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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Διέργεση μακροφάγων ποντικού με λιποπολυσακχαρίτη (LPS) προκαλεί την 

ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν σε έκφραση του TNFα, καθώς και 

άλλων προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. 

 Στη παρούσα εργασία μελετήσαμε την αλληλεπίδραση του γονιδίου του TNFα με 

άλλα 4 γονίδια E4F1, Arrb1, Adipor1, P2rX4 μετά από διέγερση με LPS, για να 

διαπιστώσουμε αν παρατηρούμε δια-χρωμοσωμικές ή και ενδο-χρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις. Στη συνέχεια, μελετήσαμε την έκφραση των αλληλομόρφων των 

γονιδίων αυτών μετά από διέγερση με LPS. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρούνται τόσο δια-χρωμοσώμικές όσο και 

ενδο-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις. Δια-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις παρατηρούμε 

ανάμεσα σε TNFα και Arrb1, Adipor1, P2rX4 ενώ ενδο-χρωμοσωμικές ανάμεσα σε TNFα και 

E4F1. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο μοτίβο αλληλεπίδρασης με τον TNFα για κανένα από τα 4 

γονίδια. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ενδο-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις, δια-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις, 

TNFα, LPS. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις 

Υπάρχουν γενετικοί τόποι ή ακόμα και ολόκληρα χρωμοσώματα που εντοπίζονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές στον πυρήνα. Στις περιοχές αυτές, οι οποίες ονομάζονται 

territories, το κάθε χρωμόσωμα βρίσκεται σε ένα περιορισμένο και ειδικό χώρο. Οι 

αλληλουχίες DNA του χρωμοσώματος στην επικράτεια οργανώνονται σε ετεροχρωματίνη 

και ευχρωματίνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες χρωμοσωμικές λούπες που περιέχουν 

ενεργά γονίδια εκτείνονται πέραν των καθορισμένων χρωμοσωμικών επικρατειών. Όπως η 

κυτταρική διαφοροποίηση προχωρά, αλλαγές στη μεταγραφική ενεργότητα  είναι συχνά 

συνδεδεμένες με αλλαγές στη πυρηνικό εντοπισμό των χρωμοσωμάτων. Μεταγραφικά 

ρυθμιστικά στοιχεία όπως  locus control region, ενισχυτές ή insulator δρουν με το αλλάζουν 

θέση σε συγκεκριμένους γενετικούς τόπους σε περιοχές με ή χωρίς μεταγραφική 

δραστηριότητα. 

Πλέον, μετά από πολλά χρόνια μελέτης και πειραμάτων είναι αρκετά χαρακτηρισμένες 

οι χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις. Πέραν των intra-χρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων που 

είχαν χαρακτηριστεί αρχικά, και οι inter-χρωμοσωμικές είναι γνωστές. Αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ χρωμοσωμάτων χαρακτηρίστηκαν από Spilianakis et al, που απέδειξαν μία 

ρυθμιστική αλληλεπίδραση μεταξύ της περιοχής του υποκινητή της ιντερφερόνης –γ στο 

χρωμόσωμα 10 και του γενετικού τόπου της κυτοκίνης TH2 στο χρωμόσωμα 11. Οι οποίοι 

επίσης πρότειναν ότι οι ενδο-χρωμοσώμικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να εντοπιστούν και 

σε άλλα συστήματα. Ακόμα πιο πρόσφατη μελέτη που αφορά ενδο-χρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις είναι εκείνη των  Jian Qun Ling et al, οι οποίοι έδειξαν ότι υπάρχει ενδο-

χρωμοσώμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε Igf2/H19 και Wsb1/Nf1 παρουσία  CTCF. Αρχικά 

βρήκαν ότι ένα αλλήλιο του  2 (Igf2)/H19 στο χρωμόσωμα 6 συν-έντοπίζεται με ένα αλλήλιο 

του Wsb1/Nf1 στο χρωμόσωμα 11. Έλλειψη του CCCTC-δεσμευτικου παράγοντα(CTCF) 

χάνεται η αλληλεπίδραση και αλλάζει η έκφραση του Wsb1/Nf1. Κατά τη διαφοροποίηση 

των εμβρυακών βλαστικών κυττάρων, λαμβάνει χώρα η απενεργοποίηση του Χ-

χρωμοσώματος στα θηλυκά κύτταρα. Αμέσως πριν την τυχαία επιλογή του Χ-

χρωμοσώματος που θα απενεργοποιηθεί, παρατηρείται η δια-χρωμοσωμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο Χ-χρωμοσωμάτων (Xu et al,2006; Bacher et al, 2006). Οι 

γενωμικές περιοχές που αλληλεπιδρούν είναι οι περιοχές που ελέγχουν και την έναρξη της 
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απενεργοποίησης του Χ-χρωμοσώματος. Αυτή η αλληλεπίδραση θεωρείται ότι παίζει ρόλο 

στην έναρξη της απενεργοποίησης του Χ-χρωμοσώματος και στην «καταμέτρηση» των Χ-

χρωμοσωμάτων από το κύτταρο. Η αλληλεπίδραση αυτή εξαρτάται από τις πρωτεΐνες CTCF 

(Xu et al,2007) και OCT4 (Donohoe et al,2009) ενώ και η ενεργή μεταγραφή είναι 

απαραίτητη για αυτή την αλληλεπίδραση (Xu et al,2007). 

 

Εδώ θα ελέγξουμε την όποια αλληλεπίδραση του TNF-a με τα 4 γονίδια που έδειξε το 

ACT. Στη συνέχεια θα ελεγχτεί αν έχει κάποια επίδραση στο μοτίβο έκφρασης αυτή η 

αλληλεπίδραση. 

 

TNF-a (tumor necrosis factor) 

Ο TNF-a είναι μία από τις πιο σημαντικές  κυτοκίνες που εμφανίζονται στα αρχικά 

στάδια της φλεγμονής(pro-inflammatory). Παρουσιάζει ένα περίεργο μοτίβο με ιστό-ειδική 

έκφραση και συμπεριφέρεται ως προϊόν μετά από άμεση μεταγραφική απόκριση στα 

μακροφάγα. Συγκεκριμένα, ο TNF-a εκφράζεται σε απόκριση της διέγερσης του 

ανοσοποιητικού από παθογενή σε βακτήρια ή από ενδογενή μικρομόρια σε καταστάσεις 

stress. Επίσης πέρα από τα μακροφάγα ο TNF-a εκφράζεται και σε δενδριτικά κύτταρα, 

λεμφοκύτταρα καθώς και άλλους κυτταρικούς τύπους.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν, πέραν του λειτουργικού ρόλου της πρωτεΐνης παρουσιάζει 

και ο γενετικός τόπος του TNF-a. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα εκατέρωθεν του 

γονιδίου του TNF-a βρίσκονται τα γονίδια λεμφοτοξίνης a (LTa) και λεμφοτοξίνης b (LTb) 

δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Οι κώδικες περιοχές των τριών γονιδίων καταλαμβάνουν  

 Figure 1. TNF/LT locus 
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περίπου 12 kb το γενωμικού  και βρίσκονται στα χρωμοσώματα 6 και 17, στον άνθρωπο 

στο ποντίκι αντίστοιχα. Οι πρωτεΐνες αυτές, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια του TNF-a 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των δευτερογενών λεμφικών οργάνων. 

Συγκεκριμένα έχουν τη μορφή ετεροτριμερούς και τις συναντάμε στις επιφάνειες 

ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες  TNF, LTa 

και LTb βρίσκονται σε ένα συμπτυγμένο γενετικό τόπο και ταυτόχρονα ρυθμίζονται 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο στο επίπεδο της μεταγραφής. 

 

LPS-Ενεργοποίηση ‘παραγωγής’ TNF-a 

Ο λιποπολυσακχαρίτης(LPS [ενδοτοξίνη]) είναι το κύριο συστατικό της εξωτερικής 

μεμβράνης των Gram αρνητικών βακτηρίων. Μετά από χρόνια μελετών έχει διευκρινιστεί 

πως το LPS αναγνωρίζεται από τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα του έμφυτου 

ανοσοποιητικού συστήματος. Τα ανθρώπινα μονοκύτταρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο 

LPS και αποκρίνονται με το να εκφράζουν πολλές φλεγμονώδεις πρωτεΐνες. Η διέγερση με 

LPS των μονοκυττάρων ενεργοποιεί μεταδοτικά μονοπάτια και μεταγραφικούς παράγοντες. 

Το LPS συνδέεται  με τη πλασματική πρωτεΐνη LBP και μεταφέρεται στο CD14 στην 

επιφάνεια του κυττάρου. Το LPS μετά αλληλεπιδρά με τον μεταδοτικό υποδοχέα TLR4 και 

την επιβοηθητική πρωτεΐνη MD-2. Το LPS διεγείρει την ενεργοποίηση ποικίλων μονοπατιών 

όπως το IkappaB kinase (IKK)–NF-κB μονοπάτι και των MAPK μονοπατιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ERK, JNK, και p38. Αυτά τα μεταδοτικά μονοπάτια με τη σειρά 

τους ενεργοποιούν ένα μεγάλο αριθμό μεταγραφικών παραγόντων που περιλαμβάνει τους 

NF-κB (p50/p65) και AP-1 (c-Fos/c-Jun), που συντονίζουν την επαγωγή πολλών γονιδίων 

που εκφράζουν φλεγμονώδη πρωτεΐνες. 
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Figure 2. LPS stimulation 

 

 

ACT (Associated Chromosome Trap) 

 Το ΑCT είναι μία τροποποίηση της τεχνικής chromosome conformation capture (3C). 

Με τη τεχνική αυτή είναι δυνατό να διαπιστώσουμε αν δύο τμήματα DNA που μας 

ενδιαφέρουν έρχονται ‘κοντά’. Το πρώτο βήμα της τεχνικής αυτής περιλαμβάνει τη 

μονιμοποίηση των κυττάρων  κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι είναι δυνατό στη 

συνέχεια να ελέγξεις αν οι περιοχές που επέλεξες έρχονται κοντά.  Μετά γίνεται η πέψη με 

το πρώτο περιοριστικό ένζυμο(συνήθως Bgl II), συγκόλληση και ενίσχυση του DNA. 

Ακολουθεί η δεύτερη πέψη(Msp I) και η συγκόλληση με ένα συνδέτη (linker). Επόμενο 

βήμα είναι η ενίσχυση του τμήματος ανάμεσα στον εκκινητή (primer) του συνδέτη και έναν 

άλλο ειδικό εκκινητή. Το τελευταίο κομμάτι περιλαμβάνει το καθαρισμό του gel και την 

αλληλούχιση του τμήματος που πιθανόν να έχει ενισχυθεί μαζί με το γνωστό τμήμα DNA. 
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     Η τεχνική (3C) προϋποθέτει την εκ των προτέρων ταυτοποίηση των δύο στοιχείων 

που πιθανά να αλληλεπιδρούν. Χρησιμοποιώντας τη τεχνική ACT είναι δυνατό να 

αναζητήσεις για κομμάτια DNA που αλληλεπιδρούν χωρίς να γνωρίζεις τη ταυτότητα του 

ενός έκτων τμημάτων εκ των προτέρων. 

 

 Figure 3. ACT technique 

E4F1, Arrb1, Adipor1, P2rX4  

 Τα  αποτελέσματα του ΑCT έδειξαν ότι ο TNFα αλληλεπιδρά με τα γονίδια E4F1, 

Arrb1, Adipor1 και P2rX4. Στη συνέχεια για να εξακριβώσουμε αν όντως υπάρχει 

λειτουργική σύνδεση μεταξύ των παραπάνω γενετικών τόπων χρησιμοποιήσαμε την τεχνική  

Fluorescence in situ hybridization (FISH). Αρχικά κάνουμε DNA-DNA FISH όπου αρχικά 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη ακριβή θέση του TNF σε σχέση με το αντίστοιχο 

γονίδιο κάθε φορά. Οπότε συνολικά κάναμε 4 DNA-DNA FISH: 

 TNF - E4F1 human ch16, mouse ch17 (transcription factor) 

 TNF - Arrb1human ch11, mousech7 (cytosolic protein) 

 TNF - Adipor1human ch1, mouse ch1 (adiponectin receptor) 

 TNF - P2rX4human ch12, mouse ch5 (purinergic receptor) 
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Στη συνέχεια, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο μοτίβο έκφρασης έγιναν τα 

αντίστοιχα RNA-DNA FISH για τα ίδια γονίδια. 

 

 

Σκοπός : Ο σκοπός της πτυχιακής μου είναι να μελετήσω την αλληλεπίδραση των γονιδίων 

E4F1, Arrb1, Adipor1 και P2rX4 με το γονίδιο του TNF μετά από διέγερση με LPS. Επίσης 

ελέγχουμε τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων αυτών μετά από διέγερση με LPS. Με την 

μελέτη αυτή θα είναι δυνατό να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο μοτίβο που να συνδέει 

την αλληλεπίδραση των γονιδίων με τον TNF με την έκφραση των γονιδίων για τα 10 time 

points. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Κυτταρική σειρά 

Η κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήσαμε είναι μακροφάγα από ποντίκι (Raw 264.7) η 

οποία καλλιεργήθηκε σε 5% CO2 στους 37°C. Η ενεργοποίηση κυττάρων έγινε με 50ng/ml 

LPS (Invivogen, O111:B4).Διατηρείτε στους -20oC . 

DNA FISH 

Προετοιμασία κυττάρων 

Ο αριθμός των κυττάρων που τοποθετείται σε κάθε well είναι περίπου 300.000 

κύτταρα. Τα κύτταρα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 2 ώρες στα well πριν τα 

χρησιμοποιήσουμε, ώστε να κολλήσουν. Ακολουθούν οι ενεργοποιήσεις με LPS(50ng/ml) 

στα 10 time points (0’,10’, 20’, 30’, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h). 

Μετά το πέρας και της τελευταίας ενεργοποίησης συνεχίζουμε με πλυσίματα με 

παγωμένο 1x PBS. Μετά ακολουθεί η μονιμοποίηση με 4% PFA/1x PBS για 12 λεπτά σε RT. 

Αφού κάνουμε 3x5λεπτα πλυσίματα με 1x PBS σε RT, βάζουμε τα κύτταρα σε 0,5% Triton X-

100/1x PBS για  10 λεπτά, RT. Επωάζουμε σε in 20% glycerol/1x PBS για 30 λεπτά σε RT. 

Ακολουθούν 3 παγώματα-ξεπαγώματα σε υγρό άζωτο. Αφαιρούμε τη γλυκερόλη με 

προσοχή και ξεπλένουμε με σε 1x PBS, RT. Επώαση σε 0,1N HCl για 5 λεπτά, RT. Τέλος 

ξεπλένουμε σε 2xSSC, RT και προσθέτουμε 70% αιθανόλη (800μl) και τα τοποθετούμε στους  

4oC μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε. 

Παρασκευή probe   

Αρχικά προετοιμάζουμε την αντίδραση σε τελικό όγκο 20μl προσθέτοντας: 

 1-3μg DNA template (2-3μg for BACs, 1μg for cDNA) 

 4μl 5x dNTP mix Sp.Orange/Green 

 4μl Enzyme mix 

 7-9μl H2O 
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Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείγμα PCR (15oC) και το αφήνουμε για επώαση 1-4 

ώρες. Το μέγεθος πρέπει να είναι 300-800 βάσεις.     

 

Ακολουθεί επώαση για 10 λεπτά στους 70oC ώστε να απενεργοποιηθεί το ένζυμο. Τέλος 

καθαρίζουμε τον probe με PCR clean-up kit και τον φυλάμε σε μαύρο σωληνάκι στους -

20oC. 

Υβριδοποίηση 

Probes: 

Σε ένα μαύρο eppendorf προσθέτουμε: 

 100ng από κάθε probe  

 1μg mouse Cot-1 DNA  

Αφού προσθέσουμε τα δείγματα στο μαύρο σωληνάκι, τα τοποθετούμε στο Speed 

Vac(concentrator) για περίπου 15 λεπτά στους 30oC. Μετά προσθέτουμε 5μl de-ionized 

formamide, προθερμασμένη στους 37oC. Το τοποθετούμε για 30 λεπτά στο waterbath 

στους 37oC ώστε να επαναδιαλυθεί το DNA. Στη συνέχεια τοποθετείτε στους 

95oC(thermoblock) για 10 λεπτά για γίνει αποδιάταξη του DNA. Μετά το 10λεπτό 

επωάζουμε κατευθείαν στο πάγο για 3 λεπτά. Τέλος προσθέτουμε  5μl 2x DNA hybridization 

buffer(4x SSC, 20% Dextran sulphate, 50mM Sodium Phosphate ). 
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Κύτταρα: 

Αρχικά αφυδατώνουμε τα κύτταρα με διαδοχικά πλυσίματα με 70-80-95-100% 

αιθανόλη για 3 λεπτά η κάθε μία σε RT. Στη συνέχεια στεγνώνουμε τις καλυπτρίδες και 

προσθέτουμε το denaturation buffer (70% de-ionized formamide, 2x SSC, pH 7-7,2) για 5 

λεπτά. Οι καλυπτρίδες τοποθετούνται για αυτά τα 5 λεπτά στο waterbath, στους 73oC. 

Ακολουθεί παγωμένη 70% αιθανόλη για 3 λεπτά. Αφυδατώνουμε τα κύτταρα 

επαναλαμβάνοντας  τα πλυσίματα με 80-95-100% αιθανόλη για 3 λεπτά. Αφού 

αφυδατωθούν τα κύτταρα, τα στεγνώνουμε. 

Στη συνέχεια  προσθέτουμε 10μl probe πάνω στο γυαλί μικροσκοπίου και τοποθετούμε 

τις καλυπτρίδες πάνω στους probe. Μονώνουμε τις καλυπτρίδες και περιμένουμε για να 

στεγνώσει η κόλλα (15-30 λεπτά). Ακολουθεί η αποδιάταξη για 5 λεπτά στους 73oC 

(thermoblock) και τέλος τα επωάζουμε όλη νύχτα μέσα σε hybridization chamber στους 

37oC. 

Πλυσίματα 

Αφαιρούμε προσεκτικά την κόλλα και τοποθετούμε τις καλυπτρίδες σε 2xSSC για 5 

λεπτά σε RT. Μετά πλένουμε με προθερμασμένο στους 37oC 2xSSC, για 5 λεπτά σε RT. 

Ακολουθεί για 1,5 λεπτό ToPro3/2xSSC. Στη συνέχεια βάζουμε τις καλυπτρίδες σε 2xSSC για 

3 λεπτά, ξεπλένουμε σε 1x PBS και μετά τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Τέλος προσθέτουμε 

mounting medium(Prolong Gold with DAPI) πάνω σε ένα microscope slide και βάζουμε τις 

καλυπτρίδες. 

 

RNA FISH  

Προετοιμασία κυττάρων 

Τοποθετούμε 300.000 κύτταρα ανά καλυπτρίδα και τα αφήνουμε να κολλήσουν. Μετά 

ενεργοποιούμε τα κύτταρα με LPS(50ng/ml) στα 10 time points (0’,10’, 20’, 30’, 1h, 2h, 3h, 

6h, 12h, 24h). 

Ακολουθούν πλυσίματα σε παγωμένο 1x PBS. Στην συνέχεια έχουμε την επώαση των 

κυττάρων σε CSK buffer (Cytoskeletal buffer: 100mM NaCl, 300mM Sucrose, 3mM MgCl2, 
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10mM PIPES, 0.5% Triton X-100, 1mM EGTA, 2mM Vanadyl Ribonucleoside) για 5 λεπτά στον 

πάγο, όπου αφαιρείται το κυτταρόπλασμα. Αφού αφαιρέσουμε το κυτταρόπλασμα τα 

μονιμοποιούμε με 4% PFA in 1x PBS για 10 λεπτά, κάνουμε 3x5λεπτά σε 70% αιθανόλη για 

να αφυδατωθούν και τα τοποθετούμε στους -20oC. 

Παρασκευή probe 

Αρχικά προετοιμάζουμε την αντίδραση σε τελικό όγκο 20μl προσθέτοντας : 

 DNA template (2-3μg for BACs, 1μg for cDNA) 

 4μl 5x dNTP mix Sp.Orange/Green 

 4μl Enzyme mix 

 9μl H2O 

Υβριδοποίηση 

Probes: 

Σ’ενα μαύρο eppendorf προσθέτουμε: 

 100ng from each cDNA probe  

 1μg mouse Cot-1 DNA (Invitrogen) 

 20μg tRNA (Ribonoucleic acid, transfer, Backers, SIGMA) 

Στη συνέχεια  τα τοποθετούμε στο Speed Vac (concentrator) για περίπου 15 λεπτά 

στους 30oC. Μετά προσθέτουμε στην πελέτα 5μl de-ionized formamide, προθερμασμένη 

στους 37oC. Τα τοποθετούμε για 30 λεπτά στο waterbath στους 37oC ώστε να 

επαναδιαλυθεί το DNA. Βάζουμε τα eppendorf στους 95oC (thermoblock) για 10 λεπτά για 

γίνει αποδιάταξη του DNA. Μετά το 10λεπτό επωάζουμε κατευθείαν στο πάγο για 3 λεπτά. 

Τέλος προσθέτουμε  5μl 2x DNA hybridization buffer και τα αφήνουμε στο πάγο. 
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Κύτταρα: 

Αρχικά κάνουμε πλυσίματα με 70-80-95-100% αιθανόλη για 3 λεπτά η κάθε μια. Στη 

συνέχεια αφήνουμε τις καλυπτρίδες να στεγνώσουν στους 37 oC. Στο επόμενο βήμα 

προσθέτουμε 10μl probe πάνω στο γυαλί μικροσκοπίου και τοποθετούμε τις καλυπτρίδες. 

Μονώνουμε τις καλυπτρίδες και περιμένουμε να στεγνώσει η κόλλα (15-30 λεπτά). 

Ακολουθεί η αποδιάταξη για 5 λεπτά στους 73oC (thermoblock). Τέλος τα επωάζουμε όλη 

νύχτα μέσα σε hybridization chamber στους 37oC. 

Πλυσίματα 

Αφαιρούμε προσεκτικά την κόλλα και τοποθετούμε τις καλυπτρίδες σε 2xSSC για 5 

λεπτά σε RT. Μετά πλένουμε με προθερμασμένο στους 37oC 2xSSC για 5 λεπτά σε RT. 

Ακολουθεί για 1,5 λεπτό ToPro3/2xSSC. Στη συνέχεια βάζουμε τις καλυπτρίδες σε 2xSSC για 

3 λεπτά, ξεπλένουμε σε 1x PBS και μετά τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Τέλος προσθέτουμε 

mounting medium(Prolong Gold with DAPI) πάνε σε ένα microscope slide και βάζουμε τις 

καλυπτρίδες.  

RNA FISH  

Παρασκευή probe 

Αρχικά προετοιμάζουμε την αντίδραση σε τελικό όγκο 20μl προσθέτοντας : 

 2-3μg for BACs 

 4μl  Enzyme mix 

 13 μl H2O 

Στη συνέχεια η διαδικασία είναι η ιδία όπως και στα δύο προαναφερόμενα πρωτόκολλα 

εκτός από το τελευταίο στάδιο. 
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Πλυσίματα 

Biotin tyramide Amplification for RNA FISH 

Αφαιρούμε τη κόλλα πάνω από τις καλυπτρίδες και τις τοποθετούμε σε 

προθερμασμένη(37oC) 2xSSC/50% φορμαμίδη. Στη συνέχεια βάζουμε όλη την plate στο 

waterbath(37oC)   για 10 λεπτά. Ακολουθούν 3 διαδοχικά πλυσίματα με προθερμασμένο 

2xSSC για 10 λεπτά στους 37oC(waterbath), προθερμασμένο 1xSSC για 10 λεπτά στους 

37oC(waterbath) και 4xSSC για 10 λεπτά σε RT.  Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει το blocking 

όπου τοποθετούμε τις καλυπτρίδες σε TNB για 30 λεπτά σε RT. Μετά ακολουθεί το SA-

HRP(1:200 in TNB) για 30 λεπτά σε RT. Στη συνέχεια ακολουθούν 3x5 λεπτά πλησύματα σε 

TNT. Τοποθετούμε τις καλυπτρίδες σε biotynil-tyramide(1:50 in amplification buffer) για 10 

λεπτά ακριβώς σε RT. Μετά τα 10 λεπτά επαναλαμβάνουμε τα 3x5 λεπτά πλυσίματα σε 

TNT. Επόμενο είναι το χρώμα όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε SA-

488(πράσινο). Βάζουμε τις καλυπτρίδες σε SA-488(1:200 in TNB) για 30 λεπτά σε RT. 

Επαναλαμβάνουμε τα πλησύματα σε TNT, όπου αυτή τη φορά είναι 2x5 λεπτά σε RT. 

Ακολουθεί  για 1,5 λεπτό σε ToPro3/ TNT (1:6000 in TNT) σε RT,και ένα πλύσιμο σε TNT για 

3 λεπτά.  Μετά τα 3 λεπτά ξεπλένουμε τις καλυπτρίδες σε 1x PBS και τα αφήνουμε να 

στεγνώσουν. Τέλος προσθέτουμε mounting medium(Prolong Gold with DAPI) πάνω σε ένα 

microscope slide και τοποθετούμε τις καλυπτρίδες. 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Volocity Demo (improvision) 

Με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος Volocity μπορέσαμε παρατηρήσουμε 

και να υπολογίσουμε τις αποστάσεις μεταξύ των αλληλομόρφων, στον πυρήνα των 

κυττάρων.  

 Microsoft office 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

DNA FISH results 

Για να μελετήσουμε τη πυρηνική θέση των TNFα αλληλίων σε σχέση με τα άλλα 2 

αλλήλια του εκάστοτε γονίδιου (E4F1, Arrb1, Adipor1, P2rX4), χρησιμοποιήσαμε τη τεχνική 

DNA Fluorescence in situ hybridization (DNA FISH). Οι υβριδοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας μακροφάγα (Raw 264.7) σύμφωνα με το πρωτόκολο που περιγράφεται 

παραπάνω(υλικά και μέθοδοι- DNA FISH), που επιτρέπει τη διατήρηση της τρισδιάστατης 

δομής των κυττάρων. Η απόσταση των αλληλομόρφων υπολογίστηκε με τη χρήση του 

υπολογιστικού προγράμματος volocity και όλες οι αποστάσεις κανονινοποιήθηκαν με τη 

διάμετρο του πυρήνα(ND: normalised distance). Στα αποτελέσματα που ακολουθούν οι 

αποστάσεις που έχουν υπολογιστεί είναι:α) η απόσταση του TNFα με το κοντινότερο 

αλλήλιο του ‘άλλου’ γονιδίου και β) η διάμετρος του πυρήνα του εκάστοτε κυττάρου.  Σε 

κάθε πείραμα αναλύθηκαν τουλάχιστον 100 κύτταρα και υπήρχαν 10 time 

points(0’,10’,20’,30’, 1h,2h,3h,6h,12h,24h).  

Η απόσταση μεταξύ δύο σημάτων μικρότερη ή ίση με  0.6μm, με  διάμετρο πυρήνα 6-

8μm, θεωρείτε σαν συν-εντοπισμός των δύο αλληλίων(ND≤0.1) και αναπαριστάτε με 

σήματα που αλληλεπικαλύπτονται ή το ένα είναι πάνω στο άλλο. Για τη ανάλυση και 

περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων από το DNA FISH χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Volocity. Μέσο του υπολογιστικού προγράμματος αυτού ήταν δυνατό να 

υπολογίσουμε τόσο την απόσταση μεταξύ των αλληλομόρφων όσο και τη διάμετρο του 

εκάστοτε πυρήνα. 
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Part 1  

Σε κάθε πείραμα DNA Fluorescence in situ hybridization (DNA FISH) που 

πραγματοποιήθηκε μετρήθηκαν περίπου 100 κύτταρα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε 

να αποτελέσματα. Όπως  αναφέρθηκε και προηγουμένως για να εκτιμήσουμε το βαθμό 

αλληλοεπικάλυψης  χρησιμοποιούμε τη διάμετρο του εκάστοτε πυρήνα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων DNA FISH για τα 4 γονίδια σε κάθε ένα 

από τα 10 time points(0’,10’,20’,30’, 1h,2h,3h,6h,12h,24h). 

 

Ποσοστό συν-εντοπισμού των αλληλίων του TNFα με τα αλληλία του E4F1 σε 

αντιστοίχηση με το χρόνο. Πάνω σε κυτταρική σειρά Raw 264.7 μακροφάγα και μετά από 

ενεργοποίηση με LPS. 

 

 
 

 Τα δύο γονίδια των E4F1 και TNFa βρίσκονται στο χρωμόσωμα 17 στο ποντίκι(mus 

musculus) όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ποσοστό 

αλληλοεπικάλυψης είναι αρκετά υψηλό σε όλα τα timepoints ,ενώ η μεγαλύτερη  

αλληλοεπικάλυψη εμφανίζεται στα 20 λεπτά. Ο μικρότερός βαθμός αλληλοεπικάλυψης 

παρατηρείτε στη 1 ώρα διέγερσης με LPS. 

 

Ποσοστό συν-εντοπισμού των αλληλίων του TNFα με τα αλληλία του P2rX4 σε 

αντιστοίχηση με το χρόνο. Πάνω σε κυτταρική σειρά Raw 264.7 μακροφάγα και μετά από 

ενεργοποίηση με LPS. 
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  Το γονίδιο του TNFα βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17, ενώ το γονίδιο της P2rX4 στο 

χρωμόσωμα 5 στο ποντίκι (mus musculus). Σύμφωνα με το διάγραμμα έχουμε στα 30 λεπτά 

και στις 6 ώρες κάποια αύξηση στο ποσοστό αλληλοεπικάλυψης σε σχέση με τα υπόλοιπα 

timepoints. 

 Ποσοστό συν-εντοπισμού των αλληλίων του TNFα με τα αλληλία της Adipor1 σε 

αντιστοίχηση με το χρόνο. Πάνω σε κυτταρική σειρά Raw 264.7 μακροφάγα και μετά από 

ενεργοποίηση με LPS. 
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 Το γονίδιο της Adipor1 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 1, ενώ το γονίδιο του TNFa  στο 

χρωμόσωμα 17 στο ποντίκι (mus musculus).  Στα πειράματα της Adipor1 παρατηρήθηκε μία 

σημαντική αύξηση στο ποσοστό αλληλοεπικάλυψης(>35%) της με τον TNFa μετά τις  3 ώρες  

διέγερσης με LPS. 

 

 Ποσοστό συν-εντοπισμού των αλληλίων του TNFα με τα αλληλία του Arrb1 σε 

αντιστοίχηση με το χρόνο. Πάνω σε κυτταρική σειρά Raw 264.7 μακροφάγα και μετά από 

ενεργοποίηση με LPS. 

 

 Το γονίδιο του Arrb1 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7, ενώ το γονίδιο του  TNFa στο 

χρωμόσωμα 17 στο ποντίκι (mus musculus). Σύμφωνα με το διάγραμμα, μεγαλύτερη 

αλληλοεπικάλυψη παρατηρείτε  στις 12 ώρες. Στα υπόλοιπα time points ο βαθμός 

αλληλοεπικάλυψης κυμαίνεται από 8-12 %. 

PART 2 

 Ακολούθησε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων με τις ίδεις ακριβώς παραμέτρους για 

να εξακριβωθεί αν τα αρχικά αποτελέσματα επαληθεύονται. Το γονίδιο το οποίο αναλύεται 

παρακάτω είναι το E4F1. Το πείραμα είχε ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους με το 

προηγούμενο. Η κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήσαμε ήταν σειρά Raw 264.7 

(μακροφάγα). 
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 Από το διάγραμμα φαίνεται ότι τα ποσοστά αλληλοεπικάλυψης είναι πολύ μικρά 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλοεπικάλυψης παρατηρείτε στο 0’, όπου ουσιαστικά δεν 

έχουμε διέγερση με LPS. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα συγκριτικό διάγραμμα που είναι 

εμφανή οι διαφορές στα ποσοστά αλληλοεπικάλυψης.  
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RNA FISH results 

 Τέλος, για να μελετήσουμε την έκφραση του κάθε γονιδίου στα 10 διαφορετικά 

time points χρησιμοποιήσαμε τη τεχνική RNA Fluorescence in situ hybridization(RNA FISH). 

Οι υβριδοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μακροφάγα (Raw 264.7) 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται παραπάνω (υλικά και μέθοδοι). Η 

απόσταση των αλληλομόρφων υπολογίστηκε με τη χρήση του υπολογιστικού 

προγράμματος volocity και όλες οι αποστάσεις κανονινοποιήθηκαν με τη διάμετρο του 

πυρήνα (ND: normalised distance). Στο συγκεκριμένο πείραμα υπολογίστηκαν:α) η 

απόσταση των δύο αλληλίων του γονιδίου, β) η έκφραση ή μη των αλληλομόρφων  και γ) το 

ποσοστό των κυττάρων που έχουμε έκφραση μόνο απο το ένα αλληλόμορφο(mono-allelic) 

και έκφραση  απο τα δύο αλληλόμορφα(bi-allelic). Το γονίδιο για το οποίο υπολογίστηκε η 

έκφραση είναι το P2rX4. 

 

 

  

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η έκφραση mRNA από τα αλληλόμορφα  του 

P2RX4. Μεγαλύτερη έκφραση mRNA από τα δύο αλληλόμορφα αθροιστικά παρατηρείτε 

στο 0’ οπού δεν έχουμε διέγερση με LPS. Παρόλα αυτά σε όλα τα timepoints έχουμε 

έκφραση mRNA. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως μελετήθηκε και η έκφραση των σε επίπεδο 

αλληλομόρφων. Παρατηρήθηκε η έκφραση των 2 αλληλομόρφων και το κατά πόσο 

εκφράζουν και τα 2 αλληλόμορφα mRNA. Με τον τρόπο αυτό έχουμε mono-allelic έκφραση 

mRNA και bi-allelic έκφραση mRNA. 

 

 

 

           Mono-allelic    Bi-allelic 

 

Το ποσοστό έκφρασης  των αλληλομόρφων του P2RX4 παρουσιάζεται παρακάτω με τα 

αντίστοιχα διαγράμματα μετά από διέγερση με LPS. 
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 Σύμφωνα με το διάγραμμα η μεγαλύτερη έκφραση μόνο από το ένα αλλήλιο  

παρατηρείτε στα κύτταρα που δεν έχουν διεγερθεί με LPS. Παρόλα αυτά έχουμε έκφραση 

από το ένα αλλήλιο σε όλα τα time points.  

 

 

 

 Έκφραση και από τα δυο αλληλόμορφα παρατηρήθηκε μόνο σε 3 time points (0’, 

12h και 24h). Όπως και στη mono-allelic έκφραση του P2RX4 έτσι και στη bi-allelic έκφραση 

μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στο 0’, όπου δεν έχουμε διέγερση με LPS. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συμφώνα με τα αποτελέσματα του DNA Fluorescence in situ hybridization (DNA FISH) 

για τα 4 γονίδια που μελετήσαμε με τον γονίδιο του TNFα παρατηρούμε 

αλληλεπιδράσεις σε κάθε περίπτωση. Δια-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις 

παρατηρούμε στα ζεύγη TNF - Arrb1, TNF - Adipor1 και TNF - P2rX4 καθώς βρίσκονται σε 

διαφορετικά χρωμοσώματα, ενώ ενδο-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις παρατηρούμε 

στο ζεύγος γονιδίων TNF - E4F1 που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα. 

Συγκεκριμένα στα διαγράμματα που παρουσιάζονται παραπάνω για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ TNF και P2rX4 φαίνεται ότι μεγαλύτερο ποσοστό συν-

εντοπισμού μεταξύ των αλληλομόρφων έχουμε στα 30 λεπτά και στις 6 ώρες μετά από 

διέγερση με LPS.  

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ E4F1 και TNF τα ποσοστά συν-εντοπισμού είναι υψηλά σε 

όλα τα time points ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στα 20 λεπτά. Στη 

περίπτωση αυτή τα υψηλά αυτά ποσοστά μπορεί να δικαιολογούνται από το γεγονός ότι 

τα δύο αυτά γονίδια βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα (χρωμόσωμα 17). 

Στο διάγραμμα που παρουσιάζεται το ποσοστό συν-εντοπισμού μεταξύ Adipor1 και 

TNF μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε στις 3 ώρες, αλλά επίσης υψηλά ποσοστά 

παρατηρούνται στις 2 ώρες και στις 12 ώρες μετά από διέγερση με LPS. Τέλος στο 

διάγραμμα του Arrb1 και TNF το μεγαλύτερο ποσοστό συν-εντοπισμού παρατηρείται 

στις 12 ώρες μετά από διέγερση με LPS. Παρόλα αυτά τα ποσοστά συν-εντοπισμού  

κυμαίνονται στο ίδιο ποσοστό 8-11% στα υπόλοιπα time points. 

Όσον αφορά τα διαγράμματα που παρουσιάζουν τα ποσοστά έκφρασης του P2rX4 

μετά από διέγερση με LPS, μεγαλύτερο ποσοστό έκφρασης παρατηρείτε στα 0 λεπτά 

(control). Σχετικά υψηλά ποσοστά έκφρασης επίσης παρατηρούμε στις 12 και 24 ώρες 

σε σχέση με τα υπόλοιπα time points. 

 Συγκρίνοντας το διάγραμμα συν-εντοπισμόυ  μεταξύ TNF και P2rX4 και διάγραμμα 

έκφρασης του P2rX4 δεν μπορούμε να πούμε ότι παρατηρούμε κάποιο μοτίβο που να 

συνδέει την αλληλεπίδραση του TNF- P2rX4  με την έκφραση του P2rX4 για τα 10 time 

points. 
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