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Περίληψη 
 

Ο κύριος τρόπος αποµάκρυνσης της χοληστερόλης από τα σώµα, είναι 
µέσω της αποικοδόµησης σε χολικά οξέα, µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα 
αποκλειστικά στο ήπαρ. Το πρώτο, και καθοριστικό για τα επόµενα, βήµα 
καταλύεται από το ένζυµο Υδροξυλάση-7α της χοληστερόλης (CYP7A1). Τα 
χολικά οξέα αποτελούν τα τελικά προϊόντα του µονοπατιού και ρυθµίζουν τη 
σύνθεσή τους µέσω καταστολής της µεταγραφής του γονιδίου CYP7A1. Ο 
προτεινόµενος µηχανισµός καταστολής περιλαµβάνει τη δράση των ορµονικών 
πυρηνικών υποδοχέων FXR, SHP και CPF. Τα χολικά οξέα είναι σηµατοδοτικά 
µόρια και ενεργοποιούν τον FXR. Σύµφωνα µε το µοντέλο, ο FXR επηρεάζει τη 
µεταγραφή του CYP7A1 µέσω ενός έµµεσου µηχανισµού που περιλαµβάνει την 
αύξηση της έκφρασης του γονιδίου του καταστολέα SHP. Ο SHP αλληλεπιδρά 
µε τον CPF και παρεµποδίζει τη δράση του, η οποία είναι απαραίτητη για τη 
µεταγραφική ενεργοποίηση του CYP7A1. Στην παρούσα εργασία αντικείµενο 
µελέτης ήταν η µεταγραφική ρύθµιση του γονιδίου CYP7A1 από τη 
σηµατοδότηση των χολικών οξέων. Βρέθηκε ότι ο προτεινόµενος µηχανισµός δε 
µπορεί να εξηγήσει απόλυτα την καταστολή της µεταγραφής και εποµένως 
πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί µηχανισµοί καταστολής. Στη συνέχεια, 
διερευνήθηκε η υπόθεση ότι τα χολικά οξέα µπορούν να επιδράσουν άµεσα στη 
µεταγραφή του CYP7A1 δρώντας ως συνδέτες για τον πυρηνικό υποδοχέα CPF 
ή SHP. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε αν τα χολικά οξέα επηρεάζουν την 
αλληλεπίδραση in vitro µεταξύ CPF και µεταγραφικών συνενεργοποιητών και 
µεταξύ CPF και SHP. Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που έχουν γίνει 
έως αυτή τη στιγµή, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να αποδεικνύουν την 
παραπάνω υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει να πραγµατοποιηθούν επιπλέον 
πειράµατα για την τελική απόδειξη ή απόρριψή της. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια 
της παρούσης εργασίας, µελετήθηκε η επίδραση του σηµατοδοτικού 
µονοπατιού των χολικών οξέων στην έκφραση των γονιδίων ApoCIII και ApoA1 
που κωδικοποιούν για τις αντίστοιχες απολιποπρωτεΐνες. Βρέθηκε ότι τα χολικά 
οξέα καταστέλλουν τη µεταγραφή του γονιδίου ApoCIII και ενεργοποιούν τη 
µεταγραφή του γονιδίου ApoA1. Από πρoκαταρκτικά πειράµατα που έγιναν για 
τη διερεύνηση του µηχανισµού δράσης των χολικών οξέων, προκύπτουν 
ενδείξεις ότι για την καταστολή της µεταγραφής του ApoCIII  εµπλέκεται ο 
καταστολέας SHP, ενώ η ενεργοποίηση της µεταγραφής του ApoA1 φαίνεται να 
είναι αποτέλεσµα ενός µηχανισµού που δεν εξαρτάται από τον FXR. 



Εισαγωγή 
 

Η χοληστερόλη αποτελεί βασικό συστατικό των περισσότερων 
βιολογικών µεµβρανών και είναι απαραίτητη για τη σύνθεση στεροεϊδών 
ορµονών, βιταµινών, χολικών οξέων καθώς και για την οµοιοπολική 
τροποποίηση πρωτεϊνών. Οι ζωντανοί οργανισµοί για να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες τους, βιοσυνθέτουν χοληστερόλη από ακετυλοσυνένζυµο Α 
και την αποκτούν εξωγενώς από τη διατροφή. Η διατήρηση της 
οµοιόστασης της χοληστερόλης είναι κεντρικής σηµασίας, γιατί αν τα 
επίπεδα της στον ορρό υπερβούν το φυσιολογικό οδηγούν σε 
υπερχοληστερυναιµία και ανάπτυξη αρτηριοσκλήρωσης. Η διατήρηση 
της ισορροπίας των επιπέδων χοληστερόλης επιτυγχάνεται µέσω της 
ρύθµισης τριών µονοπατιών που λαµβάνουν χώρα στο ήπαρ. ∆ύο 
µονοπάτια αφορούν την παροχή χοληστερόλης µέσω ρύθµισης: α) της 
βιοσύνθεσης της β) της πρόσληψης της από τα ηπατοκύτταρα µε τη 
βοήθεια του υποδοχέα LDL (Low Density Lipoprotein). Το τρίτο 
µονοπάτι αφορά τον καταβολισµό της χοληστερόλης σε χολικά οξέα. Το 
κοινό σηµείο στη ρύθµιση των τριών µονοπατιών είναι το ίδιο το µόριο 
της χοληστερόλης που δρα ως σήµα είτε επαγωγικό είτε ανασταλτικό και 
επηρεάζει την έκφραση γονιδίων, τα προϊόντα των οποίων συµµετέχουν 
στα παραπάνω µονοπάτια (1-3).  
 
Ρύθµιση της βιοσύνθεσης και πρόσληψης της χοληστερόλης 
 Το ήπαρ είναι το κύριο όργανο για τη βιοσύνθεση της 
χοληστερόλης και παράγει το 50% της νεοσυντιθέµενης χοληστερόλης 
που εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίµατος. Στον ορρό η χοληστερόλη 
δε βρίσκεται σε ελεύθερη µορφή, αλλά είναι µέρος λιποπρωτεϊνικών 
σωµατιδίων που αποτελούνται από διάφορες απολιποπρωτεΐνες. Αυτά, 
µπορεί να είναι τύπου HDL (High Density Lipoprotein), LDL ή VLDL 
(Very Low Density Lipoprotein) ανάλογα µε τη σύσταση τους σε αυτές. Η 
πρόσληψη των λιποπρωτεϊνικών σωµατιδίων από τα ηπατοκύτταρα 
γίνεται µέσω ειδικών διαµεµβρανικών υποδοχέων όπως ο LDL 
υποδοχέας που αναγνωρίζει σωµατίδια LDL και VLDL, και ο SR-BI 
(Scavenger Receptor-class B type I)  που µεταφέρει σωµατίδια HDL (4). 
 Η ρύθµιση της έκφρασης πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες για τη 
βιοσύνθεση της χοληστερόλης και την είσοδο της στα ηπατοκύτταρα 
ελέγχεται από µεταγραφικούς παράγοντες που είναι προσδεδεµένοι στη 
µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου, ανήκουν στην οικογένεια των 



bHLH (basic Helix-Loop-Helix) µεταγραφικών παραγόντων (µε δοµή 
φερµουάρ λευκίνης) και ονοµάζονται SREBPs (Sterol Regulatory 
Element Binding Protein) (5). Όταν τα ενδοκυττάρια επίπεδα 
χοληστερόλης είναι υψηλά οι SREBPs βρίσκονται ανενεργοί, 
προσδεδεµένοι στη µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου. Όµως, όταν 
τα ενδοκυττάρια επίπεδα χοληστερόλης είναι χαµηλά, οι SREBPs 
υπόκεινται σε πρωτεόλυση µε συνέπεια το αµινοτελικό κοµµάτι να 
απελευθερώνεται και να εισέρχεται στον πυρήνα. Ανάµεσα στα γονίδια 
στόχους των SREBPs είναι αυτά που κωδικοποιούν για ένζυµα υπεύθυνα 
για τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης όπως η HMG-CoA (3-Hydroxyl-3-
MethylGlutaryl -Coenzyme A) συνθάση, η HMG-CoA αναγωγάση και το 
γονίδιο του υποδοχέα LDL (6,7). Εποµένως, η ενδοκυττάρια έλλειψη 
χοληστερόλης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της βιοσύνθεσης και της 
πρόσληψης από τον ορρό του αίµατος. 
 
Καταβολισµός της χοληστερόλης σε χολικά οξέα 

Το κύριο µονοπάτι για την αποµάκρυνση της χοληστερόλης είναι 
µέσω του καταβολισµού της σε χολικά οξέα, µια διαδικασία που 
συµβαίνει αποκλειστικά στο ήπαρ. Τα χολικά οξέα δεν αποτελούν µόνο 
τελικά προϊόντα του καταβολισµού της χοληστερόλης αλλά επιπλέον: α) 
χρησιµεύουν για την έκκριση της χοληστερόλης που βρίσκεται σε 
περίσσεια στη χοληδόχο κύστη και στη συνέχεια στο λεπτό έντερο. β) 
είναι απαραίτητα για τη διαλυτοποίηση λιπών και λιποδιαλυτών 
βιταµινών καθώς και για την απορρόφησή τους από τα εντεροκύτταρα 
του λεπτού εντέρου. γ) Όπως έχει δειχθεί πρόσφατα αποτελούν 
σηµατοδοτικά µόρια που επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση (1,3,8). 
 Τα χολικά οξέα από το ήπαρ µεταβιβάζονται στη χοληδόχο κύστη 
µέσω των χοληφόρων σωληναρίων και στη συνέχεια εκκρίνονται στο 
λεπτό έντερο. Το 95% αυτών επαναπορροφάται από τα εντεροκύτταρα, 
επιστρέφει στην κυκλοφορία του αίµατος και προσλαµβάνεται από το 
ήπαρ. Η ποσότητα των χολικών οξέων και της χοληστερόλης (που µε τη 
βοήθεια των χολικών οξέων έχει εκκριθεί στο λεπτό έντερο) που δεν 
απορροφώνται από τα εντεροκύτταρα αλλά αποβάλλονται αποτελούν το 
βασικό τρόπο αποµάκρυνσης της χοληστερόλης που βρίσκεται σε 
περίσσεια (1,8). 
 Ο καταβολισµός της χοληστερόλης στα πρωτεύοντα χολικά οξέα 
CA (cholic acid) και CDCA (chenodeoxycholic acid) µπορεί να γίνει είτε 
µε το ουδέτερο (κλασικό µονοπάτι) είτε µε το όξινο (εναλλακτικό) (3). Στο 



ουδέτερο µονοπάτι το πρώτο και καθοριστικό για τα επόµενα, βήµα 
καταλύεται από το ένζυµο Yδροξυλάση-7α της χοληστερόλης (CYP7A1). 
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας καταρράκτης αντιδράσεων που έχουν ως 
αποτέλεσµα την παραγωγή των πρωτευόντων χολικών οξέων. Σε αντίθεση, 
από το όξινο µονοπάτι παράγεται κυρίως CDCA (9). Τα πρωτεύοντα 
χολικά οξέα CA και CDCA µπορούν να µεταβολιστούν επιπρόσθετα από 
βακτήρια του εντέρου στα δευτερεύοντα DCA (deoxycholic acid) και LCA 
(lithocholic acid) αντίστοιχα (1).  
 Τα χολικά οξέα, στη µεγαλύτερη πλειοψηφία τους δε βρίσκονται 
σε ελεύθερη µορφή αλλά είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένα µε τα αµινοξέα 
γλυκίνη και ταυρίνη. Η τροποποίηση αυτή γίνεται στα πρωτεύοντα 
χολικά οξέα και έχει ως σκοπό την αύξηση της διαλυτότητάς τους (1,7). 
Ωστόσο, συνέπειά της είναι τα συνδεδεµένα χολικά οξέα να µην µπορούν 
να διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη µε διάχυση αλλά να είναι 
απαραίτητη η χρήση µεταφορέων. Τα ηπατοκύτταρα χρησιµοποιούν το 
µεταφορέα της βασικής µεµβράνης NTCP (sodium taurocholate 
cotransporter polypeptide) για την πρόσληψη των χολικών οξέων από 
τον ορρό και τον µεταφορέα BSEP (Bile Salt Export Pump) για την 
έκκριση των χολικών οξέων στη χοληδόχο κύστη. Τα εντεροκύτταρα 
εκφράζουν στη µεµβράνη τους τον υποδοχέα IBAT (Ileal Bile Acid 
Transport) που ευθύνεται για  την απορρόφηση των χολικών οξέων, ενώ 
µέσω κάποιου άγνωστου µεταφορέα θα πρέπει να µεταβιβάζονται στην 
κυκλοφορία του αίµατος (10,11). Επιπλέον, τόσο στα ηπατοκύτταρα όσο 
και στα εντεροκύτταρα έχουν περιγραφεί πρωτεΐνες (FABP και IBABP 
αντίστοιχα) που αλληλεπιδρούν µε τα χολικά οξέα και ελαττώνουν την 
τοξικότητά τους (12,13). 
 Συνοπτικά, στο ήπαρ η χοληστερόλη µεταβολίζεται στα 
πρωτεύοντα χολικά οξέα CA και CDCA που πρώτα συνδέονται 
οµοιοπολικά µε γλυκίνη ή ταυρίνη και στη συνέχεια µεταφέρονται από 
τα ηπατοκύτταρα στη χοληδόχο κύστη µέσω του µεταφορέα BSEP. Από 
τη χοληδόχο κύστη γίνεται η έκκρισή τους στο λεπτό έντερο όπου είναι 
δυνατή η µετατροπή τους σε δευτερεύοντα χολικά οξέα. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό τους προσλαµβάνεται από τα εντεροκύτταρα µέσω του 
µεταφορέα ΙΒΑΤ, ενώ ενδοκυττάρια δεσµεύονται από την πρωτεΐνη 
IBABP (Ileal Bile Acid Binding Protein). Μέσω κάποιου άγνωστου 
µεταφορέα εξέρχονται από τα εντεροκύτταρα στην κυκλοφορία του 
αίµατος και ο κύκλος τους κλείνει όταν εισέρχονται στα ηπατοκύτταρα 
µέσω του µεταφορέα NTCP (Εικόνα 1).  



 
 

  Χολικά οξέα 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Εντεροκύτταρο 

Ηπατοκύτταρο 

 Χοληστερόλη 

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Περιφερικοί ιστοί 
(Μακροφάγο) 

IB

 Ac T

CYP7A
H

ApoA1 + 



Ρύθµιση του καταβολισµού της χοληστερόλης σε χολικά οξέα 
Ο καταβολισµός της χοληστερόλης σε χολικά οξέα ρυθµίζεται τόσο 

από επαγωγικά όσο και ανασταλτικά σηµατοδοτικά µονοπάτια. Οι 
οξυστερόλες, µεταβολικά παράγωγα της χοληστερόλης, µπορούν να 
επάγουν τον καταβολισµό της χοληστερόλης ενώ τα χολικά οξέα 
µπορούν να καταστείλουν το µονοπάτι, δηλαδή την ίδια τη σύνθεση τους. 
Η ρύθµιση γίνεται κυρίως σε µεταγραφικό επίπεδο και αφορά τη 
µεταγραφή του γονιδίου CYP7A1, το προϊόν του οποίου καταλύει το 
καθοριστικό βήµα για το µεταβολισµό της χοληστερόλης µέσω του 
κλασικού µονοπατιού (3,14).  
 Ήταν γνωστό από καιρό ότι σε ορισµένα είδη (όπως στο ποντίκι και 
τον αρουραίο αλλά όχι στον άνθρωπο) υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 
µέσω της παραγωγής οξυστερολών οδηγούν στην ενεργοποίηση της 
µεταγραφής του CYP7A1, ενώ αντίθετα όταν τα επίπεδα των χολικών 
οξέων υπερβούν το φυσιολογικό παρατηρείται καταστολή της 
µεταγραφής του (15,16). Πρόσφατα αποκαλύφθηκαν λεπτοµέρειες 
σχετικά µε το µηχανισµό ρύθµισης του CYP7A1 και βρέθηκε ότι 
υπεύθυνη είναι µια οµάδα µεταγραφικών παραγόντων που ανήκουν στην 
υπεροικογένεια των ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων. Συγκεκριµένοι 
πυρηνικοί υποδοχείς επηρεάζουν τόσο τη µεταγραφή του CYP7A1 όσο 
και άλλων γονιδίων, κυρίως µεταφορέων της µεµβράνης, µε αποτέλεσµα 
να διατηρείται η οµοιόσταση της χοληστερόλης και των χολικών οξέων.  
  
Ορµονικοί πυρηνικοί υποδοχείς 
 Οι ορµονικοί πυρηνικοί υποδοχείς είναι µεταγραφικοί παράγοντες 
που ενεργοποιούνται µετά από πρόσδεση µε κάποιο συνδέτη και 
ελέγχουν τη  έκφραση πολλών γονιδίων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη 
και τη φυσιολογία ενός οργανισµού (17,18). Χαρακτηριστικά αυτής της 
οικογένειας των µεταγραφικών παραγόντων είναι: α) Μια πολύ 
συντηρηµένη περιοχή πρόσδεσης στο DNA µε την οποία αναγνωρίζονται 
συγκεκριµένες αλληλουχίες που βρίσκονται στους υπoκινητές γονιδίων 
στόχων. β) Μια καρβοξυτελική συντηρηµένη περιοχή που είναι 
υπεύθυνη για την πρόσδεση της ορµόνης, το διµερισµό και την 
ενεργοποίηση της µεταγραφής. Η πρόσδεση της ορµόνης επιφέρει µια 
αλλαγή στη στερεοδοµή του πυρηνικού υποδοχέα µε συνέπεια τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε συνενεργοποιητές της µεταγραφής και τη 
στρατολόγησή τους στους υποκινητές (19). Αποτέλεσµα είναι ο 



σχηµατισµός ενεργών µεταγραφικών συµπλόκων και εποµένως η 
ενεργοποίηση της µεταγραφής. 
 Οι πυρηνικοί υποδοχείς που παίρνουν µέρος στη ρύθµιση της 
µεταγραφής του CYP7A1 αλλά και στη διατήρηση της οµοιόστασης της 
χοληστερόλης και των χολικών οξέων είναι οι: LXR, FXR, CPF και SHP.  
 
LXRα και LXRβ (Liver X Receptors) 
 Ο LXRα πήρε το όνοµα του λόγω της αποµόνωσής του από µία 
ανθρώπινη ηπατική βιβλιοθήκη cDNA και εκφράζεται σε µεγάλα ποσά 
στο ήπαρ αλλά και σε άλλους ιστούς που εµπλέκονται στο µεταβολισµό 
των λιπών (20). Ο LXRβ παρουσιάζει µεγάλη οµολογία στις περιοχές 
πρόσδεσης στο DNA και πρόσδεσης της ορµόνης µε των LXRα αλλά 
εκφράζεται σε µια µεγαλύτερη ποικιλία κυτταρικών τύπων (21). Και οι 
δύο πυρηνικοί υποδοχείς δηµιουργούν υποχρεωτικά ετεροδιµερή µε των 
πυρηνικό υποδοχέα RXR (Retinoid X Receptor) ο οποίος ενεργοποιείται 
από ρετινοϊκό οξύ. Το ετεροδιµερές         LXR-RXR προσδένεται ειδικά 
σε µια αλληλουχία DNA που αποτελείται από δύο εξανουκλεοτιδικές 
επαναλήψεις που χωρίζονται από 4 νουκλεοτίδια (DR4 µοτίβο) (22,23). 
Πρόσφατα βρέθηκε ότι οι πυρηνικοί υποδοχείς LXRα και LXRβ 
ενεργοποιούνται από µια οµάδα οξυστερολών που παράγονται στο ήπαρ, 
στις γονάδες και στον εγκέφαλο. Πιο ισχυροί συνδέτες αποδείχθηκε να 
είναι οι        22(R)-υδροξυχοληστερόλη, η 24(S)-υδροξυχοληστερόλη και                 
24(S),25-εποξυχοληστερόλη (24,25). Η τελευταία παράγεται στο ήπαρ 
όταν τα ενδοκυττάρια επίπεδα χοληστερόλης είναι πολύ υψηλά. 
 
FXR (Farnesoid X Receptor) 
 Ο πυρηνικός υποδοχέας FXR αποµονώθηκε από µια ηπατική 
βιβλιοθήκη cDNA και παρουσιάζει οµολογία µε τον πυρηνικό υποδοχέα 
της εκδυσόνης (26). Η έκφραση του περιορίζεται στο ήπαρ, έντερο, 
νεφρά και αδένες. Ο FXR, όµοια µε τον LXR σχηµατίζει ετεροδιµερή µε 
τον RXR που προσδένονται σε αλληλουχία DNA που αποτελείται από µια 
ανεστραµµένη επανάληψη 6 νουκλεοτιδίων που χωρίζεται από ένα 
νουκλεοτίδιο ( αλληλουχία IR-1) (26). Ο FXR πήρε το όνοµά του από 
αρχικές µελέτες που έδειξαν ότι υψηλές συγκεντρώσεις (µη 
φυσιολογικές) φαρνεσοειδών µπορούν να τον ενεργοποιήσουν (26). 
Πρόσφατα όµως βρέθηκε ότι τα χολικά οξέα σε φυσιολογικές 
συγκεντρώσεις µπορούν να προσδεθούν και να ενεργοποιήσουν τον FXR 
(27-29). Τα χολικά οξέα φαίνεται να είναι οι πραγµατικοί συνδέτες 



καθώς ο FXR εκφράζεται σε ιστούς που η συγκέντρωσή τους είναι υψηλή 
(27-29). Ο πιο ισχυρός συνδέτης είναι το CDCA, ενώ επίσης ισχυροί 
συνδέτες είναι τα δευτερεύοντα χολικά οξέα LCA και DCA. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση ότι ακόµα και τα συνδεδεµένα µε 
γλυκίνη ή ταυρίνη χολικά οξέα µπορούν να προσδεθούν στον FXR τόσο 
in vitro όσο και σε κυτταρικές σειρές που εκφράζουν τους µεταφορείς 
τους NTCP ή IBAT (27-29). Το παραπάνω, αποτελεί το πρώτο 
παράδειγµα πυρηνικού υποδοχέα του οποίου οι συνδέτες µεταφέρονται 
ενεργητικά δια µέσου της κυτταρικής µεµβράνης. 
 
CPF (CYP7A1 Promoter binding Factor)  
 Ο ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας CPF αποµονώθηκε ως ένας 
µεταγραφικός παράγοντας που προσδένεται στον υποκινητή του CYP7A1 
και παρουσιάζει µεγάλη οµολογία µε τον υποδοχέα Fushi Tarazu από τη 
δροσόφιλα (30-31). Η έκφρασή του περιορίζεται στο ήπαρ, πάγκρεας, 
έντερο και  ωοθήκες. Προσδένεται στο DNA ως µονοµερές και 
αναγνωρίζει µια εκτεταµένη αλληλουχία που περιέχει το εξανουκλεοτίδιο 
που αναγνωρίζεται από τους περισσότερους πυρηνικούς υποδοχείς. 
Επιπλέον, ανήκει στην κατηγορία των ορφανών πυρηνικών υποδοχέων 
αφού δεν έχει βρεθεί κάποιος συνδέτης. Τόσο στη δοµή όσο και στη 
λειτουργία παρουσιάζει οµοιότητες µε τον πυρηνικό υποδοχέα SF1 
(Steroidogenic Factor 1) που ελέγχει την έκφραση γονιδίων σε 
γεννητικούς ιστούς (32). Φαίνεται ότι αυτοί ο δύο µεταγραφικοί 
παράγοντες δεν είναι ισχυροί ενεργοποιητές της µεταγραφής αλλά είναι 
απαραίτητοι µε το να καθιστούν τους υποκινητές δεκτικούς στην 
ενεργοποίηση από άλλους µεταγραφικούς παράγοντες (competence 
factors). Πιστεύεται ότι µε τον τρόπο αυτό ο CPF επηρεάζει τη 
µεταγραφή του γονιδίου CYP7A1 (30,33).  
 
SHP (Small Heterodimer Partner) 
 Ο πυρηνικός υποδοχέας SHP αποµονώθηκε µε τη µέθοδο των δύο 
υβριδίων στο σακχαροµύκητα χάρη στην ικανότητά του να αλληλεπιδρά 
µε άλλους πυρηνικούς υποδοχείς όπως RXR, ER (Estrogen Receptor) 
και HNF4 (Hepatic Nuclear Factor 4) (34-37). ∆εν είναι ένας 
συνηθισµένος πυρηνικός υποδοχέας καθώς, ενώ διαθέτει περιοχή 
πρόσδεσης για ορµόνη δε διαθέτει περιοχή πρόσδεσης στο DNA. Ο 
ετεροδιµερισµός του µε άλλους πυρηνικούς υποδοχείς έχει ως συνέπεια 
την καταστολή της δράσης τους όπως και της µεταγραφής των γονιδίων 



στόχων τους. Επιπλέον, παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα τόσο στη δοµή 
όσο και στη λειτουργία µε τον πυρηνικό υποδοχέα DAX1 ο οποίος 
ετεροδιµερίζεται µε τον SF1 και καταστέλλει την ενεργότητά του (38,39). 
Οµοίως, πρόσφατα βρέθηκε ότι ο SHP αλληλεπιδρά µε τον CPF και 
καταστέλλει την ενεργότητά του (33,40). 
 
Μηχανισµός ρύθµισης της µεταγραφής του CYP7A1 από 
οξυστερόλες 
 Όπως προαναφέρθηκε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης µέσω της 
παραγωγής οξυστερολών σε ορισµένα είδη οδηγούν στην ενεργοποίηση 
της µεταγραφής του γονιδίου CYP7A1 µε συνέπεια την επιτάχυνση του 
καταβολισµού της χοληστερόλης που βρίσκεται σε περίσσεια. Υπεύθυνος 
για την παραπάνω ρύθµιση είναι ο πυρηνικός υποδοχέας LXR γιατί αφ’ 
ενός µεν ενεργοποιείται από οξυστερόλες και αφ’ ετέρου στον υποκινητή 
του CYP7A1 στο ποντίκι και στον αρουραίο υπάρχει θέση πρόσδεσης για 
το ετεροδιµερές LXR-RXR (25) (Εικόνα 2). Επιπλέον το παραπάνω 
µοντέλο επαληθεύτηκε από την ανάλυση ποντικών που είναι ελλειπτικοί 
για τον LXRα. Όταν LXRα-/- ποντίκια ακολούθησαν δίαιτα πλούσια σε 
χοληστερόλη δεν παρατηρήθηκε αύξηση της µεταγραφής του CYP7A1 
όπως συµβαίνει σε ποντίκια αγρίου τύπου ενώ αποθηκεύτηκε µεγάλη 
ποσότητα χοληστερόλης στο ήπαρ (41). 



  

Εικόνα 2  Προτεινόµενος µηχανισµός ρύθµισης της µεταγραφής του 
γονιδίου CYP7A1 από τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των οξυστερολών και των
χολικών οξέων 

 
Ρύθµιση της αντίστροφης µεταφοράς χοληστερόλης από τον LXR 
 Ο LXR δεν φαίνεται να είναι σηµαντικός µόνο για τον καταβολισµό 
της χοληστερόλης στα ηπατοκύτταρα αλλά και για την αποµάκρυνσή της 
από άλλους κυτταρικούς τύπους. Στα κύτταρα αυτά (που δεν διαθέτουν 
τα ένζυµα για το µεταβολισµό της χοληστερόλης) η χοληστερόλη που 
βρίσκεται σε περίσσεια εξέρχεται από το κύτταρο, στον ορρό από όπου 
και  µεταφέρεται στο ήπαρ (αντίστροφη µεταφορά χοληστερόλης) 
(42,43). Η διαδικασία αυτή γίνεται µέσω ειδικών µεταφορέων ABC (ATP 
Binding Cassette) της µεµβράνης που µεταβιβάζουν τη χοληστερόλη σε 
µόρια απολιποπρωτεΐνης ApoA1 ώστε να σχηµατιστούν HDL 
λιποπρωτεϊνικά σωµατίδια που µεταφέρονται από τον ορρό στα 
ηπατοκύτταρα (44) (Εικόνα 1). Είναι δε ιδιαίτερα σηµαντική στα 
εντεροκύτταρα και στα µακροφάγα που έρχονται σε επαφή µε υψηλές 
συγκεντρώσεις χοληστερόλης από τη διατροφή και τον ορρό αντίστοιχα. 



Ο LXR παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή αφού ελέγχει την 
έκφραση του µεταφορέα ABCΑ1 τόσο στα µακροφάγα όσο και στα 
εντεροκύτταρα (45,46). Όταν τα ενδοκυττάρια επίπεδα χοληστερόλης 
είναι υψηλά ο LXR αυξάνει τη µεταγραφή του ABCΑ1 µε αποτέλεσµα να 
αποµακρύνεται χοληστερόλη από το εσωτερικό του κυττάρου (Εικόνα 3). 
Με τον τρόπο αυτό στα µακροφάγα η χοληστερόλη µεταφέρεται στον 
ορρό ώστε να προσληφθεί από τα ηπατοκύτταρα και να καταβολιστεί, 
ενώ στα εντεροκύτταρα επιστρέφει στο λεπτό έντερο ώστε να µην 
απορροφηθεί και εποµένως να αποβληθεί (Εικόνα 1 και Εικόνα3).  
 
Μηχανισµός καταστολής της µεταγραφής του CYP7A1 από τη 
σηµατοδότηση των χολικών οξέων 
 Το αποτέλεσµα της δράσης των χολικών οξέων στη µεταγραφή του 
CYP7A1 ήταν γνωστό για πολλά χρόνια αλλά µόνο πρόσφατα προτάθηκε 
ένας µηχανισµός που να την εξηγεί. Σηµαντική εξέλιξη προς την 
κατεύθυνση αυτή ήταν η ανακάλυψη ότι ο πυρηνικός υποδοχέας FXR 
ενεργοποιείται από τα χολικά οξέα. Σύµφωνα µε το µοντέλο (Εικόνα 2), 
ο FXR δεν επηρεάζει άµεσα τη µεταγραφή του CYP7A1 αλλά έµµεσα 
µέσω ενεργοποίησης της µεταγραφής του SHP (33,40). Η αύξηση των 
πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP έχει ως αποτέλεσµα την καταστολή του 
CYP7A1 µέσω αλληλεπίδρασης µε το CPF η δράση του οποίου είναι 
απαραίτητη για τη µεταγραφή του. Εκτός από το CYP7A1, ο SHP µπορεί 
να καταστείλει τη µεταγραφή και άλλων γονιδίων στόχων του CPF µεταξύ 
των οποίων και του ίδιου του SHP (33,40). Με τον τρόπο αυτό, ο SHP 
µπορεί να ρυθµίζει τα επίπεδά του. Εποµένως, συνοπτικά η αύξηση της 
συγκέντρωσης των χολικών οξέων ενεργοποιεί τον FXR, ο οποίος αυξάνει 
τη µεταγραφή του SHP γονιδίου και ο SHP καταστέλλει τη µεταγραφή 
του CYP7A1 (και άρα τη σύνθεση χολικών οξέων) µέσω αλληλεπίδρασης 
µε τον CPF (Εικόνα 2). Μελέτες που έχουν γίνει σε στελέχη ποντικών 
απώλειας λειτουργίας για τον FXR έχουν επαληθεύσει το µοντέλο αυτό 
(47). Όταν ποντίκια αγρίου τύπου τραφούν µε δίαιτα πλούσια σε χολικά 
οξέα η καταστολή της µεταγραφής του CYP7A1 συµπίπτει µε 
ενεργοποίηση της µεταγραφής του SHP. Αντίθετα σε ποντίκια FXR-/- δεν 
παρατηρείται αύξηση των επιπέδων SHP και ούτε πτώση της µεταγραφής 
του CYP7A1 (47).  
 



Ρύθµιση της απορρόφησης των χολικών οξέων 
 Ο FXR, εκτός από τη σύνθεση των χολικών οξέων, ρυθµίζει τη 
µεταφορά τους εµποδίζοντας την αύξηση της συγκέντρωσής τους στα 
ηπατοκύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω αύξησης της µεταγραφής του 
BSEP που είναι ο κύριος µεταφορέας χολικών οξέων από τα 
ηπατοκύτταρα στη χοληδόχο κύστη και µέσω καταστολής του µεταφορέα 
NTCP που είναι ο βασικός µεταφορέας για την πρόσληψη χολικών οξέων 
από τον ορρό (47,48) (Εικόνα 3). Ο FXR προσδένεται στο υποκινητή του 
BSEP ενώ µε κάποιο έµµεσο µηχανισµό γίνεται η καταστολή της 
µεταγραφής του NTCP. Επίσης στα εντεροκύτταρα το γονίδιο IBABP 
αποτελεί στόχο για τον FXR (27,49). Η πρωτεΐνη IBABP προσδένεται στα 
χολικά οξέα και µειώνει την ενδοκυττάρια τοξικότητά τους. Υψηλές 
συγκεντρώσεις χολικών οξέων στα εντεροκύτταρα ενεργοποιούν τον FXR 
που αυξάνει τη µεταγραφή του IBABP (Εικόνα 3). Από την ανάλυση των 
ποντικών FXR-/- προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο FXR είναι ο κεντρικός 
ρυθµιστής της οµοιόστασης των χολικών οξέων. Τα FXR-/- ποντίκια δεν 
µπορούν να καταστείλουν την παραγωγή χολικών οξέων και να 
ρυθµίσουν κατάλληλα την έκφραση των BSEP, NTCP και IBABP µε 
συνέπεια να αναπτύσσουν ηπατική ανεπάρκεια λόγω µεγάλης 
συγκέντρωσης χολικών οξέων (47). 
 

Εικόνα 3  Ρύθµιση του καταβολισµού και της απορρόφησης της 
χοληστερόλης και των χολικών οξέων από τη δράση την πυρηνικών 
υποδοχέων FXR, LXR, CPF (LRH-1) και SHP 



 
 
 
Αντικείµενο µελέτης 
 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η µεταγραφική ρύθµιση µέσω 
του σηµατοδοτικού µονοπατιού των χολικών οξέων. Η εργασία χωρίζεται 
σε δύο µέρη. Στο πρώτο, διερευνήθηκε η ρύθµιση της µεταγραφής του 
γονιδίου CYP7A1 και ειδικότερα ο µηχανισµός καταστολής της 
µεταγραφής από τα χολικά οξέα. Στο δεύτερο µέρος εξετάστηκε η 
επίδραση του µονοπατιού των χολικών οξέων στην έκφραση των γονιδίων 
των απολιποπρωτεϊνών ApoCIII και ApoA1. 
 



Αποτελέσµατα και συζήτηση 
 
 

1. Μελέτη της µεταγραφικής ρύθµισης του γονιδίου 
CYP7A1  

 
1.1 Εισαγωγή 

Ο υποκινητής του ανθρώπινου γονιδίου CYP7A1 παρουσιάζει 
πολλές οµοιότητες αλλά και διαφορές, όσον αφορά τη µεταγραφική 
ρύθµιση, µε τους υποκινητές του αρουραίου και του ποντικού (Εικόνα 
4). Και οι τρεις υποκινητές περιέχουν µια πολύ συντηρηµένη περιοχή 
που ευθύνεται για την καταστολή της µεταγραφής από τα χολικά οξέα 
(Bile Acid Response Element) (50). Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει θέσεις 
πρόσδεσης για τους µεταγραφικούς παράγοντες CPF και HNF4 αν και 
δεν είναι σίγουρο κατά πόσο ο τελευταίος είναι σηµαντικός για τη 
µεταγραφή του CYP7A1 (30,51). Μια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον 
ανθρώπινο υποκινητή και τους άλλους δύο, είναι πως δεν διαθέτει θέση 
πρόσδεσης για το ετεροδιµερές LXR/RXR και ως εκ τούτου δε ρυθµίζεται 
θετικά από τις οξυστερόλες. Στη θέση της υπάρχει µια αλληλουχία που 
αναγνωρίζεται από τον ηπατοειδικό µεταγραφικό παράγοντα HNF1 που 
προσδένεται και ενεργοποιεί τον ανθρώπινο υποκινητή (52,53). Μελέτες 
που έγιναν µε τον υποκινητή του CYP7A1 του αρουραίου έδειξαν ότι ο 
CPF δρα σαν παράγοντας που καθιστά τον υποκινητή δεκτικό στην 

Υποκινητής του CYP7A1 

         αρουραίος 
       ποντίκι 

         άνθρωπος 

LXR 

HNF1 
     BARE 
 CPF, HNF4

     BARE 
 CPF, HNF4

Εικόνα 4  Σύγκριση των υποκινητών του γονιδίου CYP7A1 από τον 
αρουραίο, ποντίκι και άνθρωπο   



ενεργοποίηση από τον LXR (33). 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο η καταστολή της 

µεταγραφής του CYP7A1 από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων 
επιτυγχάνεται µέσω αύξησης των πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP. 
Υπεύθυνος για το παραπάνω αποτέλεσµα είναι ο FXR που ενεργοποιείται 
από τα χολικά οξέα, ενώ ο SHP µέσω αλληλεπίδρασης από τον CPF 
εξασκεί την κατασταλτική του δράση στον υποκινητή του CYP7A1 
(33,40). Μελέτες µε τον υποκινητή του αρουραίου έδειξαν ότι ο SHP 
καταστέλλει την ενεργοποιητική δράση του LXR (33). 
 Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της ρύθµισης της 
µεταγραφής του ανθρώπινου γονιδίου CYP7A1 και ειδικότερα των 
µηχανισµών καταστολής της από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων. 
∆ιερευνήθηκε τόσο ο προτεινόµενος µηχανισµός µέσω αύξησης των 
πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP όσο και η ύπαρξη εναλλακτικών 
µηχανισµών καταστολής. Η αποκρυπτογράφηση και η κατανόηση των 
µηχανισµών ρύθµισης της µεταγραφής του CYP7A1 είναι κεντρικής 
σηµασίας καθώς η υδροξυλάση-7α της χοληστερόλης είναι ένα ένζυµο 
κλειδί στη διατήρηση της οµοιόστασης της χοληστερόλης και των 
χολικών οξέων. 
 
1.2 Μελέτη της καταστολής της µεταγραφής του ανθρώπινου 
γονιδίου CYP7A1 από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων 
 Σε αντίθεση µε τον υποκινητή CYP7A1 του αρουραίου, ο 
ανθρώπινος υποκινητής δεν έχει µελετηθεί εκτενώς όσον αφορά τη 
µεταγραφική ρύθµιση και την καταστολή από τη σηµατοδότηση των 
χολικών οξέων. 
 Ένα πρωταρχικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η εξέταση 
της επίδρασης των χολικών οξέων και της υπερέκφρασης του SHP στην 
ενεργότητα του ανθρώπινου υποκινητή του CYP7A1 σε δοκιµές 
παροδικής διαµόλυνσης στην κυτταρική σειρά ηπατικής προέλευσης 
HepG2. Για το σκοπό αυτό κλωνοποιήθηκαν περίπου 500 βάσεις από 
τον ανθρώπινο υποκινητή µπροστά από το γονίδιο αναφοράς της 
λουσιφεράσης (CYP7A1-luc). Η ενζυµική δραστικότητα της 
λουσιφεράσης µεταφράζεται σε µεταγραφική ενεργότητα του υποκινητή. 
Επίσης έγινε κλωνοποίηση του cDNA του SHP σε πλασµιδιακό φορέα 
έκφρασης µπροστά από τον ισχυρό υποκινητή του κυτταροµεγαλοϊού 
(CMV). Τέλος, η µελέτη της επίδρασης των χολικών οξέων γίνεται µε 
προσθήκη του πρωτεύοντος χολικού οξέος CDCA. Το CDCA είναι το πιο 



δραστικό από τα χολικά οξέα ως προς την καταστολή του CYP7A1 και ο 
πιο ο ισχυρός συνδέτης για τον FXR, ενώ µπορεί να διαπερνά την 
κυτταρική µεµβράνη µε διάχυση. 
 Σε κύτταρα HepG2 πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές παροδικής 
διαµόλυνσης του πλασµιδίου αναφοράς CYP7A1-luc σε συνδυασµό ή µη 
µε το πλασµίδιο έκφρασης για τον SHP. Στη συνέχεια έγινε προσθήκη η 
µη CDCA στο θρεπτικό µέσο. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1 τόσο η 
υπερέκφραση του SHP όσο και η προσθήκη CDCA είχαν ως συνέπεια 
την πτώση τις µεταγραφής του CYP7A1 κατά περίπου 50% και 30% 
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η ταυτόχρονη υπερέκφραση του SHP και 
επίδραση µε CDCA είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω ελάττωση της 
ενεργότητας του υποκινητή. 
 Κατ’ αρχήν, όπως ήταν αναµενόµενο η υπερέκφραση του SHP και 
η προσθήκη CDCA οδήγησαν στην ελάττωση της ενεργότητας του 
ανθρώπινου υποκινητή του CYP7A1 , όπως έχει δειχθεί και για τον 
υποκινητή του αρουραίου. Επιπλέον, µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση 
είναι πως ο συνδυασµός επίδρασης µε CDCA και υπερέκφρασης του 
SHP επιφέρουν σηµαντικά µεγαλύτερη πτώση της µεταγραφής από ότι η 
υπερέκφραση SHP από µόνη της. Ωστόσο, αν η σηµατοδότηση από το 
CDCA έχει ως µοναδικό αποτέλεσµα την αύξηση των πρωτεϊνικών 
επιπέδων του SHP, θα πρέπει όταν τον υπερεκφράζουµε (από έναν 
ισχυρό υποκινητή και από πολλά αντίτυπα) να επιφέρουµε κορεσµό ως 
προς τα επίπεδα πρωτεΐνης και εποµένως η επίδραση µε CDCA να µην 
προσφέρει κάτι παραπάνω. Άρα θα περίµενε κανείς η υπερέκφραση SHP 
από µόνη της να συντελεί στη µεγαλύτερη πτώση της ενεργότητας του 
υποκινητή και ο συνδυασµός επίδρασης µε CDCA να µην οδηγεί σε 
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∆ιάγραµµα 1  Μελέτη της επίδρασης του CDCA και της υπερέκφρασης 
SHP σε συνδυασµό ή µη στην ενεργότητα της κατασκευής αναφοράς 
CYP7A1-luc σε δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης σε κύτταρα HepG2   



επιπλέον µείωση. Το γεγονός ότι το παραπάνω δε συµβαίνει, οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η αύξηση των επιπέδων SHP δεν αποτελεί το µοναδικό 
µηχανισµό µε τον οποίο η σηµατοδότηση από τα χολικά οξέα 
καταστέλλει τη µεταγραφή του γονιδίου  CYP7A1 αλλά ότι υπάρχουν και 
εναλλακτικοί µηχανισµοί.      
1.3 Μελέτη της ενεργοποίησης της µεταγραφής του CYP7A1 από 
τους µεταγραφικούς παράγοντες CPF και HNF1   
 Από µελέτες της µεταγραφικής ρύθµισης του CYP7A1 
χρησιµοποιώντας τον υποκινητή του αρουραίου, ήταν γνωστό ότι ο CPF 
δρα σαν παράγοντας που καθιστά τον υποκινητή δεκτικό στην 
ενεργοποίηση από τον LXR, ενώ ο SHP αλληλεπιδρώντας µε τον CPF 
παρεµποδίζει αυτή την ενεργοποίηση. Όµως, στον ανθρώπινο υποκινητή 
δεν έχει συντηρηθεί η αλληλουχία πρόσδεσης για τον LXR αλλά στη 
θέση της υπάρχει µια αλληλουχία που αναγνωρίζεται από τον HNF1 
(Εικόνα 4). Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν κατά πόσο η δράση του CPF 
είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση από τον HNF1 και αν ο SHP 
µπορεί να επηρεάσει αυτή την ενεργοποίηση. 
 Για να διερευνηθεί το παραπάνω ερώτηµα έγιναν δοκιµές 
παροδικής διαµόλυνσης όπου χρησιµοποιήθηκε η κατασκευή αναφοράς 
CYP7A1-luc και υπερεκφράστηκαν οι µεταγραφικοί παράγοντες CPF και 
HNF1 µόνοι τους ή σε συνδυασµό µε ταυτόχρονη ή µη υπερέκφραση του 
καταστολέα SHP. Τα πειράµατα έγιναν στη µη ηπατική κυτταρική σειρά 
επιθηλιακής προέλευσης HeLa, ώστε η µεταγραφική ενεργότητα του 
υποκινητή να µην επηρεάζεται από τα ενδογενή επίπεδα των 
µεταγραφικών παραγόντων.  
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CPF              -         +         -         +        +        -         +   
HNF1           -          -         +        +         -        +        +      
SHP            -          -         -         -         +        +        + 

∆ιάγραµµα 2  Μελέτη της επίδρασης της υπερέκφρασης των CPF και HNF1 
σε συνδυασµό ή µη µε την υπερέκφραση του SHP στην ενεργότητα της 
κατασκευής αναφοράς CYP7A1-luc σε δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης σε 
κύτταρα HeLa  



Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 2. 
Παρατηρούµε ότι η υπερέκφραση του CPF προκαλεί µικρή αύξηση στην 
ενεργότητα του CYP7A1, ενώ ο HNF1 ενεργοποιεί τη µεταγραφή σε 
µεγάλο βαθµό. Άρα, η παρουσία του CPF δεν είναι απαραίτητη για την 
ενεργοποίηση της µεταγραφής από τον HNF1. Ωστόσο,  η συνέκφραση 
CPF και HNF1 οδηγεί σε σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση της ενεργότητας 
από ότι το άθροισµα των αυξήσεων λόγω της έκφρασης των CPF και 
HNF1 ξεχωριστά. Εποµένως, οι δύο µεταγραφικοί παράγοντες δρουν 
συνεργατικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνδυασµός 
έκφρασης CPF, HNF1 και SHP συντελεί σε σηµαντική πτώση της 
µεταγραφής. Άρα, φαίνεται ότι η κατασταλτική δράση του SHP 
παρεµποδίζει τη συνεργατική ενεργοποίηση που προκαλείται από τους 
CPF και HNF1. 
 Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η παρατήρηση ότι ο SHP µπορεί να 
παρεµποδίσει τη µεταγραφική ενεργοποίηση που προκαλείται ξεχωριστά 
από τον HNF1. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι ενδεχόµενα 
ο SHP να αλληλεπιδρά µε τον HNF1 και µε τον τρόπο αυτό να 
καταστέλλεται η µεταγραφή. Η υπόθεση αυτή θα ελεγχθεί στο µέλλον 
εξετάζοντας κατ’ αρχήν τη δυνατότητα φυσικής αλληλεπίδρασης µεταξύ 
HNF1 και SHP. 
 
1.3 Κινητική µελέτη της έκφρασης των γονιδίων CYP7A1 και SHP 
µετά από επίδραση µε CDCA  
 Από το πείραµα της παραγράφου 1.2, υπήρξαν ενδείξεις ότι η 
αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης SHP δεν µπορεί να εξηγήσει 
απόλυτα την καταστολή του CYP7A1 από τη σηµατοδότηση των χολικών 
οξέων και πιθανότατα υπάρχουν εναλλακτικοί µηχανισµοί καταστολής. 
Για να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτηµα αυτό, πραγµατοποιήθηκε µια 
κινητική µελέτη έκφρασης των γονιδίων CYP7A1 και SHP σε κύτταρα 
HepG2 ύστερα από επίδραση µε CDCA. Θέλουµε να εξετάσουµε κατά 
πόσο συµπίπτει χρονικά η µεταγραφική ενεργοποίηση του SHP µε τη 
µεταγραφική καταστολή του CYP7A1.  

Συνοπτικά, σε κύτταρα HepG2 προστέθηκε CDCA στο θρεπτικό 
µέσο και σε χρονικές στιγµές ανά 12 ώρες ( έως το χρονική στιγµή των 
72 ωρών) τα κύτταρα συλλέγονταν και γινόταν αποµόνωση ολικού RNA. 
Παράλληλα, για τη µελέτη της αποκαταστολής της µεταγραφής του 
CYP7A1 πραγµατοποιήθηκε επίδραση µε CDCA για 48 ώρες και στη 
συνέχεια αποµάκρυνση του CDCA µέσω αλλαγής του θρεπτικού µέσου. 
Μετά την αφαίρεση του CDCA, σε χρονικές στιγµές ανά 6 ώρες στην 



αρχή και 12 στη συνέχεια (έως τη χρονική στιγµή των 48 ωρών) τα 
κύτταρα συλλέγονταν και γινόταν αποµόνωση ολικού RNA. Τα επίπεδα 
έκφρασης των γονιδίων CYP7A1 και SHP στις διάφορες χρονικές στιγµές 
υπολογίστηκαν µετά από αντίδραση αντίστροφης µεταγραφής και 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (RT-PCR), χρησιµοποιώντας 
ειδικούς εκκινητές και ραδιοσηµασµένα νουκλεοτίδια. Για την 
κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων προσδιορίστηκαν τα επίπεδα 
έκφρασης του γονιδίου ARP PO (Acidic Ribosomal Protein PO), καθώς 
είναι γνωστό ότι η έκφραση του παραµένει σταθερή.  

Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται τα επίπεδα RNA του CYP7A1 και 
του SHP στις διάφορες χρονικές στιγµές της επίδρασης µε CDCA 
(+CDCA) και στις χρονικές στιγµές µετά την αποµάκρυνση του (+/- 
CDCA). Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των 
κανονικοποιηµένων επιπέδων RNA του CYP7A1 και του SHP σε σχέση 
µε το χρόνο επίδρασης µε CDCA. 
 Κατά τη διάρκεια της επίδρασης µε CDCA παρατηρούµε µια 
δραµατική πτώση των επιπέδων RNA του CYP7A1, αφού µετά από 24 
ώρες ανιχνεύεται λιγότερο από το 10% του αρχικού, ενώ µετά από 60 
ώρες δε µπορούµε να ανιχνεύσουµε κάποιο σήµα. Αντίθετα, όταν 
αποµακρύνουµε το CDCA παρατηρείται ταχύτατη αποκαταστολή της 
µεταγραφής· τα επίπεδα RNA προσεγγίζουν το 40% των αρχικών µετά 
από 6 ώρες και µένουν σταθερά το επόµενο διάστηµα. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της έκφρασης του CYP7A1 είναι η γρήγορη και άµεση 
ανταπόκριση τόσο στην επίδραση µε CDCA όσο και µετά την 
αποµάκρυνση αυτού.  
 Όσον αφορά την έκφραση του SHP, η επίδραση µε CDCA συντελεί 
στη συνεχή αύξηση των επιπέδων RNA έως και 6 φορές κατά τη χρονική 
στιγµή των 36 ωρών. Ωστόσο, στη συνέχεια παρατηρείται σηµαντική 
πτώση της έκφρασης του SHP µε αποτέλεσµα στη χρονική στιγµή των 72 
ωρών τα επίπεδα RNA να παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 2.5 φορές 
σε σύγκριση µε τα αρχικά. Το φαινόµενο της καταστολής της 
µεταγραφής µετά την αρχική της ενεργοποίηση µπορεί να εξηγηθεί από 
το γεγονός ότι ο SHP µπορεί να καταστείλει την ίδια του την έκφραση. Η 
αρχική αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP έχει ως συνέπεια την 
καταστολή της µεταγραφής του στη συνέχεια. Όταν αφαιρείται το CDCA 
από τα κύτταρα, παρατηρούµε µια κατακόρυφη πτώση στις πρώτες 6 
ώρες, µε αποτέλεσµα τα επίπεδα RNA του SHP (από 5 φορές αύξηση) να 
επιστρέφουν στην αρχική τιµή. Στη συνέχεια, ωστόσο η έκφραση του 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 5  Μελέτη των επίπεδων RNA (RT PCR) του CYP7A1 και του SHP στις διάφορες χρονικές 
στιγµές της επίδρασης µε CDCA (+CDCA) και στις χρονικές στιγµές µετά την αποµάκρυνση του 
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∆ίαγραµµα 3   Γραφικές παραστάσεις των κανονικοποιηµένων επιπέδων RNA του CYP7A1 και 
του SHP σε σχέση µε το χρόνο επίδρασης µε CDCA 
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γονιδίου SHP συνεχώς αυξάνεται και τη χρονική στιγµή των 48 ωρών 
µετά την αποµάκρυνση του CDCA τα επίπεδα RNA παρουσιάζουν 
αύξηση κατά τρεις φορές. Και στην περίπτωση αυτή, η αύξηση της 
έκφρασης του SHP που ακολουθεί την αρχική µεγάλη πτώση µπορεί να 
εξηγηθεί από την αυτορύθµισή του.  

 Αν συγκρίνουµε τα επίπεδα έκφρασης του CYP7A1 µε αυτά του 
SHP κατά το χρονικό διάστηµα επίδρασης µε CDCA και µετά την 
αποµάκρυνση του, παρατηρούµε ότι υπάρχουν χρονικές στιγµές που η 
καταστολή της µεταγραφής του CYP7A1 δε συµπίπτει χρονικά µε την 
ενεργοποίηση της µεταγραφής του SHP και αντίστροφα. Συγκεκριµένα, 
κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ 36 και 72 ωρών της επίδρασης µε 
CDCA τα επίπεδα RNA του SHP παρουσιάζουν σηµαντική πτώση, χωρίς 
να παρατηρείται αύξηση της µεταγραφής του CYP7A1. Αντίθετα, η 
έκφρασή του βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα αυτό το χρονικό 
διάστηµα. Επίσης, µετά την αποµάκρυνση του CDCA στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ 72 και 96 ωρών η έκφραση του SHP  κυµαίνεται στα 
ίδια περίπου επίπεδα µε την έκφρασή του τις χρονικές στιγµές των 24 
ωρών και 72 ωρών επίδρασης µε CDCA. Ωστόσο, µετά την αποµάκρυνση 
του CDCA η έκφραση του CYP7A1 βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ στις 
χρονικές στιγµές 24 και 72 ωρών επίδρασης µε CDCA η έκφρασή του 
βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα.   

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν  ένδειξη ότι τα επίπεδα 
πρωτεΐνης SHP δε µπορούν από µόνα τους να ρυθµίσουν τη µεταγραφή 
του CYP7A1. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει αν θεωρηθεί ότι τα 
επίπεδα RNA του SHP στις διάφορες χρονικές στιγµές αντικατοπτρίζουν 
τα επίπεδα πρωτεΐνης. Για να είµαστε σίγουροι, θα πρέπει να 
προσδιοριστούν (µε ανάλυση κατά Western) τα πρωτεϊνικά επίπεδα του 
SHP σε κύτταρα HepG2 κατά την επίδραση µε CDCA και ύστερα από 
την αποµάκρυνση του. Το πείραµα αυτό θα πραγµατοποιηθεί στο µέλλον 
όταν ένα αντίσωµα για την πρωτεΐνη SHP θα είναι διαθέσιµο.  

Από τα πειράµατα που έχουν γίνει ως αυτό το σηµείο, φαίνεται ότι 
το σηµατοδοτικό µονοπάτι των χολικών οξέων µπορεί να καταστείλει τη 
µεταγραφή του CYP7A1 και µε εναλλακτικούς τρόπους εκτός από την 
αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP. Από την κινητική µελέτη της 
έκφρασης του CYP7A1, είναι εµφανές ότι η προσθήκη CDCA ή η 
αποµάκρυνση αυτού καθορίζει την καταστολή ή αποκαταστολή της 
µεταγραφής αντίστοιχα. Το γεγονός ότι τόσο η καταστολή όσο και η 
αποκαταστολή γίνονται πολύ γρήγορα, αποτελεί ένδειξη για κάποιο 



άµεσο µηχανισµό µε τον οποίο τα χολικά οξέα επηρεάζουν τη 
µεταγραφή. Ένας άµεσος µηχανισµός θα µπορούσε να είναι µέσω 
ενεργοποίησης κάποιου σηµατοδοτικού µονοπατιού κινασών που να 
οδηγεί σε φωσφορυλίωση κάποιου από τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη µεταγραφή του CYP7A1. Εναλλακτικά, τα χολικά οξέα θα µπορούσαν 
να δρουν ως συνδέτες για κάποιον από τους ορφανούς πυρηνικούς 
υποδοχείς CPF και SHP ή ακόµα και για το σύµπλοκο CPF-SHP 
επηρεάζοντας τη δράση τους και εποµένως άµεσα τη µεταγραφή του 
CYP7A1. Η παραπάνω υπόθεση ελέγχθηκε στα πειράµατα που 
ακολουθούν. 
 
 1.4 Μελέτη της επίδρασης του CDCA στην αλληλεπίδραση CPF µε 
συνενεργοποιητές 
 Η πρόσδεση συνδέτη στους ορµονικούς πυρηνικούς υποδοχείς 
προκαλεί µια αλλαγή στη στερεοδοµή, µε αποτέλεσµα αυτοί να 
αλληλεπιδρούν µε µεγαλύτερη ή µικρότερη συγγένεια µε µεταγραφικούς 
συνενεργοποιητές ή συγκαταστολείς. Άρα, αν τα χολικά οξέα µπορούν να 
δρουν ως συνδέτες για τον πυρηνικό υποδοχέα CPF, τότε θα πρέπει να 
επηρεάζουν την ικανότητα αλληλεπίδρασης µε συνενεργοποιητές ή 
συγκαταστολείς της µεταγραφής. Εφόσον τα χολικά οξέα καταστέλλουν 
τη µεταγραφή του CYP7A1 θα πρέπει η πρόσδεσή τους στον CPF να 
συντελεί είτε στη µείωση της ικανότητας αλληλεπίδρασης µε 
συνενεργοποιητές είτε στην αύξηση της ικανότητας αλληλεπίδρασης µε 
συγκαταστολείς.  

Για να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση ταυτοποιήσαµε 
µεταγραφικούς συνενεργοποιητές που αλληλεπιδρούν in vitro µε τον CPF 
και εξετάσαµε αν η αλληλεπίδραση επηρεάζεται από την παρουσία 
CDCA. Κατ’ αρχήν, εξετάστηκε η ικανότητα του CPF να αλληλεπιδρά in 
vitro µε τους µεταγραφικούς συνενεργοποιητές CBP (Creb Binding 
Protein), P/CAF (p300/CBP Associated Factor) και SRC1α (Steroid 
Receptor Coactivator 1α). Οι πρωτεΐνες CBP και P/CAF είναι γενικοί 
συνενεργοποιητές της µεταγραφής, διαθέτουν ενζυµική ενεργότητα 
ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών και συµµετέχουν στην αναδιοργάνωση της 
χρωµατινικής δοµής που είναι απαραίτητη για την έναρξη της 
µεταγραφής (54). Ο SRC1α ανήκει σε µια οµάδα συνενεργοποιητών που 
αλληλεπιδρούν µε ορµονικούς πυρηνικούς υποδοχείς (19). Οι 
αλληλεπιδράσεις in vitro εξετάστηκαν µε τη µέθοδο GST-pull down. Η 
µία πρωτεΐνη εκφράζεται στα βακτήρια σε σύµφυση µε την πρωτεΐνη 



Glutathione-S-Transferase (GST) και αποµονώνεται µέσω 
χρωµατογραφίας συγγένειας από σφαιρίδια αγαρόζης στα οποία έχει 
συνδεθεί οµοιοπολικά γλουταθιόνη που έχει συνάφεια για τη GST. Η 
δεύτερη πρωτεΐνη εκφράζεται in vitro σε αντίδραση συζευγµένης 
µεταγραφής και µετάφρασης και είναι ραδιενεργά σηµασµένη µε 35S. Η 
ραδιοσηµασµένη πρωτεΐνη προστίθεται σε σφαιρίδια γλουταθιόνης που 
είναι αποµονωµένη η βακτηριακά εκφρασµένη πρωτεΐνη και ακολουθεί 
επώαση. Στη συνέχεια γίνονται ξεπλύµατα των σφαιριδίων. Αν οι δύο 
πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν τότε στα σφαιρίδια κατακρατείται η 
ραδιοσηµασµένη πρωτεΐνη και την ανιχνεύουµε µε αυτοραδιογραφία.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η πρωτεΐνη CPF εκφράστηκε στα 
βακτήρια µε ακροφύσιο GST (GST-CPF), ενώ οι πρωτεΐνες CBP, P/CAF 
και SRC1α συντέθηκαν  in vitro και ήταν ραδιοσηµασµένες. Για να 
είµαστε σίγουροι για την ειδικότητα των αλληλεπιδράσεων συγκρίνουµε 
την ένταση του σήµατος της ραδιοσηµασµένης πρωτεΐνης που 
κατακρατείται στα σφαιρίδια που είναι αποµονωµένη η πρωτεΐνη GST-
CPF µε την ένταση του σήµατος της ραδιοσηµασµένης πρωτεΐνης που 
έχει κρατηθεί σε σφαιρίδια που είναι αποµονωµένη η πρωτεΐνη GST. 
Από τις δοκιµασίες GST pull-down βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη CPF 
αλληλεπιδρά ειδικά µε τις πρωτεΐνες CBP και P/CAF (Εικόνα 6), ενώ 
ακόµα δεν είναι σίγουρο αν αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη SRC1α.  
 Στη συνέχεια, εξετάστηκε η ισχύς των αλληλεπιδράσεων in vitro 
του CPF µε CBP και P/CAF. Για το σκοπό αυτό, επαναλήφθηκαν οι 
δοκιµασίες GST pull-down αλλά µετά την επώαση των σφαιριδίων µε τη 
ραδιοσηµασµένη πρωτεΐνη ακολούθησαν ξεπλύµατα µε αυξανόµενη 
συγκέντρωση KCl. Οι αλληλεπιδράσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρές 
καθώς διατηρήθηκαν σε συγκέντρωση KCl 0.5 Μ (Εικόνα 7).  
 Μετά τον χαρακτηρισµό των αλληλεπιδράσεων του CPF µε τους 
µεταγραφικούς συνενεργοποιητές CBP και P/CAF, το επόµενο βήµα 
είναι να εξεταστεί αν αυτές επηρεάζονται από την παρουσία CDCA. 
Εποµένως, πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες GST pull-down όπως 
προηγουµένως παρουσία ή µη CDCA. Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 οι 
αλληλεπιδράσεις in vitro του CPF µε τον CBP και τον P/CAF δεν 
επηρεάζονται από την προσθήκη CDCA.  
 Από το παραπάνω αποτέλεσµα δε µπορούν να εξαχθούν οριστικά 
συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση των χολικών οξέων στις 
αλληλεπιδράσεις του CPF µε CBP και P/CAF. Σίγουρα, πρέπει να γίνουν 
επιπλέον πειράµατα, στα οποία θα εξετάζεται αν οι αλληλεπιδράσεις in
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Εικόνα 6  Μελέτη των αλληλεπιδράσεων in vitro µεταξύ CPF, SHP και CBP, 
P/CAF σε δοκιµασίες GST pull-down  
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Εικόνα 7  Μελέτη της ισχύς των αλληλεπιδράσεων µεταξύ CPF και CBP, P/CAF. 
ξεπλύµατα των σφαιριδίων µετά την επώαση µε τη ραδιοσηµασµένη πρωτεΐνη 
µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις KCl (150mM, 300mM, 500mM)
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Εικόνα 9  Μελέτη της επίδρασης του CDCA (αυξανόµενη συγκέντρωση 25, 50, 75 µM) 
στην αλληλεπίδραση in vitro µεταξύ CPF και SHP σε δοκιµασίες GST pull-down. 
∆οκιµάστηκαν και οι δύο συνδιασµοί (GST-SHP µε 35S CPF και GST-CPF µε 35S SHP)  
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Εικόνα 8  Μελέτη της επίδρασης του CDCA στις αλληλεπιδράσεις in vitro
µεταξύ CPF και CBP, P/CAF σε δοκιµασίες GST pull-down
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vivo του CPF µε τους συνενεργοποιητές επηρεάζονται από την παρουσία 
CDCA. Πιθανόν, µέσα στο κύτταρο κάποια τροποποίηση στις πρωτεΐνες ή 
η δράση ορισµένων παραγόντων να είναι απαραίτητη, ώστε το CDCA να 
έχει επίδραση. 
 Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα τα χολικά οξέα να δρουν ως 
συνδέτες για τον CPF επηρεάζοντας την αλληλεπίδραση µε 
µεταγραφικούς συγκαταστολείς. Επίσης, πιθανό είναι τα χολικά οξέα να 
δρουν ως συνδέτες για τον ορφανό πυρηνικό υποδοχέα SHP και να 
αυξάνουν την αλληλεπίδρασή του µε συγκαταστολείς. Για να ελέγξουµε 
τις παραπάνω υποθέσεις θα πρέπει κατ΄αρχήν να ταυτοποιήσουµε 
µεταγραφικούς συγκαταστολείς που να αλληλεπιδρούν µε CPF ή SHP in 
vitro και in vivo και στη συνέχεια να εξεταστεί αν οι αλληλεπιδράσεις 
επηρεάζονται από την παρουσία χολικών οξέων. Σε πειράµατα που θα 
γίνουν στο άµεσο µέλλον θα εξεταστεί η ικανότητα αλληλεπίδρασης in 
vitro µεταξύ των CPF, SHP και των συγκαταστολέων NCoR (Nuclear 
Receptor Corepressor), SMRT (Silencing Mediator of Retinoid and 
Thyroid receptors) και HDAC1 (Histone Deacetylase). Έχει δειχθεί ότι 
οι πρωτεΐνες NCoR και SMRT αλληλεπιδρούν µε αρκετούς πυρηνικούς 
υποδοχείς και παρεµποδίζουν τη δράση τους (19). Η πρωτεΐνη HDAC1 
αποτελεί γενικότερο συγκαταστολέα της µεταγραφής, έχει ενζυµική 
ενεργότητα απακετυλάσης ιστονών και εποµένως επηρεάζει τη 
χρωµατινική δοµή των υποκινητών (55).    
 
1.5 Μελέτη της αλληλεπίδρασης SHP µε µεταγραφικούς 
συνενεργοποιητές 
 Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση προέκυψε από τη µελέτη 
της αλληλεπίδρασης in vitro µεταξύ του καταστολέα SHP και των 
µεταγραφικών συνενεργοποιητών CBP και P/CAF. Στο πείραµα της 
εικόνας 6  παράλληλα µε την αλληλεπίδραση του CPF µε τους 
συνενεργοποιητές, εξετάστηκε και η ικανότητα αλληλεπίδρασης του SHP 
µε αυτούς. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες GST 
pull-down όπου η πρωτεΐνη SHP εκφράστηκε στα βακτήρια σε σύµφυση 
µε την GST και οι πρωτεΐνες CBP και P/CAF συντέθηκαν in vitro και 
ήταν ραδιοσηµασµένες.  
 Το πολύ ενδιαφέρον και µη αναµενόµενο αποτέλεσµα, ήταν ότι ο 
καταστολέας SHP αλληλεπιδρά in vitro ειδικά µε τον συνενεργοποιητή 
P/CAF. Μεταξύ SHP και CBP δεν ανιχνεύθηκε αλληλεπίδραση.  



 Το παραπάνω αποτέλεσµα είναι προκαταρκτικό και πρέπει να 
ακολουθήσουν επιπλέον πειράµατα πιστοποίησης της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ SHP και P/CAF in vivo. Επιπρόσθετα, πρέπει να εξεταστεί αν 
τόσο η αλληλεπίδραση in vitro όσο και η ενδεχόµενη in vivo, 
επηρεάζονται από την παρουσία χολικών οξέων. Το γεγονός της 
αλληλεπίδρασης του καταστολέα SHP µε τον συνενεργοποιητή P/CAF 
αφήνει ανοικτά διάφορα σενάρια σχετικά µε τη ρύθµιση της µεταγραφής 
του CYP7A1. Ίσως η καταστολή της µεταγραφής επιτυγχάνεται µέσω 
πρόσδεσης του SHP στον CPF και µετέπειτα αλληλεπίδραση µε τον 
P/CAF.  Ενδεχοµένως, αυτή η αλληλεπίδραση να καθιστά τον P/CAF 
ενζυµικά ανενεργό και µε τον τρόπο αυτό να καταστέλλεται η 
µεταγραφή. Η υπόθεση αυτή είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε διάφορα 
πειράµατα όπως ανοσοκατακρήµνιση του συµπλόκου SHP-P/CAF και 
µελέτη της ενζυµικής δραστικότητας του P/CAF. 
 
 
 
1.6 Μελέτη της επίδρασης του CDCA στην αλληλεπίδραση CPF µε 
SHP 
 Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, δύο είναι τα σηµαντικά 
βήµατα που οδηγούν στην καταστολή της µεταγραφής του γονιδίου 
CYP7A1 από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων. Καταρχήν, αυξάνεται 
η έκφραση του SHP γονιδίου µέσω του πυρηνικού υποδοχέα FXR µε 
άµεση συνέπεια την αύξηση των επιπέδων πρωτεΐνης SHP. Στη συνέχεια, 
ο SHP στρατολογείται στον υποκινητή του CYP7A1 µέσω 
αλληλεπίδρασης µε τον CPF και παρεµποδίζει τη δράση του. Από τα 
παραπάνω γίνεται σαφές ότι η αλληλεπίδραση του CPF µε τον SHP είναι 
κεντρικής σηµασίας για την καταστολή της µεταγραφής. Ένας 
εναλλακτικός τρόπος µε τον οποίο τα χολικά οξέα θα µπορούσαν να 
επηρεάζουν άµεσα την µεταγραφή του CYP7A1, θα ήταν µε το να 
αυξάνουν τη συγγένεια της αλληλεπίδρασης CPF µε SHP. ∆ηλαδή, να 
δρουν ως συνδέτες είτε για τον CPF, είτε για τον SHP, είτε ακόµα και για 
το σύµπλοκο CPF-SHP, ευνοώντας την µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Για 
τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης, έγιναν πειράµατα στα οποία µελετήθηκε 
η αλληλεπίδραση in vitro του CPF µε τον SHP παρουσία ή απουσία 
CDCA.  
 Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες GST pull-
down όπου είτε η πρωτεΐνη CPF ήταν βακτηριακά εκφρασµένη µε 



ακροφύσιο GST (GST-CPF) και η πρωτεΐνη SHP ραδιενεργά σηµασµένη 
είτε η πρωτεΐνη SHP είχε εκφραστεί στα βακτήρια σε σύµφυση µε τη 
GST (GST-SHP) και η πρωτεΐνη CPF ήταν ραδιοσηµασµένη. Οι 
δοκιµασίες GST pull-down και µε τους δύο συνδυασµούς έγιναν είτε 
απουσία CDCA είτε παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεών του (Εικόνα 
9). Το αποτέλεσµα του παραπάνω πειράµατος ήταν ότι πρωτεΐνες CPF 
και SHP αλληλεπιδρούν ειδικά, αλλά η αλληλεπίδραση δε φαίνεται να 
επηρεάζεται σηµαντικά από την παρουσία CDCA. 
 Από το αποτέλεσµα αυτό δε µπορούµε να εξάγουµε οριστικά 
συµπεράσµατα για την αρχική µας υπόθεση, δηλαδή ότι τα χολικά οξέα 
µπορούν να επηρεάσουν την αλληλεπίδρασή µεταξύ CPF και SHP. Για 
να συµβεί αυτό πρέπει να γίνουν επιπλέον πειράµατα όπου θα εξετάζεται 
η in vivo αλληλεπίδραση ανάµεσα στις δύο πρωτεΐνες και η επίδραση του 
CDCA σε αυτήν.        
 
 
 
 
 
 



2. Μελέτη της επίδρασης του σηµατοδότησης των 
χολικών οξέων στην έκφραση των γονιδίων ApoCIII και 
ApoA1 
 
2.1 Εισαγωγή 
 Οι πρωτεΐνες ApoCIII και ApoA1 ανήκουν στην οικογένεια των 
απολιποπρωτεϊνών οι οποίες συντίθενται κυρίως στο ήπαρ και 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό των λιποπρωτεϊνικών σωµατιδίων µέσω των 
οποίων µεταφέρεται η χοληστερόλη στον ορρό και προσλαµβάνεται από 
τα κύτταρα. Η πρωτεΐνη ApoCIII συµµετέχει κυρίως στο σχηµατισµό 
VLDL σωµατιδίων, ενώ η ApoA1 στο σχηµατισµό HDL σωµατιδίων. 
Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης του σηµατοδοτικού 
µονοπατιού των χολικών οξέων στην έκφραση των γονιδίων ApoCIII και 
ApoA1 στην κυτταρική σειρά HepG2 (4,56).  
 Η έκφραση του γονιδίου ApoCIII εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
τη δράση του µεταγραφικού παράγοντα HNF4 (57). Ο HNF4 ανήκει στην 
υπεροικογένεια των ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων, εκφράζεται σε 
µεγάλα ποσά στο ήπαρ και ελέγχει την έκφραση ενός µεγάλου αριθµού 
ηπατοειδικών γονιδίων (58). Σε στελέχη ποντικών µε έλλειψη του 
γονιδίου HNF4 στο ήπαρ, η έκφραση του ApoCIII δεν ανιχνεύεται (59). 
Επίσης, ο HNF4 αλληλεπιδρά τόσο in vitro όσο και in vivo σε κύτταρα 
θηλαστικών µε τον πυρηνικό υποδοχέα SHP (37). Ο SHP φαίνεται να 
παρεµποδίζει τη δράση του HNF4, αφού σε πειράµατα παροδικής 
διαµόλυνσης σε κύτταρα θηλαστικών η συνέκφραση HNF4 και SHP 
οδηγεί σε πτώση της µεταγραφικής ενεργότητας ενός τεχνητού υποκινητή 
που εξαρτάται από τον HNF4 (37). Εφόσον, το σηµατοδοτικό µονοπάτι 
των χολικών οξέων οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων πρωτεΐνης SHP, 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η µελέτη της έκφρασης του γονιδίου ApoCIII 
που αποτελεί ενδογενή στόχο για τον HNF4. 
 H πρωτεΐνη ApoA1 αποτελεί συστατικό των HDL λιποπρωτεϊνικών 
σωµατιδίων και παίζει ρόλο στην αντίστροφη µεταφορά χοληστερόλης. 
Μέσω του µεταφορέα ABCA1, η χοληστερόλη εξέρχεται από τα 
µακροφάγα και συνδέεται µε την πρωτεΐνη ApoA1 σχηµατίζοντας HDL 
σωµατίδια τα οποία προσλαµβάνονται από τα ηπατοκύτταρα (42,43). Η 
επίδραση των χολικών οξέων στην έκφραση του γονιδίου ApoA1 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον τα πρωτεϊνικά επίπεδα της 
ApoA1 παίζουν ρόλο στη διατήρηση της οµοιόστασης της χοληστερόλης.    



  
 
 
 
2.2 Κινητική µελέτη της έκφρασης των γονιδίων ApoCIII και 
ApoA1 µετά από επίδραση µε CDCA 
 Η κινητική µελέτη της έκφρασης των γονιδίων ApoCIII και ApoA1 
ύστερα από επίδραση µε CDCA έγινε όπως και στην περίπτωση των 
γονιδίων CYP7A1 και SHP που περιγράφεται στην παράγραφο 1.3. Σε 
κύτταρα HepG2 έγινε επίδραση µε CDCA για συνολικό διάστηµα 72 
ωρών, ενώ σε χρονικές στιγµές ανά 12 ώρες προσδιορίστηκαν τα επίπεδα 
RNA για ApoCIII και ApoA1 µε τη µέθοδο της αντίστροφης µεταγραφής 
και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (RT-PCR). Επιπλέον, 
µελετήθηκε η γονιδιακή έκφραση των ApoCIII και ApoA1 όταν 
αποµακρύνεται το CDCA, ύστερα από αρχική επίδραση για 48 ώρες. 
Μετά την αφαίρεση του CDCA προσδιορίστηκαν τα επίπεδα RNA σε 
χρονικές στιγµές ανά 6 ώρες στη αρχή και ανά 12 ώρες στη συνέχεια.   

Στην εικόνα 10 παρουσιάζονται τα επίπεδα RNA του ApoCIII και 
του ApoA1 στις διάφορες χρονικές στιγµές της επίδρασης µε CDCA 
(+CDCA) και στις χρονικές στιγµές µετά την αποµάκρυνση του (+/- 
CDCA). Στο διάγραµµα 4 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των 
κανονικοποιηµένων επιπέδων RNA του ApoCIII και του ApoA1 σε σχέση 
µε το χρόνο επίδρασης µε CDCA. 
 Όσον αφορά το γονίδιο ApoCIII, παρατηρούµε ότι η επίδραση µε 
CDCA επιφέρει µια µεγάλη µείωση στην έκφρασή του, η οποία ωστόσο 
συµβαίνει σταδιακά. Τα επίπεδα RNA του ApoCIII τις πρώτες 12 ώρες 
µένουν ανεπηρέαστα, ενώ µετά από 36 ώρες ελαττώνονται σηµαντικά 
κατά περίπου 50% και ύστερα από 60 ώρες φθάνουν στη µεγαλύτερη 
πτώση, στο περίπου 25% των αρχικών. Επιπλέον, µετά την 
αποµάκρυνση του CDCA, παρατηρείται ακριβώς το αντίστροφο 
φαινόµενο, δηλαδή τα επίπεδα RNA µετά από 12 ώρες αρχίζουν να 
προσεγγίζουν τα αρχικά επίπεδα. 
 Όσον αφορά το γονίδιο ApoA1, κατά την επίδραση µε CDCA 
παρατηρείται µία σηµαντική αύξηση της επιπέδων RNA τις πρώτες 36 
ώρες.  Στη συνέχεια, ωστόσο συµβαίνει µία κατακόρυφη πτώση της 
έκφρασής του και τα επίπεδα RNA επανέρχονται στη αρχική τιµή. Μετά 
την αποµάκρυνση του CDCA βλέπουµε συνεχείς µικρές αυξοµειώσεις 



 
 
 

Εικόνα 10 Μελέτη των επιπέδων RNA (RT PCR) του ApoCIII και του ApoA1 στις διάφορες 
χρονικές στιγµές της επίδρασης µε CDCA (+CDCA) και στις χρονικές στιγµές µετά την 
αποµάκρυνση του (+/- CDCA).  
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∆ιάγραµµα 4   Γραφικές παραστάσεις των κανονικοποιηµένων επιπέδων RNA του ApoCIII 
και του ApoA1 σε σχέση µε το χρόνο επίδρασης µε CDCA 
 



της έκφρασης του ApoA1 και τα επίπεδα RNA διατηρούνται κοντά στην 
αρχική τιµή. 
 Το βασικό συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι η 
σηµατοδότηση των χολικών οξέων οδηγεί στην καταστολή της 
µεταγραφής του γονιδίου ApoCIII και στην ενεργοποίηση της µεταγραφής 
του ApoA1.  
 Η καταστολή της µεταγραφής του γονιδίου ApoCIII παρουσιάζει 
µια βασική διαφορά σε σύγκριση µε την καταστολή του CYP7A1. Η 
καταστολή της µεταγραφής του CYP7A1 είναι ταχύτατη και παρατηρείται 
µεγάλη πτώση των επιπέδων RNA µέσα σε 24 ώρες, ενώ η καταστολή του 
ApoCIII είναι σταδιακή και σηµαντική πτώση των επιπέδων RNA 
παρατηρείται µετά από 60 ώρες. Η βασική υπόθεση που µπορεί να γίνει 
σχετικά µε τον µηχανισµό καταστολής του ApoCIII από τα χολικά οξέα, 
είναι µέσω αύξησης των πρωτεϊνικών επιπέδων του SHP και 
στρατολόγησή του στον υποκινητή µέσω αλληλεπίδρασης µε τον HNF4. 
Αυτός ο έµµεσος µηχανισµός (µέσω SHP) µπορεί να εξηγήσει καλύτερα 
τη σταδιακή καταστολή της µεταγραφής του ApoCIII, παρά την άµεση 
και ταχεία καταστολή του CYP7A1.  
 Η ενεργοποίηση της µεταγραφής του ApoA1 παρουσιάζει πολλές 
οµοιότητες  µε την ενεργοποίηση της µεταγραφής του SHP. Εποµένως, 
ένας πιθανός µηχανισµός που να εξηγεί την ενεργοποίηση της 
µεταγραφής του ApoA1, θα µπορούσε να είναι µέσω πρόσδεσης στον 
υποκινητή του ενεργοποιηµένου πυρηνικού υποδοχέα FXR.  
 
2.3 Μελέτη του µηχανισµού καταστολής της µεταγραφής του 
γονιδίου ApoCIII από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων 
 Για τη διερεύνηση του µηχανισµού καταστολής της µεταγραφής 
του γονιδίου ApoCIII, έγιναν κάποια πρωταρχικά πειράµατα παροδικής 
διαµόλυνσης σε κύτταρα HepG2 όπου µελετήθηκε η επίδραση των 
χολικών οξέων και η δράση του SHP. Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιήθηκε µια κατασκευή αναφοράς που περιέχει ένα κοµµάτι 
του υποκινητή του ApoCIII µπροστά από το γονίδιο αναφοράς της 
ακετυλοτρανσφεράσης της χλωραµφαινικόλης (ApoCIII-CAT) (60). 
Πραγµατοποιήθηκαν, δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης της 
πλασµιδιακής κατασκευής αναφοράς ApoCIII-CAT σε συνδυασµό ή µη 
µε τον φορέα έκφρασης του SHP και µε προσθήκη ή µη CDCA στο 
θρεπτικό µέσο.  



 Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5. 
Παρατηρούµε ότι η επίδραση µε CDCA συντελεί σε µικρή πτώση της 
ενεργότητας του υποκινητή, ενώ η υπερέκφραση του SHP οδηγεί σε 
σηµαντική πτώση της ενεργότητας (πάνω από 3 φορές).  

Από τα παραπάνω, προκύπτουν ενδείξεις για την εµπλοκή του 
SHP στο µηχανισµό καταστολής του γονιδίου ApoCIII. Θα πρέπει να 
γίνουν επιπλέον πειράµατα στο µέλλον, ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση 
αυτή και να διασαφηνιστεί αν o SHP στρατολογείται στον υποκινητή του 
ApoCIII µέσω του HNF4 και αν παρεµποδίζει τη δράση του. 
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∆ιάγραµµα 5  Μελέτη της επίδρασης του CDCA και της 
υπερέκφρασης του SHP στην ενεργότητα της κατασκευής 
αναφοράς ApoCIII-CAT σε δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης σε 
κύτταρα HepG2  

 
2.4 Μελέτη του µηχανισµού ενεργοποίησης της µεταγραφής του 
γονιδίου ApoA1 από τα χολικά οξέα 
 Το γεγονός ότι η σηµατοδότηση των χολικών οξέων προκαλεί 
ενεργοποίηση της µεταγραφής του γονιδίου ApoA1, οδηγεί  στην 
υπόθεση ότι ίσως το ετεροδιµερές FXR/RXR είναι υπεύθυνο για αυτή την 
ενεργοποίηση. Για το σκοπό αυτό, έγιναν δοκιµές παροδικής 
διαµόλυνσης στην κυτταρική σειρά ηπατικής προέλευσης HepG2 αλλά 
και στην µη ηπατική σειρά νεφρικής προέλευσης Cos-7, όπου 



µελετήθηκε το αποτέλεσµα της συνέκφρασης των πρωτεϊνών FXR και 
RXR µε ταυτόχρονη προσθήκη ή µη CDCA, σε κατασκευές αναφοράς 
που έφεραν κοµµάτια από τον υποκινητή του ApoA1. Συγκεκριµένα, 
χρησιµοποιήθηκαν : µια κατασκευή που φέρει 214 βάσεις από τον 
ανθρώπινο υποκινητή του ApoA1 µπροστά από το γονίδιο αναφοράς CAT 
(ApoA1-214-CAT), µια κατασκευή που φέρει 1500 βάσεις από τον 
ανθρώπινο υποκινητή του ApoA1 µπροστά από το γονίδιο αναφοράς CAT 
(ApoA1-1500-CAT), µια κατασκευή που φέρει τις 214 βάσεις από τον 
υποκινητή του ApoA1 µαζί µε µια περιοχή από τον υποκινητή του 
γονιδίου ApoCIII (που λειτουργεί ως ενισχυτής για τη µεταγραφή του 
ApoA1) µπροστά από το γονίδιο αναφοράς CAT (ApoA1-214-CIIIEnh-
CAT) (61).    

Το αποτέλεσµα των πειραµάτων ήταν ότι σε καµία περίπτωση δεν 
παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας του υποκινητή ApoA1 από την 
υπερέκφραση των FXR, RXR και ταυτόχρονη προσθήκη CDCA. 
Επιπλέον, δεν στάθηκε ικανό να ταυτοποιήσουµε κάποια αλληλουχία 
IR-1 (θέση πρόσδεσης για ετεροδιµερές FXR/RXR) στον υποκινητή του 
ApoA1.  

Η αποκρυπτογράφηση των µηχανισµών ενεργοποίησης του 
γονιδίου ApoA1 από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων παραµένει 
ανοικτό ερώτηµα. Πιθανότατα, να ευθύνεται µηχανισµός που δεν 
εξαρτάται από τη δράση του FXR.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μελλοντικά σχέδια 
 
Κατασκευή διαγονιδιακού ποντικού που να υπερεκφράζεται η 
πρωτεΐνη SHP στο ήπαρ 
 Η ανάλυση ποντικών στους οποίους να υπερεκφράζεται ο 
πυρηνικός υποδοχέας SHP ειδικά στο ήπαρ, θα δώσει απαντήσεις σε 
πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το ρόλο του in vivo. Όσον αφορά τη 
µεταγραφική ρύθµιση του CYP7A1, θα αποκαλυφθεί η σηµασία της 
δράσης του SHP για την καταστολή από τα χολικά οξέα και θα 
αποδειχθεί αν ισχύει ο προτεινόµενος µηχανισµός καταστολής καθώς 
και η ύπαρξη εναλλακτικών µηχανισµών. Επιπρόσθετα, µε την 
προσέγγιση αυτή, είναι η δυνατή η ταυτοποίηση νέων γονιδίων στόχων 
του SHP στο ήπαρ και η αποκάλυψη νέων διαδικασιών στις οποίες 
εµπλέκεται. 
 Για το σκοπό αυτό, το cDNA του ανθρώπινου γονιδίου SHP (σε 
σύµφυση µε αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί για τον επίτοπο FLAG) 
κλωνοποιήθηκε σε µια κασέτα έκφρασης, ώστε να οδηγείται η έκφραση 
του αποκλειστικά στο ήπαρ. Η κασέτα περιλαµβάνει µια περιοχή 3 
κιλοβάσεων από τον υποκινητή του γονιδίου της τρανσθυρετίνης (ΤΤR), 
το πρώτο εξόνιο και το ιντρόνιο του γονιδίου TTR, ενώ το cDNA του SHP 
έχει εντεθεί στο δεύτερο εξόνιο. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε 
αποµόνωση του DNA και προετοιµασία του δείγµατος, ώστε να είναι 
κατάλληλο για ενέσεις σε ωάρια. 
 
Χαρακτηρισµός των πρωτεϊνικών συµπλόκων που 
στρατολογούνται στον υποκινητή του γονιδίου CYP7A1 in vivo 
 Η ταυτοποίηση των µεταγραφικών παραγόντων που προσδένονται 
στον υποκινητή του CYP7A1, θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο της 
ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης σε κύτταρα HepG2. Από τα πειράµατα 
αυτά, θα προκύψουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση 
της µεταγραφής του CYP7A1.  Θα αποδειχθεί in vivo ποιες πρωτεΐνες 
προσδένονται στον υποκινητή και είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση 
της µεταγραφής. Επίσης, κατά την καταστολή της µεταγραφής από τα 
χολικά οξέα, θα αποκαλυφθεί αν ο SHP προσδένεται στον υποκινητή του 
CYP7A1, και πως επηρεάζεται η πρόσδεση των µεταγραφικών 
συµπλόκων που έχουν ως ρόλο την ενεργοποίηση της µεταγραφής. 
Επιπρόσθετα, µε πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, θα 



µελετηθεί η µεταγραφική ρύθµιση και άλλων γονιδίων που επηρεάζονται 
από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων όπως το ApoCIII.  
 Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω πειράµατα, ήταν 
απαραίτητη η κατασκευή αντισωµάτων για τις πρωτεΐνες SHP και CPF. 
Για την παραγωγή αντισώµατος για την πρωτεΐνη SHP, έγινε σύνθεση 
πεπτιδίου (από την αλληλουχία του SHP) και ανοσοποίηση κουνελιών 
από την εταιρία Davids. Για την παραγωγή αντισώµατος για την πρωτεΐνη 
CPF, πραγµατοποιήθηκε έκφρασή της σε βακτήρια µε ακροφύσιο 6 
ιστιδινών (His-CPF) και αποµόνωση της από σφαιρίδια αγαρόζης που 
έχουν συνδεδεµένα άτοµα νικελίου (Ni-NTA) που έχουν συνάφεια για τις 
ιστιδίνες. H αποµονωµένη πρωτεΐνη His-CPF χρησιµοποιήθηκε για την 
ανοσοποίηση κουνελιών σε συνεργασία µε το εργαστήριο του κ. 
Κραµποβίτη. 
 
Ολοκλήρωση πειραµάτων για τη µελέτη της επίδρασης του CDCA 
στις αλληλεπιδράσεις των πυρηνικών υποδοχέων CPF και SHP µε 
µεταγραφικούς συνενεργοποιητές και συγκαταστολείς 
(αναφέρονται στην παράγραφο 1.4)   
 
Ολοκλήρωση πειραµάτων για τη µελέτη της επίδρασης του CDCA 
στην αλληλεπίδραση µεταξύ CPF και SHP (αναφέρονται στη 
παράγραφο 1.6)     
  
Μελέτη του ρόλου της αλληλεπίδρασης µεταξύ SHP και P/CAF  
(παράγραφος 1.5) 
 
Μελέτη του µηχανισµού καταστολής της µεταγραφής του γονιδίου 
ApoCIII από τη σηµατοδότηση των χολικών οξέων (παράγραφος 2.3)  
     
    
 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
Κυτταροκαλλιέργειες και δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης  
 Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν, αναπτύχθηκαν σε 
θρεπτικό µέσο MEM, τροποποιηµένο από την Dulbecco, µε 
περιεκτικότητα σε ορό 10%. Σε πειράµατα επίδρασης µε CDCA, 
προστέθηκε CDCA στο θρεπτικό µέσο σε τελική συγκέντρωση 100µM.  
 Όταν τα κύτταρα κάλυψαν το 60-70% του πιάτου καλλιέργειάς 
τους, θεωρήθηκε ότι ήταν έτοιµα για δοκιµές παροδικές διαµόλυνσης. Η 
µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η συγκατακρήµνιση µε φωσφορικό 
ασβέστιο (61). Στις δοκιµές παροδικής διαµόλυνσης παράλληλα µε τις 
κατασκευές αναφοράς και τους φορείς υπερέκφρασης µεταγραφικών 
παραγόντων, χρησιµοποιήθηκε και το πλασµίδιο έκφρασης της β-
γαλακτοσιδάσης CMV-βgal για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της 
διαµόλυνσης.  
 
Παρασκευή ολικών κυτταρικών εκχυλισµάτων για τη µέτρηση 
ενεργότητας Λουσιφεράσης ή CAT 

Τα κύτταρα πριν τη συλλογή τους ξεπλένονται τρεις φορές µε 
1XPBS (KCl 0.2gr/lt, KH2PO4 0.2gr/lt, NaCl 8.00gr/lt, Na2HPO4 
1.15gr/lit pH 7.4) και στη συνέχεια αποκολλώνται από το τρυβλίο µε 
την βοήθεια ειδικού εργαλείου. Συλλέγονται προσεκτικά χωρίς ποσοτικές 
απώλειες και το κυτταρικό εναιώρηµα φυγοκεντρείται στις 3.000rpm 
στους 4ºC. Προσεκτικά αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και το 
κυτταρικό ίζηµα επαναδιαλύεται σε  100 µl 250mM Tris. Ακολουθεί 
επαναλαµβανόµενη (3φορές) ψύξη και απόψυξη των δειγµάτων που 
προκαλεί διάρρηξη κυτταρικών και πυρηνικών µεµβρανών. Ακολουθεί 
φυγοκέντρηση στους 4ºC στις 13.000rpm προκειµένου να διαχωριστεί το 
διαλυτό πρωτεϊνικό εκχύλισµα από το γενωµικό DNA και τις µεµβράνες 
που καθιζάνουν. Μετά τη φυγοκέντρηση, το διαλυτό υπερκείµενο 
(εναιώρηµα) µεταφέρεται σε νέους σωλήνες και φυλάσσεται στους -80ºC 
µέχρι να χρησιµοποιηθεί. 
 
Προσδιορισµός ενεργότητας CAΤ  

Τα επίπεδα ενεργότητας CAT (ακετυλοτρανσφεράση της 
χλωραµφαινικόλης) που πειραµατικά ανιχνεύουµε συσχετίζονται άµεσα 
µε την µεταγραφική ενεργότητα των αλληλουχιών που 
χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα παροδικής διαµόλυνσης. Tο CAT είναι 



ένα βακτηριακό ένζυµο που δεν υπάρχει οµόλογό του σε ευκαρυωτικά 
κύτταρα. Το ένζυµο καταλύει την ακετυλίωση του αντιβιοτικού 
χλωραµφαινικόλη αρχικά στην 3-υδροξυ θέση (µεταφορά ακετυλοµάδας) 
από το ακετυλοσυνένζυµο Α στην χλωραµφαινικόλη. Σε καταστάσεις 
υψηλής CAT ενεργότητας ακετυλιώνεται και η δεύτερη υδροξυλοµάδα 
του µορίου της χλωραµφαινικόλης. Η αντίδραση συνίσταται στην επώαση 
ποσότητας κυτταρικού εκχυλίσµατος µε ραδιοσηµασµένο υπόστρωµα 
14C-χλωραµφαινικόλη και ακετυλοσυνένζυµο Α. Οι ακετυλιωµένες από 
τις µη ακετυλιωµένες µορφές διαχωρίζονται χρωµατογραφικά. 
 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
- Μια ποσότητα εκχυλίσµατος που ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο των 
κυττάρων που βρίσκεται σε διάλυµα τελικής συγκέντρωσης 250mM Tris 
επωάζεται µε 4µl 14 C- χλωραµφαινικόλης (100µCurie) και 5µl 
Ακέτυλοσυνένζυµο Α (συγκέντρωσης 20mM ). 
-Αναµειγνύουµε καλά και επωάζουµε στους 37 ºC. Ο χρόνος επώασης 
εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα του µετασχηµατισµού και µπορεί 
να κυµαίνεται από ½-1ώρα. 
-Στη συνέχεια τα δείγµατα εκχειλίζονται σε 1ml ethyl acetate µε έντονη 
ανακίνηση. 
-Τα δείγµατα φυγοκεντρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου και 800µl από 
την οργανική (µη υδατική) φάση µεταφέρονται σε νέο σωλήνα. 
-Ακολουθεί στέγνωµα των δειγµάτων υπό κενό. 
- Τα δείγµατα επαναδιαλύονται σε 15µl ethyl acetate και ακολουθεί 
εντοπισµός τους σε ειδικές πλάκες για χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας 
(Thin Layer Chromatography). 
Οι διάφορες ακετυλιωµένες µορφές της χλωραµφαινικόλης διαχωρίζονται 
µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας που αναπτύσσεται σε οργανικό 
διαλύτη 95:5 χλωροφόρµιο:µεθανόλη. Όταν το µέτωπο του διαλύτη 
προχωρήσει αρκετά σταµατούµε τη χρωµατογραφία, τη στεγνώνουµε και 
εκθέτουµε σε φωτογραφικό φιλµ για 16 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. 
 
Προσδιορισµός ενεργότητας Λουσιφεράσης 
 Η λουσιφεράση διασπά το υπόστρωµα της (Promega) και 
παράγεται φωτεινή ακτινοβολία η ένταση της οποίας µετράται από το 
λουµινόµετρο. Ποσότητα εκχυλίσµατος που διαφέρει από πείραµα σε 
πείραµα (10-20µl), τοποθετείται σε σωλήνα και αυτός στο λουµινόµετρο. 
Στη συνέχεια προστίθονται 50µl υποστρώµατος και το µηχάνηµα µετράει 
την εκποµπή φωτός. 



  
Προσδιορισµός ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης 

Το πείραµα αυτό γίνεται ώστε εκτιµώντας την αποτελεσµατικότητα 
του πειράµατος διαµόλυνσης, να είναι δυνατή η διόρθωση, 
κανονικοποίηση και συγκριτική αξιολόγηση των µετρήσεων ενεργότητας 
του ενζύµου CAT ή λουσιφεράσης. H β-γαλακτοσιδάση είναι ένζυµο που 
υδρολύει τα                   β-D-γαλακτοσίδια. Μπορεί κανείς να µετρήσει 
τα επίπεδα του ενζύµου χρησιµοποιώντας ως µέτρο το βαθµό υδρόλυσης 
κατάλληλων άχρωµων υποστρωµάτων που βρίσκονται σε περίσσεια, σε 
έγχρωµα προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ONPG (O-
nitrophenyl-β-D-galactoside) το οποίο υδρολυόµενο δίνει γαλακτόζη και 
o-nitrophenol (κίτρινο χρώµα που απορροφά στα 420 nm). Η υδρόλυση 
του ONPG από την β-γαλακτοσιδάση σταµατά µε την προσθήκη Na2CO3 
(1M) που µετατρέπει το διάλυµα σε αλκαλικό (pH11). Στις συνθήκες 
αυτές το ένζυµο απενεργοποιείται. Η διαδικασία έχει ως εξής: Σε 
ποσότητα 10µl κυτταρικού εκχυλίσµατος προσθέτουµε 290 µl µείγµατος 
αποτελούµενο από: 3µl 100X Mg buffer(100mM MgCl2, 5M 2-
mercaptoethanol, 1M KCl), 66 µl ONPG (4mg/ml), 221µl Sodium 
phosphate buffer (0.1M).  Καλή ανάµειξη και επώαση στους 37 ºC για 
να γίνει η ενζυµική υδρόλυση του ONPG και εµφάνιση του κίτρινου 
χρώµατος. Το χρονικό διάστηµα επώασης ποικίλλει, ανάλογα µε την 
αποτελεσµατικότητα της διαµόλυνσης. Όταν τα δείγµατα έχουν 
ικανοποιητικό κίτρινο χρώµα, η αντίδραση σταµατάει µε την προσθήκη 
500µl Na2CO3 1M. Ακολουθεί µέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 
420nm. 
 
Αποµόνωση ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών από βακτήρια  

 Όλες οι πρωτεΐνες που καθαρίστηκαν από βακτήρια στην 
παρούσα εργασία ήταν σε σύντηξη µε ιστιδίνες (6ΧHis) ή µε την 
βακτηριακή πρωτεΐνη GST (Glutathione S Transferase). Η έκφραση 
όλων των πρωτεϊνών έγινε στο E.coli βακτηριακό στέλεχος που 
ονοµάζεται BL21plys. Το στέλεχος αυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι η 
έκφραση της T7 πολυµεράσης από την οποία εξαρτάται η µεταγραφή και 
εποµένως και η έκφρασης της συγκεκριµένης πρωτεΐνης, βρίσκεται κάτω 
από αυστηρό έλεγχο και επάγεται µόνο µε την προσθήκη IPTG 
(συναγωνιστής της δράσης του lacI καταστολέα). Σε καλλιέργεια οπτικής 
πυκνότητας (OD) 0.8 προστίθεται IPTG τελικής συγκέντρωσης 0.2 mM. 
Ακολουθεί επώαση στους 37 ºC για 3 ώρες ή στους 22ºC για 6 ώρες. Στη 



συνέχεια τα κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά σε 
5.000rpm στους 4ºC. Η πελλέτα επαναδιαλύεται σε Sonication buffer Ι 
(20mM Tris pH8.0, 200mM NaCl, 0.5% Triton, 5mM Imidazole, 1mM 
PMSF) στην περίπτωση που η πρωτεΐνη βρίσκεται σε σύντηξη µε His και 
επαναδιαλύεται σε Sonication buffer ΙΙ (1ΧPBS 0.5mg/ml BSA) στην 
περίπτωση της σύντηξης µε GST. Ακολουθεί διάρρηξη των κυττάρων και 
σπάσιµο του DNA µε υπέρηχους και φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές 
για 30 λεπτά. Το υπερκείµενο αποτελεί το πρωτεϊνικό εκχύλισµα που 
θεωρητικά περιέχει υπερεκφρασµένη την πρωτεΐνη που µας ενδιαφέρει. 
Ακολουθεί αποµόνωση της  πρωτεΐνης µε χρωµατογραφία συγγένειας µε 
Ni-NTA Agarose (QIAGEN) στην πρώτη περίπτωση και Glutathione 
Sepharose 4B (Pharmacia) στην δεύτερη. Οι πρωτεΐνες που 
προσδένονται µη ειδικά στην κάθε κολώνα αποµακρύνονται µε 4 
ξεπλύµατα µε τα παραπάνω διαλύµατα (10φορές ο όγκος της κολώνας) 
για 10 λεπτά το καθένα, στους 4ºC υπό ανάδευση. Στη συνέχεια οι 
πρωτεΐνες εκλούονται από την κολώνα µετά από προσθήκη  ίσου όγκου 
Elution Buffer I (20mM Tris pH8.0, 200mM NaCl, 0.5% Triton, 200mM 
Imidazole, 1mM PMSF) και  Elution Buffer II (10mM Glutathiοne, 
50mM Tris pH8.0, 1mM PMSF) αντίστοιχα. Η διαδικασία της έκλουσης 
επαναλαµβάνεται 5 φορές και τα προϊόντα συλλέγονται είτε 
συγκεντρώνονται µε centricon είτε µεταφέρονται σε κατάλληλο διάλυµα 
(20 mM Tris pH8.0, 50mM KCl, 0.5mM DTT, 0.5mM PMSF 10% 
glycerol) µε τη µέθοδο της διαπίδυσης (dialysis).  
 
Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών in vitro (∆οκιµασίες GST pull-down)  
 35S σηµασµένες  ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες συντίθενται in vitro 
µε τη χρήση του ΤΝΤ συστήµατος της Promega σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των κατασκευαστών. 2µg από κάθε πρωτεΐνη που είναι σε σύντηξη µε 
GST φορτώθηκε σε κολώνα Gutathione Sepharose η οποία είχε 
προηγουµένως εξισορροπηθεί µε 0.5% BSA/PBS. Στη συνέχεια, κάθε 
κολώνα ξεπλύθηκε τρεις φορές µε PBS και ακολούθησε αντίδραση 
αλληλεπίδρασης στους 4ºC για 5 ώρες υπό συνεχή ανακίνηση (rotation) 
σε ειδικό διάλυµα ( 200mM KCl, 20mM Hepes pH 7.9, 0.1%NP-40, 
5mM MgCl2 0.2% ΒSA, 10% glycerol, 0.1mM PMSF, 10µg/ml 
approtinin). Μετά από εκτεταµένο ξέπλυµα της κολώνας µε το διάλυµα 
έκπλυσης Α (200mM KCl, 20mM Hepes pH 7.9, 0.1%NP-40, 5mM 
MgCl2, 0.1mM PMSF, 10µg/ml approtinin) την επαναδιαλύουµε σε 40µl 



SDS loading buffer. Στη συνέχεια τα δείγµατα αναλύονται σε 
αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης. 
 
Αποµόνωση ολικού RNA από κύτταρα 

Το RNA παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο της όξινης φαινόλης από 
κύτταρα που βρίσκονται σε Solution D (4M θειοκυανικό 
γουανίδιο,25mM κιτρικό νάτριο pH 7.0, 0.5% σαρκοσύλιο. Σε αυτό 
προστίθεται πριν από τη χρήση του 0.72% β-µερκαπτοαιθανόλη14.3Μ). 
Τα κύτταρα ακολούθως οµογενοποιούνται (Polutron) και προστίθενται 
κατά σειρά 1/10 του όγκου 2Μ οξικό αµµώνιο, 1 όγκος φαινόλης pH 4, 
και 0.2 όγκοι Sevaq (χλωροφόρµιο και ισοαµυλική αλκοόλη σε αναλογία 
24/1). Ακολουθεί επώαση 15 λεπτά σε πάγο και φυγοκέντρηση για 20 
λεπτά στους 4ºC. Το υπερκείµενο εκχειλίζεται µε ίσο όγκο  φαινόλης 
pH7.5. Στο νέο υπερκείµενο προστίθεται ίσος όγκος ισοπροπανόλης και 
τοποθετείται στους -20ºC για περισσότερο από µία ώρα. Κατόπιν 
φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στους 4ºC στις 14.000rpm, αποµακρύνεται 
το υπερκείµενο και το ίζηµα ξεπλένεται µε 75% αιθανόλη. 
Αποµακρύνεται το υπερκείµενο και η πελλέτα στεγνώνεται από τα ίχνη 
της αλκοόλης και επαναδιαλύεται σε 50µl ddH2O που περιέχει Rnasin 
(40u/µl Promega) που είναι αναστολέας RΝάσης Α. Μετά την πλήρη 
επαναιώρησή του το RNA ποσοτικοποιείται µε φωτοµέτρηση στα 260nm 
και η ποιότητά του ελέγχεται µε ηλεκτροφόρηση σε µη αποδιατακτική 
πηκτή αγαρόζης 2%. 
 
Κατεργασία µε DNάση και αντίστροφη µεταγραφή    

2-10µg RNA επωάζονται µε 1µl DNάση (10u/µl απαλλαγµένη 
RNάσης), 5Χ ρυθµιστικό διάλυµα DΝάσης (200mM Tris pH8.0, 50mM 
NaCl, 30mM MgCl2) και 0.5µl RNasin σε τελικό όγκο 130µl στους 37ºC 
για 1 ώρα. Μετά την επώαση γίνεται εκχύλιση 
φαινόλης/χλωροφορµίου/ισοαµυλικής αλκοόλης (25/24/1). Στο 
υπερκείµενο προστίθενται 3,5 όγκοι µίγµατος απόλυτης 
αιθανόλης/οξικού αµµωνίου 7.5Μ (6/1), επωάζεται στους -80ºC για 20 
λεπτά και φυγοκεντρείται σε µικροφυγόκεντρο για 20 λεπτά στις 14.000 
rpm.Μετά την αποµάκρυνση του υπερκείµενου το ίζηµα ξεπλένεται µε 
75% αιθανόλη, στεγνώνεται και επαναδιαλύεται σε 20µl ddH2O που 
περιέχει RNasin. Για την αντίστροφη µεταγραφή χρησιµοποιούνται 2µg 
RNA κατεργασµένου µε DNάση. Σε αυτά προστίθενται 2µl τυχαίοι 
εξαµερείς εκκινητές(Pd(6)100pm/µl) και ddH2O σε τελικό όγκο 27.5µl 



και επωάζονται στους 65ºC για 5 λεπτά. Στο µίγµα προστίθενται 8µl 
ρυθµιστικό διάλυµα 5Χ MMLV RT, 2µl MMLV Reverse transcriptase 
Rnase H- (200u/µl), 0.5µl RNasin και 2µl µείγµατος των τεσσάρων 
νουκλεοτιδίων (dNTPs) συγκέντρωσης 10mM για το καθένα, και 
ακολουθεί επώαση στους 37ºC για 45 λεπτά. 
 
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 
Η αντίδραση πραγµατοποιείται σε διάλυµα που περιέχει 50mM KCl, 
10mM Tris-HCl pH 8.5, 1.5mM MgCl2, 0.1% TritonX-100, 0.1mM 
dNTPs, 10µCi [α-32P]-dATP  και σε αυτό προσθέτουµε 0.4µΜ από κάθε 
εκκινητή και 50ng από το DNA που θέλουµε να ανιχνεύσουµε ή να 
πολλαπλασιάσουµε την ποσότητά του και 2.5u Taq πολυµεράση. H 
διαδικασία που ακολουθεί είναι αυτοµατοποιηµένη και 
πραγµατοποιείται από ειδικό µηχάνηµα. Αυτή περιλαµβάνει ένα πρώτο 
στάδιο στο οποίο γίνεται η αποδιάταξη του DNA συνήθως στους 94ºC, 
ακολουθεί η υβριδοποίηση του εκκινητή στο DNA-µήτρα και τέλος 
αρχίζει η αντίδραση πολυµερισµού της νεοσυντιθέµενης αλυσίδας DNA 
(75ºC). Η θερµοκρασία στην οποία γίνεται η υβριδοποίηση του εκκινητή 
εξαρτάται από το µέγεθός του και το είδος των νουκλεοτιδίων που 
περιέχει (πουρίνες ή πυριµιδίνες). 
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