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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα microRNA είναι ένας μηχανισμός ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην 
οποία το RNA καταστέλλει την έκφραση συμπληρωματικών προς αυτών γονιδιών. Τα miR-
448 και miR-590 αποτελούν μερικά από τα microRNA από τα οποία εμπλέκονται στον 
καρκίνο. Εχει αποδειχθεί σε έρευνες ότι η καταστολή του miR-448 προκαλεί την επαγωγή 
της μετάπτωσης  του επιθηλίου σε μεσέγχυμα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί  την 
μετάσταση του καρκίνου καθώς αυξάνεται  η δυσδιειδιτικότητα του. Το miR-448 
επιτυγχάνει την επιδείνωση του καρκίνου στοχεύοντας  τη SATB1. Η SATB1 είναι ένας 
οργανωτής της χρωματίνης ο οποίος  προσδένεται  σε  περιοχές της χρωματίνης με υψηλό 
ποσοστό βάσεων  ΑΤ,οι οποίες  αντιστοιχούν στα MARs. Ο τρόπος δράσης της πρωτείνης 
συνίσταται στην οργάνωση-αναδιοργάνωση της τοπολογίας της χρωματίνης  σε θηλίες 
μέσω της οποίας επηρεάζουν την έκφραση πολλών γονιδίων  και το κυτταρικό φαινότυπο. 
Όταν λοιπόν μετά από χημειοθεραπεία μειώνεται η έκφραση του  miR-448 αυτόματα 
αυξάνεται η έκφραση του SATB1. Η έκφραση του SATB1 μεγαλώνει με την ενεργοιποιήση 
του μονοπατιού Wnt μέσω απακετυλίωσης του. Η αύξηση  SATB1 δίνει έναυσμα στο 
σηματοδοτικό μονοπάτι amphiregulin–υποδοχέα αυξητικού επιδερμικού παράγοντα 
(epidermal growth factor  re captor EGFR) το οποίο με την σειρά του οδηγεί στην έκφραση 
του Twist  1 και στην ενεργοποιήση του NF-kB (Z-D Xu et al,2010). 

Πρόσφατα έρευνες έχουν δείξει ότι το miR-590 έχει ως στόχο τους παράγοντες 
TGF-β1 και  TGF-βR II. Ο TGF-β υποκανονικές συνθήκες σταματάει  τον πολαπλασιασμό 
κυττάρων και προάγει τη διαφοροποιήση. Σε καρκινικά κύτταρα όμως προκαλεί 
αγγειογένεση και ανοσοκαταστολή αυξάνοντας την μεταστατική ικανότητα των κυττάρων. 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι επιπτώσεις που έχει η έκφραση των miR-448 
και miR-590 στα ΗΕΚ 293 επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα του νεφρού. 

 
 

Λέξεις-κλειδιά: mir-448,miR-590,SATB1 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑ 

 

Οι κινήσεις των κυττάρων  καθώς και οι αλλαγές του σχήματος τους  έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την πρώιμη ανάπτυξη, καθώς το έμβρυο πρέπει να μετατραπεί 
απο μία απλή σφαίρα ή κυτταρική στοιβάδα σε μια επιμηκισμένη δομή με αρκετές 
στοιβάδες κυττάρων. Η διαδικασία μέσς της οποίας αυτό επιτυγχάνεται ονομάζεται 
γαστριδίωση. Κατά την γαστριδίωση σχηματίζονται τρείς βλαστικές στοιβάδες το 
εξώδερμα, το μεσόδερμα και  το ενδόδερμα. 
  Μια μορφογενετική διαδικασία που αποτελεί  μέρος της γαστριδίωσης είναι η 
λεγόμενη «μετάπτωση του επιθηλίου σε μεσέγχυμα». Επιθηλιακά η μεσεγχυματικά 
κύτταρα μπορούν να θεωρηθούν όλα τα εμβρυίκά απο μορφολογική αποψη .Οι όροι αυτοί 
αφορούν το σχήμα και την συμπεριφορα των κυττάρων και όχι την εμβρυική  τους 
προέλευση. Το επιθήλιο είναι μια στοιβάδα κυττάρων διατεταγμένων πάνω σε μία βασική 
μεμβράνη. Κάθε κύτταρο παρουσιάζει σαφή πολικότητα (κορυφαία-βασική πλευρά) και 
ενώνεται με τα γειτονικά του μέσω εξειδικευμένων συνδέσμων. Το μεσέγχυμα είναι ένας 
όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αστεροειδή κύτταρα που βρίσκονται 
διασκορπισμένα σε χαλαρό εξωκυττάριο στρώμα. Μεγάλο τμήμα του εμβρύου   
αποτελείται απο μεσεγχυματικά κύτταρα που αργότερα σχηματίζουν ινοβλάστες, το 
λιπώδη ιστό, τους λείους μυς και τους σκελετικούς ιστούς. 
 Οι μεταπτώσεις επιθηλίου σε μεσέγχυμα παρατηρούνται όταν τα κύτταρα 
εγκαταλείπουν ένα επιθήλιο και αποχωρουν είτε μεμονωμένα είτε ως μεσεγχυματική 
μάζα. Αυτό συμβαίνει κατα την είσοδο των κυττάρων της επιβλάστης του του εμβρύου με 
σκοπό τον σχηματισμό της υποβλάστης ή κατά τον σχηματισμό της νευρικής ακρολοφίας 
από το ραχιαίο νευρικό σωλήνα. Πρόκειται για μία διαδικασία για την οποία απαιτείεται 
τοπική μείωση της συνάφειας μεταξύ των κυττάρων  που διαχωρίζονται και απομάκρυνση 
απο το επιθήλιο (SLACK). Η μορφογενετική αυτή αλλαγή πέρα απο την εμβρυογέννεση 
(type 1 EMT) παίρνει μέρρος στην επούλωση πληγών (type 2 EMT) καθώς και κατα την 
καρκινογένεση (type 3 EMT). 

Η κυτταρική συνάφεια επιτυγχάνεται με δεσμούς προσκόλλησης που υπάρχουν σε 
κάθε πόλο. Υπάρχουν τα ημιδεσμοσώματα τα οποία εκτείνουν απο το βασικό πόλο του 
κυττάρου και το προσκολλούν στην βασική μεμβράνη και οι στενοσύνδεσμοι που 
εκτείνονται πο τον κορυφαίο πόλο και συνδέουν το κύτταρο  με τα κύτταρα του 
περιβάλλοντος. Ρόλος  των στενοσυνδέσμων λοιπόν είναι η διασφάλιση του διακυτταρικού 
χώρου και η διατηρηση της βασοκορυφαίας πόλωσης  με το να χτίζεται ενα τοίχος 
ανάμεσα στα κορυφαία και βασικά κυτταρικα διαμερίσματα . Tα ημιδεσμοσώματα παίζουν 
ενα καίριο ρόλο στην ομοιόσταση του επιθηλιακού ιστού με την διατήρηση της 
διαφοροποίησης και της ζωής του, ενώ οι στενοσυνδέσμοι συμμετέχουν στον έλεγχο του 
κυταρικού πολλαπλασιασμού. H αρχιτεκτονική ενός διαφοροποιημένου επιθηλιακού ιστού 
που χαρακτηριζεται απο την βασοκορυφαία πόλωση  είναι επιγενετικό μονοπάτι για την 
διατήρηση μιας λειτουργικής διαφοροποιήσης (Plachot and Lelievre, 2004 ; Nelson and 
Brissel 2006). Οπότε όταν για κάποιο λόγο η κυτταρική οργάνωση αρχίζει να αλλάζει η 
πόλωση του κυττάρου μειώνεται, το κύτταρο ξεφεύγει απο το επίπεδο διαφοροποίησης 
του και τελικά εισάγεται στον κυτταρικό κύκλο. Η μετάπτωση του επιθηλίου δεν γίνεται σε 
πλήρως  μεσεγχυματικά κύτταρα καθώς διατηρείται συνήθως μια υποτυπώδη σύνδεση 
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μεταξύ κυττάρων . Ωστόσο η νέα μεσεγχυματική φύση του κυττάρου του εξασφαλίζει 
κινητικότητα και διεισδυτικότητα.  
  
 

 
 
Τα μονοπάτια που οδηγούν στην μετάπτωση του επιθηλίου δεν είναι πλήρως γνωστά, 
ωστόσο όλα ενεργοποιούν μεταγραφικούς καταστολείς της E-Cadherin όπως είναι το ZEB1, 
ZEB2, Twist, Snail και Slug (De kier et al ,2011). Κατά την διαδικασία αυτή οι 
χαρακτηριστικές πρωτείνες του επιθηλίου οι οποίες συμβάλλουν στη κυττταρική συνάφεια  
όπως είναι η E-Cadherin, η λαμίνη 511 και οι πρωτείνες του μονοπατιού MAPK/ERK   
μειώνονται ενώ αυξάνονται η Vimentin, οι πρωτείνες του μονοπατιού ERK και η λαμίνη 
411. Οι τελευταίες ανήκουν στο προφίλ των μεσεγχυματικών κυττάρων. 

 

 

Η SATB1 (SPECIAL AT-RICH SEQUENCE-BINDING PROTEIN-1) 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 

 Η SATB1 αποτελεί πρωτείνη χρωματινικής αρχιτεκτονκής και προσδένεται σε 
περιοχές χρωματίνης με υψηλό ποσοστό βάσεων ΑΤ, οι οποίες αντιστοιχούν στα MARs. Τα 
MARs (Matrix Attachment Region) είναι περιοχές της χρωματίνης που προσδένονται σε ένα 
τρισδιάστατο πλέγμα πρωτεινών, το ικκρίωμα. Αποτέλεσμα αυτής της οργάνωσης είναι η 
δημιουργία θηλιών ως μορφή οργάνωσης της. Ο τρόπος δράσης των πρωτεινών αυτών 
συνίσταται στην οργάνωση – αναδιοργάνωση της τοπολογίας της χρωματίνης σε θηλιές 
μέσω της οποίας επηρεάζουν την έκφραση πολλών γονιδίων και τελικά το κυτταρικό 
φαινότυπο.  
 Πρόσφατα έρευνες έχουν δείξει ότι ο οργανωτής της χρωματίνης SATB1 παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση του καρκίνου του μαστού. H SATB1 είναι μια πυρηνική 
πρωτείνη που σκιαγραφεί συγκεκριμένες επιγενετικές τροποποιήσεις σε συγκεκριμένους 
γονιδιακούς τόπους αυξάνοντας έτσι την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την 
μετάσταση και μειώνοντας την έκφραση ογκοκατασταλτικών. Έχει δειχθεί ότι η έκφραση 
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της SATB1 σε καρκινικούς ιστούς είναι υψηλότερη από ότι σε υγιείς (Mokbel Kl et al,1999). 
Επίσης σε πείραμα που έγινε με την καρκινική σειρά κυττάρων MDA-MB η καταστολή της 
SATB1 με δόλωμα DNA (decoy DNA) μειώνει την διεισδυτική και μεταστατική ικανότητα 
τους.Επιπλέον έχει αποδειχθεί πως η SATB1 ενεργοποιεί την έκφραση γονιδίων που 
σχετίζονται με κυτταρική σύντηξη, το κυτταρικό κύκλο, τους υποδοχείς ECM, σηματοδοτικά 
μόρια του μονοπατιού MAPK  κ.α. Επιπρόσθετα η SATB1 δεν εκφράζεται μόνο στα 
τελευταία στάδια του μαστού αλλά παρατηρείται και σε πρώιμα στάδια πριν την 
μετάσταση. Τα επίπεδα της στον πυρήνα αυτών των κυττάρων έχουν μεγάλη προγνωστική 
σημασία γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της πιθανότητας ανάπτυξης 
επιθετικού καρκίνου του μαστού σε ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της 
νόσου.  
 Ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν την έκφρασης της SATB1 είναι η 
καταστολή του miR-448  για το οποίο θα αναφερθώ παρακάτω.  
  
 
 
 

MicroRNA 

 

I. Ιστορία και ρόλος των micro RNAs στη γονιδιακή ρύθμιση  

 
Tα microRNAs είναι μόρια μικρών ριβονουκλεικών οξέων μήκους περίπου 22 

νουκλεοτιδίων που υπαρχουν σε όλα τα ευκαρυτικά κύτταρα εκτός από τους μύκητες και 
τα φύκη. Τα microRNAs είναι μεταμεταγραφικοί ρυθμιστές που προσδένονται σε 
συμπλητωματικά mRNA –στόχους οδηγώντας σε καταστολή της μεταγραφής και της 
απενεργοποίησης γονιδίων (Bartel et al, 2009).Τα microRNAs έχουν πολλαπλούς ρόλους 
στην αρνητική ρύθμιση όπως είναι η αποδόμηση του μεταγράφου,ο διαχωρισμός και 
καταστολή μετάφρασης. Ακόμη συμμετέχουν στην θετική ρύθμιση με ενεργοποίηση της 
μεταγραφής και της μετάφρασης. 

Ο Βικτωρ Αμπρος και οι συνεργάτες του το 1993 ανακάλυψαν την ύπαρξη των 
microRNAs μελετώντας το γονίδιο lin-14 στους Καινοραβδίτες.Συγκεκριμένα βρήκαν ότι η 
μεγάλη ποσότητα της  LIN-14 πρωτεινης ρυθμίζεται από ένα μικρό RNA προιόν που 
κωδικοποιείται από το το γονίδιο lin-14.Ολα ξεκινάνε από ένα πρόδρομο mRNA εξηνταένα 
νουκλεοτιδίων το οποίο ωριμάζει σε ένα mRNA εικοσιδύο νουκλεοτιδίων που περιέχει 
αλληλουχίες που είναι μερικώς συμπληρωματικές σε πολλαπλές αλληλουχίες στα 3’ UTR 
του lin-14 mRNA.Η συμπληρωματικώτητα αυτή είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει στην 
καταστολή της μετάφρασης του lin-14 mRNA σε LIN-14 πρωτεινη. Αναδρομικά το lin-14 
microRNA ήταν το πρώτο που αναγνωρίσθηκε αλλα τοτε θεωρηθηκε ως νηματοειδης 
ιδιοσυγκρασία.Το 2000 χαρακτηρίστηκε το δεύτερο RNA το let-7 το οποίο καταστέλει το 
lin-41, lin-14 ,lin-28 και το daf-1 κατά την  ανάπτυξη του  Καινοραβδίτη.Συντομα βρέθηκε 
ότι το let-7 είναι συντηρημένο σε πολλά είδη.  

Τα πλείστα microRNA γονίδια βρίσκονται σε διαγονιδιακές περιοχές ή στης μη 
κωδική (antisense) του γονιδίου και περίεχουν τον δικό τους mRNA υποκινητή και 
ρυθμιστικές μονάδες  (Kim VN et al ,2004).Μονο το 40% των microRNA υπάρχει στα 
ιντρονια ή ακόμα και στα εξώνια γονιδίων που παράγουν ή δεν παράγουν πρωτεινη 
(Bradley A,2004) Ακόμη συνήθως τα συγκεκριμένα έχουν την ίδια κατεύθυνση (sense 
orientation) με το γονίδιο που τα συμπεριλαμβάνει (host gene) οπότε ρυθμίζονται μαζί του 
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Αλλα miRNA γονίδια έχουν κοινό υποκινητή και αποτελούν το 42%-48% όλων των miRNA 
που ξεκινάνε από πολυκιστρωνικές μονάδες.Οι μονάδες αυτές έχουν δυο με εφτά 
διακριτές θηλιές (loops) απο τις οποίες βγαίνουν ώριμα miRNAs μετά από επεξεργασία .Η 
αλλαηλουχία του DNA δεν είναι αυτή που καθορίζει την τελική μορφη του ώριμου 
miRNA.Το  6% των ανθρώπινων miRNAs περνάνε από επεξεργασία (RNA editing) η οποία 
μετασχηματίζει συγκεκριμένα νουκλεοτίδια (site-specific) της RNA αλληλουχίας έτσι ώστε 
να παραχθούν διαφορετικά προιόντα από αυτά που κωδικοποιούνται από το DNA.Με τον 
τρόπο αυτό αυξάνεται η ποικιλομορφία και το εύρος της δράσης των miRNA πέρα από 
αυτό που ορίζει το DNA. 

Η μεταγραφή των μικρών αυτών μορίων γίνεται συνήθως από την RNA 
πολυμεράση ΙΙ (Kim Vn  et al,2004). H πολυμεράση συχνά προσδένεται σε έναν υποκινητή 
που βρίσκεται κοντα στην DNA αλληλουχία η οποία θα γίνει θηλία για το πρόδρομο mRNA. 
Στη συνέχεια στο μετάγραφο μπαίνει ένα μετασχηματισμένο νουκλεοτίδιο στο 5’άκρο ως 
«κάλυμμα» (cap) μια πολυΑ ουρά και τέλος ματίζεται.Το προιον που λέγεται πρωτογενή 
miRNA –θηλίες (stem loops).Oταν ένα πρόδρομο μόριο με θηλία (stem loop precursor) 
βρεθεί στο 3’ UTR το μετάγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομο miRNA και ως 
mRNA (Cullen et al ,2004).   

Τη μεταγραφή μπορεί να την επιτελέσει και η RNA pol ΙΙΙ, ειδικά όταν υπάρχουν 
ανοδικά αλληλουχίες Alu, όταν είναι t-RNA και όταν μιλάμε για ευρύς διασκορπισμένες 
επαναλήψεις θηλαστικών (mammalian wide interspersed repeats). Τέτοιες επαναλήψεις 
είναι οι LINE και SINE οι οποίες καλούνται και non-LTR ή poly-A retro(trans)posons, τα LTR 
retroposons τα οποία καλούνται και retrovirus-like elements και τα DNA transposons.  Ένα 
πρόδρομο mRNA (pri-mRNA) μπορεί να περιέχει από ένα μέχρι έξι πρόδρομα miRNA 
(miRNA precursors). Οι δομές αυτές μοιάζουν με hairpin-loops (θηλιές) και αποτελούνται 
από 70 νουκλεοτίδια η κάθε μια. Κάθε hairpin περιέχει περιστοιχίζουσες αλληλουχίες 
(flanked sequences) οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή επεξεργασία τους. Η 
δίκλωνη RNA δομή των hairpins σε ένα πρόδρομο pri-mRNA  αναγνωρίζεται από μια 
πυρηνική πρωτείνη, που ονομάζεται DiGeorge  Syndrome Critical Region 8 (DGCR8 ή  
«Pusha»). Η DGCR8 συνεργάζεται με το ένζυμο Drosha, μια πρωτείνη που κόβει RNA και 
μαζί σχηματίζουν το σύμπλοκο «Microprocessor».Σε αυτό το σύμπλοκο η DGCR8 
προσανατολίζει την RNAase III καταλυτική περιοχή της Drosha πάνω στο RNA. H Drosha με 
τη σειρά της απελευθερώνει hairpins των πρόδρομων miRNAs κόβοντας 11 νουκλεοτίδια 
από την βάση του hairpin.  Το πλέον επεξεργασμένο hairpin, γνωστό ως πρωτογενές miRNA 
(pre-miRNA) έχει προεξέχον ουρά δύο νουκλεοτιδίων (2 nt overhang) στο 3’ άκρο του. 
Αφού λοιπόν το miRNA έχει επεξεργαστεί και έχει μεταβεί από πρόδρομο σε πρωτογενές 
είναι να εξέλθει από τον πυρήνα, μια διαδικασία που μεσολαβείται από την πρωτείνη 
Exportin 5. Η πρωτείνη αυτή αποτελεί μέλος της οικογένειας των καρυοφερίνων και 
αναγνωρίζει τη δικλουκλεοτιδική ουρά στο 3’ άκρο του πρωτογενούς miRNA hairpin. Η 
μεταφορά στο κυτταρόπλασμα απαιτεί ενέργεια που παρέχεται μέσω  GTP που είναι 
προσδεδεμένα στην πρωτείνη RAS. Στο κυτταρόπλασμα το πρωτογενές miRNA κόβεται από 
το ένζυμο Dicer, μια πρωτείνη που έχει δράση RNAase III. Η ενδοριβονουκλεάση αυτή 
αλληλεπιδρά με το 3’ άκρο του hairpin και κόβει την θηλιά που ενώνει το 3’ με το 5’ άκρο 
αφήνοντας ένα miRNA:miRNA* ζεύγος μήκους 22 νουκλεοτιδίων. Παρόλο που κάθε κλώνος 
του ζεύγους μπορεί να αποτελέσει λειτουργικό miRNA μόνο ο ένας τελικά στρατολογείται 
στο RNA-επαγώμενο σύμπλοκο απενεργοποιήσης (RNA-induced silencing complex, RISC), 
όπου το miRNA και ο mRNA στόχος του αλληλεπιδρούν. Ο κλώνος του miRNA που πλέον 
συμπληρώνει το σύμπλοκο RISC επιλέγεται σύμφωνα με την θερμοδυναμική του αστάθεια 
και την μειωμένη συμπληρωματικότητα του σε σχέση με τον άλλο κλώνο (Krzyzosiak WJ, 
2004). Επίσης η θέση της θηλιάς μπορεί να επηρεάσει την επιλογή. Ο κλώνος που τελικά 
δεν επιλέγεται αποσυντίθεται. Σε κάποιες περιπτώσεις και οι δύο κλώνοι (miRNA:miRNA*) 
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επιλέγονται και γίνονται λειτουργικά  miRNAs που στοχεύουν διαφορετικούς mRNA 
πληθυσμούς.  
 Μέλη της οικογένειας αργοναύτη (AGO) έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
λειτουργία του RISC. Οι πρωτείνες αυτές χρησιμεύουν στην σίγηση που επάγεται από 
miRNA και περιέχουν δύο συντηρημένες περιοχές πρόσδεσης RNA. Οι περιοχές 
προσδένουν το ώριμο miRNA και το προσανατολίζουν ώστε να αλληλεπίδρασει με τον 
mRNA στόχο. Μερικοί αργοναύτες κόβουν μετάγραφα στόχους άμεσα, ενώ άλλοι 
προσελκύουν άλλες πρωτείνες για την μεταφραστική καταστολή (Mac RAE., 2009).  
 Η σίγηση γονιδίων μπορεί να επιτευχθεί είτε αποδομώντας το mRNA ή 
εμποδίζοντας τη μετάφραση του. Συνήθως η παρεμπόδιση της μετάφρασης όταν δεν 
υπάρχει πλήρης συμπληρωματικότητα μεταξύ miRNA και mRNA στόχου. Ακόμη και τότε 
όμως δύο με επτά νουκλεοτίδια του miRNA (seed region) πρέπει να είναι απόλυτα 
συμπληρωματικά (Enright et. al., 2007). Εκτός όμως από την καταστολή της μετάφρασης τα 
miRNAs  σε μερικές περιπτώσεις προκαλούν τροποποιήσεις στις ιστόνες και μεθυλίωση του 
DNA των υποκινητών το οποίο επηρέαζει την έκφραση των γονιδίων στόχων (Wu T. et. al., 
2009).  
 Άξια αναφοράς είναι η προσφορά των miRNA και ως φιλογενετικοί δέικτες καθώς ο 
εξελικτικός τους ρυθμός είναι εξαιρετικά αργός. Η προέλευση τους πιθανόν να επέτρεψε 
την ανάπτυξη της μορφολογικής καινοτομίας και παρέχοντας στην έκφραση γόνιδιων μια 
ανώτερη εξειδίκευση, επέτρεψαν την δημιουργία πολύπλοκων οργάνων.Τα miRNAs 
προήλθαν από τυχαίους σχηματισμούς hairpin σε μη κωδικά τμήματα του DNA και στη 
συνέχεια από διπλασιασμούς και μετασχηματισμούς των ήδη υπάρχοντων miRNAs. Ο 
εξελικτικός ρυθμός τους είναι συγκρίσιμος με εκείνον των μη κωδικών DNA 
επιβεβαιώνοντας την θεωρία της ουδετερότητας. Ωστόσο παλαιότερα miRNAs έχουν πολύ 
χαμηλότερο ρυθμό μεταβολής οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι όταν ένα miRNA αποκτήσει 
μια λειτουργία περνάει από εξονυχιστική επιλογή. Ένα miRNA μόλις καταστεί λειτουργικό 
σπανίως χάνεται από το γονιδίωμα του οργανισμού. Τα μόνα που καταστρέφονται είναι τα 
πρόσφατα συντιθέμενα τα οποία μάλλον δεν είναι λειτουργικά. Το γεγονός αυτό, ότι 
δηλαδή τα λειτουργικά miRNA σχεδόν δεν χάνονται ποτέ, τα χαρακτηρίζει ως ένα αξιόλογο 
φυλογενετικό δείκτη. Διευρευνούνται ακόμα ως υποψήφια για λύση φυλογενετικών 
προβλημάτων όπως είναι η σχέση των αρθρόποδων.  
 Η έκφραση των miRNAs μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με μια διαδικασία αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης δύο βημάτων. Πρώτο βήμα είναι η RT-PCR και το δεύτερο είναι η 
ποσοτικοποιήση μέσω Real Time-PCR. Τα miRNAs μπορούν επίσης να υβριδοποιηθούν με 
μικροσυστοιχίες (microarrays chips) τα οποία έχουν ιχνηθέτες για εκατοντάδες miRNAs 
στόχους ώστε να συγκριθούν τα διάφορα επίπεδα miRNA ανάμεσα σε διαφορετικά 
δείγματα. Τα miRNAs μπορούν επίσης να εντοπιστούν με υψηλής τεχνολογίας αλληλούχιση 
(high throughput sequencing).     
 Η δραση ενος miRNA πειραματικά μπορεί να κατασταλθεί χρησιμοποιώντας ένα 
lock nucleic acid oligo (LNA),ένα Morpholino oligo ή ένα 2-O-mεthylRNA oligo.Η ωρίμανση 
των miRNA μπορεί να κατασταλεί σε διάφορες φάσεις απο στερική παρεμπδιση απο 
ολιγονουκλεοτίδια.Ακομη οταν αυτα τα ολιγονουκλεοτίδια προσδεδεθούν στην 
αλληλουχία πρόσδεσης τους στο  miRNA το καταστελουν.Ενας ακόμη τρόπος να με τον 
οποίο μπορεί να αποσιωπηθεί ένα συγκεκριμένο miRNA είναι ένα συμπληρωματικό 
“antagomir”. Για τον in situ εντοπισμό ενος miRNA η χρήση του LNA αποτελεί ακόμη τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο (Owzczarzy R., 2006). Η κλειδωμένη διαμόρφωση του LNA 
προσφέρει υψηλά επίπεδα υβριδοποίησης και αυξάνει την ευαισθησία και την 
επιλεκτηκότητα της μεθόδου καθιστώντας την ιδανική για τον εντοπισμό μικρών μορίων 
miRNA. 
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 Η λειτουργία των miRNA είναι αναγκαία για τον οργανισμό, επόμενο είναι η 
δυσλειτουργία τους να οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις. Μερικά είδη miRNA έχουν 
συσχετισθεί με διάφορους τύπους καρκίνου (Hemann MT et.  al., 2005). Το miR-21 είναι το 
πρώτο ογκογονίδιο που έχει χαρακτηρισθεί ως ογκοmiR. Μια έρευνα με ποντίκια που 
έχουν δημιουργηθεί ώστε να παράγουν πλεονάζων c-Myc έδειξε ότι τα miRNA επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του καρκίνου. H c-Myc είναι μια πρωτείνη της οποίας κάποιες 
μεταλλαγμένες μορφές της σχετίζονται με τον καρκίνο. Μια άλλη έρευνα με ποντίκια στην 
οποία παρήγαγαν ένα πλεόνασμα από είδη miRNA που εντοπίζονται σε λεμφικά κύτταρα 
παρουσίασαν την ασθένεια σε 50 ημέρες και πέθαναν δύο εβδομάδες μετά. Αντιθέτως 
ποντίκια χωρίς το πλεόνασμα αυτό των miRNAs έζησαν για πάνω απο εκατό ημέρες 
(Hemann MT. et. al, 2005). Η λευχαιμία μπορεί να προκληθεί απο την ένθεση ενός ιικού 
γονιδιώματος δίπλα στη συστοιχία 17-92 των  miRNA οδηγώντας σε αυξημένη έκφραση 
αυτού του miRNA. 
 Έχει βρεθεί οτι δύο τύποι miRNA καταστέλουν την Ε2F1 πρωτεινη η οποία ρυθμίζει 
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Το miRNA προσδένεται στο mRNA πριν προλάβει να 
μεταφρασθεί σε πρωτείνη και να “ενεργοποιήσει” ή να “σβήσει” γονίδια (Mendel JT, 
2005). 

Μετρώντας την ενεργότητα ανάμεσα σε 217 γονίδια που κωδικοποιούν miRNA  
μπορεί κανείς να διακρίνει μοτίβα γονιδίων και να ταυτοποιήσει τον τύπο του καρκίνου. 
Ανάλογα με τις διάφορες «υπογραφές»  miRNA μπορούν να ταξινομηθούν και οι 
αντίστοιχοι καρκινικοί τύποι. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να προσδιορίσουν 
τον πρωταρχικό ιστό απο τον οποίο προήλθε ο καρκίνος και να οργανώσουν μια θεραπεία 
βασισμένο στον συγκεκριμένο τύπο ιστού. Το miRNA profiling ήδη έχει βοηθήσει στην 
διάγνωση ασθενών με χρόνια λυμφοματική λευχαιμία εντοπίζοντας εάν ο καρκινος εχεί 
ήπια ή επιθετική μορφή. Ερευνες που αφορούν διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν 
ή υπολείπονται συγκεκριμένα miRNA έχουν δώσει αρκετές πληροφορίες για το ρόλο των 
μικρών RNA σε διάφορες κακοήθιες. 

 

II. MicroRNA-448 και microRNA-590 

Τα miRNA που θα διερευνηθούν στην συγκεκριμένη εργασία είναι το miR-448 και 
το miR-590. Το miR-448 αποτελεί το πιο υποεκφραζόμενο miRNA μετά απο 
χημειοθεραπεία (Z-D Xu,2010). Η καταστολή του miR-448 σχετίζεται με την επαγωγή του 
ΕΜΤ στον καρκίνο του μαστού τόσο “in vivo” όσο και  “in vitro”. Η χρήση της τεχνικής της 
ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης σε συνδυασμό με ανάλυση της αλληλουχίας (chromatin 
immunoprecipitation – seq analysis), έχει δείξει ότι η καταστολή του miR-448 επάγει το 
ΕΜΤ στοχεύντας το mRNA του SATB1. Η αυξημένη έκφραση του SATB1 οδηγεί σε αυξημένα 
επιπεδα amphiregulin και επομένως σε αυξημένη έκφραση του υποδοχέα του επιδερμικού 
παράγοντα (EGFR). Ακόμη έχει ως επακόλουθο την αυξημένη έκφραση του Twist 1 και 
ενεργοποίηση του παράγοντα NF-kB. Επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι ο NF-kB 
ενεργοποιημένος από adriacyn προσδένεται άμεσα στον υποκινητή του miR-448 
καταστέλοντας έτσι την μεταγραφή. Σύμφωνα με τα παραπάνω οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι μάλλον υπάρχει θετική ανατροφοδότηση (positive feedback loop) 
ανάμεσα στον NF-kB και το miR-448 (Z-D Xu ,2010). 

To miR-590 πρόσφατα έχει συσχετισθεί με τον παράγοντα transforming growth 
factor beta-1 (TGFb-1). Συγκεκριμένα μια μελέτη που έγινε πάνω σε σκυλιά έδειξε ότι το 
TGFb-1 αποτελεί στόχος του miR-590 και η καταστολή αυτού του miR προκαλεί αύξηση 
στην έκφραση του TGFb. Σε κανονικά κύτταρα ο TGFb,δρώντας μέσα από το σηματοδοτικό 
του μονοπάτι διακόπτει τον κυτταρικό κύκλο στο G1 στάδιο, σταματώντας έτσι την 
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διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Στη συνέχεια επάγει την διαφοροποίηση ή προωθεί την 
απόπτωση. Όταν ένα κύτταρο μετασχηματισθεί σε καρκινικό, μέρη του TGFb μονοπατιού 
μεταλλάσονται και ο TGFb παράγοντας παύει να ελέγχει το κυτταρο. Τα καρκινικά αυτά 
κύτταρα καθώς και τα κύτταρα του άμεσου περιβάλλοντος (ινοβλάστες) ξεκινάνε να 
πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Παράλληλα τόσο τα καρκινικά όσο και τα γύρω κύτταρα 
αυξάνουν την παραγωγή του TGF-β. Ο παράγοντας αυτός δρα στα γύρω κύτταρα, στα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού, τα ενδοθηλιακά και τα λεία μυικά κύτταρα με αποτέλεσμα 
την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και την αγγειογένεση. Οι διαδικασίες 
αυτές αυξάνουν την διεισδυτικότητα του καρκίνου. Επιπρόσθετα ο TGF-β μεταλάσσει τα Τ 
κύτταρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες «επιτίθενται» στα καρκινικά κύτταρα σε Τ 
ρυθμιστικά τα οποία καταστέλλουν τη φλεγμονώδη αντίδραση. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα miR-590 και miR-
448 σχετίζονται με τις διαδικασίες που οδηγούν σε καρκίνο και αυτό ακριβώς θα 
προσπαθήσουμε να διευρυνήσουμε στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

 

ΡΕΤΡΟΙΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Οι ρετροιοί είναι RNA ιοί που διπλασιάζονται σε ένα κύτταρο ξενιστή 
χρησιμοποιώντας αρχικά την αντίστροφη μεταγραφάση με σκοπό να  δημιουργήσουν DNA 
από το RNA γονιδίωμα τους. Μόλις γίνει αυτή η μετατροπή το DNA τους εισάγεται στο 
γονιδίωμα του ξενιστή με την βοήθεια του ενζύμου της ιντεγκράσης. Σε αυτό το στάδιο ο 
ιος πολλαπλασιάζεται ως μέρος του γονιδιώματος του ξενιστή εκμεταλλευόμενος την 
μηχανή αντιγραφής του ξενιστή. 
  Οι ρετροιοί είναι ιοί που συσκευάζουν το γονιδίωμα τους και ζουν σε περίβλημα 
ενώ ανήκουν στην οικογένεια των Retroviridae. Την ικανότητα τους αυτή να 
ενσωματώνουν το γονιδίωμα τους σε αυτό του ξενιστή εκμεταλλεύονται οι επιστήμονες 
όταν θέλουν να εισάγουν διάφορα γονίδια της επιλογής τους σε κύτταρα. 
 Οι ιδιαίτερες αυτές ιδιότητες του ιού προέρχονται από συγκεκριμένα γονίδια του 
όπως το gag, pol και env. Το γονίδιο gag (group specific antigen) κωδικοποιεί τις δομικές 
πρωτείνες του ιού. Το γονίδιο pol (polymerases) κωδικοποιεί το ένζυμο της αντίστροφης 
μεταγραφάσης και της ιντεγκράσης οι οποίες είναι υπεύθυνες για την μετατροπή του RNA 
τους σε DNA και την εισαγωγή τους στο γονιδίωμα του κύτταρου ξενιστή. Τέλος το γονίδιο 
env κωδικοποιεί τις πρωτείνες του καψιδίου το οποίο περικλιεί τον ιό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 
 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η μελέτη της δράσης των micro RNA σε σηματοδοτικά μονοπάτια που αφορούν την 

καρκινογένεση απασχολεί αρκετά την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Στη 
διπλωματική αυτή εργασία στόχος μας είναι η διερεύνηση  και η μελέτη της επιρροής που 
έχει η έκφραση των miR-590 και miR-448 σε πρώιμα εμβρυικά κύτταρα νεφρού.   

Συγκεκριμένα το ζητούμενο της παρατήρησης μας ήταν να παρατηρήσουμε τον 
αντίκτυπο που έχουν τα δύο αυτά micro RNA σε παράγοντες όπως είναι ο TGF-β 
(Transforming growth factor beta) και ο SATB-1 (special AT-rich sequence-binding protein-1) 
οι οποίοι είναι γνωστοί για την ανάμειξη τους στην ογκογένεση και την μετάσταση.  
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3. Υλικά και Μέθοδοι  
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Οργανισμοί 
 
 Γενετικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα: 
 

 Escherichia coli, γενετική σειρά (strain) DH5 alpha (DH5a). 
 ΗΕΚ 293Τ 
 

 
 

Πρωτόκολλα 
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- MAXIPREP 

Η τεχνική αυτή αφορά μετασχηματισμούς βακτηρίων που έχουν επωαστεί σε φλάσκες 
ή κωνικές φιάλες όγκου >200mL. 

 Προσθέτουμε αντιβιοτικό σε καθαρό θρεπτικό LB σε τελική συγκέντρωση 1/1000. 

 Παίρνουμε μια σταγόνα από την υγρή καλλιέργεια που θέλουμε να μεγαλώσουμε 
και την προσθέτουμε στο θρεπτικό με το αντιβιοτικό. 

 Αφήνουμε την καλλιέργειά μας να επωαστεί overnight (O/N) στους 37οC υπό 
ανάδευση για να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες απαιτήσεις αερισμού για τα 
βακτήριά μας. 

 Την επόμενη μέρα μεταφέρουμε την καλλιέργειά μας σε πλαστικά baquets και 
φυγοκεντρούμε στις 5000rpm για 10min ώστε να πάρουμε τη βακτηριακή πελέτα. 

 Για την απομόνωση του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιούμε ειδικές κολώνες 

 Εξισσορόπηση της κολώνας προσθέτοντας 12mL equilibrium buffer.  

 Αφαιρούμε το υπερκείμενο (θρεπτικό) από τα baquets και προσθέτουμε 8mL 
παγωμένου equilibration buffer S1 που περιέχει RNAse προσπαθώντας να 
επαναδιαλυτοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα την βακτηριακή πελέτα. 

 Προσθέτουμε 8mL lysis buffer S2 για να λύσουμε τα κύτταρα. 

 Εξισσοροπούμε προσθέτοντας 8mL neutralization buffer S3, καθώς το S2 μπορεί να 
καταστρέψει το DNA αν παραμείνει σε επαφή με τα κύτταρα για χρόνο μεγαλύτερο 
των 5min. 

 Περνάμε από την κολώνα το μείγμα μας και το πλασμιδιακό DNA συγκεντρώνεται 
στο κάτω φίλτρο. 

 Μόλις περάσει ολόκληρο το διάλυμά μας πραγματοποιούμε δύο πλύσεις. Αρχικά 
πλένουμε την κολώνα μας με 5mL equilibrium buffer και ακολούθως αφού 
αφαιρέσουμε το πάνω φίλτρο (όπου έχουν συγκεντρωθεί κυτταρικά υπολείμματα 
και το γενωμικό DNA) ξεπλένουμε το κάτω φίλτρο με 8mL wash buffer. 

 Προσθέτουμε 5mL elution buffer και συγκεντρώνουμε το πλασμιδιακό DNA σε 
falcon που τοποθετούμε κάτω από την κολώνα. 

 Κατακρημνίζουμε το DNA με προσθήκη 3,5mL ισοπροπανόλης και φυγοκέντρηση 
στις 3000rpm για 30min. Πετάμε το υπερκείμενο και επαναδιαλυτοποιούμε την 
πελέτα μας σε νερό ή ΤΕ buffer σε όγκο που εξαρτάται από το μέγεθος της πελέτας 
μας. 
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 Αποθηκεύουμε στους -20oC. 

 Είναι καλό να τρέξουμε το DNA που απομονώσαμε σε gel αγαρόζης 1% για να το 
ποσοτικοποιήσουμε αλλά και για να δούμε την ποιότητα του απομονωμένου 
πλασμιδίου (αν είναι στην πλειοψηφία του nicked ή ακέραιο). 
 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- MΙΝΙPREP 

Η τεχνική αυτή αφορά μετασχηματισμούς βακτηρίων που έχουν επωαστεί σε φλάσκες 
ή κωνικές φιάλες όγκου <50mL. 

 Μεταφέρουμε σε σωληνάκια τους κλώνους που προέκυψαν από την επώαση στο 
τριβλίο. Κάθε σωληνάκι περιέχει 2mL θρεπτικό LB και αντιβιοτικό 1/1000. 

 Επωάζουμε τα σωληνάκια Ο/Ν (~18h) στους 37oC με ανακίνηση. 

 Την επόμενη μέρα, παίρνουμε 1mL από κάθε καλλιέργεια σε καθαρό eppendorf 
πάντα κάτω από λυχνία και φυγοκεντρούμε για 1min στις 6000rpm. 

 Αδειάζουμε το υπερκείμενο με το θρεπτικό μέσο και διατηρούμε τη βακτηριακή 
πελέτα. 

 Επαναδιαλυτοποιούμε με vortex σε 100μL διαλύματος S1 που περιέχει RNAse.  

 Προσθέτουμε 100μL S2 για να λύσουμε τα κύτταρα ανακινώντας καλά με την 
πιπέτα για να πάει παντού το S2. 

 Προσθέτουμε 100μL S3 για να εξουδετερώσουμε το S2, ανακινούμε καλά με το χέρι 
και φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min σε RT. 

 Παίρνουμε το υπερκείμενο (~300μL) και προσθέτουμε δύο όγκους αιθανόλης για 
να κατακρημνιστεί το DNA. Ανακινούμε καλά και φυγοκεντρούμε στις 14000rpm 
για 10min στους 4οC. 

 Απομακρύνουμε την αιθανόλη και στεγνώνουμε πολύ καλά την πελέτα. 

 Επαναδιαλυτοποιούμε σε 100μL ddH2O και αποθηκεύουμε στους -20oC. 

 
ΕΞΑΓΩΓΗ DNA ΑΠΟ ΜΠΑΝΤΑ GEL ΑΓΑΡΟΖΗΣ-GEL EXTRACTION 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την απομόνωση της επιθυμητής από ένα σύνολο 
μπαντών σε gel αγαρόζης. Το υλικό που παίρνουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά για να 
εντεθεί σε κάποιον επιθυμητό φορέα. 

 Κόβουμε την επιθυμητή μπάντα από το gel μας με ξυραφάκι αφού το έχουμε 
φωτίσει με UV. 

 Ζυγίζουμε το κομμάτι αγαρόζης και DNA που κόψαμε 

 Για κάθε 100 mg βάρους προσθέτουμε 200μL NT buffer του kit Nucleospin extract II 
(Macherey Nagel). 

 Επωάζουμε το eppendorf με το δείγμα μας στους 55oC και ανακινούμε καλά ανά 
5min μέχρι να λιώσει πλήρως η αγαρόζη. 

 Τοποθετούμε την στήλη του kit σε ένα tube συλλογής των 2mL και φορτώνουμε το 
δείγμα μας. 

 Φυγοκεντρούμε για 1min στα 11000g. Πετάμε ό,τι διέρχεται από τη στήλη (flow-
through) και κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να περάσει όλο το δείγμα μας από 
την στήλη κατακράτησης του DNA. 

 Προσθέτουμε 700μL ΝΤ3 buffer που περιέχει αιθανόλη στη στήλη και 
φυγοκεντρούμε στα 11000g για 1min ώστε να πλύνουμε την κολώνα μας. 
Απομακρύνουμε εκ νέου ό,τι περνάει. 
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 Στεγνώνουμε την μεμβράνη της κολώνας μας φυγοκεντρώντας στα 11000g για 
2min. 

 Εκλούουμε το DNA μας προσθέτοντας 15-50μL NE buffer, αφήνουμε σε 
θερμοκρασία δωματίου (RT) για 1min και φυγοκεντρούμε για 1min στα 11000g. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται όταν θέλουμε να συνενώσουμε ένα επιθυμητό 
ένθεμα (insert) με ένα πλασμιδιακό φορέα. Ο υπολογισμός των ποσοτήτων που 
προστίθενται γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:  

                      
         

        
 

(Τα μg τόσο του φορέα όσο και του insert υπολογίζονται αφού τρέξουμε αμφότερα σε gel 
αγαρόζης). 

Η αντίδραση γίνεται σε τελικό όγκο 20μL. Εκτός από τον φορέα και το ένθεμα που 
διαθέτουν τα κατάλληλα άκρα ή διαθέτουν και τα δύο τυφλά (blunt) άκρα, πρέπει να 
προστεθεί buffer λιγάσης (+ΑΤΡ) 2μL καθώς και ένζυμο λιγάσης που προέρχεται από το 
φάγο Τ4.   

 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-TRANSFORMATION  

Η τεχνική αυτή βρίσκει χρήση όταν θέλουμε να εισάγουμε σε βακτηριακά κύτταρα ένα 
πλασμίδιο που φέρει το επιθυμητό ένθεμα ύστερα από μοριακή συγκόλληση (ligation).  

 Χρησιμοποιούμε κύτταρα E.coli του στελέχους DH5 τα οποία έχουν καταστεί 
προηγουμένως επιδεκτικά στον μετασχηματισμό ύστερα από ειδική επεξεργασία 
με CaCl2. 

 Προσθέτουμε την ligation μας ή το πλασμίδιο μας, ώστε το DNA να έρθει σε επαφή 
με τα βακτηριακά κύτταρα, και επωάζουμε για 30min σε ξηρό πάγο. 

 Πραγματοποιούμε θερμικό σοκ στους 42oC για 1,5min ακριβώς, ώστε να 
υποβοηθήσουμε την είσοδο του πλασμιδίου μας στα επιδεκτικά κύτταρα. 

 Αφήνουμε για 1min στον πάγο. 

 Προσθέτουμε στο eppendorf με τα βακτήρια 900μL καθαρό θρεπτικό LB χωρίς 
αντιβιοτικό και επωάζουμε στους 37oC για 30min-1h ώστε τα βακτήριά μας να 
καταφέρουν να ανακάμψουν ύστερα από το θερμικό σοκ. 

 Παίρνουμε τα 100μL και τα βάζουμε σε καθαρό eppendorf (1/10) και 
φυγοκεντρούμε την υπόλοιπη ποσότητα (9/10) στις 6000rpm για 5min. 

 Αφού αφαιρέσουμε την μεγαλύτερη ποσότητα του υπερκειμένου και 
επαναδιαλυτοποιήσουμε την πελέτα, απλώνουμε τα κύτταρα σε τριβλία με στερεό 
θρεπτικό LB μέσο και το κατάλληλο αντιβιοτικό. Μόνο όσα βακτήρια έχουν 
ενσωματώσει το πλασμίδιο μας που διαθέτει το γονίδιο ανθεκτικότητας στο 
συγκεκριμένο αντιβιοτικό θα καταφέρουν να επιβιώσουν. 

 Αφήνουμε τα τριβλία στους 37oC για όλο το βράδυ (Ο/Ν) ώστε να αναπτυχθούν τα 
βακτήρια με το πλασμίδιό μας και να σχηματίσουν αποικίες. 

 Την επόμενη μέρα, παίρνουμε κατά το δυνατόν μοναδιαίες αποικίες από το τριβλίο 
μας και μεγαλώνουμε την αποικία μας σε θρεπτικό υλικό με αντιβιοτικό (σε κωνική 
φιάλη ανάλογα με το πόσο μεγάλη καλλιέργεια θέλουμε να έχουμε). Η επώαση 
γίνεται ξανά Ο/Ν στους 37oC. 
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ΕΞΑΓΩΓΗ RNA ΑΠΟ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (RNA EXTRACTION) 

 Συλλέγουμε τα κύτταρά μας με την ειδική ξύστρα και τα τοποθετούμε σε 
eppendorf. 

 Φυγοκεντρούμε με 6000rpm για 5min ώστε να κατακρημνίσουμε την κυτταρική 
πελέτα. 

 Ξεπλένουμε με 500μL 1x PBS και φυγοκεντρούμε εκ νέου στις 6000rpm για 5min. 

 Προσθέτουμε 250μL Trizol® Reagent (Invitrogen) και επαναδιαλυτοποιούμε με 
vortex. Το Trizol είναι ένα μονοφασικό διάλυμα που περιέχει φαινόλη και τον 
χαοτροπικό παράγοντα guanidinium isothiocyanate. Το διάλυμα αυτό έχει την 
ικανότητα να λύει τα κύτταρα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη ακεραιότητα του 
RNA. 

 Προσθέτουμε 50μL χλωροφόρμιο και ομογενοποιούμε με vortex. 

 Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min σε RT. 

 Κρατάμε την πάνω φάση που περιέχει το RNA μας σε νέο eppendorf (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Δεν πρέπει να πάρουμε από την μεσόφαση διότι εκεί κρατιέται το γενωμικό DNA) 

 Κατακρημνίζουμε προσθέτοντας 125μL ισοπροπανόλης (δηλαδή τον μισό όγκο του 
αρχικού αντιδραστηρίου Trizol που προσθέσαμε). 

 Ανακινούμε πολύ καλά με το χέρι. 

 Επωάζουμε για 10min στον εργαστηριακό πάγκο, δηλαδή σε RT. 

 Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min στους 4oC. 

 Το RNA κατακρημνίζεται στην πελέτα και αφαιρούμε προσεχτικά το υπερκείμενο. 

 Επαναδιαλυτοποιούμε την πελέτα σε 20μL ddH2O. 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ DNAΣΗΣ 

 
Για την αντίδραση αυτή χρησιμοποιούμε και τα 20μL του επαναδιαλυτοποιημένου 

RNA. Επίσης, βάζουμε 3μL DNAse buffer και 3μL DNAse enzyme, ενώ σταθεροποιούμε τον 
τελικό όγκο στα 30μL μετά από προσθήκη 4μL ddH2O. 
Επωάζουμε στους 37oC για 1/2h, ώστε να λάβει χώρα αποτελεσματικά η αντίδραση. 

 Αμέσως μετά, αυξάνουμε τον όγκο των δειγμάτων στα 150μL προσθέτοντας 120μL 
ddH2O. 

 Προσθέτουμε ίσο όγκο (150μL) παγωμένης φαινόλης και ομογενοποιούμε με 
vortex. 

 Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min σε RT. 

 Απομονώνουμε την πάνω φάση (RNA) σε νέο eppendorf. 

 Προσθήκη ίσου όγκου (150μL) χλωροφορμίου και vortex. 

 Φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 10min σε RT. 

 Απομόνωση της πάνω φάσης. 

 Κατακρήμνιση με ίσο όγκο (150μL) ισοπροπανόλης. 

 Ανακίνηση με το χέρι και επώαση σε RT για10min. 

 Φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 10min στους 4oC. 

 Αφαίρεση του υπερκειμένου και επαναδιαλυτοποίηση σε όγκο που εξαρτάται από 
την πελέτα. 

 Φωτομέτρηση του RNA. 
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ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ-PCR 

Η μέθοδος αυτή βρίσκει χρήση όταν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε in vitro σε 
εκατομμύρια αντίγραφα ένα επιθυμητό τμήμα DNA. Για κάθε δείγμα μας 
χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα συστατικά (Vτελ=20μL): 

 2μL γενωμικού DNA αραιωμένου ώστε να έχει συγκέντρωση 50-100ng 

 2μL 10x buffer Taq 

 2μL 25mM MgCl2 (το Mg είναι απαραίτητο για την κατάλυση από την DNA 
πολυμεράση) 

 0.2μL 10mM dNTPs 

 1μL 5’ (forward) primer 

 1μL 3’ (reverse) primer 

 11.7μL ddH2O 

 0.1μL Taq polymerase enzyme 

 
ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ- REAL TIME PCR 

Η μέθοδος αυτή βρίσκει χρήση όταν θέλουμε να ποσοτικοποιήσουμε την ποσότητα 
ενός τμήματος cDNA (και εμμέσως του μεταφράφου από το οποίο προκύπτει μέσω 
αντίγραφης μεταγραφής-πρωτόκολο 6). Η διαφορά με την κλασική PCR είναι η χρήση 
της χρωστικής SybrGreen, η οποία έχει την ικανότητα να εισχωρεί (intercalate) σε 
δίκλωνα τμήματα DNA σε ποσότητα ανάλογη με το πλήθος των τμημάτων DNA που 
περιέχονται σε ένα δείγμα. Επίσης στην αντίδραση πραγματικού χρόνου, βρίσκουν 
χρήση και standards γνωστής συγκέντρωσης που περιέχουν κλωνοποιημένο σε φορέα 
το τμήμα που πολλαπλασιάζουν οι primers μας. Έτσι καταφέρνουμε να έχουμε μια 
πρότυπη καμπύλη από standards και να μετράμε το προϊόν μας με βάση τα προϊόντα 
αυτά που είναι γνωστής συγκέντρωσης. Για κάθε δείγμα, χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα συστατικά: 

 2μL template 

 2μL 10x buffer Taq 

 2μL 25mM MgCl2 

 0.2μL 10mM dNTPs 

 0.2μL 5’ (forward) primer 

 0.2μL 3’ (reverse) primer 

 1μL SybrGreen 

 12.2μL ddH2O 

 0.2μL Taq DNA polymerase enzyme 
 
 
 
 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ (LUC ASSAY)  

Η δοκιμασία αυτή μετράει τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της λουσιφεράσης. Το 
ένζυμο αυτό έχει την δυνατότητα κατάλυσης της οξείδωσης του υποστρώματος 
λουκιφερίνη σε οξυλουκιφερίνη. Κατά την αντίδραση αυτή ελευθερώνεται φως, το οποίο 
μπορεί ακολούθως να μετρηθεί με τη χρήση ειδικού οργάνου (λουμινόμετρο).  

 Quickspin του διαλύματος που περιέχει τα κύτταρά μας. 
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 Απομάκρυνση του υπερκειμένου της φυγοκέντρησης. 

 Προσθέτουμε στις κυτταρικές πελέτες 100-150μL Tris 0.25M, pH=7.8. 

 Λύουμε τα κύτταρά μας με χρήση υπερήχων για ελάχιστο διάστημα. 

 20μL από κάθε κυτταρικό εκχύλισμα τοποθετείται σε νέο eppendorf. 

 Προσθέτουμε ίσο όγκο (20μL) Luc υποστρώματος λίγο πριν την είσοδο του 
δείγματος στο λουμινόμετρο για μέτρηση. 

 Μέτρηση της φωταύγειας της λουσιφεράσης. 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Β-ΓΑΛΑΚΤΟΖΙΔΑΣΗΣ (LacZ ASSAY) 

Η δοκιμασία αυτή μετράει τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης. 
Χρησιμοποιείται όταν τα πλασμίδια που χρησιμοποιούμε για διαμόλυνση (transfection) 
εκφράζουν το ένζυμο αυτό (π.χ CMV-LacZ), για να κανονικοποιήσουμε τα αποτελέσματα 
του Luc assay, επειδή ο δείκτης διαμόλυνσης των κυττάρων δεν είναι ο ίδιος. 

 Βάζουμε σε microtiter 20μL κυτταρικού εκχυλίσματος που έχει προκύψει από 
χρήση υπερήχων, όπως και στην περίπτωση του Luc assay. 

 Προσθέτουμε το υπόστρωμα της β-γαλακτοζιδάσης ONPG, 30μL για κάθε δείγμα. 

 Προσθέτουμε σε κάθε δείγμα 170μL LacZ buffer. 

 Αφήνουμε μέχρι να αρχίσουν να κιτρινίζουν τα πηγαδάκια και μετράμε στο 
κατάλληλο όργανο. 

 
ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ (TRANSFECTION) ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ KAI 
CaCl2 

Αποτελεί ένα γρήγορο, φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο διαμόλυνσης 
ευκαρυωτικών κυττάρων με μια ή περισσότερες πλασμιδιακές κατασκευές. Η αρχή της 
μεθόδου είναι ότι το DNA που είναι φορτισμένο αρνητικά συσσωματώνεται με τα 
θετικά ιόντα ασβεστίου και στην συνέχεια κατακάθεται πάνω στα κύτταρα λόγω της 
προσκόλλησης σε αρνητικά φωσφορικά άλατα μεγάλου μοριακού βάρους. Η 
αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο που 
χρησιμοποιούμε για τα πειράματά μας (π.χ κύτταρα HeLa διαμολύνονται πιο δύσκολα 
σε σχέση με τα 293 ΗΕΚ). Ο συνολικός όγκος ο οποίος προστίθεται σε κάθε πηγαδάκι 
είναι το 1/10 του όγκου του θρεπτικού που αυτό περιέχει. Η ποσότητα του πλασμιδίου 
που προσθέτουμε διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του πηγαδιού (π.χ σε μια 6-well 
plate βάζουμε περί τα 5μg πλασμιδίου και σε μια 12-well plate 2.5μg).  

 Ελέγχουμε αν τα πλασμίδια μας είναι σε καλή κατάσταση (υπερελικωμένα και όχι 
με εγκοπές) και τα ποσοτικοποιούμε τρέχοντάς τα σε gel αγαρόζης. 

 Το πρώτο μίγμα που χρησιμοποιούμε (μισός από τον συνολικό όγκο) περιέχει CaCl2 
2.5Μ (20x) αραιωμένο 10 φορές, τα πλασμίδιά μας και ddH2O ώστε να 
συμπληρωθεί ο μισός όγκος. 

 Προσθέτουμε άλλο μισό όγκο φωσφορικά άλατα Hebs (2x). Έτσι, τελικά φτάνουμε 
να έχουμε 1x CaCl2, 1x Hebs και τα DNA μας. 

 Αφήνουμε να επωαστεί το διάλυμά μας για 15min στον απαγωγό μέχρι να 
σχηματιστεί το ίζημα και το προσθέτουμε με προσοχή στα κύτταρα. 

 Τα κύτταρα τα επωάζουμε στους 37oC Ο/Ν ώστε να αναπτυχθούν. 

 Την επόμενη μέρα ξεκολλάμε τα κύτταρα με προσθήκη 1mL PBS-EDTA και τα 
μαζεύουμε. 
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4. Αποτελέσματα 
 

 
Το Snail 2 (Slug) Cdna πλήρους μεγέθους εισήχθη σε πλασμιδιακό φορέα 

pbluescript.Το Snail 2 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που επάγει την μετάπτωση του 
επιθηλίου σε μεσέγχυμα και εμπλέκεται σε πολλά μονοπάτια όπως είναι το wnt. Η 
κατασκευή αυτή εισήχθη με παροδική διαμόλυνση με χρήση φωσφορικών αλάτων σε 
MCF10-A καρκινικά κύτταρα του μαστού. Στα κύτταρα αυτά διεξήχθει δοκιμασία RT-PCR. 
Στη πρώτη γραφική παράσταση βλέπουμε τα αποτελέσματα της Real Time-PCR με 
εκκινητές που υβριδοποιούν το Snail 2. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα το Snail 2 
εκφράζεται κανονικά στα κύτταρα MCF10-A μετά την διαμολυνση τους. 

 

 
 

 

Στο δέυτερο διάγραμμα βλέπουμε τα αποτελέσματα της Real Time-PCR με 
εκκινητές για την E-Cadherin. H πρωτείνη αυτή είναι χαρακτηριστική πρωτείνη του 
επιθηλίου καθώς είναι υπέυθυνη για την κυτταρική προσκόλληση. Το Snail 2 είναι ένας 
χαρακτηριστκός μεσεγχυματικός  μεταγραφικός παράγοντας. Η Real Time-PCR αυτή τη 
φορά  δεν έδωσε τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το Snail 2 και πάλι εμφανίζει υψηλά 
επίπεδα ενώ σύμφωνα με την υπόθεση μας θα έπρεπε να εμφανίζει χαμηλά.  
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Πλασμιδιακή κατασκευή 1 
 

Το πλασμίδιο PBil  διαθέτει ένα TRE (Tet Response Element) το οποίο το εξήχθη με 
την χρήση των περιριστικών ενζύμων Pst l και SseB l τα οποία έχουν θέση κοπής 
εκατέρωθεν. Ταυτόχρονα γίνεται πέψη του πλασμιδίου LMP με Bgl ll ώστε να εισηχθή σε 
αυτό ως ένθεμα το TRE. Στην συνέχεια  δημιούργησα τυφλά ακρα χρησιμοποιώντας το 
ένζυμο  Klenow. Η αλληλουχία της TRE είναι 459 βάσεις οπότε προσπαθώντας να 
απομονώσω την ζώνη αυτή τρέχω το ΄κομμενο΄ πλεον πλασμίδιο PBil σε gel αγαρόζης 
(εικόνα 1). Στο επόμενο βήμα με την τεχνική απομόνωσης  DNA από gel (gel extraction) 
πήρα την επιθυμητή ζώνη. Το επόμενο βημα είναι η αντίδραση μοριακής συγκόλλησης  
επειδή όμως απαιτείται η μέγιστη δυνατή καθαρότητα των μορίων  κατακρημνίζουμε το 
κομμένο πλασμίδιο LMP ώστε να φύγουν τα υπολείματα του ένζυμου. Τέλος κάνουμε την 
αντίδραση  μοριακής συγκόλλησης. Τώρα έχουμε το πλασμίδιο LMP με την αλληλουχία TRE 
(εικόνα 2). Τα στοιχεία TRE μπορούν να προσδένουν τις συνθετικές πρωτεΐνες tTA ή rtTA 
(ανάλογα με την παρουσία ή όχι τετρακυκλίνης ή του αναλόγου της δοξοκυκλίνης). Η 
συνθετική πρωτεΐνη rtTA έχει τέσσερις αμινοξικές αλλαγές σε σχέση με την tTA (tetR DNA 
binding επικράτεια και VP16 transactivation επικράτεια). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μπορεί να δράσει ενεργοποιητικά μόνο παρουσία dox στο καλλιεργητικό μέσο αφού 
προσδεθεί σε στοιχεία TRE ανοδικά διαφόρων γονιδίων. Η επαγωγή (tet-on) ή η καταστολή 
(tet-off) της έκφρασης γονιδίων μέσω dox είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος επαγωγής ή 
καταστολής της έκφρασης επιθυμητών γονιδίων. 

 
 
Πλασμιδιακή κατασκευή 2 
 

Από γενωμικό DNA κλωνοποιήθηκε η αλληλουχία mir-448 και mir-590 με εκκινητή 
στο 3’ άκρο ο οποίος έχει θέση κοπής για το ένζυμο EcoR l και εκκινητή στο 5’ακρο με θέση 
κοπής για το ένζυμο  Xho l. Αφού πάρει μέρος η αντιδραση αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης τρέχουμε σε gel αγαρόζης.Το επιθυμητό προιόν έχει μέγεθος 128bp για το 
mir-448 και 115 bp για το mir-590 (εικόνα 3). Στην συνέχεια έγινε πέψη με τα ένζυμα EcoR l 
και  Xho l στα τμήματα των mir καθώς και στο πλασμίδιο LMP. Tέλος ακολούθησε η 
αντίδραση μοριακής συγκόλλησης. Τώρα έχουμε ένα πλασμίδιο  LMP που περιέχει την 
αλληλουχία του mir-448 και ένα πλασμίδιο LMP το οποίο περιέχει την αλληλουχία του mir-
590. Επιλέχθηκε συγκεκριμένα αυτό το πλασμίδιο καθως περιέχει δύο αλληλουχίες mir-30 
οι οποίες συμβάλουν στην έκφραση του γονιδίου που έχουμε ενθέση. 
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Στη συνέχεια οι πλασμιδιακές αυτές κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν  στην διαμόλυνση ΗΕΚ 
293Τ καρκινικών κυττάρων του επιθηλίου του νεφρού. Τα κύτταρα αυτά αφού μεγάλωσαν 
σε αποικίες  χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση του RNA τους. Ακολούθησε Real Time-
PCR με εκκινητές για το SATB1 και ως control χρησιμοποιήθηκαν τα γονίδια της ακτίνης και 
του 18s. Δυστυχώς όμως δεν έδωσε κάποιο αποτέλεσμα.  
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5. Συζήτηση 
 

Στην πτυχιακή αυτή ασχοληθήκαμε με  τα miR-448 και miR-590. Συγκεκριμένα σκοπός μας 
ήταν να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση τους με την πρωτείνη SATB1. Η πρωτείνη αυτή όπως 
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή είναι  οργανωτής της χρωματινικής δομής και παίζει σπουδαίο ρόλο 
στην καρκινογέννεση. Οι επιγενετικές τροποποιήσεις που ασκεί σε συγκεκριμένους 
γονιδιακούς τόπους αυξάνουν την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την μετάσταση 
και μειώνουν την έκφραση ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Ακόμη  έρευνα  που έχει γίνει, έχει 
δείξει  ότι το miR-590 έχει ως στόχο το transforming growth factor beta (TGFb-1) το οποίο με 
την σειρα του σχετίζεται με μονοπάτια που οδηγούν προς την καρκινογέννεση. Από τα 
παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα η σπουδαιότητα των  miR-448 και miR-590 οσον αφορά την 
καρκινογέννεση οπότε θα ηταν σκόπιμο να επαναλάβουμε όλα τα πειράματα μέχρι να εκλάβουμε 
ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. 
 Εκτός από τον καρκίνο η μεταβλημένη ρύθμιση της έκφρασης των miRNA σχετίζεται και με 
άλλες ασθένεις. Ο υποτιθέμενος ρόλος τους ως ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά μας δίνει την 
ευκαιρία και την δυνατότητα να δημιουργήσουμε στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες. 
 Επίσης η λειτουργία τους σε μια σειρά από καλοήθεις παθήσεις ανοίγει μια νέα αγορά για 
θεραπείες βασισμένες σε  microRNA. Μέσα από την εκτεταμένη έρευνα οι επιστήμονες στο μέλλον 
θα επιτύχουν τον άρτιο χειρισμό των miRNA με τελικό σκοπό την δημιουργία φαρμάκων για τη 
θεραπεία πολλών κοινών ασθενειών (Kerin MJ et al ,2011). 
  Στο προσκήνιο τώρα είναι μια καινούρια θεωρία που υποστηρίζει ότι τα 
αγγελιοφόρα mRNA, τα μεταγραφόμενα ψευδογονίδια και τα μη κωδικά RNA 
«συνομιλούν» μεταξύ τους μέσω στοιχεία ανταπόκρισης miRNA (miRNA response elements 
MREs). Εικάζεται ότι η δραστηριότητα  αυτού του ενδογενούς ανταγωνιστικού RNA ( competing 
endogenous RNA,ceRNA) αποτελέι  ένα δίκτυο ρύθμισης, μεγάλης κλίμακας, το οποίο 
επεκτείνει τις λειτουργικές γενετικές πληροφορίες του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ακόμη 
ενδέχεται να συμμετέχει σε πολλές ασθένειες ανάμεσα σε αυτές και ο καρκίνος. Η 
δραστηριότητα αυτή των  ceRNA μπορεί να δώσει φώς σε τούνελ εξελικτικών ερωτημάτων 
καθώς και αναπάντητα ερωτήματα περι περιπλοκότητας των οργανισμών. Παρόλο που οι 
γνώσεις των επιστημών πάνω σε αυτό το πεδίο είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, υπάρχουν 
τα κατάλληλα πειραματικά εργαλεία για τη αναγνώριση των περιοχών πρόσδεσης των  
microRNA και την καταγραφή του λεξικού της  «γλώσσας» ceRNA. Aπώτερος σκοπός αυτού είναι 
η χειραγώγηση των ρυθμιστικών δικτύων τα οποία λειτουργούν μεσω ανταγωνισμού των 
miRNA (Pandolfi et al., 2011). Με τον τρόπο αυτό θα απαντηθουν ερωτηματα όπως το γιατί υπάρχουν 
αυτά τα δίκτυα, πώς εξελίχθηκαν και τι συνέπειες υπάρχουν όταν δυσλειτουργούν. 
Με  λίγα λόγια η επιστημονική κοινότητα εναποθέτει πλεον αρκετες  ελπιδες στα miRNA καθώς  η 
πλήρη αποκριπτογράφηση τους θα προφέρεις μια πλειάδα γνώσεων πανω σε μηχανισμούς 
ασθενειών,θεραπευτικές μεθόδους και εξελικτκτική ιστορία. 
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