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1.  Περίληψη 
 

Η ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στις 

μικροβιακές μολύνσεις βασίζονται στη μεταγραφική ενεργοποίηση και τη σίγηση ποικίλων γονιδίων.  

Χρησιμοποιώντας το σύστημα των άωρων  CD4+ Τ, ΤΗ1 και ΤΗ2 λεμφοκυττάρων, εστιαστήκαμε στη 

μελέτη της μεταγραφικής ρύθμισης των γενετικών τόπων της Ιντερφερόνης-γ   (Ifnγ, χρωμόσωμα 

ποντικού 10) και του υποδοχέα 1 της ιντερφερόνης-γ (IfnγR1, χρωμόσωμα ποντικού 10).  Στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζουμε ένα μοντέλο μονοαλληλικής ενδοχρωμοσωμικής 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο γενετικό τόπο της Ifnγ και αυτό του IfnγR1 στα κύτταρα όπου 

εκφράζεται ο υποδοχέας, δηλαδή τα άωρα CD4+ λεμφοκύτταρα. Ο έλεγχος της έκφρασης των 

γονιδίων Ifnγ και IfnγR1 στο επίπεδο του ενός κυττάρου φανέρωσε τη λειτουργική σημασία της 

αλληλεπίδρασης, αφού ο IfnγR1 εκφράζεται στα άωρα και τα TH1 κύτταρα κυρίως από το ένα 

αλληλόμορφο, το οποίο και συνεντοπίζεται με αυτό της Ifnγ. Οι αλληλεπιδράσεις προτείνεται οτι 

λαμβάνουν χώρα σε μεταγραφικά εργοστάσια, αλλά παρόλα αυτά είναι ανεξάρτητες της 

μεταγραφής. Τέλος, φαίνεται ότι η φυσική γειτνίαση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του γενικού 

πρωτεϊνικού παράγοντα ρύθμισης της πυρηνικής αρχιτεκτονικής CTCF, που στρατολογείται 

πιθανότατα μέσω του T-bet στο μη-μεθυλιωμένο αλληλόμορφο του υποδοχέα. 

 

The development of the immune system and the host immune response to microbial 

infections rely on the transcriptional activation and silencing of multiple gene loci. By utilizing the 

differentiation system of naïve CD4+, TH1 and TH2 lymphocytes, we focused on the transcriptional 

regulation of the interferon-γ ( Ifnγ, mouse choromosome 10) and interferon-γ receptor 1 (IfnγR1, 

mouse chromosome 10) genes.  So, in the present doctoral thesis we present a model whereby there 

are long range monoallelic intra-chromosomal associations between the IfnγR1 and Ifnγ loci, in cell 

types that express the receptor.  Expression profile analysis revealed the functional significance of 

the co-localization, since IfnγR1 is expressed in naïve CD4+ and TH1 cells from the allele that is in close 

physical proximity with the Ifnγ locus.  Moreover, the interactions take place in transcription factories, 

but they are independent of transcription. Importantly, CTCF, a general transcription factor, seems 

to play a critical role to the aforementioned phenomena. Regarding the functional characterization 

of the underlying mechanism, here we provide evidence to support the hypothesis that CTCF is 

recruited to the non-methylated promoter region of IfnγR1 allele, possibly with the help of Τ-bet and 

sets a pattern of monoallelic co-localization and positive transcriptional regulation of the receptor 

gene locus. 
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2.  Εισαγωγή 
 

2.1.  Το ανοσοποιητικό σύστημα 
 

Το περιβάλλον που ζούμε περιλαμβάνει μία πληθώρα από παθογόνους μικροοργανισμούς, 

όπως ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα και πολυκύτταρα παράσιτα, οι οποίοι μπορούν να 

επηρεάσουν την υγεία ή ακόμα να οδηγήσουν στο θάνατο τον οργανισμό-ξενιστή. Απο όλα τα 

συστήματα οργάνων του οργανισμού, η ύπαρξη του ανοσοποιητικού συστήματος είναι καταλυτική, 

καθώς οι περισσότερες μολύνσεις στα φυσιολογικά άτομα είναι σύντομες και προκαλούν μικρή 

βλάβη. Γενικά, το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται απο μια συλλογή ανόμοιων κυττάρων, 

ανοσολογικών ιστών και οργάνων και χαρακτηρίζεται από την ιδιότητά του να διακρίνει τα μόρια, 

κύτταρα ή ιστούς που ανήκουν στον εαυτό από εκείνα που είναι ξένα, καθώς και από την ικανότητά 

του να τα εξαλείφει μέσω διαφόρων μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών. 

Η ανάπυξη του ανοσοποιητικού συστήματος ξεκίνησε σχετικά νωρίς κατά την εξέλιξη. Για 

παράδειγμα, μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, όπως τα είδη Paramecium και Amoeba, 

μπορούσαν να προσλαμβάνουν τα βακτήρια μέσω πεπτικών κυστιδίων, να τα σκοτώνουν, να τα 

αποικοδομούν και να χρησιμοποιούν τα κατάλοιπα ως τροφή. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, 

αυξανόταν τόσο ο αριθμός των κυττάρων όσο και η πολυπλοκότητα των οργανισμών και το μεγάλο 

μέγεθος του ενός οργανισμού παρουσίαζε διάφορα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, το μεγάλο ζώο 

μπορούσε να αμύνεται αποτελεσματικότερα απέναντι στους θηρευτές του και μπορούσε να 

τρέφεται με μικρότερους οργανισμούς του οικοσυστήματός του. Παρόλα αυτά απαιτούνταν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε αυτό να φτάσει στην κατάλληλη αναπαραγωγική ηλικία. Για 

αυτό το λόγο, ήταν αναγκαία η δημιουργία κατάλληλου προστατευτικού μηχανισμού, πιο 

αποτελεσματικού και εξεζητημένου, που να διασφαλίζει την επιβίωση των «μεγαλύτερων» πλέον, 

οργανισμών στον παρατεταμένο χρόνο γενεών. 

Στα θηλαστικά, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο. Σε 

γενικές γραμμές διακρίνεται στην έμφυτη (innate) και στην προσαρμοστική (adaptive) ανοσία 

(εικόνα 1), μεταξύ των οποίων υπάρχει μεγάλος βαθμός σύνδεσης. Η έμφυτη ανοσία ήταν αυτή που 

εξελίχθηκε πρώτη. Οι ρίζες της υπολογίζονται περίπου πρίν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, στον 

κλάδο των Δευτεροστομίων των Αμφιπλεύρων (bilaterian). Σε ότι αφορά την προσαρμοστική ανοσία, 

αυτή εμφανίστηκε πιο πρόσφατα, πρίν από 450 εκατομμύρια χρόνια, με την εμφάνιση των 

Γναθοστομοειδών (gnathostomes). Λειτουργικά, η έμφυτη ανοσία είναι η επαγώμενη, μη-ειδική 

απόκριση στα παθογόνα. Αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας στους μολυσματικούς παράγοντες, 
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έχοντας άμεση και σύντομη δράση, της  οποίας η ένταση παραμένει ίδια σε μία δεύτερη έκθεση του 

οργανισμού στο ίδιο παθογόνο. Από την άλλη πλευρά, η προσαρμοστική ανοσία είναι ιδιαίτερα 

εξειδικευμένη, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ενεργοποιηθεί. Ένα άλλο σημαντικό 

χαρακτηριστικό της είναι η ανοσολογική μνήμη. Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η 

ανοσολογική απάντηση «θυμάται» και γίνεται ισχυρότερη έπειτα από διαδοχικές μολύνσεις με το 

ίδιο παθογόνο. Για παράδειγμα, ασθένειες όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, έπειτα από μόλυνση 

επάγουν αντιδράσεις της προσαρμοστικής ανοσίας, οι οποίες δημιουργούν ανοσία εφ’όρου ζωής 

στο άτομο.  

  

Εικόνα 1: Η έμφυτη ανοσία είναι η πρώτη γραμμή άμυνα του οργανισμού και αποτελείται τόσο από διαλυτούς 

παράγοντες όσο και από διάφορους κυταρικούς πληθυσμούς. Η επίκτητη ανοσία εξελίσεται με πιό αργό ρυθμό 

και εκδηλώνεται με αυξημένη αντιγονική ειδικότητα και μνήμη (Dranoff 2004).  
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2.2.  Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος – 

Λεμφοκύτταρα 
 

Οι ανοσολογικές αποκρίσεις πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση μιας πληθώρας 

κυττάρων και των διαλυτών μορίων που εκκρίνουν. Στις παραπάνω συμμετέχουν ενεργά τα 

λευκοκύτταρα, τα οποία μπορούν να διαπερνούν τους μεσοκυττάριους χώρους με διαπήδηση και 

να μεταναστεύουν με αμοιβαδοειδείς κινήσεις. Ανάλογα με την ύπαρξη ή μη κοκκίων (granules) στο 

κυτταρόπλασμά τους, χωρίζονται σε ακοκκιοκύτταρα (agranulocytes) που αποτελούνται από τα 

φαγοκύτταρα και τα λεμφοκύτταρα και σε κοκκιοκύτταρα (granulocytes), όπως τα ουδετερόφιλα, τα 

βασεόφιλα και τα εωσινόφιλα. Από τα προηγούμενα, τα λεμφοκύτταρα έχουν κυρίαρχο ρόλο στις 

αντιδράσεις της επίκτητης ανοσίας, αφού μπορούν και  αναγνωρίζουν ειδικά το κάθε παθογόνο, είτε 

αυτό βρίσκεται μέσα στο κύτταρο ξενιστή είτε στα υγρά του ιστού ή στο αίμα.     

Τα λεμφοκύτταρα αποτελούνται από υποπληθυσμούς οι οποίοι αν και έχουν παρόμοια 

μορφολογία, διαφέρουν τόσο στη λειτουργία όσο και στα πρωτεϊνικά τους προϊόντα. Ειδικότερα, τα 

Β λεμφοκύτταρα ειναι ένας υποπληθυσμός λεμφοκυττάρων που ονομάστηκαν έτσι, επειδή βρέθηκε 

ότι στα πουλιά ωριμάζουν σε ένα όργανο που ονομάζεται Βursa of Fabricious. Στα θηλαστικά το 

παραπάνω όργανο δεν υπάρχει και τα Β κύτταρα ωριμάζουν στο μυελό των οστών (bone marrow). 

Η κύρια λειτουργία τους είναι η παραγωγή αντισωμάτων έναντι «ξένων» πρωτεϊνών που ανήκουν σε 

βακτήρια, ιούς ή και καρκινικά κύτταρα. Προέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, από πολυδύναμα 

κύτταρα του μυελού των οστών τα οποία αφού ωριμάσουν μεταναστεύουν στα περιφερικά λεμφικά 

όργανα. Έπειτα από την αλληλεπίδρασή τους με το αντιγόνο, μπορούν και διαφοροποιούνται σε 

πλασματοκύτταρα, τα οποία παράγουν τα αντισώματα. Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες, οι οποίες 

εξειδικεύονται στην αναγνώριση και πρόσδεση συγκεκριμένων πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την 

πρόκληση κατάλληλης ανοσολογικής σηματοδότησης για την εξάλειψη του παθογόνου από τον 

οργανισμό.  

'Ενας δεύτερος υποπληθυσμός αποτελείται από τα Τ λεμφοκύττταρα. Η ονομασία τους 

προέρχεται από το θύμο αδένα (thymus), όπου και ωριμάζουν τα πρόδρομα Τ κύτταρα (thymus 

derived lymphocytes), έπειτα από τη μετανάστευσή τους από το μυελό των οστών. Γενικά έχουν 

πολλαπλούς ρόλους στη διεξαγωγή των αντιδράσεων της κυτταρικής ανοσίας, καθώς μπορούν και 

ενέχονται σε διάφορες διαδικασίες όπως τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων, την ενεργοποίηση των 

μακροφάγων, την εξάλειψη μολυσμένων και καρκινικών κυττάρων και την καταστολή της 

δραστηριότητας άλλων Τ κυττάρων.   
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Εκτός από τα Β και τα Τ λεμφοκύτταρα υπάρχουν τα κύτταρα φυσικοί φονιάδες  (Νatural Κiller-

NK), τα οποία χρησιμοποιώντας τις ουσίες που περιέχονται στα κοκκία τους (περφορίνες και 

γκρανένζυμα), μπορούν να καταστρέφουν μολυσμένα με ιούς ή και κατεστραμένα κύτταρα καθώς και 

να ενεργοποιούν τα μακροφάγα για να εξολοθρεύσουν τα μικρόβια που έχουν φαγοκυτταρωθεί. 

Επιπρόσθετα, έχει ταυτοποιηθεί και ένας σχετικά μικρός πλυθησμός κυττάρων, τα Τ κύτταρα φυσικοί 

φονιάδες (ΝΚΤ), που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των ΝΚ και των Τ κυττάρων. Αυτά στρατολογούνται 

για την καταπολέμηση διαφόρων μολύνσεων καθώς και για τη  νέκρωση καρκινικών κυττάρων 

(Godfrey, Hammond et al. 2000). 

 

2.3.  Τα Τ λεμφοκύτταρα 
 

Όπως όλα τα αιμοποιητικά κύτταρα, έτσι και τα λεμφοκύτταρα προέρχονται από τα 

αιματοποιητικά πολυδύναμα κύτταρα του μυελού των οστών (Hematopoetic Stem Cells). Παρόλα 

αυτά τα Τ λεμφοκύτταρα είναι η μόνη αιματοποιητική σειρά που δεν παράγεται στο μυελό των 

οστών. Η πλειοψηφία τους, που εντοπίζεται στην κυκλοφορία του αίματος και στα περιφερικά 

λεμφικά όργανα παράγεται στο θύμο αδένα, ενώ ένα μικρό ποσοστό προέρχεται εκτός θύμου 

(Rocha, Guy-Grand et al. 1995)  (Leclercq and Plum 1996). 

Η ικανότητα των Τ κυττάρων να αναγνωρίζουν τα ξένα αντιγόνα βασίζεται στο υποδοχέα 

τους (TCR). Ειδικότερα, στο θύμο αδένα πραγματοποιείται μια σειρά από γενετικούς 

ανασυνδυασμούς με ταυτόχρονη ωρίμανση των κυττάρων, που καταλήγει στη δημιουργία κυττάρων 

που φέρουν έναν εξειδικευμένο Τ υποδοχέα για συγκεκεριμένα παθογόνα. Η πλειοψηφία των 

λεμφοκυττάρων του σώματος εκφράζουν τον υποδοχέα TCRαβ και η ωρίμανσή τους (που ταυτίζεται 

με την κατηγοριοποίησή τους) γίνεται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την έκφραση των βοηθητικών 

μορίων του υπoδοχέα του κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, 

MHC), CD4 και CD8. Οι συν-υποδοχείς CD4 και CD8 είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, των οποίων οι 

εξωκυττάριες περιοχές προάγουν την πρόσδεση του TCR με το σύμπλοκο MHC-προσδέτη και οι 

ενδοκυττάριες περιοχές ενισχύουν τη σηματοδότηση μέσω TCR. 

Στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια στο θύμο, οι πρόγονοι των Τ κυττάρων αναφέρονται ως 

διπλά αρνητικοί (double negatives-DN), διότι δεν εκφράζουν στην επιφάνειά τους CD4 και CD8 

μόρια. Τα DN κύτταρα περνούν από διάφορα στάδια διαφοροποίησης και καθορισμού της 

ταυτότητάς τους, όπως η σταθερή έκφραση του υποδοχέα TCRαβ και όχι του TCRγδ. Ειδικότερα, στο 

DN στάδιο, πραγματοποιείται ανασυνδυασμός του γονιδίου που κωδικοποιεί τη β αλυσίδα  του TCR, 

με αποτέλεσμα τα DN κύτταρα που παράγουν λειτουργική β πρωτεΐνη (πραγματοποιείται δηλαδή, 



 
12 

εντός πλαισίου ανάγνωσης VDJ ανασυνδυασμός), να διπλασιάζονται και κατόπιν να εκφράζουν τόσο 

το CD4 όσο και το CD8 μόριο. Αυτά τα κύτταρα χαρακτηρίζονται ως διπλά θετικά (double positive-

DP). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ανασυνδυασμός της α αλυσίδας του TCR υποδοχέα στα DP 

κύτταρα. Σε αυτό το σημείο μπορεί να ειπωθεί ότι ο TCR καθορίζει τη μοίρα των λεμφοκυττάρων, 

αφού τα κύτταρα ανάλογα με τη συγγένεια που έχουν ως προς το σύμπλοκο MHC-πεπτίδιο των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυτάρων του θύμου, ακολουθούν μία από τις τρείς πορείες: α) μη 

επιτυχής ανασυνδυασμός του Tcra γονιδίου καταλήγει σε κυτταρικό θάνατο από αμέλεια (neglect), 

β) έκφραση υποδοχέα μεγάλης συγγένειας (avidity) για το σύμπλοκο MHC-πεπτίδιο οδηγεί σε 

αρνητική επιλογή, δηλαδή απόπτωση, γ) κύτταρα με μεσαίας συγγένειας υποδοχέα υφίστανται 

θετική επιλογή που συνεπάγεται επιβίωση των κυττάρων και ωρίμανσή τους στο θύμο (Gialitakis, 

Sellars et al. 2012).  

               Έπειτα από τη θετική επιλογή, τα Τ λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται είτε ως προς τα 

κυτταροτοξικά CD8+CD4- είτε ως προς τα βοηθητικά CD4+CD8- κύτταρα, ανάλογα με την έκφραση 

στην επιφάνεια τους των CD8 ή CD4 γλυκοπρωτεϊνών αντίστοιχα και την ειδικότητά τους στον MHC 

υποδοχέα. Γενικά, ο ρόλος των CD8+CD4- είναι η παρακολούθηση (monitor) όλων των κυττάρων του 

σώματος και η καταστροφή εκείνων που εκφράζουν «ξένα» αντιγόνα στο τάξης Ι σύμπλοκο 

ιστοσυμβατότητας. Δηλαδή, μπορούν να καταστρέφουν άμεσα (κυτταροτοξική δράση) κύτταρα 

μολυσμένα με ιούς, καρκινικά κύτταρα και σε ορισμένες περιπτώσεις παράσιτα. 

Τα CD4+CD8-, στα οποία και θα εστιαστεί η παρούσα διατριβή, αποτελούν κύτταρα-

συντονιστές της ανοσολογικής ρύθμισης. Κύρια λειτουργία τους είναι η έκκριση ειδικών παραγόντων 

και επακόλουθη ενεργοποίηση άλλων λευκοκυττάρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης. 

Αναγνωρίζουν αντιγονικούς επιτόπους που παρουσιάζονται μέσω του τάξης ΙΙ συμπλόκου 

ιστοσυμβατότητας και εμπλέκονται τόσο στην κυτταρική (cell mediated) όσο και στην έμφυτη 

ανοσία μέσω αντισωμάτων (antibody mediated). Έχουν την ικανότητα να βοηθούν τα Β κύτταρα στην 

παραγωγή αντισωμάτων και μπορούν να ενισχύουν και να διατηρούν τις ανοσολογικές αποκρίσεις 

των CD8 Τ κυττάρων. Επίσης μπορούν να ελέγχουν τη δράση των μακροφάγων, να συντονίζουν τις 

ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών (φλεγμονή), να 

καταστέλουν/ρυθμίζουν την άμυνα του οργανισμού για να ρυθμίσουν την αυτοανοσία και να 

προσαρμόζουν την ένταση και τη διάρκεια των ανοσολογικών αποκρίσεων. 

Όταν καθοριστεί η έκφραση του CD4 αντιγόνου, τα CD4+CD8- Τ κύτταρα μεταναστεύουν μέσω 

της αρτηριακής κυκλοφορίας του αίματος από το θύμο αδένα στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, όπως 

είναι ο σπλήνας και οι λεμφαδένες. Πριν από την επαφή τους με κάποιο αντιγόνο, τα CD4+CD8- 

χαρακτηρίζονται ως άωρα (naïve) και διακρίνονται από την έκφραση των επιφανειακών μαρτύρων 



 
13 

CD62Lhi, CD45RBhi και CD44lo. Τα άωρα λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται και ως ανενεργά (resting), 

επειδή δεν διαιρούνται ενεργά ούτε πραγματοποιούν κάποια ανοσολογική διεργασία (effector 

function). Κάθε άωρο CD4+ Τ κύτταρο έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί προς μία από τις 

λειτουργικά διακριτές υπο-ομάδες Τ κυττάρων βοηθών, Th1, Th2, Th17 ή Th9. Η διαδικασία της 

διαφοροποίησής τους ξεκινά όταν ο TCR υποδοχέας συναντήσει το κατάλληλο αντιγόνο, το οποίο 

βρίσκεται προσδεμένο στο τάξης ΙΙ κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων.  

Πριν από την αντιγονική ενεργοποίηση βρίσκονται στην φάση G0 του κυτταρικού κύκλου και 

στη συνέχεια προχωρούν στη φάση G1 πριν ξεκινήσουν να διαιρούνται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια 

η επιβίωση των αώρων κυτάρων εξαρτάται από το ερέθισμα που δέχονται οι αντιγονικοί υποδοχείς, 

από αντιγόνα του εαυτού και από κυτοκίνες. Πιθανολογείται μάλιστα, ότι τα άωρα κύτταρα 

αναγνωρίζουν διάφορα αντιγόνα του εαυτού, με ένταση τόση όση χρειάζεται για να επαχθεί 

σηματοδότηση για την επιβίωσή τους.  Σε ότι αφορά τη στρατολόγησή τους για την άμυνα του 

οργανισμού, το ερέθισμα που μεταδίδεται μέσω του TCR και των βοηθητικών μορίων είναι επαρκές 

για τη μετάβαση του άωρου κυττάρου στην ενεργοποιημένη-διαφοροποιημένη κατάσταση. Εκτός από 

την ενεργοποίηση του TCR,  υπάρχουν αρκετοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν και κατευθύνουν 

τη διαφοροποίηση των άωρων κυττάρων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο τύπος του 

αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου, η συγκέντρωση του αντιγόνου (διάρκεια και ένταση σήματος), η 

πρόσδεση συγκεκριμένων συν-ενεργοποιητικών μορίων και οι κυτοκίνες που βρίσκονται στο τοπικό 

μικροπεριβάλλον. 

 

2.4.  Τ κύτταρα βοηθοί 
 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις στην ανοσολογία και ένα από τα καλύτερα 

παραδείγματα εξειδίκευσης της επίκτητης ανοσίας είναι η ικανότητα των άωρων CD4+ Τ κυττάρων 

να δημιουργούν διάφορες υπο-ομάδες κυττάρων και κατά συνέπεια να ενεργοποιούνται 

διαφορετικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης των μικροβίων. Μέχρι σήμερα έχει δειχθεί ότι τα άωρα 

CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, ανάλογα με τον τύπο του παθογόνου μικροοργανισμού που καλούνται να 

καταπολεμήσουν και το περιβάλλον των κυτοκινών στο οποίο εκτίθενται τη στιγμή της 

ενεργοποίησής τους, μπορούν να διαφοροποιηθούν προς τις TH1, TH2, TH17, iTreg και TH9 

κυτταρικές γενεαλογίες (εικόνα 2), οι οποίες δρουν μέσω της έκκρισης κυτοκινών και χυμοκινών και 

κατά αυτό τον τρόπο στρατολογούν και ενεργοποιούν συγκεκριμένα κύτταρα στόχους για την 

αντιμετώπιση της μόλυνσης. Σε ότι αφορά το μηχανισμό της διαφοροποίησης, το γονιδιωματικό DNA  
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των άωρων CD4+ T κυττάρων είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένο στα νουκλεοσώματα και σχηματίζει 

χρωματινικές δομές υψηλής συμπύκνωσης. Η καταστολή της έκφρασης διαφόρων γονιδίων και η 

επίτευξη της ανενεργής κατάστασής τους οφείλεται τόσο στη μεθυλίωση του DNA  στα CpG 

δινουκλεοτίδια, όσο και στις κατασταλτικές μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών. Έπειτα 

από ενεργοποίηση του TCR από το αντιγόνο και υπό την επιρροή των κυτοκινών του 

μικροπεριβάλλοντος, ξεκινά μια σχετικά γρήγορη διαδικασία για την ενεργοποίηση και 

διαφοροποίηση των άωρων αυτών κυττάρων, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί (για την κάθε TH 

κυτταρική γενεαλογία) μεταγραφικοί παράγοντες, γίνεται αναδιοργάνωση της  

Ιστορικά, η κατανόηση της ύπαρξης διακριτών πληθυσμών διαφοροποιημένων CD4+ Τ 

λεμφοκυττάρων προήλθε από την ανάλυση CD4+ Τ κλώνων κυττάρων ποντικού από τους Mosmann 

και Cofffman στην αρχή της δεκαετίας του 1980, όπου πρότειναν ότι τα ώριμα CD4+  Τ κύτταρα 

μπορούσαν να χωριστούν σε δυο διακριτούς πληθυσμούς, οι οποίοι εκκρίνουν προϊόντα που τους 

προσδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι δύο αυτοί πληθυσμοί ήταν τα TH1 (T helper 1) και τα 

TH2 (T helper 2) κύτταρα. Λίγο αργότερα, βασιζόμενοι στα λειτουργικά χαρακτηριστικά, η Bottomly 

και οι συνεργάτες της διέκριναν τα φλεγμονώδη και τα βοηθητικά CD4+ Τ κύτταρα. Τα τελευταία, 

μπορούσαν να παράγουν την IL-4 κυτοκίνη.  

1Εικόνα 2: Οι διαφορετικές κατηγορίες των Τ κυττάρων βοηθών (χωρίς τα νεοχαρακτηρισθέντα  TH9), οι κύριοι 

μεταγραφικοί τους παράγοντες και οι χαρακτηριστικές κυτοκίνες που εκκρίνουν (O'Shea and Paul 2010) χρωματίνης και 

μεταγραφή συγκεκριμένων βοηθών. 
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Με το πέρασμα του χρόνου, παράδοξα ευρήματα όπως το γεγονός ότι ποντίκια που έχουν 

υποστεί στοχευμένη αδρανοποίηση συγκεκριμένων γονιδίων-προϊόντων των ΤH1 κυττάρων (Ifnγ, IL-

12) παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της πειραματικής αυτοάνοσης 

εγκεφαλομυελίτιδας (experimental autoimmune encephalomyelitis EAE), αποκάλυψαν το ρόλο της 

IL-23 στη διαφοροποίηση των βοηθητικών Τ κυττάρων  και στην ταυτοποίηση των TH17. Ο 

παραπάνω EAE φαινότυπος του ποντικού αποτελεί μοντέλο της σκλήρυνσης κατά πλάκας που 

παρουσιάζεται στον άνθρωπο και μέχρι τότε είχε αποδοθεί στη δράση των TH1 κυττάρων. 

Περεταίρω πειραματικές αποκαλύψεις, όπως η δράση του TGF-β απουσία προφλεγμονοδών 

κυτοκινών ή σε συνδυασμό με την IL-4 στα CD4+ T λεμφοκύτταρα,  οδήγησαν στην περιγραφή και 

ταυτοποήση των iTreg και ΤH9 κυττάρων αντίστοιχα. 

 

2.4.1.  Τ κύτταρα βοηθοί 1 (ΤΗ1) 
 

Τα TH1 κύτταρα βοηθοί στρατολογούνται για την καταπολέμηση ενδοκυττάριων παθογόνων 

μικροοργανισμών. Στον άνθρωπο παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά των 

μυκοβακτηριδίων (mycobacteria). Επίσης, ευθύνονται για την επαγωγή διαφόρων αυτοάνοσων 

νοσημάτων. Οι κύριες κυτοκίνες που εκκρίνουν είναι η IFNγ, η Λυμφοτοξίνη α (Ltα) και η IL-2. Η 

διαφοροποίηση των TH1 κυττάρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή IFNγ από τα NK 

κύτταρα και από την IL-12 και IL-18 από τα δενδριτικά και άλλα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Η 

πρόσδεση της IFNγ στον υποδοχέα της στην επιφάνεια των άωρων Τ κυττάρων προκαλεί τη 

φωσφορυλίωση/ενεργοποίηση  και μετατόπιση στον πυρήνα της πρωτεϊνης STAT1.  

Ο τελευταίος μαζί με τα σήματα που μεταδίδονται από τον TCR και τα συνενεργοποιητικά 

μόρια, επάγει την έκφραση του T-bet, του κύριου μεταγραφικού παράγοντα των TH1. Ταυτόχρονα η 

IFNγ επάγει τη μεταγραφή του γονιδίου Ifnγ μέσω ενός θετικά ρυθμιζόμενου ανατροφοδοτικού 

μηχανισμού. Εκτός από την Ifnγ και τον T-bet, η TH1 διαφοροποίηση περιλαμβάνει και την έκφραση 

δύο άλλων σημαντικών γονιδίων, του Hlx και του Runx3. Ο RUNX3 προσδένεται μαζί με τον T-bet 

στον υποκινητή του γονιδίου Ifnγ, προάγοντας τη μεταγραφή του. Αντίθετα, η πρόσδεσή τους στον 

IL4 καταστολέα (silencer) προκαλεί μεταγραφική σίγηση.  

Ο Hlx διευκολύνει τη μεταγραφή της Ifnγ, την προσβασιμότητα της χρωματίνης στον Ifnγ 

υποκινητή καθώς και τη μεταγραφή του γονιδίου της IL-12Rβ2 αλυσίδας. Η πρόσδεση της 

ετεροδιμερούς IL-12 (p35 και p40) στον υποδοχέα της (IL12-Rβ1 και IL12-Rβ2) και η επαγωγή του 

Jak2/Tyk2 μονοπατιού ενεργοποιεί τον STAT4, ο οποίος με τη σειρά του προκαλεί την έκφραση του 

IL-18 υποδοχέα. Επιπλέον η IL-12 ενεργοποιεί την κινάση p35 MAPK η οποία συμμετέχει στην 
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επαγωγή της Ifnγ έπειτα από ενεργοποίηση από άλλες κυτοκίνες. Συνδυαστική σηματοδότηση από 

τις προαναφερθείσες κυτοκίνες IFNγ, IL-12 και IL-18 έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη ενεργοποίηση 

και διαφοροποίηση των TH1 κυττάρων. 

Η IFNγ επάγει τη μεταγραφή του ίδιου της του γονιδίου, μέσω ενός θετικά ανατροφοδοτικού 

μηχανισμού, τόσο στα NK όσο και στα CD4+ T  κύτταρα. Έπειτα από ενεργοποίηση του TCR στα CD4+ Τ 

κύτταρα, ο υποδοχέας της IFNγ στρατολογείται στην ανοσολογική σύναψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

στρατολόγηση μειώνεται δραματικά με την παρουσία της IL4 και είναι ασθενέστερη σε άωρα CD4+ T 

κύτταρα από ποντίκια BALB/c που έχουν τάση να δημιουργούν TH2 κύτταρα σε σύγκριση με κύτταρα 

από αγρίου τύπου C57BL/6 ποντίκια. Συμπερασματικά, η στρατολόγηση του υποδοχέα IFNγ στη 

σύναψη, όπου εκκρίνεται IFNγ, δημιουργεί έναν αυτοκρινή μηχανισμό που εξασφαλίζει την παραγωγή 

της IFNγ και προάγει την TH1 διαφοροποίηση. Επίσης, παρόλο που η IFNγ δεν είναι απαραίτητη για 

την επαγωγή των TH1 κυττάρων, έχει σημαντικό ρόλο στην καταστολή της Il4 και στη διατήρηση της 

έκφρασης του T-bet από αυτά. 

 

2.4.2.  Τ κύτταρα βοηθοί 2 (ΤΗ2) 
 

Τα Th2 κύτταρα συμμετέχουν στην εξάλειψη μολύνσεων από εξωκυτταρικά παράσιτα, 

συμπεριλαμβανομένων και των πλατυελμίνθων (helminthes). Ακόμα είναι σημαντικά για την 

επαγωγή και διατήρηση του άσθματος και άλλων αλλεργικών παθήσεων. Μέσω της παραγωγής IL-

4, IL-5 και IL-13 προκαλούν την ενεργοποίηση των Β κυττάρων και της IL-10 η οποία αναστέλλει την 

παραγωγή της IFNγ και του TNF (Tumor Necrosis Factor) στα TH1 κύτταρα.  

Η διαφοροποίηση των TH2 κυττάρων επάγεται από την IL4, η οποία σηματοδοτώντας μέσω 

του υποδοχέα της, IL4R ενεργοποιεί και προκαλεί τη μετατόπιση στον πυρήνα του STA6, ο οποίος με 

τη σειρά του σηματοδοτεί την έναρξη της μεταγραφής των IL4-ρυθμιζομένων γονιδίων. Επιπλέον, ο 

STAT6  επάγει τη μεταγραφή του GATA3, κύριου μεταγραφικού ρυθμιστή των TH2 κυττάρων. Οι δύο 

παραπάνω παράγοντες σε συνεργασία με τον STAΤ5 (που ενεργοποιείται μέσω σηματοδότησης από 

IL2) ενισχύουν τη μεταγραφή των Il-4, Il-5, Il-13  στα ενεργοποιημένα TH2 κύτταρα. Πρέπει να 

τονιστεί ότι αυτοί οι μεταγραφικοί παράγοντες είναι απαραίτητοι για τον καθορισμό της TH2 

κυτταρικής μοίρας. Για παράδειγμα, η IL4 εξαρτώμενη ενεργοποίηση του STAT6 οδηγεί στην 

έκφραση του Gfi-1 μεταγραφικού καταστολέα, με αποτέλεσμα την επιλογή και ανάπτυξη των 

GATA3hi κυττάρων που εκφράζουν υψηλά επίπεδα GATA3 (Zhu, Jankovic et al. 2006). Όμως ο ρόλος 

του GATA3 είναι καθοριστικός, αφού επαγώμενη έκφρασή του σε αναπτυσσόμενα ΤΗ1 
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λεμφοκύτταρα είναι επαρκής για την έκφραση της Il-4 και την ανακατεύθυνση της διαφοροποίησης 

προς ΤΗ2 κυτταρική γενεαλογία (Szabo, Sullivan et al. 2003).  

Αντίθετα, έλλειψη  του GATA3 στα πρώιμα στάδια της διαφοροποίησης των TH2, έχει ως 

αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα των κυττάρων να παράγουν IL4 έπειτα από επανα-

ενεργοποίηση (Zhu, Engrav et al. 2005). Παρόλα αυτά αφαίρεση του GATA3 έπειτα από την τελική 

διαφοροποίηση των TH2 οδηγεί σε μικρή μόνο μέιωση του αριθμού των κυττάρων που παράγουν 

IL4 (Zhu, Yamane et al. 2006), γεγονός που υποδηλώνει τόσο τη δράση του GATA3 στα αρχικά στάδια 

της διαφοροποίησης όσο και τη συμμετοχή άλλων παραγόντων στη διατήρηση της κυτταρικής 

μοίρας.  

 

2.4.3.  Τ κύτταρα βοηθοί 17 (ΤΗ17) 
 

Τα Th17 κύτταρα επάγουν τις ανοσολογικές αποκρίσεις εναντία στα εξωκυττάρια βακτήρια και 

τους μύκητες, μέσω της παραγωγής των IL-17a, IL-17f, IL-21 και IL-22. Επίσης ενέχονται σε 

ανοσοπαθολογίες όπως η αυτοανοσία και οι αλλεργίες. Η διαφοροποίησή τους εξαρτάται από τη 

συνδυαστική δράση του TGF-β με την IL-6 ή την IL-21, ενώ στα αρχικά στάδια ο Th17 προσανατολισμός 

φαίνεται να επηρεάζεται και από την IL-1. Η επίδραση της IL-6 σχετίζεται με την  επαγωγή του STAT3. 

Απουσία του STAT3 στα T κύτταρα οδηγεί σε προβλήματα στην έκφραση τόσο της IL-17 όσο και των 

IL17f, IL-22 και IL-23. Εκτός από τα παραπάνω, μειώνεται δραστικά η έκφραση των RORγt (ισομορφή 

του RORγ) και RORα, που αποτελούν τους κύριους μεταγραφικούς παράγοντες των Th17 κυττάρων. Οι 

τελευταίοι ανήκουν στην οικογένεια των ορφανών πυρηνικών ορμονικών υποδοχέων (orphan nuclear 

hormone receptors) που σχετίζονται με το ρετινοϊκό οξύ. Ειδικότερα, η έκφραση του RORγt επάγεται 

από TGF-β ή IL-6 και η υπερέκφρασή του οδηγεί στη διαφοροποίηση των TH17, υπό συνθήκες που 

παρεμποδίζουν την Th1 και Th2 διαφοροποίηση. Αντίστροφα,  τα Τ κύτταρα με έλλειψη του RORγt, 

παρουσιάζουν ελαττωματική Th17 διαφοροποίηση.  

Επιπρόσθετα, ο πυρηνικός υποδοχέας τύπου Ι,  AHR (Aryl Ηydrocarbon Receptor), φαίνεται να 

έχει σημαντικό ρόλο στην  Τh17 διαφοροποίηση. Ο AΗR εκφράζεται στα Th17 και στα Tregs, αν και η 

έκφρασή του στα πρώτα είναι μεγαλύτερη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο φαινότυπος των AhR-/- 

ποντικών, στα οποία δεν επηρεάζεται η διαφοροποίηση των Th17 ούτε των Treg. Παρόλα αυτά, τα 

Th17  κύτταρα από τα παραπάνω ποντίκια δεν εκφράζουν IL-22. Επίσης, in vitro ενεργοποίηση του AhR 

με FITC (6-formylindolo[3,2-b]carbazole) σε συνθήκες Th17 διαφοροποίησης, ενισχύει σημαντικά τα 

επίπεδα της IL-17, IL-17f και της IL-22. Σε ότι αφορά τον TGF-β, για αρκετό χρονικό διάστημα δεν ήταν 

κατανοητή η δράση του, παρόλο που ήταν γνωστό ότι η αναστολή της σηματοδότησης στα Τ κύτταρα 
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μπορούσε να καταστείλει την Th17 διαφοροποίηση. Πλέον πιστεύεται ότι η επαγόμενη από TGF-β 

φωσφορυλίωση / ενεργοποίηση της Smad2  και η μετατόπισή της στον πυρήνα οδηγεί στη 

μεταγραφική ενεργοποίηση Th17-ειδικών γονιδίων, πιθανότατα διότι η Smad2 αποτελεί 

συμπαράγοντα του RORγt. 

 

2.4.4.  Τ κύτταρα βοηθοί 9 (ΤΗ9) 
 

Τα σχετικά πρόσφατα χαρακτηρισμένα Th9 έχουν προφλεγμονώδη ρόλο, εκφράζουν κυρίως 

IL-9 και IL-10 και έχουν παθογόνο δράση σε πολλές ασθένειες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό, 

όπως αυτοανοσία και άσθμα. Η διαφοροποίησή τους βασίζεται στη έκκριση της IL-9 και επάγεται 

από την ταυτόχρονη δράση των TGF-β και IL-4 κυτοκινών. Η σηματοδότηση μέσω TGF-β προκαλεί 

την έκφραση του Foxp3 και στη συνέχεια του PU.1 μεταγραφικού παράγοντα. Ο τελευταίος έχει την 

ικανότητα να ρυθμίζει αρνητικά τη διαφοροποίηση προς Th2 και παράλληλα μέσω της πρόσδεσής 

του στον υποκινητή του γονιδίου Il9, να ενεργοποιεί τη μεταγραφή της IL-9 κυτοκίνης.  

Από την άλλη, η δράση της IL-4, που βασίζεται στο μεταγραφικό παράγοντα STAT6, φαίνεται 

να είναι έμμεση, στοχεύοντας στην καταστολή της έκφρασης του Foxp3, ώστε να αποτραπεί η 

καταστολή της IL-9, μέσω επαγωγής Treg φαινοτύπου.  Επίσης ο STAT6 ρυθμίζει αρνητικά την 

έκφραση του Th1-ειδικού παράγοντα Tbet στα Th9 κύτταρα. Παρόλο που η σηματοδότηση που 

δέχονται τα Th9 κύτταρα από τον TGF-β και την IL-4 χωριστά φαίνεται να έχει διαφορετικά 

αποτελέσματα στη διαφοροποίηση των κυττάρων, η σημασία της ύπαρξης και των δύο σημάτων 

φαίνεται από το γεγονός ότι έλλειψη είτε του ενός είτε του άλλου μορίου δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξή τους.  

Άλλες κυτοκίνες που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση είναι η IL-2, η IL-25 και η IL-1. Κάθε 

μία από αυτές θέτει σε λειτουργία ένα δίκτυο μεταγραφικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου 

του NF-κB, οι οποίοι προσδένονται στον υποκινητή του γονιδίου Il9. 
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2.4.5.  Τ κύτταρα ρυθμιστικά (Tregs) 
 

Αυτή η υποκατηγορία κυττάρων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της 

ανοσολογικής ανοχής στο εαυτό, και στον έλεγχο των ανοσολογικών αντιδράσεων. Φαίνεται, ότι 

αύξηση του αριθμού των Treg ή/και ενίσχυση της κατασταλτικής τους δράσης μπορεί να έχει θετική 

επίδραση στην καταπολέμηση αυτοάνοσων νοσημάτων και στην παρεμπόδιση της απόρριψης 

αλλομοσχεύματος. Η αποτελεσματικότητα στην κατασταλτική τους λειτουργία έγκειται τόσο στις 

επαφές που κάνουν με τα υπόλοιπα κύτταρα όσο στην έκκριση TGF-β, IL-10 και IL-35 κυτοκινών.  Η 

ανάπτυξή τους είναι στενά συνδεδεμένη με τη μοίρα των Th17 κυττάρων, αφού και αυτά χρειάζονται 

τον TGF-β. Σηματοδότηση μέσω TGF-β επάγει την έκφραση του κύριου μεταγραφικού παράγοντα 

των Τreg, FoxP3.   

 

Η υπερέκφραση του FoxP3  στα Τ κύτταρα τους προσδίδει τον κατασταλτικό φαινότυπο των 

Treg, ενώ η συνεχόμενη έκφρασή του στα Treg είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση της 

κατασταλτικής ικανότητας των κυττάρων.Επιπλέον, η ενεργοποίηση του STAT5 από την IL-2 (που 

πραγματοποιείται και στα Th2 κύτταρα) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των Treg. Ο μηχανισμός 

με τον οποίο διαμεσολαβείται, πιθανότατα περιλαμβάνει την επαγωγή της έκφρασης έπειτα από 

πρόσδεση του STAT5 στον υποκινητή και σε μία συντηρημένη εσονιακή περιοχή του γονιδίου του 

FoxP3, όπου και έχουν βρεθεί πιθανά μοτίβα πρόσδεσής του. Επίσης, σε γενετικά τροποποιημένα 

ποντίκια με παροδική εξάλειψη του STAT5 αλληλομόρφου στο DP στάδιο της διαφοροποίησης των 

θυμοκυττάρων, δεν ανιχνεύτηκαν Treg κύτταρα που να εκφράζουν τον FoxP3, χωρίς να υπάρχει 

STAT5 (Burchill, Yang et al. 2007). 

 

 Ένα ακόμα κοινό στοιχείο που έχουν με τα Th17 κύτταρα είναι ο AHR υποδοχέας. Φαίνεται, 

ότι ανάλογα με το είδος του μορίου-ενεργοποιητή του υποδοχέα, FICZ ή TCDD (2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxin) μπορεί να κατευθύνει την Th17 ή την Treg διαφοροποίηση αντίστοιχα. 
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2.5.  Αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κύτταρα βοηθούς και 

διαφοροποίηση 
 

Πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι η διαφοροποίηση των Τ κυττάρων βοηθών περιλαμβάνει 

τόσο τη θετική σηματοδότηση από τις κυτοκίνες προς μια συγκεκριμένη κυτταρική γενεαλογία  όσο  

και την ενεργό καταστολή προς άλλες. Το φαινόμενο αυτό έγινε ιδιαίτερα κατανοητό έπειτα από την 

ανακάλυψη της αμοιβαίας καταστολής της  σηματοδότησης ανάμεσα στην IFNγ και την IL4 

(Mosmann and Coffman 1989). Επίσης και ο TGFβ έχει βρεθεί ότι μπορεί να ρυθμίζει αρνητικά την 

Th1 και την Τh2 διαφοροποίηση (Gorelik, Fields et al. 2000), ενώ τόσο η IFNγ όσο και η IL4 

καταστέλλουν την TH17 κυτταρική γενεαλογία. 

Η ρύθμιση αυτού του τύπου, που διαμεσολαβείται μέσω των κυτοκινών ανάμεσα στα 

κύτταρα βοηθούς, μπορεί εν μέρει να ερμηνευτεί από τη δράση των κύριων μεταγραφικών 

παραγόντων τους. Ο Τ-bet μέσω άμεσης πρόσδεσής του στον GATA-3 καταστέλλει τη λειτουργία του 

δεύτερου (Hwang, Szabo et al. 2005). Παρόλο που δεν έχει μελετηθεί σε βάθος αυτή η 

αλληλεπίδραση ενδέχεται να είναι σημαντική για τη διαφοροποίηση των Τh1 κυττάρων από την IL4. 

Ο ΤGFβ επάγει την έκφραση του RORγt στα TH17 και στα Treg κύτταρα , ενώ ο Foxp3 εντοπίζεται 

μόνο στα Treg κύτταρα (Zhou, Lopes et al. 2008). Παρά την έκφραση του RORγt, τα Treg κύτταρα δεν 

παράγουν τα ΙL17 κύτταρα. Η καταστολή της λειτουργίας του RORγt στα Treg κύτταρα μπορεί να 

εξηγηθεί από την άμεση πρωτεϊνική του αλληλεπίδραση με τον Foxp3. Επιπρόσθετα, χαμηλή 

συγκέντρωση του ΤGFβ μπορεί να προκαλέσει την έκφραση του RORγt, ενώ υψηλή συγκέντρωση 

έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή του Foxp3, συνεπώς η ποσότητα του ΤGFβ καθώς και η παρουσία 

ή απουσία προφλεγμονωδών κυτοκινών καθορίζει την TH17 ή την Treg κυτταρική μοίρα. Επιπλέον, 

έχει αναφερθεί ανταγωνισμός για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των κύριων μεταγραφικών 

παραγόντων με το DNA. Πιο συγκεκριμένα, ο STAT5 ανταγωνίζεται με το STAT3 για πρόσδεση στον 

υποκινητή  του γονιδίου Il17, με συνέπεια την καταστολή της παραγωγής της IL17 (Laurence, Tato 

et al. 2007).  

Ένα άλλο επίπεδο ελέγχου είναι μέσω της μεταγραφικής ρύθμισης παραγόντων με κύριο 

ρόλο στη διαδικασία της διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι ο GATA-3 ρυθμίζει 

αρνητικά την έκφραση του Stat4 (Usui, Nishikomori et al. 2003). Ισχυρή ενεργοποίηση του Stat5 

αναστέλλει την ενεργοποίηση του T-bet, ενώ ο  T-bet μπορεί να καταστέλλει την έκφραση του Gata3 

(Usui, Preiss et al. 2006). 

Τέλος, υπάρχει ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής των κυτοκινών. Ο Foxp3 καταστέλλει 

την έκφραση της IL2 μέσω της πρόσδεσής του στον NFAT (Wu, Borde et al. 2006) και στον Runx1 
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(Ono, Yaguchi et al. 2007). Ο Runx3 καταστέλλει την παραγωγή της IL4 προσδενόμενος στην περιοχή 

HS-IV του γενετικού τόπου της κυτοκίνης (Djuretic, Levanon et al. 2007). Ακόμα, έλλειψη του GATA-

3 έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή της IFNγ , ανεξάρτητα από την IL12 και την IFNγ (Zhu, Min et al. 

2004). Ο παράγοντας Gfi-1, ο οποίος προάγει την ΤΗ2 κυτταρική ανάπτυξη, ρυθμίζει αρνητικά την 

παραγωγή της IFNγ (Zhu, Jankovic et al. 2006) και της IL17.  Οι παράγοντες που εκφράζονται στα 

ΤΗ17 κύτταρα και είναι υπεύθυνοι για την καταστολή της παραγωγής των κυτοκινών στα υπόλοιπα 

Τ κύτταρα βοηθούς είναι ακόμα άγνωστοι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της ύπαρξης 

διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα γονίδια της Ifnγ και της Il4 στα άωρα Τ 

λεμφοκύτταρα (Spilianakis, Lalioti et al. 2005). Το φαινόμενο αυτό, που θα αναλυθεί παρακάτω, έχει 

μεγάλη σημασία στον έλεγχο της διαφοροποίησης του ενός Τ κυττάρου βοηθού από άλλο.  

 

2.6.  Επιγενετική ρύθμιση και χωροταξική διάταξη των γονιδίων 

που ελέγχουν τη  διαφοροποίηση. 
 

Κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαφοροποίησης,  η επαγωγή κατάλληλης 

σηματοδότησης ενεργοποιεί ποικίλα ρυθμιστικά δίκτυα μέσα στο κύτταρο και δρα σε πολλαπλά 

επίπεδα, από την ενεργοποίηση των κατάλληλων υποδοχέων στην επιφάνεια του κυττάρου μέχρι 

την αναδιοργάνωση της χρωματίνης στον πυρήνα. Έτσι λοιπόν, πολλές ομάδες γονιδίων 

ενεργοποιούνται ή καταστέλλονται κατά τη μετάβαση από τα άωρα CD4 T κύτταρα στα TH1, TH2, 

TH9, ΤH17 και Treg. Στην παρούσα διατριβή θα αναφερθούμε κυρίως στη γονιδιακή έκφραση και 

στις επιγενετικές τροποποιήσεις που γίνονται σε γονίδια-κλειδιά των ΤΗ1 και ΤΗ2 κυττάρων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες, οι οποίες έκαναν εφικτή 

την ανάλυση επιγενετικών τροποποιήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Ιδιαίτερα για τα λεμφοκύτταρα 

πρέπει να τονιστεί η εργασία σε γονιδιοματική κλίμακα του Zhao και των συνεργατών του, η οποία 

έφερε στο φως τα πρότυπα των τροποποιήσεων των ιστονών σε τέσσερεις κύριους τύπους των  Τ 

κυττάρων βοηθών (Wei, Wei et al. 2009) . 

Αρκετή έρευνα έχει επικεντρωθεί πάνω στις αλλαγές που παρατηρούνται στην 

προσβασιμότητα της χρωματίνης των γονιδίων των κυτοκινών κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης. Περίπου μόλις πριν από μια δεκαετία, αλλαγές στη χρωματινική δομή των 

γονιδίων Il4 και Il13 παρατηρήθηκε να συμβαίνουν κατά τη μετάβαση των άωρων CD4 T κυττάρων 

προς ΤΗ1 και ΤΗ2 κύτταρα. 
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Αυτά τα ευρήματα έδωσαν το ερέθισμα για τη μελέτη της συμβολής των επιγενετικών 

τροποποιήσεων στη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων βοηθών, και στη χρήση του ΤΗ2-γενετικού 

τόπου των κυτοκινών ως ένα σύστημα μοντέλο με το οποίο μελετήθηκε η συντονισμένη ρύθμιση 

λειτουργικά σχετιζόμενων γονιδίων.  

Ο ΤΗ2 γενετικός τόπος κυτοκινών στο ποντίκι περιλαμβάνει τα Il4,  Il5, Il13 και το συστατικά 

εκφραζόμενο Rad50 γονίδιο και περιβάλλεται από τα γονίδια Irf1 και Kif3A. Η γονιδιακή σύσταση 

του γενετικού τόπου καθώς και η γραμμική σχέση των γονιδίων είναι διατηρημένη στα γονιδιώματα 

των θηλαστικών υποδηλώνοντας ότι αυτές οι σχέσεις είναι λειτουργικά σημαντικές.  

Σύμφωνα με το παραπάνω ενδεχόμενο τα γονίδια του ΤΗ2-τύπου των κυτοκινών 

ρυθμίζονται από τους υποκινητές τους και από διάφορα άλλα ρυθμιστικά στοιχεία, η θέση των 

οποίων έχει προσδιοριστεί πειραματικά με ανίχνευση των θέσεων υπερευαισθησίας στη DNaseI, 

των τροποποιήσεων των ιστονών, της διαφορικής μεθυλίωσης του DNA, καθώς και μέσω 

ταυτοποίησης με υπολογιστικές μεθόδους των συντηρημένων μη κωδικών αλληλουχιών (CNS, 

conserved non coding sequences). Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 

λειτουργίας των παραπάνω στοιχείων και την πρόσδεση διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων σε 

αυτά αυτά (Zhu and Paul 2008).  

Στον ΤΗ2 γενετικό τόπο στον ποντικό (εικόνα 3), η μεταγραφή του γονιδίου Il4 συντονίζεται 

από ρυθμιστικά στοιχεία που εντοπίζονται στο δεύτερο εσόνιό του, στις θέσεις υπερευαισθησίας 

στη DNAse-I Ι και ΙΙ  (HSΙ, HSII) στις θέσεις VA και HSV στο 3’ άκρο του γονιδίου και στις θέσεις 

υπερευαισθησίας στον Th2-LCR (locus control region). Η έκφραση της IL13 ενισχύεται  από τα 

ρυθμιστικά στοιχεία που βρίσκονται στο CNS1, στον Th2-LCR και στην HS1. Πολλοί από αυτούς τους 

ενισχυτές μαζί με τους υποκινητές των TH2 γονιδίων κυτοκινών αποτελούν άμεσους στόχους του 

παράγοντα NFAT, διαφόρων άλλων TCR-επαγόμενων μεταγραφικών παραγόντων καθώς και 

μεταγραφικών παραγόντων που επάγονται από τη σηματοδότηση των ΤΗ2 κυτοκινών, όπως ο 

GATA3.  

Εικόνα 3: Ρυθμιστικά στοιχεία του ΤΗ2 γενετικού τόπου των κυτοκινών και η πρόσδεση διαφόρων μεταγραφικών 

παραγόντων σε αυτά (Zhu and Paul 2008).  
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Τα άωρα CD4 T  λεμφοκύτταρα, έπειτα από ενεργοποίηση μέσω TCR και πριν από την 

κυτταρική διαίρεση, εκφράζουν σε χαμηλά επίπεδα GATA3 και Tbet και παράγουν μικρά ποσά Ιl4 και 

Il13 μηνύματος mRNA. Σε αυτά τα κύτταρα ο Th2-LCR χαρακτηρίζεται από θέσεις με μειωμένη 

υπερευαισθησία στη DNAseI και τροποποιήσεις των ιστονών,  παρόλο που ορισμένα από τα 

προηγούμενα στοιχεία είναι παρόντα. Η έκφραση των ΤΗ2 κυτοκινών ελέγχεται και από μεθυλίωση 

του DNA σε CpG θέσεις στους υποκινητές των γονιδίων και στον Th2-LCR. Έπειτα από 24 με 48 ώρες 

ενεργοποίησης των άωρων κυττάρων υπό ΤΗ1 η ΤΗ2 συνθήκες παρατηρούνται θετικές για γονιδιακή 

έκφραση τροποποιήσεις των ιστονών στον ΤΗ2-LCR εξαιτίας της δράσης του NFAT και άλλων 

μεταγραφικών παραγόντων που επάγονται μέσω TCR σηματοδότησης.  

Το γονίδιο της IFNγ στο ποντίκι αποτελείται από τέσσερα εξόνια, καταλαμβάνει περίπου 5kb 

στο χρωμόσωμα 10 και πρίν από το πρώτο εξόνιο και σε έκταση 2kb βρίσκεται ο υποκινητής (Cho, 

Grigura et al. 2003). Σε όλα τα σπονδυλωτά εκτός από τα τρωκτικά, τα κοντινότερα γειτονικά γονίδια 

που βρίσκονται στο 5’ άκρο του γονιδίου της είναι η IL22 και η IL26, οι οποίες εκφράζονται κυρίως 

στα ΤΗ17 κύτταρα. Σε ότι αφόρα το 3’ άκρο, τα γειτονικότερα γονίδια εντοπίζονται σε απόσταση 

περίπου 500 κιλοβάσεις. Στα ποντίκια και στους αρουραίους είναι εμφανείς διάφορες περίπλοκες 

δομικές ανακατατάξεις σε λιγότερο από 70 κιλοβάσεις από το 5’ άκρο της Ifnγ και η Il26 απουσιάζει. 

Μόνο μερικές αλληλουχίες του γονιδίου Il26 παραμένουν, γεγονός που μάλλον οφείλεται στην 

απώλεια του γονιδίου μέσω των παραπάνω ανακατατάξεων.  

Παρόλες τις διαφορές, τα πρότυπα έκφρασης της IFNγ είναι παρόμοια στα τρωκτικά και στον 

άνθρωπο φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι τα βασικά ρυθμιστικά στοιχεία και οι λειτουργικές 

σχέσεις τους είναι συντηρημένα. Ειδικότερα, πολλά ρυθμιστικά στοιχεία και συντηρημένες 

αλληλουχίες έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές εκατέρωθεν του γενετικού τόπου της Ifnγ του 

ποντικού.  Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ενισχυτές στο CNS-34, CNS-22, CNS-6, CNS+18-20 και CNS+29 

καθώς και ένας πιθανός μονωτής στο CNS+46. Πρόσφατες μελέτες ανάλυσης θέσεων 

υπερευαισθησίας στη DNaseI και τροποποιήσεων των ιστονών σε ανθρώπινα CD4 T κύτταρα, 

απέδειξαν ότι παρόμοια ρυθμιστικά στοιχεία είναι παρόντα και στον ανθρώπινο γενετικό τόπο της 

IFNγ (Schoenborn, Dorschner et al. 2007).  

Παρόλα αυτά η διαρκής παρουσία και διαδοχική αύξηση αυτών των τροποποιήσεων 

καθώς και η επακόλουθη δημιουργία των TH2-ειδικων θέσεων υπερευαισθησίας στη DNaseI και 

η απομεθυλίωση του DNA στον ΤΗ2- γενετικό τόπο των κυτοκινών είναι εξειδικαευμένη στα ΤΗ2 

κύτταρα. Επιπρόσθετα, ο GATA3 είναι απαραίτητος αλλά και επαρκής για την επαγωγή των 

περισσοτέρων ΤΗ2-ειδικών επιγενετικών τροποποιήσεων. 
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Ενεργοποιημένα άωρα CD4 Τ κύτταρα παράγουν χαμηλές ποσότητες IFNγ υποδηλώνοντας ότι 

ο γενετικός τόπος της Ifnγ είναι σε μια προενεργή χρωματινική διαμόρφωση. Το DNA στον υποκινητή 

της Ifnγ του ποντικού και στα CNS-34,CNS-22, CNS+29 και CNS+46 είναι απομεθυλιωμένο. Επίσης, στα 

CNS-34 και CNS-22 παρατηρούνται μικρά ποσοστά H3K4 διμεθυλίωσης και H4 ακετυλίωσης (θετικές 

τροποποιήσεις για γονιδιακή έκφραση). Αντίστροφα, μέτρια επίπεδα κατασταλτικής H3K27 

τριμεθυλίωσης είναι παρόντα μεταξύ της Ifnγ και του CNS+18-20, από το CNS+29 στο CNS+46 και δίπλα 

στο CNS-22. Σε γενικές γραμμές, ο γενετικός τόπος της Ifnγ έχει ενεργοποιητικές αλλά και 

κατασταλτικές για γονιδιακή έκφραση τροποποιήσεις των ιστονών οι οποίες τον καθιστούν κατάλληλο 

τόσο για έκφραση  όσο για σίγηση. Κατά τη διάρκεια της ΤΗ1 διαφοροποίησης αυξάνεται η Η3Κ4 

διμεθυλίωση, η Η3 και /ή Η4 ακετυλίωση, η δημιουργία θέσεων υπερευαισθησίας σε DNaseI στα 

ρυθμιστικά στοιχεία μέσα στο γενετικό τόπο της Ifnγ και ελλείπει η κατασταλτική Η3Κ27 τριμεθυλίωση.  

 

Παρόλα αυτά η κατασταλτική Η3Κ9 διμεθυλίωση επάγεται και διατηρείται σε συγκεκριμένες 

θέσεις του γενετικού τόπου στα ΤΗ1 κύτταρα βοηθώντας με αυτό το τρόπο την πρόληψη τυχαίας 

μεταγραφικής ενεργοποίησης. Αντίθετα, όταν τα άωρα Τ λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται προς ΤΗ2 

κυτταρική γενεαλογία, χάνονται οι θετικές τροποποιήσεις των ιστονών, αυξάνεται η κατασταλτική 

Η3Κ27 τριμεθυλίωση και η CpG μεθυλίωση στο DNA ενώ ο παράγοντας NFAT χάνει την ικανότητά του 

να προσδένεται στον υποκινητή της Ifnγ. Κατ’αντιστοιχία με τον ΤΗ2 γενετικό τόπο, θετικές 

τροποποιήσεις των ιστονών στην Ifnγ εντοπίζονται τόσο στα αρχικά στάδια της ΤΗ1 όσο και ΤΗ2 

διαφοροποίησης, αλλά οι ΤΗ1 ειδικές τροποιήσεις γίνονται αντιληπτές 17 ώρες μετά την 

ενεργοποίηση. Σημαντικός είναι ο ρόλος του T-bet, ο οποίος μπορεί να επάγει άμεσα τη μεταγραφή 

της Ifnγ και να προωθεί την ΤΗ1 διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να προσδένεται στον 

υποκινητή της Ifnγ και σε πολλούς ενισχυτές, να επάγει την έκφραση του HLX και RUNX3, να 

προσδένεται μαζί με αυτούς τους μεταγραφικούς παράγοντες στον υποκινητή της Ifnγ και με τον 

RUNX3 στον IL4 καταστολέα και μπορεί να αναστέλλει την έκφραση και λειτουργία του GATA3. Επίσης, 

ο T-bet μπορεί να στρατολογείται στον υποκινητή της Ifnγ ακόμα και όταν υπάρχουν σε αυτόν 

κατασταλτικές μεθυλιώσεις, όπου εκτοπίζει τα σύμπλοκα που περιέχουν απακετυλάσες ιστονών 

(HDAC) ενώ παράλληλα ενδέχεται να στρατολογεί ακετυλοτρανσφεράσες ιστονών (HATs). Αυτές οι 

λειτουργίες πιθανότατα εξηγούν πως η αναγκαστική έκφραση του T-bet μπορεί να επάγει την έκφραση 

της Ifnγ σε τελικά διαφοροποιημένα ΤΗ2 κύτταρα (Wilson, Rowell et al. 2009). 
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2.7.  Χωροταξική διάταξη 
 

Η ενεργοποίηση της μεταγραφής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία βασίζεται στην 

RNA πολυμεράση και σε μεταγραφικούς παράγοντες που προσδένονται στην περιοχή του υποκινητή 

γονιδίων. Επιπλέον, υπάρχουν ποικίλα ρυθμιστικά στοιχεία που δρούν από απόσταση και 

στρατολογούνται στο σύμπλοκο έναρξης της μεταγραφής (pre-initiation complex), βοηθώντας να 

πραγματοποιηθεί η μεταγραφή με ακρίβεια και ειδικότητα. Τέτοια στοιχεία είναι οι ενισχυτές και οι 

περιοχές ελέγχου γενετικού τόπου (locus control regions, LCRs). Ο τρόπος με τον οποίο δρούν δεν 

έχει πλήρως διαλευκανθεί, όμως για την περίπτωση των ενισχυτών είναι γνωστό ότι μπορούν να 

βρίσκονται εκατέρωθεν του γενετικού τόπου, ακόμα και μέσα στα εσόνια, ενώ οι LCRs δρούν με 

τρόπο που εξαρτάται από τη θέση στο χρωμόσωμα. Άλλα ρυθμιστικά στοιχεία είναι οι σιωπητές 

(silencers) και οι μονωτές (insulators) που έχουν αρνητική λειτουργία στη γονιδιακή έκφραση και 

μπορούν να μειώνουν ή να καταργούν πλήρως τη μεταγραφή ενός γονιδίου στόχου. 

Μεγάλη καινοτομία στην έρευνα των ρυθμιστικών στοιχείων έγινε με την ανάπτυξη της 

τεχνικής προσδιορισμού της δομής των χρωμοσωμάτων (chromosome conformation capture, 3C). 

Περιληπτικά, η μέθοδος περιλαμβάνει τη μονιμοποίηση των κυττάρων με φορμαλδεΰδη, την 

απομόνωση των πυρήνων και την πέψη της χρωματίνης με ένα κατάλληλα επιλεγμένο περιοριστικό 

ένζυμο. Πραγματοποιείται συγκόλληση των κομματιών της χρωματίνης και η γειτνίαση καθώς και 

σχετική συχνότητα των αλληλεπιδρώντων τμημάτων ποσοτικοποιείται με ημιποσοτική αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (real time PCR).  Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον 

Job Dekker και τους συνεργάτες του σε μονιμοποιημένους πυρήνες Saccharomyces cerevisiae, για 

τη μελέτη της δομής του χρωμοσώματος 3 του σακχαρομύκητα (Dekker, Rippe et al. 2002). Με το 

πέρασμα του χρόνου, αναπτύχθηκαν και άλλες μέθοδοι που βασίζονται στην τεχνολογία 3C. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η ACT (Associated Chromosome Trap), η 3C-carbon copy (5C (Dostie, Richmond et 

al. 2006; Dostie and Dekker 2007), οι 4C και Hi-C τεχνολογίες (Simonis, Klous et al. 2006; Zhao, 

Tavoosidana et al. 2006). Οι παραπάνω τεχνολογίες σε συνδυασμό με κυτταρολογικές μεθόδους 

οπτικοποίησης των γενετικών τόπων, όπως in situ υβριδοποίηση στο DNA (DNA-FISH), οδήγησαν 

στην ανακάλυψη άγνωστων βιολογικών διεργασιών και φανέρωσαν ότι η διαμερισματοποίηση στον 

κυτταρικό πυρήνα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την χρωματινική οργάνωση. 

Παρόλα αυτά, λίγα είναι γνωστά για τη δυναμική της τρισδιάστατης οργάνωσης της 

χρωματίνης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της διαφοροποίησης. Όπως αναφέρθηκε, τα 

γεγονότα σηματοδότησης για τη μετάβαση των CD4+ T λεμφοκυττάρων προς Th1 και Th2 κυτταρικές 

γενεαλογίες, περιλαμβάνουν την έκφραση της Ifnγ και της Il4 κυτοκίνης, αντίστοιχα. Ανάλυση με 

τεχνολογία 3C σε χρωματίνη από Τ κύτταρα έκανε εμφανή τόσο την ύπαρξη βρόχων στον Th2 
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γενετικό τόπο (χρωμόσωμα 11) (Spilianakis and Flavell 2004), όσο και την γειτνίασή του με τον Τh1 

γενετικό τόπο, της Ifnγ (χρωμόσωμα 10) (Spilianakis, Lalioti et al. 2005). Για πρώτη φορά 

παρουσιάστηκε ότι οι υποκινητές των γονιδίων Il4, Il5 και Il13 βρίσκονται σε γειτνίαση στα Τ,  τα Β 

και τα ΝΚ κύτταρα, αλλά όχι στους ινοβλάστες. Και οι τρείς υποκινητές των εν λόγω γονιδίων 

αλληλεπιδρούν με τον Th2 LCR στα Τ και τα ΝΚ κύτταρα. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη 

διαμόρφωση έχει η περιοχή DNA με υπερευαισθησία στη DNAseI (RHS-7) του Th2 LCR, αφού οι 

αλληλεπιδράσεις υποκινητών–LCR ήταν μειωμένες σε CD4+ T κύτταρα από γενετικά τροποποιημένα 

ποντίκια όπου έλειπε η RHS7 (Lee, Spilianakis et al. 2005). Επιπλέον, ο παράγοντας GATA3 φάνηκε 

ότι προσδένεται στην RHS7 και ότι είναι σημαντικός για την έκφραση των κυτοκινών και για τις 

διαχρωμοσωμικές αληλεπιδράσεις τους (Lee, Spilianakis et al. 2005). Η μελέτη συνεχίστηκε και 

βρέθηκε ότι στα άωρα CD4+ T κύτταρα ο γενετικός τόπος της Ifnγ συνεντοπίζεται με τους υποκινητές 

της Il5 και του Rad50 και με τη θέση υπερευαισθησίας 6 στη DNAseI (RHS6) του Th2 LCR. Κατά τη 

διαφοροποίηση προς Th1 και Th2 κύτταρα οι ισχυρές δια-χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις των 

γενετικών τόπων αντικαθίστανται από ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις της Ifnγ με μία δεύτερη 

περιοχή, την CNS2, σημαντική για την έκφραση του γονιδίου Ifnγ (Spilianakis, Lalioti et al. 2005).   

Επιπρόσθετα, μία άλλη πρωτεΐνη με πολλαπλό ρόλο στη γονιδιακή ρύθμιση και με την 

ικανότητα να προσδένεται στην πυρηνική μήτρα (nuclear matrix), ο SATB1 (Special AT-rich-Binding 

protein 1) φαίνεται ότι έχει σημαντικό ρόλο στην πρόσδεση της χρωματίνης στην πυρηνική μήτρα, 

σχηματίζοντας δομές σχήματος πλέγματος (cage like), και ενέχεται στη διαφοροποίηση των TH2 

κυττάρων. Έπειτα από καταστολή του μυνήματος του SATB1 με RNAi, δε σχηματίζεται η τρισδιάστατη 

δομή της χρωματίνης στο χώρο και δεν παρατηρείται έκφραση των γονιδίων των TH2 κυτοκινών. 

Παρόλα αυτά, με ανεπηρέαστη έκφραση του SATB1 και απουσία του παράγοντα CTCF, επηρεάζεται 

αρνητικά η μεταγραφική ενεργοποίηση των προαναφερθέντων γονιδίων, υποδηλώνοντας τη δράση 

και άλλων μορίων στα παραπάνω φαινόμενα (Cai, 2003, Cai, 2006). 
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2.8.  CTCF 
 

Ο CCCTC-παράγοντας πρόσδεσης (CTCF) ανακαλύφθηκε αρχικά ως μεταγραφικός 

παράγοντας που ρυθμίζει αρνητικά το γονίδιο c-myc στο κοτόπουλο (Lobanenkov, Nicolas et al. 

1990). Έκτοτε ενέχθηκε στη θετική αλλά και αρνητική μεταγραφή διάφορων γονιδίων, 

αναγνωρίζοντας και αλληλεπιδρώντας άμεσα με αλληλουχίες υποκινητών (Kuzmin, Geil et al. 2005), 

(Renaud, Loukinov et al. 2005). Επιπρόσθετα, στρατολογείται τόσο σε ιντρόνια, εσόνια όσο και σε 

περιοχές ανάμεσα στα γονίδια (Renaud, Loukinov et al. 2005), (Vetchinova, Akopov et al. 2006)  με 

την πλειοψηφία των θέσεων πρόσδεσής του να βρίσκεται μακριά από τις θέσεις έναρξης της 

μεταγραφής (Kim,2007).  

Το γονίδιο του CTCF είναι ιδιαίτερα συντηρημένο στην εξέλιξη και ορθόλογες CTCF 

αλληλουχίες έχουν ταυτοποιηθεί σε γονιδιώματα από το κουνούπι έως τον άνθρωπο (Gray and 

Coates 2005). Στο ποντίκι εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 8 και συνιστάται από τουλάχιστον δύο μη-

κωδικά εξόνια και 10 κωδικά εξόνια από τα οποία προκύπτει μια πρωτεΐνη 728 αμινοξέων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η γονιδιοματική δομή του CTCF είναι πολύ συντηρημένη ιδιαίτερα στα θηλαστικά, 

όπου για παράδειγμα οι περιοχές σύντηξης εσονίων-εξονίων είναι ταυτόσημες μεταξύ ποντικού και 

ανθρώπου (Ohlsson, Renkawitz et al. 2001). Σε όλα τα σπονδυλωτά η πρωτεΐνη CTCF διαθέτει 3 

διακριτές ρυθμιστικές περιοχές. Μία καρβοξυτελική περιοχή στην οποία εντοπίζεται το σήμα 

πυρηνικού εντοπισμού (NLS) και μια αμινοτελική περιοχή στην οποία προσδένονται ομοιοπολικά 

πολυμερή ADP-ριβόζης από το ένζυμο PARP1 με αποτέλεσμα να εντοπίζεται ο CTCF στον πυρηνίσκο 

(Torrano, Navascues et al. 2006). Μεταγραφική ενεργοποίηση και καταστολή έχει συσχετιστεί και με 

τις δύο παραπάνω λειτουργικές περιοχές της πρωτεΐνης και εξαρτάται από την αλληλουχία στόχο 

και από τον κυτταρικό τύπο. Τέλος, αποτελείται από μία κεντρική περιοχή που περιλαμβάνει 11 

δακτυλίους ψευδαργύρου (Ζn) και είναι πάρα πολυ συντηρημένη ανάμεσα στην πρωτεΐνη CTCF των 

πτηνών και των θηλαστικών. Η κεντρική αυτή περιοχή βοηθά στην εξαρτώμενη από CpG-μεθυλίωση 

πρόσδεση του CTCF στο DNA και στην αλληλεπίδρασή του με αλλες πρωτεΐνες . Με την χρήση 

γονιδιοματικών μικροσυστοιχειών σε συνδυασμό με ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης 

ταυτοποιήθηκαν περίπου 13 χιλιάδες θέσεις πρόσδεσης του CTCF και έγινε πρόβλεψη του μοτίβου 

της αλληλουχίας που προσδένεται (Filippova, Fagerlie et al. 1996).  

Πλέον έχει αποδειχτεί ότι η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης από το CTCF εκτείνεται πέρα 

από αυτή ενός τυπικού μεταγραφικού παράγοντα. Ο CTCF σχετίζεται με τη ρύθμιση επιγενετικών 

διεργασιών και μεγάλης κλίμακας χρωματινικών αλληλεπιδράσεων. Επίσης, είναι η πρώτη πρωτεΐνη 

στα σπονδυλωτά που μπορεί να αλληλεπιδρά και να ρυθμίζει τη δραστηριότητα πολλών “μονωτών” 

(Insulator) (Bell, West et al. 1999)  (Burke, Zhang et al. 2002). Με αυτό τον τρόπο ο CTCF φαίνεται ότι 
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δρα στη διαμερισματοποίηση του γονιδιώματος σε ρυθμιζόμενες λειτουργικές περιοχές. 

Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος του στο γονίδιο της β-σφαιρίνης (Tolhuis, Palstra et al. 2002) και στη 

δημιουργία του ενεργού χρωματινικού κόμβου (Active Chromatin Hub) στο γενετικό τόπο της α-

σφαιρίνης (Furlan-Magaril, Rebollar et al. 2011) και στη δραστηριότητα μονωτή μιας αλληλουχίας 

κοντά στο 5’ άκρο του γονιδίου c-myc (Lobanenkov, Nicolas et al. 1990).  

Επίσης ανακαλύφθηκε ότι ο CTCF ενέχεται στη σύζευξη των ομόλογων Χ χρωμοσωμάτων 

κατά την διαδικασία της απενεργοποίησης του X χρωμοσώματος (Lee 2003) στα πλακουντοφότα 

θηλαστικά. Επιπλέον μεγάλο κομμάτι έρευνας έχει πραγματοποιηθεί στη γονιδιακή έκφραση 

εντυπωμένων γονιδίων, δηλαδή γονιδίων των οποίων η έκφραση γίνεται αποκλειστικά από ένα 

αλληλόμορφο που εξαρτάται από την πατρική ή μητρική του προέλευση. Στα θηλαστικά τα γονίδια 

Igf2/H19 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα εντυπωμένου γενετικού τόπου. Τα Igf2 και H19 

είναι γειτονικά γονίδα που χωρίζονται από 80 κιλοβάσεις DNA στο χρωμόσωμα 7 του ποντικού. 

Έχουν επικαλυπτόμενη έκφραση και στους μεσοδερμικούς και ενδοδερμικούς ιστούς ελέγχονται και 

τα δύο από τους ίδιους ενισχυτές. Η συντονισμένη ρύθμισή τους γίνεται μέσω ενός πολύπλοκου 

μηχανισμού, ο οποίος βασίζεται στην περιοχή ελέγχου εντυπώματος (ICR: imprinted control region) 

που εδράζεται ανάμεσα στα γονίδια καθώς και στις διαφορικά μεθυλιωμένες περιοχές του γενετικού 

τόπου (DMRs-differentially methylated regions).  

Σε γενικές γραμμές, πραγματοποιείται αναδιαμόρφωση της χρωματίνης στο μητρικό 

χρωμόσωμα, που έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Igf2 γονιδίου και την  έκφραση του 

H19. Ο ρόλος του CTCF είναι καθοριστικός αφού προσδένεται στο στοιχείο ICR και συντονίζει τις 

αλληλεπιδράσεις του Igf2/H19 γενετικού τόπου. Επιπρόσθετα, στο πατρικό αλληλόμορφο οι DMRs 

στο H19 γονίδιο είναι μεθυλιωμένες, αποτρέποντας την πρόσδεση του παράγοντα και 

διασφαλίζοντας τη μεταγραφική σίγηση του γονιδίου (Murrell, Heeson et al. 2004) (Leighton, Saam 

et al. 1995; Bell and Felsenfeld 2000; Kurukuti, Tiwari et al. 2006).   

Αξίζει να σημειωθεί η μελέτη του Majumder και των συνεργατών του, η οποία περιγράφει 

ένα νέο μοντέλο γονιδιακής ρύθμισης του κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας II, το οποίο 

βασίζεται σε CTCF-εξαρτώμενες,  μακράς εμβέλειας ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις. Σε αυτή 

τη μελέτη φάνηκε ότι δημιουργούνται χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υποκινητών των 

γονίδιων HLA-DRB1 και HLA-DQA1 και τον ενισχυτή XL9. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές εξαρτώνται από 

ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο που περιλαμβάνει τον παράγοντα CTCF, τον μεταγραφικό παράγοντα RFX 

και τον μεταγραφικό συνενεργοποιητή CIITA. Μέσω αυτής της μελέτης έγινε κατανοητή τόσο η 

ρύθμιση των τάξης II γονιδίων αλλά και πως ο CTCF ρυθμίζει τις χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις με 

ιστοειδικό τρόπο (Majumder and Boss 2010).  
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Ο CTCF μπορεί να σχηματίζει διμερή ακόμα και ολιγομερή (εικόνα 5), έτσι είναι πιθανό ότι 

τα μόρια του CTCF που προσδένονται σε μακρινά χρωματινικά στοιχεία να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και να οδηγούν στο σχηματισμό των χρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων. Παρόλα αυτά και με 

δεδομένους τους πολλαπλούς ρόλους του CTCF έχει ανακαλυφθεί ένας μικρός αριθμός πρωτεΐνών 

που αλληλεπιδρούν με αυτόν (εικόνα 5). Για 

παράδειγμα ο YB-1 (Y-box binding protein 1) 

στην περίπτωση του γονιδίου του μεταφορέα 

της σεροτονίνης, ο μεταγραφικός παράγοντας 

Kaiso στο γονίδιο της β-σφαιρίνης και ο ΥΥ1 

στην απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος. 

Επιπλέον, ο CTCF μπορεί και αλληλεπιδρά με 

την νουκλεοφοσμίνη, που είναι μια πρωτεΐνη 

του πυρηνίσκου, καθώς και με την  μεγάλη 

υπομονάδα της RNA πολυμεράσης II.  Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί ότι ο CTCF μπορεί να 

στρατολογεί τις κοχεσίνες σε συγκεκριμένες 

θέσεις των γονιδίων (Zlatanova and Caiafa 

2009).  Όπως έχει αναφερθεί, ο CTCF είναι ένας 

συστατικά εκφραζόμενος παράγοντας, 

συνεπώς η λειτουργία του δεν μπορεί να ελέγχεται μέσω της διαφορικής του έκφρασης. Συνεπώς η 

δράση του και οι διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις πρέπει να ελέγχονται σε άλλα επίπεδα. Ένα 

από αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνει την έκφραση των παραγόντων που αλληλεπιδρούν με τον CTCF 

ή και την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με αυτόν. Ένα άλλο επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει 

την άμεση παρεμπόδιση της πρόσδεσης του CTCF μέσω αναπτυξιακά ελεγχόμενης ή αλληλιο- 

ειδικής μεθυλίωσης του DNA. Τέλος, η ταυτοποίηση νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν και 

ρυθμίζουν τη δραστηριότητα του CTCF θα ενισχύσει την κατανόηση μας τόσο στη δράση του ως 

μονωτή όσο και στον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει στις χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις. 

 

2.9.  Ιντερφερόνες και σηματοδότηση 
 

Σημαντικό ρόλο τόσο στην άμυνα του οργανισμού όσο και στη διαφοροποίηση των CD4 T  

κυττάρων, έχουν διάφορα διαλυτά μόρια που εκκρίνονται από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος και συμμετέχουν στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων μέσω κατάλληλης 

σηματοδότησης. Μία κατηγορία τέτοιων μορίων είναι οι ιντερφερόνες (interferons-IFNs), των 

Εικόνα 5: Δημοσιευμένοι πρωτεϊνικοί παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν με τον παράγοντα CTCF (Zlatanova and Caiafa 

2009). 
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οποίων η ανακάλυψη χρονολογείται το 1957, οπότε και θεωρήθηκαν ως παράγοντες, ικανοί για την 

παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού των ιών (Isaacs and Lindenmann 1957). Η σημασία τους στην 

προστασία του οργανισμού είναι μεγάλη, αφού όπως αναφέρθηκε αποτελούν την πρώτη γραμμή 

άμυνας ενάντια στην ιϊκή μόλυνση. Ο ρόλος τους ενισχύεται, με τη δυνατότητά τους να αναστέλλουν 

την κυτταρική ανάπτυξη, να ελέγχουν την απόπτωση και να παρουσιάζουν ανοσορυθμιστικές 

ιδιότητες, επηρεάζοντας έτσι, όλες τις φάσεις των έμφυτων και επίκτητων ανοσολογικών 

αποκρίσεων (Stark, Kerr et al. 1998).  
 

 

Οι ιντερφερόνες ανήκουν σε μία πολυγονιδιακή οικογένεια η οποία έχει χωριστεί σε τρείς 

κατηγορίες και έχουν προκύψει οι τύπου Ι, τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ ιντερφερόνες. Οι τύπου Ι IFNs 

περιλαμβάνουν τις IFN-α,-β,-ω, -ε, -κ, καθώς και τις IFN-δ,-τ και –λ (limitin), παρόλο που οι τελευταίες 

έχουν ανιχνευτεί μόνο στους χοίρους, τα μυρικαστικά και τα ποντίκια, αντίστοιχα. Τα παραπάνω 

μόρια, εκφράζονται στα κύτταρα που έχουν μολυνθεί με ιό και επάγουν μία αντιϊκή απόκριση στα 

υγιή κύτταρα (Takaoka and Yanai 2006). Η μεταγωγή σήματος στα κύτταρα γίνεται μέσω της 

αλληλεπίδρασής τους με έναν ετεροδιμερή υποδοχέα, που αποτελείται από δύο υπομονάδες, την 

IFNaR-1 και την IFNaR-2 και την ενεργοποίηση του Jak/STAT μονοπατιού. 
 

Η τύπου ΙΙ κατηγορία περιλαμβάνει ένα μόνο μέλος, την IFN-γ. Η συγκεκριμένη κυτοκίνη 

εκφράζεται έντονα στα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα και ΝΚ κύτταρα, αλλά όχι στα μολυσμένα 

με ιό κύτταρα. Η σηματοδότηση της IFN-γ, μέσω του υποδοχέα της (IFNγR1-IFNγR2), είναι 

ουσιαστική για την ενεργοποίηση των μακροφάγων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

ενδοκυττάριων παθογόνων μικροοργανισμών, όπως  το Mycobacterium και η Listeria, καθώς επίσης 

και για την ανάπτυξη των CD8+ κυττάρων και τη διαφοροποίηση των CD4+  προς  T κύτταρα βοηθούς 

1 (Th1) (Ikeda, Old et al. 2002).  

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν από δύο διαφορετικές επιστημονικές ομάδες οι IFN-λ ή IL-

28/29,  που ανήκουν στις τυπου ΙΙΙ ιντερφερόνες (Kotenko, Gallagher et al. 2003; Sheppard, 

Kindsvogel et al. 2003). Στον άνθρωπο, υπάρχουν τρεις ομόλογες πρωτεΐνες, οι IFNλ1-3 ενώ στον 

ποντικό υπάρχουν δύο, η IFNλ2 και η IFNλ3 (Bartlett, Buttigieg et al. 2005). Όμοια με τις τύπου Ι, οι 

τύπου ΙΙΙ ιντερφερόνες επάγονται έπειτα από ιϊκή μόλυνση και έχουν αντιϊκή δράση, ενεργοποιώντας 

τα IFN- επαγόμενα γονίδια,  μέσω του ISGF3 (IFN-stimulated gene factor 3) συμπλόκου. Βέβαια 

διαφέρουν από τις τύπου Ι, καθώς έχουν διαφορετική δομή και χρησιμοποιούν άλλο υποδοχέα, το 

ετεροδιμερές IFNλR1 και IL-10R2. 
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2.10.  Ιντερφερόνη γ (IFNγ) 
 

Τόσο το ανθρώπινο όσο και το ποντικίσιο IFNγ γονίδιο εκφράζουν ένα 1.2 kb mRNA το οποίο 

κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα 166 και 134 αμινοξέων αντίστοιχα (Boehm, Klamp et al. 1997).  

Η πρωτεΐνη IFNγ αποτελείται από δύο όμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες που είναι ενωμένες μεταξύ 

τους και είναι διατεταγμένες αντιπαράλληλα (Bach, Aguet et al. 1997). Το διμερές αυτό, είναι 

βιολογικά ενεργό, πιθανότατα διότι είναι η μόνη στερεοδιάταξη του μορίου που είναι ικανή να επάγει 

το διμερισμό του υποδοχέα της IFNγ και κατά συνέπεια να γίνει η μεταγωγή του σήματος (Schreiber 

and Farrar 1993).  

Το μονοπάτι της σηματοδότησης (εικόνα 6) ξεκινά με την πρόσδεση του ομοδιμερούς IFNγ 

στις δύο α-αλυσίδες του υποδοχέα, οπότε και επάγεται ο διμερισμός τους και ακολουθεί η 

στρατολόγηση των δύο β-αλυσίδων στο παραπάνω σύμπλοκο. Κάθε αλυσίδα είναι συνεχώς ενωμένη 

με μία συγκεκριμένη Janus κινάση (JAK) (η α-αλυσίδα με την JAK1 και η β-αλυσίδα με την JAK2) 

(Igarashi, Garotta et al. 1994). Η γειτνίαση των συστατικών του υποδοχέα έχει ως αποτέλεσμα οι 

ανενεργές JAK κινάσες να έρχονται κοντά και να ενεργοποιούν η μία την άλλη μέσω διαδοχικής αυτο- 

και ετερο-φωσφορυλίωσης. Στη συνέχεια, οι JAKs φωσφορυλιώνουν τον IFNγR1 σε ένα συγκεκριμένο 

αμινοξικό κατάλοιπο κοντά στο καρβοξυτελικό άκρο του, το οποίο αποτελεί σημείο πρόσδεσης του 

STAT1 (μεταγωγός σήματος και ενεργοποιητής της μεταγραφής 1) (Heim, Kerr et al. 1995). Έπειτα σπό 

τη στρατολόγησή του, ο STAT1 φωσφορυλιώνεται στην τυροσίνη 701 από τις  κινάσες JAK, 

ενεργοποιείται, αποδεσμεύεται από τον υποδοχέα και σχηματίζει ομοδιμερή (Greenlund, Morales et 

al. 1995). Κατόπιν μετατοπίζεται στον πυρήνα όπου προσδένεται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA, 

που είναι γνωστές ως GAS (gamma-activated site) και ρυθμίζει τηνενεργοποίηση ή την καταστολή των 

γονιδίων που ρυθμίζονται από IFNγ (Darnell, Kerr et al. 1994).       

Εκτός από το JAK/STAT μονοπάτι μεταγωγής σήματος, υπάρχουν και άλλα μονοπάτια, τα οποία 

έχει δειχθεί ότι ενεργοποιούνται με IFNγ, αλλά ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση IFNγ-ρυθμιζομένων 

γονιδίων δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Ανάμεσα στις πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται περιλαμβάνονται 

οι Pyk2 και ERK1/2 που ανήκουν στην κατηγορία των MAPK (mitogen activated protein kinases), η 

κινάση τυροσίνης Fyn, της οικογένειας των Src-κινασών, τα συνοδά μόρια c-Cbl, CrkL και Vav, και οι 

φωσφατάσες τυροσίνης  SHP-1 και SHP-2 (Ramana, Gil et al. 2002). Επιπλέον, η IFNβ και η IFNγ επάγουν 

τη φωσφορυλίωση της Akt κινάσης, στο  μονοπάτι της κινάσης PI3K (phosphatidyl-inositol 3-kinase), 

ανεξάρτητα από τον STAT1 και αναστολή της σηματοδότησης μέσω PI3K, αποτρέπει την  IFNγ-

επαγώμενη πρόσδεση των μονοκυττάρων (Navarro, Anand-Apte et al. 2003). 
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Η  IFNγ είναι απαραίτητη τόσο για την έμφυτη όσο και για την κυτταρική ανοσία ενάντια στα 

ενδοκυττάρια βακτήρια και τους ιούς. Εκφράζεται σε πολλά κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως στα 

ενεργοποιημένα κύτταρα φυσικούς-

φονιάδες (ΝΚ), τα CD4+ T κύτταρα 

βοηθούς 1, τα CD8+ κυτταροροξικά, τα 

δενδριτικά και τα  Τ κύτταρα 

φυσικούς-φονιάδες (ΝΚΤ). Γενετικές 

ανωμαλίες στο IL-12/IL-23/ IFNγ 

μονοπάτι, στους ανθρώπους, έχει ως 

αποτέλεσμα μειωμένη επαγωγή IFNγ 

ή ανεπαρκή σηματοδότηση και έχει 

συσχετιστεί με αυξημένη ευαισθησία 

σε μολύνσεις από μυκοβακτήρια 

(Filipe-Santos, Bustamante et al. 

2006).  Σε γενετικά τροποποιημένα 

ποντίκια, που δεν γίνεται επαγωγή 

σήματος, παραγωγή ή και απάντηση 

στην IFNγ, παρουσιάζεται σε αυτά 

μεγάλη ευαισθησία σε μολύνσεις από 

ενδοκυττάρια βακτήρια, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μυκοβακτηρίων, της Salmonella, της Listeria, ενδοκυττάριων πρωτοζώων και ορισμένων ιών 

(Schoenborn and Wilson 2007).  

Υπολογίζεται ότι η IFNγ ρυθμίζει την έκφραση εκατοντάδων γονιδίων σε πολλούς 

κυτταρικούς τύπους (Ramana, Gil et al. 2002) και η χρήση των DNA μικροσυστοιχιών αποδείχθηκε 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση του προτύπου έκφρασης, σε κύτταρα που έχουν 

επωαστεί με IFNγ (Ehrt, Schnappinger et al. 2001). Έτσι φαίνεται ότι συμμετέχει στην επαγωγή της 

μεταγραφής διαφόρων γονιδίων όπως του iNOS (inducible nitric oxide synthase) που εμπλέκεται 

στην εξάλειψη των βακτηρίων από τα μακροφάγα, των μεταγραφικών παραγόντων IRF-1( interferon 

regulatory factor-1), IRF-9, IRF-8/ICSBP, και CIITA (MHC class II transactivator), SOCS-1 (suppressor of 

cytokine signalling-1), των TAP1 και  TAP2 (transporters associated with antigen presentation) που 

είναι μόρια ενεχόμενα στο μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης των MHC (μείζον σύμπλοκο 

ιστοσυμβατότητας) τάξης ΙΙ, καθώς και διαφόρων χυμοκινών (Shtrichman and Samuel 2001; Decker, 

Εικόνα 6: Σχηματική αναπαράσταση του μονοπατιού σηματοδότησης της 

IFNγ και του υποδοχέα της IFNγR (Bach, Aguet et al. 1997).  
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Stockinger et al. 2002). Ακόμα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων, τα οποία  καταστέλλονται 

από την IFNγ, συμπεριλαμβανομένων και γονιδίων του κυτταρικού κύκλου (κυκλίνες D και A και 

CDC25A) και μεταλλοπρωτεϊνασών (matrix metalloproteases) (Ramana, Chatterjee-Kishore et al. 

2000). 

 

3.  Στόχος 
 

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων της χρωματίνης στον πυρήνα του κυττάρου και η 

τροποποίηση αυτών στη διάρκεια του χρόνου , πιστεύεται ότι θα παρέχει πληροφορίες που θα 

βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη ρύθμιση της 

γονιδιακής έκφρασης. Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση 

μηχανισμών συρρύθμισης σε γονιδιοματικό επίπεδο, γενετικών τόπων που εκφράζουν πρωτεϊνες 

και ενέχονται στο ίδιο σηματοδοτικό μονοπάτι. Τα γονίδια που μελετήθηκαν ήταν της Ifnγ 

(χρωμόσωμα 10) και των υποδοχέων της IfnγR1 (χρωμόσωμα 10) και IfnγR2 (χρωμόσωμα 16). 

Ειδικότερα,  εξετάστηκε εάν οι γενετικοί τόποι ή οι ρυθμιστικές τους περιοχές γειτνιάζουν στον 

κυτταρικό πυρήνα, σε κυτταρικούς τύπους  όπου τα παραπάνω γονίδια εκφράζονται ή 

καταστέλλονται. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τον καθορισμό τόσο των 

υποπυρηνικών οργανιδίων στα οποία πραγματοποιείται η φυσική γειτνίαση όσο και των πρωτεϊνών 

που συμμετέχουν στη δημιουργία και διατήρησή τους.  
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4.  Υλικά και Μέθοδοι 
 

4.1.  Πειραματικές Διαδικασίες 
 

4.1.1.  Κυτταρικές σειρές 
 

Τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πρωτογενή CD4+  Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία 

απομονώθηκαν από σπλήνα και περιφερικούς λεμφαδένες C57/BL6 θυληκών ποντικών, ηλικίας 4-6 

εβδομάδων και υφίσταντο θετική επιλογή με μικροσφαιριδία CD4 (L3T4) Microbeads . Τα κύτταρα 

υποβλήθηκαν σε συνθήκες διαφοροποίησης για 4 ημέρες υπό  Τh1 (IL-2, anti-IL-4, IL12) και Τh2 (IL-

2, IL-4, anti-IFNγ) συνθήκες  και επανενεργοποιήθηκαν για 1h με καλλιέργειά τους σε πιάτα τα οποία 

είχαν δεσμευμένα mouse-antiCD3e (145-2C11) και mouse-antiCD28 (37.51) (εικόνα 7). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς εμβρυϊκοί ινοβλάστες ποντικού (MEFs). 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι : NIH-3T3, CGR8 και PlatE. 

 Τα NIH-3T3  είναι μία αθανατοποιημένη κυτταρική σειρά από εμβρυϊκούς 

ινοβλάστες ποντικού που απομονώθηκαν το 1962 στην ιατρική σχολή του 

πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.  

 Η κυτταρική σειρά CGR8  αποτελείται από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα προερχόμενα 

από την εσωτερική κυτταρική μάζα βλαστοκύστης κατά την εμβρυϊκή μέρα 3.5, ενός 

αρσενικού ποντικού της σειράς γονοτύπου 129. 

 Τα PlatE (Platinum E) αποτελούν κυτταρική σειρά κατάλληλη για παραγωγή 

ρετροϊών, η οποία προέρχεται από τα 293Τ κύτταρα (εμβρυϊκά πολυδύναμα 

κύτταρα νεφρού, τα οποία έχουν μετασχηματιστεί και εκφράζουν το Τ αντιγόνο του 

ιού SV40 στην επιφάνειά τους. 

 

Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση της απομόνωσης και διαφοροποίησης των CD4+ T κυττάρων. 
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4.1.2.  Κλωνοποίηση και χειρισμός νουκλεïκών οξέων 
 

Τα ένζυμα περιορισμού καθώς επίσης και τα ένζυμα συγκόλλησης (T4 DNA ligase) και 

πολυμερισμού νουκλεïκών οξέων (Taq polymerase) προέρχονταν από την εταιρία Minotech. Από την 

ίδια εταιρία προέρχονταν και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά διαλύματα για τη βέλτιστη λειτουργία των 

ενζύμων. Για τα πειράματα 3C και ChIP-loop χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα από τη New England Biolabs. 

 Για τις κλωνοποιήσεις και την κατασκευή ανασυνδυασμένων μορίων DNA 

χρησιμοποιήθηκαν βακτηριακά στελέχη DH5a. 

 Για τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκαν στήλες 

χρωματογραφίας από την εταιρία Nucleobond. 

 Η αλληλούχιση DNA των ανασυνδυασμένων μορίων έγινε στο εργαστήριο 

Μικροχημείας του ΙΤΕ. 

 

4.1.3.  Κυτοκίνες 
 

 Ανασυνδυασμένη mouse IL-2: BD Pharmingen, Cat:550069, συγκέντρωση 20-50 

units/ml. 

 Ανασυνδυασμένη mouse IL-4: BD Pharmingen, Cat:550067, συγκέντρωση 1000 

units/ml. 

 Ανασυνδυασμένη mouse IL-12 (p70): BD Pharmingen, Cat:554592, συγκέντρωση 3,5 

μg/ml. 

 

4.1.4.  Αντισώματα 
 

Για την ενεργοποίηση πρωτογενών CD4 κυττάρων ποντικού χρησιμοποιήθηκαν τα 

αντισώματα: 

 mouse-antiCD3e (145-2C11): BD Pharmingen, Cat: 553057, συγκέντρωση 10 μg/ml. 

 mouse-antiCD28 (37.51) : BD Pharmingen, Cat: 553294, συγκέντρωση 2 μg/ml. 

 Για την in vitro διαφοροποίηση CD4 κυττάρων σε κυτταροκαλλιέργεια 

χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα: 

 XMG1.2: Μονοκλωνικό Rat anti-mouse IFNγ, BD Pharmingen, Cat: 559065, 

συγκέντρωση 10 μg/ml. 
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 11B11: Μονοκλωνικό Rat anti-mouse IL-4, BD Pharmingen, Cat: 559065, 

συγκέντρωση 10 μg/ml. 

 

Για τα πειράματα ανοσοϊστοχημείας, ανοσοκατακρήμισης της χρωματίνης και ChIP-loop 

χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα: 

 Mouse anti-PolII-CTD448: Covance 

 Goat anti-mouse 594: Invitrogen, LOT: 54433A 

 anti-CTCF: sc-28198, Santa Cruz  

 anti-Tbet sc-21749, Santa Cruz 

 

4.1.5.  Απομόνωση CD4+ T λεμφοκυττάρων 

 

Απομόνωση με θετική επιλογή των CD4+  Τ λεμφοκυττάρων έγινε με τη χρήση μικροσφαιριδίων 

με ακινητοποιημένο αντίσωμα για το CD4 αντιγόνο (L3T4) και μαγνητικών κολώνων MACS της 

εταιτείας Miltenyi Biotec. Για τα πλυσίματα χρησιμοποιήθηκε το ρυθμιστικό διάλυμα MACS (2,5gr BSA, 

2mL 0.5M EDTA, 1x PBS σε όγκο 500mL) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας. 

 

4.1.6.  Απομόνωση πρωτογενών ινοβλαστών ποντικού (MEF) 
 

Τα κύτταρα απομονώνονταν από C57/BL6 θυληκά ποντίκια, την 13η ή 14η μέρα της κύησης. 

Μετά την απομόνωση οι εξωεμβρυϊκές μεβράνες απομακρύνθηκαν και τα έβρυα επωάστηκαν με 

διάλυμα 1xPBS με 0,25% τρυψίνη και EDTA για 2h  σε θερμοκρασία δωματίου και ακολούθως 

επώαση για 10 min στους 370C με συστηματική ανάδευση.  Όταν ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για την 

πλήρη διαλυτοποίηση των κυττάρων τα έμβρυα επωάστηκαν στο ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα στους   

40C Ο/Ν. Στη συνέχεια τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν για 5min στις 1400rpm σε θερμοκρασία 40C και 

επαναδιαλήθηκαν σε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας DMEM και αναπτύχθηκαν μέχρι να φτάσουν σε 

πληρότητα (περίπου 3 μέρες). Τέλος, τα κύτταρα καταψύχθηκαν σε υγρό άζωτο είτε 

χρησιμοποιήθηκαν άμεσα. 
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4.1.7.  Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας βακτηρίων και ευκαρυωτικών 

κυττάρων 
 

Τα βακτήρια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο LB το οποίο περιείχε 1% Bacto tryptone, 

0,5% yeast extract, 1% NaCl. Για τις στερεές καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε επιπλέον και 1,5% άγαρ. 

Για τη δημιουργία επιδεκτικών κυττάρων DH5a για μετασχηματισμό χρησιμοποιήθηκε 

θρεπτικό Psi το οποίο περιείχε 0,5% Bacto yeast extract, 2% Bacto tryptone, 0,5% MgSO4 (pH 7,6 με 

ΚΟΗ). 

Για τα πρωτογενή CD4+  Τ λεμφοκύτταρα χρησιμοιποιήθηκε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας 

RPMI, το οποίο περιείχε και 100μg/ml Penicilin/Streptomycin, 0,05mM β-mercaptoethanol, 2mM 

Glutamine, 1mM sodium pyruvate, 10mM Hepes και 1mM MEM non essential aminoacids. 

Εναλλακτικά, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο CLICK’s (SIGMA). Τα κύτταρα ΝΙΗ-3Τ3, 

PlatE και MEFs καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο DMEM (με 10% FBS). Για τα  CGR8 εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό μέσο GMEM με 10% FBS, 2Mm L-glutamine, 50μM β-

Mercaptoethanol και 100units/ml LIF. 

 

4.1.8.  Πήκτωμα αγαρόζης 
 

Η πηκτή αγαρόζης χρησιμεύει για τον διαχωρισμό των τμημάτων νουκλεϊκών οξέων βάση 

του μεγέθους τους. Επιπλέον, επιτρέπει την εξακρίβωση της ποιότητάς τους και την ποσοτικοποίησή 

τους. 

H περιεκτικότητα της αγαρόζης καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση του μεγέθους  των 

τμημάτων DNA που πρόκειται να διαχωριστούν. Όσο για το TBE τόσο στο πήκτωμα όσο και στο 

running buffer είναι 0.5Χ, ενώ η ποσότητα του νερού είναι ανάλογη με το μέγεθος του πηκτώματος.  

Για την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, το DNA φορτώνεται στα πηγαδάκια με 

loading buffer – orange G  6x (τελική συγκέντρωση 1x). 
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4.1.9.  Πέψη και συγκόλληση μορίων DNA 
 

Οι πέψεις DNA με ένζυμα περιορισμού παραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλες συνθήκες όπως 

περιγράφονται στον κατάλογο της Minotech από την οποία προέρχονται. Σε καμία περίπτωση ο 

συνολικός όγκος του ενζύμου δεν υπερέβαινε το 10% του συνολικού όγκου της αντίδρασης. 

Η συγκόλληση τμημάτων DNA πραγματοποιήθηκε με το ένζυμο T4 DNA ligase της Minotech 

σε συνθήκες αλατότητας που η εταιρία υποδεικνύει. Το ένθεμα στην αντίδραση είχε 10πλάσια 

μοριακότητα σε σχέση με το φορέα. Η αντίδραση επωάστηκε για 2 ώρες στους 160C. 

Ο φορέας που χρησιμοποιήθηκε για κλωνοποιήσεις ήταν ο pCR 2.1 από την εταιρεία 

Invitrogen. 

 

 

4.1.10.  Μετασχηματισμός επιδεκτικών DH5α κυττάρων 
 

DH5α κύτταρα επωάστηκαν με τη μισή αντίδραση συγκόλλησης για 30 λεπτά στον πάγο και 

έπειτα υποβλήθηκαν σε θερμικό σοκ για 90 δευτερόλεπτα στους 420C. Μεταφέρθηκαν στον πάγο 

και απλώθηκαν σε τρυβλία Petri με στερεό LB και αμπικιλλίνη 100μg/ml. Επωάστηκαν στη συνέχεια 

στους 370C για τουλάχιστον 16 ώρες. 

Τα DH5α κύτταρα γίνονται επιδεκτικά με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Από κορεσμένη 

καλλιέργεια των κυττάρων αυτών χρησιμοποιήθηκαν 3ml για την επιμόλυνση 200ml θρεπτικού 

μέσου Psi. Ακολούθησε επώαση στους 300C μέχρι η οπτική απορρόφηση να φτάσει τα 0,48 στα 

550nm. Τα κύτταρα απομονώθηκαν με φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 10 λεπτά και πλύθηκαν με 

διάλυμα TfbI που περιείχε 30mM οξικό κάλιο, 100mM χλωριούχο ρουβίδιο, 10 mM ένυδρο 

χλωριούχο ασβέστιο, 50mM χλωριούχο μαγγάνιο και 15% v/v γλυκερόλη σε pH 5,8. Στη συνέχεια 

επαναδιαλύθηκαν σε διάλυμα TfbII που περιείχε 10mM MOPS, 75mM χλωριούχο ασβέστιο, 10mM 

χλωριούχο ρουβίδιο και 15% v/v γλυκερόλη σε pH 6,5 και αποθηκεύθηκαν σε ποσότητες των 100μl 

στους -800C. 
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4.1.11.  Απομόνωση πλασμιδιακόυ DNA από καλλιέργειες 

μετασχηματισμένων βακτηρίων 
 

Οι πελλέτες των κυττάρων από ολονύκτιες καλλιέργειες βακτηρίων επαναδιαλύθηκαν σε 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιείχε 50mM γλυκόζη, 25mM Tris pH8 και 10mM EDTA. Στη συνέχεια 

προστέθηκε διπλάσιος όγκος διαλύματος λύσης που περιείχε 0,2Ν NaOH και 1% SDS και 

επωάστηκαν για 5 λεπτά. Έπειτα προστέθηκε διάλυμα εξουδετέρωσης που περιείχε 3Μ οξικό κάλιο 

και 11,5% οξικό οξύ. 

Στη συνέχεια, ο τρόπος απομόνωσης του πλασμιδιακού DNA διαφέρει ανάλογα με το σκοπό 

για τον οποίο αυτό προορίζεται. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απλά για πέψη σαν διαγνωστικό 

μέσο ή σαν ενδιάμεσο βήμα πολλαπλασιασμού σε κάποια κλωνοποίηση, γίνεται απλά κατακρήμνιση 

με αιθανόλη. Όταν όμως το DNA αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα διαμόλυνσης 

ευκαρυωτικών κυττάρων γίνεται καθαρισμός με στήλες χρωματογραφίας (από την εταιρία 

Nucleobond), σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρίας. 

 

4.1.12.  Glycerol stock 
 

Όταν αποκτηθεί η βακτηριακή καλλιέργεια που περιέχει το επιθυμητό ανασυνδυασμένο μόριο 

DNA (πλασμίδιο), τότε αυτό διατηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε απόθεμα γλυκερόλης. 

Προστίθενται σε στείρες συνθήκες 800μL βακτηριακής καλλιέργειας  και 300μL 87% αποστειρωμένης 

γλυκερόλης, το μείγμα αναμειγνύεται καλά και φυλάσσεται σε συνθήκες υπερ-κατάψυξης στους -800C. 

 

4.1.13.  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 
 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης  πραγματοποιήθηκε για την απομόνωση και 

κλωνοποίηση συγκεκριμένων cDNAs γονιδίων και για την εξακρίβωση του κατάλληλου ΒΑC κλώνου 

με την υπό μέλέτη γενετικό τόπο. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συγκέντρωση 2,5Mm MgCl2 

με 0,2mΜ dNTPs, 200ng από τον κάθε εκκινητή και 0,5U Taq πολυμεράσης. Στις αντιδράσεις με 

παρασκευαστικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν 35 κύκλοι τουλάχιστον με μεγάλο χρόνο 

επιμήκυνσης ανάλογα με το μέγεθος του πολλαπλασιαζόμενου κομματιού. Τα ολιγονουκλεοτίδια 

προέρχονταν από το εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΤΕ. 
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Για την απομόνωση των cDNAs για κλωνοποίηση και για τον έλεγχο των ΒΑC κλώνων 

χρησιμοποιήθηκαν τα ολογονουκλεοτίδια του Πίνακα 1. 

 

4.1.14.  Απομόνωση συνολικού RNA από κύτταρα 
 

Η απομόνωση συνολικού RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

του αντιδραστηρίου TRIzol της εταιρίας GibcoBRL. Χρησιμοποιήθηκε 1ml αντιδραστηρίου για 

περίπου 106 κύτταρα. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να 

λυθούν. Στη συνέχεια προστέθηκαν 0,2 όγκοι CHCl3 και μετά από ισχυρή ανάδευση 

φυγοκεντρήθηκαν στις 14000rpm για 15 λεπτά στους 40C. Το υπερκείμενο που περιέχει το RNA (το 

γονιδιοματικό DNA και οι πρωτεΐνες συσσωρεύθηκαν στην κατώτερη φάση του διαλύματος) 

απομονώθηκε και κατακρημνίσθηκε με 0,5 όγκους ισοπροπανόλης και φυγοκέντρηση στις 

14000rpm για 20 λεπτά στους 40C. Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης απομακρύνθηκε και η 

πελλέτα του RNA επαναδιαλύθηκε σε νερό. Η συγκέντρωση υπολογίστηκε με φωτομέτρηση στα 

260nm και έχοντας σαν δεδομένο ότι OD 1.0 αντιστοιχεί σε συγκέντρωση RNA 40μg/ml. 

 

4.1.15.  Σχηματισμός cDNA από RNA (Αντίστροφη μεταγραφή) 
 

Για τη δημιουργία cDNA χρησιμοποιήθηκε το πλήρες σύστημα iScript Select cDNA Synthesis 

Kit της BIO-RAD που περιείχε ένζυμο RT, διάλυμα βέλτιστης λειτουργίας του ενζύμου,oligo dT 

primers και dNTPs. 

Για κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 2μg συνολικού RNA. Η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε σε συνολικό όγκο 40μl. Σε κάθε αντίδραση προστέθηκε το RNA, το Η2Ο και οι 

εκκινητές και θερμάνθηκε για 7 λεπτά στους 650C για την αποδιάταξη δευτεροταγών δομών του 

RNA. Στη συνέχεια προστέθηκαν  dNTPs σε τελική συγκέντρωση 0,5mM, 10U RNasin και 0,5μl ένζυμο 

RTase και η αντίδραση πραγματοποιήθηκε στους 370C για 2 ώρες. 

 Για κάθε αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκε 5% από κάθε αντίδραση RT.  

Για τις αντιδράσεις με ποσοτικό χαρακτήρα (π.χ. RT-PCR) πραγματοποιήθηκε ποσοτική PCR 

με 5% cDNA από κάθε αντίδραση RT και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του 

προγράμματος Opticon Monitor. Όπου ήταν απαραίτητο, προστέθηκε επιπλέον φθορίζουσα 

χρωστική SYBR Green I (1μl από διάλυμα με οπτική απορρόφηση 0,4) για την ανίχνευση του 

προϊόντος.  
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Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε για την ποσοτική PCR ήταν το ακόλουθο: 940C για 5 

λεπτά, 35 κύκλοι στους 940C για 30 δευτερόλεπτα, 600C για 30 δευτερόλεπτα, 720C για 30 

δευτερόλεπτα, 720C για 2 λεπτά, σχηματισμός καμπύλης τήξης του προϊόντος από τους 550C μέχρι 

τους 940C με μέτρηση ανά 0,50C. 

 Για τον εντοπισμό του μυνήματος των IFNγR1 και IFNγR2 χρησιμοποιήθηκαν 

ανιχνευτές TaqMan (Applied Biosystems0: IFNγR1 - MmUU 599890_m2   και IFNγR2 

- MmUU 492626_m1 

 Για τον εντοπισμό του μυνήματος των γονιδίων HPRT, ΙL-4 και IFNγ χρησιμοποιήθηκαν 

τα ολιγονουκεοτίδια του Πίνακα1. 

 

 

4.1.16.  In situ υβριδοποίηση στο DNA (DNA FISH) 
 

 Παρασκευή ιχνηθέτη  
 

Ο ιχνηθέτης παρασκευάστηκε με τη μέθοδο της μετάφρασης εγκοπής (nick translation), με 

την χρήση του Nick translation reagent kit από την εταιρεία Abbott Molecular Inc (Cat. No. 32-

801300). Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε με 2 μg DNA-υπόστρωμα σε συνολικό όγκο 50μl, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας.  

Οι ιχνηθέτες απομονώθηκαν με στήλη χρωματογραφίας ιοντοανταλλαγής, με τη χρήση του 

QIAquick Gel extraction Kit (50) (Cat. No. 28704), σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας. 

 

 Επεξεργασία και μονιμοποιήση κυττάρων για DNA FISH 

Σε μία πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 24 θέσεων (Costar, Cat. 3524), εισήχθει ο κατάλληλος 

αριθμός υάλινων καλυπτρίδων  (Fisherbrand  Microscope Cover Glass, 12-545-82 12CIR-1D) και 

προστέθηκαν 300 μl με 300.000 κύτταρα. Επωάστηκαν για 6min, σε θερμοκρασία δωματίου και 

κατόπιν για άλλα 6min στους 37oC. Τα κύτταρα εκπλύθηκαν με 500μl κρύο 1xPBS και 

μονιμοποιήθηκαν για 12min, σε θερμοκρασία δωματίου με 4% παραφορμαλδεϋδη 

(Paraformaldehyde 16% Solution, EM Grade, Electron Microscopy Sciences,  Cat.No.15710) σε 1xPBS. 

Ακολούθησαν 3 πεντάλεπτες πλύσεις με ρυθμιστικό διάλυμα 1xPBS. Τα κύτταρα 

διαπερατοποιήθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα 0,5% Τriton X-100 σε 1xPBS για 10min και μετά 

επωάστηκαν για 30min σε 20% γλυκερόλη διαλυμένη σε 1xPBS. Ακολούθησαν 3 παγώματα-

ξεπαγώματα σε υγρό άζωτο, ένα πλύσιμο με ρυθμιστικό διάλυμα 1xPBS και ένα πλύσιμο με διάλυμα 
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2xSSC (20xSSC = 3M NaCl2, 0,3M Sodium Pyruvate) . Τα κύτταρα αποθηκεύθηκαν σε 500 μl 70% ΕtΟΗ, 

στους 4oC. 

 

4.1.16.1  Υβριδοποίηση 
 

 Προετοιμασία ιχνηθέτη 

Σε σκουρόχρωμο δοκιμαστικό σωλήνα eppendorf εισήχθησαν 3μl από τον κάθε ιχνηθέτη, 

μαζί με 1μl κλάσματος COT-1 DNA από ποντικό (Invitrogen, Cat. No. 18440-016) και ακολούθησε 

αποξήρανση με φυγοκέντρηση υπό κενό. Προστέθηκαν 5 μl φορμαμίδης (Molecular Biology grade, 

Promega, Cat. No. H5051) και επαναδιαλύθηκαν για 30min στους 37oC. Στη συνέχεια 

αποδιατάχθηκαν για 8min στους 80oC και επωάστηκαν σε πάγο, μέχρι την υβριδοποίηση.  

 Προετοιμασία κυττάρων. 

Προστέθηκε διάλυμα 70% EtOH  σε μία πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 12 θέσεων και 

εισήχθησαν οι υάλινε καλυπτρίδες με τα μονιμοποιημένα κύτταρα. Πραγματοποιήθηκε αφυδάτωση 

των δειγμάτων με τέσσερεις διαδοχικές πλύσεις με 800μl 70-80-95 και 100% ΕtOH, 3min έκαστη και 

ακολούθησε στέγνωμα των καλυπτρίδων. Το γονιδιοματικό DNA των κυττάρων αποδιατάχθηκε 

στους 73oC με διάλυμα αποδιάταξης (70% απιονισμένη φορμαμίδη, 2x SSC pH 5.3, με τελικό pH7) 

σε υδατόλουτρο στους 73oC. Μετά την απομάκρυνση του διαλυματος αποδιάταξης τα κύτταρα 

επωάστηκαν σε 70% ΕtOH για 3min, στον πάγο. Ακολούθησαν τρία διαδοχικά πλυσίματα με 800μl 

80-95-100% ΕtOH, 3min το κάθε ένα και στέγνωμα των καλυπτρίδων σε θερμοκρασία δωματίου.  

Ακολούθως προστέθηκε ο ιχνηθέτης στις κυτταρικές παρασκευές διαλυμένος σε 5 μl 2x 

διαλύματος υβριδοποίησης (4x SSC, 20% Dextran sulfate από την Eppendorf AG με Cat. No. 

955155653, 50mM Sodium Phosphate, H2O). Ο ιχνηθέτης απλώθηκε σε υάλινη πλάκα μικροσκοπίας 

(Μicroscope slides, Marienfeld, Cat. No. 10 006 12) και προστέθηκαν οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα. 

Πραγματοποιήθηκε μόνωση των καλυπτρίδων με ξυλόκολλα (Best-Test), αποξηράνθηκε για 15-

30min και ακολούθησε  πρόσθετη αποδιάταξη του γονιδιοματικού DNA για 5min στους 73oC και 

επώαση για 16h (overnight) στους 37 oC, σε ένα κυτίο υβριδοποίησης (σκοτεινό και με υγρασία). 

Ακολούθως οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα απομονώθηκαν και εισήχθησαν σε πλάκα 

καλλιέργειας 12 θέσεων. Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές εκπλύσεις των 5min, με 2xSSC σε 

θερμοκρασία δωματίου και  2xSSC προθερμασμένο στους 37oC. Όταν χρειάστηκε έγινε χρώση του 

πυρήνα με ΤoPro3 (αρχική συγκέντρωση 1mM → αραίωση 1/8000 σε 2x SSC), για 1min και μετά 
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πλύσιμο των κυττάρων με 2xSSC για 5min. Έπειτα, οι καλυπτρίδες μονιμοποιήθηκαν σε μέσο 

μονιμοποίησης (Prolong Gold antifade reagent with DAPI, Invotrogen, Cat. No. P36935) για 

τουλάχιστον 16h. H ανάλυση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με συνεστιακή μικροσκοπία 

(Confocal Microscopy) στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. και η επεξεργασία και μέτρηση των αποστάσεων 

μεταξύ των γενετικών τόπων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Volocity 4 (Improvision). 

 

4.1.17.  In situ υβριδοποίηση σε νεοσυντιθέμενο RNA (RNA FISH) 
 

 Παρασκευή ιχνηθέτη  

H διαδικασία παρασκευής ιχνηθέτη ήταν παρόμοια με τη διαδικασία DNA-FISH, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε πλασμιδιακή κατασκευή που περιείχε το επιθυμητό cDNA για το υπό 

μελέτη γονίδιο και η σήμανση του ιχνηθέτη έγινε με βιοτινυλιομένα νουκλεοτίδια (Biotin Nick 

translation mix, Roche, Cat. No. 1 745 824).  

 Επεξεργασία και μονιμοποιήση κυττάρων για RNA FISH 

Σε μία πλάκα καλλιέργειας 24 θέσεων (Costar, Cat. 3524), εισήχθει ο κατάλληλος αριθμός 

υάλινων καλυπτρίδων καλυμένων με πολυ-λυσίνη  (poly-L-lysine Cellware 12mm round coverslips, 

BD BioCoat, Cat. No 354085) και προστέθηκαν 500μl θρεπτικού καλλιέργειας με 300.000 κύτταρα. 

Φυγοκεντρήθηκαν για 1min, στις 450rpm, σε θερμοκρασία δωματίου και επωάστηκαν για 6min 

στους 37oC. Τα κύτταρα πλύθηκαν με 500 μl ρυθμιστικού διαλύματος 1xPBS (κρύο) και επωάστηκαν 

για 3min σε 500μl ρυθμιστικό διάλυμα CSK (Cytoskeletal buffer, pH 6.8, 100mM NaCl, 300mM 

σουκρόζη, 3mM MgCl2, 10mM PIPES, 0,5% Triton X-100, 1mM EGTA, 2mM Vanadyl Ribonucleoside) 

στον πάγο. Κατόπιν τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν για 12min, σε θερμοκρασία δωματίου με 500μl 

διαλύματος 4% παραφορμαλδεύδης (PARAFORMALDEHYDE 16% Solution,EM Grade, Electron 

Microscopy Sciences,  Cat. No. 15710) σε 1x PBS). Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές εκπλύσεις 5min η 

καθεμία με 70% EtOH. Τα κύτταρα αποθηκεύθηκαν σε 500μl 70% ΕtΟΗ, στους -20oC. 

 

4.1.17.1 Υβριδοποίηση 
 

 Προετοιμασία ιχνηθέτη 

Σε σκουρόχρωμο δοκιμαστικό σωλήνα eppendorf εισήχθησαν 1-2 μl από τον κάθε cDNA 

ιχνηθέτη, μαζί με 10 μl κλάσματος COT-1 DNA ποντικού (Invitrogen, Cat. No. 18440-016), 2 μl yeast-
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tRNA (Ribonoucleic acid, transfer, from Backers, SIGMA, Cat. No. R5636) και αποξηράνθηκαν με 

φυγοκέντρηση υπό κενό. Εισήχθησαν 5μl φορμαμίδης (Molecular biology grade, Promega, Cat. No. 

H5051) και επαναδιαλύθηκαν για 20min στους 37oC. Αποδιατάχθηκαν για 7min στους 75oC και 

επωάστηκαν στον πάγο μέχρι την υβριδοποίηση.  

 Προετοιμασία κυττάρων. 

Προστέθηκε διάλυμα 70% EtOH  σε μία πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 12 θέσεων και 

εισήχθησαν οι υάλινες καλυπτρίδες με τα μονιμοποιημένα κύτταρα. Ακολούθησαν τέσσερεις 

διαδοχικές εκπλύσεις με 800 ml 70-80-95 και 100%ΕtOH, 3min έκαστη.  

Ακολούθως στα κύτταρα προστέθηκε ο ιχνιθέτης σε 5μl 2x διαλύματος υβριδοποίησης για 

RNA (για 1 mL διαλύματος: 200μl 20x SSC, 20% Dextran sulfate από την Eppendorf AG με Cat. No. 

955155653, 100μl BSA-acetylated από την Αmbion με Cat. No. 2614G1, 100 l Vanadyl ribonucleoside, 

200μl H2O). Ο ιχνηθέτης απλώθηκε σε μία υάλινη πλάκα μικροσκοπίας (Μicroscope slides, 

Marienfeld, Cat. No. 10 006 12) και προστέθηκαν τα μονιμοποιημένα κύτταρα σε καλυπτρίδα. 

Ακολούθησε μόνωση των καλυπτρίδων με ξυλόκολλα (Best-Test), αποξήρανση για 15-30min, και 

αποδιάταξη του γονιδιοματικού DNA για 5min στους 73oC και επώαση για 16h στους 37 oC, σε κυτίο 

υβριδοποίησης (σκοτεινό και με υγρασία). 

Ακολούθως τα υβριδοποιημένα κύτταρα στις καλυπτρίδες εισήχθησαν σε πλάκα 

καλλιέργειας 12 θέσεων και εκπλύθηκαν διαδοχικά για 10min, με 2xSSC/50% formamide στους 37oC, 

2xSSC στους 37oC, 1xSSC στους 37oC και με με 4xSSC σε θερμοκρασία δωματίου.  

Ακολούθησε ανίχνευση του μυνήματος και ενίσχυση του σήματος με τη χρήση του TSA Biotin 

System (Renaissance, PerkinElmer), σύμφωνα με το οποία γινόταν μπλοκάρισμα με TNB διάλυμα 

(0,1M Tris-HCl pH 7.5, 0,15M NaCl, 0,5% blocking reagent supplied in the kit), για 30min σε 

θερμοκρασία δωματίου. Επώαση των κυττάρων για 30min σε SA-HRP σε ΤΝΒ (1:200), RT. Τρία 

πλυσίματα των 5min με TNT διάλυμα (0,1Μ TRIS-HCL pH 7.5, 0,15M NaCl, 0,05% Tween 20) και 

επώαση των κυττάρων με biotinyl tyramide (1:50) για 10min, RT. Τρία πλυσίματα των 5min με TNT 

διάλυμα και επώαση στο SA-488 σε TNB (1:200), για 30min, RT. Δύο πλυσίματα των 5min με TNT 

διάλυμα. Όπου απαιτήθηκε πραγματοποιήθηκε χρώση του πυρήνα με ΤoPro3, για 1min και μετά 

πλύσιμο των κυττάρων με TNT για 3min. 

 Έπειτα, οι καλυπτρίδες ξεπλύθηκαν με 1xPBS και μονιμοποιήθηκαν με Prolong Gold για 

τουλάχιστον 16h.  
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4.1.18.  Immuno-DNA FISH 
 

Τα κύτταρα παρασκευάστηκαν όπως στη διαδικασία για RNA FISH και οι ιχνηθέτες DNA όπως 

στο DNA FISH. H υβριδοποίση πραγματοποιήθηκε όπως στη διαδικασία RNA FISH. 

 Μετά από την υβριδοποίηση τα κύτταρα εκπλύθηκαν τρείς φορές διαδοχικά με 800μl 2x 

SSC, 5min, RT, 2x SSC, 5min, 42oC και 2x SSC, 5min σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί καταστολή 

μη ειδικής πρόσδεσης  (1mL blocking buffer: 200μl 20x SSC, 10μl 10% Tween, 200μl BSA,  590μl H2O) 

για 30min στους 37oC. Ακολούθως πραγματοποιείται επώαση με αντίσωμα anti-PolII (Covance a-

PolII-CTD448 mouse) σε αραίωση 1:200.000 σε κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα  (1mL detection 

buffer: 200μl 20x SSC, 10μl 10% Tween, 50μl BSA,  740μl H2O) για 1h σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθως τα κύτταρα πλύθηκαν τρείς φορές, για 2min με 0,1% Tween 20 σε 4x SSC, 

προθερμασμένο στους 37oC και μετά επωάστηκαν με δευτερογενές αντίσωμα ειδικό για τη βαριά 

αλυσίδα του πρωτογενούς αντισώματος, για 30min σε θερμοκρασία δωματίου. Τα κύτταρα 

εκπλύθηκαν τρείς φορές, για 2min με 0,1% Tween 20 σε 4x SSC, προθερμασμένο στους 37oC. Οι 

καλυπτρίδες εκπλύθηκαν με 1xPBS, στέγνωσαν και μονιμοποιήθηκαν με Prolong Gold για 

τουλάχιστον 16h.  

 

4.1.19.  Χρώση χρωμοσωμάτων (Chromosome paints) 
 

Κατά τη διαδικασία της χρώσης συγκεκριμένου χρωμοσώματος, τα κύτταρα 

προετοιμάστηκαν όπως στη διαδικασία για DNA FISH και η σήμανση των ιχνηθετών 

πραγματοποιήθηκε με διαδικασία μετάφρασης εγκοπής.  

 

4.1.19.1. Υβριδοποίηση 
 

 Προετοιμασία ιχνηθέτη 

Σε σκουρόχρωμο δοκιμαστικό σωλήνα eppendorf εισήχθησαν 3 μl από τον κάθε  ιχνηθέτη, 

μαζί με 10 μl κλάσματος COT-1 DNA ποντικού και ακολούθησε αποξήρανση με φυγοκέντρηση υπό 

κενό. Οι φθορίζοντες ανιχνευτές για συνολικά χρωμοσώματα (CONC mouse chromosome 10 paint, 

Cambio, FITC ή Cy3 σημασμένα) θερμάνθηκαν στους 37oC και προστέθηκαν (3μl) στον 

λυοφιλοποιημένο ιχνηθέτη για συγκεκριμένο γενετικό τόπο. Τα παραπάνω επωάστηκαν στους 37oC 
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για 10min και προστέθηκαν 9μl διαλύματος υβριδοποίησης. Ακολούθησε αποδιάταξη του 

γονιδιοματικού DNA στους 70oC για 10min και επώαση στους 37oC για 30min.  

 Προετοιμασία κυττάρων. 

Τα κύτταρα εκπλύθηκαν 2 φορές με  70% EtOH για 2min, 2 φορές με  90% EtOH για 2min και 

1 φορά με  100% EtOH για 5min, και ακολούθησε αποξήρανση.  

Ακολούθως τα κύτταρα σε καλυπτρίδες εισήχθησαν σε νέα πλάκα καλλιέργειας 12 θέσεων 

και αποδιατάχθηκαν με προθερμασμένο στους 73oC διάλυμα αποδιάταξης (70% απιονισμένη 

φορμαμίδη, 2x SSC pH 5.3, με pH 7) σε υδατόλουτρο στους 73oC. Απομακρύνθηκε το διάλυμα 

αποδιάταξης και εκλύθηκαν με 70% ΕtOH για 4min, στον πάγο. Οι καλυπτρίδες πλύθηκαν 2 φορές 

με  70% EtOH για 2min, 2 φορές με  90% EtOH για 2min και 1 φορά με  100% EtOH για 5min, και 

αποξηράνθηκαν. 

Ακολούθως, ο ιχνηθέτης προστέθηκε σε μία γυάλινη πλάκα μικροσκοπίας και από πάνω οι 

καλυπτρίδες με τα κύτταρα. Ακολούθησε μόνωση με ξυλόκολλα και επώαση για 16h (overnight) 

στους 37 oC, σε ένα κυτίο υβριδοποίησης (σκοτεινό και με υγρασία). 

Μετά την υβριδοποίηση ακολούθησαν 3 πλυσεις για 8min στους 42oC έκαστη με 50% 

φορμαμίδη σε 2x SSC (ρΗ 7), 3 πλύσεις για 10min στους 60oC με 0,1x SSC (ρΗ 7), και  1 πλύση για 

10min στους 42oC με 0,1% Tween20 σε 4x SSC (pΗ 7). Ακολούθως, οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα 

αποξηράνθηκαν και μονιμοποιήθηκαν για μικροσκοπική παρατήρηση. 

 

4.1.20.  Αναστολή της μεταγραφής 
 

Η αναστολή της μεταγραφής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αναστολέα της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ, α-αμανιτίνη. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας CLICK 

(SIGMA), στο οποίο είχαν προστεθεί 20-50 U/ml IL-2 και 50 μg/ml α-Amanitin (SIGMA) και 

επωάστηκαν για 1-6 hours στους 37oC. Κατόπιν τα κύτταρα εκπλύθηκαν με 1xPBS και 

παρασκευάστηκαν για τη διαδικασία DNA FISH ή λύθηκαν για την απομόνωση συνολικού RNA. 
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4.1.21.  Ανίχνευση μεθυλίωσης του DNA 
 

Για την ανίχνευση της ύπαρξης μεθυλίωσης της κυτοσίνης (C) στο DNA χρησιμοποιήθηκε το 

CpGenomeTM DNA Modification Kit (S7820) της Chemicon. Η αρχή λειτουργίας του συστήματος 

βασίζεται στο γεγονός ότι στο μη μεθυλιωμένο DNA και έπειτα από επώαση με δισουλφίδιο 

(bisulfite) η κυτοσίνη μετατρέπεται σε ουρακίλη. Αντίθετα, όσες κυτοσίνες είναι μεθυλιωμένες 

παραμένουν αμετάβλητες. Για τη διαδικασία αυτή, απομονώθηκε, αρχικά, γονιδιοματικό DNA από 

πρωτογενή άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα και TH1 και TH2 λεμφοκύτταρα και στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε 1 μg από αυτό για την τροποποίησή του με δισουλφίδιο (bisulfate) και την 

αναλυσή του με τη διαδικασία της PCR, χρησιμοποιώντας εκκινητές που μπορούσαν να ανιχνεύσουν 

μεθυλιωμένο DNA (Πίνακας 1). Η διαδικασία της χημικής επεξεργασίας του γονιδιοματικού DNA 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας.  Οι PCR εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των μαθυλιωμένων και μη μεθυλιωμένων αλληλουχιών 

αναφέρονται στον Πίνακα 4.   

 

4.1.22.  Παραγωγή CTCF-shRNA ανασυνδυασμένων ρετροϊών και  

διαμόλυνση TH1 κυττάρων 
 

Για την καταστολή του mRNA μυνήματος του CTCF κατασκευάστηκαν ανασυνδυασμένοι 

ρετροϊοί που περιείχαν short hairpin RNAs (shRNAs). Αρχικά πέντε διαφορετικά CTCF-shRNA 

ολιγονουκλεοτίδια κλωνοποιήθηκαν στον NSCV-LTRmiR30-PIG (LPM) φορέα κλωνοποίησης. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε παροδική διαμόλυνση NIH-3T3 κυττάρων με τη χρήση Lipofectamin 

2000  ώστε να ελεγθεί κατά πόσο πραγματοποιείται καταστολή του CTCF και να επιλεχθούν τα δύο 

πιο αποτελεσματικά shRNAs. Έπειτα, έγινε διαμόλυνση Plat-E κυττάρων για την παραγωγή των 

ανασυνδυασμένων ρετροϊών με τη χρήση Lipofectamin 2000. Το υπερκείμενο των κυττάρων (που 

περιείχε τους ρετροϊούς) συλλέχθηκε τη μέρα 3 και 4 της διαμόλυνσης, διηθύθηκε με φίλτρο 0,45μm 

και χρησιμοποιήθηκε απευθείας για την επιμόλυνση ΤΗ1 κυττάρων. Πρίν από τη διαδικασία της 

επιμόλυνσης  προστέθηκε στο ιϊκό υπερκείμενο Polybrene (Millipore, TR-1003-G), σε συγκέντρωση 

10μg/μl.  

Σε ότι αφορά τους κυτταρικούς πληθυσμούς, CD4+ T κύτταρα απομονώθηκαν από το σπλήνα 

και τους λεμφαδένες  C57BL/6 θυληκών ποντικών (όπως περιγράφεται παραπάνω) και 

καλλιεργήθηκαν υπό ΤΗ1 συνθήκες διαφοροποίησης. Μετά από 6 ώρες το θρεπτικό αντικαστάθηκε 

με το ιϊκό υπερκείμενο, ακολούθησε φυγοκέντρηση στους 30oC, 1400rpm για 2hrs και το θρεπτικό 
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αντικαταστάθηκε πάλι με το αρχικό θρεπτικό που περιείχε τους παράγοντες ΤΗ1 διαφοροποίησης. 

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε μετά από 24hrs. Μετά από τις  δύο επιμολύνσεις τα κύτταρα 

παρέμειναν στην καλλιέργεια υπό συνθήκες διαφοροποίησης για τουλάχιστον 72hrs και στη 

συνέχεια συλλέχθηκαν για περαιτέρω αναλύσεις. Οι εκκινητές για την απομόνωση των 

ολιγονουκλεοτιδίων καθώς και τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των 

CTCF shRNAs  αναφέρονται στους πίνακες 5 και 6. 

 

4.1.23.  Διαμόλυνση με λιποσώματα 
 

Οι πλασμιδιακές κατασκευές με shCTCF  εισήχθησαν στα κύτταρα με τη χρήση Lipofectamine 

2000. To shRNA (100nM-1μΜ) αναμίχθηκε με Optimem στα 50μl. H lipofectamine (8μl) αραιώθηκε 

σε Optimem, επίσης σε τελικό όγκο 50μl και επωάστηκε 10min σε θερμοκρασία δωματίου. Επειτα, 

το κάθε shRNA αναμίχθηκε με τη lipofectamine και αυτό επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου 

30min πρωτού μπει στα κύτταρα σε 10-πλάσιο όγκο καλλιέργειας. Η επώαση με το siRNA έγινε για 

72 ώρες. 

 

4.1.24.  Συνεστιακή μικροσκοπία 
 

Οι μικροσκοπικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο Zeiss 

Axioscope 2 Plus εξοπλισμένο με laser σύστημα σάρωσης Bio-Rad Radiance 2100 με τη βοήθεια του 

λογισμικού Lasersharp-2000. Για την τρισδιάστατη ανάλυση των υβριδοποιημένων κυτταρικών 

πυρήνων, το πεδίο Χ-Υ σαρώνονταν σε όλα τα επίπεδα ώστε να αναπαρασταθεί η τρισδιάστατη δομή 

του κυττάρου. Η ανάλυση των εικόνων για τη μέτρηση των ευκλείδιων αποστάσεων 

πραγματοπιήθηκε με το λογισμικό Volocity της Improvision. 

 

4.1.25.  Στατιστική ανάλυση 
 

Η στατιστική ανάλυση των πειραμάτων υβριδοποίησης έγινε με το Kolmogorov-Smirnov 

τεστ δύο δειγμάτων (Two-sample Kolmogorov-Smirnov test)  με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος IBM SPSS Statistics 19. 
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4.1.26.  Μεθοδολογία Ανάλυσης της Δομής Χρωμοσωμάτων - 

ChromosomeConformation Capture (3C) 
 

Τα πειράματα 3C πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρωτόκολλο με μικρές 

αλλαγές (Spilianakis, Lalioti et al. 2005). Πρωτογενή άωρα CD4+, TH1 και ΤΗ2 κύτταρα συλλέχθηκαν 

και επαναδιαλύθηκαν σε φρέσκο θρεπτικό μέσο καλλιέργειας CLICK’s με 10% FBS. 

Πραγματοποιήθηκε μονιμοποίηση των κυττάρων με 2% φορμαλδεΰδη (107 κύτταρα ανά 10mL 

θρεπτικό μέσο) για 10min, σε θερμοκρασία δωματίου. Για να διακοπεί η μονιμοποίηση προστέθηκε 

0.125 M γλυκίνης για 5min σε  θερμοκρασία δωματίου. Οι πυρήνες απομονώθηκαν με επώαση των 

κυττάρων σε διάλυμα λύσης που περιείχε 10 mM Tris pH 8.0, 10 mM NaCl, 0.2% NP-40 και 

αναστολείς πρωτεασών, στον πάγο για 10min. Ακολούθησε απαναδιάλυση της πελλέτας σε 

ρυθμιστικό διάλυμα του περιοριστικού ενζύμου BglII, προστλεθηκε 0,3% SDS για 1hr στους  37oC, 

ακολούθησε επώαση με Triton X-200 για 1h στους  37oC με το διάλυμα του περιοριστικού ενζύμου 

BglII και πέψη με 600U περιοριστικoύ ενζύμου BglII (NEB) στους  37oC Ο/Ν  ώστε να δημιουργηθούν 

τμήματα χρωματίνης με μέσο μέγεθος 10kb ή μικρότερο.  

Έπειτα πραγματοποιήθηκε απενεργοποίηση του ενζύμου με την προσθήκη 40μl 20% SDS  

για 25min στους 65oC. Το διάλυμα μεταφέρθηκε σε 50ml falcon με (1.1x τελική συγκέντρωση) 

διαλύματος T4 DNA λιγάσης (σε όγκο τέτοιο ώστε η συγκέντρωση DNA που προκύπτει από την 

αραίωση να διευκολύνει τις διαμοριακές συγκολλήσεις κομματιών και όχι τις ενδομοριακές) με 

375μl 20% Triton X-200 και επωάστηκε για 1hr στους 37oC.  Προστέθηκαν 60U T4 DNA λιγάσης και 

πραγματοποιήθηκε επώαση για 4h στους 16oC και 30min σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

αντίδραση συγκόλλησης προστέθηκε πρωτεϊνάση Κ και πραγματοποιήθηκε αντιστροφή της 

μονιμοποίησης στους 65 oC O/N. Την επόμενη μέρα έγινε επώαση με RNase για 1h στους 37oC ώστε 

να υδρολυθεί το RNA, και ακολούθησε απομόνωση του DNA με φαινόλη/χλωροφόρμιο και 

κατακρήμνιση με οξικό νάτριο και αιθανόλη. 

Ως DNA δείγματα ελέγχου, τα οποία δίνουν όλους τους πιθανούς συνδασμούς προϊόντων 

συγκόλλησης, χρησιμοποιήθηκαν BAC κλώνοι που περιείχαν τους υπό μελέτη γενετικούς τόπους. 

Πραγματοποιήθηκε πέψη DNA των  BAC κλώνων με 200U BglII για 5h στους 37oC, καθαρισμός με 

φαινόλη/χλωροφόρμιο και κατακρήμνιση με οξικό νάτριο και αιθανόλη. Έπειτα έγινε συγκόλληση με 

T4 DNA λιγάση σε συγκέντρωση DNA 300ng/μl ευνοόντας ενδο- και δια-μοριακές συγκολήσεις.  

Όλες τα προϊόντα της PCR που θεωρήθηκαν αξιόπιστα και αναμενόμενα βάση μεγέθους, 

απομονώθηκαν από το πήκτωμα αγαρόζης, καθαρίστηκαν (Qiaquick, Qiagen), κλωνοποιήθηκαν στον 
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TA φορέα κλωνοποίησης (TA cloning Kit, Invitrogen) και αλληλουχήθηκαν ώστε να πιστοποιηθεί η 

ύπαρξη χιμαιρικών BglII κομματιών, ενωμένων σε μία θέση BglII.  

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα 3C καθώς και οι συνδυασμοί των PCR 

εκκινητών παρατίθενται στον Πίνακα 2  

 

4.1.27.  Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (Chromatin  

immunoprecipitation ή ChIP  assay) 
 

 Παρασκευή χρωματίνης 
 

Για την παρασκευή χρρωματίνης τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 1% φορμαλδεΰδη (1/10 

όγκου διαλύματος που περιείχε 10% HCHO, 10,5mM EGTA, 1mM EDTA, 50mM Hepes pH 8, και 

100mM NaCl) για 10 λεπτά στους 37oC και για 2h στους 4οC.. Στη συνέχεια η αντίδραση 

μονιμοποίησης σταμάτησε με την προσθήκη γλυκίνης σε τελική συγκέντρωση 0,125Μ για 5min στον 

πάγο. Τα κύτταρα πλύθηκαν με 1xPBS τρεις φορές με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις στις 1400rpm για 5 

λεπτά στους 40C. Ακολούθησε λύση των κυττάρων με το διάλυμα λύσης (4% SDS, 10Mm Tris pH8, 

1mM EDTA) και εφαρμογή υπερήχων τόσο ώστε να σπάσουν οι κυτταρικές μεμβράνες. Ακολούθησε 

υπερ-φυγοκέντρηση σε διαβάθμιση ουρίας (urea gradient, 5-8M ουρίας, 10mM Tris pH8, 1mM 

EDTA)   στις 30000rpm για 16hrs στους 8oC. Την επόμενη μέρα συλλέχθηκε η χρωματίνη, ελέχθηκε 

το μέγεθός της σε πήκτωμα αγαρόζης και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της διάλυσης (dialysis) 

ώστε να καθαρίσει η χρωματίνη από την ουρία και το SDS. Η διάλυση έγινε για 5hrs σε 1L διαλύματος 

10mM Tris pH8, 1mM EDTA, 0,5mM EGTA, 5% glycerol και στη συνέχεια Ο/Ν σε 1L του ίδιου 

διαλύματος. Έπειτα πραγματοποιήθηκε φωτομέτρηση στα 260nm για τον υπολογισμό της 

συγκέντρωσης της χρωματίνης με δεδομένο ότι OD=1 ισούται με συγκέντρωση DNA 50μg/ml. 

 

 Ανοσοκατακρήμνιση Χρωματίνης 
 

Για τις ανοσοκατακρημνίσεις χρησιμοποιήθηκαν σφαιρίδια αγαρόζης με πρωτεΐνη Α η οποία, 

αφού πλένονταν 3 φορές με PBS, μπλοκάρονταν στη συνέχεια με BSA 1mg/ml και Salmon sperm DNA 

100μg/ml σε διάλυμα RIPA (1% Triton, 0,1% DOC, 140mM NaCl και 1mM PMSF). 

Για την ανοσοκατακρήμνιση χρησιμοποιήθηκαν 20μg χρωματίνης. Η χρωματίνη αυτή 

διαλύθηκε  σε διάλυμα RIPA και έγινε επώαση με 20μl σφαιριδίων πρωτεΐνης Α για 1 ώρα στους 40C 

ώστε να καθαριστεί ότι κολλάει μη ειδικά επάνω τους. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια αυτά 

απορρίφθηκαν με φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο συλλέχθηκε και επωάστηκε με το εκάστοτε 
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αντίσωμα CTCF (sc-28198, Santa Cruz) ή T-bet (sc-21749, Santa Cruz) (5μg) για 16 ώρες στους 40C. 

Για το ίδιο χρονικό διάστημα έγινε και το μπλοκάρισμα των σφαιριδίων πρωτεΐνης Α. 

Μετά από αυτή την επώαση, τα σφαιρίδια πρωτεΐνης Α ενώθηκαν με τα σύμπλοκα 

χρωματίνης-αντίσωμα και επωάστηκαν για 3 ώρες στους 40C ώστε να προσδεθεί η πρωτεΐνη Α την Fc 

ουρά του αντισώματος. Ακολούθησαν 7 πλυσίματα με διάλυμα RIPA wash (1% Triton X, 0,1% DOC, 

0,1% SDS, 0,5M NaCl και 1mM PMSF) με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις των 2 λεπτών στις 3500rpm. Στη 

συνέχεια έγινε αντιστροφή των μονιμοποιήσεων των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και των 

αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών-DNA με τη βοήθεια πρωτεϊνάσης Κ  200μg/ml και SDS 0,5% σε τελικό 

όγκο 100μl ΤΕ. Η αντιστροφή ξεκίνησε με 3ωρη επώαση στους 550C και στη συνέχεια ολονύκτια 

επώαση στους 650C. 

Ακολούθησε εκχύλιση με φαινόλη 2 φορές και έπειτα με χλωροφόρμιο. Το υπερκείμενο που 

περιείχε το DNA κατακρημνίστηκε με αιθανόλη και 20μg γλυκογόνο και η πελλέτα του DNA 

επαναδιαλύθηκε σε 50μl νερού. 

Η ποσότητα του DNA που κατακρημνίστηκε ανιχνεύτηκε  με ποσοτική PCR όπου 

χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το 1/10 της κατακρημνισθείσας ποσότητας του DNA. 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση σήματος τόσο στον υποκινητή του 

IFNγR1  όσο και στη γονιδιοματική περιοχή της IFNγ παρατίθενται στον Πίνακα 3. 

 

4.1.28.  Chromatin immunoprecipitation – loop (ChIP-loop) 
 

Το ChIP-loop αποτελεί ένα συνδυασμό μεθοδολογιών ChIP και 3C. Η προετοιμασία της 

χρωματίνης πραγματοποιήθηκε όπως αναφέρεται στη διαδικασία ChIP. Στη συνέχεια ακολούθησε 

πέψη 30μg χρωματίνης με περιοριστικό ένζυμο BglII σε συνολικό όγκο 500μl διάλυμα αντίδρασης, 

Ο/Ν στους 370C. Αφού πιστοποιήθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης ότι η χρωματίνη είχε κοπεί από το 

περιοριστικό ένζυμο ακολούθησε η διαδικασία της ανοσοκατακρήμνισης. Έγινε προσθήκη 1% NP40 

και καθαρισμός της χρωματίνης με 50μl Protein A σφαιριδίων στους 40C, για 1h. Φυγοκέντρηση στις 

3500rpm για 2min, στους 40C, επώαση της χρωματίνης για ακόμα μία φορα με 10μl ορού 

(preimmune serum) στους 40C, για 1h  και άλλος ένας καθαρισμός με 50μl Protein A σφαιριδίων 

στους 40C, για 1h. Φυγοκέντρηση στις 3500rpm για 2min και επώαση του υπερκειμένου με 5μg α-

CTCF αντίσωμα στους 40C, για 4hrs. Κατόπιν έγινε επώαση της χρωματίνης (με το αντίσωμα) με 50μl 

Protein A σφαιριδίων στους 40C, Ο/Ν.  
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Μετά την ολονύκτια επώαση, ακολούθησαν 4 πλυσίματα με διάλυμα 1% NP40 σε 1x PBS και 

2 πλυσίματα με διάλυμα 10mM Tris pH8, 0,25M LiCl, 0,5% NP40, 0,5% DOC, 1mM EDTA με 

διαδοχικές φυγοκεντρήσεις των 2 λεπτών στις 3500rpm. Στη συνέχεια έγινε αποδεύσμευση των 

σφαιριδίων από τη χρωματίνη 2 φορές από 20min με 25μl 10mM DTT με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις 

των 2 λεπτών στις 3500rpm. Η ποσότητα του DNA που κατακρημνίστηκε ανιχνεύτηκε με μέτρηση 

της οπτικής απορρόφησης. Έπειτα, η χρωματίνη διαλυτοποιήθηκε σε συγκέντρωση μικρότερη των 

3ng/μl και ακολούθησε αντίδραση συγκόλλησης Ο/Ν στους 160C με T4 DNA λιγάση. Κατόπιν, έγινε 

επώαση με RNase για 30min στους 37oC, αντιστροφή των μονιμοποιήσεων των πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων και των αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών-DNA με τη βοήθεια πρωτεϊνάσης Κ  

250μg/ml στους 68oC Ο/Ν και καθαρισμός της χρωματίνης με φαινόλη/χλωροφόρμιο. Τέλος 

πραγματοποιήθηκε κατακρήμνιση με οξικό νάτριο, αιθανόλη και 20μg γλυκογόνο. 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ίδιοι με τις αντιδράσεις 3C και παρατίθενται 

στον Πίνακα 2. 
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4.2.  Πίνακες 
 

 

Πίνακας 1 

Ονομασία προιόντος Ονομασία εκκινητή Αλληλουχία 5'   3' 

IFNγR cDNA IFNγR1 Up CGCGGGTCCCCTGTCAGAGGT 

 IFNγR1 Down TTAGGACAGCTCCTGGGCCTC 

IFNγR2 cDNA IFNγR2 Up TGCGAGTCTGAGCGGCGTCCA 

 IFNγR2 Down TCACGGTGTTTGGAGCACATC 

IFNγR2BAC IFNγR2 Up TGCGAGTCTGAGCGGCGTCCA 

 IFNγR2intron-1Low CAGGTTGGTGACAAAAGTGGG 

HPRT mRNA HPRT sense CTGGTGAAAAGGACCTCTCG 

 HPRT antisense TGAAGTACTCATTATAGTCAAGGGCA 

 HPRT probe VIC-5’ 

TGTTGGATACAGGCCAGACTTTGTTGG

AT 3’ -6-

carboxytetramethylrodamine 

(TAMRA) 

IL-4 mRNA IL-4 sense AGATCATCGGCATTTTGAACG 

 IL-4 antisense TTTGGCACATCCATCTCCG 

 IL-4 probe 6-carboxyfluorescein (FAM)-5’ 

TCACAGGAGAAGGGACGCCATGC 3’-

TAMRA 

IFNγ mRNA IFNγ sense GGATGCATTCATGAGTATTGC 

 IFNγ antisense CCTTTTCCGCTTCCTGAGG 

 IFNγ probe FAM- 5’ 

TTTGAGGTCAACAACCCACAGGTCCA 

3’- 

6-carboxytetramethylrodamine 

(TAMRA) 

 mCTCF sense GGAAGGACTGCTGTCTGAGG 

 mCTCF antisense TTCTGAATGCTCTGCCACAC 
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Πίνακας 2  

 Εκκινητές 3C   

Οι παρακάτω εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των προιόντων 3C: 

Ονομασία εκκινητή Αλληλουχία 5'   3' Κωδικός εκκινητή 

IfnγR1.S CAACCCCAGAGAAGTGTGTGT 551 

IfnγR1.A ACAGTCCTTGAGAAGTGCTGC 552 

IfnγR2.S CACCCACGTAAGATGCTGTCT 553 

IfnγR2.A CTACACTCACTGCAGCTCCCT 554 

Ifnγ.S TGGGTAACTAGGCAACAGTGG 555 

Ifnγ.A TAACACCTGATGACGGGGAC 556 

Ifnγ-34.S CAGGGAGACGTCACTCCAGTA 559 

Ifnγ-34.A ACGAAATCCTCCCTATCCAGA 560 

Ifnγ-22.S GGTTCCATATTGAGGAAAGGC 561 

Ifnγ-22.A CACTCCAGCCATGTAATCCAG 562 

Ifnγ CNS1.S TTTCTCCTCGGAGAGATGGAT 563 

Ifnγ CNS1.A CAACCAAGCTAGTGACGCTGT 564 

Ifnγ CNS2.S ATCATGGAGTGATGTTCTGGG 565 

Ifnγ CNS2.A GATACTGCTCACCCTGAGGAA 566 

Ifnγ+29.S AGTCCATTGCAGTTTCTCCCT 567 

Ifnγ+29.A TACCTTCCTGTCCCTTCAGGT 568 

Ifnγ+46.S CTTTGGTCTGACATGGCTTTG 569 

Ifnγ+46.A GCTCTGCTAATGCCTCAGTTG 570 

       Ifnγ+55.S        ATGACCAGCTGATGGCTTCTA 571 

       Ifnγ+55.A        CAAACTGGGCTCAGAGTGAAC 572 

 

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί εκκινητών χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 3C μεταξύ του 

γενετικού τόπου της Ifnγ και της περιοχής του υποκινητή των IfnγR1 και IfnγR2 γονιδίων: 

 

3C για IfnγR1-Ifnγ 

Συνδυασμός εκκινητών   Μέγεθος PCR προιόντος  (bp) Ρυθμιστικό στοιχείο της 
Ifnγ  

551+559 365 -34 

551+560 328 

552+559 388 

552+560 351 

551+561 204 -22 

551+562 810 

552+561 227 

552+562 833 

551+563 1564 CNS1 

551+564 255 
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552+563 1587 

552+563 278 

551+555 246 Ifnγ γονίδιο 

551+556 314 

552+555 269 

552+556 337 

551+565 206 CNS2 

551+566 384 

552+565 229 

552+566 407 

551+567 811 +29 

551+568 255 

552+567 834 

552+568 278 

551+569 557 +46 

551+570 214 

552+569 580 

552+570 237 

551+571 609 +55 

551+572 517 

552+571 638 

552+572 540 

 

3C για IfnγR2-Ifnγ 

Συνδυασμός εκκινητών   Μέγεθος PCR προιόντος  (bp) Ρυθμιστικό στοιχείο της 
Ifnγ  

553+559 813 -34 

553+560 777 

554+559 870 

554+560 834 

553+561 652 -22 

553+562 1259 

554+561 709 

554+562 1316 

553+563 2012 CNS1 

553+564 704 

554+563 2069 

554+563 761 

553+555 694 Ifnγ γονίδιο 

553+556 763 

554+555 751 

554+556 820 

553+565 654 CNS2 

553+566 833 
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554+565 711 

554+566 890 

553+567 1259 +29 

553+568 704 

554+567 1316 

554+568 761 

553+569 1005 +46 

553+570 663 

554+569 1062 

554+570 720 

553+571 1057 +55 

553+572 966 

554+571 1114 

554+572 1023 

 

3C για IfnγR1-IfnγR2 

Συνδυασμός εκκινητών Μέγεθος PCR προιόντος  (bp) Ρυθμιστικό στοιχείο 

551+553 539 Υποκινητές 

551+554 596 

552+553 569 

552+554 625 

 

 

Πίνακας 3 

 Εκκινητές ChIP 
 

Οι παρακάτω εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση προϊόντος στην περιοχή 

υποκινητή/εξωνίου 1 του IfnγR1 (IfnγR1 promoter/exon 1) στα πειράματα ανοσοκατακρήμνισης της 

χρωματίνης: 

 

Ονομασία προιόντος Ονομασία εκκινητή Αλληλουχία 5'   3' 

Περιοχή υποκινητή/εξονίου 1 του IfnγR1 IfnγR1Prom sense GACCCGCCAAGACACGCCTC 

 IfnγR1Prom antisense CGGAGCCTCACGGGGCAAAG 
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Οι παρακάτω εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση σήματος στη γονιδιοματική 

περιοχή της Ifnγ στα πειράματα ανοσοκατακρήμνισης της χρωματίνης: 

 

Ονομασία προιόντος Ονομασία εκκινητή Αλληλουχία 5'   3' 

IFNg -55kb IFNg -55kb CHIP F TGTCAGTGGCCTGTCTCGGTGA 

 IFNg -55kb CHIP R AGCCGGACCAGAATGAGGCAGA 

IFNg -34kb  IFNg -34kb CHIP F GTGGTGGAGGTAGAGGTGGCG 

 IFNg -34kb CHIP R ACCCCTGATCTCCGTCTAGCCT 

IFNg-CNS1 IFNg-CNS1-CHIP F TCAGGAGTTCCAGGAGTTCAA 

 IFNg-CNS1-CHIP R GTGGTGGATGTAACAGGGAGA 

IFNg-HS1 IFNg-HS1-CHIP F ACATTACAAGGGCAAAAAGGG 

 IFNg-HS1-CHIP R GCTATGGTTTTGTGGCATGTT 

IFNg-HSII IFNg-HSII-CHIP F GACCGTGGTTGATGTTGACTT 

 IFNg-HSII-CHIP R GGTAATTGCCCTCTAACTCCG 

IFNg-HSIII IFNg-HSIII-CHIP F AAAGTATGGCCGTGAGAATCC 

 IFNg-HSIII-CHIP R CCCTTTCATTTGACGTCATTC 

IFNg-gene IFNg-gene-F GCTGCCTCCCGTATGTGTTTGGA 

 IFNg-gene-R ACTGTGCACACTGCCCCCTT 

IFNg-CNS2 IFNg-CNS2-CHIP F GTTCAGTGCTCTGGTAGGCAG 

 IFNg-CNS2-CHIP R TTGACATTTGAGATGCAGCAG 

IFNg+10kb IFNg+10kb-cont-CHIP F GGTAGGAACCTCACCTCCAAG 

 IFNg+10kb-cont-CHIP R TGAAGACAATAAGTGACGCCC 

29KB-ifng 29KB-ifng-CHIP-F AAGGTGCAACCGTGGGCAGA 

 29KB-ifng-CHIP-R TGCAGGTTCCCAAACAGGCG 

IFNg +46kb IFNg +46kb CHIP F GTGAGGACTCTCCGGGCCCAA 

 IFNg +46kb CHIP R AAAACTCCCCGCTCAGCCTGC 

IFNg +55kb  IFNg +55kb CHIP F CCAGTTCCTCACGTCCCAGGC 

 IFNg +55kb CHIP R GCTCCTGCCTGATGCTGTCTCC 

 

 

Πίνακας 4 

PCR για την ανίχνευση μεθυλιωμένου DNA (methylation-sensitive PCR) 

Οι παρακάτω εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση μεθυλιωμένων (Μ) και μή 

μεθυλιωμένων (U) βάσεων στη γονιδιοματική περιοχή του IfnγR1 έπειτα από επώαση με 

δισουλφίδιο:  
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Ονομασία εκκινητή Αλληλουχία 5'   3' 

Sense _M_IFNγR1 intron 1 GTATTGAGGATTTTGAGTTTTTTTC 

Antisense _M_IFNγR1 intron 1 CAAACCACAAATTTATATTATATCGAC 

Sense _U_IFNγR1 intron 1 TATTGAGGATTTTGAGTTTTTTTTG 

Antisense _U_IFNγR1 intron 1 AACCACAAATTTATATTATATCAAC 

Sense _M_IFNγR1 PROM 1 TTTATTTTAGATTCGTTAAGATACGT 

Antisense_M_IFNγR1 PROM 1 CAAAAAAACGAAACCAATACG 

Sense_U_IFNγR1 PROM 1 TTTATTTTAGATTTGTTAAGATATGT 

Antisense_U_IFNγR1 PROM 1 AACCAAAAAAACAAAACCAATACAC 

Sense _M_IFNγR1 PROM 2 TTAATAAATAAAATTATCGAACGAACGT 

Antisense _M_IFNγR1 PROM 2 AAAAAACACTATAAAAACAATATCGAT 

Sense_U_IFNγR1 PROM 2 TAATTTAATAAATAAAATTATTGAATGAAT 

Antisense_U_IFNγR1 PROM 2 AAAAAAACACTATAAAAACAATATCAAT 

 

 

Πίνακας 5 

Εκκινητές για απομόνωση και δημιουργία shRNA ολιγονουκλεοτιδίων 

Ονομασία προιόντος Ονομασία 
εκκινητή 

Αλληλουχία 5'   3' 

shRNA FWD CAGAAGGCTCGAGAAGGTATATTGCTGTTGACAGTGAGCG 

 REV CTAAAGTAGCCCCTTGAATTCCGAGGCAGTAGGCA 
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Πίνακας 6 

Συμβολισμός και αλληλουχία των ολιγονουκλεοτιδίων των CTCF shRNA. Οι αριθμοί (πχ.  

3546 του CTCF shRNA 1 συμβολίζουν τη θέση του ολιγονουκλεοτιδίου από το σημείο έναρξης της 

μεταγραφής του CTCF mRNA)  

 

Ονομασία προιόντος Αλληλουχία 5'   3' 

CTCF shRNA 1 3546 TGCTGTTGACAGTGAGCGATCAGTCTGACTGATTTCAAACTAGTGAAGCCACAGA

TGTAGTTTGAAATCAGTCAGACTGAGTGCCTACTGCCTCGGA 

CTCF shRNA 2 3134 TGCTGTTGACAGTGAGCGAACAGACTTAGTGGTATGTAAATAGTGAAGCCACAG

ATGTATTTACATACCACTAAGTCTGTGTGCCTACTGCCTCGGA 

CTCF shRNA 3 1179 TGCTGTTGACAGTGAGCGCACAGTGACCCTCCTGAGGAATTAGTGAAGCCACAG

ATGTAATTCCTCAGGAGGGTCACTGTTTGCCTACTGCCTCGGA 

CTCF shRNA 4 1680 TGCTGTTGACAGTGAGCGATGTGATGCTGTGTTTCATGAGTAGTGAAGCCACAGA

TGTACTCATGAAACACAGCATCACAGTGCCTACTGCCTCGGA 

CTCF shRNA 5 1762 TGCTGTTGACAGTGAGCGAAGTGTGATTATGCTTGTAGACTAGTGAAGCCACAGA

TGTAGTCTACAAGCATAATCACACTGTGCCTACTGCCTCGGA 
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4.3.  Πλασμιδιακές κατασκευές 
 

Απομόνωση του IFNγR1 mRNA, μήκους 1470 bp, έγινε με τη μέθοδο της PCR (Taq 

πολυμεράση). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακα 1. Το cDNA 

κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα pCR 2.1, όπως φαίνεται στον Χάρτη 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 1: cDNA του IFNγR1. Το τμήμα κλωνοποιήθηκε στα Τ προεξέχοντα άκρα του πλασμιδιακού 
φορέα pCR 2.1 με προσανατολισμό 3΄ → 5΄.  
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Απομόνωση του IFNγR2 mRNA, μήκους 1046 bp, έγινε με τη μέθοδο της PCR (Taq πολυμεράση). 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακα 1. Το cDNA κλωνοποιήθηκε στον 

πλασμιδιακό φορέα pCR 2.1, όπως φαίνεται στον Χάρτη 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 2: cDNA του IFNγR2. Το τμήμα κλωνοποιήθηκε στα Τ προεξέχοντα άκρα του πλασμιδιακού φορέα 
pCR 2.1 με προσανατολισμό 5΄ → 3΄.  
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5.  Αποτελέσματα 
 

          Για τη μελέτη της συρρύθμισης των γονιδίων Ifnγ, IfnγR1 και IfnγR2, των οποίων τα πρωτεϊνικά 

προϊόντα ανήκουν στο ίδιο σηματοδοτικό μονοπάτι,  αξιοποιήθηκε το ευρέως χρησιμοποιημένο 

σύστημα διαφοροποίησης των άωρων CD4+ T λεμφοκυττάρων προς TH1 και TH2 κυτταρικές 

γενεαλογίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, απομονώθηκαν CD4+ T κύτταρα από σπλήνα και λεμφαδένες 

C57BL/6 θηλυκών ποντικών και ακολούθησε διαφοροποίησή τους για τέσσερεις ημέρες προς Τ 

βοηθητικά 1 (TH1) και Τ βοηθητικά 2 (TH2) υπό κατάλληλες συνθήκες. Μετά τη διαφοροποίηση 

ακολούθησε επανα-ενεργοποίηση για μία ώρα, όπως περιγράφεται στα ‘υλικά και μέθοδοι’. Για να 

πιστοποιηθεί ότι τα κύτταρα είχαν διαφοροποιηθεί πλήρως προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, μετά 

από κάθε πείραμα διαφοροποίησης ελεγχόταν η έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων κυτοκινών με 

ποσοτική PCR, για τα Τh1 κύτταρα η έκφραση Ifnγ και για τα TH2 η έκφραση Il4. Βρήκαμε σε συμφωνία 

με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία ότι τα διαφοροποιημένα Th1 κύτταρα και τα Τh1 που είχαν 

επανενεργοποιηθεί για μία ώρα (Th1 + 1h) εκφράζουν μόνο Ifnγ, ενώ τα διαφοροποιημένα Th2 

κύτταρα και τα Τh2 που είχαν επανενεργοποιηθεί για μία (Th2 + 1h) ώρα εκφράζουν μόνο Il4. Τα άωρα 

Τ κύτταρα δεν εκφράζουν καμία από τις παραπάνω κυτοκίνες (εικόνα 8).  

Βρήκαμε λοιπόν, ότι η διαδικασία διαφοροποίησης πραγματοποιήθηκε σωστά, αφού δεν 

παρατηρήθηκε έκφραση των γονιδίων κυτοκινών στα άωρα CD4 κύτταρα, ενώ η Il4 εκφραζόταν μόνο 

Εικόνα 8: Ποσοτική RT-PCR ανάλυση της έκφρασης των  γονιδίων Ifnγ, Il4, IfnγR1 και IfnγR2 του ποντικού. 
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στα Th2 και τα Th2 + 1h και η Ifnγ στα Th1 και τα Th1 + 1h. Εκτός από τις Il4 και Ifnγ, εξετάστηκε η 

έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν τις δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες του υποδοχέα της IFNγ, 

IfnγR1 και IfnγR2. To IfnγR1 γονίδιο εκφραζόταν σε υψηλά επίπεδα στα άωρα και στα Th1 

λεμφοκύτταρα, ενώ το γονίδιο IfnγR2 στα άωρα και στα Th2. Φάνηκε λοιπόν, ότι στα άωρα CD4 T 

κύτταρα υπάρχει παραγωγή τόσο IfnγR1 όσο και IfnγR2 mRNA, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει 

ότι τα άωρα κύτταρα προετοιμάζονται σε ένα βαθμό για να δεχτούν το σήμα για διαφοροποίηση. 

Κατά τη διαφοροποίηση, το IfnγR1 εκφράζεται μαζί με το γονίδιο της Ifnγ στα Th1 κύτταρα, ενώ τα 

Th2 κύτταρα εκφράζουν την κύρια κυτοκίνη IL4 μαζί με τον IFNγR2 υποδοχέα, ενώ δεν παρατηρείται 

μεταγραφική έκφραση του IFNγR1 υποδοχέα (εικόνα 8).  

Για τη μελέτη της οργάνωσης στο χώρο του πυρήνα, του γενετικού τόπου της Ifnγ και των 

υποδοχέων IfnγR1 και IfnγR2 πραγματοποιήθηκε DNA φθορίζουσα εν σώματι υβριδοποίηση 

(fluorescent in situ hybridization). Με την προαναφερθείσα, ευρέως χρησιμοποιούμενη 

κυτταρογενετική τεχνική μπορεί κανείς να ελέγξει την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων 

αλληλουχιών DNA καθώς και να μελετήσει την υποπυρηνική τοπολογία τους με τη βοήθεια 

σημασμένων με φθορίζοντα νουκλεοτίδια μορίων-ανιχνευτών. Από το 1969 όπου και 

πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα πειράματα εν σώματι υβριδοποίησης, η τεχνική έχει εξελιχθεί και η 

ευαισθησία της έχει αυξηθεί σημαντικά και βασίζεται στην αξιοσημείωτη σταθερότητα της διπλής 

έλικας του DNA.  Λαμβάνοντας λοιπόν, υπόψη ότι για κάθε γενετικό τόπο υπάρχουν δύο 

αλληλόμορφα, στα πειράματα DNA-FISH είναι δυνατόν να προκύψουν τρία πρότυπα για δύο 

γενετικούς τόπους: μπορεί να είναι όλοι χωριστά, ανά δύο μαζί (δι-αλληλική αλληλεπίδραση) ή δύο 

μαζί και δύο χωριστά (μονο-αλληλική αλληλεπίδραση) (εικόνα 9). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γονίδια 

της  Ifnγ και του IfnγR1 εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 10 του ποντικού και απέχουν μεταξύ τους 

περίπου 98,5 Μb (εικόνα 9). Επιπλέον, το IfnγR2 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 16 του ποντικού.  

Εικόνα 9: (Α) Σχηματική αναπαράσταση των τριών  προτύπων DNA FISH για δύο γενετικούς τόπους. (Β) Χρωμοσωμική 

θέση των Ifnγ, IfnγR1 και IfnγR2 γενετικών τόπων στο ποντίκι. 
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Αρχικά, λοιπόν, μελετήθηκε η τοπολογία των Ifnγ και IfnγR1 γενετικών τόπων και 

μετρήθηκαν τα ποσοστά των κυττάρων με  μονο-αλληλική ή δι-αλληλική αλληλεπίδραση. Έπειτα από 

μέτρηση των αποστάσεων των γενετικών τόπων με τη χρήση του λογισμικού Volocity 4, προέκυψε 

ότι το 51% των άωρων κυττάρων παρουσιάζουν μονο-αλληλική και το 8% δι-αλληλική 

αλληλεπιδραση. Κατά αντιστοιχία, στα Th1 κύτταρα παρατηρείται 42% και 5%  και στα επανα-

ενεργοποιημένα Th1 50% και 6%. Αντίθετα, η πλειοψηφία των Th2 κυττάρων παρουσιάζει μειωμένα 

ποσοστά μονο-αλληλικής (20%) και δι-αλληλικής αλληλεπίδρασης (8%), ενώ στην πλειοψηφία τους 

τα αλληλόμορφα εντοπίζονται χωριστά το ένα από το άλλο. Το παραπάνω φαινόμενο 

επαναλαμβάνεται και στα επανα-ενεργοποιημένα Th2 κύτταρα με 21% και 6% αντίστοιχα. Επιπλέον, 

μειωμένα ποσοστά Ifnγ-IfnγR1 αλληλεπίδρασης παρατηρούνται και σε έναν ανεξάρτητο κυτταρικό 

τύπο, τους πρωτογενείς εμβρυικούς ινοβλάστες ποντικού (MEFs) (εικόνα 10 και 11). Για κάθε 

κυτταρικό τύπο γίνονταν τρία ανεξάρτητα πειράματα, στα οποία μετρούνταν τουλάχιστον 100 

κύτταρα. Ως συνεντοπισμός θεωρήθηκε απόσταση μικρότερη ή ίση των 0,6μm, με μέση διάμετρο 

πυρήνα 5,5-6,5μm και διάμετρο σήματος ≤ 0.3μm (άρα 0,6μm αντιστοιχεί σε σήματα που είναι 

γειτονικά και φαίνεται να «ακουμπούν» το ένα με το άλλο).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10:  Ποσοτική ανάλυση των DNA FISH πειραμάτων.  ND: not detected. 
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Για να δειχθεί ότι η αλληλεπίδραση του γενετικού τόπου της Ifnγ  με τον IfnγR1 είναι ειδική, 

επιλέχθηκε ένας τυχαίος γενετικός τόπος, ο P4ha1, ο οποίος εντοπίζεται περίπου 54 μεγαβάσεις 

μακρύτερα από την Ifnγ στο χρωμόσωμα 10 του ποντικού και πραγματοποιήθηκαν πειράματα DNA-

FISH  σε άωρα CD4 T λεμφοκύτταρα. Προέκυψε, λοιπόν, ότι τα δύο αλληλόμορφα βρίσκονται 

χωριστά στην πλειοψηφία των κυττάρων (64%), ενώ τα ποσοστά της μονο-αλληλικής και δι-

αλληλικής αλληλεπίδρασης περιορίζονται στο 25% και 11% αντιστοίχως. Από τα χαμηλά ποσοστά 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της Ifnγ και του P4ha1 , προκύπτει ότι η γειτνίαση των γενετικών 

τόπων Ifnγ και IfnγR1 είναι ειδική στον πυρήνα των άωρων T λεμφοκυττάρων. 

Εικόνα 11: Μονοαλληλική αλληλεπίδραση των Ifnγ-IfnγR1 γενετικών τόπων. Οπτικές 

τομές DNA FISH πειραμάτων με συνεστιακή μικροσκοπία 
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Εικόνα 12: (Α) Χρωμοσωμική θέση των Ifnγ, P4ha1 και IfnγR1 γενετικών τόπων στο χρωμόσωμα 10. (Β) Οπτικές τομές DNA 

FISH πειραμάτων με συνεστιακή μικροσκοπία στα CD4+ T λεμφοκύτταρα. (C) Ποσοτική ανάλυση των DNA FISH πειραμάτων 

για τους γενετικούς τόπους Ifnγ και P4ha, στα CD4+ T λεμφοκύτταρα. 

 

 

  

Επιπλέον, για να γίνει αποκλεισμός της πιθανότητας ότι οι διαφορές στα ποσοστά των 

κυττάρων με αλληλεπιδρώντα Ifnγ-IfnγR1 αλληλόμορφα οφείλονται σε διαφορές στον κυτταρικό 

όγκο, μετρήθηκε η διάμετρος των κυττάρων και βρέθηκε ότι ήταν παρόμοια ανάμεσα στους  

διάφορους κυτταρικούς τύπους. Πιο συγκεκριμένα, η μέση διάμετρος των κυττάρων ήταν 5.32±0.65 

μm για τα άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα, 6.9±1.15 για τα Th1, 6.79±0.94 για τα Τh2, 6.38±0.71 για τα 

επανα-ενεργοποιημένα Τh1 κύτταρα και 6.79±1.06 για τα επανα-ενεργοποιημένα Τh2 κύτταρα 

[εικόνα 13 (Α)]. Συνεπώς, τα χαμηλότερα ποσοστά Ifnγ-IfnγR1 συνεντοπισμού στα Τh2 και τα επανα-

ενεργοποιημένα Τh2 κύτταρα δεν οφείλοντο στον αυξημένο πυρηνικό όγκο των κυττάρων, αφού είναι 

παρόμοιος με τον πυρηνικό όγκο των Τh1 κυττάρων.  Ένας επιπρόσθετος έλεγχος έγινε με τη  μέτρηση 

σε κάθε κύτταρο της απόστασης μεταξύ των δύο πιο κοντινών και των δύο μακρινών σημάτων και 

βρέθηκε ότι η μέση απόσταση των κοντινών σημάτων στα άωρα, Th1 και επανα-ενεργοποιημένα Th1 

κύτταρα είναι πολύ μικρότερη από τη μέση απόσταση των Th2 κυτταρικών τύπων. Η τελευταία 

προσέγγιση αποτελεί ένα ιδιαίτερα συντηρητικό τρόπο ελέγχου στα πειράματα συνεντοπισμού των 

αλληλομόρφων. Συνεπώς οι διαφορές στα ποσοστά των κυττάρων με αλληλεπιδρώντα αλληλόμορφα 

δεν οφείλονται σε διαφορές στον κυτταρικό όγκο των κυττάρων, αλλά αποτελούν ένα κυτταροειδικό 

φαινόμενο. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι οι χρωματινικές αλληλεπιδράσεις των γονιδίων Ifnγ-IfnγR1 

συμβαδίζουν και με το πρότυπο έκφρασης των παραπάνω γονιδίων στα άωρα, Τh1 και επανα-

ενεργοποιημένα Τh1 κύτταρα, ενώ μειόνονται στα Τh2 κύτταρα όπου υπάρχει μειωμένη έκφραση του 

γονιδίου IfnγR1.  
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Εικόνα 13: (Α) Η μέση διάμετρος στα αδιαφοροποίητα CD4+ T λεμφοκύτταρα, Τh1, Τh2, επανα-ενεργοποιημένα Τh1 και 

επανα-ενεροποιημένα Τh2 κύτταρα. (Β) Ποσοτική ανάλυση της κατανομής των αλληλικών αποστάσεων Ifnγ-IfnγR1 όλων 

των κυττάρων που αναλύθηκαν στα πειράματα DNA FISH. 

  

Εκτός από τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν πειράματα DNA-FISH σε όλους τους κυτταρικούς 

τύπους, στα οποία συμπεριλήφθη και ο γενετικός τόπος IfnγR2. Σε αυτά, φάνηκε ότι τόσο τα 

αδιαφοροποίητα CD4 T λεμφοκύτταρα όσο και τα Th1 και Th2, μαζί με τα επανα-ενεργοποιημένα 

Th1/Th2, παρουσιάζουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό μονοαλληλικής αλληλεπίδρασης Ifnγ-IfnγR2 (κάτω 

από 20%) σε σύγκριση με τα επίπεδα αλληλεπίδρασης των Ifnγ-IfnγR1. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν 

και  οι μελέτες μεταξύ των γενετικών τόπων IfnγR1-IfnγR2 (εικόνα 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 14: DNA FISH για τους γενετικούς τόπους (Α) Ifnγ-IfnγR2 και (Β) IfnγR1-IfnγR2 στους υπό μελέτη κυτταρικούς 
τύπους. Οπτικές τομές των πειραμάτων με συνεστιακή μικροσκοπία. 
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητας των κατανομών διαλληλικών 

αποστάσεων με το μη-παραμετρικό τέστ Kolmogorov-Smirnov (εικόνα 15), ώστε να εξακριβωθεί εάν η 

διαφορά των τιμών των αποστάσεων των αλληλομόρφων είναι στατιστικά σημαντική, ο οποίος έδειξε 

ότι υπάρχει παρόμοια κατανομή των αλληλικών αποστάσεων των Ifnγ-IfnγR1 στα άωρα και Th1 και 

επανα-ενεργοποιημένα Τh1 κύτταρα (εικόνα 15, G-J), ενώ η κατανομή διαφέρει  από τα Th2 και τα 

επανα-ενεργοποιημένα Τh2 κύτταρα (εικόνα 15, Α-F). Συνεπώς η μη τυχαία κατανομή στην περίπτωση 

των άωρων και Th1 κυττάρων συνάδει με ένα μοντέλο μη τυχαίας τοποθέτησης, πιθανότατα εξαιτίας 

των φυσικών περιορισμών στον πυρηνικό όγκο ή της οργάνωσης της χρωματίνης σε περιοχές, με τέτοιο 

τρόπο, που να περιορίζεται η διαθεσιμότητα του χώρου.   
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Εικόνα 15: Στατιστική ανάλυση Kolmogorov-Smirnov μεταξύ των  διαφόρων συνδυασμών των  Ifnγ, IfnγR1 και IfnγR2 
γενετικών τόπων στα άωρα CD4+ T, Th1, Th2, Th1+1h και Τh2+1h κυτταρικούς τύπους. Στον X άξονα φαίνεται η απόσταση 
των αλληλομόρφων (υπολογισμένη με το λογισμικό Volocity) και στον Υ άξονα φαίνεται το συγκεντρωτικό ποσοστό 
(culmulative percent) των κυττάρων. Οι τιμές P υπολογίστικαν με το πρόγραμμα IBM SPSS19.  
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5.1.  ΕΝΔΟΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Όπως φαίνεται στη εικόνα 9 (B), οι γενετικοί τόποι της Ifnγ και του IfnγR1 βρίσκονται στο 

ίδιο χρωμόσωμα. Δεδομένης λοιπόν της γειτνίασής τους στα άωρα CD4+ T και Τh1 λεμφοκύτταρα, 

το επόμενο ερώτημα που προέκυψε ήταν εάν οι αλληλεπιδράσεις  λαμβάνουν χώρα μέσα στο ίδιο 

χρωμόσωμα ή ανάμεσα στους γενετικούς τόπους των δύο ομόλογων χρωμοσωμάτων, δηλαδή εάν 

είναι ενδο-χρωμοσωμικές ή δια-χρωμοσωμικές αντίστοιχα. Συνεπώς πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα DNA-FISH για τα Ifnγ, IfnγR1 με ταυτόχρονη χρώση του χρωμοσώματος 10 του ποντικού 

(Chromosome paints). Έπειτα από την ανάλυση που έγινε βρέθηκε ότι η αλληλεπίδραση των δύο 

γενετικών τόπων πραγματοποιείται στο ίδιο χρωμόσωμα σε ποσοστό 100%  στα άωρα 

λεμφοκύτταρα και σε ποσοστό 99% στα Τh1, άρα οι αλληλεπιδράσεις είναι ενδο-χρωμοσωμικές.    

 

Εικόνα 16: Χρώση χρωμοσωμάτων στα άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα. Χρώση του χρωμοσώματος 10 του ποντικού σε 
συνδυασμό με DNA FISH για τους γενετικούς τόπους Ifnγ και IfnγR1. 
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5.2  ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 
 

                  Τα κυτταρογενετικά πειράματα DNA FISH επιτρέπουν την ανίχνευση πολλαπλών 

χρωμοσωμικών αλληλουχιών στο επίπεδο του ενός κυττάρου και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την έρευνα της γονιδιακής τοπολογίας και για τη διάγνωση δομικών γενετικών ανωμαλιών. 

Παρόλα αυτά η χρήση τους παρουσιάζει διάφορους περιορισμούς. Για παράδειγμα, επειδή είναι μία 

τεχνολογία στην οποία χρησιμοποιούνται σημασμένοι ανιχνευτές, ο αριθμός των γενετικών τόπων 

που μπορούν να ανιχνευτούν ταυτόχρονα περιορίζεται από τα διαφορετικά μήκη κύματος των 

φθοριοχρωμάτων που είναι εμπορικά διαθέσιμα καθώς και από τα μήκη κύματος που μπορεί να 

διακρίνει το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι μια τεχνική σχετικά 

χαμηλής ανάλυσης σε ότι αφορά την εγγύτερη απόσταση που μπορούν να έχουν δύο γειτονικές 

αλληλουχίες για να γίνουν διακριτές από το μικροσκόπιο (Savola, Nardi et al. 2007).  

 

Εικόνα 17: Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής Ανάλυσης της δομής χρωμοσωμάτων (Chromosome Conformation Capture - 
3C).  Τα τέσσερα βασικά στάδια είναι η μονιμοποίηση της χρωματίνης, η πέψη με ένα προσεκτικά επιλεγμένο περιοριστικό 
ένζυμο, η συγκόλληση και η ανίχνευση με PCR των αλληλεπιδράσεων με ειδικούς εκκινητές. 

 

                Για την ανίχνευση λοιπόν, φυσικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ αλληλουχιών των οποίων το 

μέγεθος κυμαίνεται από 500 βάσεις μέχρι 10 κιλοβάσεις, αξιοποιήθηκε η διαδικασία 3C 

(Chromosome Conformation Capture) (Miele and Dekker 2008). Εν συντομία, η μοριακή αυτή τεχνική 

περιλαμβάνει την επώαση με παραφορμαλδεΰδη της χρωματίνης ώστε να μονιμοποιηθούν οι 

συνδέσεις μεταξύ γειτονικών τμημάτων DNA, οι οποίες  μπορούν να ανιχνευτούν με PCR, μετά από 

μια σειρά χειρισμών που περιλαμβάνουν την πέψη και τη συγκόλληση της χρωματίνης σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις DNA ώστε να ευνοηθούν οι συγκολλήσεις τμημάτων που βρίσκονται σε φυσική 

γειτνίαση. 

 Όπως περιγράφηκε στην εισαγωγή, ο γενετικός τόπος της Ifnγ περιλαμβάνει διάφορα 

ρυθμιστικά στοιχεία (εικόνα 18, Α). Συνεπώς τέθηκε η υπόθεση εργασίας ότι το γονίδιο του IfnγR1 

μπορεί να βρίσκεται σε γειτνίαση και να αξιοποιεί κάποια από τα παραπάνω στοιχεία για τη 

μεταγραφική του ρύθμιση. Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε πέψη της χρωματίνης των άωρων CD4+ 
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T, Th1 και Th2 λεμφοκυττάρων με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούνται κομμάτια τα οποία 

περιέχουν τα διάφορα ρυθμιστικά στοιχεία καθώς και την περιοχή του υποκινητή του IfnγR1 

γονιδίου (εικόνα 18, Α). Έπειτα από ανίχνευση των προϊόντων με PCR με τη χρήση ειδικά 

σχεδιασμένων εκκινητών, φάνηκε ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ του IfnγR1 γονιδίου και 

συγκεκριμένων ρυθμιστικών στοιχείων της Ifnγ, που εντοπίζονται στο 3’ του γονιδίου. Πιο 

συγκεκριμένα η περιοχή του υποκινητή του IfnγR1 βρίσκεται σε γειτνίαση με το τμήμα που 

περιλαμβάνει το Ifnγ γονίδιο,  τη συντηρημένη μη κωδική περιοχή 2 (CNS2-conserved non coding 

sequence 2) και δύο περιοχές με θέσεις υπερευαισθησίας στη DNAseI, την +29 και την +45, που 

εντοπίζονται όπως φαίνεται και από το χαρακτηρισμό τους 29 και 45 κιλοβάσεις μετά το σημείο 

έναρξης της μεταγραφής ττου γονιδίου Ifnγ.  

Θετικά προϊόντα στην PCR ανιχνεύθηκαν τόσο στα άωρα όσο και στα Τh1 κύτταρα, ενώ δεν 

εντοπίστηκαν στα Τh2 κύτταρα και στους εμβρυϊκούς ινοβλάστες, γεγονός που βρίσκεται σε 

συμφωνία με τα πειράματα DNA FISH (εικόνα 18, Β). Ακόμα, εξετάστηκε η γειτνίαση των ρυθμιστικών 

στοιχείων της Ifnγ με την περιοχή του υποκινητή του IfnγR2 (εικόνα 18, Α) γονιδίου και δε φάνηκε 

να υπάρχει ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ τους (εικόνα 18, Β). Ως θετικά δείγματα ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκαν ΒΑC κλώνοι που περιείχαν τους υπό μελέτη γενετικούς τόπους, στους οποίους 

πραγματοποιήθηκε πέψη με το ίδιο περιοριστικό ένζυμο και συγκόλληση. Για τα αρνητικά δείγματα 

ελέγχου χρησιμοποιήθηκε γυμνό γονιδιοματικό DNA.  

Παρόλο που τα αποτελέσματα του 3C στα Τh2 κύτταρα συμβαδίζουν με αυτά του DNA FISH, 

δηλαδή δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, ως ένα επιπλέον δείγμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε και μια 

κυτταρική σειρά που δεν ανήκει στο ανοσοποιητικό σύστημα, οι εμβρυικοί ινοβλάστες ποντικού 

(MEFs) όπου και εκεί δε φάνηκε να υπάρχει γειτνίαση των Ifnγ και IfnγR1 γενετικών τόπων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλα τα PCR προϊόντα του 3C απομονώθηκαν από πήκτωμα αγαρόζης και εστάλησαν 

για αλληλούχιση ώστε να πιστοποιηθεί ότι ανήκαν στις συγκεκριμένες περιοχές και ότι δεν ήταν 

τυχαία παραπροϊόντα με μέγεθος ίδιο με τα ειδικά προϊόντα.  
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Εικόνα 18: Φυσική γειτνίαση των  Ifnγ και IfnγR1 γενετικών τόπων μέσω ενδοχρωμοσωμικών 
αλληλεπιδράσεων. (Α) Σχηματική απεικόνιση των γονιδιοματικών περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν για 3C. 
(B) 3C ανάλυση στα άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα των  Ifnγ, IfnγR1 και IfnγR2 γενετικών τόπων καθώς και 
για τογονίδιο  Gapdh. 
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5.3.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
 

Η παρατήρηση ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών στο 

γονιδίωμα ενίσχυσε την αντίληψη ότι η χρωματίνη δεν είναι τυχαία κατανεμημένη στον πυρήνα των 

κυττάρων, αλλά έχει συγκεκριμένη υποπυρηνική διάταξη η οποία έχει, πιθανά, λειτουργική σημασία. 

Για παράδειγμα, οι πρώτες μελέτες στην περιοχή LCR του γονιδίου της β-σφαιρίνης στον άνθρωπο, 

έδειξαν ότι η κύρια λειτουργία του ήταν το «άνοιγμα» των χρωματινικών περιοχών για μεταγραφή. 

Δηλαδή η γειτνίαση του παραπάνω ρυθμιστικού στοιχείου με τα γονίδια στόχους του, είχε ως 

αποτέλεσμα την επαγωγή της μεταγραφής, αφού πρώτα η χρωματίνη  βρισκόταν σε κατάλληλη για 

μεταγραφική ενεργοποίηση κατάσταση (Kioussis and Festenstein 1997). Στην περίπτωση της Ifnγ και 

του ΙfnγR1 αποδείχτηκε η φυσική γειτνίαση μεταξύ τους, όμως δεν ήταν κατανοητός ο τρόπος με τον 

οποίο η εγγύτητα επηρεάζει τη γονιδιακή έκφραση του IfnγR1 γονιδίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

έγινε ανάλυση του προτύπου έκφρασης των παραπάνω γενετικών τόπων στο επίπεδο του ενός 

κυττάρου μέσω ανίχνευσης του νεοσυντιθέμενου μηνύματος mRNA (RNA FISH) και ταυτόχρονης 

οπτικοποίησης της θέσης των γενετικών τόπων με DNA FISH.   Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής 

σε σχέση με την ποσοτική PCR, είναι ότι δε δίνει μόνο τη δυνατότητα κατανόησης των φαινομένων 

στο επίπεδο του πληθυσμού κυττάρων, αλλά και τη μελέτη του αλληλικού προτύπου έκφρασης. 

Δηλαδή, μπορεί κανείς να καταλάβει εάν εκφράζονται τα γονίδια και των δύο αλληλομόρφων ή μόνο 

του ενός. 

Αρχικά μελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης του γονιδίου IfnγR1. Μέσα από μία σειρά RNA-

DNA FISH πειραμάτων, στα οποία γινόταν ανίχνευη του γενετικού τόπου του γονιδίου και του 

νεοσυντηθέμενου mRNA του, βρέθηκε ότι το IfnγR1 mRNA εκφράζεται κυρίως στα άωρα και τα Th1 

κύτταρα από το ένα μόνο αλληλόμορφο (μονοαλληλικά). Το παραπάνω ποσοστό έκφρασης ήταν 

πολύ μεγαλύτερο από αυτό στα επανα-ενεργοποιημένα Τh2 και στους εμβρυϊκούς ινοβλάστες 

(εικόνα 19, Α). Συνεπώς, τα συνολικά επίπεδα έκφρασης του IfnγR1 mRNA που προέκυψαν από τα 

πειράματα RT-PCR είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα για το αλληλικό πρότυπο έκφρασης των 

RNA-DNA FISH πειραμάτων. Κατόπιν μελετήθηκε με τον ίδιο τρόπο η αλληλική έκφραση του IfnγR2 

γονιδίου. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε συμφωνία με τα RT-PCR αποτελέσματα και φάνηκε ότι 

γίνεται μονοαλληλική μεταγραφή του IfnγR2 γονιδίου στα άωρα και τα Τh2 κύτταρα, ενώ ένα πολύ 

μικρότερο ποσοστό των Τh1 κυττάρων παρουσίαζε μονοαλληλική έκφραση του IfnγR2. Σε κανέναν 

από τους υπό μελέτη κυτταρικούς τύπους δεν παρατηρήθηκε έκφραση και από τα δύο αλληλόμορφα 

(δι-αλληλική) σε σημαντικά επίπεδα (<5%).  
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Σε ότι αφορά την Ifnγ, βρέθηκε ότι το Ifnγ mRNA παράγεται και από τα δύο αλληλόμορφα 

στα Τh1 κύτταρα (εικόνα 19, C). Συμπερασματικά, παρατηρείται δι-αλληλική έκφραση της Ifnγ στα 

Τh1 κύτταρα, μονοαλληλική έκφραση του mRNA του IfnγR1 υποδοχέα στα άωρα και Τh1 

λεμφοκύτταρα και μονοαλληλική έκφραση του IfnγR2 στα άωρα και Τh2 λεμφοκύτταρα (εικόνα 19, 

D).          

Τα μονοαλληλικά εκφραζόμενα γονίδια αποτελούν ένα ιδανικό μοντέλο για τη μελέτη της 

σχέσης μεταξύ της μεταγραφικής ενεργότητας και της πυρηνικής τοπολογίας. Τα τελευταία χρόνια ο 

αλληλικός αποκλεισμός παρατηρείται σε έναν αυξανόμενο αριθμό γονιδίων και ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση (Han, Zhao et al. 2005) (Yang 

and Kuroda 2007). Έτσι, για να βρεθεί η λειτουργική σχέση των ενδο-χρωμοσωμικών 

αλληλεπιδράσεων, πραγματοποιήθηκε ένας συνδυασμός DNA-RNA FISH πειραμάτων, στα οποία 

πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των γενετικών τόπων της Ifnγ και του IfnγR1 και ταυτόχρονα 

εντοπισμός του IfnγR1 νέο-συντιθέμενου μηνύματος (εικόνα 19, Ε). Από αυτά προέκυψε ότι στα 

άωρα και επανα-ενεργοποιημένα Τh1 κύτταρα, υψηλά ποσοστά των αλληλομόρφων που εκφράζουν 

IfnγR1, συν-εντοπίζονται με το γενετικό τόπο της Ifnγ (εικόνα 19, F).  Συμπερασματικά, η 

μονοαλληλική έκφραση του γονιδίου IfnγR1 στα άωρα και Τh1 λεμφοκύτταρα σχετίζεται με τις 

μονοαλληλικές ενδχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενετικών τόπων Ifnγ και IfnγR1  που 

πραγματοποιούνται στους συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους. 
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Εικόνα 19: Μονο-αλληλική έκφραση του IfnγR1 γονιδίου από το αλληλόμορφο που βρίσκεται σε γειτνίαση με το γενετικό τόπο 
της Ιfnγ. (Α) RNA DNA FISH για το IfnγR1 γονίδιο. (Β) RNA DNA FISH για το IfnγR2 γονίδιο. (C) RNA DNA FISH για το Ifnγ γονίδιο. 
(D) Ποσοτική ανάλυση για τα πειράματα A-C. (E) DNA FISH για τα Ιfnγ και IfnγR1 γονίδια σε συνδυασμό με RNA FISH για το 
IfnγR1 γονίδιο. (F) Ποσοτική ανάλυση των αλληλομόρφων που εκφράζουν το IfnγR1 mRNA (του πειράματος Ε). 
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5.4  ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Στο σύστημα που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή αλλά και σε πολλές άλλες 

περιπτώσεις, στοιχεία από κυττολογικά πειράματα RNA-DNA FISH καθώς και από μεθοδολογίες 

όπως η 3C, φανερώνουν τη συνάθροιση ενεργών γονιδίων και γονιδιοματικών περιοχών στον 

πυρήνα. Η οπτικοποίηση των σημείων που πραγματοποιείται μεταγραφή των ενεργών γονιδίων, 

φανέρωσε την ύπαρξη διακριτών θέσεων στον πυρήνα, οι οποίες ονομάστηκαν μεταγραφικά 

εργοστάσια. Ειδικότερα, έπειτα από την ενσωμάτωση σημασμένων νουκλεοτιδίων, όπως το 5-

bromouridine- 5΄triphosphate (BrUTP) ή biotin-CTP σε διαπερατοποιημένα κύτταρα θηλαστικών, ο 

T.Cook και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι τα σημασμένα πρόδρομα μετάγραφα RNA που 

παράγονταν δεν ήταν κατανεμημένα σε όλο τον πυρήνα, αλλά ήταν συγκεντρωμένα σε διακριτές 

θέσεις οι οποίες ανιχνεύονταν με χρήση ηλεκτρονικού ή οπτικού μικροσκοπίου (Iborra, Pombo et al. 

1996). Σύμφωνα με τον ορισμό τους, λοιπόν, τα μεταγραφικά εργοστάσια είναι πυρηνικά 

συσσωματώματα που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση RNA πολυμεράσης ΙΙ και αποτελούν θέσεις 

μεταγραφής πολλών γονιδίων. Σχετικά με τη χωροταξική ρύθμιση, έχει δειχθεί ότι γενετικοί τόποι 

που συρρυθμίζονται μπορούν να συνεντοπίζονται στα μεταγραφικά εργοστάσια που περιέχουν RNA 

πολυμεράση ΙΙ  (Schoenfelder, Clay et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε εάν η γειτνίαση μεταξύ των γονιδίων Ifnγ και IfnγR1 

λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένα μεταγραφικά εργοστάσια καθώς και ο ρόλος των τελευταίων στη 

δημιουργία και διατήρηση των αλληλεπιδράσεων. Για την απόδειξη αυτής της θεωρίας, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα DNA-FISH, για την οπτικοποίηση της θέσης των επιλεγμένων 

γενετικών τόπων IfnγR1 και Ifnγ και ταυτόχρονη χρώση του πυρήνα με αντίσωμα ειδικό για την 

ανίχνευση της φωσφορυλιωμένης, άρα ενεργής μορφής της RNA πολυμεράσης ΙΙ (εικόνα 20). Από 

τα παραπάνω πειράματα προέκυψε ότι το 75% των αλληλομόρφων της Ifnγ που συν-εντοπίζονται 

μονοαλληλικά με τον IfnγR1 γενετικό τόπο στα άωρα CD4 T λεμφοκύτταρα, αλληλεπιδρούν με RNA 

PolII εργοστάσια, παρόλο που το γονίδιο Ifnγ δεν εκφράζεται σε αυτό τον κυτταρικό τύπο. Το 88% 

 Εικόνα 20: O IfnγR1 γενετικός τόπος συν-εντοπίζεται με εργοστάσια RNA πολυμεράσης ΙΙ. DNA FISH για τους Ifnγ και 
IfnγR1 γενετικούς τόπους, σε συνδυασμό με ανοσοϊστοχημεία για τη φοσφωρυλιωμένη μορφή της RNA 
πολυμεράσης ΙΙ στα άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα. 
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των IfnγR1 αλληλομόρφων που συνεντοπίζονται μονοαλληλικά με τον Ifnγ γενετικό τόπο, βρίσκονται 

και αυτά σε γειτνίαση με μεταγραφικά εργοστάσια. Στατιστική ανάλυση για την τάση να συν- 

εντοπίζονται με την RNA πολυμεράση ΙΙ  τόσο των IfnγR1 αλληλομόρφων που αλληλεπιδρούν με την 

Ifnγ, όσο και των αλληλομόρφων που είναι χωριστά, φανέρωσε ότι υπάρχει μία στατιστικά 

σημαντική προτίμηση των αλληλεπιδρώντων Ifnγ-IfnγR1 αλληλομόρφων να αλληλεπιδρούν με 

μεταγραφικά εργοστάσια. Με δεδομένο ότι στα άωρα CD4 T λεμφοκύτταρα εκφράζεται μόνο το 

γονίδιου του IfnγR1, είναι πιθανό ότι τα ρυθμιστικά στοιχεία της Ifnγ έρχονται κοντά στο πρώτο ώστε 

να ρυθμίζουν θετικά τη μεταγραφή του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί ήταν κατά πόσο η αλληλεπίδραση των 

γενετικών τόπων Ifnγ-IfnγR1 επηρεάζεται από τη μεταγραφή και κατά πόσο ο συνεντοπισμός 

λαμβάνει χώρα στα μεταγραφικά εργοστάσια με σκοπό να διευκολυνθεί η μεταγραφική 

ενεργοποίηση. Από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η αναστολή της έναρξης της 

μεταγραφής προκαλεί αποδέσμευση από τις εστίες RNA PolII καθώς και απομάκρυνση των 

χρωματινικών ενώσεων μεταξύ ενεργών γονιδίων. Αντιστρόφως, υπό συνθήκες αναστολής της 

επιμήκυνσης της μεταγραφής, οι γενετικοί τόποι μαζί με τα ρυθμιστικά στοιχεία παραμένουν σε 

γειτνίαση τόσο μεταξύ τους όσο και με την RNA PolII. Άρα, οι μεγάλης έκτασης αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ απομακρυσμένων γενετικών στοιχείων εξαρτώνται από τη μεταγραφή και χρειάζονται 

γειτνίαση με ένα κοινό μεταγραφικό εργοστάσιο (Mitchell and Fraser 2008). 
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Εικόνα 21: Στατιστική ανάλυση Kolmogorov-Smirnov μεταξύ των αλληλεπιδρώντων Ifnγ-IfnγR1 αλληλομόρφων και της 
RNA πολυμεράσης ΙΙ. (A) Ifnγ-PolII και IfnγR1-PolII.  
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Προς αυτή την κατεύθυνση, τα μη διαφοροποιημένα CD4+ T λεμφοκύτταρα επωάστηκαν με τον 

αναστολέα της RNA πολυμεράσης ΙΙ, α-αμανιτίνη. Το συγκεκριμένο αντιδραστήριο, προσδένεται 

άμεσα στο ένζυμο της RNA πολυμεράσης ΙΙ και επηρεάζει τη μετατόπισή του στο DNA με αποτέλεσμα 

να προκαλεί αποσύνδεσή του και τελικά, αναστολή της μεταγραφής. Αρχικά, λοιπόν, 

πραγματοποιήθηκε ημι-ποσοτική RT-PCR για τον έλεγχο του νέο-συντιθέμενου IfnγR1 mRNA και 

βρέθηκε ότι έπειτα από δύο ώρες επώασης των άωρων λεμφοκυττάρων με α-αμανιτίνη, η 

μεταγραφή του γονιδίου του υποδοχέα μειώνεται. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν πειράματα DNA 

FISH για τους γενετικούς τόπους Ifnγ-IfnγR1 και βρέθηκε ότι η προσθήκη του αναστολέα και κατά 

συνέπεια η παρεμπόδιση της μεταγραφής δεν επηρεάζει τη φυσική αλληλεπίδραση των 

γονιδιοματικών περιοχών, ακόμα και μετά από 6 ώρες επώασης με την α-αμανιτίνη (εικόνα 22).  

 

 

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι έπειτα από την καθιέρωση των ενδο-χρωμοσωμικών 

αλληλεπιδράσεων σε ένα μεταγραφικό εργοστάσιο, επιστρατεύονται και άλλοι πρωτεϊνικοί 

παράγοντες για τη διατήρησή τους, με αποτέλεσμα να διατηρείται η γειτνίαση σταθερή ακόμα και 

έπειτα από την καταστολή της μεταγραφής. Συμπερασματικά, οι IfnγR1 και Ifnγ αλληλεπιδράσεις 

λαμβάνουν χώρα σε μεταγραφικά εργοστάσια που αποτελούνται από RNA πολυμεράση ΙΙ, αλλά είναι 

ανεξάρτητες από την ενεργό μεταγραφή των γενετικών τόπων.  

A B 

C 

Εικόνα 22: Αναστολή της μεταγραφής με α-Amanitin. (Α) Ημι-ποσοτική RT-PCR για το πρόδρομο IfnγR1 μετάγραφο σε 
άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα έπειτα από επώασή τους με 50μg/ml α-Amanitin. (B) DNA FISH για τους Ifnγ-IfnγR1 
γενετικούς τόπους σε άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα έπειτα από επώασή τους με 50μg/ml α-Amanitin. (C) Ποσοστά 
αλληλεπίδρασης των Ifnγ-IfnγR1 γενετικών τόπων στα διάφορα χρονικά διαστήματα επώασης με α-Amanitin. 
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5.5  CTCF ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Ifnγ-IfnγR1 
 

Μέχρι τώρα έχει πιστοποιηθεί η συμμετοχή διαφόρων πρωτεϊνών στη δημιουργία και 

διατήρηση της τεταρτοταγούς δομής της χρωματίνης και ειδικότερα στο σχηματισμό δομών που 

μοιάζουν με «θηλιά» και έχουν ως αποτέλεσμα τη γειτνίαση απομακρυσμένων γενετικών τόπων με 

στόχο τη μεταγραφική τους ρύθμιση. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται διάφοροι μεταγραφικοί 

παράγοντες, πρωτεΐνες της ομάδας Polycomb, παράγοντες αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης, 

πρωτεΐνες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική του πυρήνα καθώς και διάφοροι μονωτές.  Ένας 

γενικός παράγοντας οργάνωσης της χρωματίνης είναι η πρωτεϊνη CTCF. Οπότε ελέγξαμε εάν ο CTCF 

εμπλέκεται στη ρύθμιση των Ifnγ-IfnγR1 αλληλεπιδράσεων. Ημι-ποσοτική RT-PCR αποκάλυψε ότι το 

mRNA του συγκεκριμένου παράγοντα εκφράζεται στα μη διαφοροποιημένα CD4+ T, Τh1 και Τh2 

λεμφοκύτταρα. Παράλληλα, ανάλυση με ανοσοαποτύπωση Western blot καθώς και με 

ανοσοϊστοχημεία, έδειξε ότι και η πρωτεϊνη CTCF εκφράζεται στους τρεις παραπάνω κυτταρικούς 

τύπους. Συνεπώς φαίνεται ότι ο CTCF εκφράζεται τόσο στα άωρα λεμφοκύτταρα όσο και στα 

διαφοροποιημένα. 

 

 
 A 

B 

C 

Εικόνα 23: Έκφραση του CTCF στα CD4+ T, Th1 και Th2 λεμφοκύτταρα. (Α) Ημι-ποσοτική RT-PCR για το γονίδιο Ctcf. (B) 
Ανάλυση κατά Western  για την πρωτεΐνη CTCF. (C) Ανοσοϊστοχημική ανάλυση για την πρωτεΐνη CTCF. 
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Έπειτα, πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική ανάλυση των γονιδιοματικών περιοχών υπό μελέτη για 

τον εντοπισμό θέσεων πρόσδεσης του CTCF με το πρόγραμμα CTCF-BSDB (CTCF-binding site 

database) και βρέθηκαν πιθανά μοτίβα στα οποία μπορεί δυνητικά να στρατολογηθεί ο παράγοντας. 

Έτσι, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης με τη χρήση ενός 

πολυκλωνικού αντισώματος για τον CTCF και βρέθηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτεϊνη στρατολογείται 

συγκεκριμένα στον υποκινητή του IfnγR1 γονιδίου, ενώ δεν παρατηρείται σημαντική πρόσδεση σε 

άλλες περιοχές του γενετικού τόπου όπου προβλέπονται θέσεις πρόσδεσης του παράγοντα (εικόνα 

24, A). Φάνηκε μάλιστα, ότι η στρατολόγηση πραγματοποιείται στα άωρα CD4+ T και τα Th1 

λεμφοκύτταρα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό στα Τh2 (εικόνα 24, Β). Πιθανότατα, λοιπόν, η 

διαφορική πρόσδεση του παράγοντα στο DNA σχετίζεται με την ύπαρξη ενδοχρωμοσωμικών 

αλληλεπιδράσεων στα άωρα και στα Τh1 κύτταρα.  

Το γεγονός της διαφορικής πρόσδεσης ενός γενικού ρυθμιστικού παράγοντα στην περιοχή 

του υποκινητή του γονιδίου IfnγR1 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έγκειται σε μία κατηγορία 

γενικότερων ερωτημάτων που σχετίζονται με τις διαφορές στη δομή της χρωματίνης. Αυτές οι τρείς 

CTCF-θέσεις και οι παρένθετοι ενισχυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον υποκινητή της Ifnγ, 

σχηματίζοντας χρωματινικές θηλιές στα Τh1 κύτταρα. Ο σχηματισμός των αλληλεπιδράσεων και η 

έντονη έκφραση της Ifnγ εξαρτώνται από τα φυσιολογικά επίπεδα έκφρασης του παράγοντα CTCF. 

Με τη σειρά τους, η δημιουργία θηλιών εξαρτάται από τον Τh1 ειδικό μεταγραφικό παράγοντα T-

bet (Cho, Grigura et al. 2003) (Szabo, Kim et al. 2000). Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο T-

bet επάγει την έκφραση της Ifnγ, εν μέρει μέσω της διευκόλυνσης που παρέχει στον CTCF για την 

πρόσδεσή του και τη δημιουργία χρωματινικών θηλιών στον ευρύτερο Ifnγ γενετικό τόπο. 

 
  

A B C 

Εικόνα 24: Πρόσδεση του CTCF  στον υποκινητή του γονιδίου IfnγR1. (Α) Ποσοτική PCR σε CD4+ T λεμφοκύτταρα έπειτα 
από ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης με α-CTCF αντίσωμα. Τα ζεύγη εκκινητών είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις περιοχές 
του IfnγR1 υποκινητή, εσονίου 3, εσονίου 6 και μία περιοχή +20kb από το σημείο έναρξης της μεταγραφής του γονιδίου 
IfnγR1. (Β) Ποσοτική PCR στον υποκινητή του γονιδίου IfnγR1, σε χρωματίνη από CD4+, Th1 και Th2 κύτταρα, έπειτα από 
ανοσοκατακρήμνιση με α-CTCF  αντίσωμα. (C)   Ποσοτική PCR στον υποκινητή του γονιδίου IfnγR1, σε χρωματίνη από 
CD4+, Th1 και Th2 κύτταρα, έπειτα από ανοσοκατακρήμνιση με α-Τ-bet αντίσωμα. 
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Επιπρόσθετα, αποκαλύπτει ένα μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ μιας συστατικά εκφραζόμενης 

πρωτεϊνης και ενός κυταροειδικού μεταγραφικού παράγοντα για τη μεταγραφική ρύθμιση ενός 

κυτταροειδικού γονιδίου (Sekimata, Perez-Melgosa et al. 2009).   

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη χρωμοσωμική περιοχή που εντοπίζεται η Ifnγ ταυτοποιήθηκε 

στον άνθρωπο ένα ρυθμιστικό στοιχείο μέσα στο γειτονικό γονίδιο IL26. Αυτό το στοιχείο 

αποτελείται από μια μόνο θέση πρόσδεσης του CTCF, η οποία είναι πολύ συντηρημένη στα 

θηλαστικά  (Schoenborn, Dorschner et al. 2007) (She, Cheng et al. 2008). Το συγκεκριμένο στοιχείο 

καταλαμβάνεται in vivo από CTCF και κοχεσίνες (cohesins), όπως και δύο άλλα στοιχεία που 

βρίσκονται μέσα και στο 3΄ του γονιδίου της IFNγ στον άνθρωπο και στο ποντίκι. 

Με βάση τα παραπάνω εξετάστηκε η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα T-bet στον 

υποκινητή του γονιδίου IfnγR1 (εικόνα 24, C). Τα πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης 

αποκάλυψαν ότι και ο Τ-bet προσδένεται στη χρωματίνη με παρόμοιο πρότυπο με τον CTCF. 

Συνεπώς παρατηρείται ότι και στο παρόν σύστημα, τόσο ο γενικός παράγοντας CTCF  όσο και ο 

κύριος μεταγραφικός παράγοντας διαφοροποίησης των Τh1 κυττάρων προσδένονται στην περιοχή 

του υποκινητή του γονιδίου IfnγR1 στα αδιαφοροποίητα CD4+ T και Τh1 κύτταρα, στα οποία 

παρατηρούνται και οι ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις, αλλά όχι στα Τh2 κύτταρα. 

Για να ελεγθεί η υπόθεση ότι η πρωτεΐνη CTCF που στρατολογείται στον υποκινητή του 

γονιδίου IfnγR1 διαμεσολαβεί τις Ifnγ-IfnγR1 ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις, 

πραγματοποιήθηκαν ChIP-loop πειράματα (Gavrilov, Eivazova et al. 2009) σε CD4+ T λεμφοκύτταρα. 

Πιο συγκεκριμένα, το ChIP-loop είναι ένας συνδυασμός της ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης και 

του 3C και τα αποτελέσματά του είναι ενδεικτικά για το εάν ένας παράγοντας σχετίζεται με την 

τρισδιάστατη αρχιτεκτονική της χρωματίνης και ειδικότερα με τη γειτνιάση γενετικών τόπων (Cai, 

Lee et al. 2006). Με αυτή τη μέθοδο, λοιπόν, ανιχνεύτηκαν οι γονιδιοματικές περιοχές μεταξύ Ifnγ-

IfnγR1 στις οποίες προσδένεται ο CTCF  αλλά και αλληλεπιδρούν σύμφωνα με την τεχνολογία 3C. Τα 

συγκεκριμένα χρωματινικά τμήματα ήταν τα ίδια με εκείνα που εντοπίστηκαν με την απλή 3C τεχνική 

(εικόνα 25). 
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Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ο CTCF ενέχεται στη μονοαλληλική ενδοχρωμοσωμική 

γειτνίαση των  γενετικών τόπων Ifnγ IfnγR1. Ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει 

είναι μέσω της διαφορικής πρόσδεσής του σε ένα από τα δύο IfnγR1 αλληλόμορφα. Μελέτες 

ανοσοκατακρήμνιησης χρωματίνης με αντίσωμα που να ανιχνεύει μεθυλιωμένα CpG δινουκλεοτίδια 

στο DNA καθώς και τη μεθυλοτρανσφεράση MBD2 έδειξαν ότι ο CTCF προσδένεται κατά κύριο λόγο 

σε περιοχές που δεν είναι μεθυλιωμένες (Mukhopadhyay, Yu et al. 2004).  Προς αυτή την 

κατεύθυνση, έγινε ανάλυση της μεθυλιωμένης κατάστασης του υποκινητή IfnγR1 στα άωρα CD4+ Τ, 

Th1 και Th2 κύτταρα. Ειδικότερα, το DNA των κυττάρων τροποποιήθηκε χημικά με δισουλφίδιο ώστε 

να εξεταστεί το πρότυπο μεθυλίωσης της κυτοσίνης σε προβλεπόμενες νησίδες CpG στην περιοχή 

του υποκινητή και στο εσόνιο 1 του γονιδίου IfnγR1. Σχεδιάστηκαν ειδικά ολιγονουκλεοτίδια τα 

οποία υβριδοποιούν στο τροποποιημένο DNA με τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν τη μεθυλιωμένη 

αλληλουχία από τη μη-μεθυλιωμένη. Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι μία νησίδα CpG 

που εντοπίζεται στην περιοχή του πρώτου εξονίου και εσονίου του γονιδίου IfnγR1 (intron 1) (εικόνα 

26, Α) έχει τόσο μεθυλιωμένο όσο και μη μεθυλιωμένο πρότυπο,  σε σύγκριση με δύο άλλες περιοχές 

ελέγχου που φαίνεται ότι είναι μεθυλιωμένες (εικόνα 26, Β).  

Εικόνα 25: Ανάλυση ChIP-loop με τη χρήση αντισώματος για τον παράγοντα CTCF καθώς και 
αντισώματα ελέγχου. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ίδιοι με την τεχνική 3C, για 
την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γενετικών τόπων Ifnγ και IfnγR1.   
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Τα παραπάνω αποτελέσματα συμβαδίζουν με το μονο-αλληλικό πρότυπο έκφρασης του 

γονιδίου IfnγR1. Συνεπώς, προκύπτει ότι η προσβασιμότητα του DNA για το ένα από τα δύο 

αλληλόμορφα IfnγR1 μπορεί και επιτρέπει την πρόσδεση του CTCF και του T-bet, που με τη σειρά 

τους οδηγούν στην έκφραση και τη μονο-αλληλική ενδοχρωμοσωμική αλληλεπίδραση του γενετικού 

τόπου IfnγR1 με εκείνο της Ifnγ. 

Επιπρόσθετα, έγινε επώαση Th2 κυττάρων με τον παράγοντα απομεθυλίωσης του DNA 5-

Aza-2’-deoxycytidine (5’-Aza), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων έκφρασης του 

γονιδίου IfnγR1 (εικόνα 27, Α). Επίσης, DNA FISH πειράματα σε Τh2 κύτταρα με και χωρίς φάρμακο 

αποκάλυψαν την αύξηση των επιπέδων αλληλεπίδρασης των Ifnγ-IfnγR1 (εικόνα 27, Β). Τέλος, τα 

επωασμένα με 5’-Aza ΤΗ2 κύτταρα έδειξαν την άυξηση του ποσοστού των κυττάρων με μονο- και 

δι-αλληλική έκφραση του IfnγR1, έπειτα από RNA-DNA FISH ανάλυση (εικόνα 27, C). 
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Εικόνα 26: Διαφορική μεθυλίωση DNA στην περιοχή του πρώτου εξονίου/ εσονίου του γονιδίου IfnγR1. (Α) Σχηματική 
απεικόνιση του γενετικου τόπου IfnγR1, καθώς και των προβλεπόμενων CpG νησίδων. (Β) Ανάλυση PCR σε 
γονιδιοματικό DNA που έχει υποστεί τροποποίηση με δισουλφίδιο.  

 

Εικόνα 27: Επώαση με 5’-Aza. (Α) Ποσοτική RT-PCR για τα επίπεδα έκφρασης του IfnγR1 mRNA σε Th2 κύτταρα 
που επωάστηκαν με αυξανόμενες συγκεντρώσεις του παράγοντα απομεθυλίωσης 5’-Aza. (B) DNA FISH για τους 
γενετικούς τόπους Ifnγ- IfnγR1 σε Τh2 κύτταρα με ή χωρίς 5’-Aza. (C) RNA-DNA FISH για το γονίδιο IfnγR1 στα 
Τh2 κύτταρα.      
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5.6.  CTCF-SHORT HAIRPIN RNAs 
 

Σε πολλές μελέτες έχει φανεί ότι η γενετική έλλειψη ή καταστολή  των παραγόντων που 

εμπλέκονται στην αρχιτεκτονική της χρωματίνης, μπορεί να παρεμποδίσει τη δημιουργία 

αλληλεπιδράσεων και σε μερικές περιπτώσεις η αποκατάσταση της έκφρασης του παράγοντα 

μπορεί να επαναφέρει τη στερεοδιάταξη της χρωματίνης. Άλλες φορές, όμως, παρόλο που ο 

παράγοντας μπορεί και προσδένεται σε περιοχές που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, η 

στρατολόγησή του δε σχετίζεται άμεσα με το σχηματισμό αλληλεπιδράσεων (Liu and Garrard 2005; 

Kooren, Palstra et al. 2007). Σε άλλες περιπτώσεις η δράση των παραγόντων εξαρτάται από τη 

γονιδιοματική περιοχή, όπως για παράδειγμα η πρόσδεση του CTCF χρειάζεται για την επιγενετική 

ρύθμιση του γενετικού τόπου H19/Igf2 (Kurukuti, Tiwari et al. 2006), αλλά οι χρωματινικές θηλιές 

που σχηματίζονται από τον CTCF δεν είναι απαραίτητεςείναι για την ενεργοποίηση του γονιδίου της 

β-σφαιρίνης από τον LCR (Splinter, Heath et al. 2006).  

Για να εξεταστεί λοιπόν εάν η συμμετοχή του CTCF στις ενδοχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις Ifnγ-IfnγR1 είναι άμεση, εφαρμόστηκε η τεχνική παρεμβολής του RNA (RNA 

interference), για την οποία κατασκευάστηκαν πέντε ανασυνδυασμένοι ρετροϊοί με διαφορετικά 

shRNA (short hairpin RNAs) ο κάθε ένας, τα οποία στόχευαν σε ξεχωριστές περιοχές του  μυνήματος 

CTCF. Στόχος ήταν η μείωση των επιπέδων του CTCF mRNA (knock down) και τελικά η μείωση των 

επιπέδων της πρωτεΐνης στα Th1 κύτταρα.  

Αρχικά έγιναν πειράματα επιμόλυνσης σε NIH-3T3 κύτταρα. Από αυτά προέκυψε ότι πιο 

αποτελεσματική μείωση στα επίπεδα της πρωτεΐνης CTCF είχε το shRNA-1 (sh1) τόσο σε σχέση με 

τα κύτταρα που είχαν επιμολυνθεί με ρετροϊούς που περιείχαν το φορέα κλωνοποίησης όσο και με 

τα μη επιμολυσμένα κύτταρα (εικόνα 28).  

Στη συνέχεια το Sh1 καθώς και το Sh3 επιλέχθηκαν για περαιτέρω πειραματικές διαδικασίες 

στα Τh1 κύτταρα. Μετά από την ολοκλήρωση της επιμόλυνσης   μετρήθηκαν τα επίπεδα του CTCF 

mRNA και φάνηκε ότι τόσο το sh1 όσο και το sh3 προκαλούν πτώση στην έκφρασή του (εικόνα 29, 

Α). Σε ότι αφορά την επίδραση της μείωσης των επιπέδων του CTCF στη φυσική γειτνίαση των υπό 

μελέτη γενετικών τόπων, φάνηκε από πειράματα DNA FISH ότι η παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του ποσοστού αλληλεπίδρασης Ifnγ-IfnγR1 (εικόνα 29, Β). Τέλος, ανάλυση RNA-DNA FISH για 

τον IfnγR1 στα Τh1 κύτταρα έδειξε ότι η μείωση της πρωτεΐνης CTCF και η μείωση της γειτνίασης με 
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το γενετικό τόπο της Ifnγ επηρεάζει λειτουργικά το σύστημα προκαλώντας πτώση στα ποσοστά 

μονο-αλληλικής έκφρασης του γονιδίου του υποδοχέα (εικόνα 29, C). 

 

  

A 
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Εικόνα 28: Επιμόλυνση με ανασυνδυασμένους-shRNA ρετροϊούς που στοχεύουν το μύνημα CTCF. (A)  Ανάλυση Western 
για την έκφραση του CTCF στα NIH-3T3 κύτταρα πρίν και μετά από διαμόλυνσή τους ρετροϊούς και το φορέα κλωνοποίησης 
(LMP).  (Β) Ανάλυση της έντασης των σημάτων της τεχνικής Western (Α) με το λογισμικό Image J. Η διόρθωση των CTCF 
δειγμάτων έγινε με βάση τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεϊνης ακτίνης (Αctin).    
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   A B C 

Εικόνα 29: (Α) Ποσοτική RT-PCR ανάλυση για τα επίπεδα mRNA του IfnγR1 στα Τh1 κύτταρα πρίν και μετά από 
διαμόλυνση με shRNA-ανασυνδυασμένους ρετροϊούς που στοχεύουν τον CTCF. (Β) DNA FISH για τους Ifnγ-IfnγR1 
γενετικούς τόπους στα κύτταρα όπως στο (Α). (C) RNA-DNA FISH για το γονίδιο IfnγR1 στα κύτταρα όπως στο (Α). 
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6.  Συζήτηση 
 

6.1.  Μοντέλο μεταγραφής IfnγR1-Ifnγ 
 

Ο έλεγχος της μεταγραφής γίνεται με τρεις βασικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δρουν 

συνεργατικά. Ο πρώτος μηχανισμός βασίζεται στους μεταγραφικούς παράγοντες που προσδένονται 

σε ειδικά μοτίβα αλληλουχιών και ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση σε διάφορα γονίδια. Ο δεύτερος 

περιλαμβάνει τη μεθυλίωση του DNA και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών, οι 

οποίες, σε συνδυασμό, ελέγχουν την επιγενετική κατάσταση της χρωματίνης. Ο τρίτος μηχανισμός 

περιλαμβάνει την τρισδιάστατη χρωμοσωμική αρχιτεκτονική. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

μελετήθηκε η γονιδιακή ρύθμιση των υποδοχέων μιας κυτοκίνης. Οι υπό μελέτη γενετικοί τόποι ήταν 

της Ifnγ και των IfnγR1 και IfnγR2. Ειδικότερα, παρουσιάζουμε ένα μοντέλο γονιδιακής ρύθμισης 

στον τρισδιάστατο πυρήνα, του γονιδίου που κωδικοποιεί για τον υποδοχέα IfnγR1 της Ifnγ, από 

ρυθμιστικά στοιχεία που χρειάζονται για την κατάλληλη έκφραση του γονιδίου της κυτοκίνης αυτής.  

Όπως περιγράφεται και στην εισαγωγή, η IFNγ είναι μια κυτοκίνη που έχει σημαντική δράση 

στην επαγωγή των προστατευτικών μηχανισμών του οργανισμού ενάντια σε διάφορα παθογόνα. Η 

έκφρασή της ρυθμίζεται σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, η έκφρασή της επάγεται από 

συγκεκριμένα σήματα αλλά και σε συγκεκριμένα κύτταρα (Murphy, Ouyang et al. 2000) (Glimcher 

and Murphy 2000). Τα σηματοδοτικά μονοπάτια και οι μεταγραφικοί παράγοντες που οδηγούν στη 

μεταγραφή του γονιδίου της κυτοκίνης έχουν περιγραφεί εκτενώς, καθώς επίσης και ο τρόπος με 

τον οποίο δρούν στα ρυθμιστικά στοιχεία που βρίσκονται εκατέρωθεν του γενετικού τόπου 

(Schoenborn, Dorschner et al. 2007). Σχετικά πρόσφατα υπογραμμίστηκε και ο ρόλος των κοχεσινών 

και του CTCF  στην κυτταροειδική ρύθμιση της έκφρασης της Ifnγ, μέσω της φυσικής γειτνίασης των 

παραπάνω cis ρυθμιστικών στοιχείων (Hadjur, Williams et al. 2009).    

Σε ότι αφορά τη γονιδιακή ρύθμιση των γονιδίων των υποδοχέων της ΙFNγ υπάρχει σχετικά 

περιορισμένη πληροφορία. Στα Τh1 κύτταρα είναι γνωστό ότι η κυτοκίνη χρειάζεται ένα λειτουργικό 

υποδοχέα, ο οποίος συνίσταται από  δύο υπομονάδες, την IFNγR1 που προσδένει την κυτοκίνη και 

την IFNγR2 που χρειάζεται για τη μεταγωγή σήματος στο εσωτερικό του κυττάρου. Το  μονοπάτι 

IFNγ-STAT1 μπορεί να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό σε πολλούς κυτταρικούς τύπους με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη καρκινικών όγκων και να σκοτώνονται τα κύτταρα που 

είναι μολυσμένα με κάποιο παθογόνο (Bach, Aguet et al. 1997). Σε αντίθεση, τα Th1 κύτταρα που 

αποτελούν κύριους παραγωγούς της IFNγ, δεν παρουσιάζουν την παραπάνω αντίδραση στην 

κυτοκίνη κυρίως εξαιτίας της καταστολής της έκφρασης της IFNγR2 αλυσίδας  (Bach, Szabo et al. 
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1995). Επιπλέον η έκφραση του  γονιδίου IfnγR1 είναι  συστατική ενώ η έκφραση του IfnγR2 

ελέγχεται στενά ώστε με τη σειρά του να ρυθμίζεται το σηματοδοτικό μονοπάτι IFNγ-STAT1.   

Φάνηκε, λοιπόν, ότι το γονίδιο IfnγR1 αξιοποιεί τα ρυθμιστικά στοιχεία του γονιδίου Ifnγ για 

τη μεταγραφική του ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από τις DNA FISH καθώς και 3C πειραματικές 

προσεγγίσεις παρατηρήθηκε φυσική γειτνίαση των δύο γενετικών τόπων στον πυρήνα των άωρων 

CD4+ και Τh1 λεμφοκυττάρων, ενώ στα Τh2 κύτταρα αυτές οι περιοχές ήταν απομακρυσμένες. Τα 

τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η τρισδιάστατη οργάνωση της χρωματίνης είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για τη γονιδιακή έκφραση και την κατανόηση της μεταγραφικής ρύθμισης. Για 

παράδειγμα, τέτοιες κινήσεις απομακρύνουν τα γονίδια από το «κατασταλτικό» περιβάλλον της 

πυρηνικής περιφέρειας ή τα φέρνουν κοντά με άλλα γονίδια στα μεταγραφικά εργοστάσια. Μελέτες 

στο επίπεδο των γονιδιωμάτων έχουν αποκαλύψει ότι τα περισσότερα αν όχι όλα τα γονίδια των 

θηλαστικών οργανώνονται σε ομάδες (gene clusters). Αυτή ή οργάνωση πιθανά αντανακλά την 

ανάγκη για κατάλληλη ιστοειδική έναρξη και διατήρηση της μεταγραφής διαφόρων χρωμοσωμικών 

περιοχών  οι οποίες εκμεταλλεύονται κοινά cis-ρυθμιστικά στοιχεία.    

 Το επόμενο, λοιπόν, ερώτημα που προέκυψε ήταν εάν ο συνεντοπισμός των 

αλληλομόρφων είχε θετική ή αρνητική επίδραση στο μεταγραφικό έλεγχο του IfnγR1. RNA-DNA FISH 

πειράματα έδειξαν ότι στα άωρα και Τh1 λεμφοκύτταρα, η πλειοψηφία των IfnγR1 αλληλομόρφων 

που εκφράζονται, συνεντοπίζονται με το γενετικό τόπο της Ifnγ. Αξίζει να τονιστεί ότι στα Τh2 

κύτταρα που δεν εκφράζεται το γονίδιο του υποδοχέα 1 δεν παρατηρήθηκε συν-εντοπισμός. 

Συνεπώς, η αναδίπλωση της χρωματίνης στο χρωμόσωμα 10 όπου εδράζονται τα παραπάνω γονίδια 

προάγει τη θετική συρρύθμιση του υποδοχέα και αποκαλύπτει το λειτουργικό ρόλο των 

αλληλεπιδράσεων. Ακόμα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα παραπάνω αποτελέσματα 

προσδίδουν και μια ακόμα λειτουργία στα ρυθμιστικά στοιχεία της Ifnγ, ως ενισχυτές (enhancers) 

του γονιδίου IfnγR1. Βέβαια η συγκεκριμένη υπόθεση χρίζει περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να βρεθεί 

ο ακριβής ρόλος κάθε ρυθμιστικού στοιχείου που γειτνιάζει με το γονίδιο του υποδοχέα 1.  

Πλεόν έχει γίνει κατανοητό ότι οι χρωμοσωμικές περιοχές μετατοπίζονται σε εξειδικευμένα 

υποπηρηνικά διαμερίσματα που ευνοούν τη μεταγραφική σίγηση ή ενεργοποίηση (Ferrai, de Castro 

et al. 2010) και οργανώνονται σε χρωματινικές ομάδες (clusters). Ο τρόπος δημιουργίας αυτής της 

οργάνωσης παραμένει άγνωστος παρότι οι χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 

περιοχών φαίνεται να έχουν κάποια σχέση και υπάρχουν παρατηρήσεις που δείχνουν το 

συνεντοπισμό υποπυρηνικών συναθροίσεων και διαφόρων περιοχών του γονιδιώματος (Sexton, 

Umlauf et al. 2007). Ακόμα η επιλογή του οργανιδίου δεν πρέπει να είναι τυχαία, αλλά να 

πραγματοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο  (Roix, McQueen et al. 2003). 
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 Μία τέτοια κατηγορία υποπυρηνικών σωματιδίων είναι τα μεταγραφικά εργοστάσια, τα 

οποία σύμφωνα με τον ορισμό τους, αποτελούν πυρηνικά συσσωματώματα με υψηλή συγκέντρωση 

RNA πολυμεράσης ΙΙ και αποτελούν θέσεις μεταγραφής πολλών γονιδίων (Sutherland and Bickmore 

2009). Γενικά, ο αριθμός των μεταγραφικών εργοστασίων είναι πολύ μικρότερος από εκείνο των 

γονιδών που μεταγράφονται ταυτόχρονα, άρα πολλαπλά γονίδια μπορούν να αξιοποιούν το ίδιο 

εργοστάσιο.  Στην παρούσα εργασία έγινε οπτικοποίηση της θέσης των επιλεγμένων γενετικών 

τόπων με ταυτόχρονη χρώση του πυρήνα για την φωσφωρυλιωμένη, άρα ενεργό μορφή της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ και βρέθηκε ότι τα αλληλεπιδρώντα αλληλόμορφα εντοπίζονται στις διακριτές 

θέσεις των μεταγραφικών εργοστασίων. Αναστολή της μεταγραφής και της RNA πολυμεράσης ΙΙ με 

επώαση των άωρων CD4+ λεμφοκυττάρων με την τοξίνη α-αμανιτίνη, δεν είχε καμία επίδραση στη 

δομή των μεταγραφικών εργοστασίων, κάτι που συμφωνεί με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία 

(Mitchell and Fraser 2008), αλλά επίσης δεν είχε αρνητική επίδραση στο συνεντοπισμό των υπό 

μελέτη γενετικών τόπων.  

Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε πτώση στην παραγωγή του μυνήματος του IfnγR1, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι υπήρξε  αναστολή στη μεταγραφή. Συνεπώς, οι αλληλεπιδράσεις είναι ανεξάρτητες 

από τη μεταγραφή. Μέχρι τώρα έχει φανεί ότι οι γονιδιακές αλληλεπιδράσεις στα μεταγραφικά 

εργοστάσια δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε εντελώς ειδικές (Schoenfelder, Sexton et al. 2010). 

Πιθανότατα η περιοχή στην οποία εδράζονται στα χρωμοσώματα και η οργάνωσή τους σε 

χρωμοσωμικές περιοχές (chromosome territories) στο μεσοφασικό πυρήνα να έχουν κύριο ρόλο. 

Επιπλέον, ίσως η γειτνίασή τους στα  μεταγραφικά εργοστάσια να διευκολύνει τη συντονισμένη τους 

έκφραση. Ακόμα μπορεί να μοιράζονται ιστοειδικούς μεταγραφικούς παράγοντες που εδράζονται 

στα παραπάνω. Το ερώτημα όμως που παραμένει αναπάντητο και αφορά τόσο τους υπό μελέτη 

γενετικούς τόπους όσο και το γενικότερο πεδιό του συνεντοπισμού στα εργοστάσια RNA 

Πολυμεράσης ΙΙ, σχετίζεται με τη διαδοχή των γεγογότων. Δηλαδή, πρώτα υφίσταται η γειτνίαση των 

χρωματινικών περιοχών ή η πολυμεράση έχει ενεργό ρόλο στο σχηματισμό τους; Όποια από τις δύο 

περιπτώσεις και να ισχύει το γεγονός παραμένει ότι η σύνδεση των περιοχών στα ίδια εργοστάσια 

καθορίζει με τη σειρά της τη χωροταξική οργάνωση του γονιδιώματος στο μεσοφασικό πυρήνα. 

 Στους ανώτερους ευκαρυώτες η υποπυρηνική θέση των αλληλομόρφων εμπλέκεται στη 

ρύθμιση της έκφρασής τους. Συνδυαστικά αποτελέσματα από πειράματα χρώσης χρωμοσωμάτων-

DNA FISH και RNA-DNA FISH για τους Ifnγ και IfnγR1 γενετικούς τόπους αποκάλυψαν ότι για τις 

αλληλεπιδράσεις αξιοποιείται μόνο το ένα από τα δύο αλληλόμορφα του κάθε γενετικού τόπου και 

ειδικότερα εκείνοι οι γενετικοί τόποι που ανήκουν στο ίδιο χρωμόσωμα και ότι το γονίδιο του 

υποδοχέα εκφράζεται από το ένα αλληλόμορφο που συνεντοπίζεται με την Ifnγ. Τα μονοαλληλικά 
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εκφραζόμενα γονίδια αποτελούν ιδανικό μοντέλο για να μελετήσει κανείς τη γονιδιακή ενεργότητα 

και την πυρηνική τοποθέτηση (Takizawa, Gudla et al. 2008).  

Εκτός από τις καλά χαρακτηρισμένες διαδικασίες του εντυπώματος και της 

απενεργοποίησης του Χ χρωμοσώματος, μονοαλληλική  έκφραση έχει παρατηρηθεί για αρκετά 

γονίδια κυτοκινών αλλά και σε ένα αυξανόμενο αριθμό γονιδίων που συμμετέχουν στη 

διαφοροποίηση και την ανάπτυξη (Gimelbrant, Hutchinson et al. 2007). Και στη συγκεκριμένη 

εργασία παρατηρήθηκε μονοαλληλική  έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα 1 στα  άωρα CD4+ και 

Τh1 λεμφοκύτταρα. Μάλιστα φάνηκε ότι το IfnγR1 αλληλόμορφο που γειτνιάζει με την Ifnγ έχει μία 

τάση να βρίσκεται σε ένα μεταγραφικό εργοστάσιο σε σύγκριση με το αλληλόμορφο που δε 

συνεντοπίζεται με την Ifnγ. Οι λεπτομερείς μηχανισμοί που διέπουν το φαινόμενο της 

μονοαλληλικής έκφρασης τόσο του υποδοχέα της IFNγ αλλά και γενικότερα των διαφόρων γενετικών 

τόπων που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία παραμένουν ένα αντικείμενο υπό μελέτη. Αξίζει να 

διευρευνηθεί το πόσο σταθερή είναι η μονοαλληλική έκφραση, σε ποιο χρονικό αναπτυξιακό 

παράθυρο γίνεται ο αποκλεισμός του ενός από τα δύο αλληλόμορφα, αλλά και τη στοχαστικότητα 

του φαινομένου σε σχέση με τη γονιδιακή ρύθμιση και τη φυσιολογική λειτουργία των γενετικών 

τόπων. Παρόλα αυτά θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η μονοαλληλική έκφραση συνδέεται με την 

πυρηνική οργάνωση (Yang and Kuroda 2007).  

   Ένας μεταγραφικός παράγοντας που εκφράζεται καθολικά στους ιστούς και έχει ενεχθεί 

στις χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις είναι ο CTCF.   Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει πολλαπλές θέσεις 

πρόσδεσης στο γονιδίωμα και μπορεί να αλληλεπιδρά με πολλούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να 

έχει διάφορους ρόλους στη μεταγραφική ενεργοποίηση και πυρηνική οργάνωση (Ohlsson, 

Lobanenkov et al. 2010). Πειράματα μελέτης της έκφρασης, έδειξαν  ότι ο CTCF εκφράζεται στο 

σύστημα διαφοροποίησης των άωρων CD4+ , Th1 και Th2 λεμφοκυττάρων. Επίσης, έπειτα από 

ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης στους παραπάνω κυτταρικούς τύπους, δείχθηκε στρατολόγηση του 

CTCF στην περιοχή του υποκινητή του IfnγR1 στα άωρα και Τh1 κύτταρα, όπου και παρατηρούνται 

οι αλληλεπιδράσεις (σε αντίθεση με τα Τh2 κύτταρα που η πρόσδεση ήταν σημαντικά μειωμένη). Ο 

λεπτομερής τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η κυτταροειδική πρόσδεση του CTCF στη χρωματίνη 

παραμένει ανεξιχνύαστος. Μελέτες από το εργαστήριο του Wilson (Sekimata, Perez-Melgosa et al. 

2009) αποκάλυψαν ότι η πρόσδεση του CTCF και η CTCF εξαρτώμενη δημιουργία χρωματινικών 

θηλιών εξαρτάται από τον Th1-ειδικό μεταγραφικό παράγοντα T-bet. Έτσι και στη συγκεκριμένη 

μελέτη,  η στρατολόγηση του T-bet στον υποκινητή του IfnγR1 γονιδίου φάνηκε να ακολουθεί το ίδιο  

πρότυπο με τον CTCF, έπειτα από ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης στα άωρα, Τh1 και Τh2 κύτταρα.  
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Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του CTCF στις Ifnγ-IfnγR1 αλληλεπιδράσεις  αποκαλύφθηκε με 

τη χρήση ChIP-loop πειραμάτων (Cai, Lee et al. 2006), όπου το αντίσωμα για CTCF μπορούσε να 

ανοσοκατακρημνίζει τα 3C προϊόντα μεταξύ του IfnγR1 και των ρυθμιστικών στοιχείων της Ifnγ. Αυτά 

τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της παρουσίας του CTCF στις χρωματινικές θηλιές των υπο μελέτη 

γενετικών τόπων.  

Ο ενεργός ρόλος του παραπάνω παράγοντα στη δημιουργία και διατήρηση της 

τρισδιάστατης δομής του  Ifnγ-IfnγR1 συστήματος ερευνήθηκε με την καταστολή του CTCF 

μυνήματος μέσω short hairpin RNAs, τα οποία εισήχθησαν στα Τh1 κύτταρα με τη βοήθεια ρετροϊών. 

Έτσι προέκυψε ότι απουσία του παράγοντα οι αλληλεπιδράσεις μειώνονται σημαντικά και το ίδιο 

συμβαίνει με τη μονοαλληλική έκφραση του γονιδίου IfnγR1. 

Οι χρωματινικές παράμετροι που μπορεί να ρυθμίζουν την πρόσδεση του CTCF στις θέσεις 

στόχους είναι τόσο η συνδυαστική χρήση των δακτυλίων ψευδαργύρου στις διάφορες θέσεις 

στόχους στο γονιδίωμα αλλά και η μεθυλίωση του DΝΑ. Η μεθυλίωση του DNA είναι μία διαδικασία 

που έχει συσχετιστεί με μόνιμη γονιδιακή σίγηση (απενεργοποίηση Χ χρωμοσώματος, αποτύπωση) 

και γενικά αποτελεί μια πιο σταθερή επιγενετική τροποποίηση σε σύγκριση με τις αναστρέψιμες 

τροποποιήσεις των ιστονών. Στα θηλαστικά, η μεθυλίωση του DNA  πραγματοποιείται στις κυτοσίνες 

σε CpG δινουκλεοτίδια. Αυτά απαντώνται σε συστοιχίες που ονομάζονται “νησίδες CpG”  και είναι 

παρούσες στις 5’-ρυθμιστικές περιοχές πολλών γονιδίων. Υπολογίζεται ότι περίπου 60-70% όλων 

των νησίδων του γονιδιώματος είναι μεθυλιωμένες. Πιο συγκεκριμένα, η επιγενετική ρύθμιση μέσω 

DNA μεθυλίωσης είναι καίριας σημασίας για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος  αφού 

εμπλέκεται στην ανάπτυξη των Τ κυττάρων στο θύμο, στην επιλογή CD4 ή CD8 κυττάρων, στα γονίδια 

του TCR και στη λειτουργία των Τ κυττάρων μέσω της γονιδιακής ρύθμισης διαφόρων γονιδίων των 

κυτοκινών (Wilson, Makar et al. 2005).   

Σε ότι αφορά τον CTCF, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να προσδένεται και να δρα σε μη-

μεθυλιωμένες περιοχές (Hark, Schoenherr et al. 2000) καθώς επίσης και ότι η αδυναμία πρόσδεσης 

του CTCF προκαλεί μεταγραφική σίγηση μέσω αύξησης των επιπέδων μεθυλίωσης του DNA 

(Davalos-Salas, Furlan-Magaril et al. 2011).  Συνεπώς, έπειτα από χημική τροποποίηση του 

γονιδιοματικού DNA με δισουλφίδιο, μελετήθηκε ο ρόλος της DNA μεθυλίωσης στο σύστημα Ifnγ- 

IfnγR1 και φάνηκε ότι υπάρχει τόσο μεθυλιωμένο όσο και μη μεθυλιωμένο πρότυπο σε μία περιοχή 

που εντοπίζεται μεταξύ του πρώτου εξονίου και εσονίου του γονιδίου IfnγR1. Επώαση με το 

φαρμακολογικό σκεύασμα 5-Aza-2’-deoxycytidine (5’-Aza) έδειξε ότι η αναστολή της μεθυλίωσης 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου IfnγR1, η οποία 

ακολουθούνταν από αύξηση των επιπέδων αλληλεπίδρασης των Ifnγ-IfnγR1 και αύξηση του 
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ποσοστού των κυττάρων με μονο- και δι-αλληλική έκφραση του IfnγR1 στα Τh2 κύτταρα (όπου, υπό 

φυσιολογικές συνθήκες δεν παρατηρούνται χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις ούτε σημαντική 

έκφραση του υποδοχέα). Συμπερασματικά μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η διαφορική μεθυλίωση 

στη γονιδιοματική περιοχή του IfnγR1 καθορίζει την πρόσδεση των T-bet και CTCF και ταυτόχρονα 

καθορίζει το πρότυπο της μονοαλληλικής αλληλεπίδρασης και έκφρασης του γονιδίου IfnγR1. 

 
Εικόνα 30: Μοντέλο μεταγραφικής ρύθμισης του γενετικού τόπου IfnγR1 στο σύστημα διαφοροποίησης των άωρων CD4+, 
Th1 και Τh2 λεμφοκυττάρων. 
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6.2.  Μεταγραφή και κυτταρική φυσιολογία 
 

           Παρατηρήθηκε λοιπόν για πρώτη φορά η συρρύθμιση στο γονιδιοματικό επίπεδο του 

γενετικού τόπου IfnγR1του πρώτου υποδοχέα της κυτοκίνης IFNγ, από ρυθμιστικά στοιχεία της ίδιας 

της κυτοκίνης. Πέρα από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο μοριακός μηχανισμός του 

συγκεκριμένου φαινομένου, πρέπει κανείς να εξετάσει και τη σημασία της γονιδιακής ρύθμισης στο 

επίπεδο της σηματοδότησης και της φυσιολογίας του κυττάρου. Είναι γνωστό ότι η κατάλληλη 

σηματοδότηση από IFNγ είναι απαραίτητη για την πλήρη διαφοροποίηση των Th1 κυττάρων, οπότε 

μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο μεταγραφικός μηχανισμός έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

γονίδια των οποίων τα πρωτεϊνικά προϊόντα ανήκουν στο ίδιο σηματοδοτικό μονοπάτι να αξιοποιούν 

τα ίδια ρυθμιστικά στοιχεία για τη μεταγραφή τους. Με την παρούσα μελέτη ενισχύεται η άποψη 

της συνεργασίας και γειτνίασης γενετικών τόπων σε συγκεκριμένο υποπυρηνικό χώρο με απόροια 

τη βελτιωμένη, αποτελεσματική  και συντονισμένη μεταγραφική ρύθμιση (Schoenfelder, Sexton et 

al. 2010).  

                Αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τη σχέση που έχουν τα συγκεκριμένα μόρια εξωκυττάρια,  

στο σηματοδοτικό μονοπάτι της IFNγ, φαίνεται αλληλεπιδρούν και ενδοκυττάρια. Ειδικότερα, η IFNγ 

που εισάγεται στο κύτταρο, σχηματίζει σύμπλοκο με τα IFNγR1, STAT1α και NPI1 (nuclear importin 

1) μόρια και όλο μαζί το σύμπλοκο βοηθά στην πυρηνική μετατόπισή του (Ahmed, Burkhart et al. 

2003). Συνεπώς, η σπουδαιότητα του μηχανισμού μπορεί να είναι διπλή γιατί με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται ο μεταγραφικός αλλά και αναπτυξιακός έλεγχος της γονιδιακής ρύθμισης των Ifnγ-

IfnγR1 γενετικών τόπων. Ο παραπάνω έλεγχος βασίζεται τόσο στην in trans δράση των μεταγραφικών 

παραγόντων CTCF και T-bet όσο και στην in cis φυσική γειτνίαση των χρωματινικών περιοχών στον 

πυρηνικό χώρο. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο υποκινητής IfnγR1 δεν περιέχει το κλασικό 

ΤΑΤΑ κουτί που χρησιμεύει για τη στρατολήγηση του προεναρκτήριου συμπλόκου της μεταγραφής, 

δηλαδή του πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου TFIID μαζί με άλλους γενικούς μεταγραφικούς παράγοντες 

και την RNA πολυμεράση ΙΙ, ενισχύεται η σπουδαιότητα του φαινομένου, αποκαλύπτωντας την 

πιθανή χρησιμότητα του δανεισμού των ρυθμιστικών στοιχείων της Ifnγ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι ο T-bet, ένας μεταγραφικός παράγοντας ειδικός για τα Th1 κύτταρα μπορεί και 

αλληλεπιδρά με τον παράγοντα Sp1 (Lee, Avni et al. 2004).  

                 Υποθέτουμε λοιπόν, ότι στα άωρα CD4+ και Τh1 κύτταρα οι συντηρημένες περιοχές της Ifnγ 

έρχονται κοντά με το γενετικό τόπο του IfnγR1, ώστε τα ρυθμιστικά στοιχεία της Ifnγ να οδηγήσουν 

σε ισχυρή μεταγραφή του γονιδίου IfnγR1. Επιπρόσθετα, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι 

κάποιοι υποκινητές, όπως του γονιδίου της p53, δεν έχουν κουτί TATA για να μην υπόκεινται σε 

μεταγραφική σίγηση (Smale 1997). Συνεπώς, στην περίπτωση του IfnγR1, η καταστολή της 
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μεταγραφής μπορεί να μην προέρχεται από κάποιο κατασταλτικό παράγοντα, αλλά να εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση με τα ρυθμιστικά στοιχεία της Ifnγ. Η παραπάνω υπόθεση συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της διατριβής, αφου στα Th2 κύτταρα που δεν υπάρχει Ifnγ-IfnγR1 αλληλεπίδραση, 

δεν υπάρχει και μεταγραφή του υποδοχέα.  

 

Εκτός από τα προηγούμενα, σημαντική παρατήρηση ήταν ότι και τα γονίδια  που 

κωδικοποιούν τις δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες για ένα λειτουργικό υποδοχέα της IFNγ εκφράζονται 

σε υψηλά επίπεδα στα άωρα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα ενώ ο IfnγR1 εκφράζεται κυρίως στα Th1 και ο 

IfnγR2 στα Th2 κύτταρα. Τα άωρα CD4+ T λεμφοκύτταρα διαθέτουν ένα βαθμό πολυδυναμικότητας, 

αφού μπορούν να διαφοροποιηθούν περαιτέρω προς Th1, Th2 και Th17 κυτταρικές γενεαλογίες. Για 

να διαφοροποιηθούν προς κάποιο συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο και σχετικά γρήγορα ώστε να 

μπορέσει ο οργανισμός να αντιμετωπίσει μια ανοσολογική πρόκληση, πρέπει να είναι 

προετοιμασμένα να δεχτούν το κατάλληλο σήμα. Ένας ενδεχόμενος τρόπος ρύθμισης, είναι με το να 

εκφράζουν τους υποδοχείς των σημάτων αυτών, όπως τους υποδοχείς της IFNγ. Τα Τh1 κύτταρα 

εκφράζουν τον υποδοχέα 1 γιατί πέρα από τη δράση του στο JAK-STAT μονοπάτι, αξιοποιείται (όπως 

προαναφέρθηκε) και στη μεταγραφική ρύθμιση μέσω του σχηματισμού συμπλόκου με την IFNγ 

(Ahmed and Johnson 2006).  

Ακόμη, έλειψη σηματοδότησης από την IFNγ εξαιτίας της απουσίας της IFNγR2 υπομονάδας 

του υποδοχέα, αποτελεί ένα μηχανισμό προστασίας του κυττάρου από το σήμα που σταματά τον 

πολλαπλασιασμό (anti-proliferative signals) και δίνεται από την ίδια την IFNγ και επιπλέον η απώλεια 

του υποδοχέα φαίνεται να είναι απόρροια της IFNγ σηματοδότησης (Bach, Aguet et al. 1997). 

Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σχέση μεταξύ της θέση και της λειτουργίας των 

γενετικών τόπων αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει 

βοηθήσει και η ανάπτυξη τεχνικών που βασίζονται στην οπτικοποίηση της θέσης, όπως η in situ 

υβριδοποίηση, και τεχνικών μεγαλύτερης ανάλυσης, όπως η 3C. Οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες 

έχουν οδηγήσει στη συστηματική και αμερόληπτη μελέτη των κανόνων που διέπουν την οργάνωση 

της χρωματίνης και τη γονιδιακή ρύθμιση.  

Μια άλλη σημαντική παράμετρος στη μελέτη των χρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων είναι 

το κατά πόσο τα φαινόμενα αυτά είναι δυναμικά ή στατικά. Στο σύστημά μας οι αλληλεπιδράσεις 

φαίνεται να είναι δυναμικές, αφού η Ifnγ-IfnγR1 γειτνίαση παρατηρείται μόνο στα άωρα και τα Th1 

αλλά όχι στα Τh2 κύτταρα. Για να αποδειχθεί όμως πλήρως η δυναμικότητα του φαινομένου, 

χρειάζεται να γίνουν πειράματα μικροσκοπίας σε ζωντανά κύτταρα. Μπορεί βέβαια να μην είναι 
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ξεκάθαρο ακόμα ποιό είναι το εναρκτήριο σήμα ή με ποιο μηχανισμό δημιουργούνται, 

καθιερώνονται ή χάνονται, αλλά φαίνεται να είναι αναπτυξιακά ελεγχόμενες και να έχουν σημαντικό 

ρόλο στη μεταγραφή. Παρόλα αυτά, για την πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

χρωματινική τοπολογία σχετίζεται με τη λειτουργία του γονιδιώματος, είναι σημαντικό να 

χαρτογραφηθούν συστηματικά οι γονιδιοματικές αλληλεπιδράσεις. Επιπρόσθετα,  πρέπει να γίνουν 

μελέτες knock-out ή knock down ώστε να ταυτοποιηθούν μεμονωμένοι παράγοντες, αλλά και 

πρωτεϊνικά σύμπλοκα που δημιουργούν και διατηρούν τις φυσικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον 

πρέπει να εξακριβωθεί εάν οι χωροταξικές αλλαγές είναι άμεση αιτία ή συνέπεια των αλλαγών στη 

λειτουργία του γονιδιώματος, ή εάν τελικά αντανακλούν έμμεσα άλλα πυρηνικά φαινόμενα. Γενικά, 

παραμένει ανοικτό το θέμα της στοχαστικότητας των συγκεκριμένων βιολογικών φαινομένων ώστε 

να μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους και να δοθεί η δυνατότητα για κατάλληλους και 

αποτελεσματικούς φαρμακολογικούς χειρισμούς.   

 

6.3.  Ιατρικές προεκτάσεις 
 

Το  μοντέλο συρρύθμισης  Ifnγ-IfnγR1 στον πυρηνικό χώρο, παρέχει τόσο μόρια όσο και 

μηχανισμούς στόχους για φαρμακολογική ρύθμιση και θεραπεία διαφόρων παθολογικών 

καταστάσεων. Αρχικά, το πεδίο των χρωματινικών αλληλεπιδράσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

ένας σημαντικός παράγοντας με πιθανές προεκτάσεις σε ανθρώπινες καρκινογενέσεις ή αυτοάνοσα 

νοσήματα. Για παράδειγμα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες όπως 

το λέμφωμα Burkitt. Στο συγκεκριμένο λέμφωμα Β λεμφοκυττάρων πραγματοποιείται μετατόπιση 

του ογκογονιδίου MYC στο γενετικό τόπο των ανοσοσφαιρινών, κυρίως στην περιοχή της IGH. Οι 

μετατοπίσεις λαμβάνουν χώρα όταν τα δύο αλληλόμορφα IGH και MYC βρίσκονται κοντά το ένα με 

το άλλο και μάλιστα στο ίδιο μεταγραφικό εργοστάσιο  (Roix, McQueen et al. 2003; Osborne, 

Chakalova et al. 2007).  Δεδομένου του συσχετισμού διαφόρων SNPs τόσο της Ifnγ όσο και του IfnγR1 

με καρκίνο του ορθού και του παχέως εντέρου (Slattery, Lundgreen et al. 2011) θα μπορούσε κανείς 

να καταλάβει τη σημασία της ελεγχόμενης μεταγραφικής ρύθμισης στον τρισδιάστατο πυρήνα των 

παραπάνω γενετικών τόπων στην ογκογένεση.  Εκτός από τα παραπάνω, απορρύθμιση της 

διαφοροποίησης και δράσης των Th1 κυττάρων καθώς επίσης και προβληματική σηματοδότηση 

μέσω IFNγ και του υποδοχέα της (Prando, Boisson-Dupuis et al. 2010), μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην αντιμετώπιση ενδοκυττάριων παθογόνων (ιών και βακτηρίων) (Kidd 2003),  αλλεργικών 

αντιδράσεων (Teixeira, Fonseca et al. 2005) και αυτοάνοσων καταστάσεων.   
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Η κατανόηση των ανθρωπίνων ασθενειών μπορεί ακόμα να επωφεληθεί από την έρευνα 

πάνω στη γονιδιακή ρύθμιση μέσω της πυρηνικής αρχιτεκτονικής, η οποία οφείλεται στα διάφορα 

πυρηνικά οργανίδια αλλά και στον CTCF. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι επιγενετικές αλλαγές στις 

θέσεις πρόσδεσης του CTCF ή άλλες αλλαγές που περιλαμβάνουν μεταλάξεις στους δακτύλους 

ψευδαργύρου είτε τις μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις ή ακόμα και την αλληλεπίδρασή του με 

άλλους παράγοντες μπορεί να επιδρούν τόσο «τοπικά» σε συγκεκριμένα γονίδια στόχους, αλλά και 

γενικότερα, επηρεάζοντας όλο το τρισδιάστατο χρωματινικό δίχτυο του πυρήνα, με πλειοτροπικό 

τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία στο επίπεδο του γονιδιώματος 

(genome wide) από το εργαστήριο του Gomez-Skarmeta όπου εξετάζεται η συντήρηση των θέσεων 

πρόσδεσης του CTCF μεταξύ των θηλαστικών και γίνεται συσχέτισή τους με γονίδια που σχετίζονται 

με ασθένειες (Martin, Pantoja et al. 2011). Τονίζεται, λοιπόν, η σπουδαιότητα στις μεταλλαγές μέσα 

σε μη κωδικές περιοχές και η σχέση μεταξύ διαφόρων γονιδίων (στόχων των συγκεκριμένων 

περιοχών) με ανθρώπινες ασθένειες.  
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Long-range genomic interactions epigenetically
regulate the expression of a cytokine receptor
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Current research on the cytokine-mediated signalling towards the
polarization and differentiation of a T-helper cell lineage lacks
mechanistic insights on the transcriptional regulation of cytokine
receptor genes. Here, we propose a new mechanism for the
transcriptional regulation of the interferon gamma receptor 1
gene via long-range intrachromosomal interactions with the Ifnc
locus mediated by the protein CTCF. These interactions sustain
the monoallelic expression of the differentially methylated IfncR1
gene and are persistent on blockade of active transcription. Our
findings suggest that regulatory elements for a cytokine gene
locus can also positively regulate the transcription of its receptor.
Keywords: CD4þ cells; ChIP-loop; IFN-g signalling;
RNA–DNA FISH; 3C
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INTRODUCTION
Naı̈ve CD4þ T cells can differentiate into different cell lineages
such as the T-helper type 1 (TH1), TH2 and TH17 cells, depending
on the antigenic stimulus and the cytokine milieu they encounter.
These discrete differentiation programmes are initiated and main-
tained based on the master transcriptional regulators expressed by
the different cell subtypes and the signature cytokines secreted [1].

T-cell receptor-mediated activation of naı̈ve CD4þ T cells leads
to transcriptional activation of GATA3, signal transducer and
activator of transcription (STAT)6 activation and interleukin-2
(IL-2) production. Their cumulative effect is the production of IL-4
during the initiation of the TH2 polarization process [2]. On the
other hand, the TH1-specific differentiation programmes are
initiated by STAT1, which is activated in response to interferon-g
(IFN-g) and IL-27. STAT1 activates T-bet, the master transcriptional

activator of the TH1 cell lineage, which upregulates the production of
IFN-g and the expression of the IL-12 receptor-b2 [3]. Crosslinking of
the IL-12 cytokine to its receptor leads to the activation of STAT4,
which together with T-bet bind to regulatory elements of the Ifng gene
locus and activates Ifng expression [4,5]. Thus, this positive feedback
loop regulates the generation of TH1 cells.

Importantly, in TH1 cells, STAT1 activation on IFN-g engage-
ment requires a functional IFN-g receptor consisted of two
subunits, namely the IFN-gR1 (ligand-binding chain) and
IFN-gR2 [6,7]. The IFN-g–STAT1 signalling pathway leads to
antiproliferative effects on a wide range of cell types preventing
tumour progression and killing of pathogen-infected cells [6].
In contrary, TH1 cells that are among the main producers of
IFN-g are shielded from its antiproliferative effects, owing to
downregulation of the IFN-gR2 chain.

So far, research concerning TH1 cell differentiation pro-
grammes has focused mainly on specific epigenetic changes
regulating the expression of the Ifng gene locus and the master
transcriptional regulator T-bet [8], but there is limited information
about the transcriptional regulation of the Ifng receptor genes,
which are of fundamental importance, as their expression leads to
proper IFN-g–STAT1 signalling and thus TH1 cells polarization.

In this report, we present a long-range monoallelic intrachromo-
somal interaction between the Ifng and IfngR1 gene loci in non-
differentiated CD4þ cells and cells of the TH1 cell lineage but not
in TH2 cells. Chromosome conformation capture (3C) experi-
ments revealed that the IfngR1 gene promoter comes in close
proximity with the Ifng gene as well as previously characterized
downstream regulatory elements of the latter. Remarkably, this
monoallelic DNA interaction supports the monoallelic expression
of the IfngR1 gene. Such an intrachromosomal interaction is not
dependent on active transcription as it is not affected on RNA
Polymerase II blockade in IfngR1-expressing cells. CTCF protein,
whose IfngR1 binding might be facilitated by T-bet, mediates the
Ifng–IfngR1 interaction. In addition, the monoallelic IfngR1
interaction and expression could be owing to the differential
methylation of its promoter region. The mechanism we present
here, where regulatory elements for a cytokine gene locus might
directly regulate the expression of the cytokine receptor gene,
provides insights as of how a positive feedback regulatory loop,
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responsible for TH1 cell differentiation, is regulated at the
transcription level.

RESULTS AND DISCUSSION
Cell-specific colocalization of Ifnc and IfncR1 loci
The aim of our study was to decipher regulatory mechanisms that
govern the transcriptional activation of the IfngR1 and IfngR2
genes located on mouse chromosomes 10 and 16, respectively
(Fig 1A). In the present study, we have used the well-established
in vitro differentiation system of CD4þ T cells into the TH1 and
TH2 cell lineages. Initially, we analysed the expression profile of
the signature cytokine genes Il4 and Ifng that were found to be
specifically expressed in TH2 and TH1 cells, respectively, as
expected (Fig 1B). We then analysed the messenger RNA
expression levels of the two IfngR genes. IfngR1 was highly
expressed in naive CD4þ cells and TH1 cells while IfngR2 was
highly expressed in naive CD4þ and TH2 cells (Fig 1B).

To study the subnuclear localization pattern of the Ifng cytokine
gene and its receptor gene loci IfngR1 and IfngR2, we performed
DNA fluorescence in situ hybridization (DNA-FISH). We per-
formed DNA-FISH for the Ifng and IfngR1 gene loci (Fig 1C). We
counted the percentage of cells with either mono- or biallelic
colocalization of the two loci. The most CD4þ cells and cells of
the TH1 cell lineage showed monoallelic versus biallelic
colocalization. On the contrary, decreased levels of colocaliza-
tion were detected in the TH2 cell lineage and mouse embryonic
fibroblasts (MEFs) (Fig 1C,D). On the basis of the quantitative
reverse transcriptase PCR (RT–PCR) results (Fig 1B), we observed
that the IfngR1-expressing cell types (CD4þ , TH1 cells) showed
considerable levels of colocalization between the Ifng and IfngR1
gene loci. Therefore, we speculated that there might be an
underlying mechanism for the transcriptional regulation of the
IfngR1 gene from the Ifng locus.

The cell volume of the different cell types under study was
similar (supplementary Fig S1A online). We also measured the
distance between the two proximal signals of the Ifng-IfngR1
alleles as well as for the more distant ones, and we found that the
median for the distance of the proximal alleles was much lower in
CD4þ cells and TH1 cells compared with the TH2 cells
(supplementary Fig S1B online). The Kolmogorov–Smirnov test
for the distribution of allele distances in the different T-cell types
confirmed these results (supplementary Fig S2 online). Therefore,
we concluded that the differences in the percentage of cells with
colocalized Ifng-IfngR1 alleles were not due to differences in the
cell volume of the different cell types but colocalization rather
represented a cell-specific effect.

To extend our hypothesis about long-range chromosomal
interactions regulating gene expression, we performed DNA-FISH
experiments for the Ifng and IfngR2 gene loci and found that only
a low percentage of cells showed colocalization of the two loci
(Fig 1D and supplementary Fig S3 online). In line with the previous
experiments, we performed DNA-FISH experiments for the IfngR1
and IfngR2 gene loci, and the percentage of cells with colocalized
alleles was also low (Fig 1D; supplementary Fig S3B online).

Our next question was whether the colocalization between
the Ifng and IfngR1 gene loci, which both lie on the same
chromosome, was intra- or interchromosomal. To answer this
question, we performed DNA-FISH for the Ifng and IfngR1 gene
loci in combination with chromosome painting for mouse

chromosome 10 (supplementary Fig S3C online). We found the
interaction to occur between the two loci within the same
chromosome in 100% of CD4þ cells and in 99% of the TH1 cells
examined. Therefore, the colocalization observed between the
Ifng and IfngR1 gene loci is intrachromosomal.

Physical proximity of the Ifnc and IfncR1 gene loci
Complementary to our DNA-FISH results, to identify the interact-
ing DNA elements between the Ifng and IfngR1 gene loci, we
performed the 3C assay. We digested the chromatin of non-
differentiated CD4þ T cells to generate genomic fragments that
contained known regulatory elements [8–10]. We detected
specific interactions between the IfngR1 promoter-containing
fragment and various fragments mapping on the Ifng locus
containing the Ifng gene, the conserved non-coding sequence 2,
and two regions with DNAse I hypersensitive sites þ 29 and
þ 46 kb downstream of the Ifng transcription start site (Fig 2).

Ifnc-receptor genes are monoallelically expressed
The 3C technology is based on formaldehyde crosslinking and is
able to detect close physical interactions mediated by protein
factors in the range of 2.4 Å distance [11]. Therefore, we
speculated that the IfngR1 gene might use the interacting
regulatory elements of the Ifng locus for its transcriptional
regulation. To test this hypothesis, we studied the allelic
expression profile of the IfngR1 gene using RNA–DNA FISH
experiments and found that IfngR1 was expressed mainly by non-
differentiated CD4þ cells and TH1 cells in a monoallelic manner
(Fig 3A,D). Importantly, the total mRNA levels of the IfngR1 gene
as quantitated with the RT–PCR experiments (Fig 1B) were in
accordance with its allelic expression profile as deduced by the
RNA–DNA FISH experiments.

Next, we studied the allelic expression profile of the IfngR2
gene by RNA–DNA FISH experiments (Fig 3B) and found that, in
accordance with the RT–PCR results, non-differentiated CD4þ

cells and TH2 cells monoallelically expressed IfngR2 (Fig 3D). We
concluded that the IfngR1 and IfngR2 genes are alternatively
expressed in TH1 and TH2 cells in a monoallelic manner while
they are both expressed in non-differentiated CD4þ cells. As far
as IFN-g expression pattern is concerned, it was found to be
expressed mainly in a biallelic manner in TH1 cells (Fig 3C,D).

To gain insight into the functional significance of the
intrachromosomal interaction between the Ifng-IfngR1 gene loci
and the regulation of the monoallelic IfngR1 gene transcription,
we performed DNA-FISH for the two loci combined with RNA
fluorescence in situ hybridization for the IfngR1 gene (Fig 3E). We
found that a high percentage of the IfngR1-expressing alleles
colocalized with the Ifng locus in non-differentiated CD4þ cells
and in TH1 cells (Fig 3F). Taken together, our data suggest that the
monoallelic interaction between the Ifng and IfngR1 gene loci is
highly correlated with the monoallelic expression of the latter.

Ifnc-IfncR1 interactions are independent of transcription
A common mechanism of transcriptional regulation is that
coregulated gene loci colocalize with RNA Polymerase II
(RNA-PolII) factories [12] by looping out of their chromosome
territories. To test this hypothesis, we performed immuno-
histochemistry experiments with specific antibodies for the
phosphorylated and active form of RNA-PolII, in combination

Ifng locus transcriptionally regulates its receptor
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with DNA-FISH for the Ifng and IfngR1 gene loci in non-
differentiated CD4þ T cells. We found that 75% of the Ifng
alleles that monoallelically colocalized with the IfngR1 locus
interacted with RNA PolII factories. Moreover, 88% of the IfngR1
alleles monoallelically colocalizing with the Ifng locus interacted
with RNA PolII factories (Fig 4A). Statistical analysis of the
experiment revealed that there is a statistically significant
tendency (P-value¼ 0.01) for the colocalizing Ifng-IfngR1 alleles

to interact with RNA PolII factories. As the IfngR1 gene is
expressed in these cells, it is possible that regulatory elements of
the Ifng locus are utilized by the IfngR1 gene to positively regulate
its transcription.

Moreover, we wanted to test if the Ifng-IfngR1 loci were
found colocalized owing to the transcription process, or
whether colocalization was an active process that takes place to
facilitate gene regulation. Towards this direction, we treated
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non-differentiated CD4þ cells with the RNA polymerase inhibitor
a-amanitin. We performed semiquantitative RT–PCR experiments
for the IfngR1 nascent RNA and found that 2-h treatment of the
cells with a-Amanitin was enough to block its transcription
(Fig 4B). We then performed DNA-FISH for the Ifng and IfngR1
gene loci and found that the colocalization was also not affected
by the addition of a-Amanitin (Fig 4C). Therefore, blocking of
transcription by RNA PolII inhibition did not disrupt Ifng–IfngR1
intrachromosomal interactions, but negatively affects IfngR1
expression. A possible explanation is that once the long-range
interactions are formed on transcription factories they are stable
and other protein factors exist that are responsible for their
maintenance. Taking into account these results, we conclude that

the Ifng–IfngR1 interactions take place in RNA PolII factories but
are independent of active transcription of the two loci.

CTCF-mediated intrachromosomal interactions
Long-range chromosomal interactions are mediated by transcrip-
tion factor complexes and proteins with a general chromatin
organizing activity [13], such as CTCF [14], so we tested whether
CTCF is involved in the regulation of the Ifng–IfngR1 interactions.
CTCF was expressed in all T-cell lineages under study (Fig 4D,E).
Therefore, although CTCF was expressed in all T-cell types
examined, the Ifng–IfngR1 interaction was detected only in non-
differentiated CD4þ cells and TH1 cells. To test for differences in
the TH2 cells, we performed chromatin immunoprecipitation
(ChIP) experiments for CTCF and found that it was recruited on the
IfngR1 promoter in non-differentiated CD4þ cells (Fig 4F), TH1
cells and in much lower levels in TH2 cells (Fig 4G). We also
performed ChIP against T-bet and found that it was also recruited
on the IfngR1 promoter in the same cell types as CTCF (Fig 4H).
More importantly, targeting of CTCF mRNA using retrovirally
expressed short-hairpin RNAs in TH1 cells (supplementary Fig S4
online) resulted in the reduction of the IfngR1 mRNA levels
(Fig 5A), the reduction in the colocalization of the Ifng-IfngR1
gene loci (Fig 5B) and also the reduction of the IfngR1-expressing
TH1 cells (Fig 5C).

To test the hypothesis that CTCF protein is recruited on these
loci and allows the Ifng–IfngR1 interaction, we performed a
ChIP-loop assay [15]. The assay was based on CTCF immuno-
precipitation of chromatin from non-differentiated CD4þ cells
and subsequent 3C analysis. We could detect the CTCF-bound
chromatin fragments between the IfngR1 promoter fragment and
the same chromatin regions of the Ifng gene locus (Fig 5D)
as we have previously detected with the 3C approach (Fig 2).
Taken together, the above experiments clearly demonstrate
the participation of CTCF in the IfngR1 expression and in the
intrachromosomal Ifng–IfngR1 interactions.

As these results support the hypothesis that CTCF is involved in
mediating the Ifng–IfngR1 interactions, we wondered if this could
be explained by the differential recruitment of CTCF onto one of
the two IfngR1 alleles owing to differential DNA methylation.
Therefore, we employed bisulphite modification of DNA and we
found that a CpG-predicted IfngR1 promoter region was both non-
methylated and methylated (Fig 5E). These results correlate well
with the monoallelic expression of the IfngR1 gene and suggest
that the non-methylated IfngR1 allele might allow CTCF and T-bet
binding that in turn mediate a monoallelic intrachromosomal
interaction with the Ifng locus. To further support the latter
findings, we studied the effect of 5-Aza-20-deoxycytidine (5-Aza),
a drug known to cause DNA demethylation, on IfngR1 transcrip-
tional regulation in TH2 cells, which lack considerable IfngR1
mRNA expression and Ifng-IfngR1 colocalization. Indeed, we
found that 5-Aza treatment of TH2 cells resulted in increased
IfngR1 mRNA levels (Fig 5F), increased Ifng-IfngR1 intrachromo-
somal colocalization (Fig 5G) and increased percentage of cells
with mono- and biallelic expression of the IfngR1 gene as shown
by RNA–DNA FISH experiments (Fig 5H).

On the basis of our data, we propose a model as of how a
cytokine receptor gene is transcriptionally regulated in the three-
dimensional nucleus by regulatory elements necessary for the
proper expression of the cytokine gene itself. We suggest that in
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non-differentiated CD4þ T cells and TH1 cells there is a long-
range intrachromosomal interaction where, upon looping out the
intervening sequences, the IfngR1 gene comes in close proximity
to the Ifng gene and its downstream regulatory elements in order
to be expressed. Differential methylation in the promoter region of
the IfngR1 gene determines the T-bet- and CTCF-specific binding,
and sets a pattern of monoallelic colocalization and positive
transcriptional regulation (supplementary Fig S5 online).

METHODS

DNA fluorescence in situ hybridization. Cells were attached onto
poly-L-lysine-coated coverslips, fixed with 4% paraformaldehyde/
1� phosphate-buffered saline (PBS) for 12 min, washed three
times with 1� PBS and permeabilized with 0.5% Triton X-100/
1� PBS for 10 min. Cells were then equilibrated with 20%
glycerol/1� PBS for 30 min and were subsequently freeze–
thawed for three cycles in liquid nitrogen. Histones were removed
by 5-min incubation in 0.1 N HCl, rinsed in 2� SSC and stored at
70% ethanol overnight. Hybridization was carried out in 50%
formamide, 2� SSC, 10% dextran sulphate, 1 mg mouse Cot-1
(Invitrogen) and 100 ng fluorescently labelled BAC probe, over-
night at 37 1C. Slides were washed three times for 5 min each in
2� SSC and mounted in Prolong Gold antifade reagent with DAPI
(Invitrogen). For the generation of fluorescently labelled BAC DNA
probes ((Ifng, RP24-352N22), (IfngR1, RP23-238E1), (IfngR2,
RP23-276H8)), 2mg of DNA were labelled using a Nick translation
kit (Vysis) and either 0.025 mM Spectrum Orange dUTP,
0.025 mM Spectrum Green dUTP (Vysis) or 0.025 mM OBEA
dCTP-647 (Invitrogen).
RNA–DNA FISH. Cells attached onto poly-L-lysine-coated cover-
slips were incubated for 3 min in CSK buffer (100 mM NaCl,
300 mM sucrose, 3 mM MgCl2, 10 mM Pipes, 0.5% TritonX-100,
1 mM EGTA and 2 mM vanadyl-ribonucleoside complex), fixed
with 4% paraformaldehyde/1� PBS for 10 min, washed three
times with 70% ethanol and stored in 70% ethanol at � 20 1C
overnight. Hybridization was done overnight at 371C after a 5 min
denaturation at 73 1C. The coverslips were washed at 37 1C
sequentially with 2� SSC/50% formamide, 2� SSC, 1� SCC and
4� SSC. RNA signals were amplified using the Renaissance TSATM

Biotin System (PerkinElmer). Nick-translated biotin-labelled
cDNA for the IfngR1, IfngR2 and Ifng genes was used as a probe
for the detection of the RNA signals.
3C and ChIP-loop assay. 3C assay was performed as previously
described [16,17]. The 3C and ChIP experiments were combined
for ChIP-loop as previously described [18]. In brief, on
immunoprecipitation of digested chromatin, the complexes were
eluted from the beads twice with 25ml 10mM DTT, for 20 min at
37 1C. Supernatants were diluted to obtain a DNA concentration
of less than 3 ng/ml and ligation was performed overnight at 16 1C.
The samples were further treated with RNAse A at 37 1C for 30 min
and 250 mg/ml Proteinase K at 65 1C for 6 h, followed by
phenol/chloroform extraction and ethanol precipitation. PCR
amplification was performed using the same primer sets as in 3C.

A description of extra reagents and detailed protocols are
available in the supplementary information online.
Supplementary information is available at EMBO reports online
(http://www.emboreports.org).
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