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1. Πεξίιεςε 

Η ιεηαβναθή ηςκ βμκζδίςκ ηάλδξ ΙΙ ημο ηονίμο ζοιπθόημο ζζημζοιααηόηδηαξ (MHCII) 

νοειίγεηαζ από δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ μζ μπμίεξ, δνώκηαξ, ζοκενβεζαηά ζοβηνμημύκ ημ 

εκζζποόζςια ηςκ ηάλδξ ΙΙ. Ακ ηαζ απαναίηδημ, ημ εκζζποόζςια από ιόκμ ημο δεκ είκαζ 

ανηεηό βζα ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ αθθά απαζηεί ηδκ πανμοζία ιζαξ αηόιδ πνςηεΐκδξ, 

ημο CIITA (Class II transactivator – οκεκενβμπμζδηήξ ηςκ ηάλδξ ΙΙ), δ μπμία απμηεθεί ημκ 

ηύνζμ νοειζζηή ηδξ ιεηαβναθζηήξ εκενβόηδηαξ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ. Πανόθα αοηά, δ πνήζδ 

πδιζηώκ ακαζημθέςκ ηςκ απαηεηοθαζώκ ηςκ ζζημκώκ όπςξ δ ηνζπμζηαηίκδ Α (trichostatin A 

– TSA) ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ απμοζία ημο CIITA, απαζηώκηαξ 

ιόκμ ηδκ πανμοζία ημο εκζζπομζώιαημξ. Μεθεηήεδηε θεπημιενώξ μ ιδπακζζιόξ ηδξ 

επαβςβήξ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ, εζηζάγμκηαξ ζηζξ επζβεκεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ 

πμο ακζπκεύμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο DRA, εκόξ πνόηοπμο βμκζδίμο 

MHCII, ζε δζάθμνμοξ πνόκμοξ έπεζηα από ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ. Σα επίπεδα 

αηεηοθίςζδξ ηςκ ζζημκώκ Η3 ηαζ Η4 ηαεώξ επίζδξ ηαζ δζιεεοθίςζδξ ηδξ θοζίκδξ Κ4 ηδξ Η3 

ακέααζκακ ηαηά ηδκ επώαζδ ιε TSA εκώ δ δζιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ Κ9 ηδξ Η3 ιεζώκμκηακ. 

Μεθέηδ ηδξ ηζκδηζηήξ ημο δζαθοημύ πονδκζημύ ηθάζιαημξ ηςκ πνςηεσκώκ HDAC1 ηαζ 2 ηαζ 

ημο ζοζηαηζημύ ημο εκζζπομζώιαημξ RFX5, έδεζλε όηζ ιε TSA αολάκεηαζ δ ηζκδηζηόηδηα ηςκ 

HDACs εκώ ιεζώκεηαζ ημο RFX5. Σα δεδμιέκα αοηά ένπμκηαζ ζε απόθοηδ ζοιθςκία ιε 

άθθα από πεζνάιαηα ακμζμηαηαηνήικζζδξ πνςιαηίκδξ πμο δείπκμοκ απμζηαεενμπμίδζδ 

ηςκ απαηεηοθαζώκ από ημκ οπμηζκδηή ημο DRA ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ημο εκζζπομζώιαημξ. 

Γζα κα απμηηήζμοιε ιζα πζμ βεκζηή άπμρδ ηςκ επζπηώζεςκ ηδξ ακαζημθήξ ηδξ 

απαηεηοθίςζδξ ζηδ ιεηαβναθή ηςκ Β θειθμηοηηάνςκ, πνδζζιμπμζήεδηακ ιζηνμζοζημζπίεξ 

μθζβμκμοηθεμηζδίςκ. Παναηδνήεδηε όηζ μθόηθδνδ δ μζημβέκεζα ηςκ MHCII βμκζδίςκ ιαγί ιε 

αοηή ηςκ ζζημκώκ ηαεώξ επίζδξ ηαζ άθθα βμκίδζα ζηδκ πενζμπή 6p21-22 επάβμκηαζ από 

TSA. 

Οιαδμπμίδζδ ηαηά θεζημονβία ηςκ βμκζδίςκ πμο επάβμκηαζ από TSA ζηα Β 

θειθμηύηηανα έδεζλε όηζ πμθθά από αοηά παίνκμοκ ιένμξ ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ. 

Μεθεηήεδηε μ ιδπακζζιόξ ηδξ επαβςβήξ ζε ιεηαβναθζηό επίπεδμ ημο STAT1, ηύνζμο 

νοειζζηή ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ, ηαζ ανέεδηε κα νοειίγεηαζ από ημ ιεηαθθαβιέκμ ζηα 

ζοβηεηνζιέκα ηύηηανα μβημβμκίδζμ c-Myc. Ωζηόζμ, δ ηαοηόπνμκδ εκενβμπμίδζδ ιε 

θςζθμνοθίςζδ ηδξ πνςηεΐκδξ STAT1 έπεζηα από TSA μδήβδζε ζηδ ιεθέηδ ηδξ παναβςβήξ 

ζκηενθενόκδξ. Αθμύ απμδείπεδηε δ παναβςβή ηδξ ηοημηίκδξ ηαζ ηαοημπμζήεδηε αοηή ςξ 

ηύπμο Ι, ανέεδηε όηζ επάβεηαζ μθόηθδνμ ημ ακηζ-ζζηό πνόβναιια ημο ηοηηάνμο. Τπεύεοκμξ 

βζα αοηόκ ημκ ηαηαννάηηδ θςζθμνοθζώζεςκ είκαζ μ ζόξ Epstein Barr virus (EBV) πμο 

ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ηςκ ηοηηάνςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ιεηααάθθεζ ηδκ έηθναζδ 

ηςκ βμκζδίςκ ημο έπεζηα από TSA, επδνεάγμκηαξ ηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ ημο ηοηηάνμο. 
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ηδ ζοκέπεζα ελεηάζηδηε εάκ δ επαβώιεκδ από ζκηενθενόκδ β (IFNβ) βμκζδζαηή 

έηθναζδ πανμοζζάγεζ θαζκόιεκα ικήιδξ πμο εοαζζεδημπμζμύκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδ βμκζδζαηή 

έηθναζδ ζε επαηόθμοεμ δεύηενμ ενέεζζια. Βνέεδηε όηζ ηα βμκίδζα ημο MHCII δζαεέημοκ 

ηέημζμοξ ιδπακζζιμύξ ώζηε κα απακημύκ ηαπύηενα ηαζ ζζπονόηενα ζε δεύηενμ ηύηθμ 

επαβςβήξ ανηεηέξ βεκζέξ ιεηά ημ πνώημ ενέεζζια. Σμ βμκίδζμ DRA ανέεδηε κα ιεηαηζκείηαζ 

ημκηά ζε ζςιαηίδζα PML (PML nuclear bodies ή PML-NBs) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ έπεζηα από ζδιαημδόηδζδ ηδξ IFNβ. Η ημπμθμβία αοηή 

δζαηδνείηαζ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ιεηαβναθήξ ζηζξ εοβαηνζηέξ βεκεέξ. Η ηαοηόπνμκδ 

αθθδθεπίδναζδ ηδξ PML πνςηεΐκδξ ιε ηδ ιεεοθμηνακζθενάζδ MLL έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή ημο DRA. Η ακαδζμνβάκςζδ 

αοηή παναηηδνίγεηαζ από παθανόηενδ κμοηθεμζςιζηή δμιή ηαζ ορδθόηενα επίπεδα 

δζιεεοθίςζδξ ζηδ θοζίκδ Κ4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 ελαζηίαξ ηδξ ιεεοθμηνακζθενάζδξ, πμο 

επζηνέπμοκ ηδκ ηαπύηενδ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαπύηενδ απόηνζζδ 

ημο βμκζδίμο ζε δεύηενδ θάζδ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ. οκεπώξ ηαηά ηδκ πνώηδ 

θάζδ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ πναβιαημπμζμύκηαζ αθθαβέξ ζηδκ μνβάκςζδ ημο πονήκα 

πμο θένκμοκ ημ βμκίδζμ ημκηά ζηα ηαηάθθδθα οπμπονδκζηά ζςιαηίδζα ιε απμηέθεζια ηδκ 

ιεηααμθή ζηδ ζύζηαζδ ηςκ επζβεκεηζηώκ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ ζζημκώκ ημο οπμηζκδηή. Οζ 

αθθαβέξ αοηέξ πνμζδίδμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ικήιδξ ζηδ βμκζδζαηή έηθναζδ ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ζηδ θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ. 
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Summary 
Transcription of the Class II genes of the Major Histocompatibility Complex (MHCII) 

requires a complex of proteins that synergistically bind to the promoter and constitute the 

MHCII enhanceosome. Although necessary, these proteins are not sufficient to drive 

transcription. The master coactivator CIITA is required for efficient transcriptional initiation 

and elongation. The deacetylase inhibitor Trichostatin A (TSA) induces the transcription of 

the MHCII DRA gene in a CIITA-independent manner. To analyze the molecular 

mechanisms by which this epigenetic regulator stimulates MHCII expression, chromatin 

immunoprecipitation (ChIP) assays were employed to monitor the alterations in histone 

modifications that correlate with DRA transcription after TSA treatment. A dramatic increase 

in promoter linked histone acetylation and Histone H3 lysine 4 methylation followed by 

concurrent decrease of lysine 9 methylation were found. Fluorescence recovery after 

photobleaching (FRAP) experiments showed that TSA treatment increased the mobility of 

HDAC while decreasing the mobility of the class II enhanceosome factor RFX5. These data, 

in combination with ChIP experiments, indicate that the TSA-mediated induction of DRA 

transcription involves HDAC relocation and enhanceosome stabilization. In order to gain a 

genome-wide view of the genes responding to inhibition of deacetylases, we compared the 

transcriptome of B cells before and after TSA treatment using Affymetrix microarrays. This 

analysis showed that in addition to the DRA gene, the entire MHCII family and the adjacent 

histone cluster, located in chromosome 6p21-22, are strongly induced by TSA. 

A complex pattern of gene reprogramming by TSA involves immune recognition, 

antiviral, apoptotic and inflammatory pathways and extends the rationale for using Histone 

Deacetylase Inhibitors (HDACi) to modulate the immune response. Since many of these 

genes are direct targets of STAT1 transcription factor we monitored its expression after TSA 

treatment and found it to be induced. This induction was mediated by the simultaneous 

down-regulation of c-Myc oncogene expression thus revealing a negative feedback loop 

between the two genes. Concurrent activation by tyrosine phosphorylation of the produced 

STAT1 protein prompted for the examination of interferon (IFN) production. Its presence in 

the culture supernatant was confirmed and was identified as type I IFN. The whole antiviral 

response of the cell was found to be activated by TSA. The presence of Epstein Barr virus 

(EBV) was crucial for the initiation of this response. 

Adaptation is one essential property of the immune response conferred by 

immunological memory. The question whether IFN-gamma (IFNβ) inducible transcription 

generates memory that sensitizes cells to a secondary stimulus was addressed. The MHCII 

gene DRA was found to relocate to Promyelocytic leukemia nuclear bodies (PML-NB) upon 

induction with IFNβ and this topology was maintained long after transcription shut off. 
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Concurrent interaction of PML protein with Mixed Lineage Leukemia (MLL) generates a 

prolonged permissive chromatin state on the DRA gene characterized by high promoter 

histone H3 K4 dimethylation that facilitates rapid expression upon restimulation. Primary 

signal-induced transcription generates spatial and epigenetic memory that is maintained 

through several cell generations and endows the immune system with increased 

responsiveness to future activation signals. 
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2.1 Σα γνλίδηα ηζηνζπκβαηόηεηαο ηάμεο ΗΗ θαη ε ξύζκηζε ηεο 

κεηαγξαθήο ηνπο 

 

2.1.1 Ρόινο ησλ αληηγόλσλ ηζηνζπκβαηόηεηαο ζηελ αλνζνινγηθή 

απόθξηζε 

Σα ακηζβόκα ζζημζοιααηόηδηαξ πήνακ ημ όκμιά ημοξ από ημ νόθμ πμο παίγμοκ ηαηά 

ηζξ ιεηαιμζπεύζεζξ ζηδκ απόννζρδ ημο ιμζπεύιαημξ. Σα ιόνζα αοηά πνέπεζ κα είκαζ 

ζοιααηά ακάιεζα ζημ δόηδ ηαζ ημ δέηηδ ώζηε κα ιδκ απμννζθεεί ημ ιόζπεοια από ημ 

ακμζμπμζδηζηό ζύζηδια ημο δεύηενμο. Σμ ζύκμθμ ηςκ αθθδθμιόνθςκ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ 

πμο εηθνάγμκηαζ ζπδιαηίγμοκ ημκ απθόηοπμ ημο ηάεε μνβακζζιμύ μ μπμίμξ ιπμνεί κα είκαζ 

ζδζαίηενα πμθοιμνθζηόξ. 

Σα ακηζβόκα ζζημζοιααηόηδηαξ πςνίγμκηαζ ζε δομ μιάδεξ ακάθμβα ιε ηδ θεζημονβία 

ημοξ: ηα ηάλδξ Ι πμο πανμοζζάγμοκ ακηζβόκα πμο ζοκηίεεκηαζ ζημ ίδζμ ημ ηύηηανμ πμο ηα 

πανμοζζάγεζ (παίγμοκ νόθμ ζηδκ ακηζιεηώπζζδ ζζηώκ ιμθύκζεςκ) ηαζ ηα ηάλδξ ΙΙ πμο 

πανμοζζάγμοκ ελςηοηηάνζα ακηζβόκα ιέζς ημο εκδμηοηηανζημύ ιμκμπαηζμύ βζα ηδκ 

ακηζιεηώπζζδ ααηηδνζαηώκ ή ιοηδηζαηώκ ιμθύκζεςκ (Rocha and Neefjes, 2008). Σα ιόνζα 

αοηά ακαβκςνίγμκηαζ από δζαθμνεηζηά Σ θειθμηύηηανα. Σα ηάλδξ Ι, ιαγί ιε ηα ακηζβόκα πμο 

πανμοζζάγμοκ, ακαβκςνίγμκηαζ από ημκ οπμδμπέα ηςκ Σ ηοηηανμημλζηώκ θειθμηοηηάνςκ 

(Σ cell receptor – TCR) ιε ηδ αμήεεζα ημο αμδεδηζημύ οπμδμπέα CD8 πμο ακαβκςνίγεζ 

ζοκηδνδιέκδ πενζμπή ζηα ιόνζα αοηά ηαζ ημ ιμκμπάηζ αοηό μδδβεί ζηδ θύζδ ηςκ ηοηηάνςκ. 

Σα ηάλδξ ΙΙ ιε ηα θμνηςιέκα ζε αοηά ακηζβόκα ακαβκςνίγμκηαζ από ημκ οπμδμπέα TCR ηςκ 

Σ αμδεώκ ηοηηάνςκ ηαζ ημ αμδεδηζηό οπμδμπέα CD4 πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ εηηνίκμοκ 

ηοημηίκεξ ηαζ αμδεμύκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ Β θειθμηοηηάνςκ ηαζ άθθςκ ηοηηάνςκ ημο 

ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ηςκ δζαθόνςκ απεζθώκ (Parker, 1993). 

Η έηθναζδ ηςκ ακηζβόκςκ ζζημζοιααηόηδηαξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ θεζημονβία ημο 

ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ. Σα Σ θειθμηύηηανα βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακάπηολή ημοξ 

ζημ εύιμ πνεζάγμκηαζ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηάπμζμ ακηζβόκμ ζζημζοιααηόηδηαξ, ηάλδξ Ι ή 

ηάλδξ ΙΙ, ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηόηδηα ημο TCR πμο δζαεέημοκ ώζηε κα ελεηαζεεί ή 

θεζημονβζηόηδηα ημο οπμδμπέα ημοξ. Δκαθθαηηζηά ηα ηύηηανα αοηά πεεαίκμοκ ιε 

απμπηςηζηό εάκαημ (death by neglect). Έθθεζρδ ηςκ ακηζβόκςκ ζζημζοιααηόηδηαξ μδδβεί ζε 

θοιθμπεκία ηαζ αδοκαιία θεζημονβίαξ ηδξ εζδζηήξ ακμζίαξ. οκεπώξ ηα ιόνζα ημο ηονίμο 

ζοιπθόημο ζζημζοιααηόηδηαξ απμηεθμύκ ηδ αάζδ ηδξ εζδζηήξ ακμζίαξ, ηόζμ βζα ηα Β όζμ 

ηαζ βζα ηα Σ θειθμηύηηανα. 
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2.1.2 Σν ζύκπιεγκα γνληδίσλ ηνπ θπξίνπ ζπκπιόθνπ 

ηζηνζπκβαηόηεηαο 

Σα ακηζβόκα ζζημζοιααηόηδηαξ ηςδζημπμζμύκηαζ από βμκίδζα πμο είκαζ μιαδμπμζδιέκα 

ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημο βμκζδζώιαημξ, ημ ηύνζμ ζύιπθμημ ζζημζοιααηόηδηαξ (MHC). 

Κύνζμ παναηηδνζζηζηό ημο είκαζ όηζ είκαζ πμθοβμκζδζαηό, απμηεθείηαζ δδθαδή από πμθθά 

δζαθμνεηζηά βμκίδζα ώζηε μ ηάεε άκενςπμξ κα πενζέπεζ έκα ζεη βμκζδίςκ ηάλδξ Ι ηαζ ΙΙ 

(απθόηοπμξ) πμο ηα πνςηεσκζηά ημοξ πνμσόκηα πνμζδέκμοκ δζαθμνεηζηό εύνμξ πεπηζδίςκ. 

Σμ MHC είκαζ ζδζαίηενα πμθοιμνθζηό, οπάνπμοκ δδθαδή πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ βζα ημ 

ηάεε βμκίδζμ ιέζα ζε έκα πθδεοζιό. 

Σμ MHC ζημκ άκενςπμ ανίζηεηαζ ζημ πνςιόζςια 6p21.3 ηαζ μκμιάγεηαζ human 

leukocyte antigen (HLA) εκώ ζημ πμκηίηζ θέβεηαζ Η-2 ηαζ ανίζηεηαζ ζημ πνςιόζςια 17. Σμ 

HLA εηηείκεηαζ ζε ιζα πενζμπή 3.6Mb. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημο βμκζδζώιαημξ έπμοκ 

πανημβναθδεεί πενζζζόηενεξ από εηαηό αζεέκεζεξ ιε ηζξ πενζζζόηενεξ κα είκαζ αοημάκμζεξ. 

Η ακαηάθορδ ηαζ κέςκ βμκζδίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ MHC έπεζηα από ηδκ πθήνδ 

αθθδθμύπδζδ ημο πνςιμζώιαημξ 6 (Mungall et al., 2003), μδήβδζε ζηδκ επέηηαζή ημο ζε 

ιζα πενζμπή πενίπμο 7,6Mb, ημ θεβόιεκμ εηηεηαιέκμ (extended) MHC (Horton et al., 2004). 

Η μνβάκςζδ ημο ααζζημύ HLA θαίκεηαζ ζηδκ εζηόκα 2-1. 

Δηθφλα 2- 1: Η νξγάλσζε ηνπ HLA ζην ρξσκφζσκα 6 (επάλσ). Αθνινπζνχλ ράξηεο ησλ επηκέξνπο 

ππνκνλάδσλ ηνπ, ηα ηάμεο ΙΙ, ηάμεο ΙΙΙ θαη ηάμεο Ι (εηθφλα απφ (Klein and Sato, 2000)). 
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2.1.3 Σν ζύλδξνκν ησλ γπκλώλ ιεκθνθπηηάξσλ 

Η ζδιαζία ηςκ MHCII βζα ημ ακμζμπμζδηζηό ζύζηδια πνμηύπηεζ από ημ ζύκδνμιμ 

ηςκ βοικώκ θειθμηοηηάνςκ ηύπμο ΙΙ (ΟΜΙΜ #209920) ηαηά ημ μπμίμ οπάνπεζ πακηεθήξ 

έθθεζρδ ιμνίςκ MHCII από ηδκ επζθάκεζα ηςκ ηοηηάνςκ - ακηζβμκμπανμοζζαζηώκ. Σμ 

ζύκδνμιμ αοηό απμηεθεί ημ 5% ηςκ πενζπηώζεςκ ακμζμακεπάνηεζαξ ηαζ πανμοζζάγεζ 

πνόηοπμ ηθδνμκόιδζδξ οπμθεζπόιεκμο βμκζδίμο. Υαναηηδνίγεηαζ από πακηεθή απμοζία 

ποιζηώκ ηαζ ηοηηανζηώκ απμηνίζεςκ ηαζ ελαζεεκδιέκδ παναβςβή ακηζζςιάηςκ. Καηά 

ζοκέπεζα, μζ αζεεκείξ πάζπμοκ από ηαη’ ελαημθμύεδζδ ζζηέξ, ααηηδνζαηέξ ηαζ ιδηοηζαηέξ 

ιμθύκζεζξ ζηα πνώηα πνόκζα ηδξ γςήξ πμο μδδβμύκ ζημ εάκαημ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία 

(ακαζηόπδζδ ζημ (Elhasid and Etzioni, 1996)). ημοξ αζεεκείξ ακζπκεύμκηαζ θοζζμθμβζημί 

ανζειμί Β ηαζ Σ θειθμηοηηάνςκ αθθά ανηεηά ιεζςιέκμξ ανζειόξ CD4+ ηαζ ακηίζημζπα 

αολδιέκα CD8+ ηαεώξ δ απμοζία ηςκ MHCII από ημ εύιμ επδνεάγεζ ηδκ ακαπηολζαηή 

δζαδζηαζία ηςκ πνώηςκ. ημ ζύκδνμιμ βοικώκ θειθμηοηηάνςκ ηύπμο Ι όπμο οπάνπεζ 

ακεπάνηεζα ηςκ MHCI θόβς ιεηαθθάλεςκ ζηα TAP1, TAP2 ή TAPBP, ηα ηθζκζηά ζοιηώιαηα 

είκαζ πζμ πενζμνζζιέκα (OMIM #604571). 

Σμ BLS ηύπμο ΙΙ παναηηδνίγεηαζ από οπμθεζπόιεκμ πνόηοπμ ηθδνμκόιδζδξ. Ωζηόζμ, 

μζ ιεηαθθάλεζξ δεκ πανημβναθμύκηαζ ζημ πνςιόζςια 6 όπμο ανίζημκηαζ ηα MHCII αθθά ζηα 

πνςιμζώιαηα 1, 13, 16 ηαζ 19 ζε πενζμπέξ πμο δεκ έπμοκ βμκίδζα ημο ηονίμο ζοιπθόημο 

ζζημζοιααηόηδηαξ. Οζ ιεηαθθάλεζξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ ημο MHCII 

ζε ιεηαβναθζηό επίπεδμ ηαεώξ ζημ ηύηηανμ δεκ ακζπκεύεηαζ μύηε εκδμηοηηάνζα πνςηεΐκδ 

αθθά μύηε ηαζ RNA από ηάλδξ ΙΙ βμκίδζα (de Preval et al., 1985; Lisowska-Grospierre et al., 

1985). Ακάθμβα ιε ημ ζδιείμ πμο ανίζηεηαζ δ ιεηάθθαλδ, μζ αζεεκείξ ιε BLS ηύπμο ΙΙ 

ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ, Α, Β, C ηαζ D. Οζ μιάδεξ αοηέξ 

παναηηδνίζηζηακ ιε ζύκηδλδ ηοηηάνςκ από δζαθμνεηζημύξ αζεεκείξ πμο απμηαεζζημύζε ηδκ 

έηθναζδ ηςκ MHCII. Σα βμκίδζα πμο έπμοκ ιεηαθθαπεεί ζημ BLS έπμοκ παναηηδνζζηεί ηαζ 

έπεζ ανεεεί όηζ ηα πνςηεσκζηά ημοξ πνμσόκηα απμηεθμύκ ημοξ ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ 

πμο είκαζ οπεύεοκμζ βζα ηδκ έηθναζδ ηςκ MHCII, ζοζηαηζηή ή επαβώιεκδ. Πανά ηδ βεκεηζηή 

εηενμβέκεζα, ημ BLS παναηηδνίγεηαζ από θαζκμηοπζηή μιμβέκεζα από ηδκ άπμρδ όηζ δεκ 

οπάνπμοκ θαζκόηοπμζ πμο κα πενζμνίγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ 

ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ. 

 

2.1.4 Cis θαη trans ξπζκηζηηθά ζηνηρεία ησλ MHCII 

Σα MHCI βμκίδζα εηθνάγμκηαζ ζοζηαηζηά ζε όθα ηα ηύηηανα ημο μνβακζζιμύ. Ακηίεεηα 

ηα MHCII εηθνάγμκηαζ ζοζηαηζηά ιόκμ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηοηηανζημύξ ηύπμοξ 

ελεζδζηεοιέκμοξ βζα ακηζβμκμπανμοζίαζδ όπςξ είκαζ ηα Β θειθμηύηηανα, ηα δεκδνζηζηά 

ηύηηανα, ηα ιαηνμθάβα ηα ηύηηανα Langerhans ημο δένιαημξ ηαζ ηα ηύηηανα Kupfer ημο 
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ζοηςηζμύ (επαββεθιαηίεξ ακηζβμκμπανμοζζαζηέξ – APC). ηα πενζζζόηενα ηύηηανα ημο 

μνβακζζιμύ δ έηθναζή ημοξ ιπμνεί κα επαπεεί ιε ηδ αμήεεζα ηοημηζκώκ όπςξ είκαζ δ 

ζκηενθενόκδ β (IFNβ) ηαζ μ θζπμπμθοζαηπανίηδξ ημο ηοηηανζημύ ημζπώιαημξ ηςκ ααηηδνίςκ 

(LPS). 

 

Σα ζπληεξεκέλα κνηίβα ηνπ ππνθηλεηή 

Οζ δζαθμνέξ ζημ πνόηοπμ έηθναζδξ ηςκ MHCI ηαζ II μθείθμκηαζ ζηα δζαθμνεηζηά 

νοειζζηζηά ζημζπεία ηςκ οπμηζκδηώκ ημοξ. Καζ ζημοξ δομ ηύπμοξ βμκζδίςκ ζοκακηώκηαζ 

ζοκηδνδιέκα ζημζπεία από ηα μπμία ηα ααζζηόηενα είκαζ ημ S (ή W ή Z), ημ X ηαζ ημ Y ηα 

μπμία ζοκακηώκηαζ πενίπμο ιέπνζ 300bp από ημ ζδιείμ έκανλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ (Glimcher 

and Kara, 1992). Σα MHCI όιςξ πενζέπμοκ ηαζ επζπθέμκ ζημζπεία όπςξ είκαζ εέζεζξ 

πνόζδεζδξ NFkB ηαζ IRF1 πμο ημοξ ελαζθαθίγμοκ ηδ ζοζηαηζηή έηθναζδ. Η μνβάκςζδ ηςκ 

ζημζπείςκ αοηώκ ζοβηνζηζηά θαίκεηαζ ζηδκ εζηόκα 2-2. 

Πανόιμζα ιμηίαα ανίζημκηαζ ηαζ ζε άθθεξ εέζεζξ ημο βεκεηζημύ ηόπμο ημο MHCII. Σμ 

πνώημ πμο παναηηδνίζηδηε ήηακ πενίπμο 2.25kb πνζκ από ημ βμκίδζμ DRA ζημκ άκενςπμ 

ηαζ 1.35kb ζημ H2-Eα ζημ πμκηίηζ ηαζ απμηεθμύκηαζ από έκα ακεζηναιιέκμ ιμηίαμ S-X-Y. 

ηδκ πενζμπή αοηή πνμζδέκεηαζ επίζδξ εκζζποόζςια ηαζ παναηδνμύκηαζ ηαζ έηημπα 

ιεηάβναθα, ηάηζ πμο έπεζ μδδβήζεζ ζημ παναηηδνζζιό ηδξ ςξ locus control region (LCR) 

(Masternak et al., 2003). ηδ ζοκέπεζα ιε αάζδ ηδ δδιμζζεοιέκδ αθθδθμοπία ημο 

ακενώπζκμο βμκζδζώιαημξ ακαγδηήεδηακ ηαζ ανέεδηακ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ιε μιμθμβία ζηα 

Υ-Τ ζηζξ 3.2Mb ημο MHC. Βνέεδηακ ανηεηέξ ηέημζεξ αθθδθμοπίεξ πμο μκμιάζηδηακ XL (X 

box-like) ζοκηδνδιέκεξ ζε δζάθμνεηζηό ααειό δ ηαεειζά (Δζηόκα 2-3). Από αοηά, ιόκμ ηα 

XL-4, -7 ηαζ -8 ανέεδηακ κα είκαζ θεζημονβζηά, κα έπμοκ δδθαδή ζηακόηδηα εκενβμπμίδζδξ 

ηδξ ιεηαβναθήξ από πθαζιίδζμ ιάνηονα (Gomez et al., 2005). 

Δηθφλα 2- 2: ηνίρεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ γνληδίσλ HLA-A (A), HLA-B (B), HLA-BE (BE), 

HLA-G (G) (MHCI), β2m θαη HLA-DRA (αληηπξνζσπεπηηθφ MHCII). Οη ζέζεηο πξφζδεζεο ηνπ NFkB 

(Δληζρπηήο Α - Enhancer A) θαίλνληαη κε θίηξηλν θαη ην ζηνηρείν απφθξηζεο ζε IFΝ (ISRE) κε θφθθηλν. Σα 

θνηλά ζηνηρεία S, X1, X2 θαη Y θαίλνληαη κε πξάζηλν. Δηθφλα απφ (van den Elsen et al., 2004) 
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Σν εληζρπόζσκα ησλ MHCII 

Η βεκεηζηή εηενμβέκεζα ζημοξ αζεεκείξ ιε ημ ζύκδνμιμ ηςκ βοικώκ θειθμηοηηάνςκ 

μδήβδζε ζηδκ ηθςκμπμίδζδ ηςκ ιεηαθθαβιέκςκ πνςηεσκώκ ζηζξ δζάθμνεξ μιάδεξ 

ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ. Σνεζξ πανάβμκηεξ πμο πνμζδέκμκμκηαζ ζημ DNA, μζ RFX5, RFXAP, 

RFXANK ηαζ μ CIITA πμο δεκ πνμζδέκεηαζ αθθά ζοιιεηέπεζ ζηδ νύειζζδ ηςκ MHCII 

ηθςκμπμζήεδηακ ιε βεκεηζηέξ ιεεόδμοξ (Durand et al., 1997; Masternak et al., 1998; 

Nagarajan et al., 1999; Steimle et al., 1995; Steimle et al., 1993). Οζ ηνεζξ ιεηαβναθζημί 

πανάβμκηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ RFX ζπδιαηίγμοκ ζύιπθμημ βζα ηδκ πνόζδεζή ημοξ ζημ Υ ημοηί 

ημο οπμηζκδηή ηςκ MHCII ηαζ είκαζ ιεηαθθαβιέκμζ ζηζξ μιάδεξ ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ Β, C 

ηαζ D ημο BLS. Οζ πνςηεΐκεξ αοηέξ αθθδθεπζδνμύκ ιεηαλύ ημοξ, μ RFX5 ιε ημκ RFXAP ηαζ μ 

δεύηενμξ ιε ημκ RFXANK αθθά ιε πενίπμο ιζα ηάλδ ιεβέεμοξ παιδθόηενδ ζοββέκεζα απ’ όηζ 

ιε ημκ πνώημ (Burd et al., 2004), ζπδιαηίγμκηαξ ημ ζύιπθμημ RFX. Σμ ζύιπθμημ αοηό 

πνμζδέκεηαζ ζοκενβεζαηά ζημκ οπμηζκδηή ιε ηδκ πνςηεΐκδ CREB πμο ακαβκςνίγεζ ημ Υ2 

ημιιάηζ ημο Υ ημοηζμύ (Reith et al., 1994a). Απμοζία ηάπμζμο από ημοξ RFX πανάβμκηεξ 

μδδβεί ζε αδοκαιία πνόζδεζδξ όθςκ ηςκ οπμθμζπςκ παναβόκηςκ ζημκ οπμηζκδηή, όπςξ 

δείπκμοκ μζ δζάθμνεξ πενζπηώζεζξ ημο BLS. Ακηίζημζπα, έκα άθθμ ηνζιενέξ ζύιπθμημ, ημ 

NF-Y, πμο απμηεθείηαζ από ηζξ πνςηεΐκεξ NFY-A, NFY-B ηαζ NFY-C πνμζδέκεηαζ 

ζοκενβεζαηά ιε ημ RFX ζημ ημοηί Τ ημο οπμηζκδηή (Reith et al., 1994b). 

Όθμζ ιαγί θμζπόκ μζ πανάβμκηεξ ημο RFX ηαζ ημο NF-Y ζοιπθόημο ιαγί ιε ημκ CREB 

πνμζδέκμκηαζ ζημκ MHCII οπμηζκδηή ηαζ δ πνόζδεζδ αοηή βίκεηαζ ζοκενβεζαηά. Γζα ημ θόβμ 

αοηό μζ πνςηεΐκεξ αοηέξ εεςνείηαζ όηζ δδιζμονβμύκ έκα οπεν-ζύιπθμημ ζημκ οπμηζκδηή, ημ 

Δηθφλα 2- 3:  πληεξεκέλα κνηίβα Υ-Τ ζην MHC ηνπ αλζξψπνπ (επάλσ) θαη νη ζέζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

γνλίδηα. Με παχια ζπκβνιίδνληαη νη βάζεηο πνπ είλαη ίδηεο κε ην κνηίβν ηνπ Υ-Τ ηνπ DRA. 
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εκζζποόζςια πμο πνμζδέκεηαζ ζημ DNA ζζπονόηενα απμ ηδκ ηάεε ιζα πνςηεΐκδ λεπςνζζηά 

(ακαζηόπδζδ βζα ηα εκζζπομζώιαηα ζημ (Merika and Thanos, 2001)). 

Οζ παναπάκς πνςηεΐκεξ εηθνάγμκηαζ ζοζηαηζηά ζε όθα ηύηηανα ηαζ ιάθζζηα μ CREB 

ηαζ ημ NF-Y ζύιπθμημ ζοιιεηέπμοκ ζηδ νύειζζδ πμθθώκ άθθςκ βμκζδίςκ (Mantovani, 

1999). Πανόθμ πμο δ ζηναημθόβδζή ημοξ είκαζ δζανηήξ ζημκ οπμηζκδηή ηςκ MHCII, αοηό 

δεκ είκαζ ανηεηό βζα ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ. Γζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ ιεηαβναθήξ 

πνεζάγεηαζ ημ πνςηεσκζηό πνμσόκ ημο βμκζδίμο πμο είκαζ ιεηαθθαβιέκμ ζημ BLS A, ημ 

MHC2TA πμο ηςδζημπμζεί ηδκ πνςηεΐκδ CIITA. 

 

Ο CIITA είλαη ν θύξηνο ξπζκηζηήο ησλ ηάμεο ΙΙ γνληδίσλ  

Ο CIITA (Class II transactivator) είκαζ μ ηύνζμξ νοειζζηήξ ηςκ MHCII. Δίκαζ οπεύεοκμξ 

ηόζμ βζα ηδ ζοζηαηζηή έηθναζή ημοξ ζημοξ επαββεθιαηίεξ ακηζβμκμπανμοζζαζηέξ όζμ ηαζ 

βζα ηδκ επαβώιεκδ από IFNβ έηθναζδ ζηα οπόθμζπα ηύηηανα. Η έηθναζή ημο νοειίγεηαζ 

από ηέζζενζξ δζαθμνεηζημύξ οπμηζκδηέξ ημοξ pI, pII, pIII ηαζ pIV. Ο pII δεκ είκαζ 

ζοκηδνδιέκμξ ζημ πμκηίηζ ηαζ βζα ημ θόβμ αοηό δ θεζημονβία ημο δεκ είκαζ βκςζηή. Ο pI είκαζ 

εκενβόξ ζηα ηύηηανα ιοεθώδμοξ πνμέθεοζδξ όπςξ ηα δεκδνζηζηά ηύηηανα ηαζ ηα 

ιαηνμθάβα, μ pIII είκαζ εκενβόξ ζηα ηύηηανα θειθςεζδμύξ πνμέθεοζδξ όπςξ ηα Β ηαζ ηα Σ 

θειθμηύηηανα ηαζ ηα pDC (plasmacytoid dendritic cells) εκώ μ pIV είκαζ εκενβόξ ζηα 

επζεδθζαηά ηύηηανα ημο εύιμο (thymic epithelial cells – TECs) ηαζ οπεύεοκμξ βζα ηδκ 

επαβώιεκδ έηθναζδ ημο βμκζδίμο από IFNβ. Δπίζδξ μζ οπμηζκδηέξ αοημί είκαζ οπεύεοκμζ βζα 

ηδκ απμνύειζζδ ηδξ έηθναζδξ ημο CIITA ζε δζάθμνεξ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ όπςξ είκαζ 

ζε ηανηζκζηά ηύηηανα ηαζ πνμζαμθή παεμβόκςκ (Δζηόκα 2-4Α). 

 

Κάεε έκαξ από ημοξ παναπάκς οπμηζκδηέξ ημο MHC2TA αημθμοεείηαζ από 

δζαθμνεηζηό ελώκζμ πμο ηςδζημπμζεί ημ αιζκμηεθζηό άηνμ ηδξ πνςηεΐκδξ. οκεπώξ έπμοιε 

ηνεζξ ζζμιμνθέξ (isoforms) CIITA πνςηεΐκδξ πμο εηθνάγμκηαζ ζηα ακηίζημζπα ηύηηανα. Οζ 

ζζμιμνθέξ αοηέξ έπμοκ ημζκή πενζμπή ακάιεζα ζηα ελώκζα 2-19 ηαζ δζαθένμοκ ζημ πνώημ 

Δηθφλα 2- 4: (Α) Οη ππνθηλεηέο ηνπ γνληδίνπ MHC2TA. Δπάλσ θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα θχηηαξα ζηα νπνία 

είλαη ελεξγφο ν θάζε ππνθηλεηήο ελψ θάησ θαίλνληαη πεξηπηψζεηο πνπ ν θάζε ππνθηλεηήο κπνξεί λα 

απνξξπζκηζηεί. (Β) Οη ππνθηλεηέο ηνπ MHC2TA θαη ηα πξσηεΐληθά πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 

ππνθηλεηή. Δηθφλα απφ (Reith et al., 2005). 
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ελώκζμ δίκμκηαξ πνςηεσκζηά πνμσόκηα ιεβέεμοξ 132, 124 ηαζ 121kD ακηίζημζπα βζα ημ πνμσόκ 

ημο ηάεε οπμηζκδηή pI-IV ακηίζημζπα (Δζηόκα 2-4Β). 

Ο CIITA είκαζ μ ηύνζμξ νοειζζηήξ ηδξ έηθναζδξ ηςκ MHCII, ακ ηαζ μ ίδζμξ δεκ έπεζ 

δοκαηόηδηα άιεζδξ πνόζδεζδξ ζημ DNA. Ακηίεεηα, ζηναημθμβείηαζ ζημοξ οπμηζκδηέξ ηςκ 

βμκζδίςκ πμο νοειίγεζ ιέζς ημο εκζζπομζώιαημξ. Σμ πμθοπνςηεσκζηό αοηό ζύιπθμημ 

θεζημονβεί ςξ πθαηθόνια βζα ηδκ πνόζδεζδ ημο ζοκεκενβμπμζδηή αθθδθεπζδνώκηαξ ιε 

αοηό ιε ηδκ ηαναμλο-ηεθζηή ημο πενζμπή (Δζηόκα 2-5). ηδ ζοκέπεζα αοηόξ, ιέζς 

πνςηεσκζηώκ αθθδθεπζδνάζεςκ, ζηναημθμβεί άθθμοξ ζοκεκενβμπμζδηέξ ηδξ ιεηαβναθήξ πμο 

ηνμπμπμζμύκ ηδ πνςιαηίκδ ζηδκ πενζμπή ημο βμκζδίμο, όπςξ ηζξ αηεηοθμηνακζθενάζεξ 

ζζημκώκ p300/CBP ηαζ pCAF (Fontes et al., 1999; Kretsovali et al., 1998; Spilianakis et al., 

2000), ηαζ ηδ ιεεοθμηνακζθενάζδ CARM1 (Zika et al., 2005). Δπίζδξ αθθδθεπζδνά ιε 

ζημζπεία ηδξ ιεηαβναθζηήξ ιδπακήξ ηδκ μπμία ζηαεενμπμζεί ζημκ οπμηζκδηή (Fontes et al., 

1997; Kanazawa et al., 2000) ηαζ είκαζ οπεύεοκμξ βζα ηδ θςζθμνοθίςζδ ηδξ ηαναμλοηεθζηήξ 

επζηνάηεζαξ ηδξ RNA pol II ιέζς ηδξ CDK7 ζηδ ζενίκδ Ser5 βζα ηδκ επζιήηοκζδ ηδξ 

ιεηαβναθήξ (Spilianakis et al., 2003). Όθεξ αοηέξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ παναπάκς 

εκγύιςκ βίκμκηαζ ιε ημ ηαναμλοηεθζηό ημιιάηζ ημο CIITA (αιζκμλέα 1-330 ζημκ CIITA ηύπμο 

ΙΙΙ) ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ ηαζ ςξ επζηνάηεζα εκενβμπμίδζδξ ηδξ πνςηεΐκδξ (Δζηόκα 2-5). 

Καηά ηδ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA ζημ εκζζποόζςια, μθόηθδνδ δ δμιή ζηαεενμπμζείηαζ 

ζημκ οπμηζκδηή ηαηά ηνόπμ πμο οπμδδθώκεζ ζοκενβεζαηή πνόζδεζδ. Οζ ζοζηαηζηά 

πνμζδεδειέκμζ πανάβμκηεξ RFX, CREB ηαζ NF-Y ζηαεενμπμζμύκηαζ ζημκ οπμηζκδηή αηόιδ 

πενζζζόηενμ ιε ηδ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA (Δζηόκα 2-6). Η ζηαεενμπμίδζδ αοηή εα 

ιπμνμύζε κα μθείθεηαζ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ακάιεζα ζηζξ πνςηεΐκεξ ημο 

εκζζπομζώιαημξ θόβς ζηενεμπδιζηώκ αθθαβώκ από ηδκ πνόζδεζδ ημο CIITA. Δκαθθαηηζηά, 

μ CIITA εα ιπμνμύζε κα ζηαεενμπμζεί ηδκ πνόζδεζδ ημο εκζζπομζώιαημξ αθθάγμκηαξ ηδ 

δμιή ηδξ πνςιαηίκδξ ηαζ κα ηδκ ηάκεζ πζμ πνμζαάζζιδ ζε ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ 

παθανώκμκηαξ ηδ κμοηθεμζςιζηή δμιή ηδξ ιε ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ζζημκώκ 

ηαζ ζηναημθόβδζδ ζοιπθόηςκ ακαδζαιόνθςζδξ πνςιαηίκδξ (chromatin remodelers) όπςξ 

βζα πανάδεζβια ζημζπεία ημο SWI/SNF. 

Εηθόλα 2- 5: Οη επηθράηεηες ηοσ CIITA θαη οη περηοτές αιιειεπίδραζής ηοσ κε άιιες πρωηεΐλες. 

Απεηθολίδεηαη ο CIITA ηύποσ Ι ποσ περηέτεη επηπιέολ θαη ηελ επηθράηεηα CARD ζε ζτέζε κε ηης άιιες 

δσο ηζοκορθές. 
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2.1.5 Σνπηθέο αιιαγέο ζηε ρξσκαηίλε θαηά ηε γνληδηαθή έθθξαζε 

Ο ξόινο ηεο ρξσκαηίλεο ζηε ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο 

Σμ DNA ηςκ εοηανοςηζηώκ μνβακζζιώκ έπεζ ιήημξ ανηεηώκ ιέηνςκ. Γζα ημ θόβμ αοηό 

είκαζ απαναίηδημ κα παίνκεζ ιζα πζμ ζοιπαβή ιμνθή ζημκ πονήκα ημο ηοηηάνμο ιε ηδ 

αμήεεζα ηςκ ζζημκώκ, ααζζηώκ πνςηεσκώκ ιε δμιζηό νόθμ πμο ζπδιαηίγμοκ ηα 

κμοηθεμζώιαηα. Πανάθθδθα όιςξ ιε ημ παηεηάνζζια αοηό, ημ DNA εα πνέπεζ κα ιπμνεί 

κα επζηεθεί ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο όπςξ είκαζ δ ακηζβναθή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηοηηανζημύ 

ηύηθμο ηαζ δ ιεηαβναθή ηςκ βμκζδίςκ. Οζ θεζημονβίεξ αοηέξ νοειίγμκηαζ ζημ επίπεδμ 

πνόζααζδξ ζηδ πνςιαηίκδ ηςκ πνςηεσκώκ πμο ηζξ επζηεθμύκ. Έηζζ ιπμνεί ημ ηύηηανμ κα 

εηθνάγεζ ζοβηεηνζιέκα βμκίδζα ηαζ όπζ ηάπμζα άθθα, πανόθμ πμο μζ ιεηαβναθζημί 

πανάβμκηεξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ. 

Η πνμζααζζιόηδηα ζηδ πνςιαηίκδ νοειίγεηαζ από ζύιπθμηα ακαδζαιόνθςζήξ ηδξ 

πμο πνδζζιμπμζμύκ εκένβεζα ιε ηδ ιμνθή ATP. In vitro, ηα ζύιπθμηα αοηά παθανώκμοκ ηδ 

ζηεκή ζύκδεζδ ημο DNA ιε ημ μηηαιενέξ ηδξ ζζηόκδξ ιε απμηέθεζια ηδκ μθίζεδζδ ημο 

κμοηθεμζώιαημξ πάκς ζε αοηό (ακαζηόπδζδ ζημ (Becker and Horz, 2002)). 

οζζςνεύμκηαζ έηζζ ηιήιαηα πνςιαηίκδξ πμο είκαζ πνμζαάζζια ζε ιεηαβναθζημύξ 

πανάβμκηεξ ηαζ ηδ ααζζηή ιεηαβναθζηή ιδπακή. Άθθςζηε, ηα βεβμκόηα αοηά έπμοκ δεζπεεί 

κα θαιαάκμοκ πώνα ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ. ημ βμκίδζμ ηδξ IFNα, έκα 

κμοηθεόζςια ηαθύπηεζ ημ ημοηί TATA ηαζ πνεζάγεηαζ ημ ζύιπθμημ ακαδζαιόνθςζδξ 

πνςιαηίκδξ SWI/SNF βζα κα ηνμπμπμζήζεζ ημ κμοηθεόζςια ηαζ κα πνμζδεεεί μ TBP μ 

μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ ηάκεζ κα μθζζεήζεζ ανηεηέξ αάζεζξ παναηάης (Lomvardas and 

Εηθόλα 2- 6: Το εληζτσόζωκα ηωλ MHCII ζηολ σποθηλεηή. Ο CIITA «θιεηδώλεη» ηελ ποισπρωηεϊληθή 

δοκή ηοσ εληζτσοζώκαηος, ζηραηοιογεί ζσλελεργοποηεηές ηες κεηαγραθής θαη ζηαζεροποηεί ηε βαζηθή 

κεηαγραθηθή κεταλή ζηολ σποθηλεηή. 
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Thanos, 2001). Δπζπθέμκ, έπεζ πθέμκ απμδεζπεεί όηζ ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ 

οπάνπεζ ιζα απμιάηνοκζδ ηςκ κμοηθεμζςιάηςκ (nucleosome depletion) από ημκ 

οπμηζκδηή (Lee et al., 2004; Ozsolak et al., 2007) δ μπμία θαιαάκεζ πώνα πνζκ από ηδκ 

έκανλδ ηδξ ιεηαβναθήξ (Petesch and Lis, 2008). 

Η ζηναημθόβδζδ ηςκ ζοιπθόηςκ ακαδζαιόνθςζδξ ηδξ πνςιαηίκδξ βίκεηαζ ιέζς 

δζαθόνςκ οπμιμκάδςκ ημοξ πμο πενζέπμοκ επζηνάηεζεξ bromodomain. Οζ επζηνάηεζεξ 

αοηέξ, πμο απμηεθμύκηαζ από πενίπμο 110 αιζκμλέα, ακαβκςνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα 

ηνμπμπμζδιέκα ηαηάθμζπα ζηζξ ζζηόκεξ, ηζξ αηεηοθζςιέκεξ θοζίκεξ. Άθθεξ επζηνάηεζεξ όπςξ 

μζ chromodomains ηαζ μζ PHD ακαβκςνίγμοκ ιεεοθζςιέκεξ θοζίκεξ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ηαζ 

αοηέξ ζηδ νύειζζδ ηδξ πνςιαηζκζηήξ δμιήξ. Η πανμοζία δζαθόνςκ ηνμπμπμζήζεςκ ζημ 

αιζκμηεθζηό ηιήια ηςκ ζζημκώκ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζοκενβεζαηέξ ή ακηαβςκζζηζηέξ 

ζοββέκεζεξ πνόζδεζδξ δζαθόνςκ πνςηεσκώκ ιε ηδ πνςιαηίκδ δ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

ηαεμνίγμοκ ηδ ιεηάααζδ από ηδκ ηαηάζηαζδ ιεηαβναθζηήξ ηαηαζημθήξ ζε αοηήκ πμο 

επζηνέπεζ ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ηαζ ακηίεεηα. Ο ζοκδοαζιόξ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ 

αοηώκ δδιζμονβεί έκα ηώδζηα επάκς ζηδ πνςιαηίκδ, ημκ «ηώδζηα ηςκ ζζημκώκ» πμο 

πνμζεέηεζ επζπθέμκ πθδνμθμνία από αοηή ημο DNA. Ο ηώδζηαξ αοηόξ ακαβκςνίγεηαζ από 

ζοβηεηνζιέκεξ οπμιμκάδεξ ηςκ ζοιπθόηςκ πμο νοειίγμοκ ηδ δμιή ηδξ πνςιαηίκδξ ηαζ 

ηαη’επέηηαζδ ηδ θεζημονβία ηδξ (Jenuwein and Allis, 2001). Ωζηόζμ, πενεηαίνς ιεθέηεξ 

δείπκμοκ όηζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ πνςιαηίκδξ δεκ είκαζ έκαξ ηώδζηαξ αθθά ιζα 

«εηθεπηζζιέκδ βθώζζα» ηδξ πνςιαηίκδξ όπμο δζαθμνεηζημί ζοκδοαζιμί ααζζηώκ ζημζπείςκ 

έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ δοκαιζηή ηδξ θεζημονβία (Berger, 2007). 

 

Αθεηπιίσζε θαη ηα έλδπκα πνπ ηε ξπζκίδνπλ 

Η αηεηοθίςζδ ηςκ ζζημκώκ είκαζ ιζα από ηζξ ηαθύηενα ιεθεηδιέκεξ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ. Η ηνμπμπμίδζδ αοηή έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ 

ηαζ είπε πνμηαεεί 30 πνόκζα κςνίηενα από ηδκ ακαηάθορδ όηζ μ ζοκεκενβμπμζδηήξ ηδξ 

ιεηαβναθήξ GCN5p ημο ζαηπανμιήηοηα είπε δνάζδ αηεηοθμηνακζθενάζδξ ζζηόκδξ (Allfrey, 

1966; Brownell et al., 1996). Πθέμκ έπμοκ ανεεεί ανηεηά έκγοια ιε δνάζδ 

αηεηοθμηνακζθενάζδξ (HATs) πμο ιπμνμύκ κα αηεηοθζώζμοκ ηαζ κα νοειίζμοκ ηδ δνάζδ 

ηαζ άθθςκ πνςηεσκώκ εηηόξ ηςκ ζζημκώκ. 

Οζ αηεηοθζώζεζξ βίκμκηαζ ζε ηαηάθμζπα θοζίκδξ ηαζ είκαζ ακαζηνέρζιεξ (2-7). Ανπζηά 

πζζηεύμκηακ όηζ δ πνμζεήηδ ηδξ αηεηοθμιάδαξ ιεζώκεζ ημ ζοκμθζηό εεηζηό θμνηίμ ηςκ 

ζζημκώκ ηαζ παθανώκεζ έηζζ ηδ ζύκδεζδ ημο DNA ιε αοηέξ ηαζ επζηνέπμκηαξ ηδκ ηαθύηενδ 

πνόζδεζδ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ (Roth et al., 2001). Πθέμκ όιςξ έπμοκ παναηηδνζζηεί 

πνςηεσκζηέξ επζηνάηεζεξ πμο ακαβκςνίγμοκ ηαζ πνμζδέκμκηαζ ζηα αηεηοθζςιέκα ηαηάθμζπα, 

μζ bromodomains. Σέημζεξ επζηνάηεζεξ οπάνπμοκ ζε δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
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ηδ ιεηαβναθή, όπςξ είκαζ οπμιμκάδεξ ημο ζοιπθόημο SWI/SNF. Οζ πνςηεΐκεξ αοηέξ 

ακαβκςνίγμοκ ηα ζήιαηα αοηά επάκς ζηζξ ηνμπμπμζδιέκεξ ζζηόκεξ, ζηναημθμβμύκηαζ ζηδ 

πνςιαηίκδ ηαζ νοειίγμοκ ηδ δμιή ηδξ. 

 

Απαθεηπιίσζε θαη ηα έλδπκα πνπ ηε ξπζκίδνπλ 

Καεώξ δ αηεηοθίςζδ ηςκ πνςηεσκώκ είκαζ δοκαιζηό θαζκόιεκμ, είκαζ ακαιεκόιεκμ όηζ 

εα οπάνπμοκ έκγοια πμο ηαηαθύμοκ ηδκ ακηίζηνμθδ ακηίδναζδ, ηδκ απαηεηοθίςζδ. 

Πνάβιαηζ, οπάνπεζ μθόηθδνδ μζημβέκεζα πνςηεσκώκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκγοιαηζηή 

δναζηζηόηδηα, δ μζημβέκεζα ηςκ απαηεηοθαζώκ ηςκ ζζημκώκ (HDAC) δ μπμία ηαηαθύεζ ηδκ 

ακηίζηνμθδ ακηίδναζδ από ηζξ HATs (2- 7). Σα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ αοηήξ πςνίγμκηαζ ζε 

ηέζζενζξ μιάδεξ όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηόκα 2-8Α ζύιθςκα ιε ηδκ μιμθμβία ημοξ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ ζημ ζαηπανμιήηοηα, ημκ οπμηοηηανζηό εκημπζζιό ημοξ ηαζ ηδκ εκγοιαηζηή ημοξ 

δναζηζηόηδηα (Thiagalingam et al., 2003). Ακηίεεηα ιε ηζξ HATs, μζ HDACs έπμοκ 

ζοζπεηζζεεί ιε ηδ ιεηαβναθζηή ηαηαζημθή. 

Μέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ HDACs έπμοκ ειπθαηεί ζε πενζπηώζεζξ ηανηίκμο. Η μβημ-

πνςηεΐκδ PML-RARα ζηδκ μλεία πνμιοεθμηοηηανζηή θεοπαζιία (APL) ηαηαζηέθθεζ ηδ 

ιεηαβναθή ηςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ηδξ αθθδθεπζδνώκηαξ ιε ζύιπθμηα πμο πενζέπμοκ δνάζδ 

απαηεηοθάζδξ (He et al., 2001). Ακηίζημζπα θεζημονβεί μ ιεηαβναθζηόξ ηαηαζημθέαξ 

LAZ3/BCL6 ζημ θέιθςια non-Hodgkin’s (Wang et al., 1998). Δπίζδξ, HDACs ειπθέημκηαζ 

ζηδ νύειζζδ ημο ηοηηανζημύ ηύηθμο αθθδθεπζδνώκηαξ ιε μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα όπςξ ημ 

Rb, δ p53 ηαζ ημ BRAC1 (επζζηόπδζδ ζημ (Marks et al., 2004)). 

Δηθφλα 2- 7: Η αληίδξαζε αθεηπιίσζεο (αξηζηεξά πξνο δεμηά) θαηαινίπσλ ιπζίλεο ζην ακηλνηειηθφ άθξν 

ησλ ηζηνλψλ κέζσ ησλ αθεηπινηξαλζθεξαζψλ ησλ ηζηνλψλ (HATs). Η απαθεηπιίσζε (αληίζηξνθε θνξά) 

γίλεηαη απφ ηηο απαθεηπιάζεο (HDACs). 
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Αλαζηνιή ηεο απαθεηπιίσζεο – Ο ξόινο ηεο TSA ζηε ξύζκηζε ηεο κεηαγξαθήο 

Η δνάζδ ηςκ απαηεηοθαζώκ ιπμνεί κα ακαζηαθεί από ιζηνμιμνζαημύξ ακαζημθείξ 

(HDAC inhibitors – HDACi). Ο πνώημξ ακαζημθέαξ πμο ανέεδηε ήηακ δ ηνζπμζηαηίκδ Α 

(TSA) (Δζηόκα 2-8B) πμο απμιμκώεδηε από ζηνεπημιήηοηα (Yoshida et al., 1990). Πθέμκ 

έπμοκ παναηηδνζζηεί πμθθμί ηέημζμζ ακαζημθείξ ιε δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ ζημ ιμνζό ημοξ πμο 

ημοξ δίκμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή εζδζηόηδηα ςξ πνμξ ηα έκγοια πμο ακαζηέθθμοκ (2-8A). Γζα 

πανάδεζβια δ TSA ηαζ ημ SAHA (suberoylanilide hydroxamic acid) ακαζηέθθμοκ ηονίςξ ηζξ 

HDACs ηςκ μιάδςκ Ι ηαζ ΙΙ εκώ ημ SK-7041 ακαζηέθθεζ ιόκμ ηζξ HDAC1 ηαζ 2 (ακαζηόπδζδ 

ζημ (Bolden et al., 2006)). 

Οζ ακαζημθείξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ μιάδα οδνμλαιζημύ δαηηοθίμο ζημ ιόνζό ημοξ βζα 

ηδ δνάζδ ημοξ, πνμζδέκμκηαζ ζημ εκενβό ηέκηνμ ηδξ HDAC ακαζηέθθμκηαξ ηδκ εκγοιζηή ηδξ 

δνάζδ, όπςξ δείπκμοκ ηνοζηαθθμβναθζηέξ ιεθέηεξ ιε αηηίκεξ Υ (Δζηόκα 2-8C) (Finnin et al., 

1999). οκεπώξ δεκ πνμηαθμύκ ιόκζιδ ηαηαζηνμθή ημο εκενβμύ ηέκηνμο ημο εκγύιμο ηαζ δ 

δνάζδ ημοξ πενζμνίγεηαζ ζημ πνόκμ πμο είκαζ ζηαεενή δ πδιζηή έκςζδ. 

Δθόζμκ μζ HDACs έπμοκ ειπθαηεί ζε δζάθμνεξ πενζπηώζεζξ ηανηίκμο, έπμοκ 

δζενεοκδεεί μζ ιζηνμιμνζαημί ακαζημθείξ ηςκ εκγύιςκ αοηώκ ςξ ακηζηανηζκζηά ζε 

πδιεζμεεναπείεξ. Ήδδ δζάθμνμζ ακαζημθείξ όπςξ ημ αμοηονζηό ηαζ ημ ααθπνμσηό μλύ έπμοκ 

Δηθφλα 2- 8: (Α) Η νηθνγέλεηα ησλ HDACs. Σα έλδπκα απηά ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο ηάμεηο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα κε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ε θαζεκία ζηνπο κηθξνκνξηαθνχο αλαζηνιείο πνπ 

θαίλνληαη ζηα πιάγηα. Δηθφλα απφ (Bolden et al., 2006). (Β) Η δνκή ηνπ αλαζηνιέα ηξηρνζηαηίλε Α (C) 

Σξηζδηάζηαην κνληέιν ηεο πξφζδεζεο ηνπ αλαζηνιέα SAHA ζην ελεξγφ θέληξν ηεο απαθεηπιάζεο (Marks 

et al., 2001). 
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πενάζεζ ηδ θάζδ Ι ηαζ ΙΙ ηςκ ηθζκζηώκ ιεθεηώκ εκώ ημ SAHA ηαζ ηδ θάζδ ΙΙΙ (Bolden et al., 

2006). Οζ ακαζημθείξ αοημί έπμοκ δνάζδ πμο πνμςεεί ημκ απμπηςηζηό εάκαημ ηςκ 

ηανηζκζηώκ ηοηηάνςκ ηαζ ηαηαζηέθθμοκ ηδ ιεηάζηαζδ. Ακαζηέθθμοκ επίζδξ ηδκ 

αββεζμβέκεζδ εκώ ηνμπμπμζμύκ ηαζ ηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ. 

Ο νόθμξ ηςκ HDACi ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ είκαζ αηόιδ οπό δζενεύκδζδ. Σμ 

βεβμκόξ όηζ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ πμο εεςνμύκηαζ ηύνζμζ νοειζζηέξ ηδξ ακμζμθμβζηήξ 

απόηνζζδξ όπςξ μ STAT1 (Kramer et al., 2006), μ STAT3 (Yuan et al., 2005) ηαζ μ NFkB 

(Chen et al., 2001) νοειίγμκηαζ από αηεηοθίςζδ ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ακαζημθήξ ηδξ απαηεηοθίςζδξ. Δπίζδξ HDACi έπεζ δεζπεεί όηζ πανειπμδίγμοκ ηδκ 

ζδιαημδόηδζδ ηόζμ ηδξ ζκηενθενόκδξ ηύπμο Ι (Chang et al., 2004; Genin et al., 2003; 

Klampfer et al., 2004; Nusinzon and Horvath, 2003; Sakamoto et al., 2004) όζμ ηαζ ηδ 

ζδιαημδόηδζδ ηςκ TLRs βζα ηδκ παναβςβή ηδξ ίδζαξ ηδξ ζκηενθενόκδξ (Nusinzon and 

Horvath, 2006). Σέθμξ μζ HDACi αμδεμύκ ημ ακμζμπμζδηζηό κα ακηζιεηςπίζεζ ηανηζκζηά 

ηύηηανα επάβςκηαξ ηδκ έηθναζδ βμκζδίςκ όπςξ ηα MHC I ηαζ ΙΙ, ηα ζοκ-εκενβμπμζδηζηά 

ιόνζα ηαζ ιόνζα πνόζδεζδξ CD40, CD86 ηαζ ICAM1 (Maeda et al., 2000; Magner et al., 

2000). 

 

Μεζπιίσζε θαη ηα έλδπκα πνπ ηε ξπζκίδνπλ 

Η αηεηοθίςζδ ηςκ ζζημκώκ ζηδ ιεηαβναθζηή νύειζζδ έπεζ ιεθεηδεεί δζελμδζηά ηαζ έπεζ 

βίκεζ ακηζθδπηόξ μ ιδπακζζιόξ ηδξ δνάζδξ ηδξ. Ακηίεεηα, δ ηαηακόδζδ ημο νόθμο ηδξ 

ιεεοθίςζδξ οζηενεί αηόιδ, ηονίςξ δζόηζ δ ηνμπμπμίδζδ αοηή έπεζ δζηηό νόθμ, ακάθμβα ιε ημ 

ηαηάθμζπμ ζημ μπμίμ αοηή βίκεηαζ ηαζ ηζξ βύνς από αοηήκ ηνμπμπμζήζεζξ. Σα ηαηάθμζπα πμο 

ιπμνμύκ κα ιεεοθζςεμύκ είκαζ μζ θοζίκεξ (Κ) ηαζ μζ ανβζκίκεξ (R) ηαηά ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο 

θαίκμκηαζ ζηδκ εζηόκα 2-9. Σα έκγοια πμο είκαζ οπεύεοκα βζα ηζξ ιεεοθζώζεζξ μκμιάγμκηαζ 

ιεεοθμηνακζθενάζεξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ από ηδκ επζηνάηεζα SET (Su(var)3-9, Enhancer of 

zeste [E(z)], and trithorax) - οπεύεοκδ βζα ηδ ιεεοθίςζδ θοζίκδξ. Οζ ιεεοθμηνακζθενάζεξ 

ανβζκίκδξ δεκ έπμοκ ηδκ επζηνάηεζα αοηή ηαζ ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ PRMT (Protein 

arginine methyltransferases). 

Πθήεμξ ιεεοθζώζεςκ ηςκ ζζημκώκ έπμοκ παναηηδνζζηεί. Από ηζξ πζμ ιεθεηδιέκεξ είκαζ 

δ ιεεοθίςζδ ηδξ ζζηόκδξ Η3 ζηδ θοζίκδ 9 πμο ζπεηίγεηαζ ιε ιεηαβναθζηή ηαηαζημθή ηαζ 

εηενμπνςιαηίκδ ηαεώξ απμηεθεί εέζδ πνόζδεζδξ ηδξ HP1. Δπίζδξ ηαθά παναηηδνζζιέκδ 

είκαζ δ ιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ 4 δ μπμία έπεζ ανεεεί κα οπάνπεζ ειπθμοηζζιέκδ ζημ 

βμκζδίςια ζε ζδιεία εκενβμύ ιεηαβναθήξ (Barski et al., 2007). Γζαδμπή ηςκ ιεεοθζώζεςκ 

Κ4me3 ηαζ K36me2/3 ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιεηαβναθήξ από K4me2 ηαζ Κ79me2 αμδεά ζηδκ 

H4K8 αηεηοθίςζδ ώζηε κα εθεοεενςεεί δ RNA pol II ηδξ ATPάζδξ Isw1 κα ηάκεζ 

επζιήηοκζδ ηαζ ηενιαηζζιό ηδξ ιεηαβναθήξ ζημ ζαηπανμιήηοηα (Morillon et al., 2005). 
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Άθθςζηε, δ ίδζα δ RNA pol II νοειίγεζ ηδ ιεεοθίςζδ ηδξ Η3Κ4 αθθδθεπζδνώκηαξ ιε ηδ 

ιεεοθμηνακζθενάζδ θοζίκδξ Set1 ζημ ηαναμλοηεθζηό ηδξ άηνμ (Ng et al., 2003). Η ίδζα 

ιεεοθμηνακζθενάζδ είκαζ οπεύεοκδ βζα κα μνζμεεηεί ηδκ εοπνςιαηίκδ πενζμνίγμκηαξ ηδκ 

ελάπθςζδ ηδξ εηενμπνςιαηίκδξ (Venkatasubrahmanyam et al., 2007). Ο νόθμξ ηςκ 

ιεεοθζώζεςκ ηαηαθμίπςκ θοζζκώκ ηςκ ζζημκώκ ζηδ ιεηαβναθζηή νύειζζδ πενζβνάθεηαζ 

θεπημιενώξ από ημοξ (Martin and Zhang, 2005; Shilatifard, 2006; Sims and Reinberg, 

2006). 

Η ακηίζημζπδ ιεεοθμηνακζθενάζδ ηδξ Set1 ημο ζαηπανμιήηοηα ζηα εδθαζηζηά 

οπεύεοκδ βζα ηδκ Η3Κ4 ιεεοθίςζδ είκαζ δ MLL1 πμο ζπδιαηίγεζ ημ ζύιπθμημ MLL. Σμ 

βμκίδζμ ημο εκγύιμο αοημύ εκημπίγεηαζ πμθύ ζοπκά ιεηαημπζζιέκμ ζε θεοπαζιίεξ απ’ όπμο 

πήνε ηαζ ημ όκμιά ημο (Mixed-myeloid leukemia) (Hess, 2004). Ο νόθμξ ημο MLL ζηδ 

νύειζζδ ηςκ βμκζδίςκ HOX έπεζ ιεθεηδεεί πμθύ ηαθά (Terranova et al., 2006), εκώ 

εκημπίγεηαζ ζοκήεςξ ζε ιεηαβναθζηά εκενβέξ πενζμπέξ ημο βμκζδζώιαημξ (Guenther et al., 

2005; Milne et al., 2005). 

Σμ ζύιπθμημ MLL, εηηόξ από ηδ ιεεοθμηνακζθενάζδ MLL1 πμο πενζέπεζ ηδκ 

επζηνάηεζα SET, απμηεθείηαζ από δζάθμνεξ άθθεξ πνςηεΐκεξ πμο ιπμνεί κα εκαθθάζμκηαζ. 

Σα ααζζηά ημο ζημζπεία όιςξ παναιέκμοκ ζηαεενά ηαζ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ θεζημονβία 

ημο. Η πνςηεΐκδ RbBP5 απμηεθεί ηδ «ναπμημηηαθζά» όπμο θηζάπκεηαζ ημ ζύιπθμημ (Dou et 

al., 2006). Σμ WDR5 είκαζ δ οπμιμκάδα πμο ακαβκςνίγεζ ηδ δζιεεοθζςιέκδ H3K4 ιέζς ηςκ 

επακαθήρεςκ WD40 ζημ ηαναμλοηεθζηό άηνμ ηαζ ζηναημθμβεί ημ MLL ζύιπθμημ βζα κα ηδ 

ιεεοθζώζεζ πνμξ H3K4me3 (Δζηόκα 2-10Α) (Ruthenburg et al., 2006; Wysocka et al., 2005). 

Σέθμξ οπάνπεζ ηαζ δ νοειζζηζηή οπμιμκάδα ημο ζοιπθόημο, ημ ASH2L πμο αθθάγεζ ηδκ 

Δηθφλα 2- 9: Μεζπιίσζε θαηαινίπσλ αξγηλίλεο (Α) θαη ιπζίλεο (Β) ζην κφξην ηεο ηζηφλεο. Η πξψηε κπνξεί 

λα κεζπιησζεί κε κηα ή δπν κεζπινκάδεο (ζπκκεηξηθά ή αζχκεηξα) ελψ ζηε δεχηεξε κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ απφ έλα έσο ηξία κεζχιηα. Δηθφλα απφ (Klose and Zhang, 2007) 
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εκγοιαηζηή δναζηζηόηδηα ηδξ MLL1 από δζ-ιεεοθάζδ ζε ηνζ-ιεεοθάζδ ηδξ H3K4. Απμοζία 

αοημύ, ημ ζύιπθμημ ιπμνεί κα ηαηαθύζεζ ηδκ εζζαβςβή ιέπνζ δομ ιεεοθμιάδςκ ζηδκ Κ4 

Δζηόκα 2-10Β) (Steward et al., 2006). 

Η ιεεοθίςζδ ιέπνζ πνόζθαηα εεςνμύκηακ ιόκζιδ ηνμπμπμίδζδ ηαεώξ δεκ είπακ 

ανεεεί έκγοια πμο κα ηαηαθύμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ιεεοθμιάδαξ. Ανπζηά ανέεδηε μ 

ιδπακζζιόξ ηδξ απμιεεοθίςζδξ ηςκ ιεεοθζςιέκςκ ανβζκζκώκ από ημ έκγοιμ PADI4 πμο 

ιεηαηνέπεζ ηδκ ανβζκίκδ ζε ηζηνμοθίκδ (Wang et al., 2004b). ηδ ζοκέπεζα ανέεδηακ ηαζ 

άθθεξ απμιεεοθάζεξ εζδζηέξ βζα θοζίκεξ (Christensen et al., 2007; Klose et al., 2007) πμο 

ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ JARID1 ηαζ πενζέπμοκ ηδκ επζηνάηεζα JmjC (Iwase et al., 

2007). Η ακαηάθορδ ηςκ πνςηεσκώκ αοηώκ έδεζλε ηδ δοκαιζηόηδηα ηςκ ιεεοθζώζεςκ ζηδ 

νύειζζδ ηδξ ιεηαβναθήξ (επζζηόπδζδ ζημ (Klose and Zhang, 2007; Shi and Whetstine, 

2007). 

 

2.1.6 Μεγάινπ εύξνπο κεηαθηλήζεηο ηεο ρξσκαηίλεο θαηά ηε κεηαβνιή 

ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο 

Οη ρξσκνζσκηθέο επηθξάηεηεο 

Όθα ηα παναπάκς βεβμκόηα ζοιααίκμοκ ζηζξ νοειζζηζηέξ πενζμπέξ ηςκ βμκζδίςκ ηαηά 

ηδ ιεηααμθή ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ζε ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ έηηαζδ ηαηά ιήημξ ημο 

DNA. Σεθεοηαία όιςξ έπεζ δεζπεεί όηζ δ πονδκζηή δμιή ηαζ μ οπμπονδκζηόξ εκημπζζιόξ ηςκ 

βμκζδίςκ ζοιιεηέπμοκ ζηδ νύειζζδ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ. 

Σα πνςιμζώιαηα ζημκ πονήκα ηςκ ακώηενςκ εοηανοςηζηώκ ηοηηάνςκ 

ηαηαθαιαάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ. Αοηό έπεζ δεζπεεί ειιέζςξ ανηεηά πνόκζα ηώνα, όηακ 

Δηθφλα 2- 10: (Α) ηξαηνιφγεζε ηνπ ζπκπιφθνπ MLL ζηε ρξσκαηίλε κέζσ ηεο ππνκνλάδαο ηνπ WDR5 

πνπ πεξηέρεη επηθξάηεηα κε επαλαιήςεηο WD40 γηα ηελ αλαγλψξηζε H3K4me2 (εηθφλα απφ (Crawford and 

Hess, 2006). (B) Ρχζκηζε ηεο ελδπκαηηθήο δξαζηηθφηεηαο ηεο θαηαιπηηθήο ππνκνλάδαο ηνπ MLL απφ ηελ 

ππνκνλάδα ASH2L. Απνπζία απηήο, ην ζχκπινθν θάλεη δηκεζπιίσζε ζηελ Η3Κ4 ελψ κε ην ASH2L κπνξεί 

λα θάλεη ηξηκεζπιίσζε. 
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πνμηαθώκηαξ ηεπκδηά ιε laser ηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ επζδζόνεςζδ ημο DNA ιε ναδζεκενβά 

κμοηθεμηίδζα, δζαπζζηώεδηε όηζ δ επζδζόνεςζδ αοηή (ηαζ άνα ηαζ δ γδιζά από ηδκ 

αηηζκμαμθία) είπε θάαεζ πώνα ζε πμθύ ιζηνόηενδ πενζμπή απ’ όηζ εα ακαιέκμκηακ εάκ ηα 

πνςιμζώιαηα ηζκμύκηακ εθεύεενα ιέζα ζημκ πονήκα (Zorn et al., 1979). Έηημηε, μζ 

ηεπκζηέξ ηαζ ηα δζαεέζζια ιέζα έπμοκ αεθηζςεεί ηαηά πμθύ ηαζ πθέμκ είκαζ δοκαηή δ άιεζδ 

μπηζημπμίδζδ ημο ηάεε πνςιμζώιαημξ ιέζα ζημ ίδζμ ημ ηύηηανμ ιε ηδ πνήζδ θεμνίγμκηςκ 

ακζπκεοηώκ πμο οανζδμπμζμύκ ζε μθόηθδνμ ημ πνςιόζςια (chromosome paints). Οζ 

ζπεηζηέξ εέζεζξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ είκαζ ζηαεενέξ ζημκ πονήκα ηαζ έπμοκ πανημβναθδεεί 

(Bolzer et al., 2005). Δπίζδξ μζ εέζεζξ αοηέξ νοειίγμκηαζ ακαπηολζαηά θένκμκηαξ ηάπμζα 

βμκίδζα ημκηά ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ιόκμ ηοηηανζημύξ ηύπμοξ, όπςξ θαίκεηαζ ηαζ από ηδ 

ζοπκόηδηα ειθάκζζδξ ιεηαημπίζεςκ ιεηαλύ ημοξ (Roix et al., 2003). Η βμκζδζαηή ποηκόηδηα 

εκόξ πνςιμζώιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ οπμπονδκζηό εκημπζζιό ηςκ επζηναηεζώκ ηαεώξ ημ 

πνςιόζςια 19, βζα πανάδεζβια, ανίζηεηαζ πζμ ηεκηνζηά ζε ζπέζδ ιε ημ 18 πμο έπεζ 

πανόιμζμ ιέβεεμξ (85 ηαζ 67Mb ακηίζημζπα) ηαζ εκημπίγεηαζ πζμ πενζθενεζαηά ζημκ πονήκα 

(Croft et al., 1999). 

Ο νόθμξ ηςκ πνςιμζςιζηώκ επζηναηεζώκ ζηδ βμκζδζαηή έηθναζδ είκαζ αηόιδ οπό 

ιεθέηδ. Σμ ιμκηέθμ πμο είκαζ βεκζηόηενα απμδεηηό είκαζ αοηό πμο εεςνεί όηζ μ πονήκαξ 

είκαζ πςνζζιέκμξ ζηζξ πνςιμζςιζηέξ επζηνάηεζεξ (chromosome territories - CT) ηαζ ζημ 

δζαπνςιμζςιζηό πώνμ πμο ανίζηεηαζ ακάιεζά ημοξ (interchromatin domain – ICT) ηαζ 

πενζβνάθεηαζ ζημ (Cremer and Cremer, 2001). Σμ ICT λεηζκά από ημοξ πονδκζημύξ πόνμοξ, 

εηηείκεηαζ βύνς από ηζξ CT ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ εζςηενζηό ημοξ ακάιεζα ζηζξ εδθζέξ ηδξ 

πνςιαηίκδξ ιεβέεμοξ ~0.1-1Mb. Πζζηεύεηαζ όηζ ηα ιεηαβναθζηά εκενβά βμκίδζα ανίζημκηαζ 

ελςηενζηά ζηα CTs όπμο είκαζ εθεύεενα δζαεέζζιμζ μζ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ. Κάηζ ηέημζμ 

άθθςζηε έπεζ δεζπεεί βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο MHC πμο πνμαάθθεζ ζακ εδθζά έλς από ημ CT 

ημο πνςιμζώιαημξ 6 ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ιε IFNβ (Volpi et al., 2000). 

 

Σα ππξεληθά νξγαλίδηα 

Έπεζ βίκεζ πθεμκ ακηζθδπηό όηζ ιέζα ζημκ πονήκα οπάνπεζ μνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ 

ηαζ ηςκ πονδκζηώκ πνςηεσκώκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ θεζημονβία ημο ηοηηάνμο. 

Γδιζμονβμύκηαζ έηζζ δζαηνζηέξ οπμπονδκζηέξ δμιέξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε 

ζοβηεηνζιέκμοξ βεκεηζημύξ ηόπμοξ. 

Από ηα πζμ παναηηδνζζηζηά οπμπονδκζηά ζςιαηίδζα είκαζ ηα «ενβμζηάζζα 

ιεηαβναθήξ». Υνώζδ ημο πονήκα ιε ακηίζςια εζδζηό βζα ηδκ RNA pol II δίκεζ έκα ζηζηηό 

πονδκζηό πνόηοπμ εκώ πανόιμζα είκαζ ηαζ δ ηαηακμιή ημο κεμζοκηζεέιεκμο RNA (Iborra et 

al., 1996; Jackson et al., 1993). Δπάκς ζηα μνβακίδζα αοηά θαίκεηαζ κα αθθδθεπζδνμύκ 

βμκίδζα ηα μπμία ζοκ-νοειίγμκηαζ. Πζεακόηαηα θμζπόκ, ακηί κα ζοκηίεεκηαζ επάκς ζηα 
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βμκίδζα ηα ζύιπθμηα ηςκ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ, ηα βμκίδζα ιεηαηζκμύκηαζ πνμξ πνμ-

ζοκηεεδιέκα ενβμζηάζζα πμθοιενάζδξ βζα κα ιεηαβναθμύκ (Osborne et al., 2004). 

Ανηεηά ιεθεηδιέκα ζςιαηίδζα είκαζ επίζδξ ηαζ ηα ζςιαηίδζα PML-ΝΒ (nuclear bodies) 

ηα μπμία απμηεθμύκηαζ ηονίςξ από ηδκ πνςηεΐκδ PML. Η πνςηεΐκδ αοηή ανέεδηε ανπζηά ζε 

ζύκηδλδ ιε ημκ οπμδμπέα α ημο νεηζκμσημύ μλέμξ (RARα) ζηδκ πνμιοεθμηοηαννζηή 

θεοπαζιία από ηδκ μπμία ηαζ πήνε ημ όκμιά ηδξ (Melnick and Licht, 1999). Έπμοκ 

παναηηδνζζηεί δζάθμνεξ ζζμιμνθέξ ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ πμο πνμηύπημοκ από εκαθθαηηζηό 

ιάηζζια ημο mRNA ηαζ δζαθένμοκ ιεηαλύ ημοξ ζημ ηαναμλοηεθζηό άηνμ, ιεηά ημ έηημ ελώκζμ 

(εζηόκα 2-11Β, C). Η εηενμβέκεζα αοηή ζηζξ ζζμιμνθέξ ηδξ πνςηεΐκδξ ακηζηαημπηνίγεηαζ ηαζ 

ζηδ δμιζηή ηαζ θεζημονβζηή εηενμβέκεζα ηςκ ζςιαηζδίςκ ζημκ πονήκα ηαεώξ δεκ είκαζ όθα ηα 

ζςιαηίδζα ίδζα. Ο νόθμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηώκ πμζηίθεζ, από ηδκ επζδζόνεςζδ ημο DNA, 

ζηδ νύειζζδ ηδξ απόπηςζδξ, ηδξ ηοηηανζηήξ βήνακζδξ ηαζ ηδξ αββεζμβέκκεζδξ 

(ακαζηόπδζδ από (Bernardi and Pandolfi, 2007)). Δπίζδξ παίγεζ νόθμ ζηδκ ακμζμθμβζηή 

απόηνζζδ ηαεώξ δζάθμνεξ ζζμιμνθέξ ηδξ πνςηεΐκδξ επάβμκηαζ ηαηά ηδ ζδιαημδόηδζδ από 

IFNβ (Lavau et al., 1995; Stadler et al., 1995). 

Σα PML-NBs έπμοκ ειπθαηεί ζηδ ιεηαβναθζηή νύειζζδ. Καη’ανπήκ ανέεδηε όηζ ζηα 

ζςιαηίδζα αοηά οπάνπμοκ ζοκεκενβμπμζδηέξ ηδξ ιεηαβναθήξ όπςξ μ CBP εκώ οπάνπεζ ηαζ 

RNA pol II ηαζ εκενβή ιεηαβναθή (Doucas et al., 1999; LaMorte et al., 1998; von Mikecz et 

al., 2000). Σα PML-NBs εκημπίγμκηαζ ημκηά ζε ιεηαβναθζηά εκενβέξ πενζμπέξ ημο 

βμκζδζώιαημξ (Wang et al., 2004a) ηαζ ιάθζζηα ζηδ πενζμπή ημο MHC (Shiels et al., 2001). 

Ωζηόζμ μ νόθμξ ημοξ ζηδ νύειζζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ παναιέκεζ 

αιθζθεβόιεκμξ (Bruno et al., 2003; Kumar et al., 2007). 

Δηθφλα 2- 11: (Α) Σν ζηηθηφ πξφηππν ηεο θαηαλνκήο ησλ PML-NB (πξάζηλν) ζηνλ ππξήλα. Με κπιε 

θαίλεηαη ην DAPI (ππθλφηεξεο εηεξνρξσκαηηληθέο πεξηνρέο). (B) Γνκή ηνπ γνληδίνπ PML. (C) χγθξηζε ησλ 

δηαθφξσλ ηζνκνξθψλ ηεο PML πξσηεΐλεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ελαιιαθηηθφ κάηηζκα. Δηθφλεο απφ 

(Bernardi and Pandolfi, 2007). 
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Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ ζοζπεηίζεζ ηαζ άθθα πονδκζηά μνβακίδζα ιε ηδκ πενζμπή 6p21.3 

ημο MHC. Σα OPT domains (Oct1/PTF/transcription) πμο πενζέπμοκ ιεηαβναθζημύξ 

πανάβμκηεξ ηαζ ιεηάβναθα RNA (Pombo et al., 1998) ηαεώξ επίζδξ ηαζ ηα SC-35 domains 

πμο πενζέπμοκ πανάβμκηεξ πμο ιεηααμθίγμοκ RNA (Shopland et al., 2003) ανίζημκηαζ 

ημκηά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημο ακενώπζκμο βμκζδζώιαημξ, ςζηόζμ δ ζπέζδ ημοξ ιε ηδ 

ιεηαβναθή ηςκ MHCII δεκ έπεζ δεζπεεί άιεζα. 
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2.2 Ρύζκηζε ηεο κε εηδηθήο αλνζνινγηθήο απόθξηζεο 

 

2.2.1 Οη ηληεξθεξόλεο ζηελ αληηκεηώπηζε παζνγόλσλ 

Η ζκηενθενόκδ πενζβνάθηδηε βζα πνώηδ θμνά ζακ πνμσόκ ηοηηάνςκ ιμθοζιέκςκ ιε ζό 

πμο ιπμνμύζε κα δδιζμονβήζεζ ακεεηηζηόηδηα ζηα βεζημκζηά ηύηηανα ζε επαηόθμοεδ 

ιόθοκζδ ιε μιόθμβμοξ ή εηενόθμβμοξ ζμύξ (Isaacs and Lindenmann, 1957). Μενζηά πνόκζα 

ανβόηενα, ιζα θεζημονβζηά ζπεηζηή πνςηεΐκδ από Σ θειθμηύηηανα πμο είπακ εκενβμπμζδεεί 

ιε ιζημβόκμ παναηηδνίζηδηε ςξ ζηακή κα πανειπμδίγεζ ημοξ ζμύξ (βκςζηή πθέμκ ςξ ηύπμο ΙΙ 

IFN ή IFNβ). Πθέμκ έπεζ παναηηδνζζηεί μθόηθδνδ δ μζημβέκεζα ηςκ ζπεηζηώκ ιμνίςκ. Οζ IFNs 

ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηύπμο Ι ΙΙ ηαζ ΙΙΙ. Σύπμο Ι IFN απμηεθμύκ μζ IFN-α, -α, -ε, -η, -ς, -δ ηαζ –η 

εκώ ηύπμο ΙΙ IFN είκαζ δ IFNβ. Οζ ζκηενθενόκεξ ηύπμο ΙΙΙ πενζβνάθδηακ πνόζθαηα ηαζ είκαζ 

ηνία πνςηεσκζηά πνμσόκηα ημο βμκζδίμο ηδξ IFNθ (Lutfalla et al., 2003). 

Σα ιόνζα ηςκ IFNs ηςδζημπμζμύκηαζ από ιζηνά βμκίδζα πςνίξ ζκηνόκζα. Σμ πνςηεΐκζηό 

πνμσόκ εηηνίκεηαζ εηηόξ ηοηηάνμο ηαζ ζδιαημδμηεί αοημηνζκώξ ή παναηνζκώξ ηδκ εηηίκδζδ 

ηδξ ιδ εζδζηήξ ακμζμθμβζηήξ απόηνζζδξ. Σα ιόνζα αοηά απμηεθμύκ ημοξ ηύνζμοξ νοειζζηέξ 

ηδξ ιδ εζδζηήξ ακμζίαξ (innate immunity). Υαναηηδνίγεηαζ έηζζ βζαηί δ απόηνζζδ αοηή είκαζ 

ίδζα ακελάνηδηα από ημ είδμξ ημο παεμβόκμο, δεκ οπάνπεζ δ ελεζδίηεοζδ πμο ζοκακηάηαζ 

ζηδκ εζδζηή ακμζία (adaptive immunity). Η ιδ εζδζηή ακμζία απμηεθεί ηδκ πνώηδ βναιιή 

άιοκαξ ημο μνβακζζιμύ ζε παεμβόκα. Δακ ηάπμζμξ ιζηνμμνβακζζιόξ ηαηαθένεζ κα ηδκ 

δζαπενάζεζ, ηόηε λεηζκά δ εζδζηή ακμζμθμβζηή απόηνζζδ. 

Οζ ζκηενθενόκεξ ζδιαημδμημύκ ηδκ παναβςβή βμκζδίςκ ζηόπςκ πμο έπμοκ 

πνμζηαηεοηζηή δνάζδ βζα ημ ηύηηανμ. Οζ ηύπμο Ι IFNs έπμοκ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ απέκακηζ 

ζε ζμύξ επάβςκηαξ ηέζζενα ηύνζα ιμκμπάηζα εηηεθεζηώκ (effector pathways): ημ Mx 

GTPase πμο πανειπμδίγεζ ηδ ιεηαβναθή ηςκ ζζηώκ βμκζδζςιάηςκ, ημ 2’5’-oligoadenylate-

synthetase-directed ribonuclease L ιμκμπάηζ πμο ηαηαζηνέθεζ ζζηά RNA, ημ ιμκμπάηζ ηδξ 

protein kinase R πμο ειπμδίγεζ ηδ ιεηάθναζδ ζζηώκ πνςηεσκώκ ηαζ ημ ISG15 ubiquitin-like 

ιμκμπάηζ πμο ηνμπμπμζεί ηδ θεζημονβία ηςκ ζζηώκ πνςηεσκςκ (ακαζηόπδζδ ζημ (Sadler and 

Williams, 2008)). Η IFN ηύπμο ΙΙ (IFNβ), πμο θεζημονβεί ηονίςξ εκακηίμκ ιοημααηηδνζαηώκ 

ιμθύκζεςκ, επάβεζ δζάθμνα άθθα βμκίδζα πμο αμδεμύκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ εζδζηήξ 

ακμζίαξ, όπςξ είκαζ ηα MHCII βμκίδζα. 

 

2.2.2 εκαηνδόηεζε ησλ ηληεξθεξνλώλ 

Οζ ηύπμο Ι, ΙΙ ηαζ ΙΙΙ IFNs πνμζδέκμκηαζ ζε ακηίζημζπμοξ οπμδμπείξ λεηζκώκηαξ 

δζαθμνεηζημύξ ηαηαννάηηεξ θςζθμνοθίςζδξ/εκενβμπμίδζδξ πνςηεσκώκ βζα κα επάβμοκ ηα 
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βμκίδζα ζηόπμοξ πμο εα επζηεθέζμοκ ημκ πνμζηαηεοηζηό ημοξ νόθμ. Οζ οπμδμπείξ αοημί είκαζ 

πμο δζαθμνμπμζμύκ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ ηοημηζκώκ αοηώκ (εζηόκα 2-12). 

Οζ ηύπμο Ι IFNs πνμζδέκμκηαζ ζημκ IFNAR (IFNα receptor) πμο απμηεθείηαζ από δομ 

αθοζίδεξ, ηζξ IFNAR1 ηαζ IFNAR2. ηζξ αθοζίδεξ αοηέξ είκαζ πνμζδεδειέκεξ μζ ηζκάαεξ JAK1 

ηαζ TYK2 πμο, ηαηά ημ δζιενζζιό ημο οπμδμπέα από ηδκ πνόζδεζδ ημο ζοκδέηδ, 

εκενβμπμζμύκηαζ ηαζ θςζθμνοθζώκμοκ ημοξ ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ STAT1 ηαζ STAT2. 

Αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ εκενβμπμζμύκηαζ από ηδ θςζθμνοθίςζδ, εηενμδζιενίγμκηαζ ηαζ 

ζπδιαηίγμοκ ημ ISGF3 ζύιπθμημ (IFN-stimulated gene factor 3) ιαγί ιε ημ IRF9 (p48). Σμ 

ζύιπθμημ αοηό εζζένπεηαζ ζημκ πονήκα ηαζ πνμζδέκεηαζ ζε ζημζπεία ISRE (IFN-stimulated 

response element) πμο ανίζημκηαζ ζημοξ οπμηζκδηέξ βμκζδίςκ όπςξ ηα ISG15, Mx ηαζ 

ISG54 βζα κα νοειίζεζ ηδκ έηθναζή ημοξ. Οζ IFN ηύπμο ΙΙΙ πνμζδέκμκηαζ ζημ εηενμδζιενή 

οπμδμπέα πμο απμηεθείηαζ από IL10R2 ηαζ IFNLR1 ηαζ ζδιαημδμηεί ηαηαννάηηδ βεβμκόηςκ 

πανόιμζμ ιε αοηόκ ηδξ ηύπμο Ι. 

Η IFNβ (ηύπμο ΙΙ) πνμζδέκεηαζ ζημκ IFNGR (IFN gamma receptor) πμο απμηεθείηαζ 

από δομ αθοζίδεξ IFNGR1 ηαζ άθθεξ δομ IFNGR2. ημ ηοηηανμπθαζιαηζηό ημιιάηζ ημο 

οπμδμπέα αοημύ ανίζημκηαζ μζ ηζκάζεξ JAK1 ηαζ 2 μζ μπμίεξ ηαηά ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

οπμδμπέα αθθδθμθςζθμνοθζώκμκηαζ ηαζ εκενβμπμζμύκηαζ. ηδ ζοκέπεζα θςζθμνοθζώκμοκ 

ημκ STAT1 μ μπμίμξ ζπδιαηίγεζ μιμδζιενή ηαζ εζζένπεηαζ ζημκ πονήκα βζα κα νοειίζεζ ηα 

βμκίδζα ζηόπμοξ ημο. Σα μιμδζιενή αοηά έπμοκ άθθδ ζοββέκεζα βζα κμοηθεμηζδζηέξ 

αθθδθμοπίεξ ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηα ζημζπεία GAS (gamma activated sequence) πμο 

ανίζημκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ νοειζζηζηέξ πενζμπέξ ηςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ηδξ IFNβ. 

Δηθφλα 2- 12: Τπνδνρείο θαη ζεκαηνδφηεζε ησλ ηληεξθεξνλψλ, αξηζηεξά νη ηχπνπ Ι θαη ΙΙΙ θαη δεμηά ε 

ηχπνπ ΙΙ ηληεξθεξφλε (εηθφλα απφ (Sadler and Williams, 2008)). 
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2.2.3 Ρύζκηζε ηεο παξαγσγήο IFN ηύπνπ Η θαηά ηε κόιπλζε κε ηό. 

Η IFNβ πανάβεηαζ από ελεζδζηεοιέκα ηύηηανα ημο ακμζμπμζδηζημύ, ημοξ θοζζημύξ 

θμκζάδεξ (ΝΚ – natural killers), ηα Σ ηοηηανμημλζηά, ηαζ ηα Σh1 από ηα Σ αμδεμύξ. Λίβα είκαζ 

βκςζηά βζα ηδ νύειζζδ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο ηδξ ηοημηίκδξ αοηήξ, ακ ηαζ ανίζηεηαζ 

πθέμκ οπό έκημκδ ιεθέηδ (ακαζηόπδζδ ζημ (Wilson et al., 2009)). 

Η νύειζζδ ηςκ βμκζδίςκ ηδξ IFN ηύπμο Ι ηαζ εζδζηόηενα ηδξ IFNα έπεζ ιεθεηδεεί 

δζελμδζηά. Η εκενβμπμίδζδ ηςκ βμκζδίςκ ηςκ δζαθόνςκ ηύπςκ IFNα νοειίγεηαζ από ηδκ 

πανμοζία εκενβμπμζδιέκμο IRF7, ημο ιεηαβναθζημύ πανάβμκηα πμο είκαζ μ ηύνζμξ 

οπεύεοκμξ βζα ηδκ παναβςβή IFN ηύπμο Ι (Honda et al., 2005a). Ωζηόζμ δ νύειζζδ ημο 

βμκζδίμο IFNb1βζα ηδκ παναβςβή IFNα είκαζ πζμ πμθύπθμηδ (εζηόκα 2-13). 

Η παναβςβή IFNα απμηεθεί ηδκ πνςηανπζηή απόηνζζδ ημο ηοηηάνμο ζε εζζαμθή 

παεμβόκςκ ηαζ νοειίγεηαζ ζε ιεηαβναθζηό επίπεδμ. Γζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο βμκζδίμο 

απαζηείηαζ μ ζπδιαηζζιόξ εκόξ εκζζπομζώιαημξ ζηδκ πενζμπή πενίπμο 110bp από ημ ζδιείμ 

έκανλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ (Thanos and Maniatis, 1995). ηδκ πενζμπή αοηή ανίζημκηαζ 

ηέζζενα νοειζζηζηά ζημζπεία (PRD – positive regulatory domains), ημ PRDII πμο πνμζδέκεζ 

NFkB, ημ PRDIII/I πμο πνμζδέκεζ εηενμδζιενή IRF3 - IRF7 ηαζ ημ PRDIV πμο πνμζδέκεζ 

ATF-2 ηαζ c-Jun. Η ηνζζδζάζηαηδ δμιή ημο εκζζπομζώιαημξ πάκς ζημ DNA έπεζ θοεεί 

δείπκμκηαξ όηζ δ ζοκένβεζα ζηδκ πνόζδεζδ δεκ δίκεηαζ από ηζξ πνςηεσκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

αθθά από ηζξ αθθαβέξ πμο πνμηαθεί δ πνόζδεζδ ζημ DNA ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε 

επζπθέμκ πνςηεΐκεξ όπςξ είκαζ μ CBP (Panne et al., 2007). 

Γζα ηδκ πνόζδεζδ ηςκ παναβόκηςκ αοηώκ, είκαζ απαναίηδημ κα οπάνπμοκ όθμζ μζ 

ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ. Ο IRF7 δεκ εηθνάγεηαζ ζοζηαηζηά πανά ιόκμ ζε μνζζιέκα 

δεκδνζηζηά ηύηηανα, ηα plasmacytoid dendritic cells (pDCs), πμο είκαζ μζ επαββεθιαηίεξ 

παναβςβμί IFNα ζημκ μνβακζζιό. Ο ιεηαβναθζηόξ αοηόξ πανάβμκηαξ επάβεηαζ από IFN 

Δηθφλα 2- 13: Σα ξπζκηζηηθά ζηνηρεία ησλ γνληδίσλ IFNb1 (επάλσ) θαη ηεο IFNa4 (θάησ). Δπίζεο 

θαίλνληαη θαη νη πξσηεΐλεο πνπ πξνζδέλνληαη ζε θάζε ζηνηρείν. Δηθφλα απφ (Honda et al., 2005b). 
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ηύπμο Ι ηαζ εκζζπύεζ ηδκ παναβςβή ζε έκα δεύηενμ ζηάδζμ ηαηά ηδκ επαβςβή ηδξ IFN. Καηά 

ημ πνώημ ζηάδζμ, ηύνζμξ οπεύεοκμξ βζα ηδκ παναβςβή IFNα είκαζ μ IRF3 πμο εηθνάγεηαζ 

ζοζηαηζηά ζε όθα ηα ηύηηανα. Αοηό ημ ιμκηέθμ ήηακ παθαζόηενα απμδεηηό ώζπμο 

ακηζηαηαζηάεδηε από  έκα κεόηενμ πμο πνμέηορε έπεζηα από απαθμζθή ημο Irf7 από ημ 

βμκζδίςια ημο πμκηζηζμύ . (Honda et al., 2005a) ύιθςκα ιε αοηό, εηθνάγμκηαζ πμθύ ιζηνέξ 

πμζόηδηεξ IRF7 ζε όθα ηα ηύηηανα πμο δδιζμονβμύκ εηενμδζιενή ιε ημκ IRF3 ηαζ 

ηαεμδδβμύκ ηδκ παναβςβή IFNα έςξ όημο δ αοημηνζκήξ ηδξ δνάζδ κα επάβεζ ηδκ έηθναζδ 

IRF7 (ακαζηόπδζδ ζημ (Honda et al., 2005b)). 

 

2.2.4 εκαηνδόηεζε γηα ηελ παξαγσγή ηύπνπ Η IFN  

Οζ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ πμο νοειίγμοκ ηδκ παναβςβή ηδξ IFN ηύπμο Ι οπάνπμοκ 

δζανηώξ ιέζα ζημ ηύηηανμ. Υνεζάγεηαζ όιςξ θςζθμνοθίςζή ημοξ βζα κα εκενβμπμζδεμύκ 

ηαζ κα ιπμοκ ζημκ πονήκα βζα κα λεηζκήζμοκ ηδ ιεηαβναθή. Η εκενβμπμίδζή ημοξ βίκεηαζ 

ιέζς εκόξ ηαηαννάηηδ θςζθμνοθζώζεςκ πμο λεηζκμύκ ιόθζξ ημ ηύηηανμ «αζζεακεεί» ηδκ 

πανμοζία παεμβόκςκ. Γζα κα ακηζθδθεμύκ ηα ηύηηανα ηα παεμβόκα αοηά δζαεέημοκ 

δζάθμνμοξ οπμδμπείξ, ημο Toll-like Receptors ή TLRs. Οζ οπμδμπείξ αοημί πήνακ ημ όκμιά 

ημοξ από ηδκ μιμθμβία ημοξ ιε ημκ οπμδμπέα Toll ζηδ δνμζόθζθα μ μπμίμξ παίγεζ νόθμ ζηδκ 

ειανοζηή ακάπηολδ ηαζ ζηδ ιδ εζδζηή ακμζμθμβζηή απόηνζζδ εκάκηζα ζε ιύηδηεξ. οβηνζηζηή 

ιεθέηδ βμκζδζςιάηςκ ηαζ άθθςκ μνβακζζιώκ δείπκεζ όηζ TLRs οπάνπμοκ ζε πμθθμύξ άθθμοξ 

μνβακζζιμύξ, αηόιδ ηαζ ζηα ηκζδόγςα (Leulier and Lemaitre, 2008). Οζ οπμδμπείξ αοημί 

απμηεθμύκ ιζα ηάλδ οπμδμπέςκ PRR (pattern recognition receptors) πμο ακαβκςνίγεζ 

πνόηοπα ζηα ιόνζα-ζοκδέηεξ. 

Ο πνώημξ TLR πμο παναηηδνίζηδηε ήηακ μ TLR4 (Medzhitov et al., 1997). Ο 

οπμδμπέαξ αοηόξ ανίζηεηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ηοηηάνμο ηαζ ακαβκςνίγεζ ημκ 

θζπμπμθοζαηπανίηδ (LPS) πμο ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανζηό ημίπςια ηςκ Gram- ααηηδνίςκ. 

Άθθμζ TLRs όπςξ μ TLR2 ακαβκςνίγμοκ ααηηδνζαηέξ θζπμπνςηεΐκεξ ηαζ θζπμηεζπμεζηά μλέα, 

ηδκ πνςηεΐκδ ημο ιαζηζβίμο flagellin (TLR5), ααηηδνζαηό ή ζζηό ιδ ιεεοθζςιέκμ CpG DNA 

(TLR9) ηαεώξ επίζδξ ηαζ δίηθςκμ (TLR3) ή ιμκόηθςκμ (TLR7) RNA. Οζ οπμδμπείξ πμο 

ακαβκςνίγμοκ κμοηθεσηά μλέα ανίζημκηαζ ζε εκδμζώιαηα ζημ ηύηηανμπθαζια ηαζ όπζ ζηδκ 

ελςηενζηή ιειανάκδ ημο ηοηηάνμο ςζηε κα είκαζ εύημθδ δ πνόζδεζδ ημο ακηίζημζπμο 

ζοκδέηδ ημοξ. Πθέμκ έπμοκ ανεεεί ηαζ RNA εθζηάζεξ πμο ακαβκςνίγμοκ ζζηά δίηθςκα RNA 

όπςξ εζκαζ ημ RIG-I (Yoneyama et al., 2004) ηαζ ημ Mda5 (Kang et al., 2002). 

Η πνόζδεζδ ημο ακηίζημζπμο ζοκδέηδ ζε ηάεε έκα από ημοξ παναπάκς οπμδμπείξ 

μδδβεί ιέζς ιμνίςκ πνμζανιμβέςκ όπςξ είκαζ ημ MyD88, μζ TRAFs ηαζ ημ MAVS ζηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηζκαζώκ όπςξ είκαζ μζ ΙΚΚs, δ ΣΒΚ1 ηαζ δ IRAK1. Οζ ΙΚΚ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

θςζθμνοθζώκμοκ IkB ηαζ εκενβμπμζμύκ NFkB εκώ μζ ΣΒΚ1 ηαζ IRAK1 θςζθμνοθζώκμοκ 
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IRF3 ηαζ 7 (McWhirter et al., 2004) ή ιόκμ IRF7 ακηίζημζπα (Uematsu et al., 2005) βζα κα 

εκενβμπμζήζμοκ ηα βμκίδζα ζηόπμοξ πμο εα επζηεθέζμοκ ηδκ ακηζζηή ημοξ θεζημονβία. 

 

2.2.5 Ο ηόο Epstein Barr Virus θαη ε δηαθπγή ηνπ από ηελ αλνζνινγηθή 

επηηήξεζε. 

Καεώξ μζ ζμί ζοκελεθίζζμκηαζ ιε ημ ακμζμπμζδηζηό ζύζηδια ηςκ μνβακζζιώκ ημοξ 

μπμίμοξ πνμζαάθθμοκ, έπμοκ ακαπηύλεζ δζάθμνμοξ ιδπακζζιμύξ βζα κα δζαθεύβμοκ από 

ηδκ επζηήνδζή ημο. Οζ ιδπακζζιμί αοημί είκαζ ανηεηά πμθύπθμημζ ηαζ πμθύ ζοπκά 

πνδζζιμπμζμύκ ηζξ ίδζεξ ηζξ άιοκεξ ημο μνβακζζιμύ εκακηίμκ ημοξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ 

δζαζώκζζή ημοξ. 

Ο ζμξ Epstein Barr Virus (EBV) είκαζ έκαξ DNA ζόξ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ β 

ενπδημσώκ (herpesvirus). Ο ζόξ ακζπκεύεηαζ ζημ 95% ηςκ ακενώπςκ ηαζ είκαζ οπεύεοκμξ βζα 

ηδ θμζιώδδ ιμκμπονήκςζδ. Ο ηύνζμξ ζηόπμξ ημο είκαζ ηα Β θειθμηύηηανα ακ ηαζ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηώζεζξ πνμζαάθθεζ ηαζ άθθα όπςξ είκαζ ηα Σ θειθμηύηηανα ηαζ ηα επζεδθζαηά. ηα 

ζμζςιάηζα, ημ DNA ανίζηεηαζ ζε βναιιζηή ιμνθή αθθά ηαηά ηδ ιόθοκζδ ημο λεκζζηή βίκεηαζ 

ηοηθζηό ιόνζμ ηαζ παναιέκεζ ςξ επίζςια ζημκ πονήκα ημο ιμθοζιέκμο ηοηηάνμο ζε 

θακεάκμοζα (latent) ιμνθή. Μενζηέξ θμνέξ ιπμνεί κα ηαεμδδβήζεζ ημκ ιεηαζπδιαηζζιό ηςκ 

ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ ζε Β θειθμαθάζηεξ πμο πμθθαπθαζζάγμκηαζ ακελέθεβηηα. Με ημκ 

ηνόπμ αοηό ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ειθάκζζδ θειθςιάηςκ ιε ημ θέιθςια Burkitt κα είκαζ 

ημ πζμ ζοπκά ειθακζγόιεκμ. Δκίμηε μ ζόξ ιπμνεί κα λεηζκήζεζ θοηζηό ηύηθμ ηαηά ημκ μπμίμ 

πανάβμκηαζ κέα ζμζςιάηζα ηαζ ημ ηύηηανμ λεκζζηήξ πεεαίκεζ. 

Ο ηύηθμξ γςήξ ημο ζμύ νοειίγεηαζ από δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ ημο. Τπάνπμοκ δζάθμνμζ 

ηύπμζ θακεάκμοζαξ ηαηάζηαζδξ πμο ηαεμνίγμκηαζ από ημ ζοκδοαζιό ηςκ εηθναγόιεκςκ 

ζζηώκ βμκζδίςκ, όπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 2-1. Σνεζξ είκαζ μζ ηύνζμζ νοειζζηέξ ηδξ 

θακεάκμοζαξ ηαηάζηαζδξ είκαζ δ πνςηεΐκδ: δ πνςηεΐκδ EBNA1, οπεύεοκδ βζα ημ 

Πίλαθαο 2- 1: Πξφηππα έθθξαζεο ηηθψλ γνληδίσλ θαηά ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιαλζάλνπζαο θαηάζηαζεο 

ηνπ EBV. Πίλαθαο απφ (Kuppers, 2003). 
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δζπθαζζαζιό ημο ζζημύ βμκζδζώιαημξ ηαηά ημκ πμθθαπθαζζαζιό ημο ηοηηάνμο λεκζζηή ηαζ μζ 

πνςηεΐκεξ LMP1 ηαζ LMP2. Καζ μζ δομ ηεθεοηαίεξ ηςδζημπμζμύκ δζαιειανακζημύξ οπμδμπείξ 

ιε οπμηοπώδεξ ελςηοηηάνζμ ημιιάηζ (Mann et al., 1985). Οζ οπμδμπείξ αοημί είκαζ δζανηώξ 

εκενβμπμζδιέκμζ ηαζ ζδιαημδμημύκ ακελάνηδηα από ηδκ πανμοζία ζοκδέηδ. Σμ LMP1 είκαζ 

θεζημονβζηά μιόθμβμ ιε ημκ CD40 οπμδμπέα εκώ ημ LMP2 ιε ημκ οπμδμπέα ηςκ Β 

θειθμηοηηάνςκ (B cell receptor – BCR) (ακαζηόπδζδ ζημ (Thorley-Lawson, 2001)). Σα δομ 

αοηά ιόνζα έπμοκ ηδκ ζηακόηδηα κα ζδιαημδμηήζμοκ ηδ ιεηάααζδ εκόξ εκενβμπμζδιέκμο Β 

θειθμηοηηάνμο ζημ απόεεια Β ηοηηάνςκ ικήιδξ ηαζ κα ημ αεακαημπμζήζμοκ. 

Ο οπμδμπέαξ LMP1 είκαζ μ ηύνζμξ νοειζζηήξ ηδξ θακεάκμοζαξ ηαηάζηαζδξ ημο ζμύ. 

Όηακ εηθνάγεηαζ, ηαηαζηέθθεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ ζζηώκ ακηζβόκςκ, έηζζ ώζηε κα απμθεύβεζ 

ηδκ ακαβκώνζζδ από ηα Σ ηοηηανμημλζηά ηύηηανα. Παναδόλςξ, ημ LMP1 έπεζ ανεεεί κα 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ δζαθόνςκ παναβόκηςκ ημο ακηζ-ζζημύ πνμβνάιιαημξ. Καη’ 

ανπήκ ανέεδηε όηζ ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ημκ NFkB (Huen et al., 1995; Mitchell and 

Sugden, 1995) ιέζς TRAF6 ηαζ IRAK1 (Song et al., 2006; Wu et al., 2006). Δπζπθέμκ 

ανέεδηε όηζ ιπμνεί κα επάβεζ ηδ ιεηαβναθή ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο IRF7 ιέζς 

μοαζηζηζκοθίςζδξ (Huye et al., 2007; Zhang and Pagano, 2000). Δπζπθέμκ επάβεζ ηδ 

ιεηαβναθή πθήεμοξ άθθςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ηδξ ζκηενθενόκδξ (Zhang et al., 2004a). Οζ 

θεζημονβίεξ αοηέξ δζαιεζμθααμύκηαζ από δζάθμνεξ επζηνάηεζεξ, ηζξ CTAR1, 2 ηαζ 3 πμο 

ανίζημκηαζ ζημ ηαναμλοηεθζηό ημιιάηζ ημο οπμδμπέα (ακαζηόπδζδ ζημ (Li and Chang, 

2003)). Η επαβςβή ηςκ βμκζδίςκ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απόηνζζδξ ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ 

βζα ημκ ζμ βζα κα ελαζθαθίζεζ όηζ ηα ηύηηανα πμο μ ίδζμξ έπεζ ιμθύκεζ εα επζαζώζμοκ ηαζ εα 

είκαζ ακεεηηζηά ζε άθθεξ ιμθύκζεζξ. Δπζπθέμκ όιςξ ιπμνεί κα είκαζ εοενβεηζηό ηαζ βζα ημκ 

ίδζμ ημκ λεκζζηή ηαεώξ πεζνάιαηα ιε ημκ πμκηζηίζζμ β-ενπδημσό 68 ή ημ CMV έδεζλακ όηζ ηα 

πμκηίηζα πμο είπακ ιμθοκεεί από αοημύξ ήηακ ακεεηηζηόηενα ζε ααηηδνζαηέξ ιμθύκζεζξ από 

Listeria monocytogenes ηαζ Yersinia pestis (Barton et al., 2007). 
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3. Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 
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3.1 ΤΛΗΚΑ 

Κισλνπνίεζε θαη ρεηξηζκόο λνπθιεïθώλ νμέσλ 

Σα έκγοια πενζμνζζιμύ ηαεώξ επίζδξ ηαζ ηα έκγοια ζοβηόθθδζδξ (T4 DNA ligase) ηαζ 
πμθοιενζζιμύ (Taq polymerase) ηςκ κμοηθεïηώκ μλέςκ πνμένπμκηακ από ηδκ εηαζνία 
Minotech. Από ηδκ ίδζα εηαζνία πνμένπμκηακ ηαζ ηα ακηίζημζπα δζαθύιαηα βζα ηδ αέθηζζηδ 
θεζημονβία ηςκ εκγύιςκ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε δ πμθοιενάζδ Phusion ηδξ Finnzymes, 
Cat# F-530S βζα PCR πνμσόκηα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηθςκμπμζήζεζξ ηαζ δ Shrimp 
Alkaline Phosphatase (SAP) ηδξ Promega Cat# M8201 βζα απμθςζθμνοθίςζδ ημο θμνέα. 

Γζα ηζξ ηθςκμπμζήζεζξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ακαζοκδοαζιέκςκ ιμνίςκ DNA 

πνδζζιμπμζήεδηακ ααηηδνζαηά ζηεθέπδ DH5a. 

Γζα ημκ ηαεανζζιό ημο πθαζιζδζαημύ DNA πνδζζιμπμζήεδηακ ημθώκεξ από ηδκ εηαζνία 

Nucleobond. 

Οζ αθθδθμοπήζεζξ ηςκ ακαζοκδοαζιέκςκ ιμνίςκ έβζκακ ζημ ενβαζηήνζμ Μζηνμπδιείαξ 

ημο ΙΣΔ. 

 

Κπηηαξηθέο ζεηξέο 

Οζ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ηα RJ2.2.5, Raji, HeLa, BL41, BL41-

B95-8 (EBV) ηαζ WIL2-NS. 

Σα Raji είκαζ Β θειθμηύηηανα πμο πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt. (CCL-86 ATCC) 

ηαζ οπενεηθνάγμοκ ημ c-Myc μβημβμκίδζμ είηε ιέζς ιεηαηόπζζδξ ημο βμκζδίμο, εέημκηαξ ημ 

οπό ηςκ έθεβπμ εκόξ εκζζποηή ακμζμζθαζνζκώκ (Rabbitts et al., 1983) είηε ιέζς 

πνμαθδιαηζηήξ απμζημδόιδζδξ ημο mRNA ημο (Kaul and Sikand, 2004). 

Σα R.J.2.2.5 είκαζ Β θειθμηύηηανα πμο πνμένπμκηαζ από Raji πμο έπμοκ οπμζηεί 

ιεηαθθαλζβέκκεζδ ιε αηηζκμαμθία β. Υαναηηδνζζηζηό ημοξ είκαζ όηζ δεκ εηθνάγμοκ ηάλδξ ΙΙ 

βμκίδζα ηαεώξ δεκ οπάνπεζ θεζημονβζηόξ CIITA. Σμ έκα αθθδθόιμνθμ ημο MHC2TA έπεζ 

ζαδζηεί ηεθείςξ εκώ ζημ άθθμ ιζα εζςηενζηή έθθεζρδ έπεζ ζαήζεζ πενζμπή ιεβαθύηενδ από 

ηδ ιζζή ηςδζηή πενζμπή. Η 3’ πενζμπή εκόξ ελμκίμο 72bp πμο απμηεθεί πενζμπή δόηδ 

ιαηίζιαημξ (splice donor site) έπεζ ιζα ιεηάθθαλδ από G ζε Α. Αοηό ηαηαζηνέθεζ ηδ εέζδ 

ιαηίζιαημξ. Ακαιεκόιεκμ απμηέθεζια από αοηή ηδ ιεηάθθαλδ είκαζ δ οπενπήδδζδ ελμκίμο 

(Brown et al., 1996). 

Σα HeLa (CCL-2 ATCC) είκαζ επζεδθζαηά ηύηηανα πμο πνμένπμκηαζ από 

αδεκμηανηίκςια ηναπήθμο ιήηναξ. Πενζέπμοκ αθθδθμοπίεξ ημο ζμύ HPV-18 εκώ έπεζ 

ακαθενεεί πςξ έπμοκ παιδθά επίπεδα έηθναζδξ p53 (Scheffner et al., 1991). 

Σα BL41 ηαζ BL41-B95-8 είκαζ Β θειθμηύηηανα από θέιθςια Burkitt. Σα πνώηα δεκ 

πενζέπμοκ ημκ ζμ Epstein Bar Virus (EBV) εκώ ηα δεύηενα είκαζ εοβαηνζηά ημοξ πμο έπμοκ 

ιεηαζπδιαηζζηεί από αοηόκ. 

Σα WIL2-NS (CRL-8155 ATCC) είκαζ Β θειθμηύηηανα από ζπθήκα ηαζ επζθέπεδηακ 

δζόηζ δεκ πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt ηαζ δεκ οπενεηθνάγμοκ ημ βμκίδζμ c-myc. 

 

Θξεπηηθά κέζα θαιιηέξγεηαο βαθηεξηώλ θαη επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ.  

Σα ααηηήνζα ηαθθζενβμύκηακ ζε ενεπηζηό ιέζμ LB ημ μπμίμ πενζείπε 1% Bacto 

tryptone, 0,5% yeast extract, 1% NaCl. Γζα ηζξ ζηενεέξ ηαθθζένβεζεξ πνδζζιμπμζμύκηακ 

επζπθέμκ ηαζ 1,5% άβαν. 

Γζα ηδ δδιζμονβία επζδεηηζηώκ ηοηηάνςκ DH5a πνδζζιμπμζμύκηακ ενεπηζηό Psi broth 

ημ μπμίμ πενζείπε 0,5% Bacto yeast extract, 2% Bacto tryptone, 0,5% MgSO4.Σμ pH ημο 

νοειίγμκηακ ζημ 7,6 ιε ΚΟΗ. 
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Γζα ηα ηύηηανα Raji ηαζ RJ2.2.5 πνδζζιμπμζήεδηε ενεπηζηό ιέζμ RPMI από ηδκ Gibco. 

Σα HeLa ηαθθζενβήεδηακ ζε DMEM. Καζ ηα δομ ενεπηζηά πενζείπακ 10% FBS. 

Η TSA πνδζζιμπμζήεδηε ζε ζοβηέκηνςζδ 200nM βζα ηα RJ2.2.5 ηαζ 400nM ζηα HeLa. 

Η Actinomycin D πνδζζιμπμζήεδηε ζε ζοβηέκηνςζδ 5ιg/ml ηαζ πνμζεέημκηακ 1 ώνα πνζκ 

ηδκ TSA. 

 

Απνκόλσζε ζπλνιηθνύ RNA θαη ζρεκαηηζκόο cDNA 

Γζα ηδκ απμιόκςζδ ζοκμθζημύ RNA πνδζζιμπμζήεδηε ημ ακηζδναζηήνζμ TRIzol από ηδκ 

Invitrogen (Cat.# 15596-018). Όπμο πνεζάζηδηε, πνδζζιμπμζήεδηε DNase I (RNase-free) ηδξ 

TaKaRa, Cat# 2215A βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο βεκςιζημύ ή πθαζιζδζαημύ DNA. 

Γζα ηδ δδιζμονβία cDNA πνδζζιμπμζήεδηε ημ πθήνεξ ζεη M-MuLV Reverse Transcriptase 

kit (F-572S) ηδξ Finnzymes. Σμ μθζηό cDNA δδιζμονβήεδηε ιε εηηζκδηέξ ηοπαία ελαιενή 

pd(N)6 Random Hexamer 5’-Phospate, Sodium Salt ηδξ Amersham 27-2166-01. Γζα 

ακαζημθή ηςκ RNases ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ πνδζζιμπμζήεδηε μ 

ακαζημθέαξ Human Placental Ribonuclease Inhibitor ηδξ HT biotechnology LTD, Cat# 

RI01b. 

 

Οιηγνλνπθιενηίδηα 

Σα μθζβμκμοηθεμηίδζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ (εηηόξ από αοηά βζα ηζξ ιζηνμζοζημζπίεξ 

μθζβμκμοηθεμηζδίςκ) πνμένπμκηακ από ημ ενβαζηήνζμ Μζηνμπδιείαξ ημο ΙΣΔ. Οζ αθθδθμοπίεξ 

ηςκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ακαθένμκηαζ ζημ Πανάνηδια. 

Γζα ηδ ζήιακζδ ημο RNA ηαηά ηδ ιεθέηδ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ιε ιζηνμζοζημζπίεξ 

μθζβμκμοηθεμηζδίςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ελήξ μθζβμκμοηθεμηίδζμ: 

Anchored oligo-dT-T7 primer (PAGE purified) : 

5’- GGCCAGTGAATTGTAATACGACTCACTATAGGGAGGCGG-T24-3’ 

 

Ρεηίλεο θαηαθξήκληζεο 

protein A sepharose CL-48, Amersham Pharmacia Biotech 

protein G sepharose, Cat#17-0404-03, Amersham Pharmacia Biotech 

Glutathione sepharose: Cat#17-0757-01, Amersham Pharmacia Biotech 

 

Αληηζώκαηα 

Γζα ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ελήξ ακηζζώιαηα¨ 

Anti-acetyl Histone H3: Upstate biotechnology, 200ιg, 1ιg/ιl, Cat#06-599 

1.5ιl/ακμζμηαηαηνήικζζδ, 1:1000 βζα Western blot. 

Anti-acetyl Histone H4: Upstate biotechnology, 200ιg, 1ιg/ιl, Cat#06-866 

1.5ιl/ακμζμηαηαηνήικζζδ, 1:1000 βζα Western blot. 

Anti-dimethyl histone H3 lysine 4 (K4): Upstate biotechnology, Rabbit polyclonal IgG, 

Cat# 07-030 

Anti-trimethyl histone H3 lysine 4 (K4): Upstate biotechnology, Rabbit polyclonal IgG, 

Cat# 07-473 

Anti-dimethyl histone H3 lysine 9 (K9): Upstate biotechnology, Rabbit polyclonal IgG, 

Cat# 07-441 

Anti-H3: Abcam, Rabbit polyclonal IgG, Cat# ab1791. 

Anti-TFIID (TBP): Santa Cruz biotechnology, 200ιg/ml, Cat# sc-273, 25ιl / 

ακμζμηαηαηνήικζζδ 



37 

 

Anti-RNA Pol II (N-20): Santa Cruz biotechnology, 200ιg/ml, Cat# sc-899, 25ιl / 

ακμζμηαηαηνήικζζδ 

Anti-RFX5: Rockland, Anti-RFX5 (N-terminal) Rabbit, Lot# 14634, Code# 100-401-

193, 2ιl/ακμζμηαηαηνήικζζδ. 

Anti-NFY-A: Rockland, RABBIT, Lot# 4616, 1mg/ml Code# 200-401-100, 5ιl/ 

ακμζμηαηαηνήικζζδ. 

Anti-CREB-1 (C-21): Santa Cruz biotechnology, 0.2mg/ml, Cat# sc-186 
Anti HDAC1:  α) anti-HDAC1, clone 2E10, mouse monoclonal IgG Cat# 05-617, 

Upstate Biotechnology, 200ιg in 284ιl stock. 

   α) Santa Cruz biotechnology, 200ιg/ml, Cat# sc-7872, 25ιl / 

ακμζμηαηαηνήικζζδ, 1:500 βζα Western blot. 

Anti-HDAC2: anti-HDAC2, rabbit IgG, Cat#07-222,  Lot#26008, Upstate biotechnology. 

Anti-His probe H15: Santa Cruz biotechnology, 200ιg/ml, Cat# sc-803, 1:1000 βζα 

Western blot 

Anti-CIITA: Γζα ηζξ ακμζμηαηαηνδικίζεζξ ημο CIITA πνδζζιμπμζήεδηε ημ ακηίζςια πμο 

έπεζ παναζηεοαζηεί ζημ ITE από μνό ημοκεθζμύ ημ μπμίμ είπε εκεεεί ιε ηιήια ηδξ πνςηεσκδξ 

CIITA (ηα 330 πνώηα αιζκμλέα ηδξ). Σμ ακηίζςια πνδζζιμπμζήεδηε ζε αναίςζδ 1:2000 βζα 

Western blot. 

Anti-STAT1 (E-23): Santa Cruz biotechnology, 200ιg/ml, Cat# sc-346, 1:200 βζα 

Western blot. 

Anti-p-STAT1 (Tyr701): Cell Signaling Technology, Cat# 9171, 1:200 βζα Western blot 

se 3% BSA/TBST. 

Anti-PML (H-238): Santa Cruz biotechnology, 2mg/ml, Cat# sc-5621, 1:500 βζα 

Western blot ηαζ ακμζμζζημπδιεία. 

Anti-MLLN/HRX: Upstate biotechnology, Cat# 05-764, 1:200 βζα ακμζμ-ζζημπδιεία. 

Anti-MLL1: Bethyl Laboratories, Cat# A300-086A, 1mg/ml, 5ιg βζα 

ακμζμηαηαηνήικζζδ. 

Anti-myc: αζηζηζηό οβνό από πμκηίηζα ζηα μπμία εκέεδηε εκδμπενζημκζαηά ημ 

ακηίζημζπμ οανίδςια έπεζηα από pristane βζα ιζα ιένα. 1:500 βζα Western blot. 

Anti-GFP: Minotech, Rabbit polyclonal. 1:2000 βζα Western blot, 1:100 βζα 

ακμζμηαηαηνδικίζεζξ. 

Anti-IRF7: (H-246), Santa Cruz biotechnology, 2mg/ml, Cat# sc-9083 
Anti-IRF3: (FL-425), Santa Cruz biotechnology, 2mg/ml, Cat# sc-9082 
Anti-α-tubulin: Clon TUB 2.1, Sigma, Cat# T 4026, monoclonal 
Anti-mouse: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Jackson 

ImmunoResearch, 115-035-062 
Anti-rabbit: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Jackson 

ImmunoResearch, 115-035-045 
Anti-rabbit-488: Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) 2mg/ml, Invitrogen, Cat# 

A11008 
Anti-p65 (A): Santa Cruz biotechnology, 0.2mg/ml, Cat# sc-109 

 

Ελδνθπηηάξηα ρξώζε 

Η εκδμηοηηάνζα πνώζδ ηςκ ηοηηάνςκ βζα ηοηηανμιεηνία νμήξ έβζκε ιε ημ kit ηδξ BD 

Bioscience, BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization kit, Cat# 554714. 

 

siRNA 

siPML: Accell SMARTpool siRNA, Thermo scientific, Cat# E-006547-00-0010. 
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Scrambled siRNA: CureVac 5’-AAC CAG UCG CAA ACG CGA CUG tt-3’ 
Σα siRNA εζζήπεδζακ ζηα ηύηηανα ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ θζπμζςιάηςκ ιε ηδ πνήζδ 

Lipofectamine 2000 Transfection Reagent ηδξ Invitrogen, Cat# 11668-019. 
 

BACs 

Όθα ηα BAC αβμνάζηδηακ από ηδκ Imagenes. 

HLA-DRA: RZPDB737A059D6 

GLULD1 (centromere 6): RZPDB737H092085D 

 

Υεκηθέο νπζίεο 

Η ηνζπμζηαηίκδ Α (Trichostatin A ή TSA), δ Αηηζκμιοηίκδ D (Actinomycin D ή act D) ηαζ 

δ ηοηθμελζιίδδ (cyclohexamide ή CHX) αβμνάζηδηακ από ηδ Sigma εκώ δ ακενώπζκδ 

ζκηενθενόκδ β (human interferon gamma ή IFNβ) από ηδκ R&D Systems. 

TSA: Trichostatin A cat# Σ8552, Sigma Aldrich. 

Act D: actinomycin D, cat# Α5156 Sigma Aldrich 

IFNβ: Recombinant Human IFN-β cat# 285-IF, R&D systems (Cat# 285-IF) 

 

Φζνξίδνληα λνπθιενηίδηα 

Σα θεμνίγμκηα κμοηθεμηίδζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ηα dUTP-Spectrum Orange ηδξ 
Abbott Molecular, Cat#02n33-050 ηαζ ChromaTide Alexa Fluor 647-12-OBEA-dCTP ηδξ 
Invitrogen Cat# C21559. Σα ιδ θεμνίγμκηα κμοηθεμηίδα ήηακ Deoxynucleotide 
Triphosphates (dNTPs) Promega Cat# U1240. 

 

Τβξηδνπνίεζε θζνξίδνλησλ αληρλεπηώλ ζε θύηηαξα (FISH) 

Η ιμκζιμπμίδζδ ηςκ ηοηηάνςκ έβζκε ιε παναθμνιαθδεΰδδ Paraformaldehyde ηδξ 
Electron Microscopy Sciences, #15710 ηαζ όπμο πνεζάζηδηε ακαζημθή RNases, αοηή έβζκε 
ιε Ribonucleoside Vanadyl Complex NEB S1402S. Σμ ιπθμηάνζζια ηαηά ηδκ οανζδμπμίδζδ 
έβζκε ιε human Cot-1: Invitrogen Cat# 15279-011. Οζ ηαθοπηνίδεξ θμνηώκμκηακ ζε 
ακηζηεζιεκμθόνμοξ πάκς ζε mounting medium ηδξ Invitrogen-Molecular Probes: ProLong® 
Gold antifade reagent with DAPI Cat# P-36931. 

 

Μηθξνζπζηνηρίεο νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

ύκεεζδ cDNA:  Superscript II RT: Invitrogen Life Technologies, Cat# 18064-014 

E.coli DNA Polymerase I: Invitrogen Life Technologies, P/N 18010-

025 

E.coli RNaseH: Invitrogen Life Technologies, P/N 18021-071 

T4 DNA Polymerase, Invitrogen Life Technologies, P/N 18005-025 

5x Second-strand buffer :Invitrogen Life Technologies, PN10812-014  

Καεανζζιόξ ιε θαζκόθδ/CHCl3: Phase lock gel light, 2-ml: Eppendorf, Order No: 

0032005101, Lot No: MN 150D. 

Καεανζζιόξ cDNA: Microcon – YM50: Amicon bioseparations, Microcon centrifugal 

filter devices, Cat# 42416 

 In vitro ιεηαβναθή: Enzo BioArray High Yield, RNA Transcript Labeling Kit, distributed 

by Affymetrix, Inc. Part No 900182 

Καεανζζιόξ cRNA: RNeasy Mini Kit (250), Qiagen, Cat# 74106 

Μζηνμζοζημζπία μθζβμκμοηθεμηζδίςκ: GeneChip HG-U133A, Affymetrix, P/N 510681, 

Lot# 3001236. 
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Πξνγξάκκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

 Δεδνκέλα από ηηο κηθξνζπζηνηρίεο νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

Πθοζίιαηα ηαζ ζάνςζδ ιζηνμζοζημζπίαξ: MicroArray Suite 5.0 Fluidics Station 

Ακάθοζδ δεδμιέκςκ από ηδ ζάνςζδ: MicroArray Suite 5.0 Expression Analysis 

(ηαζ μζ δομ παναπάκς ακαθμνέξ είκαζ ηιήιαηα ημο ίδζμο πνμβνάιιαημξ MAS 5.0 πμο 

πανέπεζ δ Affymetrix) 

Ακάθοζδ δεδμιέκςκ ιεηααμθώκ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ: Microsoft Excel 

Μεθέηδ μιαδμπμίδζδξ ιεηαααθθόιεκςκ βμκζδίςκ: TIGR MEV 2.2 (Saeed et al., 2003). 

 

 Γεδνκέλα από ην ζπλεζηηαθό κηθξνζθόπην 

Ο πεζνζζιόξ ημο ιζηνμζημπίμο έβζκε ιε ημ πνόβναιια LaserSharp 2000 ηδξ BioRad. Η 

ακάθοζδ ηςκ εζηόκςκ βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ εοηθείδζςκ απμζηάζεςκ ιε ημ πνόβναιια 

Volocity ηδξ Improvision. 
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3.2 ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

3.2.1 Υεηξηζκόο Ννπθιείθώλ Ομέσλ 

Πέςε θαη ζπγθόιιεζε κνξίσλ DNA 

Οζ πέρεζξ DNA ιε έκγοια πενζμνζζιμύ έβζκακ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ όπςξ 

πενζβνάθμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ Minotech από ηδκ μπμία πνμένπμκηακ ηα έκγοια. ε 

ηαιία πενίπηςζδ μ ζοκμθζηόξ όβημξ ημο εκγύιμο δεκ οπενέααζκε ημ 10% ημο ζοκμθζημύ 

όβημο ηδξ ακηίδναζδξ. 

Η ζοβηόθθδζδ ηιδιάηςκ DNA έβζκε ιε ημ έκγοιμ T4 DNA ligase ηδξ Minotech ζε 

ζοκεήηεξ αθαηόηδηαξ πμο δ εηαζνία οπμδεζηκύεζ. Σμ έκεεια ζηδκ ακηίδναζδ είπε 10πθάζζα 

ιμνζαηόηδηα ζε ζπέζδ ιε ημ θμνέα. Η ακηίδναζδ επςαγόηακ βζα 2 ώνεξ ζημοξ 160C. 

 

Μεηαζρεκαηηζκόο επηδεθηηθώλ DH5α βαθηεξίσλ 

DH5α ηύηηανα επςάγμκηακ ιε ηδ ιζζή ακηίδναζδ ζοβηόθθδζδξ βζα 30 θεπηά ζημκ 

πάβμ ηαζ έπεζηα οπόηεζκηακ ζε εενιζηό ζμη βζα 90 δεοηενόθεπηα ζημοξ 420C. Μεηαθένμκηακ 

έπεζηα ζημκ πάβμ ηαζ ηαηόπζκ απθώκμκηακ ζε πζάηα ιε ζηενεό LB ηαζ αιπζηζθθίκδ 100ιg/ml 

ή ηακαιοηίκδ (30ιg/ml). Δπςάγμκηακ ζηδ ζοκέπεζα ζημοξ 370C βζα ημοθάπζζημκ 12 ώνεξ. 

Σα DH5α ηύηηανα βίκμκηακ επζδεηηζηά ιε πδιζηό ηνόπμ. Από ημνεζιέκδ ηαθθζένβεζα 

ηςκ ηοηηάνςκ αοηώκ πνδζζιμπμζμύκηακ 3ml βζα ηδκ επζιόθοκζδ 200ml Psi broth. 

Αημθμοεμύζε επώαζδ ζημοξ 300C ιέπνζ δ μπηζηή απμννόθδζδ κα θηάζεζ ηα 0,48 ζηα 

550nm. Σα ηύηηανα απμιμκώκμκηακ ιε θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2000rpm βζα 10 θεπηά ηαζ 

πθέκμκηακ ιε δζάθοια TfbI πμο πενζείπε 30mM CH3COOK, 100mM RbCl2, 10 mM έκοδνμ 

CaCl2, 50mM MnCl2 ηαζ 15% v/v βθοηενόθδ ζε pH 5,8. ηδ ζοκέπεζα επακαδζαθύμκηακ ζε 

δζάθοια TfbII πμο πενζείπε 10mM MOPS, 75mM CaCl2, 10mM RbCl2 ηαζ 15% v/v βθοηενόθδ 

ζε pH 6,5 ηαζ θοθάζζμκηακ ζε πμζόηδηεξ ηςκ 100ιl ζημοξ -800C. 

 

Απνκόλσζε πιαζκηδηαθνύ DNA από θαιιηέξγεηεο κεηαζρεκαηηζκέλσλ βαθηεξίσλ 

Οζ πεθθέηεξ ηςκ ηοηηάνςκ από μθμκύηηζεξ ηαθθζένβεζεξ επακαδζαθύμκηακ ζε έκακ όβημ 

δζαθύιαημξ Ι πμο πενζείπε 50mM βθοηόγδ, 25mM Tris pH 8 ηαζ 10mM EDTA. ηδ ζοκέπεζα 

πνμζεέημκηακ δύμ όβημζ δζαθύιαημξ ΙΙ (δζάθοια θύζδξ) πμο πενζείπε 0,2Ν NaOH ηαζ 1% 

SDS ηαζ επςάγμκηακ βζα 5 θεπηά. Έπεζηα πνμζεέημκηακ ηαζ 1,5 όβημξ δζαθύιαημξ ΙΙΙ 

(δζάθοια ελμοδεηένςζδξ) πμο πενζείπε 3Μ μλζηό ηάθζμ ηαζ 11,5% μλζηό μλύ. 

ηδ ζοκέπεζα, μ ηνόπμξ απμιόκςζδξ ημο πθαζιζδζαημύ DNA δζέθενε ακάθμβα ιε ημ 

ζημπό βζα ημκ μπμίμ αοηό πνμμνίγμκηακ. Όηακ επνόηεζημ κα πνδζζιμπμζδεεί απθά βζα πέρδ 

ζακ δζαβκςζηζηό ιέζμ ή ζακ εκδζάιεζμ αήια πμθθαπθαζζαζιμύ ζε ηάπμζα ηθςκμπμίδζδ, 

βζκόηακ απθά ηαεανζζιόξ ιε θαζκόθδ/πθςνμθόνιζμ ηαζ ηαηαηνήικζζδ ιε αζεακόθδ. Όηακ 

όιςξ ημ DNA αοηό επνόηεζημ κα πνδζζιμπμζδεεί ζε πεζνάιαηα δζαιόθοκζδξ εοηανοςηζηώκ 

ηοηηάνςκ βζκόηακ ηαεανζζιόξ ιε ημθώκα ζύιθςκα ιε ημ πνςηόημθθμ ηδξ εηαζνίαξ. 

 

Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) 

Η αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ βζκόηακ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηιδιάηςκ 

DNA. Η ακηίδναζδ αοηή βζκόηακ ζε ζοβηέκηνςζδ 2,5Mm MgCl2 ιε 0,2mΜ dNTPs, 200ng 

από ημκ ηάεε εηηζκδηή ηαζ 0,5U Taq πμθοιενάζδξ. ηζξ ακηζδνάζεζξ ιε παναζηεοαζηζηό 

παναηηήνα πναβιαημπμζμύκηακ 35 ημοθάπζζημκ ηύηθμζ ιε ιεβάθμ πνόκμ επζιήηοκζδξ 

ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο πμθ/γόιεκμο ημιιαηζμύ. 
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Γζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ιε πμζμηζηό παναηηήνα (ππ RT-PCR ηαζ PCR βζα ChIP) βζκόηακ 

real time PCR ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζκόηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ 

Opticon Monitor. Κάεε ακηίδναζδ βζκόηακ όπςξ παναπάκς αθθά πνμζεέημκηακ επζπθέμκ 

θεμνίγμοζα πνςζηζηή SYBR Green I (1ιl από δζάθοια ιε μπηζηή απμννόθδζδ 0,4 ζηα 

450nm) βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο πνμσόκημξ.  

Σμ πνόβναιια πμο αημθμοεμύκηακ βζα ημ real time PCR ήηακ ημ αηόθμοεμ: 

1. 940C βζα 5 θεπηά. 

2. 940C βζα 30 δεοηενόθεπηα. 

3. 600C βζα 30 δεοηενόθεπηα. 

4. 720C βζα 30 δεοηενόθεπηα. 

5. 780C-890C βζα 1 δεοηενόθεπημ (ακάθμβμ ιε ημ Tm ημο εηάζημηε PCR πνμσόκημξ). 

6. Μέηνδζδ μπηζηήξ απμννόθδζδξ. 

7. Δπακάθδρδ αήιαημξ 2  x39 θμνέξ. 

8. 720C βζα 2 θεπηά.  

9. πδιαηζζιόξ ηαιπύθδξ ηήλδξ από ημοξ 720C ιέπνζ ημοξ 940C ιε ιέηνδζδ ακά 

0,50C. 

 

Απνκόλσζε ζπλνιηθνύ RNA από ηα θύηηαξα. 

Η απμιόκςζδ ζοκμθζημύ RNA από ηα ηύηηανα βζκόηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

ακηζδναζηδνίμο TRIzol ηδξ εηαζνίαξ Gibco. Υνδζζιμπμζμύκηακ 0.3ml ακηζδναζηδνίμο βζα 

πενίπμο 106 ηύηηανα ηα μπμία είπακ πθοεεί ιε PBS. Σα ηύηηανα επςάγμκηακ βζα 5 θεπηά ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο ώζηε κα θοεμύκ. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 0,2 όβημζ CHCl3 ηαζ 

έπεζηα από ζζπονή ακάδεοζδ θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 14000rpm βζα 15 θεπηά ζημοξ 40C. Σμ 

οπενηείιεκμ πμο πενζείπε ημ RNA (ημ βεκςιζηό DNA ήηακ ζηδκ ιεζόθαζδ εκώ μζ πνςηεΐκεξ 

ζηδκ ηαηώηενδ θάζδ) απμιμκώκμκηακ ηαζ ηαηαηνδικίγμκηακ ιε 0,5 όβημοξ ζζμπνμπακόθδξ 

ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 14000rpm βζα 20 θεπηά ζημοξ 40C. Σμ οπενηείιεκμ ηδξ 

θοβμηέκηνδζδξ αθαζνμύκηακ ηαζ δ πεθθέηα ημο RNA επακαδζαθύμκηακ ζε κενό. Η 

ζοβηέκηνςζδ οπμθμβίγμκηακ ιε θςημιέηνδζδ ζηα 260nm. 

 

ρεκαηηζκόο cDNA από RNA (Αληίζηξνθε κεηαγξαθή ή reverse transcription ή RT) 

Γζα ηάεε ακηίδναζδ RT πνδζζιμπμζμύκηακ 2ιg ζοκμθζημύ RNA. Η ακηίδναζδ βζκόηακ 

ζε ηεθζηό όβημ 40ιl. ε ηάεε ακηίδναζδ πνμζεέημκηακ ημ RNA, ημ Η2Ο ηαζ μζ εηηζκδηέξ 

(ηοπαία ελαιενή μθζβμκμοηθεμηίδζα βζα ηδκ ακαπαναβςβή όθμο ημο RNA ζε cDNA) ηαζ 

εενιαίκμκηακ βζα 7 θεπηά ζημοξ 650C βζα ηδκ απμδζάηαλδ ηοπόκηςκ δεοηενμηαβώκ δμιώκ. 

ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 4ιl δζάθοια ακηίδναζδξ ζοβηεκηνςιέκμ 10x, dNTPs ζε ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ 0,5mM, 10U RNasin ηαζ 0,1ιl έκγοιμ RTase ηαζ δ ακηίδναζδ 

πναβιαημπμζμύκηακ ζημοξ 370C βζα 2 ώνεξ. 

Η ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ πνδζζιμπμζμύκηακ βζα ακηζδνάζεζξ RT-PCR. 

Γζα ηάεε ακηίδναζδ PCR πνδζζιμπμζμύκηακ 2ιl από ηάεε ακηίδναζδ RT. 

 

Ραδηελεξγή ζήκαλζε δίθισλνπ νιηγνλνπθιενηηδίνπ 

Γζα ηδ δδιζμονβία δίηθςκςκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ, μζ αθθδθμοπίεξ ζπεδζάγμκηακ έηζζ 

ώζηε ζημ 3’ άηνμ ηόζμ ημο εκόξ όζμ ηαζ ημο μιόθμβμύ ημο μθζβμκμοηθεμηζδίμο κα 

πνμελέπμοκ μζ ελήξ ηέζζενζξ αάζεζξ: GATC. Γζα ηδ δδιζμονβία ηςκ δίηθςκςκ ιμνίςκ, 

ακαιζβκύμκηακ  10ιg από ημ ηάεε μθζβμκμοηθεμηίδζμ ζε ηεθζηό όβημ 40ιl 0.1Μ NaCl. Σμ 

DNA απμδζαηάζζμκηακ ιε επώζδ 5min ζημοξ 1000C ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επακενπόηακ ανβά ζε 
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εενιμηναζία δςιαηίμο (ιέζα ζε αναζηό κενό πμο αθήκμκηακ κα επακέθεεζ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο). 

Η ναδζεκενβή ζήιακζδ ηςκ δίηθςκςκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ βίκμκηακ ιε ημ ηδκ 

οπμιμκάδα Klenow ηδξ DNA πμθοιενάζδξ. 0.5ιg δίηθςκμο μθζβμκμοηθεμηζδίμο 

ζδιαίκμκηακ ζε ηεθζηό όβημ 20ιl 1x Klenow buffer ιε 0.1mM dGTP ηαζ dTTP πανμοζία 

ναδζεκενβώκ dATP ηαζ dCTP (3ιl από ημ ηαεέκα) βζα 15min. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 

H2O ιέπνζ ηα 100ιl ηαζ αημθμοεμύζε ηαεανζζιόξ ιε ημθώκα G-50. Η εκζςιάηςζδ 

εθέβπμκηακ ιε ιέηνδζδ ηςκ ηνμύζεςκ ζημ α-counter ζημ ηακάθζ 3Η ιε ακηίζημζπδ δζαίνεζδ 

ημο ανζειμύ ηςκ ηνμύζεςκ δζα 3 ηαεώξ δεκ πνδζζιμπμζμύκηακ ζπζκεδνζζηζηό οβνό. 

 

Ραδηελεξγή ζήκαλζε κνλόθισλνπ νιηγνλνπθιενηηδίνπ 

Ραδζεκενβή ζήιακζδ ιμκόηθςκςκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ βίκμκηακ ιε πνήζδ 

πμθοκμοηθεμηζδζηήξ ηζκάζδξ (PNK) ζε 1x PNK buffer ηαζ 3ιl β-32P-dATP βζα 30min ζημοξ 

370C. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύζε ηαεανζζιόξ ιε G-50 ηαζ πνμζδζμνζζιόξ ηςκ ηνμύζεςκ 

ζημ α-counter. 

 

ήκαλζε λνπθιετθώλ νμέσλ κε θζνξίδνληα λνπθιενηίδηα (Nick Translation) 

Η ζήιακζδ κμοηθεσηώκ μλέςκ ιε θεμνίγμκηα κμοηθεμηίδζα έβζκε βζα ηδκ παναζηεοή 

ακζπκεοηώκ βζα ηα πεζνάιαηα FISH ιε ηδ ιέεμδμ ημο Nick Translation. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

πνδζζιμπμζμύκηακ BAC πμο είπακ ηθςκμπμζδιέκδ ηδκ πενζμπή ημο βμκζδζώιαημξ πμο 

εέθαιε κα ακζπκεύζμοιε (αοηό επζαεααζώκμκηακ ιε PCR βζα ηδκ πενζμπή πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ). Κάεε ακηίδναζδ Nick Translation βίκμκηακ ιε 2ιg BAC DNA, 5ιl 10x NT buffer 

(0.5M Tris pH8, 50mM MgCl2, 0.5mg/ml BSA), 1ιl DNA pol I (10u/ιl), 10ιl dNTPs, 1ιl 

DNase I (stock solution: 0.15M NaCl, 1mg/ml DNase I, 50% glycerol) ζε ηεθζηό όβημ 50ιl. Η 

ακηίδναζδ επςάγμκηακ βζα 30min ζημοξ 160C ηαζ αημθμοεμύζε heat inactivation ηδξ DNase 

I ιε γέζηαια ηδξ ακηίδναζδξ ζημοξ 700C βζα 10min. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύζε ηαεανζζιόξ 

ιε ημθώκαηζ ηαεανζζιμύ PCR ηδξ Nucleobond. Σμ 1/15 ημο δείβιαημξ δθεηηνμθμνμύκηακ 

ζε 2% πδηηή αβανόγδξ βζα κα δζαπζζηςεεί ημ ιέβεεμξ ηςκ ημιιαηζώκ πμο δδιζμονβήεδηακ. 

Γζα FISH, επζδζώημκηακ ιεβέεδ απμ 200-600bp ιε ημ ιεβαθύηενμ πμζμζηό ιμνίςκ ζηα 

~300bp. 

Σα dNTPs πμο πνδζζιμπμζήεδηακ είπακ ηαεμνζζιέκεξ ζοβηεκηνώζεζξ ώζηε κα 

επζηεοπεεί εκζςιάηςζδ ημο εηάζημηε dNTP ιε ημ πνςιμθόνμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ελήξ labeling mixes: dUTP-Orange (dATP, dCTP, dGTP 0.25mM ημ 

ηαεέκα, dTTP 0.17mM ηαζ 0.08mM dUTP-Spectrum Orange) ηαζ dCTP-Far Red (dATP, 

dGTP, dTTP 0.25mM ημ ηαεέκα, dCTP 0.17mM ηαζ dCTP-OBEA 0.1mM). Από αοηά ηα 

labeling mixes, πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ Nick translation 10ιl/ακηίδναζδ. 

 

Μειέηε γνληδηαθήο έθθξαζεο κε ρξήζε κηθξνζπζηνηρηώλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

(oligonucleotide microarrays) 

Πνμεημζιαζία RNA 

Κύηηανα RJ2.2.5 επςάζηδηακ βζα 4 ή 12 ώνεξ ιε TSA ζε ζοβηέκηνςζδ 200nM 

(πενίπμο 16*106 ηύηηανα ακά δείβια). Δπεζδή ηα δομ πνμκζηά ζδιεία έβζκακ ακελάνηδηα ημ 

έκα από ημ άθθμ, ημ ηάεε πνμκζηό ζδιείμ είπε ημ δζηό ημο δείβια εθέβπμο (control). Η 

απμιόκςζδ ημο RNA έβζκε πνδζζιμπμζώκηαξ TRIzol, όπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ παναπάκς. 

2ιg από ημ RNA αοηό οπέζηδζακ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ 

εθέβπεδηακ ιε RT-PCR ηα ιδκύιαηα βζα HLA-DRA ηαζ GAPDH. Δπίζδξ εθέβπεδηε δ 

πανμοζία βεκςιζημύ DNA ζηα δείβιαηα πναβιαημπμζώκηαξ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία ηδξ 
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ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ζε όθα ηα δείβιαηα αθθά πςνίξ ακηίζηνμθδ ιεηαβναθάζδ. ηδ 

ζοκέπεζα ζηα δείβιαηα έβζκε RT-PCR ιε όθα ηα δζαεέζζια γεύβδ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ βζα RT-

PCR από ηα μπμία όιςξ ηακέκα δείβια δεκ έδςζε πνμσόκ αηόιδ ηαζ ύζηενα από πμθθμύξ 

ηύηθμοξ ηδξ ακηίδναζδξ. 

 

Πμθθαπθαζζαζιόξ ηαζ ζήιακζδ ημο RNA 

 

 ύκεεζδ ηδξ πνώηδξ αθοζίδαξ ημο cDNA 

Η δζαδζηαζία λεηζκάεζ ιε 15ιg RNA (ιε θςημιέηνδζδ) ζε όβημ 9ιl (νύειζζδ ημο όβημο 

είηε ιε πνμζεήηδ κενμύ βζα ποηκά δείβιαηα είηε ιε speedvac βζα αναζά). ημ RNA αοηό 

πνμζηίεεηαζ ηαζ 1ιl anchored oligo-dT-T7 primer 100ιΜ ηαζ επςάγεηαζ ζημοξ 700C βζα 10 

θεπηά βζα απμδζάηαλδ ηοπόκηςκ δεοηενμηαβώκ δμιώκ. Δκ ης ιεηαλύ θηζάπκεηαζ έκα ιίβια ιε 

ηα αηόθμοεα ακηζδναζηήνζα βζα ηάεε δείβια: 

RNase out  1ιl 

5x First-Strand buffer 4ιl 

0.1M DTT  2ιl 

dNTP mix (10Mm) 1ιl 

Σμ ιίβια αοηό πνμζηίεεηαζ ζημ RNA (8ιl) ηαζ επςάγμκηαζ βζα 2 θεπηά ζημοξ 420C. ηδ 

ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 2ιl Superscript II Reverse Transcriptase, ακαιζβκύεηαζ (ήπζμ vortex) 

ηαζ θοβμηεκηνείηαζ ζηζξ 5000rpm βζα 5 δεοηενόθεπηα βζα κα πέζμοκ μζ ζηαβόκεξ. Η 

ακηίδναζδ επςάγεηαζ ζημοξ 420C βζα 1 ώνα. 

 

 ύκεεζδ ηδξ δεύηενδξ αθοζίδαξ ημο cDNA 

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ ζύκεεζδ ηδξ δεύηενδξ αθοζίδαξ ημο cDNA. ε ηάεε ακηίδναζδ 

first strand synthesis πνμζηίεεηαζ ημ αηόθμοεμ ιίβια (130ιl ακά δείβια): 

H2O     91ιl 

5x second-strand buffer   30ιl 

dNTP mix (10mM)   3ιl 

E.coli DNA ligase (10U/ιl)  1ιl 

E.coli DNA polymerase I (10U/ιl) 4ιl 

RNase H (2U/ιl)    1ιl 

Δθαθνύ vortex ηαζ ζύκημιδ θοβμηέκηνδζδ βζα κα πέζμοκ ηοπόκ ζηαβόκεξ από ηα 

ημζπώιαηα ηαζ επώαζδ ηδξ ακηίδναζδξ ζημοξ 160C βζα 2 ώνεξ ώζηε κα ζοκηεεεί δ δεύηενδ 

αθοζίδα. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 2ιl T4 DNA polymerase 5U/ιl ηαζ αημθμοεεί 5θεπηδ 

επώαζδ ζημοξ 160C. Έπεζηα πνμζηίεεκηαζ 1,5ιl RNase H, DNase free ηαζ εθαθνύ vortex. Η 

ακηίδναζδ αοηή επςάγεηαζ βζα 30 θεπηά ζημοξ 370C ώζηε κα απμζημδμιδεεί ημ RNA. Σα 

έκγοια απμζημδμιμύκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε 2,5ιl proteinase K (10ιg/ιl) ηαζ επώαζδ ζημοξ 

370C βζα 30 θεπηά. 

Γζα ημκ ηαεανζζιό ημο cDNA από ηα έκγοια αημθμοεεί εηπύθζζδ ιε θαζκόθδ. ηα 156ιl 

cDNA πνμζηίεεκηαζ 144ιl Η2Ο ηαζ 300ιl ιίβιαημξ θαζκόθδξ: πθςνμθμνιίμο: ζζμαιοθζηήξ 

(25:24:1), vortex ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000rpm βζα 2 θεπηά. Σμ οπενηείιεκμ ηδξ 

θοβμηέκηνδζδξ αοηήξ θμνηώκεηαζ ζε phase-lock-gel light tube, ηαζ βίκεηαζ κέα εηπύθζζδ ιε 

θαζκόθδ / πθςνμθόνιζμ. Αημθμοεεί κέα θοβμηέκηνδζδ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηνίηδ εηπύθζζδ 

ιε θαζκόθδ / πθςνμθόνιζμ ηαζ θοβμηέκηνδζδ. Σμ οπενηείιεκμ ηδξ θοβμηέκηνδζδξ 

θμνηώκεηαζ ζε ζηήθδ Microcon-YM50 ηαζ θοβμηεκηνείηαζ ζηζξ 8100rpm βζα 8 θεπηά ιέπνζ ημ 

οβνό κα ζοθθεπεεί ζημ ζςθδκάηζ ηάης από ηδκ ημθώκα. Αοηό απμννίπηεηαζ ηαζ ημ cDNA 

πμο έπεζ ιείκεζ ζηδκ ζηήθδ πθέκεηαζ ιε 500ιl DEPC-H2O. Σμ πθύζζιμ βίκεηαζ βζα 6 θεπηά 
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ζηζξ 8100rpm ηαζ δ ζηήθδ ημπμεεηείηαζ ζε κέμ ζςθδκάηζ ακεζηναιιέκδ (θεοηό πνμξ ηα 

ηάης, ηόηηζκμ πνμξ ηα πάκς) βζα κα  βίκεζ έηθμοζδ ημο cDNA. Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζηα 

1000rcf βζα 5 θεπηά ηαζ ημ cDNA παναθαιαάκεηαζ ζημ κέμ ζςθδκάηζ ζε οδαηζηό δζάθοια. Σμ 

cDNA αοηό ιπμνεί κα απμεδηεοηεί ζημοξ -200C. 

 

 ύκεεζδ ηαζ ηαεανζζιόξ ημο cRNA 

Ο όβημξ ημο cDNA νοειίγεηαζ ζηα 16,5ιl είηε ιε πνμζεήηδ DEPC-H2O είηε ιε 

speedvac. ημ οθζηό βίκεηαζ in vitro ιεηαβναθή. Με ηδκ ακηίδναζδ αοηή βίκεηαζ ηαοηόπνμκα 

ηαζ δ ζήιακζδ ημο cRNA ιε αζμηίκδ. Γεκζηά ζε ηάεε δείβια πνμζηίεεηαζ ημ ελήξ ιίβια 

(13,5ιl): 

10x reaction buffer     3ιl 

10x biotin-labeled ribonucleotides   3ιl 

  (ATP, GTP, CTP, UTP, bioUTP, bioCTP)  

10x DTT       3ιl 

10X RNase inhibitor     3ιl 

20x T7 RNA polymerase    1.5ιl 

Η ακηίδναζδ ηδξ in vitro ιεηαβναθήξ επςάγεηαζ βζα 4 ώνεξ ζημοξ 370C. 

Σμ cRNA ηαεανίγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ημ RNeasy Mini Kit ηδξ Qiagen. ηα 30ιl πμο 

έπμοιε ημ cRNA πνμζηίεεκηαζ άθθα 70ιl DEPC-H2O ιέπνζ ηα 100ιl, 350ιl RLT buffer πςνίξ 

α-ιενηαπημαζεακόθδ) ηαζ 250ιl απόθοηδ αζεακόθδ. Σμ ιίβια αοηό θμνηώκεηαζ ζηδκ 

ακηίζημζπδ ζηήθδ ηαζ θοβμηεκηνείηαζ βζα 15 δεοηενόθεπηα ζε ιέβζζηδ ηαπύηδηα. Σμ οβνό 

λακαθμνηώκεηαζ ηαζ δ δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ βζα εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απςθεζώκ. Η 

ζηήθδ έπεζηα πθέκεηαζ ιε 500ιl RPE buffer ηαζ θοβμηέκηνδζδ βζα 15 δεοηενόθεπηα ζε 

ιέβζζηδ ηαπύηδηα. Η ζηήθδ ζηδ ζοκέπεζα ζηεβκώκεηαζ ιε θοβμηέκηνδζδ (πςνίξ οβνό) βζα 2 

θεπηά ζε ιέβζζηδ ηαπύηδηα ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε ζςθδκάηζ ημ μπμίμ εα ζοθθέλεζ ημ cRNA. Η 

έηθμοζδ βίκεηαζ ιε 30ιl DEPC-H2O, επώαζδ εκόξ θεπημύ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 8000rpm 

βζα 1 θεπηό. Η δζαδζηαζία αοηή επακαθαιαάκεηαζ ιε ημ ίδζμ κενό βζα εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

απςθεζώκ. 

 

 Έθεβπμξ ηδξ πμζόηδηαξ ηαζ πμζόηδηαξ ημο cRNA 

Ο έθεβπμξ ημο cRNA βίκεηαζ ιε δθεηηνμθόνδζδ ζε πδηηή αβανόγδξ πμο έπεζ ηα ελήξ: 

42,5ml H2O 

0.5gr agarose 

Βνάζζιμ, ρύλδ ιέπνζ δ εενιμηναζία κα θηάζεζ ημοξ 600C. 

2.5ml formaldehyde 37% 

5ml 10x MOPS 

 

Σα δείβιαηα ημο cRNA βζα κα δθεηηνμθμνδεμύκ εημζιάγμκηαζ ςξ ελήξ¨ 

5ιl formamide 

2ιl formaldehyde 37% 

2ιl 5x MOPS 

1ιl H2O 

1ιl cRNA 

Δπώαζδ βζα 10 θεπηά ζημοξ 700C βζα απμδζάηαλδ ηοπόκηςκ δεοηενμηαβώκ δμιώκ ηαζ 

αιέζςξ ημπμεέηδζδ ζημκ πάβμ. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ επίζδξ 

1ιl 10x RNA loading dye 

1ιl ethidium bromide (1ιg/ιl) 
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Η δθεηηνμθόνδζδ βίκεηαζ ζε 1x MOPS, ζηα 150 volts, 153mA ηαζ 23 Watt. 

 Ο έθεβπμξ ηδξ πμζόηδηαξ ημο cRNA βίκεηαζ ιε θςημιέηνδζδ ιζαξ αναίςζδξ 1:50 ζε 

κενό. Μεηνάηαζ δ μπηζηή απμννόθδζδ ζηα 260nm, 280nm ηαζ ζηα 320nm. 

 

 πάζζιμ ημο cRNA ζε ημιιάηζα 

Λαιαάκμκηαζ 15ιg cRNA ζύιθςκα ιε ηδ θςημιέηνδζδ. Σα δείβιαηα αοηά θένκμκηαζ 

ζε όβημ 16ιl (ιε πνμζεήηδ DEPC-H2O ή speedvac). ε ηάεε δείβια πνμζηίεεκηαζ 4ιl 5x 

Fragmentation buffer (40ml 1M Tris-Acetate pH 8.1, 500mM KOAc, 150mM MgOAc) ηαζ 

αημθμοεεί εένιακζδ ζημοξ 950C βζα 35 θεπηά. 

 

Τανζδμπμίδζδ 

 

 Δημζιαζία ημο ημιιαηζαζιέκμο cRNA βζα οανζδμπμίδζδ 

ημ ημιιαηζαζιέκμ cRNA πνμζηίεεκηαζ 280ιl ημο ιίβιαημξ οανζδμπμίδζδξ 

(hybridization cocktail): 

Control oligonucleotide B2 (5nM) 3ιl 

100x Eukaryotic Hybridization controls 3ιl 

Herring sperm DNA (10mg/ml)  3ιl 

Acetylated BSA (50mg/ml)  3ιl 

2x Hybridization buffer   150ιl 

H2O     118ιl 

Σμ ιίβια αοηό εενιαίκεηαζ ζημοξ 990C βζα 5 θεπηά ηαζ αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζε 

ιέβζζηδ ηαπύηδηα βζα 2 θεπηά ηαζ θμνηώκεηαζ ζηδ ιζηνμζοζημζπία. 

1x Hybridization buffer (100mM MES, 1M [Na+], 20mM EDTA, 0.01% Tween-20) 

12x MES stock buffer (1.22M MES, 0.89M [Na+]) 

 

 Δημζιαζία ηδξ ιζηνμζοζημζπίαξ βζα οανζδμπμίδζδ 

Πνμημύ θμνηςεεί ημ ζδιαζιέκμ cRNA βζα οανζδμπμίδζδ ζηδ ιζηνμζοζημζπία, πνέπεζ 

αοηή κα εημζιαζηεί ηαηάθθδθα. Ανπζηά θμνηώκμκηαζ ζε αοηήκ 200ιl 1x Hybridization mix ηαζ 

επςάγεηαζ ζημοξ 450C βζα 10 θεπηά οπό πενζζηνμθή 60rpm ζε θμύνκμ οανζδμπμίδζδξ. Σμ 

Hybridization mix ζηδ ζοκέπεζα απμιαηνύκεηαζ από ηδ ιζηνμζοζημζπία. 

 

 Τανζδμπμίδζδ ημο ζδιαζιέκμο cRNA ζηδ ιζηνμζοζημζπία 

Σμ γεζηό ζδιαζιέκμ cRNA ζε 1x Hybridization buffer θμνηώκεηαζ ζηδκ πνμ-

οανζδμπμζδιέκδ ιζηνμζοζημζπία ηαζ επςάγεηαζ οπό 60rpm πενζζηνμθή ζημοξ 450C όθδ 

κύπηα. 

 

 Πθύζζιμ ηδξ ιζηνμζοζημζπίαξ 

Σμ hybridization cocktail αθαζνείηαζ από ηδ ιζηνμζοζημζπία ηαζ πνμζηίεεκηαζ 200ιl 

δζαθύιαημξ Α (Non-stringent wash buffer, πενζέπεζ 6x SSPE ηαζ 0,01% Tween-20 

θζθηνανζζιέκμ από θίθηνμ 0,2ιM). Η ιζηνμζοζημζπία ζηδ ζοκέπεζα εζζάβεηαζ ζημ fluidics 

station ηδξ Affymetrix όπμο ηα πθοζίιαηα ηαζ δ πνώζδ βίκμκηαζ αοηόιαηα. Ανπζηά ιπαίκεζ ημ 

stain 1 (300ιl 2x stain buffer, 24ιl acetylated BSA, 6ιl streptavidin phycoerithrin ηαζ 270ιl 

DI H2O) ηαζ επςάγεηαζ βζα 45 θεπηά. Έπεζηα αοηό αθαζνείηαζ ηαζ ιπαίκεζ ημ stain 2 [300ιl 2x 

MES stain buffer, 24ιl acetylated BSA (50mg/ml → 2mg/ml), 6ιl Normal goat IgG (10mg/ml 

→ 0.1mg/ml), 3.6ιl biotinylated antibody (0.5mg/ml → 3ιg/ml) ζηα 600ιl ιε Η2Ο] ημ μπμίμ 
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επςάγεηαζ βζα 10 θεπηά. Σμ stain 2 αθαζνείηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιπαίκεζ ημ stain 3 (300ιl 2x 

stain buffer, 24ιl acetylated BSA, 6ιl SAPE ζηα 600ιl ιε Η2Ο) ημ μπμίμ ηαζ πάθζ επςάγεηαζ 

βζα 10 θεπηά. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύκ δομ πθοζίιαηα, έκα ιε δζάθοια Α ηαζ έκα ιε 

δζάθοια Β (Stringent wash buffer, πενζέπεζ 100mM MES, 0.1M [Na+], 0.01% Tween-20). 

 

άνςζδ ηδξ ιζηνμζοζημζπίαξ 

 

Η ζάνςζδ ηδξ ιζηνμζοζημζπίαξ έβζκε ιε ημ πνόβναιια MicroArray Suite ηδξ 

Affymetrix. Η ζάνςζδ έβζκε δομ θμνέξ βζα ηάεε ιζηνμζοζημζπία. Με ηδ ζάνςζδ ηάεε 

ιζηνμζοζημζπίαξ δδιζμονβμύκηακ 4 ανπεία, ημ .cel file, ημ .chp file, ημ .dat file ηαζ ημ .exp file. 

 

Ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ εζηόκαξ ηδξ ιζηνμζοζημζπίαξ. 

 

Με ημ πνόβναιια MicroArray Suite (MAS 5.0) ιεηνήεδηε δ έκηαζδ θεμνζζιμύ ημο 

ηάεε ηεηναβώκμο πμο ακηζζημζπεί ζημ εηάζημηε βμκίδζμ ηαζ ηαεμνίζηδηε μ εόνοαμξ ζύιθςκα 

ιε ημκ ηύπμ: 

R = (PM - MM) / (PM + MM) όπμο 

R:  Discrimination score. Σεθζηή (δζμνεςιέκδ) ηζιή θεμνζζιμύ ημο ζοκόθμο (ιέζμξ όνμξ) 

ηςκ 11 spots βζα έκα βμκίδζμ. 

PM: Perfect match – μ ιέζμξ όνμξ θεμνζζιμύ ηςκ spots ιε απόθοηδ μιμθμβία ζημ βμκίδζμ 

ζηόπμ 

ΜΜ: Mismatch – μ ιέζμξ όνμξ θεμνζζιμύ ηςκ spots ιε έκα mismatch πνμξ ημ βμκίδζμ 

ζηόπμ (Irizarry et al., 2003). 

Σμ ηάεε δείβια (4 ή 12 ώνεξ επώαζδ ιε TSA) ιε ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

MicroArray Suite (MAS 5.0) εηθνάζηδηε ζακ ιεηααμθή ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ δείβια 

εθέβπμο. Η ιεηααμθή αοηή εηθνάζηδηε ζακ δύκαιδ ημο δομ ηαζ μ ανζειόξ αοηόξ μκμιάγεηαζ 

Signal Log Ratio (SLR). Έηζζ ιεηααμθή ηαηά δύμ θμνέξ εηθνάγεηαζ ιε ημκ ανζειό 1, ιε 

εεηζηό πνόζδιμ +1 ακ πνόηεζηαζ βζα επαβςβή ηαζ ανκδηζηό πνόζδιμ -1 ακ πνόηεζηαζ βζα 

ηαηαζημθή ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ βμκίδζμ ζημ δείβια εθέβπμο. Σα δεδμιέκα αοηά, ιαγί ιε 

ημοξ ηςδζημύξ ηςκ βμκζδίςκ, ηζξ απόθοηεξ ηζιέξ θεμνζζιμύ ηαζ ημοξ παναηηδνζζιμύξ βζα ημ 

εάκ έκα βμκίδζμ είκαζ πανόκ (Ρ) ή απόκ (Α) (αοηό ηαεμνίγεηαζ ιε εζδζημύξ αθβμνίειμοξ ημο 

MAS 5.0) ιεηαθένεδηακ ζε έκα ανπείμ ΜS-Excel.  

 

 Ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ιεηααμθήξ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ. 

Σμ ηάεε πείναια έβζκε ζε δομ επακαθήρεζξ. Αημθμοεώκηαξ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Affymetrix 

(Affymetrix, 2002), επζθέπεδηακ βμκίδζα πμο ειθάκζγακ ζζπονέξ ιεηααμθέξ. Γζα ηα 

επαβόιεκα βμκίδζα, επζθέπεδηακ ηα βμκίδζα πμο παναηηδνίζηδηακ πανόκηα (P) είηε ζημ 

δείβια ηςκ 4 είηε ηςκ 12 ςνώκ ηαζ ζηζξ δομ επακαθήρεζξ αθθά όπζ απαναίηδηα ζημ δείβια 

εθέβπμο. ηδ ζοκέπεζα επζθέπεδηακ από αοηά ιόκμ εηείκα ηα βμκίδζα πμο παναηηδνίζηδηακ 

από ημοξ αθβόνζειμοξ ημο MAS 5.0 ςξ επαβώιεκα (Ι) ηαζ ζηζξ δομ επακαθήρεζξ. Σμ 

ηεθεοηαίμ αήια επζθμβήξ ήηακ ημ ηαηώθθζ ηδξ ιεηααμθήξ. Αοηό ηέεδηε ανπζηά ζημ 2x 

ιεηααμθή, δδθαδή SLR≥1 ηαζ ζηζξ δομ επακαθήρεζξ, ζημ ~3x (2,8x) όπμο SLR≥1,5 ηαζ ζημ 

4x όπμο SLR≥2. Ακηίζημζπα βζα ηα βμκίδζα πμο ηαηαζηέθθμκηαζ αημθμοεήεδηε πανόιμζα 

δζαδζηαζία ιόκμ πμο ημ ηνζηήνζμ βζα αοηά ήηακ κα παναηηδνίγμκηαζ πανόκηα (P) ή μνζαηά 

πανόκηα (M) ζημ δείβια εθέβπμο ηαζ όπζ ζηα δείβιαηα ιε TSA. Ακηίζημζπα, ημ εηάζημηε 

ηαηώθθζ ιεηααμθήξ ηαεμνίζηδηε ζημκ ίδζμ πανάβμκηα ιε ανκδηζηό όιςξ πνόζδιμ (SLR≤ -1, 

-2, -3). 
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3.2.2 Μεζνδνινγίεο δηακόιπλζεο επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ 

Δηακόιπλζε κε ίδεκα θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ 

Σμ ίγδια βζα ηάεε ηαθθζένβεζα ήηακ ημ 1/10 ημο όβημο ημο ενεπηζημύ. Σμ DNA 

ακαιζβκύμκηακ ιε αζαέζηζμ ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0,25Μ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 

ίζμξ όβημξ 2x HeBS (1,64% NaCl, 1,19% HEPES acid, 0,021% Na2HPO4 ζε pH 7,05 ιε 5N 

NaOH). Σμ ιίβια ακαιζβκύμκηακ ηαζ επςάγμκηακ 10 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα κα 

ζπδιαηζζηεί ημ ίγδια θςζθμνζημύ αζαεζηίμο ηαζ έπεζηα πνμζεέημκηακ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ 

ηοηηάνςκ. Σα ηύηηανα επςάγμκηακ ηαηόπζκ βζα 24 ώνεξ ζημοξ 370C, πθέκμκηακ 2 θμνέξ ιε 

PBS ηαζ λακαεπςάγμκηακ βζα 24 ώνεξ ζημοξ 370C πνμημύ ζοθθεπεμύκ. 

Δηακόιπλζε κε ιηπνζώκαηα 

Σμ siPML εζζήπεδ ζηα ηύηηανα ιε ηδ πνήζδ Lipofectamine 2000. To siRNA (100nM-

1ιΜ) ακαιζβκύμκηακ ιε Optimem ζηα 50ιl. H lipofectamine (8ιl) αναζώκμκηακ ζε Optimem 

επίζδξ ζε ηεθζηό όβημ 50ιl ηαζ επςάγμκηακ 5min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Δπεζηα, ημ 

siRNA ακαιζβκύμκηακ ιε ηδ lipofectamine ηαζ αοηό επςάγμκηακ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

30min πνςημύ ιπεζ ζηα ηύηηανα ζε 10-πθάζζμ όβημ ηαθθζένβεζαξ. Η επώαζδ ιε ημ siRNA 

βίκμκηακ βζα 72 ώνεξ. 

 

Δηακόιπλζε κε ειεθηξηθό παικό 

Γζα ηδ δζαιόθοκζδ ηοηηάνςκ ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ, πνδζζιμπμζμύκηακ πθαζηζηέξ 

ηοαέηεξ πμο ιε δύμ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ. Σμ DNA ημπμεεημύκηακ ζηδκ ηοαέηα ηαζ έπεζηα 

πνμζεέημκηακ 0,5ml ενεπηζημύ πςνίξ μνό ιε ηα ηύηηανα. Σμ ιδπάκδια δδιζμονβίαξ ημο 

δθεηηνζημύ παθιμύ (Biorad electroporator) νοειίγμκηακ ζε πςνδηζηόηδηα 500ιF ηαζ ηάζδ 

0,22kV. Μεηά ηδκ δθεηηνζηή εηηέκςζδ ηα δείβιαηα ακαιζβκύμκηακ ηαζ πάθζ ηαζ αθήκμκηακ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 10 θεπηά. Έπεζηα απθώκμκηακ ζε ηαθθζένβεζεξ ηαζ επςάγμκηακ 

βζα 24 ημοθάπζζημκ ώνεξ ζημοξ 370C. 

3.2.3  Μεηξήζεηο ελδπκαηηθήο δξαζηηθόηεηαο γνληδίσλ καξηύξσλ 

Μέηξεζε ηεο ελδπκαηηθήο ελεξγόηεηαο ηεο ινπθηθεξάζεο 

Σα ηύηηανα δζαιμθύκμκηακ εηηόξ ηςκ άθθςκ ηαζ ιε θμνέα έηθναζδξ ηδξ 

θμοηζθενάζδξ. Μπνμζηά από ηδκ ηςδζημπμζμύζα πενζμπή ημο βμκζδίμο οπήνπε μ εηάζημηε 

οπό ιεθέηδ οπμηζκδηήξ. Σα ηύηηανα ζοθθέβμκηακ, πθέκμκηακ ιε PBS ηαζ οπόηεζκημ ζε θύζδ 

ιε οπένδπμοξ ιέζα ζε 0,25Μ Tris pH 7,8 ώζηε κα ζπάζμοκ ηαζ κα εθεοεενςεμύκ ηα 

έκγοια. Σμ 1/10 αοημύ ημο ηοηηανζημύ εηποθίζιαημξ πνδζζιμπμζμύκηακ βζα ηάεε ιέηνδζδ. 

Σμ εηπύθζζια αοηό από ηάεε δείβια ακαιζβκύμκηακ ιε ίζμ όβημ Luc buffer (20mM tricine, 

1.07mM (MgCO3)4Mg(OH)2
.5H2O, 2.76mM MgSO4, 0.1mM EDTA, 33,3mM DTT, 270mM 

Coenzyme A, 470mM Luciferin ηαζ 530mM ATP ζε ηεθζηή ηζιή pH 7,8). Σμ ηοηηανζηό 

εηπύθζζια ακαιζβκύμκηακ ιε ημ Luc buffer αιέζςξ πνζκ ηδ ιέηνδζδ ζημ luminometer. 

 

Μέηξεζε ηεο ελδπκαηηθήο δξαζηηθόηεηαο ηεο β-γαιαθηνζηδάζεο 

Σμ βμκίδζμ ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ ήηακ ηθςκμπμζδιέκμ ιεηά από οπμηζκδηή CMV ώζηε 

κα εηθνάγεηαζ ζηα ηύηηανα ζοζηαηζηά. Δθόζμκ μ οπμηζκδηήξ είκαζ μ ίδζμξ ζε ηάεε πείναια 

πμο ηάκμοιε, ακαιέκεηαζ δ παναβςβή ηαζ επμιέκςξ δ δναζηζηόηδηα ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ 

κα είκαζ ζηαεενή. Έηζζ μζ ηζιέξ πμο παίνκμοιε βζα ηδκ εκενβόηδηα ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ 

πνδζζιεύμοκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηδξ δζαιόθοκζδξ ηαζ ηδξ ελμιμίςζδξ 

ημο ανζειμύ ηςκ πνδζζιμπμζμύιεκςκ ηοηηάνςκ. 
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Γζα ηδ ιέηνδζδ αοηή πνδζζιμπμζμύκηακ ηαζ πάθζ ημ 1/10 ημο όβημο ημο ηοηηανζημύ 

εηποθίζιαημξ πμο πενζβνάθεηαζ παναπάκς βζα ηδ ιέηνδζδ δναζηζηόηδηαξ ηδξ 

θμοηζθενάζδξ. ημ εηπύθζζια αοηό πνμζεέημκηακ 200ιl δζαθύιαημξ πμο πενζείπε 30ιl 

ONPG ηαζ 170ιl LacZ buffer (60mM NaH2PO4
.7H2O, 40mM Na3PO4, 10mM KCl, 1mM 

MgSO4
.7H2O ηαζ 50mM mercaptoethanol). Σα δείβιαηα επςάγμκηαζ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ιέπνζ κα ηζηνζκίζμοκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ακηίδναζδ ζηαιαηά ιε ηδκ πνμζεήηδ 40ιl 

δζαθύιαημξ Na2CO3 1Μ ηαζ ιεηνάηαζ δ μπηζηή απμννόθδζδ ιε ημ ELISA reader ζηα 495nm. 

 

3.2.4 Μεζνδνινγίεο απνκόλσζεο πξσηετλώλ 

Απνκόλσζε ηζηνλώλ από ππξεληθά εθρπιίζκαηα 

Σα ηύηηανα ιαγεύμκηαζ ηαζ πθέκμκηαζ ζε PBS, ηδκ πνώηδ θμνά ζε 10ml ηαζ ηδ δεύηενδ 

ζε 1ml. Μεηαθένμκηαζ ζε eppendorf ηαζ θοβμηεκηνμύκηαζ ζηζξ 4000rpm, 40C βζα 30 

δεοηενόθεπηα. Σα ηύηηανα επακαδζαθύμκηαζ ζε 1ml δζαθύιαημξ Α (οπμημκζηό) ιε ακαζημθείξ 

πνςηεαζώκ (10mM Hepes pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 1mM DTT 1Mm PMSF, 

Aprotinin (1:100) ηαζ Leupeptin (1:1000)). Δπώαζδ ζημκ πάβμ βζα 10 θεπηά ηαζ 

μιμβεκμπμίδζδ ιε μιμβεκμπμζδηή Dounce, 10 – 30 θμνέξ ώζπμο ηα ηύηηανα κα ζπάζμοκ 

ηαζ κα πάνμοιε πονήκεξ. Σμ δζάθοια ηςκ πονήκςκ ιεηαθένεηαζ ζε eppendorf ηαζ 

θοβμηεκηνείηαζ ζηζξ 2000rpm, 40C βζα 10 θεπηά. Σμ ίγδια ηςκ πονήκςκ επακαδζαθύεηαζ ζε 

100ιl δζαθύιαημξ Α ηαζ 100ιl δζαθύιαημξ 2x Nun (2M Urea, 600mM NaCl, 2% NP40, 50mM 

Hepes pH 7.6, 2mM DTT, 2mM PMSF, 0.1mg/ml Aprotinin ηαζ 200mM Sodium Butyrate). 

Δπώαζδ ζημκ πάβμ βζα 15 θεπηά ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 14000rpm, 40C βζα 10 θεπηά. Σμ 

οπενηείιεκμ ηδξ θοβμηέκηνδζδξ πενζέπεζ ηζξ δζαθοηέξ πνςηεΐκεξ ημο πονήκα ηαζ ημ ίγδια ηδ 

πνςιαηίκδ ιε ηζξ ζζηόκεξ. Σμ ίγδια αοηό επακαδζαθύεηαζ ζε 100ιl δζαθύιαημξ Α ηαζ 

πνμζηίεεηαζ ζε αοηό H2SO4 ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0,2Μ. Δπώαζδ οπό πενζζηνμθή ζημοξ 

40C βζα 1 ώνα. Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ 13000rpm, 40C βζα 15 θεπηά ηαζ ημ οπενηείιεκμ 

οπόηεζηαζ δζαπίδοζδ (dialysis) βζα 1 ώνα ζε 0,1Ν CH3COOH ηαζ έπεζηα ζε ddH2O ιε πμθθέξ 

αθθαβέξ ή όθδ κύπηα ζημοξ 40C. Σμ δείβια έπεζηα θοβμηεκηνείηαζ ζηζξ 13000rpm, 40C βζα 10 

θεπηά ηαζ ημ οπενηείιεκμ ηδξ θοβμηέκηνδζδξ απμηεθεί ημ εηπύθζζια ηςκ ζζημκώκ. 

Φοθάζζεηαζ ζημοξ -800C. 

 

Απνκόλσζε ππξεληθώλ εθρπιηζκάησλ 

Γζα ηδκ απμιόκςζδ πονδκζηώκ εηποθζζιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ Dignam 

(Dignam et al., 1983). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ηύηηανα ζοθθέβμκηακ ιε λύζηνα ηαζ έπεζηα από 

πθύζζιμ ιε PBS ηαζ δζάθοια Α (10mM Hepes pH7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl ηαζ 0.5mM 

DTT, 1mM PMSF) βζα κα θύβεζ ημ PBS. Σα ηύηηανα επακαδζαθύμκηακ ζε 5x ημκ όβημ ημοξ 

(PCV- packed cell volume) δζαθύιαημξ Α ηαζ επςάγμκηακ βζα 10min ζημκ πάβμ. 

Αημθμοεμύζε θοβμηέκηνδζδ βζα 10min ζηζξ 2000rpm ζημοξ 40C ηαζ απόννζρδ ημο 

οπενηείιεκμο. ηδ ζοκέπεζα λακαπνμζεέημκηακ 5x PCV δζαθύιαημξ Α ηαζ αημθμοεμύζε 

μιμβεκμπμίδζδ ζημκ μιμβεκμπμζδηή Dounce ιε πενίπμο 30 πηοπήιαηα (έθεβπμξ ιε πνώζδ 

trypan blue). ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύζε θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 6000rpm, 40C βζα 10min ηαζ 

απόννζρδ οπενηεζιέκμο. Οζ πονήκεξ επακαδζαθύμκηακ ζε δζάθοια C (20mM Hepes pH7.9, 

25% glycerol, 0.42M NaCl, 1.5mM MgCl2, 0.2mM EDTA, 0.5mM DTT, 1mM PMSF) ηαζ 

επςάγμκηακ οπό πενζζηνμθή ζημοξ 40C βζα 30min. Σμ πονδκζηό εηπύθζζια οπόηεζκηακ 

δζαπίδοζδ ζε ηαηάθθδθδ ζαημύθα (ιε πόνμοξ έςξ 12-14000(MWCO)) ζε δζάθοια dialysis 

(20mM Hepes pH7.9, 20% glycerol, 0.1M KCl, 0.2mM EDTA, 0.5mM DTT ηαζ 1mM PMSF) 

βζα 3 ημοθάπζζημκ ώνεξ οπό ακάδεοζδ ιε ιαβκήηδ ζημοξ 40C. ηδ ζοκέπεζα ηα πονδκζηά 
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εηποθίζιαηα θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 14000rpm, 40C, 10min ηαζ ιεηαθένμκηακ ζε κέα δμπεία 

ζηα μπμία θοθάζζμκηακ ζημοξ -800C. 

 

Απνκόλσζε ζπλνιηθνύ πξσηετληθνύ εθρπιίζκαηνο 

Σα ηύηηανα ζοθθέβμκηακ ιε λύζηνα ζε PBS ή ιε επώαζδ ζε PBS-EDTA 1mM. ηδ 

ζοκέπεζα θοβμηεκηνμύκηακ βζα κα απμιαηνοκεεί ημ PBS ηαζ ηα ηύηηανα επακαδζαθύμκηακ ζε 

δζάθοια EBC (10mM Tris-HCl pH8, 170mM NaCl, 5mM EDTA, 0.5% NP-40, 1mM DTT ηαζ 

ακαζημθείξ πνςηεαζώκ) όβημο ίζμ ιε 5x ημκ όβημ ημοξ έπεζηα από ηδ θοβμηέκηνδζδ. 

Αημθμοεμύζε επώαζδ ημοθάπζζημκ 30min ζημκ πάβμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 

14000rpm, 40C 10min βζα κα απμιαηνοκεμύκ ηα ηοηηανζηά οπμθείιιαηα ηαζ ζοθθέβμκηακ ημ 

οπενηείιεκμ. ε αοηό πνμεέημκηακ βθοηενόθδ ζε ηεθζηδ ζοβηέκηνςζδ 10% ηαζ θοθάζμκηακ 

ζημοξ -800C. 

 

Απνκόλσζε ζπλνιηθνύ πξσηετληθνύ εθρπιίζκαηνο κε freeze-thaw 

Σα ηύηηανα ζοθθέβμκηακ ιε λύζηνα, ηαζ αθμύ πθέκμκηακ 1x ιε PBS, επακαδζαθύμκηακ 

ζε δζάθοια πμο πενζείπε: 20mM Hepes pH7.9, 0.2mM EDTA, 20% glycerol, 100mM KCl, 

50mM NaF, 1mM Na3VO4, 1mM PMSF, 0.5mM Leupeptin, 1mM Aprotinin, 1mM Pepstatin. 

Αημθμοεμύζακ 5 ηύηθμζ δζαδμπζηώκ παβςιάηςκ (ζε λδνό πάβμ) – λεπαβςιάηςκ (370C) ιε 

5min επςάζεζξ ζε ηάεε ζοκεήηδ βζα κα ζπάζμοκ ηα ηύηηανα. ηδ ζοκέπεζα ηα δείβιαηα 

θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 14000rpm, 10min, 40C βζα κα ηαηαηνδικζζημύκ ηα ηοηηανζηά 

οπμθείιιαηα ηαζ ημ οπενηείιεκμ θοθάζζμκηακ ζημοξ -800C. 

 

Απνκόλσζε GST-Υηκαηξηθώλ πξσηετλώλ 

Κμνεζιέκδ ηαθθζένβεζα ααηηδνίςκ πμο θένμοκ ημ βμκζδίμ πμο εέθμοιε κα 

εηθνάζμοιε ζε pGEX πθαζιίδζμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επζιόθοκζδ 200 – 300ml LB 

(1ml/100ml LB) (ηαηαζηεοή έηθναζδξ ηδξ επζεοιδηήξ πνςηεσκδξ ςξ πζιαζνζηή ιε GST – 

Glutathione-S-transferase). Δπώαζδ ζημοξ 300C βζα πενίπμο 3 ώνεξ ιέπνζ OD550= 0.45-0.6. 

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ηδξ πζιαζνζηήξ πνςηεΐκδξ ιε IPTG 1mM (από 

ανπζηό δζάθοια 100mM). Η επαβςβή βίκεηαζ βζα 2 ώνεξ ζημοξ 300C οπό ακάδεοζδ ηαζ ηα 

ααηηήνζα θοβμηεκηνμύκηαζ ζηζξ 5000rpm, 40C βζα 10 θεπηά. Σμ ααηηδνζαηό ίγδια 

επακαδζαθύεηαζ ζε 5ml TEN/NP40/BSA (50mM Tris pH 8, 1mM EDTA, 100mM NaCl, 0.5% 

NP40, 0.5mg/ml BSA, 1mM PMSF ηαζ 1mM DTT) ζημκ πάβμ. Σα ααηηήνζα ζπάκε ιε 3 

παθιμύξ οπενήπςκ δζάνηεζαξ 10 δεοηενμθέπηςκ ηαζ ημ εηπύθζζια θοβμηεκηνείηαζ ζε 

eppendorf ζηζξ 12000rpm, 40C βζα 15 θεπηά βζα κα ηαηαηνδικζζημύκ ηα ααηηδνζαηά 

οπμθείιιαηα. ημ οπενηείιεκμ πνμζηίεεηαζ βθοηενόθδ ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 20% ηαζ 

θοθάζζεηαζ ζε ιζηνέξ πμζόηδηεξ ζημοξ -800C. Μζα πμζόηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ ιπμνεί 

κα ηαεανζζηεί από ηζξ οπόθμζπεεξ ααηηδνζαηέξ πνςηεΐκεξ πνδζζιμπμζώκηαξ ζθαζνίδζα 

ζεθανόγδξ πμο έπμοκ επάκς ημοξ βθμοηαεεζόκδ (Glutathione Sepharose). Πενίπμο 0,5ml 

από ημ παναπάκς ααηηδνζαηό εηπύθζζια ακαιζβκύμκηαζ ιε 20ιl ιίβιαημξ ζθαζνζδίςκ 

βθμοηαεεζόκδξ πμο έπμοκ πθοεεί πνώηα 3 θμνέξ ιε TEN/NP40 ηαζ αθήκμκηαζ κα 

αθθδθεπζδνάζμοκ βζα 1 ώνα ζημοξ 40C οπό πενζζηνμθή. Αημθμοεμύκ 3 πθοζίιαηα ιε 

ΣΔΝ/ΝΡ40 ηαζ ζηα ζθαζνίδζα πνμζηίεεηαζ 4x SDS-loading buffer. Σμ δείβια οπόηεζηαζ SDS-

PAGE ηαζ ημ πήηηςια αάθεηαζ ιε πνςζηζηή Coomasie βζα κα βίκεζ μναηή δ πζιαζνζηή GST 

πνςηεΐκδ.  
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3.2.5 Μεζνδνινγίεο αλάιπζεο αιιειεπηδξάζεσλ πξσηετλώλ – DNA 

Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) 

Οθζηό πνςηεζκζηό εηπύθζζια επςάγμκηακ ιε ημ ναδζεκενβά ζδιαζιέκμ δίηθςκμ 

μθζβμκμοηθεμηίδζμ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 30min ζε δζάθοια πμο πενζέπεζ: 12mM 

Hepes pH7.9, 4mM Tris pH8, 60mM KCl, 1mM EDTA pH8, 1mM DTT, 12% glycerol ηαζ 1ιg 

dIdC. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ παναπάκς δζάθοια θηζάπκμκηακ ςξ 4x (48mM Hepes pH7.9, 

16mM Tris pH8, 240mM KCl, 4mM EDTA pH8, 4mM DTT, 48% glycerol) ηαζ 10ιl από αοηό 

ιαγί ιε 1ιl dIdC ηαζ ημ ακηίζημζπμ H2O ακαιζβκύμκηακ πνςημύ πνμζηεεμύκ 10ιl (ή 

ακηζζημζπμξ όβημξ ώζηε κα έπμοκ όθα ηα δείβιαηα ηδκ ίδζα ιάγα ζοκμθζηήξ πνςηείκδξ) 

ζοκμθζημύ πνςηεσκζημύ εηποθίζιαημξ (ιε ηδ ιέεμδμ freeze-thaw). Έπεζηα πνμζεέημκηακ ηαζ 

ημ ναδζεκενβό μθζβμκμοηθεμηίδζμ (50ng) ηαζ ηα δείβιαηα επςάγμκηακ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο βζα 30min. Αημθμοεμύζε δθεηηνμθόνδζδ ζε πδηηή αηνοθαιίδδξ 6% (6.15ml 

acrylamide:bis 39:1, 4ml 5x TBE, Η2Ο έςξ ηα 40ml ηαζ πμθοιενζζιόξ ιε 150ιl APS ηαζ 

120ιl TEMED) ζηα 32mA (PAGE). ηδ ζοκέπεζα δ πδηηή λδναίκμκηακ ηαζ αημθμοεμύζε 

έηεεζδ ζε θζθι ή ζημκ phosphoimager. 

 

Αλνζνθαηαθξήκληζε Υξσκαηίλεο (Chromatin Immunoprecipitation ή ChIP assay) 

Παναζηεοή πνςιαηίκδξ 

Γζα ηδκ παναζηεοή πννςιαηίκδξ ηα ηύηηανα ιμκζιμπμζμύκηακ ιε 1% θμνιαθδεΰδδ 

(1/10 όβημοξ δζαθύιαημξ πμο πενζέπεζ 11% HCHO, 0,5mM EGTA, 1mM EDTA, 50mM 

Hepes pH 8, ηαζ 0,1mM NaCl) βζα 10 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. ηδ ζοκέπεζα δ 

ακηίδναζδ ιμκζιμπμίδζδξ ζηαιαημύζε ιε ηδκ πνμζεήηδ βθοηίκδξ ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 

0,125Μ. Σα ηύηηανα πθέκμκηακ ιε PBS ηνεζξ θμνέξ ιε δζαδμπζηέξ θοβμηεκηνήζεζξ ζηζξ 

1500rpm βζα 5 θεπηά ζημοξ 40C. Αημθμοεμύζε πθύζζιμ ιε Γζάθοια Α (ιε 10θεπηδ επώαζδ) 

ημ μπμίμ έθοε ηζξ ηοηηανζηέξ ιειανάκεξ βζα ηδκ απμιόκςζδ πονήκςκ (10mM Tris pH 8, 

1mM EDTA, 0,5% NP40, 1mM PMSF). ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύζε πθύζζιμ ηςκ πονήκςκ 

ιε Γζάθοια Β (10mM Tris pH 8, 1mM EDTA, 0,5M NaCl, 1% Triton X-100, 0,5% DOC, 0,5% 

Sarcosyl) ιε 10θεπηδ επώαζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2000rpm βζα 5 θεπηά ζημοξ 40C. Η 

πεθθέηα επακαδζαθύμκηακ ζε δζάθοια C (Sonication buffer) (10mM Tris pH 8, 1mM EDTA 

ηαζ 100mM NaCl). Η πνςιαηίκδ έζπαβε ζε ιζηνά ημιιάηζα ιε ηδκ εθανιμβή οπένδπςκ ζε 

πάβμ 7x από 40 δεοηενόθεπηα ηάεε θμνά ιέπνζ κα θηάζεζ ζημ επζεοιδηό ιέβεεμξ ηςκ 

600bp πενίπμο. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ Sarcosyl ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0,1% ηαζ 

αημθμοεμύζε θοβμηέκηνδζδ 2 θμνέξ ζηζξ 14000rpm βζα 30 θεπηά ηαζ ηάεε θμνά δ πεθθέηα 

απμννίπημκηακ. Αημθμοεμύζε θςημιέηνδζδ ζηα 260nm βζα ημκ οπμθμβζζιό ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο DNA ιε δεδμιέκμ όηζ 1 OD ζζμύηαζ ιε ζοβηέκηνςζδ 50ιg/ml. 

 

Ακμζμηαηαηνήικζζδ Υνςιαηίκδξ 

Γζα ηζξ ακμζμηαηαηνδικίζεζξ πνδζζιμπμζμύκηακ ζθαζνίδζα ζεθανόγδξ ιε πνςηεΐκδ G δ 

μπμία, αθμύ πθέκμκηακ 3 θμνέξ ιε PBS, ιπθμηάνμκηακ ζηδ ζοκέπεζα ιε BSA 1mg/ml ηαζ 

Salmon sperm DNA 100ιg/ml ζε δζάθοια RIPA (1% Triton, 0,1% DOC, 140mM NaCl ηαζ 

1mM PMSF). 

Η ακμζμηαηαηνήικζζδ λεηζκμύζε ιε 20ιg πνςιαηίκδξ. Η πνςιαηίκδ αοηή δζαθύμκηακ 

ζε δζάθοια RIPA ηαζ βζκόηακ επώαζδ ιε 20ιl ζθαζνζδίςκ πνςηεΐκδξ G βζα 1 ώνα ζημοξ 40C 

ώζηε κα ιαγέρμοκ όηζ ημθθάεζ ιδ εζδζηά επάκς ημοξ. ηδ ζοκέπεζα ηα ζθαζνίδζα αοηά 

απμννίπημκηακ ιε θοβμηέκηνδζδ ηαζ ημ οπενηείιεκμ ζοθθέβμκηακ ηαζ επςάγμκηακ ιε ημ 

εηάζημηε ακηίζςια (2-10ιg) όθδ κύπηα ζημοξ 40C. Όθδ κύπηα βίκμκηακ επίζδξ ηαζ ημ 

ιπθμηάνζζια ηςκ ζθαζνζδίςκ πνςηεΐκδξ G. 
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Μεηά ηδκ μθμκύηηζα επώαζδ, ηα ζθαζνίδζα πνςηεΐκδξ G εκώκμκηακ ιε ηα ζύιπθμηα 

πνςιαηίκδξ-ακηίζςια ηαζ επςάγμκηακ βζα 3 ώνεξ ζημοξ 40C ώζηε κα πζάζεζ δ πνςηεΐκδ G 

ηδκ Fc μονά ημο ακηζζώιαημξ. Αημθμοεμύζακ 7 πθοζίιαηα ιε δζάθοια RIPA wash (1% 

Triton X, 0,1% DOC, 0,1% SDS, 0,5M NaCl ηαζ 1mM PMSF) ιε δζαδμπζηέξ θοβμηεκηνήζεζξ 

ηςκ 2 θεπηώκ ζηζξ 3500rpm. ηδ ζοκέπεζα βζκόηακ ακηζζηνμθή ηςκ ιμκζιμπμζήζεςκ ηςκ 

πνςηεσκζηώκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ πνςηεσκώκ-DNA ιε ηδ αμήεεζα 

πνςηεσκάζδξ Κ 200ιg/ml ηαζ SDS 0,5% ζε ηεθζηό όβημ 100ιl ΣΔ. Η ακηζζηνμθή λεηζκμύζε 

ιε 3ςνδ επώαζδ ζημοξ 550C ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μθμκύηηζα επώαζδ ζημοξ 650C. 

Αημθμοεμύζε εηπύθζζδ ιε θαζκόθδ 2 θμνέξ ηαζ έπεζηα ιε πθςνμθόνιζμ. Σμ 

οπενηείιεκμ πμο πενζείπε ημ DNA ηαηαηνδικίγμκηακ ιε αζεακόθδ ηαζ βθοημβόκμ ηαζ 

αημθμοεμύζε επακαδζάθοζδ ηδξ πεθθέηαξ ζε 50ιl κενμύ. 

Η πμζόηδηα ημο DNA πμο ηαηαηνδικίζηδηε ακζπκεύμκηακ ιε πμζμηζηό real time PCR 

όπμο πνδζζιμπμζμύκηακ ζακ ιήηνα ημ 1/10 ημο ζοκμθζημύ όβημο ημο δείβιαημξ. 

 

3.2.6 Μεζνδνινγίεο αλάιπζεο αιιειεπηδξάζεσλ πξσηετλώλ 

GST-pulldown   

Ανπζηά βίκεηαζ ηαεανζζιόξ ηδξ GST-Υζιαζνζηήξ πνςηεΐκδξ από ημ ζοκμθζηό 

ααηηδνζαηό εηπύθζζια όπςξ παναπάκς ηαζ ηα ζθαζνίδζα πθέκμκηαζ 2 θμνέξ ιε TEN/NP40 

ηαζ ιζα θμνά ζε GST-wash buffer (150mM KCl, 20mM Hepes, 0.1% NP40, 5mM MgCl2, 

0.2% BSA, 0.5mM PMSF ηαζ Aprotinin 1:1000). Μεηά ημ ηεθεοηαίμ πθύζζιμ, ηα ζθαζνίδζα ιε 

ηδ GST-Υζιαζνζηή πνςηεΐκδ επακαδζαθύμκηαζ ζε 200ιl GST-interaction buffer (150mM KCl, 

20mM Hepes, 0.1% NP40, 5mM MgCl2, 0.2% BSA, 0.5mM PMSF ηαζ Aprotinin 1:1000) ηαζ 

πνμζηίεεκηαζ μζ His-ζδιαζιέκεξ πνςηεΐκεξ. Δπίζδξ 1:10 ηδξ πμζόηδηαξ ηδξ His-πνςηεΐκδξ 

πμο πνμζηίεεηαζ βζα ηδκ αθθδθεπίδναζδ θοθάζζεηαζ βζα input (δείβια εθέβπμο βζα ηδκ 

πμζόηδηα ηαζ πμζόηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ πμο δεκ οπόηεζηαζ ζε πθύζεζξ). Η ακηίδναζδ ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ επςάγεηαζ βζα 3 ώνεξ ζημοξ 40C οπό πενζζηνμθή. Αημθμοεμύκ 3 

πθοζίιαηα ιε GST-Wash buffer ζηζξ 6000rpm, 40C βζα 1 θεπηό ηαζ πνμζηίεεηαζ 4x Laemmli 

buffer. Αημθμοεεί ανάζζιμ ζημοξ 950C βζα 5 θεπηά (ιαγί ηαζ ηα input), SDS-PAGE ηαζ 

Western blot ιε ακηίζςια a-His (1:500) ζακ πνώημ ηαζ a-rabbit (1:10.000) ζακ δεύηενμ. 

 

Αλνζνθαηαθξήκληζε 

Γζα ηδκ ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςηεσκώκ, πνδζζιμπμζήεδηακ ζοκμθζηά πνςηεσκζηά 

εηποθίζιαηα ιε EBC. Όβημξ εηποθίζιαημξ 10-πθάζζμξ από αοηόκ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα βίκεζ 

μναηή δ πνςηεΐκδ ιε western blot πνδζζιμπμζμύκηακ βζα ηζξ ακμζμηαηαηνδικίζεζξ. Ο όβημξ 

έθηακε ηα 500ιl ιε EBC ηαζ ημ εηάζημηε ακηίζςια (2-5ιg) ηαζ επςάγμκηακ βζα ημοθάπζζημκ 

10 ώνεξ οπό πενζζηνμθή ζημοξ 40C βζα κα πνμζδεεεί ημ ακηίζςια ζηδκ πνςηεΐκδ. ηδ 

ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 20ιl protein G beads (ηα μπμία είπακ πνώηα πθοεεί 3x ιε EBC βζα 

κα απμιαηνοκεεί δ αζεακόθδ) ηαζ επςάγμκηακ βζα 3 ώνεξ οπό πενζζηνμθή ζημοξ 40C ώζηε 

κα πνμζδεεεί ημ ακηίζςια ζηδκ protein G. Αημθμοεμύζακ 3 πθοζίιαηα ιε δζάθοια ΝΔΣΝ 

(20 mM Tris pH8, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.5% NP-40, 1mM PMSF) ζηζξ 6000rpm, 40C 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, αθμύ απμννίπημκηακ ημ οπενηείιεκμ μζ πνςηεΐκεξ απμδζαηάζζμκηακ από 

ηα ζθαζνίδζα ιε δζάθοια Laemmli (1x: 50 mM Tris-HCl pH6.8, 2% SDS, 10% glycerol, 100 

mM DTT, 0.01% bromophenol blue) ηαζ εένιακζδ ζημοξ 1000C βζα 5min. Αημθμοεμύζε 

SDS-PAGE ηαζ western blot ιε ακηίζςια είηε βζα ηδκ ίδζα πνςηεΐκδ βζα κα εθεβπεεί δ 

απόδμζδ ηδξ ακμζμηαηαηνήικζζδξ, είηε βζα ηάπμζα άθθδ πμο εκδεπμιέκςξ κα ζοκ-

ακμζμηαηαηνδικίζηδηε εακ μζ πνςηεΐκεξ αοηέξ αθθδθεπζδνμύκ. 
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Υξώζε θπηηάξσλ κε αληίζσκα 

Σα ηύηηανα πθέκμκηακ ιε PBS ζημ πζάημ ηαζ ιμκζιμπμζμύκηακ ιε ιίβια παβςιέκδξ 

ιεεακόθδξ:αηεηόκδξ 1:1 (-200C) βζα 2min. ηδ ζοκέπεζα πθέκμκηακ 3x ιε PBS ηαζ 

αημθμοεμύζε blocking ιε 3% FCS ζε PBS-NaN3 0.1% βζα 10 θεπηά ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. Έπεζηα πνμζεέημκηακ ημ ακηίζςια ζε ηαηάθθδθδ αναίςζδ ζε 3% FCS ιε PBS-

NaN3 ηαζ επςάγμκηακ ζημοξ 40C βζα 30min. Αημθμοεμύζακ 2 πθοζίιαηα ιε PBS ηαζ 

πανμιμίςξ αημθμοεμύζε ηαζ δ επώαζδ ημο δεύηενμο ακηζζώιαημξ ζοκδεδειέκμ ιε ημ 

πνςιμθόνμ. Αημθμοεμύζε πθύζζιμ ιε PBS ηαζ ηα ηύηηανα δζαηδνμύκηακ ζε PBS-NaN3 βζα 

παναηήνδζδ ζημ ιζηνμζηόπζμ. 

Η παναπάκς ιέεμδμξ δεκ δζαηδνεί ηδκ 3-D δμιή ηςκ ηοηηάνςκ. Γζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

δμιήξ, βζκόηακ ιμκζιμπμίδζδ ιε παναθμνιαθδεΰδδ, όπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ πνςηόημθθμ 

ημο FISH ιέπνζ ηαζ ηζξ δζαδμπζηέξ αθοδαηώζεζξ ιε αζεακόθδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βζκόηακ 

blocking ιε 3% FBS ζε PBS ηαζ επώαζδ ηςκ ακηζζςιάηςκ ηαζ πθοζίιαηα όπςξ 

πενζβνάθμκηαζ ηαζ παναπάκς βζα ηδ ιέεμδμ ηδξ ιεεακόθδξ-αηεηόκδξ.  

 

3.2.7 Αλάιπζε ππεξεπαηζζεζίαο ρξσκαηίλεο ζε ελδνλνπθιεάζεο 

πεξηνξηζκνύ 

107 ηύηηανα πθέκμκηακ ιε ηνύμ PBS ηαζ απμιμκώκμκηακ πονήκεξ πνδζζιμπμζώκηαξ 

δζάθοια θύζδξ (10mM Tris pH7.4, 60mM KCl, 15mM NaCl, 5mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 

0.1% NP-40 and 0.3M sucrose). 2x106 πονήκεξ πνδζζιμπμζμύκηακ ακά ακηίδναζδ πέρδξ ιε 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ εκγύιμο πενζμνζζιμύ (0, 10, 50, 100 or 200 units εκγύιμο). Η 

πέρδ βζκόηακ ζημοξ 370C ζε 1x δζάθοια ημο εκγύιμο (SspI) βζα 30min ηαζ δ ακηίδναζδ 

ζηαιαημύζε ιε πνμζεήηδ 2 όβηςκ δζαθύιαημξ θύζδξ πονήκςκ (0.3M CH3COONa, 5mM 

EDTA, 0.5% SDS ηαζ 0.1mg/ml proteinase K) ηαζ μθμκύηηζα επώαζδ ζημοξ 550C. Σμ DNA 

απμιμκώκμκηακ ηαζ ηαεανίγμκηακ ιε εηπύθζζδ ιε θαζκόθδ/πθςνμθόνιζμ, ηαηαηνδικίγμκηακ 

ιε αζεακόθδ ηαζ επακαδζαθύμκηακ ζε TE (10mM Tris pH8, 1mM EDTA). Σμ άημπμ DNA 

πμζμηζημπμζήεδηε ιε qPCR ιε εηηζκδηέξ εηαηένςεεκ ηδξ εέζδξ πενζμνζζιμύ, όπμο 

αολδιέκδ οπενεοαζζεδζία είπε ςξ απμηέθεζια θζβόηενμ PCR πνμσόκ. Γζα δζόνεςζδ ηςκ 

πμζώκ DNA πμο θμνηώκμκηακ ζημ PCR, έβζκε ηαζ δεύηενμξ ηύηθμξ qPCR ιε εηηζκδηέξ ζημ 

3’ άηνμ ημο βμκζδίμο ζε πενζμπή πμο δεκ πενζθάιαακε ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμνζζηζηή εέζδ. 

 

3.2.8 Κπηηαξνκεηξία ξνήο 

Ελδνθπηηάξηα ρξώζε 

3x105 ηύηηανα ζοθθέβμκηακ ιε PBS-EDTA 1mM ηαζ πθέκμκηακ ιε 3% FCS ζε PBS-NaN3. 

Σα ηύηηανα θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 1500rpm, 5min ηαζ επακαδζαθύμκηακ ζε 250ιl 

Cytofix/cytoperm. Αημθμοεμύζε επώαζδ 20min ζημκ πάβμ βζα κα βίκεζ δ ιμκζιμπμίδζδ ηαζ 

δζαπεναημπμίδζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ δζάθοια απμιαηνύκμκηακ ιε κέα θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 

ίδζεξ ζοκεήηεξ. Σα ηύηηανα πθέκμκηακ 2x ιε 1ml Perm wash ηαζ θοβμηεκηνήζεζξ ζηζξ ίδζεξ 

ζοκεήηεξ ηαζ επακαδζαθύμκηακ ζε 50ιl 1x Perm/wash ιε ημ πνώημ ακηίζςια ζε ηαηάθθδθδ 

αναίςζδ. Η επώαζδ ιε ημ ακηίζςια βίκμκηακ βζα 30min ζημκ πάβμ, αημθμοεμύζε έκα 

πθύζζιμ ιε 1x Perm/wash ηαζ επακαδζάθοζδ ηςκ ηοηηάνςκ ζε 50ιl 1x Perm/wash ιε 

ηαηάθθδθδ αναίςζδ ημο δεύηενμο ακηζζώιαημξ πμο πενζείπε ηαζ ημ πνςιμθόνμ. Η επώαζδ 

ηαζ ημο δεύηενμο ακηζζώιαημξ βζκόηακ βζα 30min ζημκ πάβμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πθέκμκηακ ιζα 

θμνά ιε 1x Perm/wash. ηδ ζοκέπεζα ηα ηύηηανα επακαδζαθύμκηακ ζε 500ιl PBS ηαζ ημ 

δείβια πενκμύζε από ημκ ηοηηανμιεηνδηή νμήξ. 

 



53 

 

Εμσθπηηάξηα ρξώζε 

Γζα πνώζδ δζαιειανακζηώκ ακηζβόκςκ βζα ηοηηανμιεηνία νμήξ, ηα ηύηηανα 

ζοθθέβμκηακ ιε PBS-EDTA, θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 3000rpm, 5min ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

επακαδζαθύμκηακ ζε 3% FBS ζε PBS-NaN3 βζα 10min βζα ιπθμηάνζζια. Έπεζηα 

πνμζεέημκηακ ημ ακηίζςια ζε ηαηάθθδθδ αναίςζδ πάθζ ζε 3% FBS βζα 30min ζημκ πάβμ. 

Αημθμοεμύζακ 2 πθοζίιαηα ιε PBS ηαζ επώαζδ ημο δεύηενμο ακηζζώιαημξ ιε ημ 

πνςιμθόνμ οπό ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. Αημθμοεμύζακ 2 πθοζίιαηα ιε PBS ηαζ επακαδζάθοζδ 

ζε PBS βζα ηοηηανμιεηνία νμήξ. 

 

3.2.9 Τβξηδνπνίεζε θζνξίδνλησλ λνπθιεηθώλ νμέσλ ζε θύηηαξα (FISH) 

Μνληκνπνίεζε θπηηάξσλ κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο 3-D δνκήο ηνπο 

HeLa ηύηηανα ηαθθζενβμύκηακ ζε ηαθοπηνίδεξ πμο είπακ πνώηα ηαθοθεεί ιε 0.5% 

gelatin. Έπεζηα από απμιάηνοκζδ ημο ενεπηζημύ οθζημύ ηαζ πθύζζιμ ιε PBS, αημθμοεμύζε 

επώαζδ ζε δζάθοια CSK (0.1M HCl, 0.3M sucrose, 3mM MgCl2, 10mM Pipes, 0.5% 

TritonX-100, pH 6.8, 1mM EGTA, 2mM Vanadyl Ribonucleoside) βζα 5min ζημκ πάβμ βζα 

αθαίνεζδ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ ηαζ ιμκζιμπμίδζδ ιε 4% παναθμνιαθδεΰδδ ζε 1x PBS 

βζα 12min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (ώζηε κα δζαηδνδεεί δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή). ηδ 

ζοκέπεζα ηα ηύηηανα πθέκμκηακ 3x ιε PBS βζα κα απμιαηνοκεεί δ παναθμνιαθδεΰδδ ηαζ 

πνμζεέημκηακ 20% glycerol ζε 1xPBS βζα 30min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμοεμύζακ 

ηνεζξ ηύηθμζ παβώιαημξ-λεπαβώιαημξ από οβνό άγςημ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ 

έπεζηα αθαζνμύκηακ δ βθοηενόθδ (πθύζζιμ ιε PBS) ηαζ ηα ηύηηανα επςάγμκηακ ζε δζάθοια 

0.1Ν HCl ζε κενό βζα 10min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα κα απμιαηνοκεμύκ μζ ζζηόκεξ. Σμ 

HCl αθαζνμύκηακ ιε έκα πθύζζιμ ιε PBS ηαζ ηα ηύηηανα αθοδαηώκμκηακ ιε δζαδμπζηά 

πενάζιαηα από αζεακόθδ 70%-80%-95%-100%. 

 

Τβξηδνπνίεζε 

Πενίπμο 150ng θεμνίγμκημξ ακζπκεοηή (από Nick translation) λδναίκμκηακ ζημ 

speedvac ηαζ επακαδζαθύμκηακ ζε 5ιl formamide (de-ionized) βζα 30min ζημοξ 370C. Η 

απμδζάηαλδ ημο ακζπκεοηή βζκόηακ ιε εένιακζδ ζημοξ 800C βζα 8min ηαζ ηαηεοεείακ 

ιεηαθμνά ζημκ πάβμ. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ 5ιl 2x hybridization buffer (20% Dextran 

sulfate, 50mM PO4
-3, 4x SSC) ηαζ ηα 10ιl πθέμκ ημο ακζπκεοηή ιεηαθένμκηακ ζε 

ακηζηεζιεκμθόνμ. ηδ ζοκέπεζα επάκς ημπμεεημύκηακ δ ηαθοπηνίδα ιε ηα αθοδαηςιέκα 

ηύηηανα ηαζ ζθναβίγμκηακ ιε ηόθθα (rubber cement). Η ακηζηεζιεκμθόνμξ αθήκμκηακ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο (ζε ζημηεζκό ιένμξ) κα ζηεβκώζεζ δ ηόθθα ηαζ αημθμοεμύζε δεύηενμ 

αήια απμδζάηαλδξ ημο DNA ιε εένιακζδ ηδξ ακηζηεζιεκμθόνμο ζημοξ 800C βζα 5min. ηδ 

ζοκέπεζα αημθμοεμύζε οανζδμπμίδζδ ζημοξ 370C ζε ζημηεζκό εάθαιμ βζα 16 ώνεξ. Η 

ακηζηεζιεκμθόνμξ έπεζηα πθέκμκηακ 3 θμνέξ 5 min ιε 2x SSC (3Μ NaCl, 0.3M CH3COONa, 

pH 7 ιε HCl) (εενιμηναζία δςιαηίμο, 370C ηαζ 550C). ε πενίπηςζδ ορδθμύ εμνύαμο 

πθέκμκηακ ηαζ ιε δζάθοια 50% formamide ζε 2x SSC. 

 

Υξώζε κε αληίζσκα 

Μεηά ηδκ οανζδμπμίδζδ, ζοκήεςξ πνεζάγμκηακ κα ακζπκεοεεί ηαζ ηάπμζα πνςηεΐκδ. Γζα 

ηδ πνώζδ ιε ακηίζςια, έπεζηα από ηα πθοζίιαηα ηδξ οανζδμπμίδζδξ ημ δείβια επςάγμκηακ 

ζε 3% FBS ζε PBS-NaN3 βζα 30min βζα ιπθμηάνζζια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έιπαζκε ημ πνώημ 

ακηίζςια βζα 1 ώνα ζημ ίδζμ δζάθοια. Αημθμοεμύζακ 3 πθοζίιαηα ιε PBS ηαζ ημ δεύηενμ 

ακηίζςια ιε ημ πνςιμθόνμ βζα άθθδ 1 ώνα. Καζ πάθζ ημ ακηίζςια πθέκμκηακ ιε PBS ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα αημθμοεμύζε αύεζζδ ηδξ ηαθοπηνίδαξ ιε ηα ηύηηανα ζε Topro-3 (1:8000 ζε 2x 
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SSC) βζα 1min βζα πνώζδ ημο πονήκα. ηδ ζοκέπεζα δ πνςζηζηή πθέκμκηακ ιε 2xSSC ηαζ ηα 

άθαηα απμιαηνύκμκηακ ιε αύεζζδ ζε ηαεανό κενό. Η ηαθοπηνίδα θμνηώκμκηακ ζε 

ακηζηεζιεκμθόνμ πάκς ζε mounting medium. 

 

3.2.10 FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) 

Γζα ηα πεζνάιαηα FRAP, οπενεηθνάζηδηακ ιε δθεηηνμδζαιόθοκζδ πζιαζνζηέξ 

πνςηεΐκεξ HDAC1, HDAC2 ηαζ RFX5 ιε EGFP. Σα ηύηηανα ηαθθζενβήεδηακ πανμοζία ή 

απμοζία TSA βζα 12 ώνεξ ηαζ έβζκε πνώζδ ιε Annexin V-PE ή ζςδζμύπμ πνμπίδζμ βζα κα 

ζδιακεμύκ ηα απμπηςηζηά ή κεηνά ηύηηανα. Μόκμ ηα γςκηακά ηύηηανα ζοιπενζθήθεδηακ 

ζηδ ιεθέηδ. Η ακάθοζδ έβζκε ιε εθαζμηαηαδοηζηό θαηό x63 ιε ιμκαδζηό παθιό ημο laser ζημ 

60-80% ηδξ πθήνμοξ ζζπύμξ ημο (argon laser 514nm excitation power ηαζ 545/50 band-pass 

emission filters) ζε ιζα ιζηνή πενζμπή ημο πονήκα. Γζαδμπζηέξ εζηόκεξ ζοθθέπεδηακ ζημκ 

πνόκμοξ πμο οπμδεζηκύμκηαζ ζημ ηάεε βνάθδια ηαζ δζμνεώεδηακ βζα ζοκμθζηή απώθεζα 

θεμνζζιμύ όπςξ δζαπζζηώεδηε από ηαηάθθδθεξ πενζμπέξ πμο ελεηάζεδηακ πανάθθδθα. Σα 

απμηεθέζιαηα είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηά ημοθάπζζημκ 10 πεζναιάηςκ ιε ζθάθια <20% ηαζ 

εηθνάγμκηαζ ζακ % πμζμζηό ηδξ έκηαζδξ θεμνζζιμύ ηδξ οπό ιεθέηδξ πενζμπήξ πνζκ ημ 

FRAP. 

 

3.2.11 πλεζηηαθή κηθξνζθνπία γηα ην 3-D FISH 

Οζ ιεθέηεξ έβζκακ ιε ημ ζοκεζηζαηό ιζηνμζηόπζμ Zeiss Axioscope 2 Plus ελμπθζζιέκμ 

ιε laser ζύζηδια ζάνςζδξ Bio-Rad Radiance 2100 ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ 

Lasersharp-2000. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ FISH ζε ηνεζξ δζαζηάζεζξ, ημ πεδίμ Υ-Τ ζανώκμκηακ 

ζε όθα ηα επίπεδα ώζηε κα ακαπαναζηαεεί δ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ημο ηοηηάνμο. Η δζέβενζδ 

βζκόηακ ζηα 488nm, 543nm ηαζ 637nm ηαζ δ ζοθθμβή ζηα ακηίζημζπα PMT1, 2 ηαζ 3. ημ 

PMT1 ζοθθέβμκηακ ημ θςξ από ημ δζπνςζηό ηαενέπηδ 560DCLPXR ηαζ πενκμύζε από 

θίθηνμ εηπμιπήξ ζηα 515/30nm. Γζα ημ PMT2 πνδζζιμπμζμύκηακ δζπνςζηόξ 650DCLPXR 

ηαζ θίθηνμ εηπμιπήξ 590/70nm εκώ ζημ PMT3 ζοθθέβμκηακ όθμ ημ οπόθμζπμ θςξ ιε 

θίθηνμ εηπμιπήξ HQ660LP. 

Η ακάθοζδ ηςκ εζηόκςκ, ιέηνδζδ ημο ανζειμύ PML-NBs ηαζ ηδξ απόζηαζδξ ηςκ 

βεκεηζηώκ ηόπςκ ιε ηα ημκηζκόηενακ PML-NBs, έβζκε ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ 

Volocity ηδξ Improvision. 
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4. Απμηεθέζιαηα 
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4.1 ΔΚΦΡΑΖ ΣΩΝ MHCII ΓΟΝΗΓΗΩΝ ΑΠΟΤΗΑ CIITA 
 

4.1.1 Ζ επαγσγή ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ησλ MHCII από TSA ρξεηάδεηαη ην 

εληζρπόζσκα 

Η έηθναζδ ηςκ MHCII βμκζδίςκ επδνεάγεηαζ από TSA όπςξ έπεζ δεζπεεί ηαζ ζημ 

πανεθεόκ είηε ιέζς CIITA (Zika et al., 2003) είηε ακελάνηδηα από αοηόκ (Magner et al., 

2000). Με πνώζδ ηοηηάνςκ βζα επζθακεζαηή έηθναζδ ηάλδξ ΙΙ ακηζβόκςκ (DR) αθέπμοιε όηζ 

ζηα ηύηηανα RJ2.2.5 (ηα μπμία δεκ έπμοκ CIITA) δεκ παναηδνείηαζ ανπζηά έηθναζδ αθθά 

αοηή επάβεηαζ έπεζηα από TSA εκώ ζηα Raji πμο εηθνάγμοκ ζοζηαηζηά, ιεηααάθθεηαζ 

εθάπζζηα (Δζηόκα 4-1). Δπίζδξ έβζκε πνώζδ βζα πνςηεΐκεξ πμο παίνκμοκ ιένμξ ζηδκ 

ακηζβμκμπανμοζίαζδ όπςξ ηα ηάλδξ Ι (HLA A,B,C), CD40 ηαζ CD80 ιόνζα πμο εηθνάγμκηαζ 

ζοζηαηζηά ακελάνηδηα από ημ CIITA. ε όθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηώζεζξ δεκ παναηδνήεδηε 

αλζόθμβδ ιεηααμθή ηδξ έηθναζδξ από TSA ηαζ ζημοξ δομ ηοηηανζημύξ ηύπμοξ. 

Η επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ηςκ ηάλδξ ΙΙ ιμνίςκ ζηα RJ2.2.5 θαιαάκεζ πώνα ζημ 

επίπεδμ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαεώξ δεκ οπάνπεζ ηαεόθμο ιεηαβναθή ημο βμκζδίμο πνζκ ηδκ 

TSA. Γζα ηδ θεπημιενέζηενδ ιεθέηδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ επαβςβήξ ηδξ ιεηαβναθήξ, 

απμιμκώζαιε ζοκμθζηό RNA από ηύηηανα πμο είπακ επςαζηεί ιε TSA βζα δζάθμνμοξ 

πνόκμοξ ηαζ ιεθεηήζαιε ηδ βμκζδζαηή έηθναζδ ιε πμζμηζηό real time PCR (qPCR). Σμ DRA, 

έκα πνόηοπμ βμκίδζμ MHCII, επάβεηαζ κςνίξ (από ηζξ 2 ώνεξ ακζπκεύεηαζ cDNA) ηαζ 

ζοκεπίγεζ κα εηθνάγεηαζ ιέπνζ ημοθάπζζημκ ηζξ 12 ώνεξ πμο ιεθεηήζαιε (Δζηόκα 4-2Α). Η 

επαβςβή αοηή είκαζ εζδζηή βζα ηα RJ2.2.5 ηαεώξ πανάθθδθδ ακάθοζδ ζηα HeLa έδεζλε όηζ ημ 

βμκίδζμ δεκ επάβεηαζ πανά ιόκμ ιε IFNβ. Σα ηεθζηά επίπεδα ηδξ ιεηαβναθήξ από TSA 

Δηθφλα 4- 1:  Έθθξαζε ησλ ηάμεο ΙΙ κνξίσλ έπεηηα απφ επίδξαζε TSA. Υξψζε θπηηάξσλ RJ2.2.5 θαη Raji 

γηα επηθαλεηαθή έθθξαζε κνξίσλ ηάμεο ΙΙ (DR) θαη ζπζηαηηθά εθθξαδφκελσλ ηάμεο Ι (HLA-A,B,C), CD40 

θαη CD80 κε παξάιιειε ρξψζε κε ησδηνχρν πξνπίδην (ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα δσληαλά 

θχηηαξα). ηελ επάλσ ζεηξά βιέπνπκε ην DR λα επάγεηαη έπεηηα απφ 24h TSA (γαιάδην ρξψκα) ζε ζρέζε κε 

ην δείγκα ειέγρνπ ρσξίο TSA (ξνδ). Αληίζεηα ε έθθξαζε ησλ ππνινίπσλ κνξίσλ δελ επεξεάδεηαη. Παξνκνία 

θαη ζηα Raji φπνπ δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηελ έθθξαζε νχηε ζην DR. 
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πάκηςξ είκαζ παιδθόηενα από εηείκα ηδξ CIITA-ελανηώιεκδξ ιεηαβναθήξ όπςξ θαίκεηαζ ζε 

ζύβηνζζδ ιε ηα Raji. Γζα ζύβηνζζδ πνδζζιμπμζήζαιε ηαζ έκα βμκίδζμ ακαθμνάξ πμο είκαζ 

βκςζηό όηζ ηαηαζηέθθεηαζ από TSA, ημ p53 (Peltonen et al., 2005). ε ζοιθςκία ιε ηδκ 

πνμδβμύιεκδ ακαθμνά, δ ιεηαβναθή ημο p53 ιεζώκμκηακ ζηα RJ2.2.5 ζε θζβόηενμ από ημ 

ιζζό έπεζηα από TSA (Δζηόκα 4-2Β). Έθεβπμξ βζα ηζξ πμζόηδηεξ ημο cDNA πμο 

θμνηώκμκηακ ζηδκ ακηίδναζδ έβζκε ιε ιέηνδζδ ηδξ έηθναζδξ εκόξ ζοζηαηζηά εηθναγόιεκμο 

βμκζδίμο ζε όθεξ ηζξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ, ημο GAPDH (4-2C). 

Γζα κα επζαεααζςεεί όηζ δ παναηδνμύιεκδ επαβςβή ημο DRA βίκεηαζ ζε ιεηαβναθζηό 

επίπεδμ ηαζ όπζ θόβς ζηαεενμπμίδζδξ πζεακώκ παιδθώκ πμζώκ ααζζηήξ έηθναζδξ, 

επςάζαιε ηύηηανα ιε αηηζκμιοηίκδ D (ActD), έκακ ακαζημθέα ηδξ ζύκεεζδξ RNA, πνςημύ 

αάθμοιε TSA βζα 12 ώνεξ ηαζ ιεθεηήζαιε ηα επίπεδα έηθναζδξ ημο DRA ηαζ ημο GAPDH 

ςξ βμκίδζμ εθέβπμο. Η ActD ακέζηεζθε ηδ δνάζδ ηδξ TSA ζηδ ιεηαβναθή ημο DRA όπςξ 

θαίκεηαζ ζηδκ (4-2D) αθθά επδνέαζε ηαζ ηδ ιεηαβναθή ημο GAPDH (4-2Δ). 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάηδηε μ νόθμξ ημο εκζζπομζώιαημξ ζηδκ επαβςβή ημο DRA από ηδκ 

TSA. Γζα ημ θόβμ αοηό δδιζμονβήεδηακ πθαζιίδζα πμο πενζέπμοκ ημκ οπμηζκδηή MHCII ηαζ 

εθθείρεζξ αοημύ όπμο θείπμοκ ηα ημοηζά Υ ή Τ ή ηαζ ηα δομ (mX, mY, mXY). Σα πθαζιίδζα 

αοηά δζαιμθύκεδηακ ζε RJ2.2.5 ηαζ ηα ηύηηανα επςάζηδηακ ιε TSA βζα 24 ώνεξ. Δκώ δ 

πενζμπή έςξ ημ -300bp πενίπμο ημο οπμηζκδηή είκαζ ανηεηή βζα κα επαπεεί δ ιεηαβναθή ιε 

TSA πενίπμο 20 θμνέξ, όηακ θείπεζ μπμζμδήπμηε από ηα ζημζπεία Υ ή/ηαζ Τ ημο οπμηζκδηή δ 

Δηθφλα 4- 2: Μεηαβνιή ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο απφ TSA. Γηαθνξεηηθνί ρξφλνη επψαζεο κε 200nM TSA 

ζηνπο δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο θαη κέηξεζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κε qPCR γηα ην DRA  (Α), ην 

p53 (Β) θαη ην GAPDH (C). (D,E) Δπψαζε ησλ θπηηάξσλ κε αλαζηνιέα ηεο κεηαγξαθήο ActD κηα ψξα 

πξηλ ηελ πξνζζήθε ή κε TSA γηα 12h θαη κέηξεζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ηνπ DRA (D) θαη GAPDH (E). 

(F) Μέηξεζε ηεο ελδπκαηηθήο δξαζηηθφηεηαο ινπθηθεξάζεο απφ θαηαζθεπέο κε ηνλ MHCII ππνθηλεηή 

(wt) θαη ειιείςεηο ηνπ Υ (mX), ηνπ Τ (mY) ή θαη ησλ δπν ζηνηρείσλ (mXY). Αλαθέξνληαη ηα επίπεδα 

κεηαβνιήο έθθξαζεο έπεηηα απφ 24h επψαζε κε TSA ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δείγκα ειέγρνπ. 
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απόηνζζδ πάκεηαζ (4-2F). οιπεναίκεηαζ θμζπόκ όηζ δεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμ εθάπζζημ 

ζδιείμ απόηνζζδξ ζηδκ TSA αθθά πνεζάγεηαζ μθόηθδνμ ημ εκζζποόζςια. 

Γζα κα ελαζνέζμοιε ηδκ πζεακόηδηα όηζ ηα HeLa ιπμνμύκ κα απμηνζεμύκ ζε TSA αθθά 

ζε ηάπμζα άθθδ ιεβαθύηενδ ίζςξ ζοβηέκηνςζδ ημο ακαζημθέα, επςάζαιε πανάθθδθα 

HeLa ηαζ RJ2.2.5 ιε δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ TSA από 50-1000nM βζα 24 ώνεξ. ηδ 

ζοκέπεζα απμιμκώζαιε RNA ηαζ ιε qRT-PCR ιεηνήζαιε ηα επίπεδα έηθναζδξ ημο DRA 

ηαζ ημο GAPDH. Ακελάνηδηα από ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο θανιάημο πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ 

TSA δεκ ιπμνμύζε κα επάβεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ ηάλδξ ΙΙ ζηα HeLa (4-3). 

 

Καεώξ δ TSA πανειπμδίγεζ ηδκ εκγοιζηή δνάζδ ηςκ πενζζζόηενςκ απαηεηοθαζώκ, 

ιεηααάθθεζ  ηαηά ιδ εζδζηό ηνόπμ ηδ βμκζδζαηή έηθναζδ πμθθώκ βμκζδίςκ ζημ ηύηηανμ. Γζα 

κα δζαπζζηςεεί εάκ δ επαβςβή ηςκ MHCII από ηδκ TSA βίκεηαζ έιιεζα από ηάπμζα άθθδ 

πνςηεΐκδ πμο επάβεηαζ ή ηαηαζηέθθεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα νοειίγεζ ηδκ έηθναζή ημοξ, 

ακαζηείθθαιε ηδκ πνςηεσκμζύκεεζδ ιε ηοηθμελζιίδδ (CHX) ζε RJ2.2.5 ηύηηανα πνζκ ηδκ 

επώαζδ ιε TSA βζα 18 ώνεξ. Με ημκ ηνόπμ αοηό ειπμδίγεηαζ δ ζύκεεζδ κέςκ πνςηεσκώκ 

ελαζηίαξ ηδξ ακαζημθήξ ηδξ απαηεηοθίςζδξ ηαζ ιεθεηάιε ηδ δνάζδ ηδξ TSA απεοεείαξ ζημκ 

οπμηζκδηή. Μεηνώκηαξ ηδ ζπεηζηή έηθναζδ ημο DRA πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ TSA, παναηδνήεδηε 

όηζ δ επαβςβή ημο ιδκύιαημξ πανέιεκε αιεηάαθδηδ ακελάνηδηα από ηδκ πανμοζία ηδξ 

CHX (4-4Α). Η έηθναζδ ημο GAPDH ιεζώκμκηακ θίβμ (πενίπμο ζημ ~75%) θόβς ηδξ 

ακαζημθήξ ηδξ πνςηεσκμζύκεεζδξ (4-4Β). 

Δπμιέκςξ δ TSA δνα απεοεείαξ ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA ηαζ ημκ εκενβμπμζεί πςνίξ 

ηδ δζαιεζμθάαδζδ ηάπμζαξ άθθδξ πνςηεΐκδξ, ηαεώξ δ ακαζημθή ηδξ πνςηεσκμζύκεεζδξ δεκ 

ιμζάγεζ κα έπεζ ηαιία επίδναζδ ζημ ιδπακζζιό. Πζεακόηαηα θμζπόκ δ ακαζημθή ηδξ 

απαηεηοθίςζδξ αθθάγεζ πζεακέξ ζζμννμπίεξ ακάιεζα ζε ζοκεκενβμπμζδηέξ ηαζ ηαηαζημθείξ 

ηδξ ιεηαβναθήξ πνμξ όθεθμξ ηςκ πνώηςκ ιε απμηέθεζια ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ 

ημο βμκζδίμο. 

Δηθφλα 4- 3: Μέηξεζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ DRA θαη GAPDH έπεηηα απφ 24 ψξεο 

επψαζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο TSA. Δλψ ηα RJ2.2.5 επάγνπλ ζε φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο ηα 

HeLa αδπλαηνχλ λα εθθξάζνπλ DRA αθφκε θαη ζηα 1000nM. Η έθθξαζε ηνπ GAPDH κεηψλνληαλ θαζψο 

απμάλνληαλ ε ζπγθέληξσζε πηζαλφηαηα ιφγσ ηνμηθφηεηαο. 
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Δηθφλα 4- 5: Δπψαζε θπηηάξσλ κε TSA ζηηο 

αλαγξαθφκελεο ζπγθεληξψζεηο γηα 12 ψξεο, εθρχιηζε 

ηζηνλψλ θαη απνδηαηαθηηθή ειεθηξνθφξεζε 

αθνινπζνχκελε απφ απνηχπσζε θαηά Western κε 

αληηζψκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθά 

ππεξαθεηπιησκέλεο ηζηφλεο Η3 (επάλσ) θαη Η4 

(κέζε). Ίζε κάδα ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο έρεη θνξησζεί 

ζε θάζε πεγάδη, φπσο θαίλεηαη απφ ρξψζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εθρπιίζκαηνο ηζηνλψλ κε Coomasie 

(θάησ). ηήιεο 1-3: RJ2.2.5, 4-6: Raji θαη 7-9: HeLa. 

 

4.1.2 Μεηαβνιή ησλ επηγελεηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ηζηνλώλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ππνθηλεηή από ηελ TSA 

Η ακαζημθή ηςκ απαηεηοθαζώκ ηαηά ιδ εζδζηό ηνόπμ, όπςξ βίκεηαζ από ηδκ TSA, έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδκ αύλδζδ ηςκ αηεηοθζςιέκςκ ζζημκώκ. Γεκ είκαζ όιςξ όθα ηα ηύηηανα 

ελίζμο εοαίζεδηα ζηδκ TSA. Γζα κα ελεηάζμοιε ηδ δνάζδ ημο θανιάημο ζημοξ ηοηηανζημύξ 

ηύπμοξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε, επζδνάζαιε ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνώζεζξ TSA βζα 12 ώνεξ ζε 

RJ2.2.5, Raji ηαζ HeLa. ηδ ζοκέπεζα απμιμκώζαιε ζζηόκεξ ηαζ αημθμύεδζε Western blot ιε 

ακηζζώιαηα πμο ακαβκςνίγμοκ εζδζηά ηζξ αηεηοθζςιέκεξ ιμνθέξ ηςκ ζζημκώκ Η3 ηαζ Η4. 

Οπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηόκα 4-5, μζ Β θειθμηοηηανζηέξ ζεζνέξ ήηακ πζμ εοαίζεδηεξ ζηδκ 

TSA ζε ζπέζδ ιε ηα HeLa ηαεώξ παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αύλδζδ ηςκ ζοκμθζηώκ 

επζπέδςκ αηεηοθζςιέκςκ ζζημκώκ ζηζξ πνώηεξ (ζηήθεξ 1-6 ζοβηνζηζηά ιε 7-9). 

 

 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζαιε πώξ ιεηααάθθμκηαζ μζ επζβεκεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ 

ζζημκώκ εζδζηά ζηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή ημο DRA ηαζ ακ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαβναθζηή 

ημο εκενβόηδηα. Απμιμκώζαιε βζ’αοηό ημ ζημπό πνςιαηίκδ από ηύηηανα RJ2.2.5 ηαζ HeLa 

πμο είπακ επςαζηεί ζε 200nM TSA βζα δζάθμνμοξ πνόκμοξ ηαζ πναβιαημπμζήζαιε 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ ιε ακηζζώιαηα πμο ακαβκςνίγμοκ ζοβηεηνζιέκεξ 

Δηθφλα 4- 4: Αλαζηνιή ηεο πξσηετλνζχλζεζεο δελ επεξεάδεη ην κεραληζκφ επαγσγήο ηνπ DRA απφ ηελ 

TSA. qRT-PCR ζε RNA απφ RJ2.2.5 γηα κέηξεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ DRA (A) θαη ηνπ GAPDH (B) έπεηηα 

απφ επίδξαζε TSA, CHX ή θαη ηα δπν καδί.  



60 

 

ηνμπμπμζήζεζξ ζζημκώκ. Πανάθθδθα ιε ημ DRA, ιεθεηήζαιε ηαζ ημκ οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο 

TP53 ςξ βμκίδζμ εθέβπμο πμο, όπςξ δείπεδηε ηαζ παναπάκς, ηαηαζηέθθεηαζ από TSA. 

Όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηόκα 4-6, μζ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ πμο 

έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε ιεηαβναθζηή εκενβόηδηα όπςξ μζ αηεηοθζώζεζξ ηςκ ζζημκώκ ηαζ δ 

δζιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ 4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 ακεααίκμοκ ιε TSA ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA ζηα 

RJ2.2.5 εκώ ζηα HeLa δεκ παναηδνήεδηε ηαιία αύλδζδ (4-6Α, Β, C). Σα επίπεδα 

δζιεεοθίςζδξ ηδξ θοζίκδξ 9 ηδξ ζζηόκδξ Η3 πμο έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ιεηαβναθζηή ηαηαζημθή 

είκαζ ανπζηά ακεααζιέκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παναηδνείηαζ ιείςζδ ώζπμο κα θηάζεζ ηα 

επίπεδα πμο παναηδνμύκηαζ ζημκ οπμηζκδηή ηςκ Raji ηοηηάνςκ (4-6D). Ακηίεεηα, ζημκ 

οπμηζκδηή ημο TP53, εκόξ βμκζδίμο πμο ηαηαζηέθθεηαζ, δ αηεηοθίςζδ ηδξ ζζηόκδξ Η3 δεκ 

ιεηααάθθεηαζ εκώ ηδξ ζζηόκδξ Η4 αολάκεηαζ (4-6E,F), πανά ηδκ παναηδνμύιεκδ ιείςζδ ηδξ 

ιεηαβναθζηήξ εκενβόηδηαξ. Η δζιεεοθίςζδ ζηδ θοζίκδ 4 ιεζώκεηαζ όιςξ (4-6G), ηάηζ πμο 

ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ηαηαζημθή ηδξ ιεηαβναθήξ εκώ δ δζιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ 9 παναιέκεζ 

ζηαεενή (4-6Η). 

Πανάθθδθα ιε ηζξ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ ελεηάζηδηε ηαζ δ 

ζηναημθόβδζδ ηςκ εκγύιςκ πμο ηζξ δδιζμονβμύκ ηαζ έπμοκ δεζπεεί κα παίνκμοκ ιένμξ ζηδ 

νύειζζδ ημο DRA ιέζς CIITA. Μεθεηήεδηακ μζ αηεηοθμηνακζθενάζεξ ζζημκώκ CBP ηαζ 

GCN5 πμο ζηναημθμβμύκηαζ ζημκ οπμηζκδηή αθθδθεπζδνώκηαξ ιε ημκ CIITA (Fontes et al., 

1999; Kretsovali et al., 1998; Spilianakis et al., 2003) αθθά δεκ ανέεδηε ηαιζά από ηζξ δομ κα 

πνμζδέκμκηαζ ζζπονά ζημκ DRA οπμηζκδηή ηςκ RJ2.2.5 πανά ιόκμ ακζπκεύμκηακ ζε πμθύ 

Δηθφλα 4- 6: Δπηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ππνθηλεηέο γνληδίσλ πνπ επεξεάδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

TSA θαη ζε θπηηαξηθνχο ηχπνπο πνπ απαληνχλ ή φρη ζηνλ αλαζηνιέα. ηελ επάλσ ζεηξά παξνπζηάδεηαη 

ζρεηηθφο εκπινπηηζκφο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηζηνλψλ φπσο θαίλεηαη απφ πεηξάκαηα αλνζνθαηαθξήκληζεο 

ρξσκαηίλεο ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA ελψ ζηελ θάησ ηνπ TP53. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηζηνλψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ είλαη αθεηπιηψζεηο ζηελ Η3 (Α, Δ) θαη ζηελ Η4 (Β, F), δηκεζπιίσζε ηεο ιπζίλεο 4 (C, G) θαη 

ηεο ιπζίλεο 9 (D, H). 
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παιδθά επίπεδα (4-7C, D). Ακηίεεηα, ζημκ οπμηζκδηή ακζπκεύηδηακ απαηεηοθάζεξ ζζημκώκ 

HDAC1 ηαζ HDAC2 μζ μπμίεξ ήηακ ζε ιεβάθα πμζά ηα μπμία όιςξ ιεζώκμκηακ όζμ 

αολάκμκηακ μ πνόκμξ επώαζδξ ιε ηδκ TSA (4-7Α, Β). ημ TP53 παναηδνήεδηε δ ίδζα 

αηνζαώξ ηζκδηζηή όζμκ αθμνά ηζξ απαηεηοθάζεξ ηςκ ζζημκώκ (4-7Δ, F), εκώ ηαζ δ 

ζηναημθόβδζδ ηςκ αηεηοθμηνακζθεναζώκ πανέιεζκε αιεηάαθδηα ορδθή, πανά ηδ 

ιεηαβναθζηή ζίβαζδ ημο βμκζδίμο. 

 

Η HDAC1 ακζπκεύεδηε ηαζ ζημκ οπμηζκδηή ηςκ Raji ηοηηάνςκ όπμο είκαζ ζοζηαηζηά 

εκενβόξ. Αοηό εα ιπμνμύζε κα ελδβδεεί από ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ιε ημ CIITA 

(Zika et al., 2003). Με ημκ ηνόπμ αοηό όιςξ δεκ ελδβείηαζ δ ζηναημθόβδζδ ηδξ HDAC1 ζημκ 

οπμηζκδηή ηςκ CIITA-/- ηοηηάνςκ RJ2.2.5 όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηόκα 4-8. Γζα κα εθέβλμοιε 

εακ δ HDAC1 ζηναημθμβείηαζ ζημκ οπμηζκδηή ηαζ ιέζς ηάπμζαξ άθθδξ πνςηεΐκδξ, 

πναβιαημπμζήζαιε GST-Pulldown βζα κα δζαπζζηώζμοιε πζεακή άιεζδ αθθδθεπίδναζδ ηδξ 

HDAC1 ιε άθθεξ πνςηεΐκεξ ημο εκζζπομζώιαημξ. Πνάβιαηζ, παναηδνήεδηε in vitro 

αθθδθεπίδναζδ ηδξ απαηεηοθάζδξ ηαζ ιε ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ RFX (4-8A), ημοξ RFXAP, 

RFXANK αθθά ηονίςξ ιε ημκ RFX5. Ο CREB δεκ δείπκεζ κα αθθδθεπζδνα ζηαεενά ιε ηδκ 

HDAC1 εκώ ηαζ μζ ηνεζξ πνςηεΐκεξ ηδξ μζημβέκεζαξ NF-Y πμο εθέπεδηακ, δεκ αθθδθεπζδνμύκ 

(4-8Β). οκεπώξ μζ πνςηεΐκεξ ημο ζοιπθόημο RFX ειπθέημκηαζ ζηδ ζηναημθόβδζδ HDAC1 

ζημκ οπμηζκδηή ηαζ ιπμνμύκ κα ελδβήζμοκ ηαζ ηδ ζηναημθόβδζή ηδξ ζημκ DRA οπμηζκδηή 

ηςκ RJ2.2.5. 

Δηθφλα 4- 7: ηξαηνιφγεζε πξσηετλψλ πνπ ειέγρνπλ ηηο κεηα-κεηαθξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηζηνλψλ 

ζηνπο ππνθηλεηέο ησλ DRA (επάλσ) θαη TP53 (θάησ). Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο απφ RJ2.2.5 πνπ 

είραλ επσαζηεί κε TSA γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο θαη Raji θχηηαξα κε αληηζψκαηα γηα HDAC1 (A, E), 

HDAC2 (B, F), CBP (C, G) θαη GCN5 (D, H). Η πνζνηηθνπνίεζε ηεο αλνζνθαηαθξεκληζκέλεο 

ρξσκαηίλεο έγηλε κε q-PCR κε εθθηλεηέο εηδηθνχο γηα ηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA (επάλσ ζεηξά) θαη ηνπ TP53 

(θάησ ζεηξά). 
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4.1.3 ηαζεξνπνίεζε ηεο βαζηθήο κεηαγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ 

εληζρπνζώκαηνο παξάιιεια κε ηε κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε 

Δθόζμκ μζ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ ιεηααάθθμκηαζ έπεζηα από 

ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ εθέβλαιε ιε ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ εάκ 

ιεηααάθθεηαζ ηαζ δ ζηναημθόβδζδ ηδξ ααζζηήξ ιεηαβναθζηήξ ιδπακήξ ζημκ οπμηζκδηή 

ζοιααδίγμκηαξ ιε ηδκ παναηδνμύιεκδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ. Πνάβιαηζ, 

παναηδνήεδηε αύλδζδ ηδξ ζηναημθόβδζδξ ημο TBP ηαζ ηδξ RNA pol II, βεβμκόξ πμο 

ενιδκεύεηαζ ςξ ζηαεενμπμίδζή ηδξ ζημκ οπμηζκδηή (4-9Α, Β). Ακηίεεηα παναηδνείηαζ 

απμζηαεενμπμίδζδ ηδξ ααζζηήξ ιεηαβναθζηήξ ιδπακήξ ζημ TP53 πμο ηαηαζηέθθεηαζ (4-9Δ, 

F). Παναηδνήεδηε επίζδξ ηαζ ακηίζημζπδ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ παναβόκηςκ ημο 

εκζζπομζώιαημξ ημο MHCII ηαεώξ αολάκμκηακ μ νοειόξ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαηά ηδκ επώαζδ 

ιε TSA θηάκμκηαξ ηα επίπεδα πμο παναηδνμύκηαζ ζηα Raji, όπςξ έδεζλε 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ ιε ακηζζώιαηα α-RFX5 ηαζ α-NFY (4-9C, D). Ακηίεεηα ζηα 

HeLa όιςξ, όπμο ημ DRA δεκ εκενβμπμζείηαζ, δ ζηναημθόβδζδ ημο RFX5 δεκ ιεηααάθθεηαζ 

αθθά παναιέκεζ ζε επίπεδα παιδθόηενα από αοηά ηςκ RJ2.2.5. οκεπώξ δ ζηαεενμπμίδζδ 

ηςκ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ ημο εκζζπομζώιαημξ αημθμοεεί ηα επίπεδα ηδξ 

ιεηαβναθήξ. 

 

 

 

Δηθφλα 4- 8: In vitro αιιειεπίδξαζε ηεο HDAC1 κε παξάγνληεο ηνπ εληζρπνζψκαηνο κε ηε κέζνδν GST-

pulldown. Η HDAC1 πξσηεΐλε εθθξάδεηαη ζε ζχληεμε κε GST θαη  απνκνλψλεηαη κε ρξσκαηνγξαθία 

ζπγγέλεηαο ελψ νη παξάγνληεο ηνπ εληζρπνζψκαηνο κε ηνλ επίηνπν His θαη αληρλεχνληαη κε α-His αληίζσκα. 

(Α) Οη παξάγνληεο ηνπ RFX ζπκπιφθνπ δείρλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε GST-HDAC1 ελψ νη παξάγνληεο ηνπ 

NF-Y θαη ν CREB φρη (B). Η εηδηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ κφλε ηεο ε 

GST πξσηεΐλε δελ αιιειεπηδξά κε εηδηθά κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο His πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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Δίκαζ βκςζηό πςξ ηα RJ2.2.5 ηύηηανα εηθνάγμοκ CIITA mRNA από ημ έκα 

αθθδθόιμνθό ημοξ ημ μπμίμ έπεζ οπμζηεί ιζα έθθεζρδ δδιζμονβώκηαξ ιζα ιεηάθθαλδ 

ιεηαηόπζζδξ ακαβκςζηζημύ πθαζζίμο. Καηά ζοκέπεζα, ηςδζημπμζείηαζ ιζα πνςηεΐκδ 352 

αιζκμλέςκ πμο πενζέπεζ ιόκμ ηδκ αιζκμηεθζηή πενζμπή ημο CIITA (Brown et al., 1996), ηδκ 

πενζμπή εκενβμπμίδζδξ δδθαδή. Ωζηόζμ, δεκ πενζέπεηαζ δ πενζμπή αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ 

εκζζποόζςια ηαζ έηζζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζηναημθόβδζδ ημο ιμνίμο ζημκ οπμηζκδηή 

(Masternak and Reith, 2002). Δπζπθέμκ, δ πνςηεΐκδ αοηή είκαζ άβκςζημ εακ πναβιαηζηά 

εηθνάγεηαζ ηαεώξ δεκ έπεζ ακζπκεοεεί πμηέ. Γζα κα απμηθείζμοιε ηδκ πζεακόηδηα όηζ όθα ηα 

βεβμκόηα πμο θαιαάκμοκ πώνα ζημκ οπμηζκδηή έπεζηα από TSA μθείθμκηαζ ζε 

ζηαεενμπμίδζδ ηδξ οπμηζεέιεκδξ αοηήξ πνςηεΐκδξ ή δζεοηόθοκζδξ ηδξ πνόζααζήξ ηδξ 

ζημκ οπμηζκδηή, πναβιαημπμζήζαιε ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ από RJ2.2.5 ηαζ Raji 

ηύηηανα ιε ακηίζςια βζα ηδκ αιζκμηεθζηή πενζμπή ημο CIITA. Πνάβιαηζ, όπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

ζηδκ εζηόκα 4-10Α δεκ παναηδνήεδηε ζηναημθόβδζδ CIITA ζημκ DRA οπμηζκδηή ηςκ 

RJ2.2.5 εκώ αοηή ήηακ θοζζμθμβζηή ζε Raji ηαζ HeLa ιε IFNβ. Δπζπθέμκ, βζα κα 

επζαεααζςεεί όηζ ημ ακηίζςια ακαβκςνίγεζ αοηό ημ οπμηζεέιεκμ ιόνζμ, δ ηςδζηή πενζμπή ημο 

ημθμαμύ αοημύ ιμνίμο ηθςκμπμζήεδηε ζε θμνέα έηθναζδξ ηαζ οπενεηθνάζδηε ζε ηύηηανα, 

μπόηε ηαζ ακζπκεύθεδηε ιε Western blot. Τπενέηθναζδ ημο ημθμαμύ αοημύ ιμνίμο ζε HeLa 

ηύηηανα δεκ έηακε ηδκ ηαηαζηεοή ημο οπμηζκδηή MHCII ζε ιάνηονα θμοηζθενάζδξ κα 

απακηήζεζ ζε TSA εκώ δεκ είπε ζδζαίηενδ επίδναζδ ζηδ ιεηαβναθή από ημ πθήνμοξ ιήημοξ 

CIITA (4-10Β). ε RJ2.2.5 ηύηηανα δεκ είπε ηαιία επίπηςζδ ζηδκ επαβςβή ζε ακηίεεζδ ιε 

Εηθόλα 4- 9: ηαζεξνπνίεζε ηεο βαζηθήο κεηαγξαθηθήο κεραλήο ζην DRA (επάλσ) θαη αληίζηνηρε 

απνζηαζεξνπνίεζή ηεο ζην TP53 (θάησ). Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο γηα κέηξεζε ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο ηνπ TBP (A, E) θαη ηεο RNA Pol II (B, F) ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA θαη ηνπ TP53 έπεηηα 

απφ επίδξαζε ηεο TSA. Αληίζηνηρα γηα ηε ζηξαηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ εληζρπνζψκαηνο RFX5 (C) 

θαη NFY-A (D) ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA κφλν. 
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ημ πθήνεξ ιόνζμ όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ ίδζα εζηόκα δελζά. Δπεζδή όιςξ μζ ιεηνήζεζξ αοηέξ 

έβζκακ ζε πθαζιίδζα ηαζ πζεακόκ κα ιδκ ζοιπενζθένμκηαζ όπςξ ημ εκδμβεκέξ βμκίδζμ, 

οπενεηθνάζαιε ζε HeLa ημ ημθμαό ή ημ πθήνεξ CIITA ηαζ ελεηάζαιε ακ δ έηθναζή ημοξ ηα 

ηαεζζηά ζηακά κα απακηήζμοκ ζε TSA. Απμιμκώεδηε ζοκμθζηό RNA ηαζ ιε RT-PCR ηαζ 

ιεθεηήεδηε δ έηθναζδ ημο DRA, ημο CIITA ηαζ ημο GAPDH (4-10C). Σμ ημθμαό CIITA δεκ 

είπε ηαιία επίδναζδ ζηδκ έηθναζδ ημο DRA έπεζηα από TSA εκώ ιε ημ πθήνμοξ ιήημοξ 

ιόνζμ είπαιε ιεηαβναθή. Έηθναζδ CIITA mRNA παναηδνμύκηακ ηαζ ζηζξ δομ πενζπηώζεζξ 

ιε εηηζκδηέξ πμο οανζδμπμζμύζακ ζηδκ 5’ πενζμπή ημο ιοκήιαημξ. Πανάθθδθα ελεηάζηδηε δ 

έηθναζδ ηςκ ίδζςκ ιοκδιάηςκ ζε RJ2.2.5 πνζκ ηαζ έπεζηα από ηδκ επίδναζδ TSA. Η 

έηθναζδ ημο ημθμαμύ CIITA πανέιεκε αιεηάαθδηδ εκώ ημο DRA επάβμκηακ. 

 

4.1.4 Ζ TSA επεξεάδεη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ HDACs θαη RFX5 εμεγώληαο ηηο 

κεηαβνιέο ζηε ζηξαηνιόγεζή ηνπο ζηνλ ππνθηλεηή 

Γζα κα ελδβήζμοιε ηζξ ηζκδηζηέξ απμιάηνοκζδξ ηςκ HDACs από ημκ οπμηζκδηή ηαζ ηδ 

ζηαεενμπμίδζδ ημο RFX5, ιεθεηήζαιε ηδ ζοκμθζηή ηζκδηζηή ηςκ πνςηείκώκ ιε FRAP 

(fluorescence recovery after photobleaching) ηαζ πςξ αοηή επδνεάγεηαζ από TSA. Γζα ημ 

Δηθφλα 4- 10: Σν θνινβφ CIITA δελ παίξλεη κέξνο ζηελ επαγσγή ηνπ DRA απφ TSA. (Α) Μειέηε ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο ηνπ CIITA κε αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο κε αληίζσκα α-CIITA θαη qPCR γηα ηνλ 

ππνθηλεηή ηνπ DRA ζε RJ2.2.5 κε TSA γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο, Raji θαη HeLa κε θαη ρσξίο IFNγ γηα 12 

ψξεο. (Β) Μέηξεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ινπθηθεξάζεο ζε HeLa (αξηζηεξά) θαη RJ2.2.5 (δεμηά) ηα νπνία 

έρνπλ δηακνιπλζεί κε ηα αληίζηνηρα πιαζκίδηα κάξηπξεο γηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθηλεηή MHCII θαη 

πιαζκίδηα έθθξαζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξσηετλψλ πνπ αλαγξάθνληαη. Φαίλνληαη νη ηηκέο ρσξίο (ιεπθέο 

κπάξεο) θαη κε TSA γηα 24 ψξεο (καχξεο κπάξεο). (C) Ηκηπνζνηηθφ RT-PCR (24 θχθινη PCR) ζε HeLa 

θχηηαξα γηα κέηξεζε ηεο έθθξαζεο DRA θαη CIITA πξηλ θαη έπεηηα απφ TSA γηα 24 ψξεο παξνπζία ή φρη 

ηνπ θνινβνχ CIITA ή ηνπ αληίζηνηρνπ πιήξνπο κήθνπο κνξίνπ. Γίπια θαίλνληαη θαη ηα επίπεδα έθθξαζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ γνληδίσλ ζε RJ2.2.5 πξηλ θαη έπεηηα απφ TSA γηα ηνλ ίδην ρξφλν. Παξάιιεια κεηξήζεθαλ 

θαη ηα επίπεδα έθθξαζεο GAPDH γηα έιεγρν ηεο πνζφηεηα RNA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε δείγκα. 
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θόβμ αοηό οπενεηθνάζαιε ζε RJ2.2.5 ηύηηανα ηζξ πνςηεΐκεξ HDAC1, HDAC2 ηαζ RFX5 ςξ 

πζιαζνζηά ιόνζα ιε GFP ώζηε κα θεμνίγμοκ ηαζ ελεηάζαιε ηζξ ηζκδηζηόηδηέξ ημοξ ζημ 

ζοκεζηζαηό ιζηνμζηόπζμ. Σόζμ βζα ηδκ HDAC1 όζμ ηαζ βζα ηδκ HDAC2 ανήηαιε όηζ δ 

ηζκδηζηόηδηα ηςκ πνςηεσκώκ αολάκεηαζ ιε TSA. Ο πνόκμξ επακαθμνάξ ημο θεμνζζιμύ ζημ 

ιζζό ιεζώκεηαζ από ηα 3 ζημ 1 δεοηενόθεπημ έπεζηα από TSA (4-11Α) βζα ηδκ HDAC1 εκώ 

ακηίζημζπα από ηα 3.7 ζηα 1.5 δεοηενόθεπηα βζα ηδκ HDAC2 (4-11Β). Ακηίεεηα δ ηζκδηζηόηδηα 

ημο RFX5 ιεζώκεηαζ ιε ακηίζημζπμοξ πνόκμοξ επακαθμνάξ από <1.5 δεοηενόθεπηα ζηα 9 

δεοηενόθεπηα έπεζηα από ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ (4-11C). Σα δεδμιέκα αοηά 

ζοζπεηίγμκηαζ απόθοηα ιε ηζξ παναηδνμύιεκεξ ηζκδηζηέξ ηςκ πνςηεσκώκ αοηώκ ζημκ 

οπμηζκδηή ημο DRA. Οζ HDACs, ηςκ μπμίςκ δ ηζκδηζηόηδηα αολάκεηαζ, 

απμζηαεενμπμζμύκηαζ από ημκ οπμηζκδηή όπςξ δείπεδηε ηαζ κςνίηενα ιε 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ. Ο RFX5, ημο μπμίμο δ ηζκδηζηόηδηα ιεζώκεηαζ, 

ζηαεενμπμζείηαζ ζημκ οπμηζκδηή. Παναηδνείηαζ θμζπόκ όηζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοκμθζηώκ 

πνςηεσκώκ ζημκ πονήκα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο πνμζδεδειέκμο ζημκ οπμηζκδηή 

ηθάζιαημξ. 

 

4.1.5 πλνιηθή κεηαβνιή ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο από TSA 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζαιε ηδ ζοκμθζηή ιεηααμθή ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ηςκ RJ2.2.5 

έπεζηα από επίδναζδ TSA. Γζα ημ θόβμ αοηό πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ ιζηνμζοζημζπίεξ 

μθζβμκμοηθεμηζδίςκ ηδξ Affymetrix GeneChip U133A πμο πενζέπεζ πενίπμο 22000 βμκίδζα 

βζα κα οανζδμπμζήζμοιε mRNA.από ηύηηανα RJ2.2.5 πνζκ ηαζ έπεζηα από επίδναζδ TSA βζα 

4 ή 12 ώνεξ. 260 βμκίδζα έδεζλακ ιεηααμθέξ ζηδκ έηθναζή ημοξ 3 θμνέξ ή πενζζζόηενμ 

(Πανάνηδια, Πζκαηαξ Π-1). Πμθθά από ηα βμκίδζα αοηά ανίζημκηαζ ζημ πνςιόζςια 6p21-

22 ηαζ ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα MHCII ηαζ ηςκ ζζημκώκ (Πίκαηαξ 4-1), οπμδεζηκύμκηαξ έηζζ 

Δηθφλα 4- 11: Κηλεηηθφηεηεο ησλ πξσηετλψλ HDAC1 (A), HDAC2 (B) θαη RFX5 (C) φπσο κεηξήζεθαλ λε 

FRAP πξηλ (γθξη) θαη έπεηηα απφ επίδξαζε TSA γηα 18 ψξεο (καχξν). Παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθέο 

θακπχιεο επαλαθνξάο ηνπ θζνξηζκνχ έπεηηα απφ ην «θάςηκν» ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο 

άμνλαο δείρλεη ην ρξφλν ελψ ν θάζεηνο ην πνζνζηφ θζνξηζκνχ πνπ κεηξάηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ζρέζε κε 

ηα επίπεδα θζνξηζκνχ ηεο ίδηαο πεξηνρήο πξηλ ην θάςηκν. 
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ιζα μιάδα βμκζδίςκ πμο ανίζημκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ζημ βμκζδίςια ηαζ ιμζνάγμκηαζ 

ημζκμύξ νοειζζηζημύξ ιδπακζζιμύξ ή/ηαζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πνςιαηζκζηέξ ιεηααμθέξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ έηθναζδ όθςκ αοηώκ ηςκ βμκζδίςκ. Μεθεηώκηαξ εζδζηά ηδκ έηθναζδ ηςκ 

MHCII από ηα δεδμιέκα ηςκ ιζηνμζοζημζπζώκ, παναηδνήεδηε όηζ ηα ηάλδξ Ι, ηα μπμία 

εηθνάγμκηαζ ζοζηαηζηά, επάβμοκ μνζαηά ηδκ έηθναζή ημοξ εκώ ηα ηάλδξ ΙΙ πμο δεκ 

εηθνάγμκηαζ ζηα ζοβηεηνζιέκα ηύηηανα, επάβμκηαζ από ηδκ TSA θζβόηενμ ζηζξ 4 ώνεξ ηαζ 

πενζζζόηενμ ζηζξ 12 (4-12). ημκ ηάεεημ άλμκα θαίκεηαζ δ αθθαβή ζε ζπέζδ ιε ημ δείβια 

εθέβπμο εκώ δ δζαηεημιέκδ μνζγόκηζα βναιιή δείπκεζ ηα επίπεδα έηθναζδξ ζημ δείβια 

εθέβπμο (πμο μνίγεηαζ ςξ 1). οκεπώξ, ιεηααμθή επάκς από ηδ βναιιή αοηή δείπκεζ 

επαβςβή εκώ ηάης από αοηήκ ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ. 

 

4.1.6 πδήηεζε 

Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα επζπεζνμύκ κα νίλμοκ θςξ ζημ ιδπακζζιό ηδξ βμκζδζαηήξ 

έηθναζδξ ηςκ MHCII απμοζία ημο CIITA, μ μπμίμξ είκαζ οπεύεοκμξ βζα ηδ ζηαεενμπμίδζδ 

ημο εκζζπομζώιαημξ ηαζ ηδ ζηναημθόβδζδ ηςκ ζοκεκενβμπμζδηώκ. Η οπόεεζδ ηδξ έιιεζδξ 

Πίλαθαο 4- 1: Μέγηζηε αιιαγή γνληδηαθήο 

έθθξαζεο  ±standard deviation ζηηο 4 ή 12 ψξεο 

ζε ζρέζε κε ην δείγκα ειέγρνπ γηα ηα γνλίδηα ζην 

ρξσκφζσκα 6p21. 

Δηθφλα 4- 12: Απφθξηζε ησλ MHC γνληδίσλ 

ζηελ TSA. Απνηειέζκαηα απφ ηηο 

κηθξνζπζηνηρίεο ησλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

απφ RJ2.2.5 θχηηαξα πνπ επσάζηεθαλ γηα 4 

ή 12 ψξεο κε TSA. Φαίλεηαη ην πνζφ 

κεηαβνιήο ηεο έθθξαζεο ζε ζρέζε κε ην 

δείγκα ειέγρνπ (ρσξίο πξνζζήθε TSA). 
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δνάζδξ ηδξ TSA ιέζς ηάπμζαξ άθθδξ πνςηεΐκδξ πμο επάβεηαζ ηαζ νοειίγεζ ηδκ έηθναζδ 

ηςκ MHCII απμννίπηεηαζ ηαη’ ανπήκ θόβς ηδξ ηαπείαξ ηζκδηζηήξ ηδξ απόηνζζδξ ημο βμκζδίμο. 

Δπζπθέμκ όιςξ, πζμ ζζπονή απόδεζλδ απμηεθεί ημ βεβμκόξ όηζ ακαζημθή ηδξ 

πνςηεσκμζύκεεζδξ δεκ έπεζ ηαιία επίδναζδ ζηδ δνάζδ ηδξ TSA ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA. 

Η εηηίκδζδ ηδξ ιεηαβναθήξ ιε απθή ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ οπμδεζηκύεζ όηζ 

οπάνπεζ ιζα δοκαιζηή ζζμννμπία ακάιεζα ζε HATs ηαζ HDACs δ μπμία δζαηδνεί ηα πμζμζηά 

ηδξ αηεηοθίςζδξ ζε παιδθά επίπεδα ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA. Μζα ηέημζα δοκαιζηή ζπέζδ 

έπεζ δεζπεεί βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μβημβμκζδίςκ c-fos ηαζ c-jun (Hazzalin and Mahadevan, 

2005). ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, δείπκεηαζ όηζ δ ιεεοθίςζδ ζηδ θοζίκδ 4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 

δδιζμοβεί ιζα ζζμννμπία δζανημύξ αηεηοθίςζδξ-απαηεηοθίςζδξ ηςκ θοζζκώκ ηδξ ζζηόκδξ 

πμο δζαηανάζζεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ TSA εζξ αάνμξ ηδξ δεύηενδξ. ηδ δζηή ιαξ πενίπηςζδ, 

ηα RJ2.2.5 έπμοκ ορδθά επίπεδα δζιεεοθζςιέκδξ Η3 ζηδ θοζίκδ 4, πενίπμο όζμ ζηα Raji 

πμο έπμοκ πθήνςξ εκενβό οπμηζκδηή. Σα επίπεδα αοηά είκαζ ανηεηά παιδθόηενα ζηoκ 

οπμηζκδηή ημο DRA ζηα HeLa, όπςξ έπμοκ δείλεζ ακηίζημζπα πεζνάιαηα (πανμοζζάγμκηαζ 

ζηδκ εκόηδηα 4.3), ηαζ βζ’αοηό δεκ οπεναηεηοθζώκεηαζ ηαηά ηδκ επώαζδ ιε TSA. Η ηοηηανμ-

εζδζηή δνάζδ ηδξ TSA ζηδκ οπεναηεηοθίςζδ ημο οπμηζκδηή ημο DRA ζηα RJ2.2.5 πμο δεκ 

παναηδνείηαζ ζηα HeLa, ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηα ορδθά πμζμζηά Η3Κ4me2 πμο 

δδιζμονβμύκ ηδ δοκαιζηή ζζμννμπία ακάιεζα ζηα ιζηνά πμζά HATs ηαζ ηζξ HDACs πμο 

ακζπκεύμκηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή. Δπζπθέμκ, εηηόξ από ηδκ ακαζημθή ηδξ εκγοιαηζηήξ 

ημοξ δναζηζηόηδηαξ, δ TSA ιεηααάθθεζ αοηή ηδκ ζζμννμπία επζδνώκηαξ ηαζ ζηδ 

ζηναημθόβδζδ ηςκ HDACs ζημκ οπμηζκδηή επδνεάγμκηαξ ηδ ζηναημθόβδζή ημοξ. Βμδεάηαζ 

ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ δ εκγοιαηζηή δνάζδ ηςκ θζβμζηώκ HATs ζημκ οπμηζκδηή κα 

οπενζζπύζμοκ ηαζ κα οπεναηεηοθζώζμοκ ημκ οπμηζκδηή. 

Έκα άθθμ ηοηηανμ-εζδζηό παναηηδνζζηζηό ηςκ RJ2.2.5 είκαζ ηα ορδθά πμζμζηά 

ζηναημθόβδζδξ ημο RFX5 ζε ζπέζδ ιε ηα HeLa. Σα RFX ηαζ NFY ζύιπθμηα πνμζδέκμκηαζ 

ζοκενβεζαηά ζημκ οπμηζκδηή ςξ εκζζποόζςια, ηάηζ πμο δείπκεζ ηδ ζηαεενόηενδ δμιή 

μθόηθδνμο ημο πμθο-πνςηεσκζημύ ζοιπμθόημο ζημκ οπμηζκδηή. Η ζηαεενόηδηα αοηή 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηα επίπεδα ηδξ Η3η4me2 αθθά είκαζ άβκςζημ αηόιδ εάκ οπάνπεζ ζπέζδ 

αζηίμο απμηεθέζιαημξ ή είκαζ ηαζ ηα δομ απμηεθέζιαηα ηάπμζμο άθθμο βεβμκόημξ, όπςξ εα 

ζογδηδεεί ηαζ ανβόηενα ζηδκ εκόηδηα 4.3. 

Δηηόξ όιςξ από ηζξ αηεηοθζώζεζξ ηςκ ζζημκώκ, οπάνπμοκ ηαζ άθθα βεβμκόηα πμο 

πνέπεζ κα θάαμοκ πώνα ζημκ οπμηζκδηή βζα κα λεηζκήζεζ δ ιεηαβναθή. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ηάλδξ ΙΙ βμκζδίςκ, μ CIITA ζηναημθμβεί ηζξ ηζκάζεξ CDK7 ηαζ CDK9 βζα ηδκ εηηίκδζδ ηαζ 

επζιήηοκζδ ηδξ ιεηαβναθήξ. Απμοζία CIITA, είκαζ αηόιδ άβκςζημξ μ ιδπακζζιόξ πμο 

εηηζκεί ηδ ιεηαβναθή ιε απθή ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ. Οπμζαδήπμηε ιεηααμθή ηδξ 

εέζδξ ημο βμκζδίμο ζημκ πονήκα, άκμζβια ηδξ πνςιαηίκδξ ηαζ οπεναηεηοθίςζή ηδξ δεκ 
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ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηδκ εκενβό ιεηαβναθή πμο απαζηεί ζοβηεηνζιέκεξ θςζθμνοθζώζεζξ ηδξ 

RNA pol II ζηζξ ζενίκεξ Ser2 ηαζ 5. Σμ εκζζποόζςια εα πνέπεζ κα παίγεζ εκενβό νόθμ ζε 

αοηή ηδ θάζδ ηδξ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ. Πνάβιαηζ, ημ NFY αθθδθεπζδνά ιε ηδ 

ααζζηή ιεηαβναθζηή ιδπακή, ημκ TBP (Bellorini et al., 1997) ηαζ ημκ TAFII110 ζηδ δνμζόθζθα 

(Coustry et al., 1998). Ακ ηαζ αοηό ιπμνεί κα ελδβεί ηδ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ πμθοιενάζδξ 

ζημκ οπμηζκδηή, δεκ ελδβεί ηζξ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ. Θα πνέπεζ κα 

δζενεοκδεεί δ πζεακόηδηα ζηναημθόβδζδξ ηςκ CDKs από ηα άθθα ζοζηαηζηά ημο 

εκζζπομζώιαημξ πθδκ ημο CIITA ώζηε κα δζεθεοηακεεί πθήνςξ μ νόθμξ ημο ζηδ 

ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ. 

Παναηδνείηαζ από ηδκ παναπάκς ακάθοζδ ηςκ επζβεκεηζηώκ ηνμπμπμζήζεςκ όηζ δ 

δμιή ημο οπμηζκδηή ημο DRA πανμοζζάγεζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα δζαθμνεηζηά ηύηηανα, 

ακάθμβα εάκ ηα ηύηηανα αοηά εηθνάγμοκ ζοζηαηζηά ημ βμκίδζμ ή επαβώιεκα από IFNβ. Οζ 

δζαθμνέξ ημοξ δεκ μθείθμκηαζ ζηδ δνάζδ ηδξ εκενβμύ ιεηαβναθήξ ηαεώξ δ ιεθέηδ έβζκε ζε 

ιεηαθθαβιέκδ ηοηηανζηή ζεζνά πμο δεκ έπεζ ημ CIITA ηαζ ζοκεπώξ δεκ εηθνάγεζ ημ βμκίδζμ. 

ε αοηή ηδ δζαθμνεηζηή δμιή πμο ιπμνεί κα ιεηαθνάγεηαζ ςξ δζαθμνεηζηέξ ιεηα-

ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ (ππ Η3Κ4me2) ή δζαθμνεηζηή μνβάκςζδ ηδξ εονύηενδξ 

μνβάκςζδξ ηδξ πνςιαηίκδξ (π.π. δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ πνόζδεζδξ ζημ πθέβια- MARs, loop 

structure) μθείθεηαζ δ δζαθμνεηζηή εοαζζεδζία ημο οπμηζκδηή ζηζξ δζάθμνεξ πδιζηέξ εκώζεζξ- 

ακαζημθείξ. 

Παναημθμοεώκηαξ ηδ ιεηααμθή ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ έπεζηα από ακαζημθή ηδξ 

απαηεηοθίςζδξ ζηα RJ2.2.5 ιε ιζηνμζοζημζπίεξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ, παναηδνήζαιε όηζ 

πμθθά βμκίδζα ιεηααάθθμοκ ηδκ έηθναζδ ημοξ. Αοηά ιπμνμύκ κα μιαδμπμζδεμύκ ςξ 

βμκίδζα εονύηενςκ μζημβεκεζώκ βμκζδίςκ όπςξ είκαζ ηα MHCII ή μζ ζζηόκεξ πμο ηα ιέθδ ηδξ 

ηάεε ιζαξ ζοκ-νοειίγμκηαζ. Δλεηάγμκηαξ όιςξ ημ αζμθμβζηό νόθμ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ, 

παναηδνμύιε μηζ πμθθά από αοηά ζοιιεηέπμοκ ζε πανόιμζεξ αζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ πςνίξ 

κα νοειίγμκηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ αηνζαώξ ιδπακζζιμύξ. Γζα πανάδεζβια, πνμηύπηεζ όηζ πμθθά 

από ηα ιεηαααθθόιεκα βμκίδζα εκέπμκηαζ ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ. Αοηό ιπμνεί κα 

ενιδκεοηεί ιε δομ ηνόπμοξ: (i) δ ιεθέηδ βίκεηαζ ζε ηύηηανα ημο ακμζμπμζδηζημύ ηαζ ζοκεπώξ 

ηα βμκίδζα αοηά είκαζ ζηακά (poised) κα εηθναζημύκ ζηα ζοβηεηνζιέκα ηύηηανα ή (ii) δ TSA 

επδνεάγεζ ηδκ έηθναζδ/ζδιαημδόηδζδ ηςκ ηύνζςκ νοειζζηώκ ηςκ ακμζμθμβζηώκ 

απμηνίζεςκ ιεηααάθθμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα έιιεζα ηα βμκίδζα ζηόπμοξ ημοξ. Γζα ηδκ επζθμβή 

ημο εκόξ ή ημο άθθμο ιμκηέθμο, επζθέλαιε κα ιεθεηήζμοιε ημ ιδπακζζιό ηδξ επαβςβήξ ημο 

βμκζδίμο STAT1 πμο είκαζ ημ ηύνζμ ζδιαημδμηζηό ιόνζμ ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ ημο 

ηοηηάνμο ζηζξ ζκηενθενόκεξ. 
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4.2 ΔΛΔΓΥΟ ΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΗΩΝ ΣΖ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΖ 
ΑΠΟΚΡΗΖ ΑΠΟ ΔΠΗΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΔ 

 

4.2.1 Σξνπνπνίεζε ηεο αλνζνινγηθήο απόθξηζεο από ηελ TSA. 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, δ πμνήβδζδ TSA ζηα ηύηηανα μδήβδζε ζηδ 

ιεηααμθή ηδξ έηθναζδξ πμθθώκ βμκζδίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ, 

όπςξ ανέεδηε ιε ηδ πνήζδ ιζηνμζοζημζπζώκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ. Αοηό θαίκεηαζ ηαηά ηδκ 

ζενανπζηή μιαδμπμίδζδ (hierarchical clustering) ηςκ ιεηαααθθόιεκςκ βμκζδίςκ πμο θαίκεηαζ 

ζηδκ εζηόκα 4-14. Πμθθά από ηα βμκίδζα πμο ιεηααάθθμκηαζ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακμζμθμβζηή 

απόηνζζδ ηςκ ηοηηάνςκ. Γζα πενεηαίνς ιεθέηδ, επζθέλαιε ηα βμκίδζα πμο απακηάκε ζε 

ζκηενθενόκεξ ηύπμο Ι ή ΙΙ (Der et al., 1998), έκα ιμκμπάηζ πμο απμηεθεί ημ ηύνζμ ηιήια ηδξ 

ιδ εζδζηήξ ακμζίαξ. Μεθεηήζαιε ηδ ιεηααμθή ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ αοηώκ από ηα 

δεδμιέκα ηςκ ιζηνμζοζημζπζώκ μιαδμπμζώκηαξ ηα ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ αοημ-μνβακςκόιεκςκ 

πανηώκ (Self Organizing Maps – SOM) (Tamayo et al., 1999) ζε μιάδεξ 2x2 (4-13).  

Από ηζξ μιάδεξ αοηέξ λεπςνίγεζ ημ βμκίδζμ STAT1, μ ηύνζμξ ζδιαημδόηδξ ηςκ 

ζκηενθενμκώκ. Η πνςηεΐκδ STAT1 εηθνάγεηαζ ζοζηαηζηά ηαζ έπεζηα από ζδιαημδόηδζδ IFN  

Δηθφλα 4- 13: Οκαδνπνίεζε SOM ησλ γνληδίσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηελ έθθξαζή ηνπο απφ IFNγ. (Α) Η 

έθθξαζε ησλ γνληδίσλ απηψλ κειεηήζεθε απφ ηα δεδνκέλα ησλ κηθξνζπζηνηρηψλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ 

έπεηηα απφ 4 ή 12 ψξεο TSA ζε ζρέζε κε ην δείγκα ειέγρνπ. Ο θάζεηνο άμνλαο κεηξάεη ην ινγάξηζκν κε 

βάζε ην 2 ηεο κεηαβνιήο ηεο έθθξαζεο. Σν κεδέλ δείρλεη θακία κεηαβνιή ελψ ην 1 ηζνχηαη κε 2x επαγσγή. 

Σν -1 κε 2x θαηαζηνιή θνθ. Αξηζηεξά ζε θάζε θνπηί είλαη νη 4 ψξεο θαη δεμηά νη 12 ψξεο. ην  (i) θαίλνληαη 

γνλίδηα πνπ θαηαζηέιινληαη ιίγν ζηηο 4 ψξεο θαη επάγνληαη ζηηο 12, ζην (ii) γνλίδηα πνπ θαηαζηέιινληαη ζηηο 

4 ή 12 ψξεο, ζην (iii) γνλίδηα πνπ επάγνληαη ιίγν ζηηο 4 θαη πνιχ ζηηο 12 θαη ζην (iv) είλαη απηά πνπ 

επάγνληαη ζηηο 12 ψξεο κφλν. Δπάλσ αξηζηεξά ζε θάζε θνπηί θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ γνληδηψλ θάζε 

νκάδαο. (Β) Ιεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ γνληδίσλ ηεο νκάδαο (iii) απφ ην (A) φπνπ θαίλνληαη ηα γνλίδηα-

κέιε ηεο νκάδαο θαη ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηνπο (θφθθηλν: επαγσγή, πξάζηλν: θαηαζηνιή). 
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Δηθφλα 4- 14: Ιεξαξρηθή νκαδνπνίεζε (hierarchical clustering) κε πιήξε ζχλδεζε (complete linkage) ησλ 

γνληδίσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηελ έθθξαζή ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 4x ζηηο 4 ή 12 ψξεο. 
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εκενβμπμζείηαζ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζημκ πονήκα όπμο εηηόξ ηςκ άθθςκ εκενβμπμζεί ηαζ ηδ 

ιεηαβναθή ίδζμο ημο βμκζδίμο ηδξ βζα κα εκζζπύζεζ ηδ ζδιαημδόηδζδ. Από ηα δεδμιέκα ηςκ 

ιζηνμζοζημζπζώκ θάκδηε όηζ δ πμνήβδζδ TSA είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ επαβςβή πθήεμοξ 

βμκζδίςκ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απόηνζζδξ ηαζ ημο ίδζμο ημο STAT1. Η ιεθέηδ ημο ιδπακζζιμύ 

αοηήξ ηδξ επαβςβήξ απμηηά ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαεώξ (i) δ πνςηεΐκδ αοηή νοειίγεζ ηδκ 

έηθναζδ ηςκ πενζζζόηενςκ  άθθςκ βμκζδίςκ πμο ιεθεηώκηαζ ζηδκ εζηόκα 4-13 ηαζ (ii) δ 

έηθναζή ηδξ οπόηεζηαζ άιεζα ζημκ έθεβπμ ηςκ ηύνζςκ ηοημηζκώκ νοειζζηώκ ηδξ ιδ εζδζηήξ 

ακμζίαξ πμο είκαζ μζ ζκηενθενόκεξ. 

 

4.2.2 Δπαγσγή ηνπ STAT1 από αλαζηνιή ηεο απαθεηπιίσζεο 

Από ηζξ ιζηνμζοζημζπίεξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ πνμηύπηεζ όηζ ημ STAT1 επάβεηαζ ιε ανβό 

νοειό από TSA, δδθαδή ζηζξ 12 ώνεξ ηαζ όπζ ζηζξ 4 (4-13Β). Γζα επζαεααίςζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ αοηώκ ιεθεηήζαιε ηδκ έηθναζδ ημο βμκζδίμο ιε qRT-PCR ηαζ ανήηαιε όηζ 

δ επαβςβή λεηζκά από ηζξ 6 ώνεξ ηαζ αολάκεηαζ ιέπνζ ηζξ 12 ώνεξ πμο ελεηάζηδηε (εζηόκα 4-

Δηθφλα 4- 15: Κηλεηηθή επάγσγήο ηνπ STAT1 απφ TSA. (Α) Μέηξεζε ηνπ mRNA ηνπ STAT1 κε qRT-PCR ζε 

RJ2.2.5 πνπ είραλ επσαζηεί κε TSA γηα ηνπο αλαγξαθφκελνπο ρξφλνπο. (Β) Σελ θηλεηηθή ηνπ mRNA 

αθνινπζεί θαη ε πξσηεΐλε φπσο θαίλεηαη κε western blot κε α-STAT1 αληίζσκα. Γεχηεξν western blot κε 

αληίζσκα γηα ηελ RNA Pol II αθνινχζεζε γηα λα επηβεβαησζεί φηη έρνπλ θνξησζεί ίζεο κάδεο ζπλνιηθήο 

πξσηεΐλεο ζε φια ηα δείγκαηα. Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο κε α-acH3 (C), α-acH4 (D) θαη α-GCN5 

(E) έδεημε φηη νη αθεηπιηψζεηο ζηνλ ππνθηλεηή απμάλνληαη πξηλ ηελ αχμεζε ηεο ζηξαηνιφγεζεο ηεο 

αθεηπινηξαλζθεξάζεο GCN5. 
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15Α). Η αύλδζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζημ ηύηηανμ αημθμοεεί ηδκ αύλδζδ ημο mRNA ηαζ δεκ είκαζ 

μναηή ζηζξ 6 ώνεξ πανά ιόκμ ζηα ααζζηά επίπεδα, όπςξ έδεζλε western blot ιε ακηίζςια 

βζα ηδ ζοκμθζηή STAT1 πνςηεΐκδ (STAT1α ηαζ STAT1α ζζμιμνθέξ) (4-15Β). Σα απαναίηδηα 

ζημζπεία βζα ηδκ έηθναζδ ημο STAT1 έπμοκ παναηηδνζζηεί ηαζ ανίζημκηαζ ζημ ζκηνόκζμ 1 ημο 

βμκζδίμο (Bai and Merchant, 2003; Wong et al., 2002) . Υνδζζιμπμζώκηαξ εηηζκδηέξ βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, ιεθεηήζαιε ιε ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ από RJ2.2.5 πμο 

είπακ επςαζηεί ιε TSA βζα δζάθμνμοξ πνόκμοξ ηδκ ηζκδηζηή ηςκ αηεηοθζώζεςκ ηςκ ζζημκώκ 

Η3 (4-15C) ηαζ Η4 (4-15D) ηαεώξ επίζδξ ηαζ ηδ ζηναημθόβδζδ ηδξ αηεηοθμηνακζθενάζδξ 

GCN5. Η οπεναηεηοθίςζδ ηςκ ζζημκώκ λεηζκάεζ ήδδ από ηζξ 2 ώνεξ επώαζδξ ιε TSA εκώ δ 

ζηναημθόβδζδ ημο GCN5 αολάκεηαζ ζηζξ 6 ώνεξ (4-15Δ). 

Σμ STAT1 είκαζ έκα ζοζηαηζηά ιεηαβναθόιεκμ βμκίδζμ ημ μπμίμ αολάκεζ ηα επίπεδα 

έηθναζήξ ημο έπεζηα από IFN. Αοηό ελδβεί ηα ορδθά ααζζηά επίπεδα αηεηοθζώζεςκ. Η TSA 

ακαζηέθθμκηαξ ηζξ απαηεηοθάζεξ, αολάκεζ άιεζα ηζξ αηεηοθζώζεζξ ζημκ οπμηζκδηή ηαεώξ 

απμιέκεζ ιόκμ δ δνάζδ ηςκ αηεηοθμηνακζθεναζώκ πμο εοεύκμκηαζ βζα ηδ ζοζηαηζηή 

έηθναζδ ημο βμκζδίμο. Πανόθα αοηά, αοηό δεκ είκαζ ανηεηό βζα ηδκ επαβςβή ηδξ 

ιεηαβναθήξ ζύιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημο qRT-PCR. ηζξ 6 ώνεξ TSA, ηάπμζμξ άθθμξ 

ιδπακζζιόξ πνέπεζ κα εκενβμπμζείηαζ πμο επζηνέπεζ, ζε ζοκδοαζιό πζεακώξ ιε ηδ 

ζηναημθόβδζδ επζπθέμκ GCN5, ηδκ αύλδζδ ηςκ νοειώκ ηδξ ήδδ εκενβμύ ιεηαβναθήξ. 

 

4.2.3 Καηαζηνιή ηεο κεηαγξαθήο ηνπ STAT1 από ηελ πξσηεΐλε c-Myc. 

ηδ ζοκέπεζα ιεθεηήζαιε ιε qRT-PCR ηδ ααζζηή έηθναζδ ηαζ ηδκ ηζκδηζηή επαβςβήξ 

ημο STAT1 από IFNβ ζηα RJ2.2.5 ηαζ βζα ζύβηνζζδ ζε Raji πμο είκαζ ηα ανπζηά ηύηηανα από 

ηα μπμία πνμένπμκηαζ ηα πνώηα. Πανάθθδθα ζοβηνίκαιε ηδκ επαβςβή ζε Wil2-NS πμο είκαζ 

ιζα άθθδ Β θειθμηοηηανζηή ζεζνά πμο δεκ πνμένπεηαζ από θέιθςια Burkitt ηαζ ζηα HeLa 

βζα κα ελεηάζμοιε εάκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηδκ έηθναζδ πμο μθείθμκηαζ ζημοξ 

δζαθμνεηζημύξ ηοηηανζημύξ ηύπμοξ. Σα RJ2.2.5 είπακ αηνζαώξ ηα ίδζα επίπεδα έηθναζδξ ηαζ 

ηζκδηζηή επαβςβήξ STAT1 ιε ηα Raji (ηα δεδμιέκα δεκ δείπκμκηαζ) αθθά ηα Wil2-NS ηαζ ηα 

HeLa είπακ πμθύ ιεβαθύηενα ααζζηά επίπεδα ηαζ επάβμκηακ πενίπμο ημ ίδζμ ηαηαθήβμκηαξ 

ζε πμθύ ορδθόηενα ηεθζηά επίπεδα (4-16Α). Θα ήηακ ίζςξ ακαιεκόιεκμ ηα Wil2-NS κα 

έιμζαγακ πενζζζόηενμ ιε ηα RJ2.2.5 πανά ιε ηα HeLa εάκ οπέεεηε ηακείξ όηζ ημ βμκίδζμ 

STAT1 εηθνάγεηαζ θζβόηενμ ζηα Β θειθμηύηηανα απ’ όηζ ζημοξ ζκμαθάζηεξ. Κάηζ ηέημζμ όιςξ 

δεκ πνμηύπηεζ από ηα παναπάκς πεζναιαηζηά δεδμιέκα ηαζ ζοκεπώξ ελάβεηαζ ημ 

ζοιπέναζια πςξ ηα παιδθόηενα επίπεδα STAT1 μθείθμκηαζ ζε ηάπμζμ άθθμ πανάβμκηα 

πμο οπάνπεζ ζηα RJ2.2.5 ηαζ Raji αθθά όπζ ζηα Wil2-NS ηαζ ζηα HeLa. 

Σα Raji πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt. Σα θειθώιαηα αοημύ ημο ηύπμο έπμοκ ιζα 

ιεηαηόπζζδ ημο πνςιμζώιαημξ 8 ζημ 14 - t(8;14) - δ μπμία εέηεζ ημ μβημβμκίδζμ c-MYC οπό 
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ημκ έθεβπμ εκόξ εκζζποηή ακμζμζθαζνίκδξ (Taub et al., 1982) ιε απμηέθεζια ηδ ζοζηαηζηή 

ιεηαβναθή ημο ζηα ηύηηανα αοηά (Erikson et al., 1983) ηαζ ηδκ απμνύειζζδ ημο ηοηηανζημύ 

ηύηθμο. Δπζπθέμκ, ζημ ιεηαημπζζιέκμ αθθδθόιμνθμ ζοζζςνεύμκηαζ ιεηαθθαβέξ πμο 

ζηαεενμπμζμύκ ηδκ πνςηεΐκδ μδδβώκηαξ ζε αηόιδ ιεβαθύηενα επίπεδα έηθναζήξ ηδξ 

(Rabbitts et al., 1983). Σα Wil2-NS δεκ πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt ηαζ ηα ηύηηανα 

αοηά πενζέπμοκ πμθύ παιδθόηενα επίπεδα c-Myc. 

Δίκαζ ήδδ βκςζηό όηζ μ θςζθμνοθζςιέκμξ STAT1 εζζένπεηαζ ζημκ πονήκα ηαζ 

ηαηαζηέθθεζ ηδκ έηθναζδ ημο θοζζμθμβζημύ c-MYC (Ramana et al., 2000). Δλεηάζαιε 

θμζπόκ ημ εκδεπόιεκμ κα νοειίγεζ δ c-Myc πνςηεΐκδ ηα επίπεδα έηθναζδξ ημο STAT1. Σα 

επίπεδα έηθναζδξ ηδξ c-Myc πνςηεΐκδξ ιεζώκμκηαζ δναιαηζηά ηαηά ηδκ επώαζδ RJ2.2.5 ιε 

TSA (4-16Β). Πανόιμζα ηζκδηζηή αημθμοεεί ηαζ δ ιεηαβναθή ημο βμκζδίμο όπςξ έδεζλε qRT-

PCR ιε εηηζκδηέξ πμο ακαβκςνίγμοκ ηόζμ ημ θοζζμθμβζηό όζμ ηαζ ημ ιεηαημπζζιέκμ 

αθθδθόιμνθμ (4-16C). Με ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ πνδζζιμπμζώκηαξ ακηίζςια βζα 

ημ c-Myc εκημπίζαιε ζηναημθόβδζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζημκ οπμηζκδηή ημο STAT1 πμο 

ιεζώκμκηακ ζηαδζαηά ηαηά ηδκ επώαζδ ιε TSA, αημθμοεώκηαξ ηδ δζαεεζζιόηδηα ηδξ 

πνςηεΐκδξ ζημ ηύηηανμ. 

Δηθφλα 4- 16: (Α) Μειέηε ηεο έθθξαζεο ηνπ STAT1 κε qRT-PCR έπεηηα απφ επψαζε κε IFNγ γηα ηνπο 

αλαγξαθφκελνπο ρξφλνπο ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο γηα ζχγθξηζε. (Β) Western blot ζε ζπλνιηθφ 

πξσηετληθφ εθρχιηζκα απφ RJ2.2.5 κε αληίζσκα ελαληίνλ ηεο MYC πξσηεΐλεο πνπ δείρλεη ηα επίπεδά ηεο λα 

κεηψλνληαη ηαρχηαηα κε ηελ πξνζζήθε TSA. (C) qRT-PCR γηα αλίρλεπζε ηνπ mRNA ηνπ c-MYC δείρλεη 

ηαρχηαηε κείσζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ έπεηηα απφ TSA, ζε αληηζηνηρία κε ηα πξσηετληθά επίπεδα. 

(D) Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο κε αληίζσκα γηα ην c-Myc θαη q-PCR γηα ηνλ ππνθηλεηή ηνπ STAT1 

δείρλεη πςειή πξφζδεζε ηεο πξσηεΐλεο ε νπνία φκσο κεηψλεηαη θαζψο ηα θχηηαξα επσάδνληαη ζε TSA. 
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Η έηθναζδ ηςκ c-MYC ηαζ STAT1 ζημ ηύηηανμ αημθμοεμύκ ακηίζηνμθεξ ηζκδηζηέξ. 

ύβηνζζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ ηςκ δομ βμκζδίςκ ζημοξ δομ ηύπμοξ θειθμηοηηάνςκ, ηα 

RJ2.2.5 ηαζ ηα Wil2-NS έδεζλε αοηή ηδκ ακηίζηνμθδ ζπέζδ ημοξ (4-17Α, Β). Σα RJ2.2.5 έπμοκ 

ορδθά επίπεδα c-Myc πμο ιεζώκμκηαζ ιε TSA αθθά παναιέκμοκ αιεηάαθδηα από IFNβ 

ηαεώξ ημ βμκίδζμ νοειίγεηαζ από ημκ εκζζποηή ηδξ ακμζμζθαζνίκδξ (4-17Β). Ακηίεεηα βζα ημ 

STAT1 mRNA, έπμοκ παιδθόηενδ έηθναζδ ζε ζπέζδ ιε ηα Wil2-NS (πενίπμο 12x) αθθά 

επάβεηαζ ζζπονά ιε TSA (~40x) ηαεώξ ημ c-Myc ηαηαζηέθθεηαζ εκώ δ IFNβ επάβεζ θζβόηενμ, 

βύνς ζηζξ 8x (4-18Α). Σα Wil2-NS δεκ επάβμοκ STAT1 ιε TSA αθθά εηθνάγμοκ ημ βμκίδζμ 

πμθύ ζζπονά έπεζηα από IFNβ εκώ έπμοκ πμθύ παιδθά επίπεδα έηθναζδξ c-Myc. 

Παναηδνείηαζ θμζπόκ δ πνόζδεζδ ηδξ c-Myc πνςηεΐκδξ ζημκ οπμηζκδηή ημο STAT1 ηαζ 

δ ακηίζηνμθδ ζπέζδ ζηδκ έηθναζδ ηςκ δομ βμκζδίςκ. Γζα κα επζαεααζώζμοιε όηζ ημ c-Myc 

ηαηαζηέθθεζ ηδ ιεηαβναθή ημο STAT1, ηθςκμπμζήζαιε ιε RT-PCR ηδ ιεηαθθαβιέκδ ιμνθή 

ηδξ πνςηεΐκδξ πμο εηθνάγεηαζ ζηα RJ2.2.5 (mMyc – mutant Myc) ζε θμνέα έηθναζδξ δζ-

ηζζηνμκζημύ ιδκύιαημξ ώζηε κα ζοκεηθνάγεηαζ ιε GFP ηαζ ηδκ οπενεηθνάζαιε ζε HeLa 

ηύηηανα. Σα HeLa επζθέπεδηακ δζόηζ, εηηόξ ηδξ εύημθδξ δζαιόθοκζήξ ημοξ, δεκ 

οπενεηθνάγμοκ c-Myc ηαζ ζοκεπώξ ιπμνμύιε κα ιεθεηήζμοιε απεοεείαξ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ 

έηθναζήξ ημο. Με ηδκ πανάθθδθδ παναβςβή GFP από ημ πθαζιίδζμ, ήηακ δοκαηή δ έιιεζδ 

ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ έηθναζδξ ημο mMyc ζε ηάεε ηύηηανμ. Η ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ 

έηθναζδξ ημο STAT1 έβζκε ιε ακηίζςια βζα ηδ ζοκμθζηή πνςηεΐκδ ηαζ έιιεζδ πνώζδ ιε 

ηόηηζκμ θεμνίγςκ δεύηενμ ακηίζςια. Οζ ιεηνήζεζξ ημο θεμνζζιμύ ζημ πνάζζκμ (mMyc) ηαζ 

ζημ ηόηηζκμ ηακάθζ (STAT1) πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηοηηανμιεηνία νμήξ ηαζ ημ ηάεε 

ηύηηανμ ημπμεεηήεδηε ζε δζάβναιια δζαζπμνάξ (scatter plot) όπμο ζημκ ηάεεημ άλμκα 

θαίκεηαζ δ ιέηνδζδ ζημ FL2-H (ηόηηζκμ) ηαζ ζημκ μνζγόκηζμ ζημ FL1-H (πνάζζκμ). Σα 

ηύηηανα δζαιμθύκεδηακ ιε ημ θμνέα ιόκμ ή ιε ημ θμνέα έηθναζδξ ημο mMyc ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, αθμύ είπακ εηθνάζεζ ηδκ πνςηεΐκδ, έβζκε εκδμηοηηάνζα πνώζδ ιε ημ α-STAT1 

Δηθφλα 4- 17: Μέηξεζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ STAT1(Α) θαη  c-MYC (Β) κε qRT-PCR ζε RJ2.2.5 θαη 

Wil2-NS Β ιεκθνθχηηαξα έπεηηα απφ επίδξαζε TSA ή IFNγ γηα 24 ψξεο. Απφ ηα δπν γξαθήκαηα θαίλεηαη ε 

αληίζηξνθε ζρέζε ζηελ έθθξαζε ησλ δπν γνληδίσλ. 
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ακηίζςια ηαζ μ θεμνζζιόξ ακα ηύηηανμ ιεηνήεδηε ιε ηοηηανμιεηνία νμήξ. Σα δεδμιέκα 

πανμοζζάγμκηαζ ςξ δζαβνάιιαηα δζαζπμνάξ βζα ημ ηάεε δείβια (εζηόκα 4-18Α) όπμο επάκς 

θαίκεηαζ ημ GFP ιόκμ ημο ζακ δείβια εθέβπμο ηαζ ηάης ημ mMyc ζοκ ημ GFP. ηα 

βναθήιαηα ελεηάγμοιε δομ πενζμπέξ, ηζξ R3 ηαζ R4 πμο θαίκμκηαζ ζηδκ 4-18Α όπμο έπμοιε 

ακηίζημζπα ηύηηανα ιε παιδθή ηαζ ορδθή έηθναζδ GFP (ηαζ mMyc ζηα ακηίζημζπα δείβιαηα). 

Η ζύβηνζζδ ηςκ επζπέδςκ θεμνζζιμύ ζημ ηόηηζκμ (4-18Β) ακάιεζα ζηα ROI R3 ηαζ R4 

δείπκεζ όηζ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ακελάνηδηα από ηα επίπεδα έηθναζδξ GFP. 

Ακηίεεηα, ζημ ηάης βνάθδια ηδξ εζηόκαξ 4-18Β θαίκεηαζ όηζ ηα πενζζζόηενα ηύηηανα ζηδκ 

R4 (ορδθή έηθναζδ mMyc) έπμοκ παιδθόηενδ έηθναζδ STAT1 ζε ζπέζδ ιε αοηά ηδξ R3 

(παιδθή έηθναζδ mMyc). Γείπκεηαζ θμζπόκ όηζ απθή οπενέηθναζδ ημο Myc ιπμνεί κα 

ηαηαζηείθεζ ηα ααζζηά επίπεδα έηθναζδξ ημο STAT1 ενιδκεύμκηαξ έηζζ ηα παιδθόηενα 

επίπεδα έηθναζήξ ημο ζηα ηύηηανα από θέιθςια Burkitt. 

 

Δηθφλα 4- 18: (Α) HeLa θχηηαξα δηακνιχλζεθαλ κε πιαζκίδηα ππεξέθθξαζεο κφλν GFP (επάλσ) ή GFP 

θαη mMyc (θάησ) (θαλάιη FL1-H) θαη έγηλε ελδνθπηηάξηα ρξψζε κε α-STAT1 (θαλάιη FL2-H). Έπεηηα 

απφ θπηηαξνκεηξία ξνήο, ηα δεδνκέλα ηνπ θζνξηζκνχ αλά θχηηαξα παξηζηάλνληαη ζε δηαγξάκκαηα 

δηαζπνξάο. ηνλ νξηδφληην άμνλα θαίλεηαη ην θαλάιη FL1-H φπνπ κεηξάηαη ην GFP θαη ζηνλ θάζεην ην 

FL2-H φπνπ κεηξάηαη ην STAT1. ην θάζε γξάθεκα θαίλνληαη νη δπν πεξηνρέο (ROI) πνπ εμεηάδνληαη 

δίπια. (Β) Φζνξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ζην FL2-H φπνπ κεηξψληαη νη πνζφηεηεο STAT1 πξσηεΐλεο αλά 

θχηηαξν (νξηδφληηνο άμνλαο). ε θάζε γξάθεκα θαίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο πεξηνρέο R3 (καχξε γξακκή - ρακειή έθθξαζε GFP) θαη R4 (πξάζηλε γξακκή - πςειή 

έθθξαζε GFP) ζε θχηηαξα πνπ ππεξεθθξάδνπλ απιά GFP (επάλσ) ή GFP θαη mMyc (θάησ). 
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4.2.4 Δλεξγνπνίεζε ηνπ STAT1 από TSA. 

Καηά ηδκ επώαζδ ιε TSA, οπενπανάβεηαζ ζηα ηύηηανα STAT1 αθθά ηαζ πθήεμξ 

άθθςκ βμκζδίςκ πμο απακημύκ ζε ζκηενθενόκεξ, όπςξ δείπκμοκ ηα απμηεθέζιαηα από ηζξ 

ιζηνμζοζημζπίεξ. Όθα αοηά ηα βμκίδζα νοειίγμκηαζ από ημ ζδιαημδμηζηό ιμκμπάηζ JAK-

STAT. Ο STAT1 πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ επώαζδ ιε TSA εα πνέπεζ κα εκενβμπμζδεεί βζα 

ιπμνέζεζ κα νοειίζεζ ηδ ιεηαβναθή ηςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ημο. Η εκενβμπμίδζή ημο βίκεηαζ 

ιε θςζθμνοθίςζδ ηδξ ηονμζίκδξ 701 (Y701) πμο επζηνέπεζ ημ δζιενζζιό ηδξ πνςηεΐκδξ ηαζ 

ηδκ είζμδμ ζημκ πονήκα (Shuai et al., 1992). 

Δλεηάζαιε θμζπόκ εάκ μ STAT1 εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδκ επώαζδ ιε TSA. Δθέβπεδηε 

ηαηανπήκ ιε western blot εάκ θςζθμνοθζώκεηαζ ζηδκ Τ701 ιε ακηίζςια πμο ακαβκςνίγεζ 

εζδζηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηνμπμπμίδζδ ημο STAT1. ηδκ εζηόκα 4-19Α θαίκεηαζ όηζ οπάνπεζ 

θςζθμνοθίςζδ ζηδκ Τ701 έπεζηα από 12 ώνεξ επώαζδ ιε TSA ή επώαζδ ιε IFNβ, εκώ 

παναηδνείηαζ ηαζ ζοκένβεζα ηδξ TSA ιε ηδκ IFNβ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο STAT1. Σα HeLa 

±IFNβ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ εεηζηό δείβια εθέβπμο αθμύ ζε αοηά ημ JAK-STAT ιμκμπάηζ 

έπεζ ιεθεηδεεί δζελμδζηά. Γζα κα επζαεααζςεεί όηζ μ εκενβμπμζδιέκμξ STAT1 είκαζ πθήνςξ 

θεζημονβζηόξ, εθέβλαιε ιε EMSA ηδκ ζηακόηδηα ημο κα πνμζδέκεζ DNA. Πνάβιαηζ ζηζξ 12 

ώνεξ TSA αθέπμοιε ηδ δδιζμονβία STAT1 ζοιπθόηςκ ζημ DNA ηαζ ζοκένβεζα ηδξ TSA ιε 

ηδκ IFNβ (εζηόκα 4-19Β), όπςξ αηνζαώξ ηαζ ζηδ θςζθμνοθίςζδ ηδξ πνςηεΐκδξ. Άνα ηαηά 

Δηθφλα 4- 19: Δλεξγνπνίεζε ηνπ STAT1 απφ TSA. (A) Western blot ζε ζπλνιηθά πξσηετληθά εθρπιίζκαηα 

απφ RJ2.2.5 θαη HeLa κε αληηζψκαηα γηα phospho-STAT1 (Y701), ζπλνιηθφ STAT1 θαη RNA Pol II γηα λα 

ειέγμνπκε ηα ζπλνιηθά επίπεδα πξσηεΐλεο ζε θάζε δείγκα. (Β) EMSA κε νιηγνλνπθιενηίδην GAS απφ ηε 

ξπζκηζηηθή αιιεινπρία ηνπ FcγR πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνζδέλεη STAT1 νκνδηκεξή. Γηα επηβεβαίσζε φηη ε 

δψλε πνπ θαίλεηαη κε ην βέινο είλαη ζχκπινθα πνπ πεξηέρνπλ STAT1, έγηλε θαη supershift κε αληίζσκα α-

STAT1 ζηα αληίζηνηρα δείγκαηα πνπ είλαη ζεκεησκέλα κε (+) επάλσ. 
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ηδκ επώαζδ ιε TSA, μ STAT1 πμο οπενπανάβεηαζ είκαζ ηαζ θςζθμνοθζςιέκμξ ηαζ 

πζεακόηαηα νοειίγεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ οπόθμζπςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ημο πμο αθέπμοιε ζηζξ 

ιζηνμζοζημζπίεξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ κα ιεηααάθθμοκ ηδκ έηθναζή ημοξ, ελδβώκηαξ ιε αοηόκ 

ημκ ηνόπμ ηδκ επαβςβή ηδξ ακμζμθμβζηήξ απόηνζζδξ. 

 

4.2.5 Ζ TSA ελεξγνπνηεί ην κνλνπάηη ηεο κε εηδηθήο αλνζίαο κέζσ 

παξαγσγήο ηληεξθεξόλεο ηύπνπ Η 

Δθόζμκ αθέπμοιε ιεηααμθέξ ζηδκ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ πμο απακηάκε ζε IFN, 

οπάνπεζ πάκηα ημ εκδεπόιεκμ όθα αοηά ηα βεβμκόηα κα μθείθμκηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ ηοημηίκδ δ 

μπμία κα είκαζ οπεύεοκδ ηαζ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο STAT1. Γζα κα ελεηάζμοιε ηδκ 

πανμοζία ζκηεθενόκδξ ζημ ενεπηζηό ιέζμ πμο έπμοιε αάθεζ ηδκ TSA, επςάζαιε RJ2.2.5 ιε 

TSA βζα δζάθμνμοξ πνόκμοξ. ηδ ζοκέπεζα ηα ηύηηανα απμιαηνύκεδηακ ηαζ ημ οπενηείιεκμ 

ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιπήηε ζε αναίςζδ 50% ζε ηαθθζένβεζεξ HeLa. Δάκ ζηα RJ2.2.5 πανάβεηαζ 

Δηθφλα 4- 20: Παξαγσγή IFN ζηα RJ2.2.5 κε TSA. (A, B, C). Κχηηαξα HeLa επσάζηεθαλ γηα 24 ψξεο κε 

IFNγ ή IFNα ή ππεξθείκελν απφ θαιιηέξγεηα RJ2.2.5 κε ή ρσξίο TSA γηα ηνπο αλαγξαθφκελνπο ρξφλνπο. 

ηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθε RNA θαη αθνινχζεζε qRT-PCR κε εθθηλεηέο γηα STAT1 (ζηφρνο IFN ηχπνπ Ι 

θαη ΙΙ) (A), ISG54 πνπ απαληά κφλν ζε ηχπνπ Ι IFN (Β) θαη IRF1 πνπ απαληά κφλν ζε IFN ηχπνπ ΙΙ (C).  

(D) qRT-PCR ζε RNA απφ RJ2.2.5 πνπ είραλ επσαζηεί κε TSA γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο. Δμεηάζηεθε ε 

κεηαγξαθή γνληδίσλ ηνπ κνλνπαηηνχ ηελ ηεο αληηηθήο απφθξηζεο ηνπ θπηηάξνπ. (E) Η ελεξγνπνίεζε ηνπ 

PRDIII/I κειεηήζεθε κε EMSA ρξεζηκνπνηψληαο ζπλνιηθά πξσηετληθά εθρπιίζκαηα απφ RJ2.2.5 πνπ είραλ 

επσαζηεί κε TSA ή δίθισλν RNA (dsRNA) σο ζεηηθφ δείγκα ειέγρνπ. Παξάιιεια ηαπηνπνηήζεθε ε 

πξφζδεζε IRF3 ή IRF7 κε supershift κε ηα θαηάιιεια αληηζψκαηα. (F) EMSA κε ζπλνιηθφ πξσηετληθφ 

εθρχιηζκα απφ RJ2.2.5 ±TSA γηα κειέηε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ PRDII ζηνηρείνπ. Supershift γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ NF-kB. Σα ζπγθεθξηκέλα ζχκπινθα επηζεκαίλνληαη κε βέινο δεμηά. NS: κε 

εηδηθέο δψλεο (non specific). 
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IFN, ηόηε αοηή εα οπάνπεζ ζημ οπενηείιεκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ εα ιπμνεί κα 

ζδιαημδμηήζεζ ηαζ ζε άθθα ηύηηανα. Μεθεηώκηαξ πώξ ιεηααάθθεηαζ δ έηθναζδ βμκζδίςκ-

ζηόπςκ ηςκ ζκηενθενμκώκ, ελεηάζαιε ιε qRT-PCR ζε RNA από HeLa ηδκ έηθναζδ STAT1 

πμο επάβεηαζ από IFN ηύπμο Ι ηαζ ΙΙ, ISG54 πμο επάβεηαζ ιόκμ από ηύπμο Ι (IFNα, α) ηαζ 

IRF1 πμο επάβεηαζ ιόκμ από ηύπμο ΙΙ (IFNβ). Με ημκ ηνόπμ αοηό είκαζ δοκαηόκ κα 

δζαπζζηςεεί δ παναβςβή ηάπμζαξ ζκηενθενόκδξ ζηα RJ2.2.5 ηαζ κα ηαοημπμζδεεί εακ είκαζ 

ηύπμο Ι ή ΙΙ. ηδκ εζηόκα 4-20Α θαίκεηαζ όηζ μ STAT1 επάβεηαζ ζηα HeLa αάγμκηαξ απθά 

οπενηείιεκμ από ηαθθζένβεζα ηοηηάνςκ RJ2.2.5 ιε TSA, άνα ζηα RJ2.2.5 έπεζ παναπεεί 

ηάπμζα ηοημηίκδ (ηαηά πάζα πζεακόηδηα ζκηενθενόκδ) αθμύ δ TSA από ημ οπενηείιεκμ ηςκ 

RJ2.2.5 δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηάηζ ηέημζμ. Σμ ISG54 επάβεηαζ ζζπονά (4-20Β) ιε ηα 

οπενηείιεκα, όζμ ηαζ από ηαεανή IFNα, εκώ ημ IRF1 δεκ επάβεηαζ από ηα οπενηείιεκα 

πανά ιόκμ από IFNβ (4-20C). οκεπώξ, ζημ οπενηείιεκμ ηςκ RJ2.2.5 οπάνπεζ ηάπμζα 

ηοημηίκδ έπεζηα από επώαζδ ιε TSA πμο δνώκηαξ αοημηνζκώξ, εκενβμπμζεί ημκ STAT1 ηαζ 

επάβεζ ηα βμκίδζα-ζηόπμοξ ημο. Η ζκηενθενόκδ αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηύπμο Ι ηνίκμκηαξ από 

ηα απμηεθέζιαηά ηδξ ζηδ ιεηαβναθή επζθεβιέκςκ βμκζδίςκ ζηα HeLa. 

Γζα επζαεααίςζδ ηςκ παναπάκς απμηεθεζιάηςκ, ιεθεηήεδηε δ έηθναζδ ηςκ 

βμκζδίςκ – ηύνζςκ νοειζζηώκ ηδξ ιδ εζδζηήξ ακμζίαξ ζηα ίδζα ηα RJ2.2.5, μζ ηοημηίκεξ IFNα 

ηαζ α ηαζ μ ιεηαβναθζηόξ πανάβμκηαξ IRF7 πμο απμηεθεί ημκ ηύνζμ νοειζζηή ηδξ έηθναζήξ 

ημοξ. Σα ηύηηανα επςάζηδηακ ιε TSA βζα δζάθμνμοξ πνόκμοξ ηαζ ιε qRT-PCR ιεηνήεδηε δ 

έηθναζδ ηςκ παναπάκς βμκζδίςκ (Δζηόκα 4-20D). Από ηα απμηεθέζιαηα πνμηύπηεζ όηζ ημ 

βμκίδζμ IFNb1 πμο εηθνάγεζ ηδκ IFNα λεηζκά κα ιεηαβνάθεηαζ ανβά, έπεζηα από 8 ώνεξ 

επώαζδξ ιε TSA. ηδ ζοκέπεζα, ζηζξ 10 ώνεξ ακζπκεύεηαζ ημ ιήκοια ημο IRF7, πζεακόηαηα 

ζακ απμηεθεζια ηδξ αοημηνζκμύξ δνάζδξ ηδξ παναβώιεκδξ IFNα. Η ιεηαβναθή ηδξ IFNα 

ακζπκεύεηαζ από ηζξ 12 ώνεξ, αθμύ έπεζ εηθναζηεί μ ηύνζμξ νοειζζηήξ ηδξ πμο είκαζ μ IRF7. 

Η επαβςβή ηδξ ακηζ-ζζηήξ απόηνζζδξ από ηδκ TSA λεηζκά ιε ηδκ παναβςβή IFNα. 

ζοκεπώξ βζα κα ιεθεηήζμοιε ημ ιδπακζζιό δνάζδξ ηδξ TSA ζηδ ζοβηεηνζιέκδ απόηνζζδ, 

εζηζαζηήηαιε ζημ ιδπακζζιό ηδξ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ ημο βμκζδίμο. Δθέβπεδηε ιε 

EMSA δ εκενβμπμίδζδ ηςκ οπεύεοκςκ βζα ηδ ιεηαβναθή ημο βμκζδίμο ζημζπείςκ ημο 

οπμηζκδηή ηδξ IFNb1, PRDIII/I ηαζ PRDII, πνδζζιμπμζώκηαξ ζοκμθζηό πνςηεσκζηό εηπύθζζια 

από RJ2.2.5 ±TSA. Με supershift ιεθεηήεδηε δ πνόζδεζδ παναβόκηςκ IRF3/7 ηαζ NFkB. 

Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηόκα 4-20 (E ηαζ F), έπμοιε εκενβμπμίδζδ ηόζμ ημο IRF3 όζμ ηαζ 

ημο NFkB. Άνα, δ TSA επζδνά ζηα ζδιαημδμηζηά ιμκμπάηζα πμο εθέβπμοκ ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ ιεηαβναθζηώκ αοηώκ παναβόκηςκ ηαζ όπζ απεοεείαξ επάκς ζημκ 

οπμηζκδηή, όπςξ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ MHCII πμο ακαθένεηαζ 

ζηδκ εκόηδηα 4.1 
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4.2.6 Ζ επαγσγή ηνπ IFNb1 από TSA εμαξηάηαη από ηε δξάζε ηεο θηλάζεο 

IRAK1 θαη λέα πξσηετλνζύλζεζε 

Η εκενβμπμίδζδ ηςκ παναπάκς ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ έπεζ ιεθεηδεεί 

θεπημιενώξ ηαζ απαζηεί ηδ δνάζδ ηζκαζώκ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ IRF3/7, μζ ηζκάζεξ 

θςζθμνοθζώκμοκ απεοεείαξ ημοξ πανάβμκηεξ μδδβώκηαξ ημοξ ζε όιμ- ή εηενμ-δζιενζζιό 

βζα ηδκ είζμδό ημοξ ζημκ πονήκα ηαζ ηδ νύειζζδ ηςκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ημοξ (Honda and 

Taniguchi, 2006). Ακηίεεηα, δ εκενβμπμίδζδ ημο NFkB  βίκεηαζ έιιεζα ιε ηζξ ηζκάζεξ κα 

θςζθμνοθζώκμοκ ημκ IkB πμο ηναηά ημ ιεηαβναθζηό πανάβμκηα ακεκενβό ζημ 

ηοηηανόπθαζια. Η θςζθμνοθίςζδ αοηή ζδιαημδμηεί ηδκ πμθο-μοαζηζηζκοθίςζδ ηαζ 

ηαηαζηνμθή ηδξ πνςηεΐκδξ, ώζηε κα ιείκεζ εθεύεενμξ μ NFkB κα εζζέθεεζ ζημκ πονήκα ηαζ 

κα νοειίζεζ ηα βμκίδζα-ζηόπμοξ ημο (Perkins, 2007). 

Οζ IRF3/7 θςζθμνοθζώκμκηαζ από ηζξ ηζκάζεξ TBK1 ηαζ IRAK1, ακάθμβα ιε ημ 

ζδιαημδμδμηζηό ιμκμπάηζ πμο έπεζ εκενβμπμζδεεί. Δπίζδξ μζ ηζκάζεξ αοηέξ ειπθέημκηαζ ηαζ 

ζηδ νύειζζδ ημο NFkB ιαγί ιε ηζξ IKK. Γζα κα δμύιε πμζά από ηζξ δομ ηζκάζεξ εκενβμπμζείηαζ 

ηαηά ηδκ πνμζεήηδ TSA ζηα RJ2.2.5, ηθςκμπμζήζαιε ημκ οπμηζκδηή ημο IFNb1 ιπνμζηά 

από ηδ θμοηζθενάζδ (βμκίδζμ ιάνηοναξ) βζα κα ιεηνήζμοιε ηδκ εκενβόηδηά ημο. Μαγί ιε 

αοηό, ζοκδζαιμθύκεδηακ ηαζ πθαζιίδζα έηθναζδξ ιεηαθθαβιέκςκ ιμνθώκ ηςκ ηζκαζώκ 

αοηώκ πμο ημοξ θείπεζ δ επζηνάηεζα ηζκάζδξ (kinase domain) ηαζ ιπμνμύκ κα 

δδιζμονβήζμοκ επζηναηή ιεηαθθαβιέκμ θαζκόηοπμ ακαζηέθμκηαξ ηδ δνάζδ ηςκ 

θοζζμθμβζηώκ ιμνίςκ (dominant negative). Όπςξ θαίκεηαζ από ηδκ εζηόκα 4-21Α, δ 

απόηνζζδ ημο οπμηζκδηή ζηδκ ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ δεκ ιεηααάθθεηαζ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ TBK1-KN, εκώ δ IRAK1-KN ακαζηέθεζ ζπεδόκ πθήνςξ ηδκ επαβςβή.  

Άνα δ IRAK1 ηζκάζδ πνεζάγεηαζ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηάπμζμο ή ηάπμζςκ από ημοξ 

πανάβμκηεξ ημο εκζζπομζώιαημξ ημο IFNb1 βμκζδίμο. Γζα κα δμύιε ζε πμζμ πανάβμκηα δνα, 

Δηθφλα 4- 21: Μεηξήζεηο ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ινπθηθεξάζεο απφ RJ2.2.5 ±TSA γηα 24 ψξεο. Μειεηήζεθε ν 

πιήξεο ππνθηλεηήο ηεο IFNβ (Α) ή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ απηνχ, PRDII (Β) θαη PRDIII/I (C). Με ηα 

πιαζκίδηα κάξηπξεο ζπλδηακνιχλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα πιαζκίδηα ππεξέθθξαζεο ησλ θηλαζψλ TBK1 θαη 

IRAK1 πνπ εθθξάδνπλ κεηαιιαγκέλεο κνξθέο ησλ πξσηετλψλ απηψλ (kinase negative mutants). Δπίζεο, 

φπνπ αλαγξάθεηαη, ζπλδηακνιχλνληαη θαη πιαζκίδηα έθθξαζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ IRF3/7. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κεηαβνιή ηνπ θάζε δείγκαηνο έπεηηα απφ TSA ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

δείγκα ειέγρνπ ρσξίο ηνλ αλαζηνιέα. 



80 

 

πναβιαημπμζήζαιε ημ ίδζμ πείναια επάκς ζε πθαζιίδζμ πμο πενζείπε ιόκμ ημ ζημζπείμ 

απόηνζζδξ ζε  NFkB, PRDII. H IRAK1-KN δεκ είπε ηαιία επίδναζδ ζηδκ επαβςβή ημο από 

TSA (4-21Β), άνα δ παναηδνμύιεκδ δνάζδ ηδξ ηζκάζδξ ζημκ πθήνδ οπμηζκδηή εζηζάγεηαζ 

ζημ PRDIII/I ζημζπείμ ημο. Πνάβιαηζ, δ ιεηαθθαβιέκδ ηζκάζδ ιείςζε πενίπμο 4x ηδκ 

επαβςβή από TSA. οκδζαιόθοκζδ ιε IRF3 δεκ έηακε επαβςβή εκώ ζε ζοκδζαιόθοκζδ ιε 

IRF7 δ επαβςβή ημο PRDIII/I ιεζώκμκηακ από ηδκ IRAK1-KN. 

Δθόζμκ δ TSA εκενβμπμζεί ηδκ ηζκάζδ IRAK1, πνμηύπηεζ ημ ενώηδια εακ αοηό είκαζ 

άιεζμ ή έιιεζμ. Θα ιπμνμύζε βζα πανάδεζβια δ IRAK1 κα αηεηοθζώκεηαζ ηαζ κα 

εκενβμπμζείηαζ ή κα πνεζάγεηαζ δ παναβςβή ηάπμζμο άθθμο ζδιαημδμηζημύ ιμνίμο. Γζα κα 

δμύιε πμζμ από ηα δομ ζζπύεζ, ακαζηείθαιε ηδκ πνςηεσκμζύκεεζδ ιε CHX πνζκ κα 

επζδνάζμοιε ιε TSA ηαζ εθέβλαιε ηδκ απόηνζζδ ημο IFNb1 ιε qRT-PCR. ηδκ εζηόκα 4-22 

αθέπμοιε όηζ δ επαβςβή ημο IFNb1 πάκεηαζ ηεθείςξ ιε CHX, ηάηζ πμο δείπκεζ όηζ δ επίδναζδ 

ηδξ TSA πάκς ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ είκαζ έιιεζδ. Υνεζάγεηαζ 

δ παναβςβή ηάπμζαξ κέαξ πνςηεΐκδξ από ηδκ TSA βζα κα εκενβμπμζήζεζ ημ ζδιαημδμηζηό 

ιμκμπάηζ βζα ηδκ παναβςβή IFNα. 

 

 

4.2.7 Ο ηόο Epstein Barr virus ρξεηάδεηαη γηα ηελ επαγσγή ηνπ γνληδίνπ IFNb1 

κέζσ ηεο πξσηεΐλεο LMP1. 

Σα RJ2.2.5 πμο πνδζζιμπμζμύιε πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt ηαζ πενζέπμοκ ημκ 

ζό Epstein Barr virus (EBV). Δίκαζ βκςζηό όηζ δ βμκζδζαηή έηθναζδ ημο EBV ιεηααάθθεηαζ 

από ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ (Jenkins et al., 2000). Δπίζδξ είκαζ βκςζηό όηζ μ EBV 

επάβεζ ηδκ έηθναζδ βμκζδίςκ πμο απακηάκε ζε IFN (Zhang et al., 2004a; Zhang et al., 

2004b). Δλεηάζαιε θμζπόκ ημ νόθμ ημο ζμύ ζηδκ επαβςβή από TSA. Γζα ημ θόβμ αοηό 

πνδζζιμπμζήζαιε ηα ηύηηανα BL41 ηα μπμία πνμένπμκηαζ από θέιθςια Burkitt αθθά δεκ 

Δηθφλα 4 - 22: Δπίδξαζε ηεο αλαζηνιήο ηεο πξσηετλνζχλζεζεο  ζηελ επαγσγή ηνπ αληηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απφ TSA. Απνκνλψλεηαη ζπλνιηθφ RNA απφ RJ2.2.5 θχηηαξα ηα νπνία είραλ επσαζηεί κε TSA, dsRNA 

(poly(IC)) ή CHX ή ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ αλά δπν. Με qRT-PCR ειέγρεηαη εάλ ηα γνλίδηα IFNb1 (Α) 

θαη STAT1 (Β) κπνξνχλ λα επαρζνχλ απεπζείαο απφ αλαζηνιή ηεο απαθεηπιίσζεο ή αλ ρξεηάδεηαη ε 

ζχλζεζε θάπνηαο λέαο πξσηεΐλες. Γηα έιεγρν, κειεηάκε θαη ηελ απφθξηζε ηνπ IFNb1 ζε poly(IC) πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη δελ ρξεηάδεηαη ζχλζεζε λέα πξσηεΐλεο. 
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έπμοκ ημκ EBV ηαζ ηα ίδζα ηύηηανα ιεηαζπδιαηζζιέκα ιε ημ ζηέθεπμξ B95-8 ημο ζμύ (ημ ίδζμ 

ζηέθεπμξ πμο έπμοκ ηαζ ηα Raji, RJ2.2.5) ηαζ ηα επςάζαιε ιε TSA. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

εζηόκα 4-23Α, μ EBV είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ παναβςβή IFNα. Ακηίζημζπα, επαβςβή 

STAT1 έπμοιε ιόκμ εηεί πμο οπάνπεζ μ ζόξ (4-23Β) πζεακόηαηα από ηδκ αοημηνζκή δνάζδ 

ηςκ IFNα ηαζ α πμο πανάβμκηαζ. 

Από ηζξ πνςηεΐκεξ ημο ζμύ πμο εηθνάγμκηαζ, ημ LMP1 είκαζ δ ηαθύηενα ιεθεηδιέκδ. Η 

πνςηεΐκδ αοηή ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ημκ NFkB ιέζς TRAF6 ηαζ IRAK1 (Song et al., 

2006; Wu et al., 2006) αθθά ηαζ ημκ IRF7 (Huye et al., 2007). Δλεηάγμκηαξ ηδκ έηθναζδ ημο 

βμκζδίμο αοημύ ζηα RJ2.2.5 έπεζηα από TSA, ανήηαιε όηζ εηθνάγεηαζ ηαζ επάβεηαζ ζζπονά 

έπεζηα από ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ, κςνίηενα από ημ βμκίδζμ IFNb1 (4-24Α), ζηζξ 4 

ώνεξ. Η ηζκδηζηή ηδξ επαβςβήξ ημο, ηαεζζηά ημ LMP1 πμθύ ηαθό οπμρήθζμ ςξ εκδζάιεζμ 

ιόνζμ ακάιεζα ζηδκ TSA ηαζ ηδκ επαβςβή ημο IFNb1 ηαεώξ ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ηαζ 

ημοξ δομ ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ πμο είκαζ οπεύεοκμζ βζα ηδ ιεηαβναθή ημο βμκζδίμο. 

Γζα κα δμύιε ακ πνάβιαηζ ημ LMP1 ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ηα ζημζπεία ημο 

οπμηζκδηή ηδξ IFNb1, πναβιαημπμζήζαιε ιεηνήζεζξ ηδξ εκενβόηδηαξ ηςκ νοειζζηζηώκ 

ζημζπείςκ ημο ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιέηνδζδξ ηδξ εκενβόηδηαξ θμοηζθενάζδξ. ε BL41 ηύηηανα 

πμο δεκ έπμοκ EBV ηαζ ζοκεπώξ δεκ εηθνάγμοκ LMP1 δζαιμθύκαιε πθαζιίδζα έηθναζδξ 

ηδξ θμοηζθενάζδξ ώξ ιάνηονα οπό ημκ έθεβπμ ημο πθήνδ οπμηζκδηή ηδξ IFNb1 (4-24Β) ή ηα 

επζιένμοξ ηιήιαηά ημο PRDII (4-24C) ηαζ PRDIII/I (4-24D) ιαγί ιε πθαζιίδζα έηθναζδξ ηδξ 

LMP1 πνςηεΐκδξ. Σα ηύηηανα ιμζνάζηδηακ ζηα δομ ηαζ ηα ιζζά επςάζηδηακ ιε TSA βζα 24 

ώνεξ. ηζξ πνμακαθενεείζεξ εζηόκεξ απεζημκίγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ εκενβόηδηαξ ημο 

οπμηζκδηή από ηδκ TSA ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ δείβια πςνίξ TSA. Δίκαζ ζαθέξ όηζ δ 

επαβςβζιόηδηα ημο πθήνμοξ οπμηζκδηή από TSA αολάκεηαζ ιε ηδκ έηθναζδ LMP1. Σμ ίδζμ 

ζζπύεζ ηαζ βζα ηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο, ηα PRDII ηαζ PRDIII/I, άνα δ TSA ζοκενβάγεηαζ ιε 

ημ LMP1 βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ NFkB ηαζ IRF3/7. Η εκενβμπμίδζδ NFkB από LMP1 είκαζ 

ήδδ βκςζηή όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς. Δζηζαζηήηαιε θμζπόκ ζηδκ επαβςβή ημο 

PRDIII/I από ημ LMP1 ηαζ πνμζπαεήζαιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδκ επζηνάηεζα ηδξ ζζηήξ 

Δηθφλα 4- 23: qRT-PCR ζε RNA απφ BL41 θαη BL41-B95-8 πξηλ θαη έπεηηα απφ επψαζε κε TSA γηα 18h 

κε εθθηλεηέο εηδηθνχο γηα ηα γνλίδηα IFNb1 (A) θαη STAT1 (B). 
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πνςηεΐκδξ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ θεζημονβία αοηή. Γζα ημ θόβμ αοηό ιαγί ιε ημ PRDIII/I-

Luc πθαζιίδζμ ακαθμνάξ οπενεηθνάζαιε ηαζ LMP1 ή δζάθμνεξ ιεηαθθαβέξ αοηήξ πμο ημοξ 

έθεζπακ ζοβηεηνζιέκεξ επζηνάηεζεξ (4-24F), ημ CTAR2, ημ CTAR1-3 ή ημ δζαιειανακζηό 

ημιιάηζ ηδξ πνςηεΐκδξ. Η ιέηνδζδ ηδξ θμοηζθενάζδξ έδεζλε όηζ ημ δζαιειανακζηό ημιιάηζ 

είκαζ απαναίηδημ βζα ηδ θεζημονβία ημο LMP1 εκώ ημ  CTAR2 απμηαεζζηά ηδ θεζημονβία ημο 

πθήνμοξ ιμνίμο ηαηά ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ IRFs(4-24E). Οζ επζηνάηεζεξ CTAR1 ηαζ 3 δεκ 

ηαηάθενακ κα εκζζπύζμοκ ηδκ επαβςβή από TSA. 

 

4.2.8  πδήηεζε 

Από ηζξ ιζηνμζοζημζπίεξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ εκόηδηα 4.1 

πνμέηορε όηζ πθήεμξ βμκζδίςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ ιεηααάθθμοκ 

ηδκ έηθναζή ημοξ έπεζηα από ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ. Δπζηεκηνςεήηαιε ζημ 

ιμκμπάηζ ηδξ ζκηενθενόκδξ ηαεώξ είκαζ έκα από ηα ηαθύηενα ιεθεηδιέκα ζοζηήιαηα. 

Οιαδμπμζώκηαξ ηα βμκίδζα πμο ακήημοκ ζημ ιμκμπάηζ αοηό ανήηαιε όηζ πμθθά ιέθδ ημο 

ιεηααάθθμοκ ηδκ έηθναζή ημοξ ζηα ηύηηανα πμο πνδζζιμπμζήζαιε πςνίξ κα αάγμοιε 

ζκηενθενόκδ, δδθαδή ημ ιμκμπάηζ ακάαεζ απμοζία ημο ζδιαημδμηζημύ ιμνίμο. 

Δηθφλα 4- 24: Ο ξφινο ηνπ LMP1 ζηελ επαγσγή ηεο IFNb1 απφ TSA. (A) qRT-PCR ζε RJ2.2.5 κε 

δηάθνξνπο ρξφλνπο επψαζεο κε TSA δείρλεη φηη ην LMP1 κήλπκα επάγεηαη ήδε απφ ηηο 4 ψξεο. (B, C, D) 

Μεηξήζεηο ελδπκηθήο δξαζηηθφηεηαο ινπθηθεξάζεο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηεο IFNb1 θαη ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζε BL41 θχηηαξα. Παξάιιεια ππεξθθξάζηεθε θαη ε πιήξνπο κήθνπο πξσηεΐλε γηα 

λα δηαπηζησζεί ν ξφινο ηεο ζην κεραληζκφ επαγσγήο ηνπ γνληδίνπ απφ TSA. (Δ) Μεηαιιαγέο ηνπ LMP1 κε 

ειιείςεηο ζπγθεθξηκέλσλ επηθξαηεηψλ ππεξεθθξάζηεθαλ ζε BL41 ζηα νπνία εληέζεθε θαη ην πιαζκίδην 

αλαθνξάο ηνπ πιήξνπο ππνθηλεηή ηεο IFNb1 θαη επσάζηεθαλ κε TSA γηα 24 ψξεο. Σα απνηειέζκαηα ζε 

φιεο ηηο κεηξήζεηο ινπθηθεξάζεηο εθθξάδνληαη σο κεηαβνιή ηεο δξαζηηθφηεηαο ζην εθάζηνηε δείγκα κε 

TSA ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δείγκα ειέγρνπ ρσξίο ηνλ αλαζηνιέα. (F) ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

κεηαιιαγκάησλ ηνπ LMP1 πνπ ππεξεθθξάζηεθαλ ζην (E). 
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Μεθεηώκηαξ ηδκ έηθναζδ ημο ηύνζμο ιεηαβςβέα ημο ζήιαημξ ηςκ ζκηενθενμκώκ, ημο 

STAT1, ανήηαιε όηζ δ έηθναζή ημο είκαζ ιεζςιέκδ ζηα ηύηηανα αθθά επάβεηαζ από ηδκ TSA. 

Σμ πνόαθδια αοηό ανέεδηε όηζ οπάνπεζ ζηα θειθώιαηα Burkitt ηαζ δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηό 

ηςκ B θειθμηοηηάνςκ όπςξ έδεζλακ ζοβηνίζεζξ ιε άθθεξ Β θειθμηοηηανζηέξ ζεζνέξ όπςξ ηα 

Wil2-NS. Δζηζάγμκηαξ ζημ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηό ηςκ θειθςιάηςκ αοηώκ, ηδκ 

οπενέηθναζδ ιζαξ ιεηαθθαβιέκδξ ιμνθήξ ηδξ πνςηεΐκδξ Myc, ανήηαιε όηζ αοηή ιπμνεί κα 

ηαηαζηείθεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ ααζζηώκ επζπέδςκ ημο STAT1. Έηζζ, δ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 

ημο Myc πμο αημθμοεείηαζ ηαζ από ιείςζδ ηδξ ζηναημθόβδζήξ ημο ζημκ οπμηζκδηή ημο 

STAT1 ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηδκ επαβςβή ηδξ ιεηαβναθήξ ημο δεύηενμο έπεζηα από TSA. 

Δπζπθέμκ, δ οπενέηθναζδ ημο ιεηαθθαβιέκμο Myc (πμο ηθςκμπμζήεδηε από ηα RJ2.2.5) 

ιπμνμύζε κα ηαηαζηείθεζ ηδκ έηθναζδ ημο STAT1 ζε HeLa ηύηηανα, απμδεζηκύμκηαξ έηζζ 

ημκ ιδπακζζιό ανκδηζηήξ ακαηνμθμδόηδζδξ (negative feedback loop) ακάιεζα ζηα δομ 

βμκίδζα ηαζ ηα πνςηεσκζηά ημοξ πνμσόκηα. Η ζπέζδ αοηή ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ 

βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ ηανηζκζηώκ ηοηηάνςκ ηαεώξ δ πνςηεσκδ STAT1 ιπμνεί κα 

δνάζεζ ακαζηαθηζηά εκενβμπμζώκηαξ πνμ-απμπηςηζηά βμκίδζα (Stephanou and Latchman, 

2003). Η έηθναζδ ημο STAT1 ηαηαζηέθθεηαζ ηαζ ζε άθθα ηανηζκζηά ηύηηανα ιέζς 

ιεεοθίςζδξ ημο οπμηζκδηή ημο (Xi et al., 2006). Δπζπθέμκ, έπεζ δεζπεεί όηζ δ IFNβ 

πνμζηαηεύεζ από ηδκ ειθάκζζδ ζανηςιάηςκ ηαζ επζεδθζαηώκ ηανηζκςιάηςκ, αμδεά όιςξ 

πανάθθδθα ζηδκ επζθμβή ηανηζκζηώκ ηοηηάνςκ ιε ιεζςιέκδ ακμζμβμκζηόηδηα (Shankaran et 

al., 2001). οκεπώξ ηα ηύηηανα πμο οπενεηθνάγμοκ Myc απμηημύκ πθεμκέηηδια ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιό ημοξ όπζ ιόκμ νοειίγμκηαξ ημκ ηοηηανζηό ημοξ ηύηθμ αθθά ηαζ 

απμθεύβμκηαξ ημκ έθεβπμ ημο ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ. 

 Η ηαηαζημθή ημο Myc ςζηόζμ είκαζ ιόκμ ημ έκα ζηέθμξ ζημ ιδπακζζιό ηδξ επαβςβήξ 

ημο STAT1. Η δζενεύκδζδ ημο ιδπακζζιμύ θςζθμνοθίςζδξ ημο STAT1 έπεζηα από TSA 

ιαξ απμηάθορε όηζ ηαηά ηδκ ακαζημθή ηδξ απαηεηοθίςζδξ πανάβεηαζ ηαζ ζκηενθενόκδ 

ηύπμο Ι, δ μπμία ακαιθζζαήηδηα παίγεζ νόθμ ζηδκ επαβςβή αοηή. Ο δζαπςνζζιόξ ηςκ δύμ 

δνάζεςκ, αοηήξ ημο Myc ηαζ αοηήξ ηδξ ζκηενθενόκδξ είκαζ ανηεηά δύζημθμξ ιε ημ πανόκ 

ζύζηδια ηαεώξ εα πνεζαγόηακ πθήνδ ελμοδεηένςζδ ηδξ δνάζδξ ηδξ ζκηενθενόκδξ βζα κα 

δεζπεεί λεηάεανα δ δνάζδ ημο Myc. Κάηζ ηέημζμ έβζκε ιε ηδκ οπενέηθναζδ ημο μβημβμκζδίμο 

ζηα HeLa, όπμο δείπεδηε απεοεείαξ δ δνάζδ ημο ζηδ νύειζζδ ημο STAT1. Η πνήζδ 

ακηζζςιάηςκ βζα ελμοδεηένςζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ ζκηενθενμκώκ (neutralizing antibodies) 

ώζηε κα δμύιε ιόκμ ηδ ζπέζδ Myc-TSA ζημκ οπμηζκδηή ημο STAT1 απμννίθεδηε ηαεώξ 

είκαζ πενζζζόηενεξ από ιζα ζκηενθενόκεξ πμο πανάβμκηαζ (α ηαζ δζάθμνεξ α ζκηενθενόκεξ) 

ηαζ επζπθέμκ δ ελμοδεηένςζδ ηςκ ζκηενθενμκώκ από ηα ακηζζώιαηα δεκ είκαζ πθήνδξ. 

Πνμπςνώκηαξ πάκηςξ πνμξ ηα πίζς ζηδ δζενεύκδζδ ημο ιδπακζζιμύ επαβςβήξ ηαζ 

εκενβμπμίδζδξ ημο STAT1, ανήηαιε κα εκενβμπμζείηαζ μθόηθδνμ ημ ιμκμπάηζ απόηνζζδξ 
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ημο ηοηηάνμο ζε ζμύξ ιε ηδκ παναβςβή IFNα ανπζηά, αοημηνζκή ζδιαημδόηδζδ βζα ηδκ 

παναβςβή IRF7 ηαζ επαβςβή IFNα. Ο IRF7 πμο οπενπανάβεηαζ πνέπεζ κα εκενβμπμζείηαζ 

ηζόθαξ αθμύ 2 ώνεξ ιεηά ηδκ εηηίκδζδ ηδξ επαβςβήξ ημο βμκζδίμο ημο ανπίγμοκ κα 

ιεηαβνάθμκηαζ ηα βμκίδζα ηςκ δζαθόνςκ IFNα. O IRF7 είκαζ μ ηύνζμξ νοειζζηήξ ηδξ IFNα 

ηαεώξ μζ οπμηζκδηέξ ηςκ βμκζδίςκ πμο ηςδζημπμζμύκ ηζξ δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ πενζέπμοκ 

ιόκμ εέζεζξ πνόζδεζδξ IRF ηαζ όπζ NFkB όπςξ μ οπμηζκδηήξ ημο IFNb1 (Doly et al., 1998). 

Η έκανλδ ημο πνμβνάιιαημξ ακηζ-ζζηήξ πνμζηαζίαξ ημο ηοηηάνμο από ηδκ TSA βίκεηαζ 

ιέζς ημο ζμύ EBV ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ ζζηήξ πνςηεΐκδξ LMP1. Αημύβεηαζ ηαηανπήκ 

πανάδμλδ δ απμδμπή όηζ ιζα ζζηή πνςηεΐκδ έπεζ ελεθζπεεί έηζζ ώζηε κα επάβεζ ημ ακηζ-ζζηό 

πνόβναιια ημο ηοηηάνμο. Ωζηόζμ, δ θεζημονβία αοηή ημο LMP1 απμηηά κόδια ακ θδθεεί 

οπόρδ μ ηύνζμξ νόθμξ ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ: δ δζαηήνδζδ ημο EBV ζε ακεκενβή ιμνθή ζημ 

ηύηηανμ ςξ επίζςια (latency). Όηακ ημ βμκζδίςια ημο ζμύ ανίζηεηαζ ακεκενβό ιέζα ζημ 

ηύηηανμ-λεκζζηή, δ επαβςβή ημο ακηζ-ζζημύ πνμβνάιιαημξ πανειπμδίγεζ ηδκ εζζαμθή από 

άθθα πανάζζηα/ζμύξ πμο ιπμνεί κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ημκ λεκζζηή αθθά ηαζ ημκ ίδζμ. Ο ίδζμξ 

μ ζόξ, όηακ ανίζηεηαζ ζηδ θδεανβζηή ιμνθή, δεκ πανάβεζ πανά εθάπζζηεξ πνςηεΐκεξ πθδκ 

ημο LMP1 (ακάθμβα ιε ημκ ηύπμ ημο latency) ώζηε κα απμθεύβεζ ηδκ ακίπκεοζή ημο από ημ 

ακμζμπμζδηζηό. οκεπώξ μ EBV ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ ακηζ-ζζηέξ άιοκεξ ημο 

ηοηηάνμο πνμξ όθεθόξ ημο βζα κα πνμθοθάλεζ ημκ λεκζζηή ημο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαζ ημκ ίδζμ 

ημο ημκ εαοηό. 
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4.3 Ζ ΔΠΗΓΔΝΔΣΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ΣΖΝ ΔΚΦΡΑΖ ΣΩΝ MHCII ΓΟΝΗΓΗΩΝ 
ΡΤΘΜΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗΜΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΤΠΟΠΤΡΖΝΗΚΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ 
ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ 
 

4.3.1 Mλήκε πξνεγνύκελεο κεηαγξαθηθήο ελεξγόηεηαο ηνπ DRA νδεγεί ζε 

εληζρπκέλε απόθξηζε ηνπ γνληδίνπ ζε IFNγ. 

Δηηόξ από ηα ηύηηανα πμο εηθνάγμοκ ζοζηαηζηά ηα MHCII, όπςξ είκαζ ηα Β 

θειθμηύηηανα, πμθθμί άθθμζ ηοηηανζημί ηύπμζ ιπμνμύκ κα επάβμοκ ηδκ έηθναζδ όηακ 

δεπημύκ ημ ηαηάθθδθμ ζήια. Ο ηαθύηενα ιεθεηδιέκμξ επαβςβέαξ ηςκ MHCII είκαζ δ IFNβ. Η 

ηζκδηζηή ηδξ επαβόιεκδξ έηθναζδξ ημο DRA από ηδκ ηοημηίκδ έπεζ ιεθεηδεεί θεπημιενώξ 

παθαζόηενα (Spilianakis et al., 2003). Η βμκζδζαηή έηθναζδ έπεζ δεζπεεί όηζ αθθάγεζ ηδ ζπεηζηή 

πανμοζία επζβεκεηζηώκ ηνμπμπμζήζεςκ ζηδκ πενζμπή ημο βμκζδίμο ζε δομ θάζεζξ, ηαηά ηδ 

βμκζδζαηή εκενβμπμίδζδ ηαζ ζηδκ εκενβό ιεηαβναθή (Rybtsova et al., 2007). Αοηό πμο δεκ 

είκαζ λεηάεανμ είκαζ ηαηά πόζμ μζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ είκαζ ζηαεενέξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ 

ιεηαβναθήξ ηαζ εάκ επδνεάγμοκ ηδκ ηζκδηζηή επαβςβήξ ζε έκα επαηόθμοεμ ηύηθμ 

βμκζδζαηήξ εκενβμπμίδζδξ. 

Γζα κα ιεθεηήζμοιε ηα ενςηήιαηα αοηά, επςάζαιε επζεδθζαηά ηύηηανα (HeLa) ιε 

IFNβ βζα 24 ώνεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα ηύηηανα αοηά πθύεδηακ, επςάζηδηακ ζε ενορίκδ ηαζ 

αθέεδηακ κα πμθθαπθαζζαζημύκ βζα πενίπμο ηέζζενζξ βεκζέξ (priming). Ο πνόκμξ αοηόξ 

είκαζ ανηεηόξ ώζηε ηα ιεηάβναθα ημο DRA από ηδκ πνώηδ θάζδ ηδξ ιεηαβναθζηήξ 

εκενβμπμίδζδξ κα απμζημδμιδεμύκ (4-25Α). Γζα κα επζαεααζςεεί όηζ δεκ οπάνπεζ εκενβόξ 

ιεηαβναθή ιεηά ηδκ  απμιάηνοκζδ ηδξ IFNβ, ακζπκεύζαιε ημ πνόδνμιμ RNA ημο DRA ιε 

εηηζκδηέξ ζπεδζαζιέκμοξ ζημ πνώημ ζκηνόκζμ ημο βμκζδίμο. Σμ ιδ-ιαηζζιέκμ (unspliced) 

RNA έπεζ πμθύ ιζηνό πνόκμ διζγςήξ ηαεώξ ημ ιάηζζια είκαζ ζπεδόκ ηαοηόπνμκμ ιε ηδ 

ιεηαβναθή. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηόκα 4-25Β, ημ πνόδνμιμ RNA ημο DRA ακζπκεύεηαζ 

ιόκμ όζμ οπάνπεζ IFNβ ηαζ ηαεόθμο 24 ώνεξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζή ηδξ, άνα δ εκενβόξ 

Δηθφλα 4- 25: qRT-PCR ζε RNA απφ HeLa θχηηαξα πξηλ (con: control), έπεηηα απφ 24 ψξεο IFNγ (ρξφλνο 0 

θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηεο) θαη αλά 24 ψξεο κεηά ηελ αθαίξεζή ηεο. ηνλ νξηδφληην άμνλα θαίλνληαη νη 

ψξεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο IFNγ. (Α) Δπίπεδα DRA κελχκαηνο. (Β) Δπίπεδα λενζπληηζέκελνπ DRA RNA 

φπσο κεηξάηαη κε ηε ρξήζε ηληξνληαθψλ εθθηλεηψλ. (C) Δπίπεδα CIITA κελχκαηνο. 
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ιεηαβναθή ζηαιαηά όηακ απμιαηνύκεηαζ δ ηοημηίκδ. Σδκ ίδζα ηζκδηζηή αημθμοεεί ηαζ ημ 

ιήκοια ημο CIITA πμο πνμθακώξ έπεζ ιζηνό πνόκμ διζγςήξ ηαζ πάκεηαζ από ημ πνώημ 

ηζόθαξ πνμκζηό ζδιείμ πμο ιεηνήζαιε ιεηά ημ ζηαιάηδια ηδξ ζδιαημδόηδζδξ (4-25C).  

Σα ηύηηανα πμο είπακ επςαζηεί ιε ηδκ IFNβ (primed), λακαεπςάζηδηακ ιε ηδκ 

ηοημηίκδ βζα 24 ώνεξ ηέζζενζξ ιένεξ (ηοηηανζηέξ δζαζνέζεζξ) ιεηά ημκ πνώημ ηύηθμ 

ζδιαημδόηδζδξ ηαζ ιεηνήεδηε θεπημιενώξ δ ηζκδηζηή επαβςβήξ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο DRA. 

Πανάθθδθα, επςάζηδηακ ηαζ ηύηηανα πμο δεκ είπακ επςαζηεί κςνίηενα ζε IFNβ (control) 

ηαζ ζοθθέπεδηακ ζημοξ ίδζμοξ πνόκμοξ επώαζδξ ιε ηδκ ηοημηίκδ. Η πενζβναθή ημο 

πεζνάιαημξ θαίκεηαζ ζπδιαηζηά ζηδκ εζηόκα 4-26Α. Σα primed ηύηηανα λεηζκμύκ ηδ 

ιεηαβναθή κςνίηενα, από ηζξ ηέζζενζξ ηζόθαξ ώνεξ επώαζδξ ζε IFNβ ακηί βζα έλζ ζηα 

control, ηαζ ζοζζςνεύμοκ ηεθζηά πενζζζόηενμ mRNA (4-26B) εκώ δ απόηνζζδ ημο CIITA 

είκαζ ίδζα ηαζ ζηζξ δομ πενζπηώζεζξ (4-26C). Η ηζκδηζηή ηδξ επαβςβήξ ημο CIITA έπεζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ηαεώξ δείπκεζ όηζ δ ζζπονόηενδ απόηνζζδ ημο DRA ζηα primed δεκ μθείθεηαζ ζε 

ηαπύηενδ αύλδζδ ηςκ επζπέδςκ ημο CIITA (δ πνςηεΐκδ CIITA έπεζ πμθύ ιζηνό πνόκμ 

Δηθφλα 4- 26: Μειέηε ηεο κεηαγξαθηθήο κλήκεο ζην γνλίδην DRA. (Α) ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πεηξάκαηνο γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο κλήκεο. HeLa θχηηαξα, αθνχ αθέζεθαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ γηα 

ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ πξψηε επψαζε κε IFNγ (primed) δέρζεθαλ θαη δεχηεξν εξέζηζκα απφ ηελ 

θπηνθίλε θαη κειεηήζεθε ιεπηνκεξψο ε θηλεηηθή ηεο κεηαβνιήο ηεο έθθξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ 

(θάησ ζεηξά). Γηα ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θχηηαξα ηα νπνία δελ είραλ μαλαεπσαζηεί κε IFNγ (control) 

θαη επάγνληαλ γηα πξψηε θνξά παξάιιεια κε ηα primed (επάλσ ζεηξά). (Β, C) qRT-PCR ζε RNA απφ 

control θαη primed θχηηαξα έπεηηα απφ επψαζε κε IFNγ γηα ηνπο αλαγξαθφκελνπο ρξφλνπο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο επαγσγήο ησλ γνληδίσλ DRA (Β) θαη CIITA (C). (D) Western blot ζε ζπλνιηθφ πξσηετληθ΄΄ν εθρχιηζκα 

απφ control θαη primed HeLa θχηηαξα έπεηηα απφ επψαζε κε IFNγ κε αληηζψκαηα γηα θσζθνξπιησκέλν 

STAT1 (επάλσ), ζπλνιηθή πξσηεΐλε STAT1 (κεζαία ζεηξά), θαη RNA pol II (θάησ) γηα έιεγρν ησλ 

ζπλνιηθψλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο. (Δ,F) qRT-PCR απφ control θαη primed θχηηαξα πνπ είραλ επσαζηεί γηα 12 

ψξεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο IFNγ πνπ αλαγξάθνληαη. Δμεηάδεηαη ε απφθξηζε ηνπ DRA (E) θαη 

ηνπ CIITA (F). ε φια ηα πεηξάκαηα qRT-PCR κεηξήζεθε παξάιιεια θαη ε έθθξαζε GAPDH γηα έιεγρν 

ησλ πνζνηήησλ πνπ θνξηψζεθαλ. 
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διζγςήξ (Schnappauf et al., 2003) ηαζ ζοκεπώξ ηα επίπεδα έηθναζήξ ηδξ ακηαπμηνίκμκηαζ 

ζηα επίπεδα ημο mRNA πμο ακζπκεύμοιε) αθθά ζημκ οπμηζκδηή ημο ίδζμο ημο βμκζδίμο.  

Γζα κα επζαεααζώζμοιε όηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηδ ζδιαημδόηδζδ ηδξ IFNβ 

ακάιεζα ζηα control ηαζ primed ηύηηανα, ηα επςάζαιε ιε IFNβ βζα ιζζή ώνα ή 24 ώνεξ ηαζ 

ιεθεηήζαιε ηδ θςζθμνοθίςζδ ημο STAT1 ώζηε κα δμύιε ηδκ πνώζιδ ηαζ ηδκ όρζιδ θάζδ 

ηδξ ζδιαημδόηδζδξ ηδξ ηοημηίκδξ αθμύ μ STAT1 είκαζ μ ηύνζμξ ιεηαβςβέαξ ημο ζήιαημξ 

ζημ ηύηηανμ. Western blot ζε ζοκμθζηά πνςηεσκζηά εηποθίζιαηα ιε ακηίζςιαηα ηόζμ βζα ηδ 

θςζθμνοθζςιέκδ ιμνθή όζμ ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή πνςηεΐκδ STAT1, έδεζλε όηζ δ IFNβ 

ζδιαημδμηεί ελίζμο ηαζ ζηζξ δομ πενζπηώζεζξ (4-26D). οκεπώξ δ ηαπύηενδ ηζκδηζηή ηδξ 

επαβςβήξ ημο DRA δεκ μθείθεηαζ ζε ζζπονόηενδ απόηνζζδ ηςκ ηοηηάνςκ ζηδκ IFNβ, ηάηζ 

πμο ζοιθςκεί ηαζ ιε ηδκ επαβςβή ημο CIITA πμο νοειίγεηαζ από STAT1. 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζαιε εακ μ οπμηζκδηήξ ημο DRA ζηα primed ηύηηανα πμο είπε 

εκενβμπμζδεεί ζημ πανεθεόκ είκαζ πζμ εοαίζεδημξ ζε παιδθόηενεξ δόζεζξ IFNβ, ηάηζ πμο εα 

είπε ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ ηαεώξ μζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ 

ενεεζζιάηςκ ζηδ θύζδ δεκ είκαζ πάκηα ζηα αέθηζζηα επίπεδα. Γζα ημ θόβμ αοηό επςάζαιε 

control ηαζ primed ηύηηανα βζα 12 ώνεξ ζε δζάθμνεξ ζοβηεκηνώζεζξ IFNβ, από 0 έςξ 100 

units/ml ηαθθζένβεζαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμιμκώζαιε RNA βζα κα ελεηάζμοιε ηδκ απόηνζζδ 

ημο βμκζδίμο. ηδκ εζηόκα 4-26Α θαίκεηαζ όηζ μ οπμηζκδηήξ ζηα primed ηύηηανα απακηά 

αηόιδ ηαζ ζηζξ παιδθόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ IFNβ, 1 unit/ml, εκώ ζηα control όπζ. Η επαβςβή 

ημο CIITA ήηακ ίδζα ακά ζοβηέκηνςζδ IFNβ ηαζ ζηζξ δομ πενζπηώζεζξ. 

Γζα κα δμύιε εακ ημ θαζκόιεκμ ηδξ ικήιδξ πμο παναηδνμύιε ζημ DRA είκαζ 

βεκζηόηενμ βζα ηα MHCII βμκίδζα, ιεθεηήζαιε ηδκ έηθναζδ ημο DRB1 ηαζ DQA ζε control ηαζ 

primed HeLa ηύηηανα πμο επςάζηδηακ ιε IFNβ βζα 24 ώνεξ. Καζ ηα δομ βμκίδζα ανήηαιε κα 

επάβμκηαζ ζζπονόηενα ζηα primed ηύηηανα (4-27Α, Β), δείπκμκηαξ έηζζ όηζ ημ θαζκόιεκμ αοηό 

είκαζ παναηηδνζζηζηό όθςκ ηςκ MHCII βμκζδίςκ. Ακηίεεηα, ημ MHCI βμκίδζμ HLA-A πμο 

εηθνάγεηαζ ζοζηαηζηά ζημοξ πενζζζόηενμοξ ηοηηανζημύξ ηύπμοξ ηαζ επάβεηαζ θίβμ ιε IFNβ, 

δεκ πανμοζίαζε ζδζαίηενεξ δζαθμνέξ ζηδκ έηθναζή ημο ακάιεζα ζε control ηαζ primed 

ηύηηανα (4-27C). 

Δηθφλα 4- 27: qRT-PCR ζε RNA απφ control (ιεπθέο κπάξεο) θαη primed (καχξεο κπάξεο) HeLa θχηηαξα 

πξηλ θαη έπεηηα απφ 24 ψξεο IFNγ. Μειεηάηαη ε έθθξαζε ησλ MHCII γνληδίσλ DRB1 (A), DQA (B) θαη απφ 

ηα MHCI  ε έθθξαζε ηνπ HLA-A (C). 
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4.3.2 Ζ κεηαγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα πξνθαιεί θιεξνλνκήζηκεο αιιαγέο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ρξσκαηίλεο ηνπ DRA πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαρύηεξε 

επαλελεξγνπνίεζή ηνπ. 

Γζαπζζηώκεηαζ από ηα παναπάκς όηζ δ ζζπονόηενδ δεύηενδ επαβςβή ημο DRA δεκ 

μθείθεηαζ ζηδ ζδιαημδόηδζδ ηδξ IFNβ αθθά μύηε ηαζ ζηδκ παναβςβή CIITA αθμύ όπςξ 

είδαιε είκαζ ίδζα ηόζμ ηαηά ηδκ πνώηδ όζμ ηαζ ηαηά ηδ δεύηενδ εκενβμπμίδζδ ημο βμκζδίμο. 

Άνα, μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ ηζκδηζηή ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ control ηαζ ηςκ 

primed ηοηηάνςκ εα πνέπεζ κα εζηζάγμκηαζ ζημκ οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο. Μεθεηήζαιε 

θμζπόκ ιε ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ από control ηαζ primed ηύηηανα έπεζηα από IFNβ 

βζα ημοξ ακηίζημζπμοξ πνόκμοξ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ιεηα-ιεηαθναζηζηώκ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ 

ζζημκώκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο οπμηζκδηή, ηδκ αηεηοθίςζδ ηδξ ζζηόκδξ 

Η3 (εζηόκα 4-28Α) ηαζ ηδκ ηνζιεεοθίςζή ηδξ ζηδ θοζίκδ 4 (4-28Β), ηνμπμπμίδζδ πμο έπεζ 

ζοζπεηζζεεί ιε ηδκ ιεηαβναθζηά εκενβό ιμνθή ηδξ RNA pol II (Ng et al., 2003). Καζ μζ δομ 

ηνμπμπμζήζεζξ ειθακίγμκηακ ζημκ οπμηζκδηή ηςκ primed ηοηηάνςκ ημοθάπζζημκ δομ ώνεξ 

κςνίηενα απ’όηζ ζηα control ηύηηανα, ιε ηδ ιεηαβναθή κα αημθμοεεί ηδκ ειθάκζζή ημοξ, 

όπςξ δείπεδηε παναπάκς ζηδκ εζηόκα 4-26Β. Δθόζμκ μζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ νοειίγμκηαζ 

από ημκ CIITA ηαηά ηα πνώηα ζηάδζα ηδξ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ ημο DRA από IFNβ, 

ελεηάζαιε εακ δ ηαπύηενδ ηζκδηζηή ειθάκζζήξ ημοξ μθείθμκηακ ζε ηαπύηενδ ζηναημθόβδζδ 

ημο ζοκεκενβμπμζδηή. Πνάβιαηζ, ιε ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ από ηα ίδζα ηύηηανα, 

ανέεδηε ζηναημθόβδζδ ημο CIITA ζημκ DRA οπμηζκδηή ηςκ primed από ηζξ δύμ ώνεξ 

επώαζδξ ιε IFNβ ακηί βζα ηζξ 4 ώνεξ ζηα control (4-28C). Παναηδνείηαζ θμζπόκ όηζ δ 

ζηναημθόβδζδ ζοιααδίγεζ ηαζ ζοκεπώξ ελδβεί ηδκ ηζκδηζηή ειθάκζζδξ ηςκ εκενβμπμζδηζηώκ 

ηνμπμπμζήζεςκ ζηδ πνςιαηίκδ ηαζ ηδκ ηαπύηενδ έκανλδ ηδξ ιεηαβναθήξ. 

Οζ ιέπνζ ηώνα παναηδνήζεζξ ιαξ βζα ηδκ ηαπύηενδ επαβςβή ημο DRA ζηα primed 

ηύηηανα ενιδκεύμκηαζ πθήνςξ από ηδ κςνίηενδ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA - ζηζξ δύμ ώνεξ 

ακηί ζηζξ ηέζζενζξ. Πνμηύπηεζ όιςξ ημ ενώηδια βζαηί βίκεηαζ ζηναημθόβδζδ ημο 

ζοκεκενβμπμζδηή ζημκ οπμηζκδηή κςνίηενα αθμύ δ ηζκδηζηή ηδξ επαβςβήξ ημο ιδκύιαημξ 

ημο CIITA ηαζ ζοκεπώξ ηαζ ηδξ πνςηείκδξ είκαζ ίδζα ζηα control ηαζ primed ηύηηανα. Μζα 

οπόεεζδ είκαζ όηζ ηα primed ηύηηανα έπμοκ δζαθμνεηζηή μνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ημο DRA 

οπμηζκδηή πμο επζηνέπεζ ηδκ ζζπονή ζηναημθόβδζδ ζε ιζηνόηενα πμζά πνςηεΐκδξ, εκώ 

πνεζάγμκηαζ ιεβαθύηενα πμζά πνςηεΐκδξ βζα κα ζηαεενμπμζδεεί ζημκ οπμηζκδηή ηαζ κα 

ακμίλεζ ηδ πνςιαηίκδ ζηα control ηύηηανα. Γζα κα ελεηάζμοιε ηδκ οπόεεζδ αοηή, ιεθεηήζαιε 

ηδκ οπενεοαζζεδζία ηδξ πνςιαηίκδξ ζηδκ εκδμκμοηθεάζδ πενζμνζζιμύ SspI. Η εέζδ 

πενζμνζζιμύ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ έκγοιμ ανίζηεηαζ ζημ -80bp από ημ ζδιείμ έκανλδξ ηδξ 

ιεηαβναθήξ, ακάιεζα ζηα νοειζζηζηά ζημζπεία Υ ηαζ Τ ηαζ όπςξ έπεζ ήδδ πενζβναθεί, 

ειθακίγεζ εοαζζεδζία ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ (Mudhasani and Fontes, 2005) (4-
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28D). Πνάβιαηζ ανήηαιε όηζ ζηα HeLa ηύηηανα δ εέζδ αοηή δεκ ειθακίγεζ οπενεοαζζεδζία 

βζα ηζξ ζοβηεκηνώζεζξ εκγύιμο πμο δμηζιάζαιε. Τπενεοαζζεδζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ 

όιςξ ειθακίγεηαζ όηακ ηα ηύηηανα επςαζημύκ βζα 24 ώνεξ ιε IFNβ, όηακ ημ βμκίδζμ είκαζ 

ιεηαβναθζηά εκενβό ηαζ παναιέκεζ ζηαεενή αηόιδ ηαζ ιεηά ημ ζηαιάηδια ηδξ ιεηαβναθήξ 

βζα ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ διένεξ πμο ελεηάζαιε (4-28E).  

Καηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ δ πνςιαηζκζηή δμιή ημο οπμηζκδηή αθθάγεζ ηαεώξ 

πμθθά κμοηθεμζώιαηα πάκμκηαζ από ηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή (Lee et al., 2004; Petesch 

and Lis, 2008) ώζηε κα πνμζδεεμύκ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ (Ozsolak et al., 2007). 

Δλεηάγμκηαξ ηδ δζαεεζζιόηδηα ηδξ ζζηόκδξ Η3 ζηδκ πενζμπή ημο DRA οπμηζκδηή ιε 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ, ηδ ανήηαιε κα ιεζώκεηαζ ηαηά ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

βμκζδίμο ηαζ κα ιέκεζ παιδθά ζηα primed ηύηηανα (4-28F). οκεπώξ, ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή 

εκενβμπμίδζδ οπάνπεζ ιζα ακαδζμνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ζηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή ιε 

απώθεζα κμοηθεμζςιάηςκ πμο εηδδθώκεηαζ ςξ οπενεοαζζεδζία ζηδκ εκδμκμοηθεάζδ SspI. 

Δηθφλα 4- 28: Αιιαγή ηεο ρξσκαηηληθήο νξγάλσζεο ηνπ ππνθηλεηή νδεγεί ζε ηαρχηεξε επαλεκθάληζε ησλ 

ελεξγνπνηεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ηζηνλψλ θαη ηνπ CIITA ζε δεχηεξε επαλελεξγνπνίεζε. (Α, Β, C) 

Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο απφ control (δηαθεθνκκέλεο γξακκέο) θαη primed HeLa θχηηαξα (καχξεο 

γξακκέο) πνπ είραλ επσαζηεί κε IFNγ γηα ηνπο αλαγξαθφκελνπο ρξφλνπο. Δμεηάζηεθε ν ζρεηηθφο 

εκπινπηηζκφο ζε αθεηπιησκέλε ηζηφλε Η3 (Α), ηξηκεζπιησκέλε ιπζίλε 4 ηεο ηζηφλεο Η3 (Η3Κ4me3) (Β) θαη 

ε ζηξαηνιφγεζε ηνπ CIITA ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA. (D, E) Μέηξεζε ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ηεο 

ρξσκαηίλεο ηνπ ππνθηλεηή ηνπ DRA ζηελ ελδνλνπθιεάζε πεξηνξηζκνχ SspI. ην (D) θαίλεηαη ζρεκαηηθά ην 

πείξακα: ππξήλεο ππφθεηληαη ζε κε πιήξε πέςε κε απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο SspI θαη ε απφδνζε ηεο 

αληίδξαζεο ηεο πέςεο κεηξάηαη κε πνζνηηθφ PCR (qPCR) κε εθθηλεηέο εθαηέξσζελ ηεο ζέζεο πεξηνξηζκνχ, 

φπνπ απμεκέλε απφδνζε πέςεο ζεκαίλεη πςειφηεξε επαηζζεζία θαη ρακειφηεξν πνζφ PCR πξντφληνο. (Δ) 

Ππξήλεο απνκνλψζεθαλ απφ HeLa θχηηαξα πξηλ θαη έπεηηα απφ 24 ψξεο IFNγ θαζψο επίζεο θαη primed 

θχηηαξα 4 εκέξεο κεηά ηελ πξψηε ελεξγνπνίεζε. ηνλ νξηδφληην άμνλα παξνπζηάδνληαη ζε αχμνπζα 

δηάηαμε νη ζπγθεληξψζεηο SspI πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (0, 10, 50, 100. 200) γηα 2x10
6
 ππξήλεο αλά δείγκα. 

ηνλ θάζεην άμνλα θαίλνληαη ηα ζρεηηθά πνζά PCR πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην άθνπν γελσκηθφ DNA. (F) 

Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο απφ HeLa θχηηαξα κε ηελ ίδηα κεηαρείξηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην (Δ) κε 

αληίζσκα γηα ηε ζπλνιηθή ηζηφλε Η3 θαη qPCR γηα ηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA.  
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Η ηθδνμκμιήζζιδ (όπςξ δείπκεηαζ ζημ 4-28E) αοηή ακαδζμνβάκςζδ, δζεοημθύκεζ ηδκ 

πνόζααζδ ημο CIITA ζε ιζα δεύηενδ θάζδ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ δίκμκηαξ έηζζ 

ηαπύηενδ ηαζ ζζπονόηενδ ηζκδηζηή απόηνζζδξ ζηα primed ηύηηανα απ’ όηζ ζηα control. 

 

4.3.3 Γηαηήξεζε ηεο δηκεζπιίσζεο ζηε ιπζίλε 4 ηεο ηζηόλεο Ζ3 θαη ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ RFX5 ζηνλ ππνθηλεηή. 

Η πνςιαηίκδ ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA αθθάγεζ θμζπόκ ηαζ δ αθθαβή αοηή είκαζ ζηαεενή 

ηαζ ιεηά ημ ζηαιάηδια ηδξ ιεηαβναθήξ, αηόιδ ηαζ ζηα εοβαηνζηά ηύηηανα πμο δεκ έπμοκ 

ένεεζ ζε επαθή ιε ηδκ IFNβ. Η οπενεοαζζεδζία ηδξ πνςιαηίκδξ ζε DNase I έπεζ ζοζπεηζζεεί 

ιε ηζξ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ βζα ημ βμκίδζμ ηδξ ifng (Schoenborn 

et al., 2007). Δλεηάζαιε θμζπόκ εάκ δ αολδιέκδ πνμζααζζιόηδηα ηδξ πνςιαηίκδξ ημο 

οπμηζκδηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πανμοζία ζοβηεηνζιέκςκ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ ζζημκώκ. Γζα ημ 

θόβμ αοηό επςάζαιε HeLa ηύηηανα ιε IFNβ βζα 24 ώνεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ηοημηίκδ 

απμιαηνύκεδηε ηαζ ηα ηύηηανα αθέεδηακ κα πμθθαπθαζζαζημύκ (priming) (Δζηόκα 4-29A). 

Από ηα ηύηηανα αοηά απμιμκώεδηε πνςιαηίκδ βζα ηάεε διένα ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ 

IFNβ βζα ηδ θεπημιενή ιεθέηδ ημο οπμηζκδηή. 

Ακμζμηαηαηνήικζζδ ιε ακηίζςια βζα ημ CIITA έδεζλε όηζ δ πνςηεΐκδ ζηναημθμβείηαζ 

ζημκ οπμηζκδηή ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ηαζ 24 ώνεξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ 

IFNβ δεκ είκαζ ηαεόθμο ακζπκεύζζιδ (4-29Β). Αοηό ζοιααδίγεζ ιε ημ ιζηνό πνόκμ διζγςήξ 

ηδξ πνςηεΐκδξ. Σδκ ίδζα ηζκδηζηή ιε ημ CIITA αημθμοεμύζακ ηαζ μζ αηεηοθζώζεζξ ηςκ ζζημκώκ 

Η3 ηαζ Η4 (εζηόκα 4-29 C ηαζ D ακηίζημζπα), όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ηαηά ημ πανεθεόκ 

(Beresford and Boss, 2001). Η ηνζιεεοθίςζδ ζηδ θοζίκδ 4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 (H3Κ4me3) 

αημθμοεμύζε ηαζ αοηή ηδκ ηζκδηζηή ηδξ εκενβμύ ιεηαβναθήξ όπςξ έπεζ δεζπεεί ηαζ ζε βμκίδζα 

ημο ζαηπανμιήηοηα (Ng et al., 2003) (4-29Δ). Ακηίεεηα όιςξ ιε ηζξ παναπάκς 

ηνμπμπμζήζεζξ, δ δζιεεοθίςζδ ηδξ ζζηόκδξ Η3 ζηδ θοζίκδ 4 (H3K4me2) αολάκμκηακ ζημκ 

οπμηζκδηή ηαηά ηδ θάζδ ηδξ βμκζδζαηήξ εκενβμπμίδζδξ ηαζ πανέιεκε ορδθά βζα όθμ ημ 

πνμκζηό δζάζηδια πμο ελεηάζηδηε, πανά ηζξ ηοηηανζηέξ δζαζνέζεζξ (4-29F). Άνα δ 

παθανόηενδ δμιή ηδξ πνςιαηίκδξ πμο πενζβνάθηδηε παναπάκς ιε ηδκ οπενεοαζζεδζία 

ζηδκ SspI, παναηηδνίγεηαζ ηαζ από αολδιέκα επίπεδα Η3K4me2. 

Η ζηναημθόβδζδ ημο  CIITA ζημκ οπμηζκδηή βίκεηαζ ιέζς ημο εκζζπομζώιαημξ ηαεώξ 

μ ίδζμξ δεκ πνμζδέκεηαζ ζημ DNA. Ακάιεζα θμζπόκ ζηδκ παθανόηενδ δμιή ηδξ πνςιαηίκδξ 

ημο οπμηζκδηή ηαζ ζηδκ εοημθόηενδ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA οπάνπεζ ημ εκζζποόζςια. Με 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ ιε ακηζζώιαηα βζα RFX5 (4-30Α) ηαζ CREB (4-30Β) 

ανήηαιε όηζ ηαζ μζ δομ πανάβμκηεξ ζηαεενμπμζμύκηαζ ζημ DNA ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή 

εκενβμπμίδζδ. Μεηά ηδκ απμιάηνοκζδ όιςξ ηδξ IFNβ, μ πνώημξ παναιέκεζ ζηαεενά 

πνμζδεδειέκμξ εκώ δ ζηναημθόβδζδ ημο δεύηενμο επακένπεηαζ ζηα ααζζηά επίπεδα ηαεώξ 
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πνμπςνάιε ζηζξ επόιεκεξ ηοηηανζηέξ βεκεέξ. Παναηδνμύιε θμζπόκ όηζ ηα ορδθά επίπεδα 

ηδξ H3K4me2 πμο παναιέκμοκ ζημκ οπμηζκδηή ιεηά ημ ζηαιάηδια ηδξ εκενβμύ 

ιεηαβναθήξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζηαεενμπμίδζδ ημο RFX5 (ηαζ ηαη’επέηηαζδ μθόηθδνμο ημο 

ζοιπθόημο RFX ηαεώξ δ πνόζδεζή ημοξ ζημ DNA βίκεηαζ ζοκενβεζαηά). 

Γζα κα ιεθεηήζμοιε πενεηαίνς ηδ ζπέζδ HeK4me2 ηαζ RFX5 ιεθεηήζαιε ηδ 

δζαεεζζιόηδηά ημοξ ζημκ οπμηζκδηή DRA ζε Β θειθμηύηηανα αβνίμο ηύπμο (Raji) ηαζ 

ιεηαθθαβιάηςκ CIITA-/- (RJ2.2.5) ηαζ RFX5-/- (SJO) ιε πεζνάιαηα ακμζμηαηαηνήικζζδξ 

πνςιαηίκδξ. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηόκα 4-30C, ζε αβνίμο ηύπμο ηύηηανα οπήνπακ ζημκ 

οπμηζκδηή ζε ορδθά επίπεδα ηαζ μζ ηνεζξ πανάβμκηεξ ημοξ μπμίμοξ εθέβλαιε, CIITA, RFX5 

ηαζ CREB. ηα CIITA-/- ηύηηανα είπαιε ζζπονή πνόζδεζδ RFX5 ηαζ CREB (πανόιμζα ιε 

αοηήκ ζηα αβνίμο ηύπμο) αθθά ηαεόθμο CIITA εκώ ζηα RFX5-/- ηύηηανα δεκ ακζπκεύζαιε 

ηακέκα πανά ιόκμ πμθύ ιζηνέξ πμζόηδηεξ CREB όπςξ ακαιέκμκηακ. Μεθεηώκηαξ ηδ 

ιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ 4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 ζηα ηύηηανα αοηά αθέπμοιε όηζ ζηα CIITA-/- 

ακζπκεύζαιε H3K4-me2 ηαζ -me3 ζε πμζμζηά πανόιμζα ιε αοηά ηςκ αβνίμο ηύπμο 

ηοηηάνςκ εκώ ζηα RFX5-/- δεκ ακζπκεύζαιε ειπθμοηζζιό ζε ηακέκακ από ημοξ δομ ηύπμοξ 

ιεεοθζώζεςκ ζηδκ πενζμπή ημο DRA οπμηζκδηή (4-30D). Γείπκεηαζ θμζπόκ όηζ δ πνόζδεζδ 

ημο RFX5 ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ H3K4me2 ζημκ οπμηζκδηή εκώ δ H3K4me3 ελανηάηαζ 

από ηδκ πανμοζία ημο CIITA ηαζ ηδκ εκενβό ιεηαβναθή. Ακηίζημζπμξ ζοζπεηζζιόξ βίκεηαζ ηαζ 

Δηθφλα 4- 29: Μειέηε ησλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ DRA ππνθηλεηή κεηά ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο IFNγ. (Α) ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πεηξάκαηνο: HeLa θχηηαξα επσάζηεθαλ κε IFNγ γηα 24 ψξεο 

(priming). ηε ζπλέρεηα ε IFNγ απνκαθξχλζεθε (ρξνληθφ ζεκείν 0) θαη ηα θχηηαξα αθέζεθαλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ. Κάησ θαίλνληαη νη ρξφλνη ζε ψξεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο IFNγ θαηά ηνπο νπνίνπο 

απνκνλψζεθε ρξσκαηίλε απφ ηα θχηηαξα γηα κειέηε. (Β, C, D, E, F) Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο ηνπ (Α) κε αληηζψκαηα εηδηθά γηα CIITA (Β), αθεηπιησκέλεο ηζηφλεο Η3 (C) θαη 

Η4 (D) θαη ηξη- θαη δη-κεζπιησκέλε ιπζίλε 4ηεο ηζηφλεο Η3 (Δ- H3K4me3 θαη F- Η3K4me2 αληίζηνηρα). 
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ιεθεηώκηαξ ηδκ οπενεοαζζεδζία ηδξ SspI εέζδξ ζημκ οπμηζκδηή ζηα ηύηηανα αοηά: ηα 

RFX5-/- ηύηηανα δεκ έδεζλακ ηαιία οπενεοαζζεδζία ακελανηήηςξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

πενζμνζζηζημύ εκγύιμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε εκώ ηα αβνίμο ηύπμο ηύηηανα ηαζ ηα CIITA-/- 

πμο είπακ ορδθά επίπεδα RFX5 ηαζ H3K4me2 είπακ παθανή μνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ 

ζημκ οπμηζκδηή (4-30E). Σέθμξ, ηα RFX5-/- ηύηηανα απμηημύζακ ηδ παθανή μνβάκςζδ όηακ 

απμηαεζζημύζαιε ημ βεκεηζηό πνόαθδια οπενεηθνάγμκηαξ ημκ RFX5 από εηενόθμβμ 

οπμηζκδηή, επζαεααζώκμκηαξ όηζ δ έθθεζρδ οπενεοαζζεδζίαξ μθείθεηαζ ζηδ δμιή ηδξ 

πνςιαηίκδξ ηαζ όπζ ζε ηάπμζα ιεηάθθαλδ πμο ιπμνεί κα έπεζ ζοιαεί ηοπαία ζηδ εέζδ 

πενζμνζζιμύ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηοηηανζηή ζεζνά. 

Έκα ενώηδια πμο πνμηύπηεζ από ηδκ παναπάκς ζπέζδ ακάιεζα ζημκ RFX5 ηαζ ηδ 

δζιεεοθίςζδ H3K4 είκαζ εάκ δ ζηαεενμπμίδζδ ημο εκζζπομζώιαημξ πμο πνμηαθεί μ CIITA 

είκαζ οπεύεοκδ βζα ηδκ Η3K4me2 ή ημ άκμζβια ηδξ πνςιαηίκδξ από ηδ δζιεεοθίςζδ αοηό 

πμο επζηνέπεζ ηδ ζηαεενμπμίδζδ ημο εκζζπομζώιαημξ ζημ DNA. Γζα κα ηαοημπμζήζμοιε 

πμζό από ηα δομ βεβμκόηα είκαζ ημ αίηζμ ηαζ πμζό ημ απμηέθεζια, οπενεηθνάζαιε ζε 

ηύηηανα HeLa δζάθμνα ιεηαθθάβιαηα εθθείρεςκ ηδξ αιζκμηεθζηήξ πενζμπήξ ιεηαβναθζηήξ 

εκενβμπμίδζδξ ημο CIITA ζε ζύκηδλδ ιε GFP (Γ102 ηαζ Γ174) (Δζηόκα 4-31Α). Κακέκα από 

ηα δομ αοηά ιόνζα δεκ ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ηδ ιεηαβναθή. Γζα κα ηαοημπμζήζμοιε ημ 

Δηθφλα 4- 30: Η ζηξαηνιφγεζε ηνπ εληζρρπνζψκαηνο ζηνλ DRA ππνθηλεηή ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά επίπεδα 

H3K4me2. (Α, Β) HeLa θχηηαξα επσάζηεθαλ ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εηθφλα 4-29Α θαη 

απνκνλψζεθε ρξσκαηίλε. Η ζηξαηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ RFX5 (Α) θαη CREB (Β) κειεηήζεθε κε 

αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο. (C, D) Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο απφ Β ιεκθνθχηηαξα αγξίνπ 

ηχπνπ (wt – Raji), CIITA
-/-

 (RJ2.2.5) θαη RFX5
-/-

 (SJO) γηα κειέηε ηεο ζηξαηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

εληζρπνζψκαηνο CIITA, RFX5 θαη CREB (C) θαη ησλ επηπέδσλ H3K4-me2 θαη –me3 ζηελ ίδηα πεξηνρή (D). 

Μειέηε ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ηεο ρξσκαηίλεο ζηελ SspI ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζε απμαλφκελεο 

ζπγθεληξψζεηο ελδχκνπ ζηηο αληίζηνηρεο Β ιεκθνθπηηαξηθέο ζεηξέο 



93 

 

πμζμζηό ηςκ ηοηηάνςκ πμο είπακ δζαιμθοκεεί ζε ηάεε πενίπηςζδ πναβιαημπμζήζαιε 

ηοηηανμιεηνία νμήξ ιεηνώκηαξ ημ θεμνζζιό ηςκ ηοηηάνςκ ζημ πνάζζκμ βζα κα δμύιε ηδκ 

έηθναζδ GFP. ημ Γ102 είπαιε 42.7% δζαιμθοζιέκα ηύηηανα εκώ ζημ Γ174 22.8%. Σμ 

πθήνμοξ ιήημοξ ιόνζμ είπε εηθναζηεί ζημ 15.8% ηςκ ηοηηάνςκ (4-31Β).  

ηδ ζοκέπεζα ιεθεηήεδηε δ ζηναημθόβδζδ ημο CIITA ηαζ ηςκ εθθείρεώκ ημο ιε 

ακμζμηαηαηνήικζζδ πνςιαηίκδξ. Δπεζδή ημ ακηίζςια α-CIITA έπεζ θηζαπηεί ιε αάζδ ηα 330 

πνώηα αιζκμλέα ηδξ πνςηεΐκδξ, εκδέπεηαζ κα ιδκ ακαβκςνίγεζ ελίζμο ηαθά ηζξ εθθείρεζξ 

όπςξ ημ πθήνμοξ ιήημοξ ιόνζμ. Γζα ημ θόβμ αοηό πνδζζιμπμζήζαιε βζα ηδκ 

ακμζμηαηαηνήικζζδ a-GFP ακηίζςια, μ μπμίμξ επίημπμξ είκαζ ζε ηαναμλοηεθζηή ζύκηδλδ 

ηαζ οπάνπεζ ελίζμο ηαζ ζηα ηνία ιόνζα. Από ημ πείναια πνμέηορε όηζ ηαζ ηα ηνζα ιόνζα 

ιπμνμύκ κα ζηναημθμβδεμύκ ζημκ οπμηζκδηή ηαζ ιάθζζηα ημ πμζμζηό ηδξ 

ακμζμηαηαηνδικζγόιεκδξ πνςιαηίκδξ είκαζ ακάθμβμ ημο πμζμζημύ δζαιόθοκζδξ ηςκ 

ηοηηάνςκ (Δζηόκα 4-31C). Αοηό πμο πνμηύπηεζ όιςξ από ηζξ εζηόκεξ 4-31 D ηαζ Δ είκαζ όηζ 

μύηε ημ εκζζποόζςια ζηαεενμπμζείηαζ μύηε ηαζ δ H3K4me2 αολάκεηαζ. Άνα, βζα ηδκ ανπζηή 

ζηαεενμπμίδζδ ημο εκζζπομζώιαημξ πνεζάγεηαζ δ αιζκμηεθζηή πενζμπή ιεηαβναθζηήξ 

Δηθφλα 4- 31: Η ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εληζρπνζψκαηνο ρξεηάδεηαη ηελ πεξηνρή ελεξγνπνίεζεο ηνπ CIITA ζηα 

HeLa. (A) Οη δηάθνξεο ειιείςεηο ηεο πεξηνρήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ CIITA πνπ εθθξάζηεθαλ ζε ζχληεμε κε 

GFP θαη νη επηθξάηεηεο πνπ ιείπνπλ απφ θάζε κηα. (B) Κπηηαξνκεηξία ξνήο ζηα δηακνιπζκέλα HeLa ζην 

θαλάιη FL1-H γηα πξάζηλν θζνξηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρεηαη ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ 

εθθξάζεη ηελ αληίζηνηρε κνξθή ηνπ CIITA απφ ηελ ηαπηφρξνλε έθθξαζε GFP. (C, D, E) 

Αλνζνθαηαθξήκληζε ρξσκαηίλεο απφ ηα δηακνιπζκέλα HeLa κε ηα δηάθνξα πιαζκίδηα έθθξαζεο ηνπ 

CIITA-GFP θαη ησλ ειιείςεψλ ηνπ κε α-GFP γηα κέηξεζε ζηξαηνιφγεζεο CIITA (C), α-RFX5 γηα 

ζηξαηνιφγεζε ηνπ εληζρπνζψκαηνο (D) θαη α-Η3K4me2 (Δ). Control: ρξσκαηίλε απφ θχηηαξα HeLa πνπ 

έρνπλ δηακνιπλζεί κε θνξέα έθθξαζεο GFP κφλν. 
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εκενβμπμίδζδξ ημο CIITA βζα κα ακμίλεζ ηδ πνςιαηίκδ ιε ηζξ ιεηα-ιεηαθναζηζηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ πμο πνμηαθεί ζηδ βύνς πενζμπή ηαζ κα ζηαεενμπμζδεμύκ μζ ιεηαβναθζημί 

πανάβμκηεξ πάκς ζηδ πνςιαηίκδ. 

Από ηα παναπάκς δεδμιέκα βίκεηαζ ακηζθδπηό όηζ οπάνπεζ ιζα άιεζδ ζοζπέηζζδ 

ακάιεζα ζηδκ H3K4me2, ηδ ζηναημθόβδζδ/ζηαεενόηδηα ημο RFX5 ηαζ μθόηθδνμο ημ 

εκζζπομζώιαημξ ζημκ οπμηζκδηή ηαζ ηδ παθανόηενδ μνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ. Γζα ηδκ 

ακαδζμννβάκςζδ αοηή μζ απαζηήζεζξ πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ημκ ηοηηανζηό ηύπμ: ζηα Β 

θειθμηύηηανα απαζηείηαζ ημ εκζζποόζςια εκώ ζημοξ ζκμαθάζηεξ, όπμο δ έηθναζδ ηςκ 

MHCII είκαζ επαβώιεκδ, πνεζάγεηαζ ηαζ μ CIITA βζα ημ ανπζηό άκμζβια ημο βεκεηζημύ ηόπμο. 

ηδ ζοκέπεζα όιςξ, δ κέα παθανόηενδ δζαιόνθςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ παναιέκεζ ζηαεενή βζα 

ηζξ επόιεκεξ ηοηηανζηέξ βεκεέξ, αηόιδ ηαζ απμοζία ημο CIITA. Άνα ημ εκζζποόζςια, αθμύ 

ζηαεενμπμζδεεί επάκς ζηδ πνςιαηίκδ, είκαζ ζηακό κα δζαηδνήζεζ ηδ παθανόηενδ δμιή ζημκ 

οπμηζκδηή ηςκ MHCII. 

 

4.3.4 Μεηαβνιή ηνπ ππνππξεληθνύ εληνπηζκνύ ηνπ γελεηηθνύ ηόπνπ MHCII θαηά ηε 

κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε ε νπνία δηαηεξείηαη ζηα primed θύηηαξα. 

Από παθαζόηενεξ ιεθέηεξ είκαζ βκςζηό όηζ δ επαβςβή ηδξ έηθναζδξ ηςκ MHCII από 

IFNβ ζοκμδεύεηαζ από ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ημπμθμβζηέξ αθθαβέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πνςιμζςιζηή επζηνάηεζα (Volpi et al., 2000). Οθόηθδνμξ μ βεκεηζηόξ ηόπμξ πνμαάθθεζ έλς 

από ηδκ επζηνάηεζα εκώ ιεηααάθθμκηαζ μζ εδθζέξ ηδξ πνςιαηίκδξ ηαεώξ αθθάγεζ δ πνόζδεζδ 

SATB1-PML, επδνεάγμκηαξ έηζζ ηδκ έηθναζδ ηςκ MHCI (Kumar et al., 2007). Σα PML-NBs 

έπεζ δεζπεεί όηζ ανίζημκηαζ βύνς από ιεηαβναθζηά εκενβέξ πενζμπέξ ημο βμκζδζώιαημξ 

(Wang et al., 2004a). Με αάζδ αοηά ηαζ ημ βεβμκόξ όηζ ημ PML επάβεηαζ από IFNβ, εθέβλαιε 

εάκ δ πνςηεΐκδ PML παίγεζ νόθμ ζηδ ιεηαβναθζηή ικήιδ. 

Με απμηύπςζδ ηαηά western, δ δζαεεζζιόηδηα ηδξ πνςηεΐκδξ ζημ ηύηηανμ ανέεδηε κα 

αολάκεηαζ ζδιακηζηά ιεηά από IFNβ. Η πνςηεΐκδ αοηή θαίκεηαζ πςξ είκαζ ανηεηά ζηαεενή 

ηαεώξ ηα επίπεδά ηδξ πανέιεκακ ορδθά αηόιδ ηαζ 96 ώνεξ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηδξ IFNβ, 

πμθύ ανβόηενα από ημ ζηαιάηδια ηδξ ιεηαβναθήξ βμκζδίςκ πμο επάβμκηαζ από ηδκ 

ηοημηίκδ (Δζηόκα 4-32Α). Ακηίζημζπδ ηζκδηζηή ανέεδηε κα αημθμοεεί ηαζ μ ανζειόξ ηςκ PML-

ΝΒs ακά ηύηηανμ, όπςξ έδεζλακ πεζνάιαηα πνώζδξ ιε ακηίζςια βζα PML ζε πονήκεξ ζημοξ 

μπμίμοξ είπε δζαηδνδεεί δ δμιή (4-32Β). Η ηαηακμιή ηςκ PML-NBs αθθάγεζ ηαζ από πενίπμο 

ηέζζενα ακά πονήκα πμο ήηακ ανπζηά ζηα HeLa, ιεηά από επώαζδ 24h ζε IFNβ έπμοιε 

πενίπμο έκηεηα ακά ηύηηανμ. Η αθθαβή αοηή ζημκ ανζειό δζαηδνείηαζ ηαζ ζηα primed όπμο 

εκημπίγμκηαζ πενίπμο μηηώ ζε ηάεε πονήκα. Η ζηαηζζηζηή ζδιαζία ηςκ αθθαβώκ αοηώκ 

εθέβπεδηε ιε Mann – Whitney ηαζ έδςζε P<0.0001 ζε όθεξ ηζξ δζιενείξ ζοβηνίζεζξ. 
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Γζα κα εθέβλμοιε ηδ ζπέζδ ηςκ PML-NBs ιε ημ βεκεηζηό ηόπμ ηςκ MHCII, 

πναβιαημπμζήζαιε ζε ηύηηανα HeLa πνώζδ ιε ακηίζςια βζα ηα ζςιαηίδζα πανάθθδθα ιε 

ακίπκεοζδ ημο DNA ημο MHCII ιε οανζδμπμίδζδ θεμνίγμκηα ακζπκεοηή. Ακηζπνμζςπεοηζηά 

ηύηηανα θαίκμκηαζ ζηδκ εζηόκα 4-32C. Σα HeLa παναηηδνίγμκηαζ από δζάθμνεξ 

ακεοπθμεζδείεξ ηαζ πενζέπμοκ ηνία ακηίβναθα ημο πνςιμζώιαημξ 6 (Chen, 1988; Macville et 

al., 1999). Mεηνήεδηε δ εθάπζζηδ απόζηαζδ ημο ηάεε αθθδθμιόνθμο ημο MHCII από ημ 

ημκηζκόηενμ PML ζημκ εοηθείδζμ πώνμ. Οζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε ηύηηανα ιε ή 

πςνίξ IFNβ βζα 24 ώνεξ ηαεώξ επίζδξ ηαζ ζε primed ηύηηανα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

θαίκμκηαζ ζηδκ εζηόκα 4-32D. ημ δείβια εθέβπμο (HeLa ηύηηανα πςνίξ ηάπμζα 

πνμδβμύιεκδ ιεηαπείνδζδ), ιόκμ 1% ηςκ ηοηηάνςκ είπε ημοθάπζζημκ έκα αθθδθόιμνθμ ζε 

επαθή ιε ηάπμζμ PML-NB (εθάπζζηδ απόζηαζδ MHCII-PML d=0) ηαζ ημ πμζμζηό αοηό 

αολάκμκηακ ζημ 32% έπεζηα από επώαζδ ιε IFNβ (θεοηέξ ζηήθεξ ζηδκ εζηόκα 4-32D, π2: 

P<0.0001). ηδκ primed ηαηάζηαζδ, ημ πμζμζηό αοηό βζκόηακ 9% ηςκ ηοηηάνςκ (P=0.018). 

Πενίπμο 80% ηςκ ηοηηάνςκ πμο είπακ επςαζηεί ιε IFNβ ηαζ 45% ηςκ primed ηοηηάνςκ 

εκώ ιόκμ 14% ηςκ ηοηηάνςκ από ημ δείβια εθέβπμο είπακ αθθδθόιμνθα ημκηά ζε ηάπμζμ 

Δηθφλα 4- 32: (Α) Αλνζναπνηχπσζε θαηά Western κε αληίζσκα πνπ αλαγλσξίδεη φιεο ηηο ηζνκνξθέο PML 

(επάλσ) ζε ζπλνιηθά πξσηετληθά εθρπιίζκαηα απφ θχηηαξα HeLa πξηλ (αξηζηεξά) ή έπεηηα απφ επψαζε κε 

IFNγ γηα 24 ψξεο θαη primed ηα νπνία είραλ επσαζηεί 96 ψξεο λσξίηεξα κε IFNγ. Δπίζεο ειέγρζεθε ζηα 

ίδηα εθρπιίζκαηα ε δηαζεζηκφηεηα tubulin γηα έιεγρν ησλ πνζνηήησλ πνπ θνξηψζεθαλ. (Β) Γξάθεκα Box-

and-whisker γηα ηνλ αξηζκφ ησλ PML-NB (θάζεηνο άμνλαο) ζε θχηηαξα πνπ είραλ ίδηα αγσγή κε ην (Α) ηεο 

ίδηαο εηθφλαο θαη κνληκνπνηήζεθαλ κε παξαθνξκαιδευδε ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 3-D δνκή ηνπο. Η 

ρξψζε έγηλε κε α-PML θαη ηα θχηηαξα εμεηάζηεθαλ κε ζπλεζηηαθή κηθξνζθνπία. Ο αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ 

πνπ κεηξήζεθε ζε θάζε θαηάζηαζε ήηαλ 50. Οη θάησ θαη επάλσ γξακκέο ησλ θνπηηψλ απεηθνλίδνπλ ηνλ 25
ν
 

θαη 75
ν
 πνζνζηηαίν αξηζκφ ελψ ε νξηδφληηα γξακκή κέζα ζην θνπηί απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. 

Αλάκεζα ζηηο δπν γξακκέο ζθάικαηνο θαη ην θνπηί βξίζθεηαη ην 30% ησλ ηηκψλ πνπ πήξακε ελψ πάλσ ή 

θάησ απφ απηέο βξίζθνληαη κε αμηφπηζηνη αξηζκνί. (C) Αληηπξνζσπεπηηθά θχηηαξα απφ ην immuno-DNA 

FISH ζε HeLa πξηλ θαη έπεηηα απφ επψαζε κε IFNγ γηα 24h (επάλσ θαη κεζαία ζεηξά αληίζηνηρα) θαη ζε 

έπεηηα απφ 96h κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θπηνθίλεο (primed, θάησ ζεηξά). Με θφθθηλν θαίλνληαη ηα 

αιιειφκνξθα ησλ MHCII θαη κε πξάζηλν ηα PML-NBs. Ο ππξήλαο έρεη γίλεη νξαηφο κε ρξψζε γηα DNA 

(κπιε). (D) Μέηξεζε ηεο ειάρηζηεο επθιίδεηαο απφζηαζεο ηνπ θάζε αιιεινκφξθνπ απφ ην πιεζηέζηεξν 

PML ζηα θχηηαξα ηνπ immuno-DNA FISH. ηνλ θάζεην άμνλα θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ 

έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αιιειφκνξθν ζηελ απφζηαζε (d) πνπ θαίλεηαη ζην ππφκλεκα. 
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PML-NB, ζε απόζηαζδ ιζηνόηενδ από 0.5ιm (P<0.0001 ιε ηέζη π2 ζηζξ δζιενείξ ζοβηνίζεζξ 

ιε ημ δείβια εθέβπμο, ιαύνεξ ζηήθεξ ζηδκ 4-32D).  

Καεώξ δ πνμζέββζζδ αοηή ημο MHCII ζηα PML εκδεπμιέκςξ κα είκαζ ηοπαία θόβς 

αύλδζδξ ημο ανζειμύ ηςκ ζςιαηζδίςκ έπεζηα από IFNβ, πναβιαημπμζήζαιε ημ ίδζμ πείναια 

βζα έκα άθθμ βμκίδζμ πμο δεκ επδνεάγεηαζ από IFNβ, ημ GLULD1 ημ μπμίμ ανίζηεηαζ 30Mb 

από ημ DRA, ημκηά ζημ ηεκηνμιενέξ ημο πνςιμζώιαημξ 6. Μόκμ 4% ηςκ ηοηηάνςκ ζημ 

δείβια εθέβπμο ηαζ 5% έπεζηα από επώαζδ ιε IFNβ βζα 24 ώνεξ είπακ ημοθάπζζημκ έκα 

GLULD1 αθθδθόιμνθμ ζε επαθή ιε PML (P>0.9) εκώ δεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε όθδ ηδκ ηαηακμιή ιέπνζ ηα 0.5ιm όπμο ηα πμζμζηά ήηακ 14% 

(δείβια εθέβπμο) ηαζ 19% (IFNβ) (P=0.39). οκεπώξ δεκ ανίζημοιε ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ 

ζηδκ ηαηακμιή ημο GLULD1 ζε ζπέζδ ιε ηα PML πνζκ ηαζ έπεζηα από επώαζδ ιε IFNβ βζα 

24 ώνεξ, πανά ηδκ αύλδζδ ημο ανζειμύ ηςκ PML-NBs. Άνα, πανμοζία IFNβ αθέπμοιε ημ 

MHCII κα πθδζζάγεζ εζδζηά ηα PML-NBs ηαζ κα παναιέκεζ ημκηά βζα ανηεηό δζάζηδια ιεηά ημ 

ζηαιάηδια ηδξ ιεηαβναθήξ. Δπζπθέμκ ελεηάζηδηε δ ζοκμθζηή ηαηακμιή ηςκ απμζηάζεςκ 

ηδξ εζηόκαξ 4-32D. Καεώξ ηα δεδμιέκα δεκ αημθμοεμύζακ ηακμκζηή ηαηακμιή, επζθέπεδηε 

Δηθφλα 4 - 33: Αζξνηζηηθέο 

θαηαλνκέο ησλ ειάρηζησλ αλά 

θχηηαξν απνζηάζεσλ. ηνλ θάζεην 

άμνλα θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

θπηηάξσλ πνπ έρνπλ έλα 

ηνπιάρηζηνλ αιιειφκνξθν ζηελ 

αληίζηνηρε απφζηαζε θαη ζηνλ 

νξηδφληην ε απφζηαζε ζε κm. ην 

γξάθεκα θαίλνληαη ζπλνιηθά ηα 

δεδνκέλα ηφζν γηα ην DRA φζν θαη 

γηα ην GLULD1. 

Πίλαθαο 4- 2: Kolmogorov – Smirnov test ζηα δεδνκέλα ηνπ immuno- DNA FISH πνπ θαίλνληαη ζηελ 

εηθφλα 4-33. Υξεζηκνπνηήζεθε ην θνληηλφηεξν ζε PML-NB αιιειφκνξθν γηα θάζε έλα απφ ηα 100 θχηηαξα 

πνπ κεηξήζεθαλ. Έγηλε ζχγθξηζε αλά δπν φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ ηφζν γηα ην γελεηηθφ ηφπν ηνπ DRA φζν 

θαη γηα ηνπ GLULD1. Δπηπιένλ ζπγθξίζεθε ε αξρηθή θαηάζηαζε (control) ησλ δχν γνληδίσλ θαη επηπιένλ 

ηα δεδνκέλα έπεηηα απφ IFNγ. ηελ ηέηαξηε ζηήιε θαίλνληαη νη κέγηζηεο απνζηάζεηο D αλάκεζα ζηηο 

αξζξνηζηηθεο θαηαλνκέο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εηθφλαο 4-33 θαη ζηελ πέκπηε ε πηζαλφηεηα P απηά ηα δεχγε 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθξίλνληαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή.  (Κ-S : Kolmogorov – Smirnov). 
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δ ιέεμδμξ Kolmogorov-Smirnov (K-S) βζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή ηαζ μζ 

ηνεζξ δζιενείξ ζοβηνίζεζξ ηςκ αενμζζηζηώκ ηαηακμιώκ ηςκ απμζηάζεςκ ημο DRA από ημ 

PML δίκμοκ όηζ μζ ηαηακμιέξ είκαζ ζδιακηζηά δζαθμνεηζηέξ ιεηαλύ ημοξ (P<0.0001, εθάπζζηδ 

απόζηαζδ D=0.36 ακάιεζα ζηα δείβιαηα IFNβ ηαζ primed) (Δζηόκα 4-33). Ακηίεεηα, μζ 

ηαηακμιέξ ηςκ απμζηάζεςκ ημο GLULD1 από ηα PML ζημ δείβια εθέβπμο ηαζ έπεζηα από 

IFNβ είκαζ θζβόηενμ ζδιακηζηή (D=0.22, P=0.0156). οκμπηζηά ηα δεδμιέκα από ηζξ ακά 

γεύβδ ζοβηνίζεζξ ηςκ δεδμιέκςκ ιε K-S θαίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 4-2. 

Άνα, πνμηύπηεζ θμζπόκ όηζ θαιαάκεζ πώνα ιζα ακαδζμνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ηαηά 

ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ηςκ MHCII. Η ακαδζμνβάκςζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηαζ 

πθδζίαζια ημο βεκεηζημύ ηόπμο ζε PML-NBs ή εκαθθαηηζηά ηδ δδιζμονβία PML-NB ημκηά 

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνςιμζςιζηή επζηνάηεζα. Σμ βεβμκόξ όηζ ιζα επαβώιεκδ από IFNβ 

πνςηεΐκδ όπςξ δ PML παναιέκεζ ζηαεενή αηόιδ ηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ηοημηίκδξ, 

ηδκ ηαεζζηά πμθύ ηαθό οπμρήθζμ βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ ικήιδξ. Δθόζμκ δζαπζζηώκεηαζ από 

ημ immuno-DNA FISH όηζ μ βεκεηζηόξ ηόπμξ ζπεηίγεηαζ ιε ηα PML-NBs ηόζμ ηαηά ηδ 

ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ όζμ ηαζ ιεηά από αοηήκ, δεκ ιέκεζ πανά κα επζαεααζςεεί όηζ ημ 

PML ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ηδ ικήιδ ηαζ κα δζενεοκδεεί μ ιδπακζζιόξ πμο ημ ηάκεζ αοηό. 

 

4.3.5 Ζ πξσηεΐλε PML εληζρύεη ηε κεηαγξαθή ηνπ DRA αιιειεπηδξώληαο κε MLL. 

Γίκεηαζ ακηζθδπηό από ηα παναπάκς όηζ οπάνπεζ πνμζέββζζδ ηςκ MHCII βμκζδίςκ ζηα 

PML-NBs ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ από IFNβ. Ωζηόζμ, είκαζ άβκςζημ εάκ ημ 

βεβμκόξ αοηό ζοιιεηέπεζ ζηδ νύειζζδ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο. Γζα ημ θόβμ αοηό 

εθέβλαιε ημ νόθμ ηδξ πνςηεΐκδξ PML ζηδκ επαβςβή ημο DRA από IFNβ ηαηαζηέθμκηαξ ηδκ 

έηθναζδ ημο PML ιε siRNA (siPML) πμο ζημπεύεζ ζηδκ έηθναζδ όθςκ ηςκ ζζμιμνθώκ. ε 

ηύηηανα πμο ηαηαζηείθαιε ηδκ έηθναζδ ημο PML, δ επαβςβή ημο DRA mRNA 

ηαεοζηενμύζε πνμκζηά αθθά έθηακε ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα ανβόηενα (Δζηόκα 4-34Α). Η 

έηθναζδ ημο CIITA δεκ ιεηααάθθμκηακ από ημ siPML εκώ qRT-PCR εζδζηά βζα ημ PML 

mRNA έδεζλε ηδκ απμηεθεζιαηζηόηδηα ημο siPML ζηδκ έηθναζή ημο (4-34B, C).  Γζα κα 

απμννίρμοιε πζεακέξ έιιεζεξ επζδνάζεζξ ηδξ ζδιαημδόηδζδξ ηδξ IFNβ ζηδ ιεηαβναθή ημο 

DRA πένακ ηδξ επαβςβήξ ημο CIITA, δζαιμθύκαιε πθαζιίδζα οπενέηθναζδξ PML ηαζ 

CIITA ιε ημ ηεθεοηαίμ ζε αολακόιεκεξ ζοβηεκηνώζεζξ. Σμ PML έδεζλε κα ζοκενβάγεηαζ ιε ημ 

CIITA ζηζξ παιδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ ημο δεύηενμο βζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ ιεηαβναθήξ βμκζδίμο 

ιάνηονα (θμοηζθενάζδ) από DRA οπμηζκδηή (4-34D), αολάκμκηαξ ηδκ επαβςβή από CIITA 

πενίπμο δύμ θμνέξ. οκεπώξ από ηα δομ παναπάκς πεζνάιαηα πνμηύπηεζ όηζ ημ PML 

αμδεά ζηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ημο DRA ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ επαβςβήξ όπςξ 

δείπκεζ ημ πείναια ιε ημ siPML, όηακ δ δζαεεζζιόηδηα ημο CIITA είκαζ πενζμνζζιέκδ, όπςξ 

οπμδεζηκύμοκ ηα πεζνάιαηα ζοκδζαιόθοκζδξ PML ηαζ CIITA. 
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ηδ ζοκέπεζα ελεηάζαιε εάκ ηα ορδθά επίπεδα H3K4me2 ζημκ οπμηζκδηή DRA ηςκ 

primed ηοηηάνςκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αθθαβή ηδξ πςνμδζάηαλδξ ημο βεκεηζημύ ηόπμο ηαηά ηδκ 

αθθδθεπίδναζή ημο ιε PML-NBs ηαζ ηδ ζοκένβεζα PML – CIITA ζηδ ιεηαβναθή ημο 

Δηθφλα 4- 34:  Η πξσηεΐλε PML ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ DRA. (A, B, C)  

qRT-PCR ζε RNA απφ θχηηαξα HeLa πνπ δηακνιχλζεθαλ κε siPML (καχξεο ζηήιεο) ή siRNA κε ηπραία 

αιιεινπρία (si scrambled – ιεπθέο ζηήιεο) γηα κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ DRA 

(Α), CIITA (Β) θαη PML (C) έπεηηα απφ επίδξαζε IFNγ γηα 12 ή 24 ψξεο. (D) Παξνδηθή ζπλδηακφιπλζε 

HeLa κε πιαζκίδην αλαθνξάο γηα ηνλ ππνθηλεηή ηνπ DRA, θνξέα έθθξαζεο PML (καχξεο ζηήιεο) ή άδεην 

θνξέα (ιεπθέο ζηήιεο) θαη απμαλφκελεο πνζφηεηεο θνξέα έθθξαζεο CIITA (0, 50, 100 θαη 500ng). Η 

δξαζηηθφηεηα ηεο ινπθηθεξάζεο κεηξήζεθε θαη ηα δεδνκέλα αλαπαξίζηαληαη σο κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην 

πξψην δείγκα ειέγρνπ πνπ δελ έρεη PML. (Δ) Αληηπξνζσπεπηηθά θχηηαξα απφ δηπιφ αλνζνθζνξηζκφ κε 

αληηζψκαηα γηα PML (πξάζηλν) θαη MLL (θφθθηλν) ζε HeLa πξηλ θαη έπεηηα απφ επίδξαζε IFNγ θαη ζε 

primed θχηηαξα. (F) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ PML ζσκαηηδίσλ αλά θχηηαξν πνπ πεξηέρνπλ 

MLL απφ ην πείξακα ηνπ παξάιιεινπ αλνζνθζνξηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην (Δ). ηνλ νξηδφληην άμνλα 

θαίλεηαη κέγηζηνο αξηζκφο ησλ  PML-NBs πνπ πεξηέρνπλ MLL αλά θχηηαξν θαη ζηνλ θάζεην ην πνζνζηφ 

ησλ θπηηάξσλ ζε θάζε νκάδα. (G) Δπάλσ: αλνζνθαηαθξήκληζε κε α-MLL απφ ζπλνιηθφ πξσηετληθφ 

εθρχιηζκα HeLa πνπ είραλ επσαζηεί ή φρη κε IFNγ γηα 24 ψξεο θαη Western blot κε α-PML (επάλσ). Η 

εηδηθή δψλε πνπ ζπλαλνζνθαηαθξεκλίδεηαη δείρλεηαη κε βέινο. Κάησ: ππεξέθθξαζε ησλ ηζνκνξθψλ PML-

III (επάλσ) ή –IV (θάησ) ζε θχηηαξα HeLa θαη αλνζνθαηαθξήκληζε κε α-MLL. Western blot κε α-myc. (H) 

πλέθθξαζε ζε θχηηαξα HeLa ησλ πξσηετλψλ ASH2L2, WDR5 θαη RFX5 ζε ζχληεμε κε GFP (πξάζηλν) 

καδί κε PMLIII (αξηζηεξά) ή PMLIV (δεμηά) ζε ζχληεμε κε mDsRed. 
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βμκζδίμο. Πναβιαημπμζήεδηε ακμζμθεμνζζιόξ ζε HeLa πςνίξ ηαζ ιε IFNβ βζα 24h ηαζ 

primed ηύηηανα ιε δύμ ακηζζώιαηα πανάθθδθα, βζα ηδκ ηαοηόπνμκδ ακίπκεοζδ PML-NBs ηαζ 

MLL, ημ έκγοιμ πμο είκαζ οπεύεοκμ βζα ηδ ιεεοθίςζδ ηδξ θοζίκδξ 4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 (εζηόκα 

4-34Δ). Καηά ηδκ επώαζδ ηςκ ηοηηάνςκ ιε IFNβ παναηδνείηαζ ιζα αύλδζδ ζημκ ανζειό ηςκ 

PML-NBs πμο ζοιπίπημοκ ιε MLL, ημ μπμίμ πανμιμίςξ ειθακίγεζ έκα ζηζηηό πνόηοπμ 

ηαηακμιήξ ζημκ πονήκα. Μεηνώκηαξ ηδ ζοπκόηδηα ζοκεκημπζζιμύ ηςκ δομ πνςηεσκώκ 

ανήηαιε όηζ εκώ όθα ζπεδόκ ηα ηύηηανα έπμοκ ημοθάπζζημκ δύμ, ηα ηύηηανα ιε IFNβ ηαζ ηα 

primed ηύηηανα είπακ βεκζηόηενα αολδιέκμ ανζειό ζοκεκημπζζιώκ (4-33F) ιε ημ 50% ημο 

πθδεοζιμύ κα έπεζ ιέπνζ 5 ζημ πνώημ ηαζ ιέπνζ 3 ζημ δεύηενμ. Ακηίεεηα ζημ δείβια εθέβπμο 

ημ 50% ηςκ ηοηηάνςκ είπε ιέπνζ έκα PML-NB πμο πενζείπε MLL. Καζ μζ ηνεζξ ηαηακμιέξ ηδξ 

εζηόκαξ 4-33F ζοβηνίεδηακ ακά δομ ιε Kolmogorov-Smirnov ηαζ ανέεδηακ κα είκαζ 

ζδιακηζηά δζαθμνεηζηέξ ιεηαλύ ημοξ (P<0.0001 ζε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ). 

Ο παναηδνμύιεκμξ ζοκεκημπζζιόξ ηςκ δομ πνςηεσκώκ μθείθεηαζ ζημ βεβμκόξ όηζ 

αθθδθεπζδνμύκ ιεηαλύ ημοξ όπςξ δείπκεηαζ ηαζ ιε πεζνάιαηα ζοκακμζμηαηαηνήικζζδξ ιε 

ακηίζςια α-MLL ηαζ western blot ιε α-PML (4-34G – επάκς) ζε HeLa ηύηηανα, ιε ή πςνίξ 

IFNβ. Από ηζξ ζζμιμνθέξ ημο PML πμο ακζπκεύμκηαζ ηαηά ημ Western blot, ιόκμ δ PML-III ή  

-IV αθθδθεπζδνά ιε MLL, ηνίκςκηαξ από ηδκ ηζκδηζηόηδηα. Γζα κα λεπςνίζμοιε πμζά από ηζξ 

δομ αθθδθεπζδνά ιε ηδ ιεεοθμηνακζθενάζδ, οπενεηθνάζαιε ζε HeLa ηδκ ηάεε ιζα 

ζζμιμνθή ηαζ πναβιαημπμζήζαιε ακμζμηαηαηνήικζζδ ιε α-MLL. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

εζηόκα 4-34G (ιέζδ ηαζ ηάης), ιόκμ δ PMLIV ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε MLL εκώ δ 

PMLIII όπζ. 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζαιε βζα ζοκεκημπζζιό ιε PML ηαζ άθθςκ οπμιμκάδςκ ημο MLL. 

Τπενεηθνάζηδηακ ζε ηύηηανα HeLa ημ ASH2L2 ηαζ ημ WDR5 ζε ζύκηδλδ ιε GFP ηαεώξ 

επίζδξ ηαζ ημ RFX5. Πανάθθδθα ιε όθα αοηά εηθνάζηδηε ηαζ ημ PMLIII ή ημ PMLIV ιε 

mDsRed θεμνίγμοζα πνςηεΐκδ βζα κα ελεηάζμοιε πζεακμύξ ζοκεκημπζζιμύξ. Από ηα 

πεζνάιαηα αοηά πνμηύπηεζ όηζ ιόκμ ημ WDR5 ζοκεκημπίγεηαζ ιε ημ PMLIV αθθά όπζ ιε ημ 

PMLIII (εζηόκα 4-34. Σμ ASH2L2 ηαεώξ επίζδξ ηαζ μ RFX5 δεκ ζοκεκημπίγμκηακ ιε ηαιία 

από ηζξ δομ ζζμιμνθέξ ημο PML. 

 

4.3.5 πδήηεζε 

Σμ θαζκόιεκμ ηδξ ακμζμθμβζηήξ ικήιδξ είκαζ ιζα ηαεζενςιέκδ έκκμζα πάκς ζηδκ 

μπμία ζηδνίγεηαζ ηαζ δ ανπή ημο ειαμθζαζιμύ. Η ικήιδ ζημ ακμζμπμζδηζηό ζύζηδια είπε 

ηοηηανζηή αάζδ ηαζ ζηδνίγμκηακ ζημκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ B 

θειθμηοηηάνςκ ηα μπμία δζαεέημοκ εζδζηό οπμδμπέα βζα ημ παεμβόκμ πμο ζοκακηάηαζ ηαζ 

ζηδ ιαηνμπνόκζα επζαίςζή ημοξ ώζηε κα ιπμνμύκ κα επακεκενβμπμζμύκηαζ βνήβμνα όηακ 

αοηό πνεζαζηεί. Άθθςζηε, μθόηθδνδ δ ύπανλδ ημο ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ ζηδνίγεηαζ 
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ζηδ ικήιδ ηςκ ηοηηάνςκ όηζ έπμοκ ηαηαθένεζ επζηοπή ακαζοκδοαζιό ημο οπμδμπέα ημοξ (B 

cell receptor ή T cell receptor) ώζηε κα ακαβκςνίγεζ παεμβόκα αθθά όπζ ημκ ίδζμ ημκ 

μνβακζζιό. Η ικήιδ βζα ηδκ παναβςβή ημο ηαηάθθδθμο οπμδμπέα ζηδνίγεηαζ ζηδκ ιόκζιδ 

ηνμπμπμίδζδ ημο βμκζδίμο ημο ιε ακαζοκδοαζιό εκώ οπάνπεζ ηαζ επζπθέμκ ιδπακζζιόξ 

ώζηε ημ ηύηηανμ κα εοιάηαζ πενίπμο πόζεξ θμνέξ έπεζ ένεεζ ζε επαθή ιε ημ παεμβόκμ 

(class switch recombination) (Murphy et al., 2007). Μκήιδ οπάνπεζ ηαζ ζημοξ ιδπακζζιμύξ 

ηδξ ιδ εζδζηήξ ακμζίαξ. Πνόζθαηα ανέεδηε όηζ ηα NK (natural killer) ηύηηανα πανάβμοκ 

ηαπύηενα ηοημηίκεξ ζε δεύηενδ εκενβμπμίδζή ημοξ (Sun et al., 2009) εκώ ζδιαημδόηδζδ 

από ημκ TLR4 ιε LPS εκενβμπμζεί δομ ηάλεζξ βμκζδίςκ, αοηά πμο λακαεπάβμκηαζ ηαζ ιάθζζηα 

ζε ορδθόηενμ ααειό από ηδκ πνώηδ θμνά ηαζ αοηά πμο δεκ ιπμνμύκ κα ιεηαβναθμύκ ζε 

δεύηενμ ηύηθμ εκενβμπμίδζδξ (Foster et al., 2007). Δπζπθέμκ, είκαζ βκςζηόξ μ ιδπακζζιόξ 

ηδξ ικήιδξ ζηδ ζδιαημδόηδζδ ηςκ ζκηενθενμκώκ όπμο πνμδβμύιεκδ εκενβμπμίδζδ ημο 

ιμκμπαηζμύ ηδξ IFNβ μδδβεί ζε ζζπονόηενδ επαηόθμοεδ ζδιαημδόηδζδ από ηύπμο Ι IFN 

(IFN priming) ιέζς παναβςβήξ STAT (Tassiulas et al., 2004). 

ηδκ πανμύζα ενβαζία, πενζβνάθεηαζ βζα πνώηδ θμνά μ ιδπακζζιόξ ικήιδξ ηςκ 

MHCII μ μπμίμξ επζηνέπεζ ηδκ ηαπύηενδ ηαζ ζζπονόηενδ απόηνζζδ ημοξ ζε δεύηενμ ενέεζζια. 

Σμ βεβμκόξ αοηό δείπκεζ όηζ ζε επαηόθμοεδ ακηζιεηώπζζδ ηάπμζμο παεμβόκμο, δεκ είκαζ 

ιόκμ ηα ελεζδζηεοιέκα θειθμηύηηανα πμο ιπμνμύκ κα εκενβμπμζδεμύκ εοημθόηενα ηαζ κα 

δνάζμοκ πζμ απμδμηζηά αθθά ηαζ έκα ζηάδζμ πζμ πίζς, μζ ακηζβμκμπανμοζζαζηέξ ιπμνμύκ 

κα πανμοζζάζμοκ ηαθύηενα ηα ακηζβόκα ζηα ηύηηανα αοηά. Δπζπθέμκ, δ εοαζζεδημπμίδζδ 

ημο οπμηζκδηή ηςκ MHCII κα εκενβμπμζείηαζ ζε ιζηνόηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ IFNβ είκαζ πμθύ 

ζδιακηζηή βζα ημκ μνβακζζιό εθόζμκ ιπμνεί κα λεηζκά κςνίηενα ηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ, 

πνζκ επζηναπεί ζηα παεμβόκα κα πμθθαπθαζζαζημύκ οπένιεηνα. Άθθςζηε, ζηδ θύζδ μζ 

ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ ηοημηζκώκ δεκ είκαζ πάκηα μζ αέθηζζηεξ ηαζ πμθύ ζοπκά ιπμνεί κα είκαζ 

ηάης από ημ εθάπζζημ όνζμ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ απόηνζζδξ. Με ημκ ηνόπμ αοηό, μ 

ιδπακζζιόξ ηδξ ικήιδξ ζηδκ ακηζβμκμπανμοζίαζδ ιπμνεί κα εςναηίγεζ ημκ μνβακζζιό 

απέκακηζ ζε επζεέζεζξ άθθςκ παεμβόκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ακηζιεηώπζζδξ ηδξ πνώηδξ 

εζζαμθήξ. 

Η ικήιδ ζηδ βμκζδζαηή έηθναζδ απμηεθεί ημ πνςηανπζηό επίπεδμ βζα ηζξ 

πενζζζόηενεξ εηθάκζεζξ ηδξ ικήιδξ ζηδκ ακμζμθμβζηή απόηνζζδ εηηόξ από ημκ 

ακαζοκδοαζιό ηςκ βμκζδίςκ ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ θειθμηοηηάνςκ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ηςκ ζδιαημδμηζηώκ ιμκμπαηζώκ ηςκ IFNs. Ο ιδπακζζιόξ αοηόξ ηδξ ικήιδξ θεζημονβεί 

ηαεανά ζε ιεηαβναθζηό επίπεδμ ηαζ εζηζάγεηαζ ζε οπμηζκδηέξ βμκζδίςκ. Η πενίπηςζδ ηδξ 

εκζζποιέκδξ ζδιαημδόηδζδξ ιέζς αολδιέκδξ δζαεεζζιόηδηαξ STAT1 ή ημο οπμδμπέα ηδξ 

IFNβ απμηθείζηδηε εθόζμκ ηόζμ ηα επίπεδα εκενβμπμζδιέκμο STAT1 όζμ ηαζ δ ηζκδηζηή 

επαβςβήξ πνςηανπζηώκ βμκζδίςκ ζηόπςκ ηδξ IFNβ όπςξ είκαζ μ CIITA (μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μ 
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δζαιεζμθααδηήξ βζα ηδκ ιεηαβναθή MHCII) ανέεδηακ ίδζα ζε δείβιαηα εθέβπμο ηαζ primed 

ηύηηανα. οκεπώξ δ ικήιδ μθείθεηαζ ζηδ δμιή ηδξ πνςιαηίκδξ πμο αθθάγεζ ηαηά ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ παναιέκεζ έηζζ βζα ανηεηέξ βεκζέξ ιεηά ημ ζηαιάηδιά ηδξ. 

Η αθθαβή αοηή ηδκ ηαεζζηά πζμ πνμζαάζζιδ ζε ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ έηζζ ώζηε κα 

ιπμνμύκ αοημί κα ζηναημθμβδεμύκ ηαζ κα θεζημονβήζμοκ κςνίηενα, όηακ αηόιδ δ 

δζαεεζζιόηδηά ημοξ ζημ ηύηηανμ είκαζ πενζμνζζιέκδ. 

Η ηθδνμκόιδζδ ηδξ αθθαβιέκδξ δμιήξ μθείθεηαζ ζηζξ επζβεκεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο 

δζαηδνμύκηαζ ζε όθμ ημκ ηοηηανζηό ηύηθμ (Kouskouti and Talianidis, 2005). ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηςκ MHCII, δ ιόκδ ηνμπμπμίδζδ πμο ανέεδηε κα δζαηδνείηαζ βζα 

ανηεηό πνόκμ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο CIITA είκαζ δ H3Κ4me2. Η ηνμπμπμίδζδ αοηή έπεζ 

ζοζπεηζζεεί ιε πενζμπέξ αολδιέκδξ πνμζααζζιόηδηαξ ηδξ πνςιαηίκδξ ζε DNase I 

(Schoenborn et al., 2007). ε άθθα βμκίδζα δ H3K4me2 δείπκεζ κα μνζμεεηεί ηα LCR (locus 

control region) ηαζ κα πνμδβείηαζ ηδξ ζηναημθόβδζδξ ημο ιεηαβναθζημύ πανάβμκηα FoxA1 

(Lupien et al., 2008). Μάθζζηα, δ ηνμπμπμίδζδ αοηή είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ ζηναημθόβδζή 

ημο FoxA1 μ μπμίμξ ζηδ ζοκέπεζα ηδ «ιεηαθνάγεζ» ζε ακαδζαιόνθςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ 

ζηναημθμβώκηαξ ηα ηαηάθθδθα ζύιπθμηα (chromatin remodeling complexes). Ακ ηαζ δ 

ιεεοθίςζδ ηδξ Κ4 ηδξ ζζηόκδξ Η3 δεκ είκαζ ανηεηή από ιόκδ ηδξ βζα ηδ ζηναημθόβδζδ ηςκ 

ζοιπθόηςκ ακαδζαιόνθςζδξ ηδξ πνςιαηίκδξ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ ιεηαβναθήξ, ςζηόζμ 

ιπμνεί κα απμηνέπεζ ηδκ πνόζδεζδ ηαηαζηαθηζηώκ ζοιπθόηςκ όπςξ είκαζ ημ NuRD 

(Zegerman et al., 2002). Από ηα δεδμιέκα πμο πανμοζζάζηδηακ παναπάκς ζοιπεναίκμοιε 

όηζ ημ εκζζποόζςια ηςκ MHCII πνεζάγεηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ παθανήξ μνβάκςζδξ ηδξ 

πνςιαηίκδξ πμο επζηνέπεζ ηδκ ζζπονόηενδ πνόζδεζδ ηςκ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ αθμύ 

ηα ηύηηανα πμο δεκ ημ έπμοκ (RFX5-/-), δεκ έπμοκ H3K4me2 ζημκ οπμηζκδηή. Σμ βεβμκόξ όηζ 

ηα CIITA-/- ηύηηανα έπμοκ ορδθό H3Κ4me2 ηαζ ορδθά πμζά RFX5 ζημκ οπμηζκδηή ημοξ 

δείπκεζ όηζ δεκ πνεζάγεηαζ μ CIITA βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή πανά ιόκμ ημ εκζζποόζςια. 

Όθα αοηά έπμοκ δεζπεεί ζε Β θειθμηύηηανα. Ακηίεεηα, ζηα HeLa οπάνπεζ ημ εκζζποόζςια 

αθθά ζε παθανόηενδ δζαιόνθςζδ από ηα RJ2.2.5, όπςξ θαίκεηαζ από πεζνάιαηα 

ακμζμηαηαηνήικζζδξ πνςιαηίκδξ ιε α-RFX5 ζηδκ εζηόκα 4-9. ηα ηύηηανα αοηά πνεζάγεηαζ 

μ CIITA (ηαζ εζδζηόηενα δ αιζκμηεθζηή πενζμπή ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ) βζα κα επάβεζ 

ηζξ εκενβμπμζδηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ, κα δζαιμνθώζεζ ιζα πζμ παθανή 

δζαιόνθςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ώζηε κα ζηαεενμπμζδεμύκ επάκς ζημ DNA ημ εκζζποόζςια 

ηαζ δ ααζζηή ιεηαβναθζηή ιδπακή. οκεπώξ ιπμνεί κα οπμηεεεί όηζ αθμύ μ βεκεηζηόξ ηόπμξ 

«ακμίλεζ» ηαηά ηδκ πνώηδ θάζδ ηδξ ιεηαβναθζηήξ εκενβμπμίδζδξ, δ παναιέκμοζα 

H3K4me2 ιεηά ημ ζηαιάηδια ηδξ ζδιαημδόηδζδξ απμηνέπεζ ηδ ζηναημθόβδζδ 

ηαηαζηαθηζηώκ ζοιπθόηςκ πμο εα επακαθένμοκ ηδ δζαιόνθςζή ημο ζηδκ ανπζηή 

ηαηάζηαζδ. Παναιέκεζ ζοκεπώξ δ ίδζα δζαιόνθςζδ, όπςξ δείπκμοκ ηαζ ηα πεζνάιαηα 
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οπενεοαζζεδζίαξ ζε SspI πμο πενζβνάθδηακ παναπάκς ηαζ δ πνςιαηίκδ είκαζ εοημθόηενα 

πνμζαάζζιδ ώζηε κα ηναηάεζ επάκς ηδξ πενζζζόηενμ RFX5 ηαζ κα ιπμνεί κα 

ζηναημθμβήζεζ εοημθόηενα CIITA ηαηά ηδ δεύηενδ εκενβμπμίδζδ. 

Ακ ηαζ ιε ηα παναπάκς ελδβείηαζ μ ιδπακζζιόξ πμο μδδβεί ζηδκ εηδήθςζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ικήιδξ ζηδ ιεηαβναθή, δεκ ελδβεί πςξ αοηή δζαηδνείηαζ. Δλεηάζαιε εάκ 

ηαηά ηδκ πνώηδ θάζδ ηδξ επαβςβήξ από IFNβ (priming) επάβεηαζ ηάπμζα πνςηεΐκδ δ μπμία 

είκαζ ανηεηά ζηαεενή βζα κα δζαηδνεί ηδ ικήιδ αοηή ζηζξ επόιεκεξ ηοηηανζηέξ βεκζέξ. Μζα 

πνςηεΐκδ αοημύ ημο ηύπμο είκαζ δ PML δ μπμία ιάθζζηα παίγεζ νόθμ ζηδκ εονύηενδ 

μνβάκςζδ ηδξ πνςιαηίκδξ ηαζ ηδ ιεηαβναθζηή νύειζζδ. Ο βεκεηζηόξ ηόπμξ ημο MHCII 

ανέεδηε κα αθθδθεπζδνά εζδζηά ιε ηα PML-NBs ηαηά ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ηαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ αοηή δζαηδνείηαζ ςξ έκα ααειό βζα ανηεημύξ ηοηηανζημύξ ηύηθμοξ ιεηά ημ 

ζηαιάηδιά ηδξ. Ο ζοκδεηζηόξ ηνίημξ ακάιεζα ζηδκ ακαηαηάηαλδ ηδξ πνςιαηίκδξ ζημκ 

οπμπονδκζηό πώνμ ηαζ ηα ορδθά επίπεδα εκαπμιέκμοζαξ H3K4me2 ανέεδηε κα είκαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ ηδξ PML-ΙV ζζμιμνθήξ ιε ηδ ιεεοθμηνακζθενάζδ ηδξ Κ4, MLL. Η ζηαεενή 

αθθδθεπίδναζδ ημο MHCII ιε ηα PML-NBs θένκεζ ημ βεκεηζηό ηόπμ ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ  

(πζεακόηαηα εηηόξ ηδξ πνςιμζςιζηήξ επζηνάηεζαξ) πμο επζηνέπεζ ηδ δζαηήνδζδ ορδθώκ 

επζπέδςκ Κ4 ιεεοθίςζδξ ώζηε κα δζαηδνδεεί μ βεκεηζηόξ ηόπμξ ακμζηηόξ αηόιδ ηαζ ιεηά ημ 

ηέθμξ ηδξ εκενβμύ ιεηαβναθήξ. 
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5. οιπενάζιαηα 
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Από ηα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ παναπάκς ελάβμκηαζ δζάθμνα 

ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδ νύειζζδ ηδξ ιεηαβναθήξ ηςκ MHCII. Μεηαβναθζηή 

εκενβμπμίδζδ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ απμοζία ημο ηύνζμο νοειζζηή CIITA ιε ηδ 

πνήζδ ημο βεκζημύ ακαζημθέα ηςκ απαηεηοθαζώκ ηνζπμζηαηίκδ Α (TSA) ζε Β 

θειθμηοηηανζηέξ ζεζνέξ. Γζα κα βίκεζ αοηό απαζηείηαζ μ πθήνδξ οπμηζκδηήξ ηςκ MHCII ηαζ μ 

ζπδιαηζζιόξ ημο εκζζπομζώιαημξ. Η ιεηαβναθή πναβιαημπμζείηαζ ιε ηαοηόπνμκδ 

ζηαεενμπμίδζδ ηόζμ ημο εκζζπομζώιαημξ όζμ ηαζ ηδξ ααζζηήξ ιεηαβναθζηήξ ιδπακήξ ζημκ 

οπμηζκδηή. Η ηζκδηζηόηδηα ηςκ HDACs αολάκεηαζ ηαζ παναηδνείηαζ απμζηαεενμπμίδζή ημοξ 

από ημκ οπμηζκδηή εκώ ημο RFX5 ιεζώκεηαζ ιε απμηέθεζια κα αολάκεηαζ δ πνόζδεζή ημο 

ζηδ πνςιαηίκδ. Οζ εκενβμπμζδηζηέξ επζβεκεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ζζημκώκ αολάκμκηαζ 

ζηδκ πενζμπή ημο οπμηζκδηή ημο DRA ιε πανάθθδθδ ιείςζδ ηςκ ηαηαζηαθηζηώκ. Η 

δζαηάναλδ ηδξ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηδκ αηεηοθίςζδ-απαηεηοθίςζδ είκαζ αοηή πμο επζθένεζ 

ηζξ παναηδνμύιεκεξ ιεηααμθέξ ζημκ οπμηζκδηή ημο DRA ηαεώξ δεκ απαζηείηαζ κέα 

πνςηεσκμζύκεεζδ βζα κα θάαεζ πώνα δ επαβςβή από TSA. Σα παναπάκς βεβμκόηα έπμοκ 

βεκζηόηενμ παναηηήνα αθμύ ιζηνμζοζημζπίεξ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ έδεζλακ όηζ ηδκ ηζκδηζηή ημο 

DRA αημθμοεμύκ όθα ηα βμκίδζα ημο MHCII. Γεκ ζζπύεζ όιςξ ημ ίδζμ ηαζ βζα όθμοξ ημοξ 

ηοηηανζημύξ ηύπμοξ αθμύ επζεδθζαηά ηύηηανα πμο δμηζιάζηδηακ δεκ έδεζλακ ηδκ ίδζα 

απόηνζζδ. 

Η πνήζδ ηςκ ιζηνμζοζημζπζώκ μθζβμκμοηθεμηζδίςκ έδεζλε ηδ ιεηααμθή ηδξ έηθναζδξ 

πθήεμοξ βμκζδίςκ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απόηνζζδξ ηαηά ηδκ ακαζημθή ηςκ απαηεηοθαζώκ 

(TSA) ζηα Β θειθμηύηηανα. Η ιεθέηδ ηδξ επαβςβήξ ημο STAT1 από ηδκ TSA απμηάθορε ηδ 

νύειζζή ημο από c-Myc. Καεώξ δ παναβώιεκδ πνςηεΐκδ εκενβμπμζμύκηακ ηαοηόπνμκα, 

εθέβπεδηε δ πζεακόηδηα παναβςβήξ IFN. Πνάβιαηζ, ηαοημπμζήεδηε δ παναβςβή IFN ηύπμο 

Ι ηαζ δ εηηίκδζδ ημο ακηζ-ζζημύ πνμβνάιιαημξ ημο ηοηηάνμο από TSA. Ο ακαζημθέαξ 

ανέεδηε κα ιεηααάθθεζ ηδκ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ ημο ζμύ Epstein Barr Virus (EBV) ηαζ 

ιάθζζηα ημο LMP1. οβηεηνζιέκδ επζηνάηεζα ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ, ημ CTAR2, ιπμνεί κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδκ απόηνζζδ ζε TSA ζε Β θειθμηύηηανα πμο δεκ έπμοκ ημκ ζό. 

Σα επζεδθζαηά ηύηηανα, ηαεώξ εηθνάγμοκ MHCII ηαηά ηνόπμ επαβώιεκμ από IFNβ, 

απμηεθμύκ έκα ηαθό ζύζηδια βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ιεηαβναθζηήξ ικήιδξ ζηα βμκίδζα αοηά. 

Κύηηανα πμο είπακ εηθνάζεζ MHCII έπεζηα από IFNβ ηαηά ημ πανεθεόκ έδεζλακ αολδιέκδ 

ιεηαβναθζηή εκενβόηδηα ζε δεύηενμ ηύηθμ ζδιαημδόηδζδξ από ηδκ ηοημηίκδ ανηεηέξ 

ηοηηανζηέξ βεκεέξ ανβόηενα. Ακ ηαζ θεπημιενέζηενα ιεθεηήεδηε ημ DRA, θαζκόιεκα ικήιδξ 

πανμοζίαζακ ηαζ άθθα βμκίδζα MHCII πμο ελεηάζηδηακ, αθθά όπζ MHCI. Ο οπμηζκδηήξ ημο 

DRA ηαηά ηδκ εκενβμπμίδζδ οζμεεηεί ιζα δζαθμνεηζηή πνςιμζςιζηή μνβάκςζδ δ μπμία 

δζαηδνείηαζ ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ιεηαβναθήξ ώζηε κα επζηνέπεζ ηδκ ηαπύηενδ απόηνζζδ. Η 

μνβάκςζδ αοηή παναηηδνίγεηαζ από δζαηήνδζδ ορδθόηενςκ επζπέδςκ δζιεεοθίςζδξ ζηδ 
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θοζίκδ Κ4 ηδξ ζζηόκδξ Η3. Η ιεηα-ιεηαθναζηζηή αοηή ηνμπμπμίδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ 

οπμπονδκζηό εκημπζζιό ημο βμκζδίμο ημκηά ζε PML-ΝΒs, όπμο εκημπίγεηαζ ηαζ δ ακηίζημζπδ 

ιεεοθμηνακζθενάζδ MLL. 
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7. Γδιμζζεύζεζξ 
 

 
 



Παράρτημα.  

 

Πίνακας Π-1. Γονίδια ποσ μεηαβάλλοσν ηα επίπεδα έκθραζής ηοσς 3x ή 

περιζζόηερο καηά ηην επώαζη με TSA ζηις 4 ή ζηις 12 ώρες.  

 Title Gene Symbol 
4h TSA 

fold change 
12h TSA 

fold change 

1 interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 IFIT1 13.93 119.43 

2 NPD009 protein NPD009 16.00 71.01 

3 H1 histone family, member X H1FX 43.71 61.82 

4 
Human pTR7 mRNA for repetitive sequence, mRNA 
sequence --- 3.48 48.50 

5 chemokine (C-X-C motif) ligand 11 CXCL11 4.14 33.13 

6 hypothetical protein FLJ10466 FLJ10466 4.59 28.84 

7 neurotensin NTS 0.54 25.11 

8 
Homo sapiens cDNA FLJ20338 fis, clone HEP12179, 
mRNA sequence --- 3.25 21.11 

9 lipidosin BG1 1.87 20.39 

10 male germ cell-associated kinase MAK 3.73 20.39 

11 
serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade I 
(neuroserpin), member 1 SERPINI1 12.55 20.39 

12 chromosome 1 open reading frame 29 C1orf29 0.81 19.70 

13 cell growth regulatory with EF-hand domain CGR11 2.73 17.75 

14 signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa STAT1 2.83 16.00 

15 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 2 DHRS2 3.61 15.45 

16 hypothetical protein FLJ22833 FLJ22833 0.93 13.00 

17 related RAS viral (r-ras) oncogene homolog RRAS 2.83 13.00 

18 carboxypeptidase D CPD 10.93 12.13 

19 chemokine (C-X-C motif) ligand 10 CXCL10 0.90 12.13 

20 vascular cell adhesion molecule 1 VCAM1 1.19 12.13 

21 major histocompatibility complex, class II, DR alpha HLA-DRA 4.29 11.71 

22 H3 histone family, member K H3FK 1.27 10.20 

23 H1 histone family, member 2 H1F2 1.41 9.85 

24 H2B histone family, member A H2BFA 17.15 9.85 

25 lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1) LGALS1 0.97 9.85 

26 chemokine (C-X-C motif) ligand 9 CXCL9 1.00 9.19 

27 enigma (LIM domain protein) ENIGMA 2.38 8.57 

28 neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) NRGN 2.73 8.57 

29 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1 ABCB1 2.55 8.28 

30 paternally expressed 10 PEG10 2.73 8.28 

31 
aldo-keto reductase family 1, member C3 (3-alpha 
hydroxysteroid dehydrogenase, type II) AKR1C3 2.22 8.00 

32 aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1 ALDH1A1 8.28 8.00 

33 chromosome 1 open reading frame 13 C1orf13 2.46 8.00 

34 interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-15K) G1P2 1.41 8.00 

35 interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-6-16) G1P3 1.74 8.00 

36 fumarylacetoacetate hydrolase (fumarylacetoacetase) FAH 1.62 7.73 

37 interleukin 15 IL15 5.46 7.46 

38 KIAA0415 gene product KIAA0415 1.93 7.46 

39 TNF receptor-associated factor 1 TRAF1 0.37 7.46 

40 tubulin, beta polypeptide TUBB 4.76 7.21 

41 interferon-induced protein 44 IFI44 1.04 6.96 

42 GTP-binding protein RHO6 4.44 6.96 

43 hypothetical protein DKFZp566A1524 DKFZP566A1524 4.00 6.50 

44 H2A histone family, member L H2AFL 3.61 6.50 

45 H2A histone family, member P H2AFP 2.46 6.50 

46 silver homolog (mouse) SILV 1.11 6.28 

47 major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 HLA-DRB1 1.80 5.86 

48 hypothetical protein LOC51257 LOC51257 3.86 5.86 

49 2',5'-oligoadenylate synthetase 1, 40/46kDa OAS1 1.19 5.86 

50 2'-5'-oligoadenylate synthetase-like OASL 1.62 5.86 

51 arginase, type II ARG2 3.25 5.66 

52 H2A histone family, member O H2AFO 1.15 5.66 

53 reticulon 2 RTN2 2.22 5.66 

54 sialidase 1 (lysosomal sialidase) NEU1 7.21 5.28 

55 zinc finger protein RINZF RINZF 1.37 5.28 

56 phospholipid scramblase 1 PLSCR1 2.22 5.28 

57 ribokinase RBSK 1.68 5.28 

58 Orf1, mRNA sequence --- 1.80 5.10 

59 limkain beta 2 FLJ22471 1.93 5.10 

60 Niemann-Pick disease, type C1 NPC1 2.46 5.10 

61 AD037 protein AD037 1.52 5.10 

62 H2B histone family, member B H2BFB 1.27 5.10 

63 H2B histone family, member J H2BFJ 1.32 5.10 

64 H2B histone family, member T H2BFT 1.07 4.92 

65 H2B histone family, member L H2BFL 2.22 4.76 

66 nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in NFKBIA 1.04 4.76 



B-cells inhibitor, alpha 

67 Tax interaction protein 1 TIP-1 3.03 4.76 

68 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 TNFRSF9 1.23 4.76 

69 glucose-6-phosphate dehydrogenase G6PD 2.14 4.59 

70 H2B histone family, member H H2BFH 1.41 4.59 

71 lengsin LGS 1.07 4.59 

72 transcription factor-like 5 (basic helix-loop-helix) TCFL5 1.80 4.59 

73 amyloid beta (A4) precursor-like protein 2 APLP2 2.46 4.44 

74 putative ATPase HSA9947 4.44 4.44 

75 immediate early response 3 IER3 3.86 4.44 

76 major histocompatibility complex, class II, DP beta 1 HLA-DPB1 2.38 4.44 

77 hypothetical protein FLJ10055 FLJ10055 6.28 4.29 

78 FLN29 gene product FLN29 5.28 4.29 

79 
Homo sapiens cDNA FLJ20286 fis, clone HEP04358, 
mRNA sequence --- 1.27 4.14 

80 cytoplasmic linker 2 CYLN2 2.83 4.00 

81 major histocompatibility complex, class II, DR beta 3 HLA-DRB3 2.55 4.00 

82 microsomal glutathione S-transferase 3 MGST3 2.07 4.00 

83 NAD(P)H dehydrogenase, quinone 2 NQO2 2.46 4.00 

84 vinculin VCL 3.36 4.00 

85 huntingtin interacting protein 1 HIP1 3.14 3.86 

86 PTD015 protein PTD015 1.87 3.86 

87 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b TNFRSF10B 1.74 3.73 

88 H2B histone family, member G H2BFG 0.87 3.73 

89 jun D proto-oncogene JUND 1.32 3.73 

90 myosin ID MYO1D 1.27 3.73 

91 H2B histone family, member Q H2BFQ 0.97 3.61 

92 
lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman 
disease) LIPA 2.64 3.61 

93 preferentially expressed antigen in melanoma PRAME 1.15 3.61 

94 protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha PRKACA 1.87 3.61 

95 prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4) PTGER4 2.30 3.61 

96 tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) TNF 1.23 3.61 

97 cytochrome b5 reductase 1 (B5R.1) CYB5R1 3.61 3.48 

98 exostoses (multiple)-like 2 EXTL2 2.93 3.48 

99 hypothetical protein FLJ20559 FLJ20559 1.87 3.48 

100 glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase GCDH 2.64 3.48 

101 metallothionein 1X MT1X 1.87 3.48 

102 thymidine kinase 1, soluble TK1 2.07 3.48 

103 coronin, actin binding protein, 1C CORO1C 2.46 3.48 

104 formin binding protein 2 FNBP2 3.25 3.48 

105 gelsolin (amyloidosis, Finnish type) GSN 1.52 3.48 

106 tight junction protein 3 (zona occludens 3) TJP3 1.93 3.48 

107 transmembrane 7 superfamily member 2 TM7SF2 2.93 3.48 

108 biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)) BLVRB 2.38 3.36 

109 basement membrane-induced gene ICB-1 5.66 3.36 

110 KIAA0721 protein KIAA0721 3.48 3.36 

111 PCTAIRE protein kinase 3 PCTK3 2.00 3.36 

112 rabconnectin-3 RC3 1.93 3.36 

113 acetylserotonin O-methyltransferase-like ASMTL 1.68 3.25 

114 DKFZP586C1619 protein DKFZP586C1619 2.73 3.25 

115 H2B histone family, member K H2BFK 1.11 3.25 

116 liver-specific bHLH-Zip transcription factor LISCH7 2.38 3.25 

117 metallothionein 1L MT1L 1.62 3.25 

118 Mouse Mammary Turmor Virus Receptor homolog 1 MTVR1 1.80 3.25 

119 glutaminase GLS 1.27 3.25 

120 
3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 
(soluble) HMGCS1 1.87 3.25 

121 RNA, U2 small nuclear RNU2 2.38 3.25 

122 
ATPase, H+ transporting, lysosomal 38kDa, V0 subunit d 
isoform 1 ATP6V0D1 2.38 3.14 

123 centrin, EF-hand protein, 2 CETN2 2.22 3.14 

124 synaptotagmin XI SYT11 1.32 3.14 

125 hypothetical protein FLJ11286 FLJ11286 2.07 3.03 

126 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3 TNFAIP3 1.46 3.03 

127 
CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin 
superfamily) CD83 1.52 2.93 

128 docking protein 4 DOK4 4.59 2.93 

129 GM2 ganglioside activator protein GM2A 3.14 2.93 

130 KIAA0675 gene product KIAA0675 1.87 2.93 

131 kynureninase (L-kynurenine hydrolase) KYNU 1.87 2.93 

132 Similar to uterine protein [Homo sapiens], mRNA sequence --- 3.36 2.93 

133 uncharacterized hypothalamus protein HT008 HT008 3.73 2.83 

134 fucosidase, alpha-L- 1, tissue FUCA1 3.25 2.73 

135 
Homo sapiens cDNA FLJ35646 fis, clone SPLEN2012743, 
mRNA sequence --- 3.86 2.64 

136 
golgi autoantigen, golgin subfamily b, macrogolgin (with 
transmembrane signal), 1 GOLGB1 3.03 2.55 

137 hypothetical protein DKFZp564O043 DKFZP564O043 3.36 2.46 

138 Rab coupling protein RCP 3.14 2.46 

139 thioredoxin interacting protein TXNIP 2.93 2.46 



140 stannin SNN 3.48 2.46 

141 retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive) RP2 3.25 2.38 

142 KIAA0446 gene product KIAA0446 3.14 2.07 

143 microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta MAP1LC3B 5.66 2.07 

144 syntaxin 12 STX12 3.14 1.93 

145 chemokine C-C motif receptor-like 1 adjacent CCRL1AP 3.36 1.87 

146 nuclear prelamin A recognition factor NARF 2.93 1.87 

147 KIAA0033 protein KIAA0033 3.03 1.80 

148 general transcription factor IIB GTF2B 3.61 1.80 

149 KIAA0893 protein KIAA0893 3.61 1.80 

150 
ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1 (UBC4/5 homolog, 
yeast) UBE2D1 3.03 1.80 

151 nuclear RNA export factor 1 NXF1 2.83 1.74 

152 lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1) LTA 0.18 1.52 

153 hypothetical protein FLJ12542 FLJ12542 3.48 1.46 

154 KIAA0847 protein KIAA0847 2.93 1.46 

155 p53 regulated PA26 nuclear protein PA26 3.03 1.46 

156 enabled homolog (Drosophila) ENAH 3.48 1.32 

157 tubby like protein 3 TULP3 2.93 1.27 

158 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6 TNFRSF6 0.29 1.23 

159 CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3) CD58 0.33 1.00 

160 ESTs --- 0.31 0.93 

161 CD84 antigen (leukocyte antigen) CD84 0.24 0.64 

162 ras homolog gene family, member H ARHH 0.26 0.62 

163 hypothetical protein FLJ10374 FLJ10374 0.10 0.62 

164 
Similar to selectively expressed in embryonic epithelia 
protein-1 [Homo sapiens], mRNA sequence --- 0.31 0.59 

165 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta CEBPB 0.31 0.59 

166 ribosomal protein L10 RPL10 0.32 0.59 

167 chemokine (C-C motif) ligand 3 CCL3 0.20 0.57 

168 transcription factor EB TFEB 0.34 0.55 

169 activity-dependent neuroprotector ADNP 0.22 0.54 

170 NTF2-like export factor 1 NXT1 0.34 0.54 

171 activating transcription factor 1 ATF1 0.29 0.52 

172 
Homo sapiens cDNA FLJ14090 fis, clone MAMMA1000264, 
mRNA sequence --- 0.26 0.50 

173 coilin COIL 0.30 0.50 

174 pogo transposable element with KRAB domain POGK 0.33 0.50 

175 zinc finger protein 36, C3H type-like 2 ZFP36L2 0.23 0.50 

176 tripartite motif-containing 8 TRIM8 0.28 0.48 

177 CCCTC-binding factor (zinc finger protein) CTCF 0.29 0.47 

178 KIAA0997 protein KIAA0997 0.27 0.47 

179 

prion protein (p27-30) (Creutzfeld-Jakob disease, 
Gerstmann-Strausler-Scheinker syndrome, fatal familial 
insomnia) PRNP 0.34 0.47 

180 
solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), 
member 6 SLC16A6 0.21 0.47 

181 adenosine A2a receptor ADORA2A 0.32 0.45 

182 DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 35 DDX35 0.33 0.45 

183 hypothetical protein FLJ30921 FLJ30921 0.31 0.45 

184 Kelch-like ECH-associated protein 1 KEAP1 0.34 0.44 

185 KIAA0239 protein KIAA0239 0.27 0.44 

186 zinc finger protein 64 homolog (mouse) ZFP64 0.27 0.42 

187 BRIX BRIX 0.32 0.41 

188 B-cell CLL/lymphoma 7A BCL7A 0.24 0.41 

189 v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) MYC 0.14 0.38 

190 KIAA0595 protein KIAA0595 0.27 0.35 

191 Rho-specific guanine nucleotide exchange factor p114 P114-RHO-GEF 0.66 0.35 

192 Fos-related antigen FRA 0.28 0.34 

193 
Homo sapiens cDNA FLJ31626 fis, clone NT2RI2003317, 
mRNA sequence --- 0.64 0.34 

194 FK506 binding protein 11, 19 kDa FKBP11 0.73 0.34 

195 
hepatoma-derived growth factor (high-mobility group protein 
1-like) HDGF 0.81 0.34 

196 inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B ITPKB 0.39 0.34 

197 CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha) CD79A 0.81 0.33 

198 KIAA0227 protein KIAA0227 0.23 0.33 

199 KIAA0368 protein KIAA0368 0.76 0.33 

200 lymphocyte-specific protein tyrosine kinase LCK 0.93 0.33 

201 lymphoid-restricted membrane protein LRMP 0.33 0.33 

202 solute carrier family 19 (folate transporter), member 1 SLC19A1 0.26 0.33 

203 C2f protein C2F 0.57 0.32 

204 catechol-O-methyltransferase COMT 0.57 0.32 

205 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4 SLC39A4 0.66 0.32 

206 spermidine synthase SRM 0.73 0.32 

207 
transcription factor 3 (E2A immunoglobulin enhancer 
binding factors E12/E47) TCF3 0.66 0.32 

208 
Homo sapiens cDNA FLJ11441 fis, clone HEMBA1001323, 
mRNA sequence --- 0.64 0.31 

209 chromosome 1 open reading frame 33 C1orf33 0.44 0.31 

210 hypothetical protein FLJ13984 FLJ13984 0.34 0.31 

211 hypothetical protein FLJ14668 FLJ14668 0.52 0.31 



212 prostate cancer overexpressed gene 1 POV1 0.52 0.31 

213 SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast) SMT3H1 0.73 0.31 

214 hypothetical protein FLJ20170 FLJ20170 0.29 0.31 

215 programmed cell death 2 PDCD2 0.68 0.31 

216 
Translocation associated fusion protein IRTA1/IGA1 [Homo 
sapiens], mRNA sequence --- 0.64 0.30 

217 B-cell linker BLNK 0.41 0.30 

218 
neutral sphingomyelinase (N-SMase) activation associated 
factor NSMAF 0.64 0.30 

219 S-phase kinase-associated protein 2 (p45) SKP2 0.55 0.30 

220 
phosphoribosylformylglycinamidine synthase (FGAR 
amidotransferase) PFAS 0.78 0.29 

221 branched chain aminotransferase 1, cytosolic BCAT1 0.71 0.28 

222 mRNA decapping enzyme DCPS 0.68 0.28 

223 hypothetical protein FLJ20356 FLJ20356 0.71 0.28 

224 lectin-like NK cell receptor LLT1 0.23 0.28 

225 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 MAP4K1 0.78 0.28 

226 POU domain, class 2, associating factor 1 POU2AF1 0.62 0.28 

227 U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (65kD) U2AF65 0.76 0.28 

228 CTP synthase CTPS 0.34 0.27 

229 
protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated 
protein PTPRCAP 0.42 0.27 

230 Rho GTPase activating protein 4 ARHGAP4 0.52 0.27 

231 chitinase 3-like 2 CHI3L2 0.73 0.26 

232 regulator of G-protein signalling 19 RGS19 0.41 0.26 

233 pre-B lymphocyte gene 3 VPREB3 0.73 0.25 

234 
potassium intermediate/small conductance calcium-
activated channel, subfamily N, member 3 KCNN3 0.71 0.24 

235 MLL septin-like fusion MSF 0.87 0.24 

236 proapoptotic caspase adaptor protein PACAP 0.39 0.24 

237 KIAA0469 gene product KIAA0469 0.45 0.23 

238 T cell receptor beta locus TRB@ 0.62 0.23 

239 apoptosis, caspase activation inhibitor AVEN 0.76 0.23 

240 interleukin-1 receptor-associated kinase 1 IRAK1 0.76 0.23 

241 PlSC domain containing hypothetical protein LOC254531 0.23 0.22 

242 SPARC-like 1 (mast9, hevin) SPARCL1 0.66 0.22 

243 hypothetical protein MGC3103 MGC3103 0.16 0.21 

244 hypothetical protein FLJ22637 FLJ22637 0.48 0.20 

245 immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker) IGHG3 0.13 0.20 

246 chemokine (C-C motif) receptor-like 1 CCRL1 0.21 0.20 

247 guanine nucleotide exchange factor for Rap1 GRP3 0.17 0.20 

248 zinc finger protein, Y-linked ZFY 0.04 0.19 

249 regulator of G-protein signalling 13 RGS13 0.76 0.18 

250 immunoglobulin lambda joining 3 IGLJ3 0.54 0.18 

251 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7 TNFRSF7 0.32 0.18 

252 zinc finger protein 278 ZNF278 0.42 0.17 

253 3-hydroxybutyrate dehydrogenase (heart, mitochondrial) BDH 0.42 0.15 

254 
Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene 
homolog FGR 0.50 0.15 

255 hypothetical protein FLJ11722 FLJ11722 0.55 0.15 

256 
aldehyde dehydrogenase 5 family, member A1 (succinate-
semialdehyde dehydrogenase) ALDH5A1 0.39 0.14 

257 hypothetical protein MGC2463 MGC2463 0.39 0.13 

258 
Homo sapiens cDNA: FLJ23572 fis, clone LNG12403, 
mRNA sequence --- 0.30 0.13 

259 G protein-coupled receptor 30 GPR30 0.33 0.07 

260 immunoglobulin heavy constant mu IGHM 0.14 0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Π-2. Ολιγονοσκλεοηίδια ποσ τρηζιμοποιήθηκαν 

 
 

Ολιγονουκλεοηίδια 

Όνομα Γονίδιο Αλληλουχία Χρήζη 

Exon5’ upper 
DRA 

GAAAGCAGTCATCTTCAGCGTT RT-PCR 

Exon5’ lower AGAGGCATTGCATGGTGATAAT RT-PCR 

Exon1 upper 

DRA 

GCCTCACTCCCGAGCTCT RT-PCR 

Exon1 lower CGCTCATCAGCACAGCTATG RT-PCR 

Intron1 lower ATGCTTCGTAGTCTATCGTCCC RT-PCR 

DRB1 upper 
DRB1 

CTTCACAGTGCAGCGGCGAG RT-PCR 

DRB1 lower AGGCCTGTGGACACCACC RT-PCR 

DQA upper 
DQA 

AACTTGTACCAGTTTTACGG RT-PCR 

DQA lower CGGTAGAGTTGTAGCGTTTA RT-PCR 

HLA-A upper 
HLA-A 

TCTGATGTGTCCCTCACAGC RT-PCR 

HLA-A lower AAAGATGATTGGGGAGGGAG RT-PCR 

CIITA upper 
CIITA 

CACAGCCACAGCCCTACTTT RT-PCR 

CIITA lower CGACATAGAGTCCCGTGAGC RT-PCR 

CII-214-5’ 
CIITA 

CTACCTGGAGCTTCTTAACA RT-PCR 

CII-312-3 GTCTGTGTCGGGTTCTG RT-PCR 
GAPDH upper 

GAPDH 
CCTTCCGTGTCCCCACTGCCAAC RT-PCR 

GAPDH lower GTGTCGCTGTTGAAGTCAGAG RT-PCR 

p53 upper 
p53 

GAGCCGCAGTCAGATCCT RT-PCR 

p53 lower GGGGACAGCATCAAATCA RT-PCR 
STAT1 upper 

STAT1 
ATGTCTCAGTGGTACGAACTT RT-PCR 

STAT1 lower CATAGACATCTGGATTGGGTCTT RT-PCR 

Myc upper 
Myc 

CGTGACCAGATCCCGGAGTT RT-PCR 

Myc lower GTTCTCGTCGTTTCCGCAACA RT-PCR 

IRF1 upper 
IRF1 

TGGCATCATGGTGGATATGG RT-PCR 

IRF1 lower CAGGCCCCTGAGAGGTCAATG RT-PCR 

IRF7 upper 
IRF7 

GGCAGATCCAGTCCCAACCA RT-PCR 

IRF7 lower GTCGTCTCTACTGCCCACCC RT-PCR 

IFNb1 upper 
IFNβ 

AGCAGCAATTTTCAGTGTCAG RT-PCR 

IFNb1 lower AGCATCTCATAGATGGTCAAT RT-PCR 

IFNα upper 
IFNα 

ACAGACATGATTTCGGATTC RT-PCR 

IFNα lower CCAACCTCCTGTATCACAC RT-PCR 

ISG54 upper 
ISG54 

GGAGGGAGAAAACTCCTTGGAT RT-PCR 

ISG54 lower GTTTTGCCCTTTGAGGTGC RT-PCR 

RIG-I upper 
RIG-I 

GGATTCGATGAGATTGAGCAAG RT-PCR 

RIG-I lower ATTGTCTCTGGGTTTAAGTGGT RT-PCR 

LMP1 upper 
LMP1 

AGCCCTTTGTCTACTCCTAC RT-PCR 

LMP1 lower GGCACCAAGTCGCCAGAGAA RT-PCR 
EBNA2 upper 

EBNA2 
ATGCCTACATTCTATCTTGCGTTA RT-PCR 

EBNA2 lower TGTTTTCCCCAACAAAGATTGTTA RT-PCR 
EBER1 upper 

EBER1 
AGGACCTACGCTGCCCTAGA RT-PCR 

EBER1 lower AAAACATGCGGACCACCAGC RT-PCR 
EBER2 upper 

EBER2 
GACAGCCGTTGCCCTAGTGGTT RT-PCR 

EBER2 lower AAAATAGCGGACAAGCCGAATACC RT-PCR 
BZLF1 upper 

BZLF1 
ATGATGGACCCAAACTCGACTTC RT-PCR 

BZLF1 lower GAGCGGTTGAAACATGATAGGC RT-PCR 

PML upper PML (all 
isoforms) 

CCCTGGATAACGTCTTTTTCG RT-PCR 

PML lower GGAGCTGCTCGCACTCAAAGC RT-PCR 



Fcγ sense 
FCγR 

GATCTTTGAGATGTATTTCCCAGAAAAGGAAC EMSA 

Fcγ antisense GATCGTTCCTTTTCTGGGAAATACATCTCAAA EMSA 

PRDII sense NFkB 
activation 

GATCGTGAAAGTGGGAAATTCCTCTGAATAG EMSA 
PRDII antisense GATCCTATTCAGAGGAATTTCCCACTTTCAC EMSA 

PRDIII/I sense IRF3/7 
activation 

GATCGAGGAAAACTGAAAGGGAGAACTGAAAGTGG EMSA 
PRDIII/I antisense GATCCCACTTTCAGTTCTCCCTTTCAGTTTTCCTC EMSA 
STAT1prom Upper 

STAT1 
TGCCGGGTAGTTTCGCTTTCC ChIP 

STAT1prom lower TACCTACCACAGAACTCTTCAGT ChIP 

DRA prom up 
DRA 

GTTGTCCTGTTTGTTTAAGAAC ChIP 

DRA prom lo TCTTTTCGGAGTCAGTAGAGC ChIP 

p53 prom up 
p53 

TTAGTATCTACGGCACCAGGTC ChIP 

p53 prom lo CTGGACAGTCGCCATGACAAGT ChIP 
GAPDH prom up 

GAPDH 
TGAGCAGACCGGTGTCACTA ChIP 

GAPDH prom lo AGGACTTTGGGAACGACTGA ChIP 
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