µε ODx10) και φυλλάσσουµε στους -20ο C. Αυτή η πελέτα 

θα χρησιµοποιηθεί ως control χωρίς πριν την επαγωγή 

Αφού γίνει η επαγωγή, φωτοµετρούµε την καλλιέργεια και παίρνουµε 

ποσότητα που να αντιστοιχεί σε κύτταρα ίσα µε αυτά που κρατήσαµε και πριν την 

επαγωγή. Ετοιµάζουµε τα κύτταρα όπως και παραπάνω και αυτά θα χρησιµεύσουν 

για να ελέγξουµε πριν την αποµόνωση της πρωτεϊνης αν έγινε αποτελεσµατικά η 

επαγωγή. Την υπόλοιπη καλλιέργεια τη φυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις 5000rpm 

στους 4ο C και την παγώνουµε στους -80οC έως ώτου κάνουµε τον καθαρισµό. 

Για τον έλεγχο της επαγωγής ηλεκτροφορούµε τις 2 πελέτες κυττάρων (πριν 

και µετά το IPTG) σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης όπως ακριβώς και όταν πρόκειται 

για Western blot. Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση βάφουµε το gel µε Coomasie 

Brilliant Blue (επώαση ~10 λεπτά στο shaker) και στη συνέχεια το ξεβάφουµε µε 

διαδοχικές πλύσεις µε Destaining Solution. Στο µέγεθος που αναµένουµε να τρέχει η 

πρωτεϊνη µας περιµένουµε να δούµε µία ζώνη η οποία θα υπάρχει µετά την 

επαγωγή πολύ έντονη ενώ πριν την επαγωγή όχι. 

 

1lt Coomasie Staining Buffer 

400ml methanol 

100ml acetic  acid 

2,5gr Coomasie Brilliant Blue – 

R250 

 

1lt Destaing Buffer 

400ml methanol 

100ml acetic acid 
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Χρωµατογραφία Συγγένειας µε Σφαιρίδια Νικελίου 

Για να αποµονώσουµε την πρωτεϊνη που υπερεκφράσαµε (αφού έχουµε 

ελέγξει ότι έγινε η επαγωγή)  ξεπαγώνουµε την πελέτα των κυττάρων από τους -80ο 

C και την επαναδιαλύουµε σε 8ml  LEW Buffer (Lysis-Equillibration-Wash).  Κατά τη 

δειάρκεια όλης της διαδικασίας τα δείγµατά µας θα πρέπει να βρίσκονται στον πάγο 

ώστε να µην αποδοµηθούν οι πρωτεϊνες. Μοιράζουµε τα κύτταρα σε 1,5ml 

eppendorfs και τα σπάµε µε υπερήχους: 3 επαναλήψεις των 30 δευτερολέπτων.  

Αφού σπάσοουµε τα κύτταρα φυγοκεντρούµε για 30 λεπτά στις 14000 rpm 

στους 4ο C. Συλλέγουµε το υπερκείµενο και το περνάµε από φίλτρο 0.45µm. Από 

αυτό κρατάµε µια µικρή ποσότητα (πχ 5λ) η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως control µη 

καθαρισµένου εκχυλίσµατος (input).  

Στη συνέχεια προετοιµάζουµε την κολώνα µε τα σφαιρίδια νικελίου. Ζυγίζουµε 

40 – 60 mg σφαιριδίων νικελίου στην κολώνα και προσθέτουµε 1ml LEW buffer για 

εξισορρόπιση. Επαναλαµβάνουµε µία φορά. 

Σφραγίζουµε το κάτω µέρος της κολώνας µε parafilm ώστε να µην υπάρχει 

διαρροή και φορτώνουµε το δείγµα µας. Επωάζουµε για 10 λεπτά και µετά κ 

ελευθερώνουµε την κολώνα. Αν θέλουµε κρατάµε µια µικρή ποσότητα (πχ25λ) από 

το διάλυµα που περνάει (flow-through) για να την ηλεκτροφορήσουµε στο τέλος. 

Αφού περάσει το δείγµα και δεσµευτεί η πρωτεϊνη µας στα σφαιρίδια τα 

ξεπλένουµε 2 φορές µε LEW buffer. Αν θέλουµε µπορούµε να κρατήσουµε µια 

ποσότητα (πχ 25λ) για να την ηλεκτροφορήσουµε στο τέλος. 

Αφού ξεπλύνουµε τα σφαιρίδια κάνουµε έκλουση της πρωτεϊνης µε 250λ ELU 

buffer. Επωάζουµε για 10 λεπτά τα σφαιρίδια µε το ELU buffer. Η πρώτη έκλουση 

γίνεται µε 250mM ηµιδαζόλιο, η δεύτερη µε 500mM και η τρίτη µε 1Μ. 

 

LEW Buffer 

50mM NaH2PO4 

300mM NaCl 

Adjust pH to 8 with NaOH 

 

Elution Buffer 

50mM NaH2PO4 

300mM NaCl 

250mM – 1M imidazole 

Adjust pH to 8 with NaOH 
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Παραγωγή Ιικού Υπερκειµένου και Μόλυνση Κυττάρων για Παραγωγή Κλώνων 

Αφού έχουµε καθαρίσει και αποµονώσει το λεντι-ιικό φορέα έκφρασης τον 

κάνουµε διαµόλυνση σε κύτταρα 293Τ ώστε να παραχθεί ιικό υπερκείµενο. Εκτός 

από τον επιθυµητό φορέα έκφρασης συν-διαµολύνουµε τα κύτταερα µε πλασµίδια 

που εκφράζουν πρωτεϊνες για το πακετάρισµα και τον ιικό φάκελο του λεντι-ιού. Εδώ, 

χρησιµοποιούνται τα πλασµίδια psPAX2 και MD2.G αντίστοιχα. Αφήνουµε τα 

κύτταρα για 2 ηµέρες ώστε να µολυνθούν µε τον ιό και να παραχθεί αυτός στο 

υπερκείµενο των κυττάρων. Μετά από 2 ηµέρες φυγοκεντρούµε τα κύτταρα, 

παίρονουµε το υπερκείµενο, το περνάµε από φίλτρο 0.45µm και το χρησιµοποιούµε 

για τη µόλυνση.  

Μπορούµε να κρατήσουµε τα κύτταρα και να τα επωάσουµε για 2 ηµέρες 

ακόµα ώστε να συλλέξουµε επιπλέον ιικό υπερκείµενο. Επίσης, το ιικό υπερκείµενο 

που συλλέγουµε µπορούµε να το παγώσουµε στους -80ο C αλλά µ’ αυτόν τον τρόπο 

µειώνεται η µολυσµατικότητα του ιού. 

Για τη µόλυνση αραιώνουµε το ιικό υπερκείµενο µε το κατάλληλο θρεπτικό 

µέσο των κυττάρων που θέλουµε να µολύνουµε και επωάζουµε τα κύτταρα για 2 

ηµέρες. Στη συνέχεια τα βάζουµε σε επιλογή (παράδειγµα µε προσθήκη κάποιου 

αντιβιοτικού στο θρεπτικό) ώστε να αναπτυχθούν κλώνοι των κυττάρων που έχουν 

µολυνθεί µε την κατασκευή µας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Κλωνοποίηση γονιδίων για έκφραση σε κύτταρα θηλαστικών 

Κλωνοποίηση Twist1::GFP: 

Για την κλωνοποίηση έγινε PCR σε κύτταρα C2C12 µε τους παρακάτω 

εκκινητές: 

5’ – ATG ATG CAG GAC GTG TCC AGC T – 3’ 

5’ – TAG TGG GAC GCG GAC ATG GAC C – 3’ 

Το προϊόν της PCR αποµονώθηκε µε ηλεκτροφόρηση και εξαγωγή από 

πήκτωµα αγαρόζης και στη συνέχεια εισήχθη στη θέση EcoRV του φορέα pBluescript 

(Εικόνα 3). Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε από το pBluescript µε τα ένζυµα EcoRI και SalI 

και εισήχθη στο φορέα pEGFP-C2/EcoRI/SalI (Εικόνα 3).  

Κλωνοποίηση Twist2::GFP: 

Για την κλωνοποίηση έγινε PCR σε κύτταρα C2C12 µε τους παρακάτω 

εκκινητές: 

5’ – ATG GAG GAG GGC TCC AGC TCG CCC – 3’ 

5’ – AGT GGG AGG CGG ACA TGG ACC ACG – 3’ 

Το προϊόν της PCR αποµονώθηκε µε ηλεκτροφόρηση και εξαγωγή από 

πήκτωµα αγαρόζης και στη συνέχεια εισήχθη στη θέση EcoRV του φορέα 

pBluescript. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε από το pBluescript µε τα ένζυµα HindIII και 

BamHI και εισήχθη στο φορέα pEGFP-C3/HindIII/BamHI. 

Κλωνοποίηση Twist2(1-65)::GFP: 

Για την κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή Twist2::GFP η οποία 

κόπηκε µε το ένζυµο PstI το οποίο κόβει την κωδική αλληλουχία Twist2 στις 

νουκλεοτιδικές  θέσεις 194 και 400 αλλά και 3’ αυτής στο πλασµίδιο Twist2::GFP. Στη 

συνέχεια έγινε επανασυγκόλληση του πλασµιδίου µε αντίδραση λιγάσης και το 

πλασµίδιο που προέκυψε περιέχει την αλληλουχία που κωδικοποιεί τα πρώτα 65 

αµινοξέα της πρωτεϊνης Twist2. 

Κλωνοποίηση Twist2(64-160):GFP: 

Για την κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή Twist2::GFP η οποία 

υπέστη µερική πέψη µε το ένζυµο PstI. Τα προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν 
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σε πήκτωµα αγαρόζης από το οποίο αποµονώθηκε το θραύσµα 300bp που περιέχει 

την αλληλουχία που κωδικοποιεί τα αµινοξέα 64 – 160 της πρωτεϊνης Twist2. Στη 

συνέχεια, το θραύσµα αυτό εισήχθη στο φορέα pEGFP-C3/PstI. 

Κλωνοποίηση Twist-BOX::GFP: 

Για την κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή Twist2::GFP η οποία 

κόπηκε µε το ένζυµο PstI. Τα προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα 

αγαρόζης από το οποίο αποµονώθηκε το θραύσµα που περιέχει την αλληλουχία που 

κωδικοποιεί τα αµινοξέα 133 – 160 της πρωτεϊνης Twist2 στα οποία περιέχεται η 

αλληλουχία Twist BOX. Στη συνέχεια, το θραύσµα αυτό εισήχθη στο φορέα pEGFP-

C2/PstI. 

Κλωνοποίηση TWIST-bHLH::GFP: 

Για την κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή Twist2::GFP η οποία 

κόπηκε µε το ένζυµο PstI. Τα προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα 

αγαρόζης από το οποίο αποµονώθηκε το θραύσµα 206bp που περιέχει την 

αλληλουχία που κωδικοποιεί τα αµινοξέα 64 – 133 της πρωτεϊνης Twist2 στα οποία 

περιέχεται η αλληλουχία Twist bHLH. Στη συνέχεια, το θραύσµα αυτό εισήχθη στο 

φορέα pEGFP-C3/PstI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Πλασµιδιακοί φορείς Έκφρασης pBluescript και pEGFP 

(µε τα τρία πλαίσια ανάγνωσης) 
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Αποτελέσµατα Πειραµάτων Συνεντοπισµού  Πρωτεϊνών TWIST – PML 

Όπως έχουµε ήδη πει στην εισαγωγή, στα PML πυρηνικά σωµάτια 

εντοπίζονται µια πληθώρα πρωτεϊνών που εµπλέκονται σε πολλές κυτταρικές 

διαδικασίες. Μεταξύ αυτών είναι και µία ποικιλία µεταγραφικών ρυθµιστών που 

περιλαµβάνει µεταγραφικούς ενεργοποιητές, καταστολείς και ένζυµα τροποποίησης 

ιστονών. Επίσης, τα PML σωµάτια εντοπίζονται συνήθως κοντά σε περιοχές ενεργής 

µεταγραφικά χρωµατίνης. Σε πειράµατα ζωντανής απεικόνισης είδαµε ότι η πρωτεϊνη 

PML µπορει να συνεντοπίζεται µε παράγοντες που διαµεσολαβούν την ΕΜΤ και 

συγκεκριµένα µε τους παράγοντες Twist. Στην εικόνα 4 βλέπουµε κύτταρα 293Τ που 

έχουν διαµολυνθεί µε φθορίζουσες κατασκευές όπως αναγράφεται στην κάθε µία. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι πρωτεϊνες Twist2 και Twist1 συνεντοπίζονται στον 

πυρήνα των κυττάρων µε την PMLIV ισοµορφή η οποία – όπως είναι αναµενόµενο – 

δηµιουργεί µικροκηλίδες που αντιστοιχούν στα PML πυρηνικά σωµάτια. 

Παρατηρούµε ότι ο συνεντοπισµός αυτός εξαρτάται από την ισοµορφή PML που 

υπερεκφράζεται κάθε φορά αφού δεν υπάρχει µεταξύ Twist και PMLI και PMLIII. 

Επιπλέον, βλέπουµε ότι  ο συνεντοπισµός απαιτεί την καρβοξυτελική περιοχή της 

πρωτεϊνης Twist. Ο συνεντοπισµός µεταξύ δύο πρωτεϊνών υποδηλώνει ότι αυτές οι 

πρωτεϊνες ίσως αλληλεπιδρούν και για να το επιβεβαιώσουµε αυτό προχωρήσαµε σε 

πειράµατα συν- ανοσοκατακρήµνισης πρωτεϊνών. 
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Εικόνα 4: Συνεντοπισµός Twist – PML. Αποτελέσµατα πειραµάτων ζωντανής 
απεικόνισης κυττάρων 293Τ που έχουν διαµολυνθεί µε τις κατασκευές που 
αναγράφονται 
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Αποτελέσµατα Πειραµάτων Συν-ανοσοκατακρήµνισης Πρωτεϊνών TWIST – 

PML 

Για να ελέγξουµε αν ο συνεντοπισµός των πρωτεϊνών Twist µε την PMLIV 

οφείλεται σε αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των πρωτεϊνών προχωρήσαµε σε 

πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης πρωτεϊνών (Εικόνα 5). Χρησιµοποιήθηκαν και 

πάλι 293Τ κύτταρα τα οποία είχαν διαµολυνθεί µε τα γονίδια που αναγράφονται στην 

εικόνα. Σε όλες τις περιπτώσεις το input αντιστοιχεί σε ποσό πρωτεϊνης ίσο µε 10% 

αυτής που χρησιµοποιήθηκε για την ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ). Επίσης, σε όλες τις 

περιπτώσεις η ανοσοκατακρήµνιση έχει γίνει µε anti-myc αντίσωµα σε αραίωση 1:25. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων επιβεβαιώνουν τα προηγούµενα και δείχνουν ότι 

ο συνεντοπισµός των πρωτεϊνών Twist και PMLIV οφείλεται στο γεγονός ότι 

µπορούν να αλληλεπιδρούν.  

Για να εξακριβώσουµε µέσω ποιας περιοχής της πρωτεϊνης Twist γίνεται η 

αλληλεπίδραση κλωνοποιήθηκαν θραύσµατα της πρωτεϊνης Twist2 σε σύντηξη µε 

GFP και επαναλήφθηκαν τα πειράµατα συν-ανοσοκατακρήµνισης. Αρχικά φτιάχτηκε 

ένα διαγονίδιο που περιέχει το αµινοτελικό κοµµάτι της Twist2 (αµινοξέα 1-65) και 

ένα που περιέχει το καρβοξυτελικό κοµµάτι (αµινοξέα 64-160). Το αποτέλεσµα έδειξε 

ότι το καρβοξυτελικό τµήµα είναι αυτό που µπορεί κ αλληλεπιδρά µε την PMLIV. Στο 

τµήµα αυτό της πρωτεϊνης περιέχονται οι επικράτειες bHLH και Τwist ΒΟΧ. Για να 

δούµε µε ποια από τις δύο περιοχές γίνεται η αλληλεπίδραση φτιάξαµε δύο επιπλέον 

καταασκευές, µία που περιέχει την bHLH περιοχή (αµινοξέα 64-133) και µία που 

περιέχει την περιοχή Twist BOX (αµινοξέα 133-160). Τα αποτελέµατα δείχνουν ότι η 

περιοχή που είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών είναι η 

bHLH επικράτεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Αλληλεπίδραση Twist – PML. Αποτελέσµατα πειραµάτων 
συν-ανοσοκατακρήµνισης σε κύτταρα 293Τ. 
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Φυσικά, το ερώτηµα είναι ποια είναι η βιολογική σηµασία της αλληλεπίδρασης 

αυτής. Τα PML πυρηνικά σωµάτια  µπορούν να επηρεάζουν διάφορες κυτταρικές 

λειτουργίες αλλά οι µηχανισµοί µε τους οποίους µπορούν να το κάνουν αυτό δεν είναι 

ξεκάθαροι. Έχουν προταθεί διάφορα µη – αλληλοαποκλειόµενα µοντέλα για να 

περιγράψουν το πώς τα PML πυρηνικά σωµάτια  µπορούν να εµπλέκονται σε τόσες 

πολλές ξεχωριστές βιολογικές διαδικασίες. Το πρώτο µοντέλο προτείνει ότι τα PML 

σωµάτια λειτουργούν σαν «αποθήκη» για κάποιες πυρηνικές πρωτεϊνες, ώστε να 

ρυθµίζουν έτσι την πυρηνική τους συγκέντρωση και ίσως και τη λειτουργία τους. Ένα 

άλλο σενάριο υποστηρίζει ότι τα PML πυρηνικά σωµάτια λειτουργούν ως περιοχές 

µετά – µεταφραστικής τροποποίησης όπως και στην περίπτωση της p53 [15, 16]. Το 

ίδιο µοντέλο, επεκτειµένο, προτείνει ότι τα ίδια τα PML σωµάτια τροποποιούνται για 

να δηµιουργήσουν ή να διατηρήσουν ένα εξειδικευµένο υπο-πυρηνικό 

µικροπεριβάλλον. Παράδειγµα αποτελεί το επιγενετικό «κέλυφος» που δηµιουργείται 

στο σύνδροµο ICF από το ένα µεγάλο PML σωµάτιο που υπάρχει [17]. Η 

αλληλεπίδραση Twist – PML λοιπόν θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα κάτι από 

τα παραπάνω.  

 

 

 

Η περιοχή bHLH που βρήκαµε ότι είναι η περιοχή αλληλεπίδρασης είναι και η 

πιο συντηρηµένη στις 2 πρωτεϊνες οι οποίες έχουν 66% αµινοξική ταυτότητα 

συνολικά και φτάνει το 98% στην bHLH περιοχή [18] (Εικόνα 6). Ο καθορισµός της 

περιοχής αλληλεπίδρασης µπορεί να βοηθήσει στο να γίνει µια υπόθεση σχετικά µε 

τη βιολογική σηµασία αυτής. ∆εδοµένου ότι η bHLH επικράτεια είναι περιοχή που 

χρησιµεύει στο διµερισµό µεταγραφικών παραγόντων και την πρόσδεσή τους στο 

DNA, µία υπόθεση είναι ότι τα PML σωµάτια «δεσµεύουν» τις Twist ώστε να 

ρυθµίσουν τη διαθεσιµότητά τους στον πηρύνα του κυττάρου. Αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσµα, σε κύτταρα στα οποία παρατηρείται εντοπισµός Twist στα PML 

σωµάτια να βλέπουµε µείωση της µεταγραφής γονιδίων – στόχων αυτών των 

µεταγραφικών παραγόντων. Εναλλακτικά, τα PML σωµάτια ίσως έχουν αντίθετη 

Εικόνα 6: Στοίχιση και Σύγκριση Αµινοξικών Αλληλουχιών των Twist1 και Twist2 
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λειτουργία στρατολογώντας µαζί µε τις Twist και µεταγραφικούς συνενεργοποιητές 

για να δηµιουργήσουν έτσι ένα ευνοϊκό µεταγραφικά περιβάλλον κοντά στο DNA. 

Άλλωστε είναι γνωστά παραδείγµατα τέτοιας δράσης των PML σωµατίων όπου 

δρούν για να αναδιαµορφώσουν τη χρωµατίνη ή να δηµιουργήσουν κυτταρική µνήµη 

κατά τη µεταγραφική ενεργοποίηση [19, 20].  

Έγινε προσπάθεια για τον έλεγχο επίδρασης της PML στην έκφραση 

γονιδίων στόχων της Twist µε πειράµατα Λουσιφεράσης όπου ελεγχόταν η 

ενεργότητα του υποκινητή της E-cadherin, γονίδιο που καταστέλλεται µεταγραφικά 

από Twist, σε συνθήκες υπερέκφρασης Twist, PML ή και των δύο. ∆υστυχώς, η 

τεχνική παρουσίασε προβλήµατα καθώς έδινε αποτελέσµατα χωρίς βιολογικό νόηµα 

στα δείγµατα ελέγχου. Μετά από αλληλούχιση του πλασµιδίου pGL3Basic/E-

cadherin είδαµε ότι η αλληλουχία που βρίσκεται κλωνοποιηµένη στο πλασµίδιο δεν 

ανταποκρίνεται στον υποκινητή της Ε-cadherin οπότε δεν µπορούµε να λάβουµε 

υπόψιν τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα λουσιφεράσης. 

Η πρωτεϊνη Twist είναι γνωστό ότι υφίσταται πολλές µετα-µεταφραστικές 

τροποποιήσεις – κυρίως φωσφορυλιώσεις - που επηρεάζουν τη λειτουργία της. η 

κατάσταση φωσφορυλίωσης της Twist καθορίζεται από τις κινάσες PKA και PKC, και 

από την φωσσφατάση  PP2A στις θέσεις Thr125 και Ser127. Αυτές οι φωσφορυλιώσεις 

αλλάζουν την προτίµιση αλληλεπίδρασης (partner choice) µε άλλες πρωτεϊνες καθώς 

και τη συγγέννεια της µε τα E-boxes [21, 22]. Και η κινάση PKB/AKT έχει συνδεθεί µε 

τη φωσφορυλίωση Twist-1 στη σερίνη 42 µε αποτέλεσµα την αναστολή της 

ενεργότητας της p53 κατά την απόκριση σε βλάβες του DNA [23]. Πέρα από τα 

παραπάνω, η φωσφορυλίωση των Twist εµπλέκεται και στη σταθερότητά τους. Η 

φωσφορυλίωση της Twist1 από MAPKs (p38, JNK, ERKs) στη σερίνη 68 

σταθεροποιεί την πρωτεϊνη και έχει δειχθεί ότι αυτό παίζει ρόλο στη διεισδυτικότητα 

καρκινικών κυττάρων του µαστού [24].  

Μια άλλη υπόθεση λοιπόν είναι ότι η πρωτείνη Twist στρατολογείται στα 

PML-NBs για να τροποποιηθεί µετα-µεταφραστικά. Αν ισχύει αυτό θα περίµενε κανείς 

κάποια από τα ένζυµα τροποποίησής της να εντοπίζονται επίσης στα PML-NBs. Οι 

περισσότερες από τις παραπάνω κινάσες δεν έχουν βρεθεί µέχρι τώρα εντοπισµένες 

στα πυρηνικά σωµάτια µε εξαίρεση την p38 [25, 26]. Αξίζει λοιπόν να µελετήσει 

κανείς το αν και άλλες ρυθµιστικές πρωτεϊνες των Twist εντοπίζονται στα PML 

πυρηνικά σωµάτια και αν επηρεάζουν τον εντοπισµό ή/και τη λειτουργία/ενεργότητα 

των Twist. Για τα πειράµατα αυτά χρειάζεται κανείς και αντίσωµα για τις Twist 

πρωτεϊνες. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εµπορικά διαθέσιµο anti-Twist αντίσωµα 
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που να είναι αποτελεσµατικό πράγµα το οποίο δηµιουργεί κωλύµατα σε αυτή την 

προσέγγιση.  

 

Αποτελέσµατα Πειραµάτων Κυκλοεξιµίδης για την επίδραση PML στη 

σταθερότητα της πρωτεϊνης TWIST 

 Όπως ήδη είπαµε, µία υπόθεση για τη βιολογική σηµασία της 

αλληλεπίδρασης Twist – PML είναι ότι µπορεί αυτή η αλληλεπίδραση να επηρεάζει 

τη σταθερότητα της πρωτεϊνης Twist. Για να ελέγξουµε εάν ισχύει κάτι τέτοιο 

πραγµατοποιήσαµε πειράµατα αναστολής της µετάφρασης µε τον αναστολεα 

κυκλοεξιµίδη (cyclohexamide – CHX) σε κύτταρα 293Τ που εκφράζουν Twist2 ή 

Twist2 ταυτόχρονα µε υπερέκφραση PMLIV. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος ηµιζωής της 

Twist πρωτεϊνης είναι περίπου 6 ώρες, για το λόγο αυτό ελέγθηκαν χρονικά σηµεία 

επώασης µε CHX έως και 10 ώρες. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην εικόνα 7. Η β-

τουµπουλίνη χρησιµοποιήθηκε ως loading control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπουµε, η υπερέκφραση PML φαίνεται να µην έχει κάποια επίδραση 

στη σταθερότητα της πρωτεϊνης Twist2. Ποσοτικοποίηση του Western blot µε το 

πρόγραµµα ImageJ δίνει το ίδιο αποτέλεσµα, ότι δηλαδή η ποσότητα της πρωτεϊνης 

Twist στα διάφορα χρονικά σηµεία είναι η ίδια είτε υπερεκφράζεται είτε όχι η PMLIV. 

Βέβαια, θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν ότι και οι δύο πρωτεϊνες υπερεκφράζονται στο 

συγκεκριµένο πείραµα οπότε δεν βλέπουµε τα ενδογενή τους επίπεδα. Επιπλέον, η 

Εικόνα 7: Επίδραση PML στη σταθερότητα της πρωτεϊνης Twist. 



 - 30 - 

πρωτεϊνη Twist2 είναι συντηγµένη µε τη GFP πρωτεϊνη γεγονός το οποίο µπορεί από 

µόνο του να επηρεάζει τη σταθερότητα Twist αλλά και τυχόν επίδραση της PML 

πάνω σ’ αυτή. Το παρακάτω πείραµα θα πρέπει να επαναληφθεί ελέγχοντας για τα 

ενδογενή επίπεδα της πρωτεϊνης Twist σε κύτταρα στα οποία εκφράζεται. Και για 

αυτό το πείραµα χρειάζεται κανείς να διαθέτει αντίσωµα έναντι της πρωτεϊνης Twist. 

Επειδή όπως είπαµε δεν υπάρχει αποτελεσµατικό αντίσωµα Twist διαθέσιµο 

εµπορικά ξεκινήσαµε τη διαδικασία κλωνοποίησης, έκφρασης και αποµόνωσης της 

Twist2 πρωτεϊνης µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί ώς αντιγόνο για την παραγωγή 

αντισώµατος. 

 

Κλωνοποίηση Τwist2 στο πλασµίδιο pRSET και έκφραση σε βακτήρια και 

παραγωγή αντισώµατος 

Κλωνοποίηση HIS::Twist2: 

Για την κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή Twist2::GFP η οποία κόπηκε µε 

τα περιοριστικά ένζυµα XhoI και EcoRI. To θραύσµα που προέκυψε περιέχει την 

κωδική αλληλουχία του Twist2 η 

οποία στη συνέχεια εντέθηκε στο 

πλασµίδιο pRSETA / XhoI / EcoRI 

(Εικόνα 8). Με την κατασκευή 

µετασχηµατίστηκαν βακτήρια 

στελέχους DH5a από τα οποία 

έγινε επιλογή του θετικού κλώνου 

και µετασχηµατισµός µε αυτήν 

βακτηριακών κυττάρων BL21 που 

είναι κατάλληλα για έκφραση. 

 

 

 

Επαγωγή  Έκφρασης HIS::Twist2 µε IPTG: 

Για τη επαγωγή της έκφρασης της 

HIS::Twist2 πρωτεϊνης χρησιµοποιήθηκε 

καλλιέργεια βακτηρίων OD550= 0.45 – 0.6 η οποία 

επωάστηκε µε 0.5mM IPTG για 3 ώρες στους 30ο 

Εικόνα 8: Φορέας Κλωνοποίησης pRSET 
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C. Ηλεκτροφορήθηκε µικρή ποσότητα κυττάρων πριν κ µετά την επαγωγή έκφρασης 

για να επιβεβαιωθεί ότι η πρωτεϊνη όντως εκφράστηκε (Εικόνα 9). Όπως βλέπουµε, η 

πρωτεϊνη µας εκφράζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και τρέχει περίπου στα 30kDa. 

 

Καθαρισµός και αποµόνωση HIS::Twist2: 

Για τον καθαρισµό και την αποµόνωση της εκφρασµένης πρωτεϊνης 

χρησιµοποιήθηκε στήλη σφαιριδίων Νικελίου. Όµως, κατα τη διαδικασία υπήρχε το 

πρόβληµα ότι δεν µπορούσαµε να κάνουµε αποτελεσµατική έκλουση της πρωτεϊης 

από τα σφαιρίδια ακόµα και µε πολύ αυξηµένη τη συγκέντρωση ηµιδαζολίου. Όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 10, η πρωτεϊνη µπορεί να δεσµεύεται στα σφαιρίδια 

Νικελίου αποτελεσµατικά αλλά δεν είναι παρούσα στο εκλουόν διάλυµα. ∆εδοµένου 

ότι για την παραγωγή αντισώµατος αρκεί η πρωτεϊνη να βρίσκεται και σε µήτρα από 

gel ακρυλαµίδης, θα µπορούσε κανείς να ηλεκτροφόρίσει τα σφαιρίδια Νικελίου 

χωρίς έκλουση, να αποµονώσει τη ζώνη και να τη στείλει στην εταιρία για παραγωγή 

αντισώµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

BEADS 

ELUTION 

  1             2                3 WASH2 WASH1 INPU

180 
 

115 
82 

 
64 
49 

 
 

37 
 

26 
 

19 
 

Εικόνα 10: Καθαρισµός HIS::TWIST2 µε στήλη σφαιριδίων Νικελίου 
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΩΝΩΝ MDA-MB-231 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ MYC-PMLIV-IRES-GFP 

ΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ∆ΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ 

 

Κατασκευή κλώνων MDA-MB-231 κυττάρων που εκφράζουν myc-PMLIV-IRES-

GFP επαγόµενο από δοξυκυκλίνη: 

Κατασκευή λεντι-ιικού φορέα έκφρασης TRE--PMLIV::myc-IRES-GFP :  

Αρχικά χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή myc::PMLIV (µετάγραφο 10) που 

υπήρχε ήδη στο εργαστήριο. Αυτή κόπηκε 

µε τα περιοριστικά ένζυµα HindIII και EcoRV 

και εισήχθη στο φορέα κλωνοποίησης 

pBIG/HindIII/EcoRV (Εικόνα 11). Από το 

πλασµίδιο που προέκυψε αφαιρέθηκε το 

κοµµάτι που περιέχει τις αλληλουχίες GFP-

TRE-myc::PML κόβοντας µε το περιοριστικό 

ένζυµο XbaI και τυφλοποιώντας τα άκρα µε 

Klenow. Επειδή η πέψη µε XbaI δίνει µη 

διαχωρίσιµα θραύσµατα φορέα – ενθέµατος 

κόβουµε ταυτόχρονα και µε AseI η οποία 

κόβει µόνο το φορέα pBIG σε 3 κοµµάτια 

ώστε να µπορούµε να τον διαχωρίσουµε 

από το ένθεµα. Το επιθυµητό θραύσµα 

αποµονώθηκε από πήκτωµα αγαρόζης. 

Ο ιικός φορέας έκφρασης στον οποίο εντέθηκε το παραπάνω θραύσµα είναι ο 

pLenti GFP PURO (658-5) (Addgene – plasmid 

17448) (Εικόνα 12). O φορέας αυτός κόπηκε  µε 

ClaI και SalI, κατακρήµνιστηκε µε αιθανόλη, 

τυφλοποιήθηκε µε Klenow, κατακρηµνίστηκε ξανά 

µε αιθανόλη, επωάστηκε µε SAP και αποµονώθηκε 

τελικά από πήκτωµα αγαρόζης. Στη συνέχεια, έγινε 

αντίδραση λιγάσης αυτού και του ενθέµατος και 

µετασχηµατίστηκαν βακτήρια DH5a. Από το θετικό 

κλώνο που προέκυψε έγινε παραγωγή 

πλασµιδιακού DNA µεγάλης κλίµακας (maxiprep) 

το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη µόλυνση κυττάρων MDA-MB-231. 

 

Εικόνα 11: Φορέας κλωνοποίησης pBIG 

Εικόνα 12: Λεντι-ιικός φορέας 
κλωνοποίησης pLenti-GFP PURO. 
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Κατασκευή λεντι-ιικού φορέα έκφρασης PMLIV::myc-IRES-GFP  (negative control):  

 Για την κατασκευή κλώνων που θα αποτελούν το αρνητικό δείγµα ελέγχου 

κατασκευάστηκε λεντι-ιικός φορέας έκφρασης που είναι όµοιος µε τον προηγούµενο 

απλά δεν περιέχει την κωδική αλληλουχία για το PML. Πιο αναλυτικά, 

χρησιµοποιήθηκε και πάλι ο φορέας της εικόνας 12 µετά από ClaI/SalI/Klenow/SAP 

στον οποίο εντέθηκε η αλληλουχία GFP-TRE. Αυτή προέκυψε µε πέψη του φορέα 

pBIG (Εικόνα 11) µε το περιοριστκό ένζυµο XbaI και αποµόνωση της ζώνης ~1,6kb 

από gel αγαρόζης. 

Μόλυνση MDA-MB-231 Κυττάρων µε το λεντι-ιικό φορέα: 

Για τη µόλυνση παράχθηκε πρώτα ιικό υπερκείµενο από διαµόλυνση 

κυττάρων 293Τ µε την παραπάνω κατασκευή ταυτόχρονα µε πλασµίδια για 

packaging (psPAX2 – Addgene: plasmid 12260) και envelope (MD2.G – Addgene: 

plasmid 12259). το ιικό υπερκείµενο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε µαζί µε το 

σύνηθες θρεπτικό µέσο για να γίνει η µόλυνση. Οι κλώνοι προέκυψαν έπειτα από 

επιλογή µε πουροµυκίνη  και βλαστισιδίνη.  

Οι κλώνοι που προέκυψαν θα πρέπει να είναι επαγώγιµοι µε δοξυκυκλίνη. 

Μετά από επώαση µε δοξυκυκλίνη λοιπόν, περιµένουµε τα κύτταρα να γίνουν 

πράσινα λόγω έκφρασης της GFP γεγονός που θα πρέπει να αποτελεί και µάρτυρα 

επαγωγής της έκφρασης PMLIV.   

Έλεγχος επαγωγής των MDA MB 231 PMLIV pLenti: 

 Για να ελέγξουµε εάν οι κλώνοι που 

προέκυψαν επάγουν όντως την έκφραση 

PML και GFP µε την προσθήκη 

δοξυκυκλίνης (dox), επωάσαµε µε 

δοξυκυκλίνη (1µg/ml)  και πήραµε δείγµατα 

από διάφορα χρονικά σηµεία. Στα δείγµατα 

αυτά έγινε έλεγχος της έκφρασης PML και 

GFP. Όπως βλέπουµε στην εικόνα 13, λίγες 

ηµέρες µετά την προσθήκη dox τα κύτταρα 

γίνονται πράσινα σε αντίθεση µε την αρχική 

κατάσταση όπου δε φθορίζουν καθόλου.  

 Επίσης όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα, ήδη από τη δεύτερη ηµέρα τα 

κύτταρα αρχίζουν να επάγονται. Η µεταγραφή των GFP και PML επάγεται µε το 

Εικόνα 13: MDA MB 231 PMLIV 
pLenti κύτταρα µετά από επαγωγή 
µε dox. 
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mRNA της GFP να αυξάνεται ~40 φορές κατά µέσο όρο και το PML mRNA να 

αυξάνεται περίπου 4 φορές κατά µέσο όρο1.  

 

 Εκτός από τα επίπεδα mRNA ελέγξαµε και την επαγωγή σε επίπεδο 

πρωτεϊνης µε Western blot και αντίσωµα για τον επίτοπο myc (Εικόνα 14) o οποίος 

εκφράζεται σε σύντηξη µε την PMLIV πρωτείνη. Η β-τουµπουλίνη χρησιµοποιήθηκε 

ως loading control. Το αποτέλεσµα επιβεβαιώνει ότι η PMLIV επάγεται µε 

δοξυκυκλίνη και τα επίπεδά της παραµένουν σε υψηλά επίπεδα µε την πάροδο των 

ηµερών. 

 

 

                                                 
1
 Σε όλα τα διαγράµµατα qPCR έχει γίνει κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων µε το γονίδιο 

αναφοράς GAPDH και έπειτα η σύγκριση µε το control.  
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Καµπύλη ανάπτυξης κλώνων MDA-MB-231 κυττάρων που εκφράζουν myc-

PMLIV-IRES-GFP επαγόµενο από δοξυκυκλίνη: 

Είναι γνωστό ότι η πρωτεϊνη PML είναι ρυθµιστής του κυτταρικού κύκλου. 

Υπερέκφρασή της σε HeLa κύτταρα µειώνει σηµαντικά το ρυθµό ανάπτυξής τους και 

και καταστέλλει την ανάπτυξη σε anchorage indepentdent συνθήκες (soft agar). 

Επίσης, HeLa κύτταρα που υπερεκφράζουν PML βρίσκονται σε µεγαλύτερο ποσοστό 

στη G1 φάση και λιγότερα στην S φάση και έχουν µεγαλύτερο χρόνο διπλασιασµού 

[27]. Στα MDA-MB-231 κύτταρα είναι γνωστό ότι αποδόµηση της PML µέσω Pin1 

αυξάνει το ρυθµό πολλαπλασιασµού τους [28]. 

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι υπερέκφραση PML στα MDA-MB-231 κύτταρα 

ίσως µπορεί να µειώσει το ρυθµό ανάπτυξής τους. Μελετήσαµε την επίδραση της 

PML στο διπλασιασµό του MDA-MB-231 κλώνου κυττάρων. Αρχικά (ηµέρα 0) 

τοποθετήθηκαν 6x104 κύτταρα MDA-MB-231 (control και PML κλώνος) σε 24-well 

plate και έγινε προσθήκη δοξυκυκλίνης. Ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων 

µετρούνταν κάθε 2 ηµέρες οπότε προέκυψε η καµπύλη ανάπτυξης (Εικόνα 15). Τα 

αποτελέσµατα από το δείγµα ελέγχου δείχνουν ότι η προσθήκη δοξυκυκλίνης µπορεί 

από µόνη της να επηρεάζει το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Αυτό ισχύει 

για τις πρώτες ηµέρες της επώασης καθώς από την τέταρτη ηµέρα και µετά τα 

κύτταρα δείχνουν να ανακτούν το πολλαπλασιαστικό τους δυναµικό και να έρχονται 

σε αριθµούς ίσους µε τα κύτταρα στα οποία δεν έχει προστεθεί δοξυκυκλίνη.  

Στα δείγµατα όπου υπερεκφράζεται η ΡML βλέπουµε επίσης µία µείωση στο 

ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων σε σχέση µε τα κύτταρα στα οποία δεν έχει 

γίνει η επαγωγή. Η µείωση αυτή είναι εµφανής ήδη από τη δεύτερη ηµέρα επώασης. 

Στην πορεία των ηµερών τα κύτταρα που υπερεκφράζουν PML έχουν σταθερά 

µικρότερους αριθµούς γεγονός που ισχύει έως και την έκτη ηµέρα που διήρκησε το 

Εικόνα 14: Έλεγχος επαγωγής PML µε δοξυκυκλίνη. 
Αποτελέσµατα Western blot κυττάρων MDA MB 231 
PMLIV pLenti  
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πείραµα. Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι και στα κύτταρά µας η υπερέκφραση PML έχει 

έναν ανασταλτικό ρόλο στην ανάπτυξη τους.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση Έκφρασης κλώνων MDA-MB-231: 

Με δεδοµένο ότι η πρωτεϊνη PML µέσω των PML σωµατίων θεωρείται 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο καθώς εµπλέκεται σε πληθώρα ογκοκατασταλτικών 

µονοπατιών όπως η ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου, η απόπτωση, κλπ, υποθέσαµε 

ότι ενδεχοµένως να εµπλέκεται και στη διαδικασία της επιθηλιο-µεσεγχυµατικής 

µετάβασης. Για να το δούµε αυτό κάναµε επαγωγή έκφρασης PML στα MDA-MB-231 

κύτταρα µε την προσθήκη δοξυκυκλίνης και κρατήσαµε την επαγωγή για 10 ηµέρες. 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήσαµε ανάλυση της έκφρασης σε επίπεδο µεταγραφής  

(µε RT-PCR) διαφόρων παραγόντων που είναι γνωστό ότι εµπλέκονται στη 

διαδικασία EMT (ΕΜΤ mediators) όπως είναι οι πρωτεϊνες Zeb1, Snail, Slug, Twist, 

κ.ά. [29]. 

Εικόνα 15: Καµπύλη ανάπτυξης κυττάρων MDA MB 231 PMLIV pLenti 
και των αντίστοιχων control κυττάρων 
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Tα αποτελέσµατα (Εικόνα 16) έδειξαν µείωση σε κάποιους από τους EMT 

mediators µετά την επαγωγή PML. Πιο συγκεκριµένα, οι µεταγραφικοί παράγοντες 

Zeb1 και Slug δείχνουν µείωση στο mRNA τους ήδη από τη δεύτερη ηµέρα 

επαγωγής µε το ποσοστό να καταλήγει στο µισό (Zeb1) ή σε λιγότερο από το µισό 

(Slug) του αρχικού στο τέλος του πειράµατος2. 

 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους EMT mediators που ελέγθηκαν (Snail, Twist1, 

Twist2), αυτοί είτε δεν παρουσίασαν κάποια αξιόλογη µεταβολή είτε δεν εκφράζονταν 

καν στα συγκεκριµένα κύτταρα.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν µεταγραφικούς καταστολείς του 

γονιδίου CDH1 που κωδικοποιεί την E-cadherin και έχουν συσχετιστεί µε µετάσταση, 

κακή πρόγνωση και αυξηµένη επιθετικότητα σε διάφορους καρκίνους [30-35]. Το 

γεγονός ότι επάγονται µετά από έκφραση της PML µπορεί να σηµαίνει ότι ξεκινάει  

ίσως ένα πρόγραµµα καταστολής της µεσεγχυµατικής κατάστασης στην οποία 

βρίσκονται τα κύτταρα. Βέβαια, πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι µετά την επαγωγή 

έκφρασης PML – ακόµα και τη δέκατη ηµέρα – η µορφολογία των κυττάρων 

µικροσκοπικά εξακολουθεί να είναι όπως και πριν την επαγωγή, δηλαδή τα κύτταρα 

έχουν ακόµα µεσεγχυµατικό φαινότυπο και δεν υπάρχουν µορφολογικά 

χαρακτηριστικά επιθηλιακής κατάστασης. Αυτό όµως δεν αποκλείει ότι µπορεί στο 

εσωτερικό του κυττάρου να συµβαίνουν πρώιµα γεγονότα µετάβασης από την 

                                                 
2
 Σε όλα τα διαγράµµατα qPCR έχει γίνει κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων µε το γονίδιο 

αναφοράς GAPDH και έπειτα η σύγκριση µε το control. Οι PCR επαναλήφθηκαν τουλάχιστον 
δύο φορές για το κάθε γονίδιο. 

Εικόνα 16: Αποτελέσµατα qPCR 
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µεσεγχυµατική στην επιθηλιακή κατάσταση. Άλλωστε, τα γονίδια Slug και Zeb1 στα 

οποία βλέπουµε πτώση είναι αυτά που θεωρείται ότι διατηρούν τη συµπεριφορά 

επιθετικών κακοηθών κυττάρων όπως είναι τα MDA-MB-231. Οι καταστολείς του 

CDH1 αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά την πρόοδο του καρκίνου και υπάρχει 

διαφορικός και ιεραρχικός ρόλος αυτών κατά το ΕΜΤ.  

Αφού είδαµε ότι µειώνονται σε επίπεδο µεταγραφής αυτοί οι δύο καταστολείς 

του CDH1 αποφασίσαµε να ελέγξουµε εάν επηρεάζονται – και συγκεκριµένα αν 

αυξάνονται - τα επίπεδα της E-cadherin στα κύτταρά µας µετά την επαγωγή  της 

PML. Αρχικά είδαµε ότι µετά την προσθήκη dox τα επίπεδα του CDH1 mRNA 

έµοιαζαν να µειώνονται (Εικόνα 17), γεγονός που δεν αναµενόταν. Όταν όµως 

συγκρίναµε τα επίπεδα του CDH1 mRNA από τα MDA-MB-231 κύτταρα µε το CDH1 

mRNA από MCF7 κύτταρα (που είναι επιθηλιακά) είδαµε ότι υπάρχει τεράστια 

διαφορά στην ποσότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι τιµές που παίρνουµε για τα 

MDA-ΜΒ-231 κύτταρα είναι µάλλον θόρυβος και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι 

διαφορές που βρίσκουµε.  

 Για να επιβεβαιώσουµε το παραπάνω ελέγξαµε τα επίπεδα της πρωτεϊνης E-

Cadherin στα κύτταρα µας σε σύγκριση µε τα MCF7 µε Western blot. Αυτό που 

βλέπουµε είναι ότι σε αντίθεση µε τα MCF7 κύτταρα, τα MDA-MB-231 δεν εκφράζουν 

E-cadherin ούτε πριν ούτε µετά την επαγωγή PML (Εικόνα 18). 

 

 

Εικόνα 17: Αποτελέσµατα qPCR 
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Το ίδιο αποτέλεσµα παίρνουµε και αν ελέγξουµε τα επίπεδα E-cadherin 

πρωτεϊνης στα κύτταρά µας µε ανοσοφθορισµό (Εικόνα 19).  

 

 Παρά τα παραπάνω, παρατηρήσαµε ότι τα MDA-MB-231 κύτταρα εµφανίζουν 

στο Western κάποιες ζώνες µε το anti-E-cadherin αντίσωµα που δεν είναι στο 

αναµενόµενο µέγεθος της ώριµης πρωτεϊνης αλλά κυµαίνονται µεταξύ 50-80kDa 

(Εικόνα 20).  

 

 

 

 

135 KDa 

Εικόνα 18: Έκφραση E – cadherin. Western blot 

Εικόνα 19: Αποτελέσµατα πειραµάτων ανοσοφθορισµού. 
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Η λειτουργική απώλεια της E-cadherin είναι µία συχνή και καλά 

χαρακτηρισµένη µοριακή αλλαγή που προκύπτει κατά την πρόοδο των όγκων. Είναι 

αποτέλεσµα ποικίλων µηχανισµών που περιλαµβάνουν τη µεταγραφική καταστολή, 

επιγενετική σίγηση, απενεργοποιητικές µεταλλαγές, αυξηµένη αποδόµηση, 

ενδοκύτωση και προτεολυτικό διαχωρισµό [36, 37]. Παρόλαυτα, συχνά η ανάλυση 

καρκινικών δειγµάτων αποκαλύπτει αναπάντεχα µεγάλη συχνότητα E-cadherin 

θετικών µεταστατικών όγκων. Μάλιστα η υψηλή αυτή έκφραση E-cadherin έχει 

συσχετιστεί µε αυξηµένη επιθετικότητα και αύξηση του καρκίνου του προστάτη [38] 

και έχει βρεθεί να υπερεκφράζεται και σε φλεγµονώδη καρκίνο του µαστού [39]. Στο 

µόριο της E-cadherin υπάρχει µία θέση κοπής α-σεκρετάσης στο εξωκυττάριο µέρος 

της πλασµατικής µεµβράνης που καταλύεται από διάφορες πρωτεάσες όπως MMPs, 

ADAM10, ADAM15, plasmin, kallikrein 7. Αυτό το κόψιµο µετατρέπει την ώριµη E-

cadherin σε δύο κοµµάτια, ένα εξωκυττάριο Ν-τελικό 80kDa και ένα ενδοκυττάριο C-

τελικό 38kDa. Το εξωτερικό κοµµάτι – που ονοµάζεται διαλυτή E-cadherin (sE-cad) – 

απελευθερώνεται από την πλασµατική µεµβράνη και διαχέεται στο εξωκυττάριο 

περιβάλλον και στην κυκλοφορία του αίµατος όπου δρα ως παρακρινές/αυτοκρινές 

σηµατοδοτικό µόριο. Αντιθέτως, το ενδοκυτταρικό κοµµάτι παραµένει ενσωµατωµένο 

στην πλασµατική µεµβράνη έως να κοπεί και από την εσωτερική µεριά από γ-

σεκρετάση (presinilin1/2). Αυτό το κόψιµο απελευθερώνει ένα κοµµάτι 33kDa στο 

κυτταρόπλασµα που λειτουργεί στην ενδοκυττάρια σηµατοδότηση Wnt/β-catenin [40, 

41]. Για θραύσµατα µεγέθους 50-80kDa που ανιχνεύουµε εµείς µε το αντίσωµα που 

χρησιµοποιούµε δεν γίνεται λόγος κάπου στη βιβλιογραφία. Ίσως αποτελούν επίσης 

κοµµάτια µε ρόλο στην καρκινογένεση ή την ενδοκυττάρια σηµατοδότηση αλλά προς 

το παρόν δεν µπορούµε να τα εξηγήσουµε. 

Αφού δεν καταφέραµε να δείξουµε επαγωγή του επιθηλιακού µάρτυρα E-

cadherin στα κύτταρά µας µε υπερέκφραση PML σκεφτήκαµε να ελέγξουµε µήπως η 

υπερέκφραση αυτή προκαλεί µείωση σε κάποιο µεσεγχυµατικό µάρτυρα. Τα MDA-

MB-231 κύτταρα – ως µεσεγχυµατικά – είναι γνωστό ότι εκφράζουν βιµεντίνη, µία 

πρωτεϊνη των ενδιάµεσων ινιδίων τύπου ΙΙΙ του κυτταροσκελετού που εκφράζεται στα 

µεσεγχυµατικά κύτταρα. Με Western blot είδαµε ότι µετά από επαγωγή της PML 

έκφρασης τα επίπεδα της πρωτεϊνης βιµεντίνης µειώνονται στα κύτταρά µας ήδη από 

τη δεύτερη ηµέρα και συνεχίζουν στα µειωµένα επίπεδα έως τη δέκατη ηµέρα που 

δειαρκεί το πείραµα (Εικόνα 21). Αυτό δείχνει ότι µε την υπερέκφραση PML τα 

κύτταρα αρχίζουν να αναδιοργανώνουν ίσως τον κυτταροσκελετό τους και σε 

επόµενο στάδιο ίσως αλλάζουν και το φαινότυπό τους.  
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Θα πρέπει να ελεγθούν και άλλοι επιθηλιακοί και µεσεγχυµατικοί µάρτυρες 

στα κύτταρα αυτά και θα πρέπει να αφεθούν ίσως και περισσότερες ηµέρες σε 

επαγωγή PML µε δοξυκυκίνη για µπορέσουµε να δούµε περισσότερες διαφορές. 

Εικόνα 21: Western blot 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρωτεϊνη PML θεωρείται ογκοκατασταλτικό γονίδιο καθώς εµπλέκεται σε 

διάφορα διαδικασίες του  κυττάρου µε ογκοκατασταλτική δράση όπως είναι ο 

κυτταρικός κύκλος, η κυτταρική αύξηση και η απόπτωση. Ως πωτεϊνη που εµπλέκεται 

στον καρκίνο λοιπόν, υποθέσαµε ότι µπορεί να ρυθµίζει µε κάποιο τρόπο και τη 

διαδικασία της επιθηλιο-µεσεγχυµατικής µετάβασης (ΕΜΤ). Η υπόθεση αυτή συνάδει 

µε το γεγονός ότι βρήκαµε ότι η PML πρωτεϊνη – και συγκεκριµένα η ισοµορφή IV - 

µπορεί να συνεντοπίζεται και να αλληλεπιδρά µε τις πρωτεϊνες διαµεσολαβητές του 

ΕΜΤ (EMT maediators) της οικογένειας bHLH Twist1 και Twist2. Επιπλέον, δείξαµε 

ότι η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται µέσω της περιοχής bHLH των Twists η οποία είναι 

υπεύθυνη για το διµερισµό αυτών των µεταγραφικών παραγόντων.  

Για τη βιολογική σηµασία της αλληλεπίδρασης αυτής µπορούµε να κάνουµε 

διάφορες υποθέσεις µε βάση τη βιβλιογραφία για τα PML σωµάτια. Αφενός ο 

εντοπισµός Twist στα PML σωµάτια µπορεί να γίνεται για να ρυθµιστεί η 

συγκέντρωσή του στον πυρήνα των κυττάρων. Εναλλακτικά µπορεί να 

στρατολογείται εκεί για να τροποποιηθεί µετά τη µετάφραση ώστε να ενεργοποιηθεί, 

να απενεργοποιηθεί ή να αλληλεπιδράσει µε κάποιο µεταγραφικό της εταίρο 

(συνενεργοποιητή ή συγκαταστολέα). Για να ελέγξουµε τις παραπάνω υποθέσεις 

χρειάζεται να δούµε σε ποια κύτταρα και υπό ποιες συνθήκες εντοπίζονται οι Twists 

στα PML σωµάτια. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας πήραµε ενδείξεις ότι µάλλον δεν 

ισχύει η υπόθεση της µετα-µεταφραστικής τροποποίησης. Oι τροποοποιήσεις αυτές 

– συνήθως φωσφορυλιώσεις – δρουν πάνω στη σταθερότητα των Twists. Με 

πειράµατα αναστολής της µετάφρασης µε κυκλοεξιµίδη δείξαµε ότι η σταθερότητα 

Twist2::GFP δεν αλλάζει όταν υπερεκφράσουµε PMLIV. Το αποτέλεσµα αυτό πρέπει 

να δοκιµαστεί και σε επίπεδο ενδογενούς πρωτεϊνης πριν καταλήξουµε σε 

συµπέρασµα.  

Παράλληλα µε τα παραπάνω πειράµατα θελήσαµε να ελέγξουµε αν η 

υπερέκφραση PML σε καρκινικά κύτταρα του µαστού µε µεσεγχυµατικό φαινότυπο 

µπορεί να έχει κάποια επίδραση στο φαινότυπό τους. Αρχικά κατασκευάσαµε έναν 

λεντι-ιικό φορέα έκφρασης PMLIV σε σύντηξη µε τον επίτοπο myc της οποίας την 

έκφραση µπορούµε να επάγουµε µε δοξυκυκλίνη. Παράλληλα µε την επαγωγή 

PMLIV επάγεται και η έκφραση GFP που χρησιµεύει ως µάρτυρας. Με την 

κατασκευή αυτή µολύναµε κύτταρα MDA-MB-231 και επιλέξαµε κλώνους. Οι κλώνοι 

αυτοί ελέγχηκαν για αποτελεσµατική επαγωγή µε δοξυκυκλίνη και βρήκαµε ότι ήδη 

από τη δεύτερη ηµέρα επώασης µε δοξυκυκλίνη, τα κύτταρα γίνονται πράσινα και 

επάγουν ~4 φορές αύξηση στο PML mRNA και στην PML πρωτείνη.  
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Σε περαιτέρω πειράµατα για την ανάλυση των κλώνων αυτών βρήκαµε ότι η 

επαγωγή PML καθυστερεί λίγο τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό των MDA-MB-231 

κυττάρων. Επίσης, η έκφραση PML οδηγεί σε µείωση των  επιπέδων mRNA δύο 

EMT mediators – των Zeb1 και Slug – οι οποίοι θεωρείται ότι µετά το ΕΜΤ δρουν για 

να διατηρήσουν το µεσεγχυµατικό φαινότυπο. Επιπλέον, µε Western Blot δείξαµε ότι 

υπερέκφραση PML ρίχνει τα επίπεδα της πρωτεϊνης βιµεντίνης, µιας πρωτεϊνης των 

ενδιάµεσων ινιδίων του κυτταροσκελετού που αποτελεί µάρτυρα µεσεγχυµατικών 

κυττάρων όπως τα MDA-MB-231. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι υπερέκφραση 

PML οδηγεί τα κύτταρα να αναδιοργανώσουν τον κυτταροσκελετό τους – σε 

συνδυασµό δε µε τα παραπάνω προτείνει ένα ενδεχόµενο η επαγωγή PML να 

ξεκινάει ένα πρόγραµµα αλλαγής του φαινοτύπου των κυττάρων. 

Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η PML πρωτεϊνη 

έχει κάποιο ρόλο στον κυτταρικό κύκλο και το φαινότυπο των καρκινικών κυττάρων 

MDA mB 231. χρειάζονται περαιτέρω πειράµατα που θα αποσαφηνίσουν το ρόλο 

αυτό και  θα βοηθήσουν στην κατανόηση των , µηχανισµών που χρησιµοποιούν τα 

καρκινικά κύτταρα για να γίνουν πιο επιθετικά και µεταστατικά.  
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