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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος διαφοροποίησης των 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων με τη χρήση ενός αναστολέα απακετυλασών, την 

Τριχοστατίνη Α (TSA). Επώαση των κυττάρων με TSA προκάλεσε αναδιαμόρφωση 

της χρωματινικής δομής και των τροποποιήσεων των ιστονών αλλά και αλλαγές στο 

πρότυπο γονιδιακής έκφρασης με τους παράγοντες πλειοδυναμίας και 

διαφοροποίησης να καταστέλλονται και να επάγονται μεταγραφικά, αντίστοιχα. Οι 

αλλαγές αυτές είναι παρόμοιες με εκείνες που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων μέσω του σχηματισμού των εμβρυϊκών σωματίων (ΕΒ) 

αλλά συμβαίνουν σε διάστημα 12 ωρών αντί 8 ημερών. Η δράση της TSA δεν ήταν 

μόνιμη καθώς μετά την απομάκρυνσή της από την καλλιέργεια τα κύτταρα 

επανήλθαν μερικώς στην αρχική κατάσταση, αποκαθιστώντας τα αρχικά επίπεδα 

έκφρασης ορισμένων παραγόντων και κάποιες από τις αρχικές τροποποίησεις στους 

αντίστοιχους υποκινητές. Συνδυασμός των παραπάνω αποτελεσμάτων έδειξε πως 

εκείνα τα γονίδια που κατά την καταστολή τους αποκτούσαν αυξημένα επίπεδα 

τριμεθυλίωσης της λυσίνης 27 στην ιστόνη 3 (3meK27H3), δεν μπορούσαν να 

επανέλθουν στην αρχική κατάσταση έκφρασης μετά την απομάκρυνση της TSA. 

Παρόλα αυτά, τα κύτταρα παρέμεναν πλειοδύναμα αφού όταν διαφοροποιήθηκαν 

μέσω του σχηματισμού των ΕΒ παρατηρήθηκε επαγωγή παραγόντων 

διαφοροποίησης και των τριών κατευθύνσεων (ενδόδερμα, μεσόδερμα, εκτόδερμα). 

 Ανάμεσα στους παράγοντες που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη καταστολή κατά 

τη διαφοροποίηση ήταν ο παράγοντας Sall1. Αποσιώπηση του γονιδίου του οδήγησε 

στη μεταγραφική καταστολή του nanog, ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες 

πλειοδυναμίας, ενώ μετά από in vitro και in vivo πειράματα πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων βρέθηκε πως αλληλεπιδρά με τους παράγοντες πλειοδυναμίας 

Nanog και Sox2. Μετά από ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης και ανάλυση 

μικροσυστοιχειών υποκινητών βρέθηκε πως οι παράγοντες Sall1 και Nanog 

εντοπίζονται στους υποκινητές κοινών γονιδίων-στόχων. Τέλος, διατήρηση της 

έκφρασης του Sall1 κατά τη διαφοροποίηση παρεμπόδισε την επαγωγή 

μεσοδερμικών και εκτοδερμικών παραγόντων διαφοροποίησης υποδηλώνοντας πως ο 

παράγοντας αυτός παίζει ρόλο στην καταστολή τους στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση και τοποθετώντας τον ανάμεσα στους παράγοντες που συμβάλλουν στη 

διατήρηση της πλειοδυναμίας των εμβρυικών βλαστοκυττάρων. 
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2. ABSTRACT 
 
 In the present study we developed a new way of mESC differentiation by 

treating cells with the deacetylase inhibitor, Trichostatin A (TSA). This treatment 

resulted in rearrangements of chromatin structure and modifications as well as 

changes in the expression profile. Pluripotency factors were downregulated and 

differentiation factors were induced. These changes are similar to those observed 

during differentiation via the formation of embryoid bodies (EB), but they occur 

within 12 hours instead of 8 days that the EB need to form. Nevertheless, the effect of 

TSA was not permanent since after removal of the reagent from the culture, cells were 

partly reversed in the undifferentiated state, restoring the initial levels of certain 

factors and certain histone modifications on their promoters. Combination of the 

above results demonstrated that genes that were transcriptionally down-regulated with 

simultaneous appearance of 3meK27H3 levels on their promoters, were the ones that 

could not restore their initial exepression levels upon TSA removal. However, even 

with the partial reversal, cells remained pluripotent as they were capable of inducing 

differentiation factors of all 3 germ layers (endoderm, mesoderm, ectoderm) during 

subsequent differentiation (EB). 

 Among the genes that were severely downregulated during differentiation was 

sall1. Silencing of this gene resulted in downregulation of Nanog, one of the master 

pluripotency regulators. After in vitro and in vivo protein interaction experiments it 

was found that Sall1 protein could physically interact with Nanog and another master 

pluripotency regulator Sox2. ChIP-on-chip experiments for Nanog and Sall1 revealed 

that these two factors had a large number of common target genes. Finally, 

maintenance of Sall1 expression during differentiation prevented certain 

differentiation factors from being induced, showing that Sall1 plays a role in their 

suppression in the undifferentiated state and placing it among the factors that a have a 

role in pluripotency maintenance. 
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3. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Η χρωματίνη των εμβρυικών βλαστοκυττάρων διαφέρει από εκείνη των 

τελικά διαφοροποιημένων κυττάρων, καθώς είναι πιο ανοιχτή, υπερακετυλιωμένη και 

προσβάσιμη στους μεταγραφικούς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 

να μελετηθεί αν μεταβάλλοντας τη δομή της χρωματίνης στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση μπορεί να πυροδοτηθεί ένα πρόγραμμα διαφοροποίησης. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε μια χημική ουσία, η Τριχοστατίνη Α (TSA), η οποία 

αναστέλλει την απακετυλίωση. Μετά την επώαση των κυττάρων με TSA, μελετήθηκε 

η κυτταρική μορφολογία, το προφίλ γονιδιακής έκφρασης και οι μεταβολές στα 

επίπεδα διαφόρων χρωματινικών τροποποιήσεων σε ολικό και γονίδιο-ειδικό επίπεδο. 

 Ανάμεσα στους παράγοντες που καταστέλλονται κατά τη διαφοροποίηση των 

εμβρυικών βλαστοκυττάρων, περιλαμβάνονται οι παράγοντες πλειοδυναμίας αλλά 

και πολλοί άλλοι των οποίων ο ρόλος στην διατήρηση της αδιαφοροποίητης 

κατάστασης παραμένει άγνωστος. Ένας από αυτούς είναι και ο μεταγραφικός 

παράγοντας Sall1, του οποίου ο ρόλος μελετήθηκε στην παρούσα εργασία. Για τη 

μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκαν πειράματα γονιδιακής αποσιώπησης προκειμένου 

να παρατηρηθεί η επίδραση στην πλειοδυναμία των κυττάρων καθώς και πειράματα 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων προκειμένου να βρεθούν τα μόρια με τα οποία 

συνεργάζεται. Στη συνέχεια, με τη χρήση DNA μικροσυστοιχειών μελετήθηκαν τα 

γονίδια στόχοι του Sall1 και πραγματοποιήθηκε σύγκριση με τα γονίδια στόχους ενός 

από τους σημαντικότερους παράγοντες πλειοδυναμίας, του Nanog. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε έκτοπη έκφρασή του κατά τη διαφοροποίηση όπου φυσιολογικά 

καταστέλλεται και μελετήθηκε η επίδραση στην επαγωγή διαφόρων μονοπατιών 

διαφοροποίησης. 
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η δημιουργία ενός εμβρύου ξεκινάει με τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου από το 

σπερματοζωάριο και τη δημιουργία του ζυγωτού κυττάρου. Με διαδοχικές διαιρέσεις 

και διαφοροποιήση των θυγατρικών κυττάρων προκύπτει τελικά ολόκληρο το έμβρυο 

καθώς και οι εξωεμβρυϊκές δομές. Στο ποντίκι, μέχρι το στάδιο των 8 κυττάρων 

παρατηρείται μια χαλαρή δομή η οποία στη συνέχεια γίνεται συμπαγής. Στο στάδιο 

των 16 κυττάρων σχηματίζεται το μορίδιο, μια δομή που αποτελείται από μια μικρή 

ομάδα εσωτερικών κυττάρων που καλύπτεται από μια μεγαλύτερη ομάδα εξωτερικών 

κυττάρων (Barlow et al., 1972). Τα εξωτερικά κύτταρα δίνουν το τροφοεκτόδερμα το 

οποίο δεν συμμετέχει στις εμβρυϊκές δομές αλλά δίνει το χώριο, το εμβρυϊκό τμήμα 

του πλακούντα που βοηθά στην παροχή οξυγόνου και τροφής στο έμβρυο. Τα 

εσωτερικά κύτταρα του μοριδίου δίνουν το έμβρυο σε συνδυασμό με κάποια 

διαιρούμενα κύτταρα του τροφοβλάστη κατά τη μετάβαση στο στάδιο των 32 

κυττάρων (βλαστοκύστη) (Fleming, 1987; Siepel et al., 2005). Τα κύτταρα αυτά 

σχηματίζουν την εσωτερική κυτταρική μάζα που δίνει το έμβρυο, τον αμνιακό σάκο, 

την αλλαντοίδα και το άμνιο. Στο επόμενο στάδιο των 64 κυττάρων η εσωτερική 

κυτταρική μάζα και ο τροφοβλάστης είναι πια δύο χωριστά κυτταρικά στρώματα  που 

δεν μπορούν να ανταλλάξουν κύτταρα (Dyce et al., 1987; Fleming, 1987) κι αυτό 

αποτελεί το πρώτο γεγονός διαφοροποίησης κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

 Τα πλειοδύναμα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα (ESC) προέρχονται από την 

εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass-ICM) (Rossant, 2001) (εικόνα Α). Στο 

ποντίκι χρονικά αυτό συναντάται την εμβρυϊκή μέρα Ε3.5. Στο στάδιο της 

βλαστοκύστης το έμβρυο σχηματίζει μια σφαίρα που αποτελείται από ένα εξωτερικό 

στρώμα κυττάρων, το τροφοεκτόδερμα, μια κύστη γεμάτη υγρό, το βλαστόκοιλο, και 

ένα συσσωμάτωμα κυττάρων στον ένα εσωτερικό πόλο που συνθέτουν την ICM 

(Boiani and Scholer, 2005). Η δομή αυτή είναι παροδική. Kαθένα από τα κύτταρα της 

ICM έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σε όλους τους τύπους των εμβρυϊκών 

ιστών (πλειοδυναμία), ενώ έχει περιορισμένη συμμετοχή στους εξωεμβρυϊκούς 

ιστούς (Beddington and Robertson, 1989; Bradley et al., 1984). Τα πρώτα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα απομονώθηκαν από μια βλαστοκύστη ποντικού (Evans and Kaufman, 

1981) ενώ ανθρώπινα ESC απομονώθηκαν το 1988 (Pan et al., 2007). Τα κύτταρα  
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Εικόνα Α: Διαδοχικές διαιρέσεις 
του αρχικού γονιμοποιημένου 
ωαρίου δίνουν στο στάδιο των 8 
κυττάρων τα ολοδύναμα 
βλαστικά κύτταρα. Στη συνέχεια 
στο στάδιο της βλαστοκύστης 
εμφανίζονται τα πλειοδύναμα 
βλαστοκύτταρα  από τα οποία θα 
προκύψουν οι τρεις βλαστικές 
στιβάδες, ενδόδερμα, μεσόδερμα 
και εκτόδερμα οι οποίες θα 
δώσουν όλους τους εμβρυϊκούς 
ιστούς. Από την εσωτερική 
κυτταρική μάζα της 
βλαστοκύστης τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα μπορούν να 
απομονωθούν και να διατηρηθούν 
αδιαφοροποίητα σε καλλιέργεια. 

 
 

αυτά μπορούν να διατηρηθούν σε καλλιέργειες και να οδηγήσουν στην δημιουργία 

κυτταρικών σειρών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε μια νέα εποχή γενετικής 

μηχανικής με σκοπό την πειραματική έρευνα όσον αφορά τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο (ποντίκι, βάτραχος κτλ.) και μια εποχή 

θεραπευτικής εξερεύνησης για τον άνθρωπο με σκοπό την αναγεννητική ιατρική 

(Abeyta et al., 2004; Donovan, 2001; Loebel et al., 2003), εγείροντας παράλληλα και 

σημαντικά ηθικά διλλήματα.  

Τα βλαστοκύτταρα χαρακτηρίζονται από δύο σημαντικές ιδιότητες, την 

ικανότητα αυτο-ανανέωσης, δίνοντας θυγατρικά κύτταρα με ισότιμες αναπτυξιακές 

δυνατότητες και την πλειοδυναμία, αφού μπορούν να διαφοροποιηθούν in vivo και να 

δώσουν όλους τους κυτταρικούς τύπους του ενήλικου οργανισμού, αλλά όχι 

εξωεμβρυϊκούς ιστούς (Eικόνα Β). Αυτό σημαίνει πως έχουν τη δυνατότητα να 

πολλαπλασιάζονται αενάως σε μια καλλιέργεια διατηρώντας ταυτόχρονα την 

πλειοδυναμία τους και τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή προς 

όλες τις κατευθύνσεις.  Πρέπει δηλαδή να υπόκεινται σε διπλή ρύθμιση, προάγοντας 

από τη μία την αδιαφοροποίητη κατάσταση και καταστέλλοντας τη διαφοροποίησή 

τους από την άλλη. Ο βαθμός πλειοδυναμίας ενός κυττάρου κρίνεται από την 

ικανότητά του να ενσωματωθεί, μετά από μεταμόσχευση, στην εσωτερική  
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Εικόνα Β: Τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα έχουν δύο 
χαρακτηριστικές ιδιότητες. 
Την ικανότητα να αυτο-
ανανεώνονται και να 
διατηρούν την ταυτότητά τους 
και τη δυνατότητα να 
διαφοροποιούνται προς 
οποιαδήποτε από τις τρεις 
εμβρυϊκές βλαστικές στιβάδες 
ενδόδερμα, μεσόδερμα και 
εκτόδερμα. 

 
 

 

κυτταρική μάζα μιας Ε3.5 βλαστοκύστης και από την έκφραση παραγόντων όπως η 

αλκαλική φωσφατάση, η Ε-καντερίνη, το σταδιο-ειδικό εμβρυϊκό αντιγόνο-1 

(SSEA1), τον παράγοντα Oct3/4 και μια σειρά άλλων παραγόντων ειδικών για τα 

βλαστοκύτταρα.  

Επειδή η πλειοδυναμία είναι μια θεμελιώδης βιολογική λειτουργία στους 

πολυκύτταρους οργανισμούς, είναι πιθανότατα εξελικτικά ασφαλισμένη από ένα 

μεγάλο αριθμό γενετικών συστημάτων υποστήριξης και συντηρημένη στους 

διάφορους τύπους βλαστοκυττάρων. Η κατανόηση της μοριακής βάσης της και των 

συνθηκών που απαιτούνται για τη διατήρησή της, είναι πολύ σημαντικά για να 

κατανοήσουμε πως καταφέρνουν τα βλαστοκύτταρα να διατηρούν την ταυτότητά 

τους σε μια καλλιέργεια.  
 

 

4.1 Σηματοδοτικά μονοπάτια που συμβάλλουν στη διατήρηση της 

ταυτότητας των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 

 

4.1.1 Το μονοπάτι LIF-STAT3 
 

 Για τη διατήρηση των δύο θεμελιωδών ιδιοτήτων τους, τα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα του ποντικού αρχικά καλλιεργούνταν παρουσία μιτωτικά 
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απενεργοποιημένων εμβρυϊκών ινοβλαστών που είχαν το ρόλο των τροφοδοτικών 

κυττάρων (Evans and Kaufman, 1981). Ο παράγοντας εκείνος που παρέχεται από τα 

τροφοδοτικά κύτταρα και ευθύνεται για την προαγωγή της αυτο-ανανέωσης και της 

παρεμπόδισης της διαφοροποίησης αργότερα πιστοποιήθηκε ως ο παράγοντας 

αναστολής της λευχαιμίας (leukemia inhibitory factor), LIF, μέλος της οικογένειας 

των Il-6 κυτοκινών (Smith et al., 1988; Williams et al., 1988).  Ο παράγοντας αυτός 

προσδένεται δεσμευόμενος στο σηματοδοτικό σύμπλοκο LIFR-gp130 που 

ενεργοποιεί –μεταξύ άλλων- το Jak-STAT μονοπάτι (εικόνα Γ). Παρουσία LIF ο 

παράγοντας STAT3 προσδένεται στα κατάλοιπα φωσφοτυροσίνης στον 

ενεργοποιημένο ετεροδιμερή υποδοχέα LIFR-gp130 (Niwa et al., 1998) και υπόκειται 

και ο ίδιος σε φωσφορυλίωση και διμερισμό. Τα διμερή STAT3 στη συνέχεια 

εισέρχονται στον πυρήνα όπου λειτουργούν ως μεταγραφικοί παράγοντες. Πειράματα 

έχουν δείξει πως η ενεργοποίηση του μονοπατιού αυτού είναι υπεύθυνη για την αυτό-

ανανέωση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (Niwa et al., 1998). Η ενεργοποίηση του 

παράγοντα STAT3 απουσία LIF, είναι αρκετή για την παρατεταμένη αυτό-ανανέωση 

(Matsuda et al., 1999).  

Εκτός από το Jak-STAT μονοπάτι, ο LIF επάγει επίσης τη φωσφορυλίωση 

των εξωκυτταρικών σηματο-ρυθμιζόμενων πρωτεϊνικών κινασών ERK1 και ERK2 

(Burdon et al., 1999) και αυξάνει την ενεργότητα της μιτογονο-ρυθμιζόμενης 

πρωτεϊνικής κινάσης MAPK (Boeuf et al., 1997), η ενεργοποίηση της οποίας προάγει  

τη διαφοροποίηση (εικόνα Γ).  Η σηματοδότηση μέσω ΜΑΡΚ μπορεί να είναι ένας 

μηχανισμός αρνητικής ρύθμισης του STAT3. Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ενδέχεται 

να διατηρούν τις ιδιότητές τους παρουσία LIF λόγω της ισορροπίας μεταξύ της 

STAT3 ενεργοποίησης και της δράσης της ΜΑΡΚ.  

Η δράση του παράγοντα LIF παρατηρείται μόνο παρουσία ορού καλλιέργειας, 

γεγονός που δείχνει πως από μόνος του δεν είναι αρκετός για τη διατήρηση της 

ταυτότητας των βλαστοκυττάρων. Επιπλέον, παρόλο που θεωρείται απαραίτητος in 

vitro, in vivo  έμβρυα ποντικού που δεν εκφράζουν LIF μπορούν να προχωρήσουν σε 

μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια υποδηλώνοντας την παρουσία εναλλακτικών 

μονοπατιών. Μια δεύτερη εξήγηση υποστηρίζει πως ο πλειοδύναμος κυτταρικός 

πληθυσμός της βλαστοκύστης εμφανίζεται παροδικά με αποτέλεσμα η απουσία της 

κυτοκίνης in vivo να μην ασκεί την επιζήμια αυτή δράση. Έτσι, όταν οι Lif--/- 

βλαστοκύστες οδηγηθούν τεχνητά στο στάδιο της διάπαυσης όπου η ανάπτυξη 

συνεχίζεται με πιο αργούς ρυθμούς καθυστερώντας την εμφύτευση και το έμβρυο  

15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Γ: Τα σημαντικότερα μονοπάτια που συνεισφέρουν στη διατήρηση της 
πλειοδυναμίας στα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, LIF-STAT3, WNT, BMP. Οι 
υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης ξεκινούν τη μεταγωγή σημάτων που 
εισέρχονται στον πυρήνα και επηρεάζουν παράγοντες-κλειδιά της πλειοδυναμίας 
όπως οι Stat3, Sox2, Oct4 και Nanog.

 

πρέπει να διατηρήσει τον πλειοδύναμο πληθυσμό του, μετά το πέρας της δεν μπορούν 

να συνεχίσουν την ανάπτυξη (Nichols et al., 2001).  

Σε αντίθεση με το ποντίκι όπου η LIF-STAT3 σηματοδότηση είναι ικανή να 

υποστηρίξει την αυτό-ανανέωση των βλαστοκυττάρων, στα ανθρώπινα κύτταρα δε 

μπορεί να παρεμποδίσει  τη διαφοροποίηση (Humphrey et al., 2004). Συγκεκριμένα, 

παρουσία ανθρώπινου παράγοντα LIF στο καλλιεργητικό μέσο, παρατηρούνται 

μειωμένα επίπεδα παραγόντων που θεωρούνται ως οι κύριοι ρυθμιστές της 

αδιαφοροποίητης κατάστασης όπως ο Oct3/4 και τα κύτταρα διαφοροποιούνται (Sato 

et al., 2004). 
 

4.1.2 Το μονοπάτι TGFβ/ΒΜΡ 

 Οι συνδέτες της υπεροικογένειας TGFβ δεσμέυονται σε σύμπλοκα υποδοχέων 

που συντίθενται από τους υποδοχείς τύπου Ι (RI) και τύπου ΙΙ (RII) που επίσης 
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ονομάζονται και υποδοχείς Alk. Οι υποδοχείς αυτοί έχουν δύο διαμεμβρανικές 

περιοχές που μπορούν να διμερίζονται μέσω καταλοίπων κυστεϊνης μετά τη 

δέσμευση ενός συνδέτη. Η TGFβ υπεροικογένεια συνδετών πραγματοποιεί τη 

σηματοδότηση μέσω δύο μονοπατιών, του Smad1/5 και του TGFβ/Activin/Nodal. Το 

Smad1/5 μονοπάτι διαμεσολαβεί τα σήματα που προέρχονται από τους BMP και 

GDF συνδέτες μέσω των τύπου Ι υποδοχέων Alk1, Alk2, Alk3 και Alk6. Το 

TGFβ/Activin/Nodal μονοπάτι  ενεργοποιεί τις Smad2/3 μέσω των Alk4, Alk5 και 

Alk7(Shi and Massague, 2003). Οι Nodal και Activin μοιράζονται τους τύπου Ι και ΙΙ 

υποδοχείς και χρησιμοποιούν κοινό Smad σηματοδοτικό μονοπάτι (Smad2/3) ενώ ο 

TGFβ1 δείχνει προτίμηση στους TGFβ1 υποδοχείς (Alk5, ΤβRII) και στις Smad2/3. 

Μετά την ενεργοποίηση των RI και RII συμπλόκων, οι διάφορες Smad (Smad5/8, 

Smad2/3) φωσφορυλιώνονται και δημιουργούν ετεροδιμερή σύμπλοκα με την κοινή 

Smad4, γεγονός που οδηγεί στη μεταγραφική ενεργοποίηση και έκφραση των 

γονιδίων-στόχων (εικόνα Δ).       

 Μοντέλα της πρώιμης εμβρυϊκής ανάπτυξης υποδυκνείουν πως η 

σηματοδότηση της TGFβ υπεροικογένειας παίζει σημαντικό ρόλο στις πρώτες 

αποφάσεις κυτταρικής μοίρας στην εμβρυογένεση (Munoz-Sanjuan and Brivanlou, 

2002) και το σχηματισμό του μεσοδέρματος (Goumans and Mummery, 2000). Εχει 

αναφερθεί πως οι παράγοντες TGFβ και Activin Α παρεμποδίζουν τη διαφοροποίηση 

των ανθρώπινων εμβρυϊκών σωματίων προς ενδόδερμα και εκτόδερμα αλλά επάγουν 

τη διαφοροποίηση προς τη μεσοδερμική κατεύθυνση (Schuldiner et al., 2000). 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως ο TGFβ εμπλέκεται στη διατήρηση της 

πλειοδυναμίας των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων (Beattie et al., 2005; Wang et al., 

2005a; Wang et al., 2005b) και μπορεί να τα διατηρήσει στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση σε καλλιέργεια χωρίς τροφοδοτικά κύτταρα (Ludwig et al., 2006).  

 Η πρωτεΐνη BMP είναι συστατικό του ορού που χρησιμοποιείται στην 

καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων και θεωρείται σημαντικός καταστολέας της 

νευρικής διαφοροποίησης. Σε πειράματα καλλιέργειας απουσία ορού (παρουσία LIF), 

η προσθήκη BMP έδειξε παρατεταμένη κυτταρική αυτο-ανανέωση (Brandenberger et 

al., 2004; Ying et al., 2003). Η πρωτεΐνη αυτή δρα μέσω του BMP υποδοχέα 1 

(BMPR1) ενεργοποιώντας τον παράγοντα SMAD4 που με τη σειρά του ενεργοποιεί 

μέλη της οικογένειας Id (Ying et al., 2003) (εικόνα Γ, Δ). H δράση της BMP 

εξαρτάται από την παρουσία του LIF αφού όταν αυτός απουσιάζει, αλληλεπιδρά με  
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Εικόνα Δ: Το μονοπάτι TGFβ/ΒΜΡ. Οι 
συνδέτες του μονοπατιού δεσμεύονται 
στην κυτταρική επιφάνεια στους τύπου Ι 
και ΙΙ υποδοχείς. Στη συνέχεια οι 
πρωτείνες Smad φωσφορυλιώνονται και 
μετά από ετεροδιμερισμό με τη Smad4 
εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου 
όπου ενεργοποιούν τη μεταγραφή των 
γονιδίων στόχων. 

 

διαφορετικές SMAD πρωτεΐνες (SMAD1, 5 και 8) οι οποίες καταστέλλουν τα γονίδια 

Id επάγοντας τη μεσοδερμική διαφοροποίηση. Όταν απουσιάζει, τα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα διαφοροποιούνται σε νευρώνες (Duval et al., 2000). Η πρωτεΐνη 

BMP φαίνεται πως είναι εκείνος ο παράγοντας του ορού που συνδέει τη δράση του με 

τη δράση του LIF (Ying et al., 2003). Η ισορροπία μεταξύ τους και ο τρόπος που η 

σηματοδότησή τους γίνεται αισθητή από την κυτταρική επιφάνεια είναι από κοινού 

υπεύθυνα για τη διατήρηση της αδιαφοροποίητης κατάστασης των εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων του ποντικού.  
 

4.1.3 Το μονοπάτι WNT 

 Οι WNT πρωτεΐνες είναι εκκρινόμενες γλυκοπρωτεΐνες με πολλούς ρόλους 

στην διαφοροποίηση των ιστών και στην οργανογένεση (Cadigan and Nusse, 1997). 

Στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, το μονοπάτι WNT ενεργοποιείται με τη δέσμευση της 

πρωτεΐνης WNT στον υποδοχέα Frizzled στην κυτταρική μεμβράνη που οδηγεί στην 

αναστολή της GSK3 κινάσης, μετέπειτα πυρηνική συσσώρευση της β-κατενίνης και 

έκφραση των γονιδίων στόχων (εικόνα Γ).  Πειράματα αντιστροφής της αναστολής 

της κινάσης μέσω ενός χημικού παράγοντα (ΒΙΟ), οδήγησαν στο συμπέρασμα πως το 

μονοπάτι αυτό συμμετέχει στη διατήρηση της αδιαφοροποίητης κατάστασης τόσο 
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στο ποντίκι όσο και στον άνθρωπο και στην έκφραση μεταγραφικών παραγόντων, 

ειδικών για την πολυδύναμη κατάσταση όπως οι OCT3/4, REX1/ZFP42 και NANOG 

απουσία LIF (Sato et al., 2004). Εισαγωγή μιας κυρίαρχα ενεργής μορφής της β-

κατενίνης (Haegele et al., 2003) ή ενεργοποίηση γονιδίων στόχων του μονοπατιού, 

Cyclin-D1 (Shtutman et al., 1999), MYC (He et al., 1998), BMP (Haegele et al., 

2003), οδηγούν στην αναστολή της νευρικής διαφοροποίησης, η οποία μπορεί να 

αποκατασταθεί μερικώς με την προσθήκη ενός ΒΜΡ ανταγωνιστή, της Noggin, 

(Haegele et al., 2003). Το μονοπάτι WNT μπορεί να επάγει τον παράγοντα STAT3 

γεγονός που υποδηλώνει συνέργεια (Hao et al., 2006) και το γεγονός ότι ενεργοποιεί 

τον STAT3-στόχο c-Myc ίσως φανερώνει το σημείο στο οποίο αυτά τα δύο 

μονοπάτια συγκλίνουν (Cartwright et al., 2005; Kristensen et al., 2005). Kατά τη 

διαφοροποίηση το μονοπάτι καταστέλλεται (Sato et al., 2004).   
 

4.1.4 Το μονοπάτι ΡΙ3Κ 
 

 Το μονοπάτι ΡΙ3Κ είναι σημαντικό για τον πολλαπλασιασμό (Takahashi et al., 

2003), την επιβίωση και τη διατήρηση της πλειοδυναμίας των ES κυττάρων, και 

ενδεχομένως να συμμετέχει και στην αυτο-ανανέωσή τους (Takahashi et al., 2005). 

Ενεργοποιείται από την πρωτεΐνη Eras που εκφράζεται ειδικά στα ES κύτταρα και η 

αναστολή του επάγει την κυτταρική διαφοροποίηση σε ES κύτταρα ανθρώπου και 

ποντικού (Kim et al., 2005; Paling et al., 2004) υποδηλώνοντας πως η σηματοδότηση 

μέσω αυτού του μονοπατιού είναι σημαντική για τη διατήρηση της πολυδυναμίας. .  
 

 

4.2 Κύριοι ρυθμιστές της πλειοδυναμίας 
 

4.2.1 Oct3/4 
 

 Η πρωτεΐνη  Oct3/4 (γνωστή και ως Oct3/Pou5f1) περιγράφηκε ανεξάρτητα 

από τρια εργαστήρια (Okamoto et al., 1990; Rosner et al., 1990; Scholer et al., 1989a; 

Scholer et al., 1989b). Πρόκειται για ένα μεταγραφικό παράγοντα που αναγνωρίζει 

ένα οκταμερές μοτίβο πρόσδεσης, 5’-ATGCAAAT-3’ μέσω του οποίου ενεργοποιεί 

τη μεταγραφή. Η έκφρασή του ξεκινάει στο στάδιο των 4 κυττάρων ενώ στη συνέχεια 

περιορίζεται ειδικά στα εμβρυϊκά βλαστικά, γαμετικά (Donovan and de Miguel, 
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2003) και καρκινικά κύτταρα (Okamoto et al., 1990; Rosner et al., 1990; Scholer et 

al., 1989a; Scholer et al., 1989b) και η ποσότητά του ρυθμίζεται στο επίπεδο του 

mRNA (Donovan, 2001; Nishimoto et al., 1999). Οι περισσότερες κυτταρικές σειρές 

βλαστοκυττάρων εκφράζουν υψηλά επίπεδα Oct3/4 και τα ακριβή επίπεδά του είναι 

αυτά που διατηρούν την αδιαφοροποίητη κατάσταση. Χαμηλότερα ή υψηλότερα 

επίπεδα έκφρασης οδηγούν στην κυτταρική διαφοροποίηση προς τροφοεκτόδερμα ή 

προς πρωτογενές ενδόδερμα και μεσόδερμα αντίστοιχα (Niwa, 2001; Niwa et al., 

2000; Yeom et al., 1996). Oct3/4-/- έμβρυα ποντικού αναπτύσσονται μέχρι ένα στάδιο 

που μοιάζει με βλαστοκύστη στο οποίο αν και τα κύτταρα τοποθετούνται στο 

εσωτερικό, στην πραγματικότητα πρόκειται μόνο για κύτταρα τροφεκτοδέρματος. 

(Nichols et al., 1998) (Eικόνα Ε). Για το λόγο αυτό, ο παράγοντας Oct3/4 θεωρείται 

πως εμπλέκεται στην παρεμπόδιση της διαφοροποίησης προς τροφοεκτόδερμα και 

είναι πολύ σημαντικός στη διατήρηση της πλειοδύναμης κατάστασης κατά τη 

διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. 
 

4.2.2 Sox2 
 

 Ο παράγοντας Sox2 είναι μέλος της οικογένειας Sox (SRY-related HMG box). 

Φέρει μια HMG περιοχή DNA-πρόσδεσης και συμμετέχει στη ρύθμιση της 

μεταγραφής και της χρωματινικής αρχιτεκτονικής (Pevny and Lovell-Badge, 1997). 

Εκφράζεται στα εμβρυϊκά και στα νευρικά βλαστοκύτταρα (Avilion et al., 2003) και 

μαζί με τον παράγοντα Oct3/4 σχηματίζει ένα τεταρτοταγές σύμπλοκο στους 

υποκινητές αρκετών γονιδίων συμπεριλαμβανομένου του Oct3/4 αλλά και του εαυτού 

του (Yuan et al., 1995; Nishimoto et al., 1999; Tokuzawa et al., 2003; Tomioka et al., 

2002; Chew et al., 2005; Okumara-Nakanishi et al., 2005; Rodda et al., 2005). 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πολλά από τα γονίδια που ρυθμίζονται από την Oct-

Sox σηματοδότηση περιλαμβάνουν και θέσεις πρόσδεσης για τον παράγοντα Stat3, 

υποδηλώνοντας ότι τα δύο αυτά μονοπάτια μπορεί να δρουν συνεργειακά στη 

ρύθμιση της έκφρασης των βλαστοκυτταρο-ειδικών γονιδίων στο μεταγραφικό 

επίπεδο. Απενεργοποίηση της πρωτεΐνης προκαλεί βλάβες στο σχηματισμό του 

πρωτογενούς εκτοδέρματος (Avilion et al., 2003). Πιθανός ρόλος του μορίου σε πιο 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης ενδέχεται να καλύπτεται από την παραμονή της 

μητρικής πρωτεΐνης. 
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Εικόνα Ε: Τα φαινοτυπικά 
αποτελέσματα πειραμάτων 
γονιδιακής στόχευσης στο 
ποντίκι. Oct4-/-, Nanog-/-, 
Stat3-/-, gp130-/- και Lif-/- 
έμβρυα αναπτύσσονται 
μέχρι διάφορα στάδια in 
vivo δεν μπορούν όμως να 
δώσουν εμβρυικά βλαστικά 
κύτταρα.  

 

4.2.3 Nanog    
 

 Ο παράγοντας Nanog είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που διαθέτει μια 

ομοιοτική επικράτεια (homeodomain) και διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

στη διατήρηση των πλειοδύναμων κυττάρων της εσωτερικής κυτταρικής μάζας 

(Mitsui et al., 2003). Ονομάστηκε αρχικά ΕΝΚ (Wang et al., 2003) ενώ αργότερα 

όταν κλωνοποιήθηκε ανεξάρτητα από ένα άλλο εργαστήριο μετονομάστηκε σε Nanog 

(Chambers et al., 2003; Mitsui et al., 2003). Ο παράγοντας αυτός εκφράζεται σε όλα 

τα πλειοδύναμα κύτταρα συμπεριλαμβανομένων των εμβρυϊκών βλαστικών, 

καρκινικών και γαμετικών κυττάρων (Chambers et al., 2003). Η μεταγραφή του 

γονιδίου εντοπίζεται αρχικά στην εσωτερική κυτταρική μάζα του μοριδίου πριν τον 

σχηματισμό της βλαστοκύστης (Chambers et al., 2003; Mitsui et al., 2003), στη 

συνέχεια περιορίζεται στην εσωτερική κυτταρική μάζα της βλαστοκύστης (Wang et 

al., 2003) και δεν ανιχνεύεται πια στο στάδιο της εμφύτευσης.Η έκφρασή του 

επανεμφανίζεται στον εγγύς επιβλάστη κατά την έκτη εμβρυϊκή μέρα και τελικά 

περιορίζεται στα γαμετικά κύτταρα (Chambers, 2004). Nanog-/- έμβρυα φαίνεται 

αρχικά πως μπορούν να δώσουν πολυδύναμα κύτταρα τα οποία όμως αμέσως 

διαφοροποιούνται προς εξωεμβρυϊκό ενδόδερμα (Eικόνα Ε). Παρεμπόδιση της 

έκφρασης του Nanog στα ES κύτταρα οδηγεί στην απώλεια της πλειοδυναμίας, 

μείωση της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίηση προς εξωεμβρυϊκό ενδόδερμα 
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(Hatano et al., 2005; Mitsui et al., 2003) ενώ υπερέκφρασή του καθιστά την αυτο-

ανανέωση ανεξάρτητη του LIF (Chambers et al., 2003; Mitsui et al., 2003).  
 

 

4.3 Το μεταγραφικό δίκτυο στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα 

 

4.3.1 Συνεργασία μεταξύ των παραγόντων Oct4, Sox2 και Nanog 
 

 Οι παράγοντες Oct4, Sox2 και Nanog θεωρούνται κεντρικής σημασίας στην 

ιεραρχία της μεταγραφικής ρύθμισης που καθορίζει την ταυτότητα των ES λόγω του 

μοναδικού προτύπου έκφρασης και του σημαντικού τους ρόλου στα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης (Avilion et al., 2003; Chambers et al., 2003; Lee et al., 2004; Mitsui et 

al., 2003; Nichols et al., 1998; Niwa et al., 2000; Scholer et al., 1990; Schubeler et al., 

2004). Μελέτες σε μια μεγάλη γκάμα ευκαρυωτών έχουν δείξει πως μεταγραφικοί 

παράγοντες που έχουν ρόλους-κλειδιά σε κυτταρικές διαδικασίες πολύ συχνά 

ρυθμίζουν άλλους ρυθμιστές που σχετίζονται με τις ίδιες διαδικασίες (Boyer et al., 

2005; Lee et al., 2002; Macisaac et al., 2006). Γονιδιωματικές αναλύσεις στο ποντίκι 

και στον άνθρωπο έδειξαν πως οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι όντως οι κύριοι 

ρυθμιστές ενός αρκετά πολύπλοκου δικτύου που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση 

των βλαστοκυττάρων στην αδιαφοροποίητη κατάσταση (Boyer et al., 2005; Chen et 

al., 2008; Ivanova et al., 2006; Kim et al., 2008a; Loh et al., 2006; Mathur et al., 

2008). 
 

4.3.1α Στον άνθρωπο 
 

Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης σε συνδυασμό με αναλύσεις 

μικροσυστοιχειών για τους υποκινητές των γονιδίων (ChIP-on-chip), αποκάλυψαν τα 

γονίδια στόχους των παραγόντων OCT4, SOX2 και NANOG στα ανθρώπινα ESC 

(Boyer et al., 2005). Ο μεγάλος αριθμός των γονιδίων-στόχων, (9% για το NANOG, 

7% για το SOX2 και 3% για το OCT4) δείχνει τη μεγάλη συνεισφορά των 

μεταγραφικών αυτών παραγόντων στον κυτταρικό φαινότυπο. Σύγκριση των 

γονιδίων-στόχων τους αποκάλυψε πως περίπου το 50% των υποκινητών που είχαν 

καταληφθεί από OCT4 είχαν προσδεδεμένο και SOX2, ενώ το 90% (353 γονίδια) των 

διπλά κατειλημμένων είχαν επιπλέον και NANOG. Οι θέσεις πρόσδεσης των τριών 
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παραγόντων ήταν πολύ κοντά σχεδόν σε όλα τα γονίδια γεγονός που υποδηλώνει πως 

οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν μαζί για τη ρύθμιση ενός μεγάλου αριθμού 

γονιδίων. 

 Από τα γονίδια που βρέθηκαν να είναι στόχοι ενός ή παραπάνω παραγόντων, 

σχεδόν τα μισά (1303) ήταν ενεργά μεταγραφόμενα γονίδια και τα άλλα μισά (957) 

ανενεργά. Ανάμεσα στα ενεργά γονίδια ήταν τα οικεία, γονίδια άλλων μεταγραφικών 

παραγόντων (STAT3, ZIC3), και γονίδια που κωδικοποιούν μέλη των μονοπατιών 

TGFβ (TDGF1, LEFTY2/EBAF) και WNT (DKK1, FRAT2) τα οποία έχουν 

συσχετιστεί με τη διατήρηση της πλειοδυναμίας (Chambers et al., 2003; James et al., 

2005; Mitsui et al., 2003). Στην ομάδα των ανενεργών γονιδίων παρατηρήθηκε ένας 

σημαντικός εμπλουτισμός σε μεταγραφικούς παράγοντες πολλοί από τους οποίους 

έχουν εμπλακεί σε αναπτυξιακές διαδικασίες όπως η διαφοροποίηση προς την 

εξωεμβρυϊκή, ενδοδερμική, μεσοδερμική και εκτοδερμική κατεύθυνση (ESX1I, 

HOXB1, MEIS1, PAX6, LHX5, LBX1, MYF5, ONECUT1). Η διπλή αυτή 

λειτουργία των τριών παραγόντων υποδηλώνει πως η δέσμευσή τους στα γονίδια 

αυτά ρυθμίζει την έκφρασή τους έτσι ώστε να διασφαλίζει το χαρακτηριστικό 

πρότυπο έκφρασης των ESC. Χαρακτηριστικό είναι πως και οι τρεις παράγοντες 

καταστέλλονται πολύ γρήγορα κατά τη διαφοροποίηση με αποτέλεσμα την επαγωγή 

γονιδίων σημαντικών για την ανάπτυξη και την καταστολή εκείνων που είναι 

σημαντικά για τη διατήρηση της ταυτότητας των ESC. Δεν είναι γνωστό πως οι ίδιοι 

παράγοντες μπορούν να εξασκούν δύο αντίθετες λειτουργίες αλλά ενδέχεται ο ρόλος 

τους να ρυθμίζεται από άλλους συμπαράγοντες, από τα ακριβή επίπεδά τους ή/και 

από μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις.  

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει πως οι παράγοντες OCT4, SOX2 

και NANOG σχηματίζουν ένα δίκτυο ομόρροπης δράσης. Ένα τέτοιο μοτίβο 

περιλαμβάνει ένα ρυθμιστή που ελέγχει ένα δεύτερο και τελικά και οι δυο μαζί 

δεσμεύονται σε ένα κοινό σετ γονιδίων (Eικόνα ΣΤ1). Έτσι, μεταξύ των ενεργών 

γονιδίων στόχων βρίσκονται μέλη συμπλόκων που διαμεσολαβούν τροποποιήσεις 

ιστονών και χρωματινική αναδιοργάνωση (SMARCAD1, MYST3, SET) που 

ενδεχομένως έχουν γενικό ρόλο στη μεταγραφική ρύθμιση και γονίδια που 

κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες (REST, SKIL, HESX1, STAT3) οι οποίοι 

είναι γνωστό πως ρυθμίζουν συγκεκριμένα γονίδια (Eικόνα ΣΤ2). Για πράδειγμα, το  
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Εικόνα ΣΤ: (1,2) Ρυθμιστικά 
δίκτυα μεταγραφής στα ESC. 1. 
Δίκτυο ομόρροπης δράσης. Οι Oct4 
και Sox2 ρυθμίζουν την έκφραση 
του Nanog και μαζί με αυτό την 
έκφραση κοινών γονιδίων στόχων. 
2. Οι παράγοντες Nanog, Oct4 και 
Sox2 σχηματίζουν αλληλο-
συνδεόμενες λούπες αυτορύθμισης. 
3. Ένα μοντέλο του βασικού 
μεταγραφικού δικτύου που 
κατασκευάστηκε από τα γονίδια 
στόχους των Nanog, Oct4 και Sox2. 
Στην εικόνα φαίνονται ενεργοί και 
μη ενεργοί στόχοι. 

 
 

γονίδιο REST εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα ESC και λαμβάνει μέρος στην 

καταστολή νευροειδικών γονιδίων (Ballas et al., 2005). Επιπλέον οι τρεις αυτοί 

παράγοντες σχηματίζουν και λούπες αυτορύθμισης προδενόμενοι στους υποκινητές 

των ίδιων των γονιδίων τους (Eικόνα ΣΤ1). Αυτό το δίκτυο ρύθμισης είναι 

συντηρημένο, αφού μεταγραφική ρύθμιση των τριών παραγόντων από το σύμπλοκο 

Oct4-Sox2 παρατηρήθηκε επίσης και στο ποντίκι (Catena et al., 2004; Kuroda et al., 

2005; Okumura-Nakanishi et al., 2005; Rodda et al., 2005). Η αυτορρύθμιση 

προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα όπως γρηγορότερη αντίδραση σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα και αυξημένη σταθερότητα της γονιδιακής έκφρασης (McAdams and 

Arkin, 1997; Rosenfeld et al., 2002; Shen-Orr et al., 2002; Thieffry et al., 1998) 
 

4.3.1β Στο ποντίκι 
 

 Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιήθηκαν και στο ποντίκι. Οι Loh et al. (Loh 

et al., 2006) πραγματοποιώντας πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης για τους 

παράγοντες Oct4 και Nanog στο ποντίκι, εντόπισαν τις γενωμικές περιοχές στις 
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οποίες προσένονται μελετώντας 100kb εκατέρωθεν της μεταγραφικής μονάδας 

(ChIP-PET). Τα αποτελέσματα έδειξαν και πάλι πως οι δύο παράγοντες προδένονται 

τόσο σε γονίδια που καταστέλλονται κατά τη διαφοροποίηση όσο και σε γονίδια που 

επάγονται, με 354 γονίδια να εμφανίζουν ταυτόχρονη πρόσδεση. Ανάμεσά τους 

βρίσκονται 30 γνωστοί ή προτεινόμενοι παράγοντες δέσμευσης στο DNA. Σίγηση 

τριών από αυτούς (Esrrb, Rif1, REST) οδήγησε στη διαφοροποίηση των κυττάρων, 

γεγονός που δείχνει τη λειτουργική σημασία των γονιδίων στόχων. Για να καθοριστεί 

η λειτουργική σχετικότητα των θέσεων πρόσδεσης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

RNA σίγησης για τα δύο γονίδια, nanog και oct4, προκειμένου να βρεθούν άμεσοι 

στόχοι που διαθέτουν θέση πρόσδεσης για τους παράγοντες αλλά ταυτόχρονα 

μεταβάλλουν την έκφρασή τους μετά από μείωση της έκφρασης των δύο 

παραγόντων. Έτσι προέκυψαν 475 γονίδια-στόχοι του Nanog και 394 γονίδια-στόχοι 

του Oct4, με 77 γονίδια να ανήκουν και στις 2 ομάδες.  

Σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων σε ποντίκι και άνθρωπο για τα γονίδια 

στόχους των Nanog και Oct4, έδειξε αλληλεπικάλυψη μόλις 13% και 9.1% 

αντίστοιχα πιθανά λόγω διαφορών στα ρυθμιστικά γονιδιακά δίκτυα μεταξύ των 

ειδών ή λόγω διαφορετικών πειραματικών προσεγγίσεων και διατάξεων. Μια πολύ 

σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 μελετών είναι οι υπό παρατήρηση περιοχές. Ενώ 

στο ποντίκι μελετήθηκε η ευρύτερη περιοχή γύρω από κάθε γονίδιο φτάνοντας τις 

100kb εκατέρωθεν της μεταγραφικής μονάδας, στις ανθρώπινες μικροσυστοιχίες 

μελετήθηκαν μόνο οι εγγύς υποκινητές (-8kb) γεγονός που περιορίζει κατά πολύ τα 

αποτελέσματα (Mathur et al., 2008). Η ανάλυση στο ποντίκι έδειξε πως τα γονίδια 

στόχοι δεν είχαν κατά προτίμηση θέσεις δέσμευσης στον εγγύς υποκινητή. Αντίθετα 

έδειξε πως οι θέσεις δέσμευσης είναι διασπαρμένες σε όλη την υπό μελέτη περιοχή 

με το 40% των γονιδίων να διαθέτουν θέσεις μέσα στη μεταγραφική μονάδα. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν 32 γονίδια τα οποία έδειξαν να διαθέτουν θέσεις δέσμευσης και για 

τους 2 παράγοντες και στις 2 μελέτες, 18 από τα οποία είναι μεταγραφικοί ρυθμιστές. 

Παρόμοια γενωμική κατανομή των 2 παραγόντων παρατηρήθηκε στην ανάλυση των 

γονιδίων στόχων τους κατά μήκος του χρωμοσώματος 19 στο ποντίκι (Mathur et al., 

2008). Αυτή και άλλες διαφορές μεταξύ των 2 μεθόδων οδηγεί στην ανάγκη για 

συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για την απόκτηση μιας πληρέστερης 

εικόνας. 

Από τη σύγκριση των αλληλουχιών πρόσδεσης της μεθόδου ChIP-PET, 

προέκυψε ένα μοτίβο δέσμευσης για κάθε παράγοντα. Η προβλεπόμενη αλληλουχία 
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δέσμευσης για το Nanog περιλάμβανε το μοτίβο CAAT γεγονός που επιβεβαιώθηκε 

από πειράματα αλλαγής της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA), ενώ το 

μοτίβο για το Oct4 ταίριαζε απόλυτα με το σύνθετο στοιχείο Sox-Oct που είχε 

χαρακτηριστεί για τους στόχους των Sox2 και Oct4. Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης 

επιβεβαίωσαν την ταυτόχρονη σύνδεση του Sox2 σε επιλεγμένους στόχους. 

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει πως οι πρωτεΐνες OCT4 και SOX2 μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν και μέσω συνέργειας να ενεργοποιήσουν τη μεταγραφή των 

γονιδίων στόχων και πως αυτή η ενεργοποίηση εξαρτάται από τη γειτνίαση των 

θέσεων δέσμευσής τους (Ambrosetti et al., 1997; Remenyi et al., 2004). Το γονίδιο 

nanog είναι ένα από τα έξι γονίδια στόχους (fgf4, utf1, fbx15, oct3/4, sox2, nanog) του 

διμερούς αυτού συμπλόκου το οποίο έχει συσχετιστεί τόσο με μεταγραφική 

ενεργοποίηση όσο και καταστολή (Botquin et al., 1998; Chew et al., 2005; Kuroda et 

al., 2005; Nishimoto et al., 1999; Okumura-Nakanishi et al., 2005; Rodda et al., 2005; 

Tokuzawa et al., 2003; Tomioka et al., 2002; Yuan et al., 1995). Αυτό το στοιχείο 

δέσμευσης αν και διαφέρει ελαφρά μεταξύ των 6 γονιδίων, έχει παραμείνει απόλυτα 

συντηρημένο στον υποκινητή του nanog πάνω από 250 χιλιάδες χρόνια, δείχνοντας 

τη λειτουργική απαίτηση για αυτήν ακριβώς την αλληλουχία. 
 

4.3.2 Συνεργασία των παραγόντων Oct4, Sox2 και Nanog με άλλους 

παράγοντες 
 

Όπως παρατηρήθηκε στο ποντίκι και στον άνθρωπο οι τρεις αυτοί παράγοντες 

δεσμεύονται τόσο σε ενεργά όσο και σε μη ενεργά μεταγραφόμενα γονίδια, 

υποδηλώνοντας πως υπάρχουν επιπλέον παράγοντες η δέσμευση των οποίων 

καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης για 

τους παράγοντες Oct4, Sox2 και Nanog, για παράγοντες που είναι απαραίτητοι για 

τον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό σωματικών κυττάρων (Myc, Klf4) και για 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν με Nanog (Dax1, Nac1, Rex1, Zfp281) έδειξαν πως 

περίπου 800 υποκινητές καταλαμβάνονται τουλάχιστον από 4 παράγοντες ενώ πάνω 

από 100 καλύπτονται τουλάχιστον από 7 (Kim et al., 2008a). Η δέσμευση είναι 

ταυτόχρονη υποδηλώνοντας πως οι παράγοντες δρουν μέσω σε πρωτεϊνικών 

συμπλόκων ή σε περιοχές με πυκνά cis-ρυθμιστικά στοιχεία. Ανάλυση των περιοχών 

πρόσδεσης για την εύρεση μιας αλληλουχίας χαρακτηριστικής της πολλαπλής 
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δέσμευσης οδήγησε στο μοτίβο ATTTGCAT το οποίο μοιάζει με τη χαρακτηριστική 

αλληλουχία δέσμευσης των Oct4 και Sox2 (Loh et al., 2006; Macisaac et al., 2006).  

Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση πως γονίδια-στόχοι που 

καταλαμβάνονται από πολλαπλούς παράγοντες είναι μεταγραφικά ενεργά και 

καταστέλονται κατά τη διαφοροποίηση ενώ γονίδια μη ενεργά στα ES που 

εκφράζονται κατά τη διαφοροποίηση εμφανίζουν συνήθως μόνο έναν παράγοντα 

δεσμευμένο στους υποκινητές τους. Γονίδια με ενδιάμεσο αριθμό παραγόντων 

ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Ενδεχομένως ένας μόνο παράγοντας να δεσμεύεται 

σε ανενεργά γονίδια σε συνδυασμό με κατασταλτικά σύμπλοκα ενώ μπορεί να 

συμμετέχει και στη μεταγραφική ενεργοποίηση μέσω συνεργασίας με άλλους 

παράγοντες πλειοδυναμίας. Η σχέση μεταξύ του αριθμού των παραγόντων και του 

προτύπου έκφρασης είναι σε πλήρη συμφωνία με τις παρατηρούμενες τροποποιήσεις 

των ιστονών. Έτσι, στόχοι που καταλαμβάνονται από 6 παράγοντες εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα τριμεθυλίωσης της λυσίνη 4 της ιστόνης 3 (3meΚ4Η3) ενώ η 

παρουσία ενός μόνο παράγοντα σχετίζεται με την εμφάνιση 3meΚ27Η3. 

Χαρακτηριστικό είναι πως ανάμεσα στους στόχους των παραγόντων Nanog, Sox2, 

Oct4, Dax1, Nac1 και Klf4 τα ενεργά και μη ενεργά γονίδια είναι ισάριθμα ενώ οι 

στόχοι του κάθε παράγοντα χωριστά είναι κυρίως μη ενεργά γονίδια. Οι 

παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να συστήσουν ένα μηχανισμό στον οποίο μια 

μικρή ομάδα παραγόντων μπορεί να ελέγξει δύο συμπληρωματικές πτυχές της 

μεταγραφής, απαραίτητες για τη διατήρηση της πολυδυναμίας.     

Μια μεταγενέστερη μελέτη επέκτεινε την υπο μελέτη περιοχή 100Kb 

εκατέρωθεν της μεταγραφικής μονάδας και πραγματοποιήσε πειράματα 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης για 13 παράγοντες (Nanog, Oct4, Sox2, Klf4, n-

Myc, c-Myc Smad1, Esrrb, Ctcf, Stat3, Tcfcp2l1, Zfx, Suz12) (Chen et al., 2008). Η 

μελέτη αυτή έδειξε πως ορισμένοι παράγοντες τείνουν να συνεντοπίζονται στα 

γονίδια στόχους. Το φαινόμενο της πολυπαραγοντικής δέσμευσης δεν περιορίζεται 

στους υποκινητές των γονιδίων στόχων και στην πραγματικότητα μεγάλα σύμπλοκα 

>7 παραγόντων βρίσκονται κυρίως μακριά από την περιοχή της έναρξης της 

μεταγραφής ενώ πιο μικρά σύμπλοκα εντοπίζονται πιο κοντά. Οι περιοχές όπου 

παρατηρείται συνεντοπισμός πολλών παραγόντων εμφανίζουν χαρακτηριστικά 

ενισχυοσώματος. Πρώτον, οι θέσεις δέσμευσης στις περιοχές αυτές είναι πολύ πυκνά 

τοποθετημένες σε συμπαγή γονιδιακά τμήματα με την πιο πυκνή θέση δέσμευσης να 
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Εικόνα Ζ: Εκτεταμένα μεταγραφικά ρυθμιστικά δίκτυα. 

 

εμφανίζεται στο μακρινό ενισχυτή του Oct4 (Chew et al., 2005) και να διαθέτει 11 

δεσμευμένους παράγοντες. Δεύτερον, 25 τέτοιες περιοχές μπορούν να δράσουν ως 

ενισχυτές όταν τοποθετηθούν καθοδικά του γονιδίου αναφοράς της λουσιφεράσης, 

και τρίτον, χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση της 3meΚ4Η3 που αποτελεί ένα  

σημαντικό μάρτυρα ενεργών περιοχών. Δύο μοντέλα ρυθμιστικών δικτύων που 

βασίζονται στις παραπάνω μελέτες φαίνονται στην εικόνα Ζ (Chen et al., 2008; Kim 

et al., 2008a). 
 

 

4.4 Η χρωματίνη των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
 

4.4.1 Δομή και δυναμική της χρωματίνης 
 

Η ιδιότητα της αυτο-ανανέωσης προϋποθέτει πως το γονιδίωμα των ESC 

διατηρεί μια κυτταρική μνήμη που ορίζει την πλειοδυναμία. Από την άλλη, το 

γονιδίωμα πρέπει να βρίσκεται συνέχεια σε μια υπερ-πλαστική κατάσταση 

προκειμένου να είναι ικανό να ακολουθήσει οποιοδήποτε μονοπάτι διαφοροποίησης. 

Μόλις ξεκινήσει η διαφοροποίηση, ο καθορισμός της κατεύθυνσης πραγματοποιείται 

από την υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος γονιδιακής έκφρασης που προσδίδει σε 

κάθε κυτταρικό τύπο ένα μοναδικό μεταγραφικό πρότυπο. Αν και οι μηχανισμοί για 

όλες τις παραπάνω διαδικασίες δεν είναι πλήρως κατανοητοί, ευρήματα από 
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       Εικόνα H: Στα πολυδύναμα εμβρυϊκα βλαστοκύτταρα (αριστερά), η χρωματίνη 
είναι αποσυμπυκνωμένη, εμπλουτισμένη σε ενεργοποιητικές ιστονικές 
τροποποιήσεις (πράσινοι κύκλοι) και περιέχει χαλαρά δεσμευμένες αρχιτεκτονικές 
χρωματινικές πρωτεΐνες. Καθώς τα κύτταρα διαφοροποιούνται (δεξιά), 
σχηματίζονται συμπυκνωμένες ετεροχρωματινικές περιοχές, συσσωρεύονται 
κατασταλτικές τροποποιήσεις ιστονών (κόκκινοι κύκλοι) και οι δομικές 
χρωματινικές πρωτεΐνες δεσμεύονται πιο σταθερά στη χρωματίνη. 

 
 

διάφορες μελέτες δείχουν πως οι επιγενετικοί μηχανισμοί παίζουν έναν ρόλο-κλειδί, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής του πυρήνα, της χρωματινικής δομής και 

δυναμικής και των τροποποιήσεων των ιστονών. 

 Η χρωματινική δομή μπορεί να επηρεάσει τη γονιδιακή λειτουργία 

επιδρώντας στην προσβασιμότητα των ρυθμιστικών πρωτεϊνών στα γονίδια-στόχους 

τους, τροποποιώντας τη συγγένεια των μεταγραφικών παραγόντων με τους στόχους 

τους. Τα ESC φαίνεται πως χαρακτηρίζονται από μια ξεχωριστή, υψηλής τάξης, 

χρωματινική δομή. Μελέτες σε διάφορα συστήματα δείχνουν πως είναι 

εμπλουτισμένα σε λιγότερo συμπαγή ευχρωματίνη και καθώς προχωρούν στη 

διαφοροποίηση εμφανίζουν πιο συμπυκνωμένες, μεταγραφικά ανενεργές, 

ετεροχρωματινικές δομές (Arney and Fisher, 2004; Francastel et al., 2000) (Eικόνα 

Η). Η χρωματινική οργάνωση μέσα στον πυρήνα διατηρείται κυρίως μέσω της 

δέσμευσης δομικών χρωματινικών πρωτεϊνών, όπως οι ιστόνες οι οποίες απαρτίζουν 

τον πρωτεϊνικό δομικό σκελετό της χρωματίνης. Ενώ οι νουκλέοσωμικές ιστόνες 

είναι σταθερά προσδεδεμένες στη χρωματίνη με χρόνο παραμονής πολλών ωρών, οι 

περισσότερες από τις υπόλοιπες DNA-δεσμευόμενες πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν 
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παροδικά με τη χρωματίνη in vivo με χρόνο παραμονής που κυμαίνεται από λίγα 

λεπτά για τις συνδετικές ιστόνες ως λίγα δευτερόλεπτα για τους περισσότερους 

μεταγραφικούς παράγοντες/αναδιοργανωτές ακόμα και για τις δομικές πρωτεΐνες, 

συμπεριλαμβανομένης της ετεροχρωματινικής πρωτεΐνης 1 (ΗΡ1) και των HMG 

πρωτεϊνών (Kimura and Cook, 2001; Phair et al., 2004).  

 Αν και η λειτουργική συσχέτηση αυτών των δυναμικών ιδιοτήτων δεν είναι 

σαφής, πρόσφατες παρατηρήσεις στα πλειοδύναμα ES κύτταρα δείχνουν πως η 

δυναμική αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών με τη χρωματίνη είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας της γονιδιακής λειτουργίας (Meshorer et al., 2006). Αυτός ο 

«υπερδυναμικός» πληθυσμός αντιπροσωπεύει το 10-25% του συνόλου των 

πρωτεϊνών και είναι χαρακτηριστικός των πλειοδύναμων κυττάρων. Δεν είναι γνωστό 

αν αυτή η τροποποιημένη ιδιότητα δέσμευσης οφείλεται σε μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις ή είναι αποτέλεσμα των συνολικών αλλαγών στη χρωματινική δομή. 

Πάντως, φαίνεται πως αυτό το χαλαρά δεσμευμένο πρωτεϊνικό κλάσμα είναι 

λειτουργικά σημαντικό αφού επέμβαση σε αυτόν τον πληθυσμό επηρεάζει την 

κινητική διαφοροποίησης των ES (Meshorer et al., 2006).  

 Είναι πιθανό ο πληθυσμός αυτός να δημιουργεί οικοδομήσιμα σημεία για το 

σχηματισμό χρωματινικών περιοχών καθώς τα κύτταρα εκτελούν το καθορισμένο 

πρόγραμμα έκφρασης μέσω της τοποθέτησης των γονιδίων σε ενεργές και 

κατεσταλμένες χρωματινικές περιοχές. Με βάση το σενάριο αυτό, οι χαλαρά 

προσδεδεμένες νουκλεοσωμικές ιστόνες και άλλες αρχιτεκτονικές χρωματινικές 

πρωτεΐνες ενδέχεται να στρατολογούνται σε γονιδιακές περιοχές που πρόκειται να 

κατασταλούν κατά τη διαφοροποίηση. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε και την 

ενσωμάτωση χρωματινικών αναδιοργανωτών οι οποίοι με τη σειρά τους θα 

προσέλκυαν ένζυμα τροποποίησης του DNA και των ιστονών που θα μάρκαραν 

επιγενετικά τις περιοχές αυτές. Μεγάλες περιοχές κατεσταλμένης ετεροχρωματίνης 

πιθανότατα αποκτούν υψηλής τάξης χρωματινικές δομές και σχηματίζουν τις 

ετεροχρωματινικές περιοχές που παρατηρούνται καθώς τα κύτταρα 

διαφοροποιούνται. Την ίδια στιγμή, η δυναμική φύση των πρωτεϊνών που σχετίζονται 

με τη χρωματίνη μπορεί να διευκολύνει τους ρυθμιστικούς παράγοντες να 

αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμιστικές περιοχές προκειμένου να ενεργοποιούν 

γρήγορα πολύπλοκα προγράμματα έκφρασης με σκοπό τη διαφοροποίηση (Meshorer 

and Misteli, 2006).   
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4.4.2 Οι χρωματινικές τροποποιήσεις 
  

Η βασική μονάδα της χρωματίνης είναι το νουκλεόσωμα που αποτελείται από 

2 αντίγραφα καθεμιάς από τις ιστόνες Η2Α, Η2Β, Η3 και Η4 τα οποία περιβάλλονται 

από 146bp DNA (Luger et al., 1997). Τα νουκλεοσώματα συνδέονται μεταξύ τους με 

συνδετικά τμήματα DNA και την ιστόνη Η1. Οι αμινοτελικές ουρές των ιστονών 

υπόκεινται σε διάφορες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως ακετυλίωση, 

μεθυλίωση, φωσφορυλίωση, ουμπικουιτινίωση και ADP-ριβοζυλίωση (Jenuwein and 

Allis, 2001). Έχει δειχθεί πως οι τροποποιήσεις αυτές ελέγχουν την δομική 

διαμόρφωση της χρωματίνης ρυθμίζοντας τη γονιδιακή μεταγραφή μέσω 

αλληλεπιδράσεων γειτονικών νουκλεοσωμάτων, αλλαγής της τοποθέτησής τους και 

διαμεσολάβησης επαφών μεταξύ των ιστονών και του DNA (Narlikar et al., 2002). 

Για παράδειγμα, η ακετυλίωση των ιστονών Η3 και Η4 καθώς και η μεθυλίωση της 

ιστόνης Η3 στη λυσίνη Κ4 (Η3Κ4) σχετίζονται με την ενεργή μεταγραφή και έχουν 

βρεθεί αποκλειστικά στην ευχρωματίνη των ευκαρυωτικών οργανισμών (Santos-Rosa 

et al., 2002; Schubeler et al., 2004; Struhl, 1998). Αντίθετα, μεθυλίωση της ιστόνης 

Η3 στα κατάλοιπα λυσίνης Κ9 και Κ27 προάγει το σχηματισμό συμπαγών 

ετεροχρωματινικών δομών μέσω της στρατολόγησης της πρωτεΐνης ΗΡ1 και του 

κατασταλτικού συμπλόκου PRC1 αντίστοιχα (Fischle et al., 2003; Hall et al., 2002). 

Αν και οι δύο τροποποιήσεις σχετίζονται με τη γονιδιακή σίγηση, η Η3Κ27-

διαμεσολαβούμενη καταστολή σχετίζεται με την «προαιρετική» -αναπτυξιακά 

ρυθμιζόμενη-  ετεροχρωματινική διαμόρφωση ενώ η Η3Κ9-διαμεσολαβούμενη 

καταστολή συνδέεται με τη «συστατική» –μόνιμη- ετεροχρωματίνη (Koyanagi et al., 

2005; Nakayama et al., 2001; Plath et al., 2003). 

 Οι τροποποιήσεις των ιστονών και το χρωματινικό πρότυπο που 

κωδικοποιούν μπορούν να εξαπλωθούν σε μεγάλες γονιδιακές περιοχές με έναν αυτο-

διαδιδόμενο τρόπο μετά την εδράιωσή τους σε ένα κεντρικό σημείο. Το πρότυπο 

αυτό στη συνέχεια μεταφέρεται πιστά στους απογόνους ακόμα και απουσία του 

αρχικού κεντρικού σημείου, υποστηρίζοντας την αντίληψη της επιγενετικής 

κληρονομικότητας (Cavalli and Paro, 1999; Hall et al., 2002; Koyanagi et al., 2005; 

Nakayama et al., 2001; Plath et al., 2003). Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στη σκέψη 

πως οι τροποποιήσεις των ιστονών μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την κυτταρική 

διαφοροποίηση για το σταθερό προγραμματισμό έκφρασης ή καταστολής 

διαφορετικών γονιδιακών ομάδων οδηγώντας σε διαφορετική κυτταρική ταυτότητα 
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και κυτταρική «μνήμη». Πράγματι, βρέθηκε πως η χρωματίνη των γονιδίων, η 

έκφραση των οποίων είναι περιορισμένη σε ένα συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο, είναι 

προγραμματισμένη με συγκεκριμένες ιστονικές τροποποιήσεις που συνεισφέρουν 

στην γονιδιακή ενεργοποίηση στον τύπο αυτό. Αντίθετα, η χρωματίνη των ίδιων 

γονιδίων σε άλλους κυτταρικούς τύπους είναι προγραμματισμένη με μια διαφορετική 

ομάδα τροποποιήσεων που σχετίζεται με τη μεταγραφική καταστολή (Chakrabarti et 

al., 2003; Edelstein et al., 2005; Fish et al., 2005).   

 Σε συμφωνία με τις γενικές αλλαγές στη συνολική γονιδιακή ενεργότητα, 

κατά τη διαφοροποίηση των ESC παρατηρούνται και αλλαγές στο πρότυπο των 

τροποποιήσεων των ιστονών (Lee et al., 2004). Για παράδειγμα, παρατηρείται 

αύξηση στην τριμεθυλίωση της Κ9Η3 (3meΚ9Η3) που συνοδεύει την 

ετεροχρωματίνη και μείωση της ακετυλίωσης των ιστονών Η3 και Η4 (Keohane et 

al., 1996; Lee et al., 2004; Meshorer et al., 2006) που συνήθως σχετίζονται με ενεργές 

ευχρωματινικές περιοχές. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν πως η χρωματίνη στα 

ESC είναι πιο ενεργή ή τουλάχιστον μαρκαρισμένη με ενεργοποιητικές ιστονικές 

τροποποιήσεις και πως η διαφοροποίηση συνοδεύεται από τη μετάβαση σε μια 

λιγότερο μεταγραφικά ενεργή χρωματίνη.  
   

  

4.5 Επιγενετικοί μηχανισμοί 
 

 Η ανάπτυξη των οργανισμών των θηλαστικών απαιτεί την εξειδίκευση 

περισσότερων από 200 διαφορετικών κυτταρικών τύπων σε μια διαδικασία που 

ξεκινά κατά την εμφύτευση του εμβρύου. Η κυτταρική εξειδίκευση ελέγχεται από 

διαβαθμίσεις συγκέντρωσης ιστοειδικών μεταγραφικών παραγόντων σε συνδυασμό 

με τη δράση επιγενετικών ρυθμιστών. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί αποτελούν έναν 

επιπλέον κληρονομήσιμο κώδικα πέραν της γονιδιακής αλληλουχίας και 

περιλαμβάνουν μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών (Jenuwein and Allis, 

2001), μεθυλίωση του DNA στα CpG νουκλεοτίδια (Bird and Wolffe, 1999), ΑΤΡ-

εξαρτώμενη χρωματινική αναδιαμόρφωση, ανταλλαγή ιστονών (Ahmad and 

Henikoff, 2002) και μικρά RNA μόρια (Sheardown et al., 1997) που μπορούν να 

χρησιμεύσουν στην καθοδήγηση της επιγενετικής μηχανής σε συγκεκριμένους 

γονιδικαούς τόπους. Αυτοί οι επιγενετικοί μηχανισμοί έχουν εμπλακεί στη ρύθμιση 

της γονιδιακής ενεργοποίησης και καταστολής στο μεταγραφικό επίπεδο ρυθμίζοντας 
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το "πακετάρισμα" του DNA και των ιστονών σε χρωματίνη. Η συμπαγής 

χρωματινική δομή (ετεροχρωματίνη) εμποδίζει την μεταγραφική ενεργοποίηση ενώ 

πιό χαλαρές δομές (ευχρωματίνη) είναι πιο προσβάσιμες στα μεταγραφικά σύμπλοκα 

(Jenuwein and Allis, 2001). 

 Ένζυμα που τροποποιούν τις ιστόνες όπως τα Polycomb κατασταλτικά 

σύμπλοκα (PRCs) θεωρείται πως παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι 

πρωτεΐνες του συμπλόκου PcG περιγράφηκαν για πρώτη φορά στη Drosophila όπου 

καταστέλουν τα ομοιοτικά γονίδια που ελέγχουν την ταυτότητα των μεταμερών στο 

αναπτυσσόμενο έμβρυο  (Denell and Frederick, 1983; Kennison, 2004; Lewis, 1978; 

Orlando and Paro, 1995; Pirrotta, 1998; Simon et al., 1992). Οι πρωτεΐνες αυτές 

σχηματίζουν πολλαπλά κατασταλτικά σύμπλοκα (PRCs), τα μέλη των οποίων είναι 

συντηρημένα από τη Drosophila ως τον άνθρωπο (Birve et al., 2001; Cao et al., 2002; 

Czermin et al., 2002; Franke et al., 1992; Kuzmichev et al., 2002; Levine et al., 2002; 

Shao et al., 1999; Tie et al., 2001). Τα PRCs έρχονται στην περιοχή της αρχικής 

καταστολής και δρουν μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων της χρωματινικής δομής 

για να προάγουν τη γονιδιακή καταστολή (Levine et al., 2004; Lund and van 

Lohuizen, 2004; Pirrotta, 1998; Ringrose and Paro, 2004). Δυο διαφορετικές 

ιστονικές τροποποιήσεις, η 3meK27H3 και η μονοουμπικουιτινίωση της ιστόνης Η2Α 

(Η2Αub1) καταλύονται από τις πρωτεΐνες του συμπλόκου Polycomb (PcG) 

(Sparmann and van Lohuizen, 2006). Η Κ27Η3 μεθυλιώνεται από την πρωτεΐνη 

EZH2 μια μεθυλοτρανσφεράση ιστονών που λειτουργεί ως μέρος του Polycomb 

κατασταλτικού συμπλόκου 2 (PRC2) με τη βοήθεια των πρωτεϊνών: i) EED που δρα 

ως πλατφόρμα, ενώνοντας την EZH2 με το υπόστρωμα (Η3) (Tie et al., 2007) και ii) 

SUZ12 που απαιτείται για την αναγνώριση των νουκλεοσωμάτων και τη σταθερότητα 

του ενζύμου (Nekrasov et al., 2005; Pasini et al., 2004). Επιπρόσθετα, οι πρωτεΐνες 

RBBP4 και AEBP2 δεσμεύονται στο PRC2 και βελτιστοποιούν την ενζυμική 

ενεργότητα in vivo (Cao and Zhang, 2004). 

 Η τριμεθυλίωση της Η3Κ27 μπορεί να στρατολογήσει ένα άλλο σύμπλοκο, 

το PRC1. Το σύμπλοκο αυτό μονοουμπικουιτινιώνει την Η2Α μέσω της Ε3 λιγάσης 

Ring1b (Buchwald et al., 2006; Elderkin et al., 2007). Αυτές οι ιστονικές 

τροποποιήσεις συνεισφέρουν στην κατεσταλμένη κατάσταση της χρωματίνης 

(Schuettengruber et al., 2007; Stock et al., 2007). Αντίθετα, η τριμεθυλίωση της ίδιας 

ιστόνης στη λυσίνη 4 (3meK4H3) από το σύμπλο Trithorax (trxG) συνεισφέρει σε μια 

χρωματινική δομή που επιτρέπει τη γονιδιακή έκφραση και ορισμένες φορές 
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εμποδίζει τη δέσμευση του PcG (Schuettengruber et al., 2007). Πολλές μελέτες 

υποστηρίζουν πως τα δύο αυτά σύμπλοκα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της ταυτότητας των ES και τις μετέπειτα επιλογές διαφοροποίησης.  

 Το PcG είναι πολύ σημαντικό για τα ES αφού έλλειψη οποιουδήποτε από τα 

μέλη του PRC2 οδηγεί σε εμβρυϊκό θάνατο στο στάδιο της εμφύτευσης. Παρ’όλ’αυτά 

η λειτουργική του σημασία στην διατήρηση της πολυδυναμίας δεν πρέπει να 

υπερεκτιμηθεί αφού απώλεια της λειτουργίας των μελών του (ESEzh2-/-, ESEed-/-) 

οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης γονιδίων διαφοροποίησης χωρίς όμως να 

παρεμποδίζει την αυτο-ανανέωσή τους (Faust et al., 1995; Montgomery et al., 2005; 

Pasini et al., 2007). Τα μέλη του PRC1 εμφανίζουν περισσότερη λειτουργική 

συμπληρωματικότητα κατά την εμβρυογένεση αφού έμβρυα με έλλειψη των μελών 

του, με εξάιρεση το Ringb1, παραμένουν ζωντανά (Sparmann and van Lohuizen, 

2006) ενώ διάφορα μέλη του έχουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των ενήλικων 

βλαστοκυττάρων (Kim et al., 2004; Liu et al., 2006; Molofsky et al., 2003; Park et al., 

2003).   

  

4.5.1 Το μοντέλο των δισθενών περιοχών 
 

 Μελέτες από πολλά εργαστήρια στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα του ανθρώπου 

και του ποντικού ανέφεραν την παρατήρηση της συνύπαρξης αντικρουόμενων 

ιστονικών τροποποιήσεων στους υποκινητές γονιδίων (Azuara et al., 2006; Bernstein 

et al., 2006; Mikkelsen et al., 2007; Pan et al., 2007; Zhao et al., 2007). Οι περιοχές 

που εμφανίζουν αυτό το πρότυπο ονομάστηκαν δισθενείς και παρατηρούνται κυρίως 

στους υποκινητές γονιδίων που εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα και σχετίζονται με τα 

πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Ανάμεσα τους βρίσκονται σημαντικοί 

μεταγραφικοί παράγοντες που ελέγχουν την ανάπτυξη όπως τα HOX ομοιοτικά 

γονίδια, μέλη των γονιδιακών οικογενειών POU, DLX, IRX, LHX, και PAX που 

σχετίζονται με την πρώιμη ανάπτυξη και των οικογενειών SOX, FOX, TBX  που 

σχετίζονται με τη διαφοροποίηση, την ανάπτυξη των ιστών και άλλες αναπτυξιακές 

διαδικασίες καθώς και γονίδια που κωδικοποιούν μέλη σηματοδοτικών μονοπατιών 

(TGF-β, WΝΤ, FGF, BMP) απαραίτητα για την αυτο-ανανέωση και τη 

διαφοροποίηση των ESC (Lee et al., 2006).  

 Οι συνυπάρχουσες τροποποιήσεις των ιστονών είναι η ενεργοποιητική 

3meK4H3 και η κατασταλτική 3meK27H3, ενώ σε μια μελέτη ανιχνεύθηκε και η 
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ενεργοποιητική acK9H3 (Azuara et al., 2006). Σύγκριση των αποτελεσμάτων από 

όλες τις μελέτες έδειξε πως ενώ πολλά γονίδια στα ESC εμφανίζουν μόνο 3meΚ4Η3, 

πολύ λίγα είναι εκείνα που εμφανίζουν μόνο 3meΚ27Η3. Η 3meΚ27Η3 σχεδόν 

πάντα συνοδεύεται έστω και από ασθενή επίπεδα Η3Κ4me3 που πολλές φορές 

μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμα από τις στατιστικές αναλύσεις (Pan et al., 2007; 

Zhao et al., 2007). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως οι δισθενείς περιοχές δεν 

αποτελούν ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό αλλά αντιπροσωπεύουν το τυπικό 

πρότυπο όταν η κατασταλτική τροποποίηση 3meΚ27Η3 είναι παρούσα. Η παρουσία 

της 3meΚ4Η3 σχετίζεται με υψηλή γονιδιακή ενεργότητα απουσία της 3meΚ27Η3 

αλλά με χαμηλή ενεργότητα παρουσία της. Αυτό σημαίνει πως η κατασταλτική 

τροποποίηση δρα επιστατικά επί της ενεργοποιητικής στις δισθενείς περιοχές. 

 Αρχικά πειράματα στους υποκινητές των δισθενώς σημασμένων γονιδίων 

αποκάλυψαν τη συνύπαρξη των δύο αυτών τροποποιήσεων (Bernstein et al., 2006) 

ενώ πιο αναλυτικές μελέτες στη συνέχεια έδειξαν πως δεν πρόκειται για πραγματικό 

συνεντοπισμό στην ίδια ιστόνη αλλά για γειτνίασή τους στην ίδια περιοχή (Zhao et 

al., 2007) Όσον αφορά την ακριβή τοποθέτησή τους στους υποκινητές, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των περιοχών όπου εμφανίζεται η 3meΚ4Η3 βρίσκεται σε ακτίνα 1-2Kb 

από το σημείο έναρξης της μεταγραφής (TSS) καθιστώντας την τροποποίηση αυτή ως 

έναν ακριβή ανιχνευτή των εγγύς υποκινητών και της περιοχής έναρξης της 

μεταγραφής. Στην περίπτωση της 3meΚ27Η3, ο αριθμός των θέσεων που 

εντοπίζονται στην ίδια περιοχή είναι αρκετά υψηλός αλλά μικρότερος των 3meΚ4Η3 

περιοχών. Αυτό συμβαίνει επειδή η 3meΚ27Η3 εξαπλώνεται σε πολύ μεγάλες 

περιοχές εμφανίζοντας ένα πιο ευρύ πρότυπο (Pan et al., 2007; Zhao et al., 2007). 

 Σύγκριση μεταξύ των ESC και διαφοροποιημένων κυτταρικών τύπων έδειξε 

πως τα δισθενώς μαρκαρισμένα γονίδια χάνουν αυτήν την ιδιότητα κατά τη 

διαφοροποίηση υποδηλώνοντας πως πρόκειται για μια ιδιότητα χαρακτηριστική της 

αδιαφοροποίητης κατάστασης (Bernstein et al., 2006). Μετέπειτα μελέτες όμως 

έδειξαν πως δισθενείς περιοχές εντοπίζονται και σε άλλους κυτταρικούς τύπους, όπως 

στους ανθρώπινους (Pan et al., 2007) και ποντικίσιους (Mikkelsen et al., 2007) 

ινοβλάστες, στα πρόδρομα νευρικά κύτταρα (Mikkelsen et al., 2007) και στα 

ανθρώπινα Τ κύτταρα (Roh et al., 2006). Επίσης παρατηρήθηκε πως ενώ το δισθενές 

μαρκάρισμα χάνεται από τους υποκινητές κατά τη διαφοροποίηση των ES, 

εμφανίζεται στους υποκινητές άλλων γονιδίων που πρέπει να κατασταλούν, 

συμπεριλαμβανομένων και των POU5F1, NANOG και SOX2 (Pan et al., 2007). Έτσι 
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ενώ αρχικά προτάθηκε πως η εμφάνιση αυτής της ιδιότητας στα ES χρησιμεύει στο 

να κρατά τα αναπτυξιακά γονίδια κατεσταλμένα αλλά ταυτόχρονα άμεσα 

ενεργοποιήσιμα, η εμφάνισή της κατά τη διαφοροποίηση σε γονίδια που δεν ανήκουν 

στην κατηγορία εκείνων που απαιτούν γρήγορη επανενεργοποίηση οδήγησε σε μια 

νέα ερμηνεία σύμφωνα με την οποία πρόκειται για έναν ευέλικτο μηχανισμό 

παροδικού παγώματος της έκφρασης. Οι δισθενείς περιοχές στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση αναβάλουν την έκφραση των αναπτυξιακών παραγόντων μέχρι το 

κύτταρο να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαφοροποίησης και να  αποφασίσει αν τα υπό 

έλεγχο γονίδια θα εκφραστούν ή όχι και επομένως να τις μετατρέψει σε μονοσθενείς 

3meK4H3 ή 3meK27H3 αντίστοιχα. Από την άλλη, τα εκφραζόμενα 3meK4H3-

σημασμένα γονίδια μετατρέπονται άμεσα σε δισθενή 3meK4H3/3meK27H3 

προκειμένου να παγώσει αρχικά η έκφρασή τους, ενώ στη συνέχεια απαιτούνται 

επιπλέον κατασταλτικοί μηχανισμοί για την τελική καταστολή τους και το κλείδωμα 

των κυττάρων σε μια νέα κατάσταση διαφοροποίησης. Μια άλλη παρατήρηση που 

δεν υποστηρίζει την αρχική θεώρηση του παγώματος με σκοπό την άμεση 

ενεργοποίηση και μόνο, είναι πως γονίδια που δε διαθέτουν δισθενείς περιοχές ή και 

καμία από τις δύο τροποποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν το ίδιο γρήγορα κατά 

τη διαφοροποίηση (Pan et al., 2007).  

 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις οι Pan et al. πρότειναν πως η εμφάνιση 

των δισθενών περιοχών δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της απόκρισης αλλά από τη 

βιολογική λειτουργία των γονιδίων. Με βάση την εμφάνιση των τροποποιήσεων 

3meK4H3 και 3meK27H3 στους υποκινητές τους, τα γονίδια στα ESC μπορούν να 

διαχωριστούν σε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε 

μια ξεχωριστή λειτουργική ομάδα. Εκείνα που εμφανίζουν μόνο 3meΚ4Η3 

εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα και αντιπροσωπεύουν κυρίως γονίδια που 

εμπλέκονται στο γενικό μεταβολισμό ενώ όσα εμφανίζουν και τις δύο ταυτόχρονα 

έχουν χαμηλή έκφραση και είναι εμπλουτισμένα σε αναπτυξιακούς παράγοντες. 

Τέλος όσα δεν έχουν καμία από τις δύο τροποποιήσεις δεν εκφράζονται και συνήθως 

έχουν ιστο-ειδικές λειτουργίες (Pan et al., 2007; Zhao et al., 2007).  

 Η ύπαρξη δισθενών περιοχών που περιλαμβάνουν κατασταλτικές 

τροποποιήσεις σε γονίδια που πρόκειται να ενεργοποιηθούν, ανέτρεψε τη θεωρία της 

σταθερής και μόνιμης τριμεθυλίωσης της Κ27Η3. Η πρόσφατη ανακάλυψη των 

3meK27H3 απομεθυλασών έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ελαστικότητα 

αυτών των επιγενετικών τροποποιήσεων (Agger et al., 2007; Lan et al., 2007; Lee et 
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al., 2007c).  Οι Η3Κ27 απομεθυλάσες οπώς οι UTX και JMJD3, είναι μέρος του 

συμπλόκου Trithorax που μεθυλιώνει την Η3Κ4 (Issaeva et al., 2007) και θα 

μπορούσε να συνεισφέρει στη μετατροπή μιας δισθενούς περιοχής σε ενεργή. 

Αντιστρόφως, η 3meK4H3 τροποποίηση μπορεί να απομεθυλιωθεί από τα ένζυμα 

LSD1 και JARID1 (Christensen et al., 2007; Shi et al., 2004). Το τελευταίο 

δεσμεύεται στην MBLR, μια πρωτεΐνη που μοιάζει με τις πρωτεΐνες του συμπλόκου 

PcG (Lee et al., 2007b), υποδηλώνοντας πως η στρατολόγηση μιας απομεθυλάσης 

της αντίθετης τροποποίησης μπορεί να είναι ένα επανεμφανιζόμενο μοτίβο. 
 

4.5.2 Μοντέλα προγραμματισμού των δισθενών περιοχών 
 

 Προς το παρόν είναι ακόμα άγνωστος ο λόγος για τον οποίο μόνο ένα μέρος 

των γονίδιων που ευθύνονται για την κυτταρική ταυτότητα εμφανίζει το πρότυπο των 

δισθενών τροποποιήσεων στα ESC. Τα μοντέλα που έχουν προταθεί μπορούν ως ένα 

βαθμό να εξηγήσουν το μηχανισμό αλλά εμφανίζουν αρκετές ελλείψεις (Gan et al., 

2007).  
 

- Το μοντέλο της ιεραρχικής ενεργοποίησης 
 

 Το μοντέλο της ιεραρχικής ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της αιμοποιητικής ταυτότητας (Akashi, 2005) θα μπορούσε να παρέχει μια 

πιθανή εξήγηση. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα γονίδια που ελέγχουν την 

πρωτογενή ταυτότητα, όπως οι οικογένεις γονιδίων Sox, Hox, Pax και Pou που είναι 

απαραίτητες για τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, ενδέχεται να είναι αυτά που 

σημαίνονται δισθενώς και η ενεργοποίηση αυτών να ευθύνεται στη συνέχεια για την 

ενεργοποίηση των υπόλοιπων αναπτυξιακών γονιδίων. Παρόλα αυτά, άλλα γονίδια 

που δεν εντάσσονται σε αυτές τις οικογένειες-κλειδιά εμφανίζουν επίσης 

ενεργοποιητικές τροποποιήσεις (Ballas et al., 2005; Chakrabarti et al., 2003; Szutorisz 

et al., 2005) κάτι που δεν είναι ακόμα κατανοητό. 
 

- Το μοντέλο στρατολόγησης μέσω των παραγόντων Oct4, Nanog και Sox2 
 

 Οι τρεις μεταγραφικοί παράγοντες κλειδιά των ESC, Nanog, Oct4 και Sox2, 

έχουν συσχετιστεί τόσο με ενεργά όσο και με μη ενεργά μεταγραφόμενα γονίδια 
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συμπεριλαμβανόμενων των αναπτυξιακών παραγόντων Hox και Pax (Boyer et al., 

2005; Loh et al., 2006). Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί να διαθέτουν ενδογενή 

ενζυμική ενεργότητα, εγείροντας την πιθανότητα να στρατολογούν ένζυμα που 

τροποποιούν τις ιστόνες στα γονίδια στόχους αφού κατά τη διαφοροποίηση τόσο οι 

παράγοντες αυτοί όσο και οι εκάστοτε τροποποιήσεις χάνονται από τους υποκινητές 

αλλάζοντας το πρότυπο έκφρασης και την ταυτότητα των κυττάρων. Σύγκριση των 

αποτελεσμάτων από διαφορετικές μελέτες έδειξε πως τα ανενεργά γονίδια-στόχοι των 

τριών αυτών παραγόντων εμφανίζουν αλληλεπικάλυψη με τα γονίδια που διαθέτουν 

3meΚ27Η3 (Boyer et al., 2006; Lee et al., 2006). Παρόλα αυτά ούτε και αυτό το 

μοντέλο μπορεί να εξηγήσει πλήρως το μηχανισμό αφού η αλληλεπικάλυψη αυτή δεν 

ξεπερνάει το 50% (Bernstein et al., 2006) και ανενεργά γονίδια που προσδένουν τους 

τρεις παράγοντες δεν εμφανίζουν δισθενείς τροποιήσεις (Azuara et al., 2006; Loh et 

al., 2006). Φαίνεται πως επιπλέον άγνωστοι ESC-ειδικοί μεταγραφικοί παράγοντες 

ευθύνονται για την εμφάνιση των δισθενών τροποποιήσεων. Βεβαια, θα πρέπει πάντα 

να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανότητα των ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων στην 

προσπάθεια να ανιχνευθούν τροποποιήσεις των ιστονών στα αναπτυξιακά γονίδια αν 

αυτές εντοπίζονται σε κάποια διαφορετική περιοχή μέσα στο σώμα του γονιδίου. 
 

- Το μοντέλο των cis-ρυθμιστικών στοιχείων 
 

 Τα ειδικά cis-ρυθμιστικά στοιχεία που βρίσκονται στους υποκινητές των 

αναπτυξιακών γονιδίων θα μπορούσαν να αποτελούν τη βάση της εμφάνισης των 

δισθενών περιοχών. Στη Drosophila το σύμπλοκο PcG στρατολογείται σε στοιχεία 

DNA που ονομάζονται στοιχεία απόκρισης σε Polycomb (PRE) (Ringrose and Paro, 

2007). Οι Bernstein et. al. (Bernstein et al., 2006) παρατήρησαν μια ισχυρή σύνδεση 

ανάμεσα στην τοποθέτηση των CpG δινουκλεοτιδίων και της εμφάνισης της 

3meΚ4Η3 και οι Lee and Skalnik (Lee and Skalnik, 2005) έδειξαν πως η CXXC 

finger protein 1 ένας παράγοντας που δεσμεύεται στα μη μεθυλιωμένα CpG νησίδια, 

είναι μέρος του συμπλόκου Set1 που μεθυλιώνει την Η3Κ4 υποδηλώνοντας πως 

πρόκειται για άμεσους στόχους του. Σύγκριση της κατάστασης μεθυλίωσης σε 

επίπεδο γονιδιώματος μεταξύ ενήλικων ποντικίσιων ιστών (νεφρό, εγκέφαλος) και 

mESC δεν έδειξε σημαντική διαφορά (Kremenskoy et al., 2003), ενδέχεται όμως να 

υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο μεμονωμένων γονιδίων. Θα πρέπει να μελετηθεί αν τα 

CpG νησίδια στα αναπτυξιακά γονίδια παραμένουν επιλεκτικά μη μεθυλιωμένα στα 
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ESC και αν είναι υπεύθυνα για τη στρατολόγηση trans-δρώντων παραγόντων, 

σημαντικών για τον προγραμματισμό των δισθενών ιστονικών τροποποιήσεων. 

Αρκετά μεγάλος ήταν και ο συσχετισμός της 3meΚ27Η3 με τα CpG νησίδια αν και 

μικρότερος σε σχέση με την 3meΚ4Η3 (Ku et al., 2008; Roh et al., 2006; Zhao et al., 

2007). 

 Έχει παρατηρηθεί πως ένας μεγάλος αριθμός υψηλά συντηρημένων μη 

κωδικών στοιχείων στο γένωμα των σπονδυλωτών, σχετίζεται με γονίδια που 

κωδικοποιούν αναπτυξιακούς ρυθμιστές (Bejerano et al., 2004; Siepel et al., 2005; 

Woolfe et al., 2005). Με βάση την παρατήρηση πως το PcG σύμπλοκο συνδέεται 

ισχυρά με αυτήν την ομάδα των γονιδίων, δείχθηκε πως το 8% των στοιχείων αυτών 

εντοπίζεται σε γονίδια που προδένουν SUZ12 (Lee et al., 2006). Δεδομένου ότι το 

PRC2 δεν έχει δειχθεί να δεσμεύεται άμεσα στο DNA, είναι πιθανό συγκεκριμένες 

πρωτεΐνες που δεσμεύονται στο DNA να καταλαμβάνουν τα συντηρημένα αυτά 

στοιχεία και να αλληλεπιδρούν με το PRC2 το οποίο εξαπλώνεται και καταλαμβάνει 

τη γειτονική χρωματίνη. Επιπλέον παρατηρήθηκε πως οι περιοχές που διαθέτουν 

3meΚ27Η3 έχουν μια πολύ χαμηλή πυκνότητα αλληλουχιών μεταθετών στοιχείων 

(ΤΕΖ) (Bernstein et al., 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ομάδα γονιδίων 

Hox που εμφανίζουν τη χαμηλότερη πυκνότητα αλληλουχιών μεταθετών στοιχείων 

στον άνθρωπο και στο ποντίκι (Lander et al., 2001; Waterston et al., 2002) και την 

μεγαλύτερη επικάλυψη από 3meΚ27Η3 (Bernstein et al., 2006). Η συσχέτιση της 

3meΚ27Η3 με τις περιοχές ΤΕΖ παρατηρήθηκε τόσο στο ποντίκι όσο στον άνθρωπο 

και το σκύλο (Bernstein et al., 2006).       

 Μια πιο αναλυτική μελέτη για την ανίχνευση μοτίβων που εμφανίζονται 

επιλεκτικά στις CpG περιοχές όπου εντοπίζονται τα Polycomb κατασταλτικά 

σύμπλοκα οδήγησε στην εύρεση τριών μοτίβων που αναγνωρίζονται από παράγοντες 

που αν και εμπλέκονται στη μεταγραφική καταστολή δεν εκφράζονται ή δεν είναι 

λειτουργικοί στα ESC (NRSF/REST, Cux1, NFkB) (Ku et al., 2008). Αντίθετα, οι 

CpG περιοχές που δεν δεσμεύονται τα σύμπλοκα αυτά είναι εμπλουτισμένες σε 

μοτίβα που αναγνωρίζονται από διάφορες καλά χαρακτηρισμένες ομάδες 

μεταγραφικών ενεργοποιητών που εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα στα ESC. Με 

βάση τις παρατηρήσεις αυτές οι Ku et. al. (Ku et al., 2008) πρότειναν πως ο πιο 

ισχυρός αλληλουχικός σύνδεσμος της δέσμευσης των κατασταλτικών συμπλόκων στα 

νησίδια είναι η απουσία μοτίβων που μπορούν να προσδώσουν μεταγραφική 

ενεργότητα.    
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- Το μοντέλο των παλλόμενων ιστονικών τροποποιήσεων 
 

 Τελος, οι Gan et al. (Gan et al., 2007) προτείνουν το μοντέλο των παλλόμενων 

ιστονικών τροποποιήσεων σύμφωνα με το οποίο κάθε κύτταρο παρουσιάζει 

στοχαστικές αλλαγές στο πρότυπο των τροποποιήσεων σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά 

γονίδια. Δηλαδή, σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε κύτταρο μπορεί να 

εμφανίζει ένα μοναδικό ρεπερτόριο τροποποιήσεων σε σημαντικά αναπτυξιακά 

γονίδια που με τη σειρά τους μεταβάλουν την απόκριση σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Με βάση το μοντέλο αυτό όλα ή τα περισσότερα αναπτυξιακά γονίδια 

σχετίζονται δυναμικά με τροποποιήσεις ιστονών που παρουσιάζουν διαφορετική 

κινητική και στοιχειομετρία. Γονίδια που διαθέτουν δισθενείς περιοχές στους 

υποκινητές τους σχετίζονται με ένα κυκλικό πρότυπο τροποποιήσεων που 

μεταβάλλεται με μεγαλύτερη συχνότητα και/ή με μεγαλύτερη διάρκεια. Αντίθετα, ο 

ρυθμός ανταλλαγής τροποποιήσεων στους υποκινητές αναπτυξιακών γονιδίων που 

δεν έχουν σχετιστεί με δισθενείς περιοχές μπορεί να παρουσιάζει μικρότερη 

συχνότητα και/ή διάρκεια με αποτέλεσμα να μην ανιχνεύονται με πειράματα ChIP.  

Το γεγονός οτι κάποια γονίδια εμφανίζουν αυτό το δισθενές πρότυπο στα 

ChIP πειράματα μπορεί να σημαίνει πως το πρότυπο αυτό είναι παρόν σε ένα 

μεγαλύτερο κλάσμα ESC σε κάθε χρονική στιγμή και/ή βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

αφθονία εξαιτίας μιας πιο συμπαγούς διαμόρφωσης των τροποποιημένων ιστονών.  

Αντίθετα, στα υπόλοιπα γονίδια οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να συμβαίνουν πιο 

περιοδικά σε κάθε κύτταρο και για αυτό δεν είναι μέσα στο όριο ανιχνευσιμότητας. 

Κατα τη διάρκεια της διαφοροποίησης των ESC τα δυναμικά αυτά πρότυπα γίνονται 

πιο σταθερά οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα τροποιήσεων στα διαφοροποημένα 

σωματικά κύτταρα. Ενδείξεις υπέρ αυτού του μοντέλου αποτελούν οι παρατηρήσεις 

της υψηλής χρωματινικής δυναμικότητας στα ESC όσον αφορά το ρυθμό 

αντικατάστασης των χρωματινικών περιοχών (Meshorer et al., 2006; Phair et al., 

2004). Για παράδειγμα, πρωτεΐνες όπως η ιστόνη Η3 είχαν σταθερές διάστασης της 

τάξης των δευτερολέπτων έναντι λεπτών στους διαφοροποιημένους κυτταρικούς 

τύπους και αυτή η υπερδυναμική δέσμευση ήταν απαραίτητη για την πλειοδυναμία 

των κυττάρων. Υπάρχουν βέβαια αναπάντητα ερωτήματα που σχετίζονται με το 

μοντέλο αυτό και αφορούν τους παράγοντες και το μηχανισμό που ελέγχει αυτήν την 

ανταλλαγή καθώς και αν πρόκειται για πραγματική ανταλλαγή ιστονών ή in situ 
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τροποποίηση των υπαρχουσών ιστονών μέσω δυναμικής στρατολόγησης των 

κατάλληλων ενζύμων.  
 

 

4.6 Κυτταρική διαφοροποίηση και ακετυλίωση 
 

Η ακετυλίωση των ιστονών Η3 και Η4 είναι σημαντική στην μεταγραφική 

ενεργοποίηση τόσο προάγωντας την ανοιχτή χρωματινική δομή όσο και 

ανταγονιζόμενη τις κατασταλτικές τροποποιήσεις (Η3Κ9me2, H3K9me3). Με βάση 

το τρέχον μοντέλο, οι προστιθέμενες ακετυλομάδες εξουδετερώνουν το θετικό φορτίο 

των ε-αμινομάδων των ιστονών, μειώνοντας την αλληλεπίδραση τόσο των ιστονών 

με το DNA όσο και εκείνη των γειτονικών νουκλεοσωμάτων προκαλώντας έτσι το 

ξεδίπλωμα των συμπαγών χρωματινικών ινών και την έκθεση του DNA σε 

μεταγραφικούς παράγοντες (Shogren-Knaak et al., 2006). Επιπρόσθετα οι 

ακετυλιωμένες ιστόνες μπορούν να δεσμεύσουν άμεσα τους μεταγραφικούς 

παράγοντες στη χρωματίνη προσφέροντας επιφάνειες δέσμευσης που αναγνωρίζονται 

από τις βρωμοπεριοχές των παραγόντων οι οποίοι πολύ συχνά είναι μέλη της βασικής 

μεταγραφικής μηχανής ή ιστονικές ακετυλάσες (HATs) (Kingston and Narlikar, 

1999; Pray-Grant et al., 2005; Yang, 2004). Η αντιστροφή της ακετυλίωσης ελέγχεται 

από τις ιστονικές απακετυλάσες (HDACs) που συνήθως δρουν ως μεταγραφικοί 

καταστολείς, οι οποίοι σταθεροποιούν τη νουκλεοσωμική δομή και σχηματίζουν μια 

κατασταλτική χρωματινική δομή.  

Με βάση τα παραπάνω, συνεπάγεται πως είτε η ενεργοποίηση των 

ακετυλοτρανσφερασών είτε η απενεργοποίηση απακετυλασών των ιστονών θα 

συνεισέφεραν στην εδραίωση μιας πιο ανοιχτής δομής. Οι Lee et. al. (Lee et al., 

2004) αφαίρεσαν τον παράγοντα LIF από την καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων 

προκειμένου να ξεκινήσει η διαφοροποίηση και πρόσθεσαν έναν αναστολέα 

απακετυλασών, την Τριχοστατίνη Α (TSA). Εξετάζοντας τα επίπεδα της ολικής 

ακετυλίωσης σε κύτταρα που δεν είχαν επωαστεί με TSA και σε κύτταρα που είχαν 

επωαστεί, παρατήρησαν πως ενώ τα πρώτα εμφάνιζαν μείωση στα συνολικά επίπεδα 

ακετυλίωσης και χαρακτηριστικά διαφοροποίησης, τα δεύτερα διατηρούσαν τα 

επίπεδα ακετυλίωσης σταθερά και άρα και την ανοιχτή χρωματινική δομή και δεν 

προχωρούσαν σε διαφοροποίηση. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως η ενεργότητα 

των ιστονικών απακετυλασών είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση των ESC. 
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Μια πιο προσεκτική ματιά στα επίπεδα της ακετυλίωσης και της μεθυλίωσης 

κατά τη διαφοροποίηση δείχνει πως πριν την τελική τους μείωση, αρχικά μειώνονται 

και στη συνέχεια επανέρχονται στα αρχικά τους επίπεδα (Lee et al., 2004). Φαίνεται 

λοιπόν πως κατά τη διαφοροποίηση των ESC παρατηρείται μια πολύ αρχική αύξηση 

της ακετυλίωσης ενώ επιγενετικά φαινόμενα που περιορίζουν την ενεργή χρωματίνη 

συμπεριλαμβανομένων των ιστονικών απακετυλιώσεων και μεθυλιώσεων καθώς και 

τη μεθυλίωση του DNA κυριαρχούν στα επόμενα στάδια. Παρόμοια αποτελέσματα 

παρουσίασαν και οι McCool et. al. (McCool et al., 2007) οι οποίοι παρατήρησαν 

αύξηση της ακετυλίωσης κατά τη διαφοροποίηση των ESC μετά την απομάκρυνση 

του παράγοντα LIF. Η αύξηση της ακετυλίωσης ενδέχεται να σχετίζεται με άμεσες 

αλλαγές στη μεταγραφή συγκεκριμένων γονιδίων ή με το μαρκάρισμα των γονιδίων 

που πρόκειται να εκφραστούν αργότερα και πρέπει να προστατευθούν από την 

ετεροχρωματινοποίηση. 

Αν η σταθερή υπερακετυλίωση απαιτείται για τη γονιδιακή επαγωγή, τότε η 

αναστολή των ιστονικών απακετυλασών η οποία προκαλεί υπερακετυλίωση θα 

αναμενόταν να ενισχύσει τη γονιδιακή έκφραση. Τα ολικά επίπεδα όμως δεν 

συμπίπτουν με το πρότυπο των τοπικών επιπέδων σε κάθε υποκινητή. Τα γονίδια που 

εκφράζονται στην αδιαφοροποίητη κατάσταση και καταστέλλονται κατά τη 

διαφοροποίηση εμφανίζουν σταθερά ή και μειωμένα επίπεδα ακετυλίωσης (McCool 

et al., 2007). Είναι πιθανό στην περίπτωση αυτή, να μην είναι η ακετυλίωση που 

επάγει τη μεταγραφή αλλά η εναλλαγή ακετυλίωσης-απακετυλίωσης. Με βάση έναν 

τέτοιο μηχανισμό, η αναστολή της απακετυλίωσης, αν και θα προκαλούσε αυξημένα 

επίπεδα ακετυλίωσης, θα μείωνε τη γονιδιακή έκφραση καταστρέφοντας την 

ισορροποία μεταξύ των δύο τροποποιήσεων. Ο μηχανισμός αυτός έχει δειχθεί πως 

λειτουργεί σε γονίδια που είχαν επαχθεί με την προσθήκη μιτογόνων (Hazzalin and 

Mahadevan, 2005) ή ιντερφερόνης (Sakamoto et al., 2004).  

Δύο μοντέλα έχουν προταθεί για το πως στοχεύεται ο μηχανισμός αυτός στα 

διάφορα γονίδια. Το πρώτο υποστηρίζει πως οι ακετυλάσεις και οι απακετυλάσες 

στρατολογούνται στα γονίδια μέσω άμεσης ή έμεσης αλληλεπίδρασης με το DNA. Το 

δεύτερο μοντέλο υποστηρίζει πως οι ιστόνες φέρουν κάποια προϋπάρχουσα 

τροποποίηση που τις κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητες στις ακετυλοτρανσφεράσες και 

απακετυλάσες ιστονών. Μελέτες στους πυρήνες ινοβλαστών στα ποντίκια έδειξαν 

πως η Κ4 τριμεθυλιωμένη ιστόνη Η3 υφίσταται συνεχή ακετυλίωση και 

απακετυλίωση (Hazzalin and Mahadevan, 2005). Η ιστόνη αυτή εμφανίζει μια 
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υπερευαισθησία στην TSA η οποία προκαλεί την υπερακετυλίωσή της χαλώντας την 

ισορροπία μεταξύ των δύο τροποποιήσεων χωρίς όμως να αυξάνει την μεταγραφή. 

Αντίθετα η τριμεθυλιωμένη Η3Κ9 ήταν ανθεκτική στην TSA υποδηλώνοντας πως η 

ιδιότητα αυτή σχετίζεται ειδικά με την Η3Κ4me3. Η σύνδεση μεταξύ των δύο 

τροποποιήσεων  έχει δειχθεί και σε περιπτώσεις συμπλόκων τα οποία περιλαμβάνουν 

τη μεθυλοτρανσφεράση MLL1 και τις ακετυλοτρανσφεράσες MOF1 (Dou et al., 

2005) και CBP (Ernst et al., 2001). Επιπλέον, τα σύμπλοκα SAGA και SLIK που 

περιλαμβάνουν ακετυλάσες, περιλαμβάνουν επίσης και την πρωτεΐνη Chd1 η οποία 

φέρει μια χρωμοπεριοχή και δεσμεύεται στη μεθυλιωμένη Η3Κ4 (Pray-Grant et al., 

2005). Στα ανθρώπινα κύτταρα η πρωτεΐνη HCF-1 διαμεσολαβεί τη δέσμευση  της 

απακετυλάσης mSin3 στην Set1/Ash2 K4 μεθυλοτρανσφεράση (Wysocka et al., 

2003) ενώ στη Drosophila το TAC-1 σύμπλοκο χρωματινικής τροποποίησης 

περιλαμβάνει την Κ4 μεθυλοτρανσφεράση trithorax και την ακετυλάση CBP (Smith 

et al., 2004). Επομένως, η σύνδεση μεταξύ της Κ4 μεθυλίωσης και της ακετυλίωσης 

αντικατοπτρίζεται στη συσχέτιση των αντίστοιχων ενζύμων και των πρωτεϊνών που 

αναγνωρίζουν τις τροποποιήσεις αν και δεν είναι σαφές αν κάποιος από αυτούς τους 

μηχανισμούς ευθύνεται για την υψηλά δυναμική ακετυλίωση της Κ4 μεθυλιωμένης 

Η3 που παρατηρείται στα ποντικίσια κύτταρα. 

Το μοντέλο της συνεχούς ακετυλίωσης και απακετυλίωσης στηρίζεται και από 

παρατηρήσεις στη ζύμη όπου η απακετυλάση Hos2 σχετίζεται με κωδικές περιοχές 

ενεργών γονιδίων (Wang et al., 2002) ενώ στο ποντίκι διάφορες άλλες απακετυλάσες 

έχουν σχετιστεί με επαγόμενα γονίδια (Hazzalin and Mahadevan, 2005; Yang et al., 

2001). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η αύξηση στα επίπεδα της ακετυλίωσης μετά 

την επώαση με TSA συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και δε διατηρείται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα γυρνώντας γρήγορα στα βασικά επίπεδα προσομοιάζοντας την 

κατάσταση που παρατηρείται κατά τη διαφοροποίηση.  

Δύο πολύ πρόσφατες μελέτες ανέφεραν τη στρατολόγηση τόσο 

ακετυλοτρανσφερασών όσο και απακετυλασών στον υποκινητή του Nanog (Baltus et 

al., 2009; Zhong and Jin, 2009). Η ακετυλοτρανσφεράση p300 δείχθηκε πως 

προσδένεται ~4Κb άνωθεν του TSS. H θέση αυτή έχει αναφερθεί πως περιλαμβάνει 

έναν ενισχυτή της πρώιμης μεσοδερμικής διαφοροποίησης και σε αυτόν 

προσδένονται οι παράγοντες STAT3 και T-BRAC (Suzuki et al., 2006). Έλλειψη της 

ακετυλοτρανσφεράσης οδήγησε στη μείωση των επιπέδων του Nanog και αύξηση 

των ενδοδερμικών παραγόντων διαφοροποίησης. Επιπλέον, οι Baltus et. al., 
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ανίχνευσαν τη στρατολόγηση των απακετυλασών HDAC1, HDAC2 και mSin3Α 

στον υποκινητή του Nanog και πιό συγκεκριμένα στην περιοχή δέσμευσης των 

παραγόντων Oct-Sox (Baltus et al., 2009). Το γεγονός ότι οι απακετυλάσες 

απομακρύνονταν κατά τη διαφοροποίηση υποδηλώνει πως έχουν έναν ειδικό ρόλο 

στη ρύθμιση της έκφρασης του Nanog στην αδιαφοροποίητη κατάσταση. Πράγματι, 

έλλειψη της πρωτεΐνης mSin3Α οδήγησε στη μείωση των επιπέδων RNA και 

πρωτεΐνης Nanog ~80%. Επιπλέον, μετά από την επώαση των κυττάρων με 

αναστολείς απακετυλασών, παρατηρήθηκε μείωση των ενεργοποιητικών 

τροποποιήσεων στον υποκινητή του και αύξηση των κατασταλτικών καθώς και 

πλήρης απομάκρυνση των Oct4, Sox2, mSin3A, HDAC1, HDAC2 και RNA Pol II. 

Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένα ευαίσθητο στις 

απακετυλάσες στάδιο στη ρύθμιση της έκφρασης του Nanog και πως η ενζυμική 

ενεργότητα του συμπλόκου mSin3Α/ HDAC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

αυτήν. Είναι πολύ πιθανό η ρύθμισή του να ακολουθεί το μοντέλο της εναλλαγής 

ακετυλίωσης και απακετυλίωσης  και η απομάκρυνση μιας από τις δύο ομάδες 

ενζύμων να χαλάει την ισορροπία μεταξύ των δύο τροποποιήσεων και να οδηγεί στην 

καταστολή του γονιδίου. Παρ’όλο που τα 2 προαναφερθέντα ένζυμα δεν εντοπίζονται 

στην ίδια περιοχή, υπάρχουν ενδείξεις πως επιπλέον ένζυμα που σχετίζονται με την 

ακετυλίωση ή την απακετυλίωση εμπλέκονται στη ρύθμιση του γονιδίου και 

ενδέχεται να συνεργάζονται άμεσα για την ρύθμισή του.  Ανάλογη παρατήρηση έχει 

γίνει και για το γονίδιο Gja1 που εκφράζεται στα ESC. Στον υποκινητή του γονιδίου 

ανιχνεύθηκε δέσμεση της HDAC1 και απουσία της η έκφρασή του, καθώς και άλλων 

γονιδίων, μειώνεται σημαντικά γεγονός που υποδηλώνει πως υπάρχουν κι άλλες 

περιπτώσεις όπου οι απακετυλάσες των ιστονών δρουν θετικά επί της μεταγραφής 

(Zupkovitz et al., 2006).  
 

 

4.7 Χρόνος γονιδιακής αντιγραφής στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα 
 

Αναλύσεις σε γονιδιωματικό και γονιδιακό επίπεδο έχουν δείξει πως ο χρόνος 

αντιγραφής των γονιδίων στη διάρκεια της S φάσης επηρεάζεται από το 

χρωμοσωμικό πλαίσιο (Azuara et al., 2006; Ofir et al., 1999) αλλά και την 

νουκλεοτιδική σύνθεση (Hiratani et al., 2004). H πρώιμη αντιγραφή των γονιδίων 

σχετίζεται με τη μεταγραφική ενεργότητα (Donaldson, 2005) καθώς και με την 
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προσβασιμότητα της χρωματίνης (Lin et al., 2003) και συχνά συνδέεται με περιοχές 

εμπλουτισμένες σε ακετυλιωμένες ιστόνες (Schubeler et al., 2000; Vogelauer et al., 

2002; Zhang et al., 2002). Αντίθετα, γονίδια που αντιγράφονται αργά στην S φάση 

του κυτταρικού κύκλου συνήθως δεν εκφράζονται και βρίσκονται σε 

ετεροχρωματινικές περιοχές.  

 Ο κανόνας αυτός ακολουθείται σε γενικές γραμμές και στα ESC. Γονίδια που 

εκφράζονται στην αδιαφοροποίητη κατάσταση αντιγράφονται νωρίς, ενώ μετά τη 

διαφοροποίηση όπου πια δεν εκφράζονται απαντώνται στην ώψιμα-αντιγραφόμενη 

γονιδιακή ομάδα. Τα γονίδια που στην αδιαφοροποίητη κατάσταση αντιγράφονται 

αργά είναι εκείνα που ανήκουν στη συστατική ετεροχρωματίνη. Ιδιαίτερο πρότυπο 

αντιγραφής παρόλα αυτά εμφανίζουν τα γονίδια που διαθέτουν δισθενείς περιοχές. 

Τα γονίδια αυτά εκφράζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στα ESC και σχετίζονται με 

κατασταλτικές τροποποιήσεις (3meΚ27Η3) της «προαιρετικής» χρωματίνης. Ενώ 

λοιπόν θα περίμενε κανείς να αντιγράφονται αργά στην S φάση, παρατηρείται πρώιμη 

αντιγραφή τους συνοδευόμενη από την εμφάνιση της ακετυλιωμένης Η3Κ9 (Azuara 

et al., 2006). Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση πως τα ίδια γονίδια σε 

διαφοροποιημένους κυτταρικούς τύπους όπου επίσης δεν εκφράζονται, 

μεταγράφονται αργά στην S φάση, ενώ στους τύπους όπου εκφράζονται διατηρούν 

την πρώιμη αντιγραφή τους. Το εύρημα πως ο χρόνος αντιγραφής παραγόντων 

διαφοροποίησης καθυστερεί σε διαφοροποιημένους κυτταρικούς τύπους που δεν 

έχουν πια τη δυνατότητα να κατευθυνθούν προς εκείνο τον τύπο όπου τα γονίδια 

αυτά θα εκφράζονταν, συγκριτικά με τύπους όπου η δυνατότητα αυτής της 

κατεύθυνσης είναι υπαρκτή (ESC), υποδεικνύει έναν επιπλέον ρόλο των επιγενετικών 

μηχανισμών στον προοδευτικό περιορισμό των δυνατοτήτων διαφοροποίησης κατά 

τη διάρκεια της φυσιολογικής ανάπτυξης. Συμπερασματικά προκύπτει πως ορισμένοι 

αναπτυξιακοί παράγοντες που είναι προσβάσιμοι στα ESC γίνονται ώψιμα-

αντιγραφόμενοι στα διαφοροποιημένα κύτταρα όπου εναλλακτικά μονοπάτια δεν 

αποτελούν πια επιλογή.   
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4.8 Ο παράγοντας Sall1  
  

4.8.1 Η οικογένεια Sal  
 

Οι μεταγραφικοί ρυθμιστές της οικογένειας των γονιδίων spalt (sal) παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση αναπτυξιακών διαδικασιών πολλών οργανισμών. Τα πιο 

καλά μελετημένα μέλη της οικογένειας, Drosophila spalt-major (spalm) και spalt-

related (salr) καθορίζουν αποφάσεις κυτταρικής μοίρας χορδοτονικών προδρόμων 

στο περιφερικό νευρικό σύστημα (Elstob et al., 2001), στα φτερά (de Celis et al., 

1996; Nellen et al., 1996) και στην τραχεία (Kuhnlein and Schuh, 1996) και ελέγχουν 

την ανάπτυξη αισθητηρίων οργάνων (de Celis et al., 1999). Στον άνθρωπο και στο 

ποντίκι υπάρχουν 4 γνωστά γονίδια αυτής της οικογένειας και ονομάζονται SALL1-

SALL4 και Sall1-Sall4 αντίστοιχα και ένα ψευδογονίδιο που συναντάται μόνο στον 

άνθρωπο, το SALL1P (Al-Baradie et al., 2002; Buck et al., 2000; Buck et al., 2001; de 

Celis et al., 1999; Kohlhase, 2000; Kohlhase et al., 2002a; Kohlhase et al., 2002b; 

Kohlhase et al., 1999; Kohlhase et al., 1996; Ott et al., 1996).  

Μεταλλαγές στο γονίδιο SALL1 στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 16q12.1 έχουν 

συσχετιστεί με το σύνδρομο Townes-Brocks (TBS; OMIM 107480) (Kohlhase et al., 

1998) που πρωτοπεριγράφηκε το 1972 από τους Townes και Brocks (Townes and 

Brocks, 1972). Ποντίκια που δεν εκφράζουν Sall1 εμφανίζουν νεφρική αγένεση ή 

σημαντική δυσγένεση αλλά όχι το φαινότυπο που παρατηρείται σε ανθρώπινες 

ασθένειες (Nishinakamura et al., 2001) σε αντίθεση με την παραγωγή μιας 

κοντύτερης πρωτεΐνης που προκαλεί πιο σοβαρές βλάβες (Kiefer et al., 2003). Δεν 

είναι γνωστό αν το γονίδιο SALL2 σχετίζεται με κάποια ασθένεια αλλά έχει 

αναφερθεί πως δρα σαν ογκοκατασταλέας (Li et al., 2001; Li et al., 2004). Ποντίκια 

που δεν έχουν Sall2 δεν εμφανίζουν μεταβολή στο φαινότυπο. Όσον αφορά το 

γονίδιο SALL3, επίσης δεν έχει σχετιστεί με κάποια ασθένεια αλλά βρίσκεται σε μια 

περιοχή που συνήθως λείπει στο σύνδρομο της 18q έλλειψης (Kohlhase et al., 1999) 

και συνοδεύεται από απώλεια ακοής, καρδιακά προβλήματα, νοητική υστέρηση, 

υποπλασία προσώπου, καθυστερημένη ανάπτυξη και ανωμαλίες των άκρων 

(Strathdee et al., 1997). Έλλειψη του Sall3 στο ποντίκι οδηγεί σε βλάβες στα 

κρανιακά νεύρα, ανωμαλίες στη στοματική δομή καθώς και θάνατο την πρώτη μέρα 

μετά τη γέννηση (Parrish et al., 2004). Τέλος, μεταλλαγές στο γονίδιο SALL4 

προκαλούν μια αυτοσωμική κυρίαρχη ασθένεια γνωστή ως σύνδρομο Okihiro/Duane-
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Radial Ray (DRRS; OMIM 607323), που χαρακτηρίζεται από αμορφία άκρων, βλάβη 

στην κίνηση των ματιών και πιο σπάνια από ανωμαλίες στον πρωκτό, τα αυτιά, την 

καρδιά και τα νεφρά (Al-Baradie et al., 2002; Kohlhase et al., 2002b). Στο ποντίκι, το 

γονίδιο Sall4 είναι απαραίτητο για την εμβρυογένεση και τον πολλαπλασιασμό των 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (Sakaki-Yumoto et al., 2006).  
 

 

4.8.2 Η πρωτεΐνη Sall1 
 

4.8.2α Περιγραφή του μορίου και δράση 
 

 Οι πρωτεΐνες Sal θεωρούνται μεταγραφικοί ρυθμιστές επειδή η αλληλουχία 

τους περιλαμβάνει πολλαπλά μοτίβα δακτύλων ψευδαργύρου (ZFM-zink finger 

motifs) που διαμεσολαβούν την πρόσδεσή τους στο DNA. Η πρωτεΐνη sal της 

Drosophila φέρει 7 C2H2 ZFM τα οποία είναι διατεταγμένα σε 3 ομάδες. Κάθε μια 

από αυτές αποτελείται από διπλά ZFM με ομοιότητες στην αλληλουχία, ενώ ένα 

επιπλέον ZFM είναι προσκολλημένο στη δεύτερη ομάδα. Η ίδια διάταξη συναντάται 

και στην πρωτεΐνη SALL1 με τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει ένα επιπλέον ζευγάρι ZFM 

στο καρβοξυτελικό άκρο καθώς και ένα C2HC ZFM κοντά στο αμινοτελικό άκρο 

(Kohlhase et al., 1996) (Εικόνα Θ). Το επιπλέον ζευγάρι μοτίβων υπάρχει επίσης και 

στο μόριο Xsal-1 του Xenopus laevis (Hollemann et al., 1996) γεγονός που 

υποδηλώνει πως εξελίχθηκε από έναν εσωτερικό διπλασιασμό της τρίτης ομάδας 

μοτίβων, ο οποίος συνέβη μετά το διαχωρισμό των σπονδυλωτών από τα ασπόνδυλα. 

Η ίδια διάταξη υπάρχει και στο μόριο Sall1 στο ποντίκι. Το δεύτερο μοτίβο κάθε 

ζεύγους περιλαμβάνει τη συντηρημένη αλληλουχία F(T/S)TGKNLK που είναι 

γνωστή σαν το κουτί Sal (Kuhnlein et al., 1994). Η αλληλουχία αυτή εντοπίζεται στην  

προβλεπόμενη περιοχή α-έλικας του ZFM η οποία καθορίζει τη βασική 

νουκλεοτιδική αλληλουχία πρόσδεσης που πιστεύεται πως προσδένεται σε περιοχές 

πλούσιες σε Α/Τ (Barrio et al., 1999; Pabo and Sauer, 1992). Το πιο αμινοτελικό 

ZFM τύπου C2HC πιθανά να διαμεσολαβεί πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις αντί της 

πρόσδεσης στο DNA (Laity et al., 2001).  

Η πρωτεΐνη διαθέτει επίσης πολλές περιοχές συντηρημένων αλληλουχιών έξω 

από τις περιοχές των μοτίβων. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν κατάλοιπα 

γλουταμίνης, αλανίνης, προλίνης και σερίνης και έχουν παρατηρηθεί σε όλα τα  
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Εικόνα Θ: Σχηματική αναπαράσταση της πρωτείνης Sall1. Το μόριο διαθέτει 10 
μοτίβα δακτύλων ψευδαργύρου (οβάλ σχηματισμοί). Οι περισσότερες μεταλλαγές 
που έχουν ανιχνευθεί ως σήμερα απομακρύνουν από την πρωτείνη τα διπλά μοτίβα. 

 

γνωστά μέλη των οικογενειών SP1 και egr που είναι μεταγραφικοί ρυθμιστές και 

διαθέτουν ZFM (Courey and Tjian, 1988; Gashler et al., 1993) γεγονός που ενισχύει 

την υπόθεση παρόμοιου ρόλου για τά SALL1 και Sall1.  

Πιο συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες Sal θεωρούνται μεταγραφικοί καταστολείς. 

Στη Drosophila το sal καταστέλλει την έκφραση πολλών γονιδίων με έναν κυτταρικά 

αυτόνομο τρόπο (Boube et al., 2000; de Celis and Barrio, 2000; Mollereau et al., 

2001) χωρίς όμως να αποκλείεται και η δράση του ως μεταγραφικός ενεργοποιητής 

σε κάποιες περιπτώσεις (de Celis and Barrio, 2000; Onai et al., 2004). Στο C. elegans 

το Spalt ορθόλογο Sem-4, καταστέλλει άμεσα το Hox γονίδιο egl-5 και το mec-3, 

καθορίζοντας έτσι τη μοίρα των απτικών κυττάρων (Toker et al., 2003). Το 

ανθρώπινο SALL1 μόριο εντοπίζεται στην περικεντρική ετεροχρωματίνη, σε 

περιοχές που εντοπίζεται και η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη ΗΡ1/Μ31 (Kiefer et al., 

2002; Netzer et al., 2001) η οποία εμπλέκεται στην ετροχρωματινοεπαγώμενη 

γονιδιακή σίγηση και στη διατήρηση των τελομερών. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η 

παρατήρηση πως η πρωτεΐνη SALL1 αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη ΡΙΝ2 η οποία 

επίσης εμπλέκεται στη διατήρηση των τελομερών (Netzer et al., 2001).  Επιπρόσθετα 

όταν η SALL1 οδηγήθηκε στοχευμένα σε υποκινητές γονιδίων μετά τη σύντηξή της 

με την περιοχή δέσμευσης DNA της πρωτείνης GAL4 εμφάνισε ισχυρή κατασταλτική 

δράση (Netzer et al., 2001).  

H ομόλογη πρωτεΐνη Sall1 του ποντικού επίσης έχει δειχθεί να δρα ως 

μεταγραφικός καταστολέας μετά τη στοχευμένη δέσμευσή της σε υποκινητές. Όταν 
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διαφορετικά τμήματα της πρωτεΐνης ελέγχθηκαν για την ικανότητα καταστολής 

βρέθηκε πως το ακραίο αμινοτελικό άκρο που περιλαμβάνει το πρώτο ZFM (αα 2-

435) μπορούσε να καταστείλει τη μεταγραφική ικανότητα στον ίδιο βαθμό με το 

πλήρες μόριο, ενώ και η μεσαία περιοχή του μορίου που περιλαμβάνει τις 3 ομάδες 

ZFM (αα 43-1103) μπορούσε να δράσει κατασταλτικά (Kiefer et al., 2002; Netzer et 

al., 2006). Μια διαφορά των 2 αυτών περιοχών είναι ότι μόνο η πρώτη έδειξε να 

αλληλεπιδρά με παράγοντες του συμπλόκου NuRD (HDAC1,2, RbAp46, RbAp48, 

MTA1, MTA2), και να χάνει την δράση της μετά από επώαση με TSA (Kiefer et al., 

2002; Lauberth and Rauchman, 2006).  

Η σύγκριση των αμινοτελικών άκρων των Sall πρωτεϊνών αποκάλυψε ένα 

συντηρημένο μοτίβο 12 αμινοξέων στην αρχή του άκρου (SRM), το οποίο υπάρχει 

και σε άλλους παράγοντες που διαθέτουν ZFM όπως οι FOG1,2 (Svensson et al., 

2000) και οι CTIP1,2 (Avram et al., 2000) που είναι γνωστό πως δρουν ως 

μεταγραφικοί καταστολείς. Το ίδιο μοτίβο αναγνωρίστηκε και σε ορθόλογα μόρια 

άλλων σπονδυλωτών όπως Homo sapiens, Bos taurus, Rattus norvegicus, Gallus 

gallus, Xenopus laevis και Danio rerio (Lauberth and Rauchman, 2006). Έλλειψη του 

μοτίβου αυτού, όπως συμβαίνει σε ένα φυσικό εναλλακτικά ματισμένο μετάγραφο 

της πρωτεΐνης Sall2 που διαφέρει μόνο στα πρώτα 24 αμινοξέα (Sall2Alt) (Ma et al., 

2001), αφαίρεση των πρώτων 11 αμινοξέων από την πρωτεΐνη Sall1 ή αντικατάσταση 

του αμινοτελικού άκρου της πρωτεΐνης Sall1 με εκείνο της Sall2Alt, μείωσε 

σημαντικά την ικανότητα καταστολής των μορίων αλλά και παρεμπόδισε την 

αλληλεπίδρασή τους με τα μέλη του συμπλόκου NuRD (Lauberth and Rauchman, 

2006; Netzer et al., 2006). Όταν το μοτίβο αυτό απομονώθηκε, δείχθηκε πως ακόμα 

και μόνο του μπορούσε να προκαλέσει μεταγραφική καταστολή αλλά και να 

αλληλεπιδράσει με το σύμπλοκο NuRD (Lauberth and Rauchman, 2006). Τα 

σύμπλοκα που σχηματίζονται μεταξύ του NuRD και διαφόρων τμημάτων της Sall1 

πρωτεΐνης (πλήρες αμινοτελικό άκρο 1-435, ελάχιστο αμινοτελικό άκρο 1-136 και 

μοτίβο καταστολής 1-12) εμφάνισαν σημαντική δράση απακετυλάσης που ήταν 

ευαίσθητη στην TSA (Lauberth and Rauchman, 2006). Σημειακές μεταλλαγές στο 

μοτίβο οι οποίες επηρεάζουν την κατασταλτική δράση, παρεμποδίζουν αντίστοιχα και 

την αλληλεπίδραση με το σύμπλοκο NuRD (Lauberth and Rauchman, 2006) και η 

μελέτη τους οδήγησε στο μοτίβο SRRKQXKPXXF- (το δωδέκατο αμινοξύ δεν είναι 

συντηρημένο αλλά είναι πάντα υδρόφοβο και ποικίλει μεταξύ βαλίνης, 

φαινυλαλανίνης, λευκίνης ή ισολευκίνης). Συμπερασματικά, τα πρώτα 12 αμινοξέα 
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της πρωτεΐνης Sall1 είναι αναγκαία και ικανά για τη μεταγραφική καταστολή μέσω 

αλληλεπίδρασης με τα μέλη του συμπλόκου NuRD. Δεδομένου ότι αυτή η περιοχή 

δεν υπάρχει στα ασπόνδυλα όπως στη Drosophila, πιθανολογείται πως η δράση του 

μορίου σε αυτά διαμεσολαβείται από κάποια άλλη περιοχή και είναι ανεξάρτητη των 

απακετυλασών των ιστονών (Kiefer et al., 2002).  
 

4.8.2β Υποκυτταρικός εντοπισμός 
 

Όσον αφορά τον υποκυτταρικό εντοπισμό της πρωτεΐνης, έχει δειχθεί πως 

τοποθετείται στην περικεντρική ετεροχρωματίνη (Kiefer et al., 2002; Netzer et al., 

2001; Sato et al., 2004; Yamashita et al., 2007), μια εξαιρετικά συμπαγή χρωματινική 

δομή που εμφανίζεται κοντά στην περιοχή των κεντρομερών (Horz and Altenburger, 

1981; Wong and Rattner, 1988). Στα ποντικίσια κύτταρα η περικεντρική 

ετεροχρωματίνη αποτελείται κυρίως από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA που 

ονομάζονται μεγάλες δορυφορικές επαναλήψεις και κάποιες πρωτεΐνες 

συμπεριλαμβανομένης της HP1 που διατηρεί την ετεροχρωματινική δομή. Οι ιστόνες 

σε αυτήν την περιοχή είναι υπερμεθυλιωμένες, ειδικά η Η3Κ9 (Lachner et al., 2003; 

Nielsen et al., 2001; Peters et al., 2003). Τα κεντρομερή συμμετέχουν στην οργάνωση 

της χρωμοσωμικής διάταξης ενώ η λειτουργία της περικεντρικής ετεροχρωματίνης 

δεν είναι ακόμα γνωστή. Αρχικά είχε δειχθεί πως η αμινοτελική περιοχή της 

πρωτεΐνης - αν και δε διαθέτει το σήμα εισόδου στον πυρήνα - είναι αυτή που 

ευθύνεται για την τοποθέτησή της στην ετεροχρωματίνη (Kiefer et al., 2002; Sato et 

al., 2004), μετέπειτα μελέτες όμως από άλλες ομάδες  κατέληξαν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα, υποστηρίζοντας πως η περιοχή που ευθύνεται για τον 

ετεροχρωματινικό εντοπισμό είναι είτε η κεντρική περιοχή καταστολής (Netzer et al., 

2006), είτε η καρβοξυτελική περιοχή που φέρει τα 2 τελευταία διπλά ZFM IV και V 

(Sakaki-Yumoto et al., 2006; Yamashita et al., 2007). Οι διαφορές αυτές είναι πολύ 

πιθανό να αντικατοπτρίζουν διαφορές των κυτταρικών σειρών που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις πειραματικές διαδικασίες. 
 

4.8.2γ Πρόσδεση στο DNA 
 

Τα C2H2 ZFM αποτελούνται από μια α-έλικα και μια β-επιφάνεια. Η α-έλικα 

που είναι γνωστή και ως έλικα αναγνώρισης, έρχεται σε επαφή με τις βάσεις στη 
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μεγάλη αύλακα του DNA και 4 αμινοξέα της στις θέσεις -1, 2, 3 και 6 θεωρούνται 

υπεύθυνα για τον καθορισμό των 4 νουκλεοτιδίων που αναγνωρίζονται από το ZFM 

(Pabo et al., 2001). Τα 4 αυτά αμινοξέα στις πρωτεΐνες Sall1, 3 και 4 είναι ιδιαίτερα 

συντηρημένα και ειδικότερα στα ακραία καρβοξυτελικά ZFM είναι ακριβώς τα ίδια. 

Αντίθετα, στην πρωτεΐνη Sall2 τα κατάλοιπα αυτά είναι πολύ διαφορετικά 

(Yamashita et al., 2007). Η παραπάνω παρατήρηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  

τα Sall1, 3 και 4 εντοπίζονται στην ετεροχρωματίνη ενώ το Sall2 εμφανίζεται διάχυτο 

στον πυρήνα, οδήγησε στην υπόθεση πως τα κατάλοιπα αυτά είναι υπεύθυνα για την 

ετεροχρωματινική τοποθέτηση. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε όταν η 

αντικατάστασή τους από αυτά που φέρει η πρωτεΐνη Sall2 οδήγησε σε διάχυτο 

υποκυτταρικό εντοπισμό (Yamashita et al., 2007). Όσον αφορά την ικανότητά τους 

να αναγνωρίζουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες στην ετεροχρωματίνη, πειράματα 

αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-DNA στα οποία χρησιμοποιήθηκε η περιοχή του ZFM V 

έδειξαν πως η περιοχή αυτή μπορεί να αναγνωρίσει αλληλουχίες πλούσιες σε Α/Τ -

όπως ήταν ήδη γνωστό (Barrio et al., 1999; Pabo and Sauer, 1992) – καθορίζοντας 

την πιο πιθανή αλληλουχία δέσμευσης ως ΑΤΑΑ(Α/Τ)(Α/Τ) (Yamashita et al., 2007). 

Επιπλέον, πειράματα EMSA έδειξαν πως η πρωτεΐνη Sall1 καθώς και εκείνες οι 

ελλείψεις που μπορούσαν να διατηρήσουν την ετεροχρωματινική τοποθέτηση 

μπορούσαν να δεσμευτούν στις μεγάλες δορυφορικές επαναλήψεις του DNA 

(Yamashita et al., 2007). Επομένως, η πρωτεΐνη δεσμεύεται στις περιοχές αυτές μέσω 

του καρβοξυτελικού της άκρου. 
 

4.8.3 Γονίδια στόχοι του Sall1 
 

Το μοναδικό γονίδιο-στόχος του Sall1 που έχει περιγραφεί είναι το Gbx2 

(Lauberth et al., 2007; Onai et al., 2004). Το γονίδιο Gbx2 κωδικοποιεί έναν 

μεταγραφικό παράγοντα που απαιτείται για τον καθορισμό του μεσο-

οπίσθιοεγκεφαλικού ορίου στο νευρικό σωλήνα (Byrd and Meyers, 2005; Katahira et 

al., 2000), για την ανάπτυξη του έσω αυτιού (Lin et al., 2005) και της arch αρτηρίας 

(Byrd and Meyers, 2005). Με τη χρήση της πειραματικής διαδικασίας EMSA 

δείχθηκε δέσμευση της πρωτεΐνης Sall1 σε μια Α/Τ περιοχή στον υποκινητή του 

γονιδίου, ενώ πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης σε Ρ19 κυτταρικά 

εκχυλίσματα εμβρυϊκού καρκινώματος έδειξαν πως  στην ίδια περιοχή βρίσκεται 

δεσμευμένη τόσο η πρωτεΐνη Sall1 όσο και μέλη του συμπλόκου NuRD (Lauberth et 
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al., 2007). Επιπλέον, μέσω πειραμάτων μέτρησης ενεργότητας της λουκιφεράσης 

δείχθηκε πως η πρωτεΐνη είναι ικανή να διαμεσολαβήσει μεταγραφική καταστολή 

μετά από πρόσδεσή της στην περιοχή αυτή (Lauberth et al., 2007). 

Ο ρόλος της πρωτεΐνης Sall1 δεν είναι ακόμα γνωστός. Λόγω του 

ετεροχρωματινικού εντοπισμού της ενδέχεται να συμμετέχει στη διαμόρφωση και 

διατήρηση της ετεροχρωματίνης. Αλληλεπιδρώντας με τα μέλη του συμπλόκου 

NuRD πιθανά στρατολογεί τους παράγοντες αυτούς στην ετεροχρωματίνη 

διαμεσολαβώντας τη δημιουργία και διατήρηση χημικών τροποποιήσεων των 

ιστονών ή του DNA. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να δρα ως μεταγραφικός ρυθμιστής 

τοποθετώντας τα γονίδια στόχους στην ετεροχρωματίνη όπως συμβαίνει και με την 

πρωτεΐνη Ikaros η οποία διαθέτει ZFM και εντοπίζεται επίσης στην ετεροχρωματίνη 

(Brown et al., 1997; Cobb et al., 2000; Koipally and Georgopoulos, 2000). Τέλος, δεν 

αποκλείεται μια μικρή ποσότητα της πρωτεΐνης να παραμένει σε μη-

ετεροχρωματινικές περιοχές και να δεσμεύεται σε Α/Τ περιοχές στους υποκινητές 

γονιδίων ρυθμίζοντας τη μεταγραφή τους.   
 

4.8.4 Η πρωτεΐνη Sall1 στο μονοπάτι Wnt 
 

Ένα πολύ σημαντικό μόριο του μονοπατιού Wnt είναι ο μεταγραφικός 

παράγοντας β-catenin (Armadillo στη μύγα). Απουσία συνδέτη, η 

κυτταροπλασματική β-catenin αλληλεπιδρά με τους παράγοντες APC και Axin και 

αποτελεί υπόστρωμα για τις κινάσες CKI και GSK3b. Μετά τη φωσφορυλίωσή της 

υφίσταται ουμπικουιτινίωση και καταστρέφεται από το πρωτεάσωμα. Αντίθετα, όταν 

ο συνδέτης Wnt προσδένεται σε έναν υποδοχέα της οικογένειας Frizzled και έναν 

συνυποδοχέα της οικογένειας LRP-5/6/arrow, το σύμπλοκο καταστροφής 

APC/Axin/CK1/GSK3b αναστέλλεται, οδηγώντας στη σταθεροποίηση της β-catenin 

και τη μεταφορά της στον πυρήνα όπου αλληλεπιδρά με τους μεταγραφικούς 

παράγοντες της οικογένειας TCF/LEF. Απουσία σήματος, οι παράγοντες TCF/LEF 

προσδένονται στο DNA των γονιδίων που αποκρίνονται σε Wnt και αλληλεπιδρούν 

με διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. Groucho, ιστονικές απακετυλάσες) για να 

κατασταλεί η μεταγραφή. Η δέσμευση της β-catenin στις TCF/LEF πρωτεΐνες 

προσφέρει μια περιοχή μεταγραφικής ενεργοποίησης για την έκφραση των γονιδίων 

στόχων (Sharpe et al., 2001).  
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Στη Drosophila η έκφραση του γονιδίου spalt ενεργοποιείται καθοδικά του 

wingless (ορθόλογο του Wnt) κατά την ανάπτυξη της τραχείας (Chihara and Hayashi, 

2000; de Celis et al., 1996; Nellen et al., 1996).  Μελέτες στο κοτόπουλο έχουν δείξει 

πως η έκτοπη έκφραση του SALL1 ομόλογου, csal1, εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση του wnt3a ή του wnt7a με το Fgf4 (Farrell and Munsterberg, 2000).    

Υπερέκφραση της πρωτεΐνης Sall1 σε κύτταρα HEK293 και NIH3T3 

ενεργοποιεί το πλασμίδιο αναφοράς TOPflash το οποίο αποκρίνεται στην 

ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού, μόνο παρουσία υπερκείμενου από κύτταρα L που 

εκφράζουν σταθερά την πρωτεΐνη Wnt-3a ή με ταυτόχρονη υπερέκφραση της 

πρωτεΐνης β-catenin  δρώντας πιθανά σαν συνενεργοποιητής της (Sato et al., 2004). 

Απαλοιφή της ενδογενούς πρωτεΐνης SΑLL1 από την κυτταρική σειρά ΗΕΚ293 

μείωσε την ενεργότητα του ΤΟΡflash υποδηλώνοντας πως και η ενδογενής πρωτεΐνη 

συμμετέχει στο μονοπάτι (Sato et al., 2004). Πειράματα συν-ανοσοκατακρήμνισης 

πρωτεϊνών και πυρηνικού εντοπισμού αντίστοιχα έδειξαν πως το καρβοξυτελικό άκρο 

της πρωτεΐνης Sall1 μπορεί να αλληλεπιδράσει με την β-catenin, με το πέμπτο διπλό 

ZFM να παρουσιάζει μεγαλύτερη συγγένεια πρόσδεσης, και πως η β-catenin 

εμφανίζει στικτό πυρηνικό εντοπισμό παρόμοιο με αυτό του Sall1, με μερική όμως 

μόνο συνεντόπιση (Sato et al., 2004). Παρόλα αυτά η καρβοξυτελική έλλειψη του 

μορίου που δε μπορούσε να αλληλεπιδράσει με την β-catenin και που στο 

συγκεκριμένο εργαστήριο έδειξε να μπορεί να τοποθετείται σωστά στην 

ετεροχρωματίνη, μπορούσε να ενεργοποιήσει το πλασμίδιο ΤΟΡ, γεγονός που 

υποδηλώνει πως  η ο υποκυτταρικός εντοπισμός και όχι η αλληλεπίδραση με την β-

catenin σχετίζεται με την δράση της μεταγραφικής ενεργοποίησης (Sato et al., 2004).  

Η ικανότητα του μορίου να δρα τόσο κατασταλτικά όσο και ενεργοποιητικά 

θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαρτάται από τη φωσφορυλίωσή του. Η 

φωσφορυλίωση είναι ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς ρύθμισης της 

ενεργότητας των μεταγραφικών παραγόντων (Hunter and Karin, 1992). Οι Lauberth 

et. al. (Lauberth et al., 2007) βρήκαν πως η σερίνη 2 του SRM φωσφορυλιώνεται από 

την κινάση PKC με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κατασταλτική δράση του 

μορίου και η αλληλεπίδραση με το συμπλοκο NuRD. Έχοντας υπόψιν πως όλοι  οι 

παράγοντες που διαθέτουν το SRM έχουν δράση μεταγραφικής καταστολής και 

αλληλεπιδρούν ισχυρά με το σύμπλοκο NuRD (FOG1, 2, CTIP1, 2) (Cismasiu et al., 

2005; Hong et al., 2005; Lauberth and Rauchman, 2006) ενώ ταυτόχρονα μπορούν να 

δράσουν και ως μεταγραφικοί ενεργοποιητές (Cismasiu et al., 2005; Pal et al., 2004; 
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Sato et al., 2004; Wang et al., 2002) μπορεί κανείς να υποθέσει πως η φωσφορυλίωση 

της πρωτεΐνης δρα ως μοριακός διακόπτης, καθορίζοντας αν το μόριο θα δράσει 

ενργοποιητικά ή κατασταλτικά. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στον υποκινητή του γονιδίου SALL4 

υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης για τους παράγοντες TCF και LEF που συμμετέχουν στο 

μονοπάτι Wnt (Bohm et al., 2006). Η δέσμευση των παραγόντων αυτών μπορεί να 

δράσει ενεργοποιητικά όπως φάνηκε σε πειράματα μέτρησης της ενεργότητας 

λουσιφεράσης ενώ μεταλλαγή των θέσεων πρόσδεσης παρεμποδίζει τη δέσμευση και 

μειώνει τη μεταγραφική ενεργότητα (Bohm et al., 2006). 
 

4.8.5 Σύνδρομο Townes-Brocks (TBS) 
 

Πρόκειται για ένα αυτοσωμικό επικρατές σύνδρομο η κλινική εικόνα του 

οποίου διαφέρει πολύ (Monteiro de Pina-Neto, 1984; O'Callaghan and Young, 1990; 

Wischermann et al., 1995) ακόμα και στα μέλη της ίδιας οικογένειας. Συνοδεύεται 

από την εμφάνιση δυσπλασιών στα αυτιά, τα άκρα και τον πρωκτό, καρδιακές 

βλάβες, υποπλασία ή απουσία νεφρών, απώλεια της νευροαισθητικής ακοής 

(Rossmiller and Pasic, 1994) και σε κάποιες περιπτώσεις εμφάνιση νοητικής 

υστέρησης (Cameron et al., 1991; Ishikiriyama et al., 1996).   

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς έχουν φυσιολογικό καρυότυπο, υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου έχουν περιγραφεί κυτταρογενετικές ανωμαλίες οι οποίες 

βοήθησαν στον εντοπισμό του υπεύθυνου γονιδίου. Aπό τις περιπτώσεις που 

ελέγχθηκαν, παρατηρήθηκαν περικεντρικές αναστροφές του χρωμοσώματος 16 στις 

θέσεις p11.2 και q12.1 (Friedman et al., 1987) ισοζυγισμένες μετατοπίσεις π.χ. 

t(5;16)(p15.3;q12.1) (Serville et al., 1993) και ελλείψεις που περιελάμβαναν την 

περιοχή 16q12.1 και επεκτείνονταν ως την 16q13 (Kaiser-Rogers et al., 2000; Powell 

and Michaelis, 1999). Από το συνδυασμό των ευρημάτων αυτών προέκυψε πως η 

περιοχή που ευθύνεται για την εμφάνιση του συνδρόμου είναι η μακρινή περιοχή της 

μπάντας 16q12.1 με μέγεθος 1-1,2Mb (Powell and Michaelis, 1999). Μετά από PCR 

και ανίχνευση cDNA εντοπίστηκε μια περιοχή 3.986Kb που αντιστοιχούσε σε ένα 

μετάγραφο μεγέθους 5,5Kb. Η περιοχή αυτή περιλάμβανε ένα ανοιχτό πλαίσιο 

ανάγνωσης 1.298 αμινοξέων καθώς και το κωδικόνιο λήξης της μετάφρασης 

(Kohlhase et al., 1996). Το γονίδιο αυτό ήταν το SALL1 και η μοριακή βάση της 

ασθένειας είναι η ατελής παραγωγή της πρωτεΐνης η οποία δρα κυρίαρχα αρνητικά 
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επί της φυσιολογικής. H πρωτεΐνη SALL1 εκφράζεται σε όλα τα όργανα που 

επηρεάζονται γεγονός που υποδηλώνει πως το σύνδρομο ΤΒS είναι μια 

μονογονιδιακή ασθένεια. 

Η μη φυσιολογική πρωτεΐνη μπορεί να προκύψει είτε από χρωμοσωμική 

έλλειψη, είτε από έλλειψη μιας βάσης η οποία αλλάζει το αναγνωστικό πλαίσιο, είτε 

από αντικατάσταση μιας βάσης που δημιουργεί κωδικόνιο λήξης (Kohlhase et al., 

1998). Όλες οι μεταλλαγές που έχουν ανιχνευθεί έχουν ως αποτέλεσμα την 

απομάκρυνση όλων των διπλών ZFM από το μόριο (Εικόνα Θ). Μια πιθανή εξήγηση 

για την έλλειψη μεταλλαγών στην ακραία αμινοτελική περιοχή ή στην περιοχή μετά 

το πρώτο διπλό ZFM, είναι ότι αν και η περιοχή άνωθεν του ZFM I είναι αρκετά 

επιρρεπής στις μεταλλαγές, μεταλλαγές σε άλλες περιοχές συμβαίνουν με πολύ 

μικρότερη συχνότητα. Πολύ πιθανό επίσης είναι, μεταλλαγμένες πρωτεΐνες που 

διαθέτουν ένα ή περισσότερα διπλά ZFM να μην έχουν καμία επίδραση ή να οδηγούν 

σε διαφορετικό φαινότυπο από το σύνδρομο TBS (Kohlhase et al., 1999). Όλες οι 

παραπάνω μεταλλαγές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 ομάδες: τις μακρινές 

(θέση 419), τις ενδιάμεσες (θέση 826) και τις κοντινές (θέση 1115-1398) σε σχέση με 

την κωδική περιοχή του πρώτου διπλού ZFM, χωρίς να συνδέεται το μέγεθος της 

παραγόμενης πρωτεΐνης με το μεγάλο βαθμό ποικιλομορφίας των συμπτωμάτων 

στους ασθενείς (Kohlhase et al., 1999).  

Οι Kiefer et. al. (Kiefer et al., 2008), συνέκριναν τα επίπεδα mRNA του 

φυσιολογικού και του μεταλλαγμένου μετάγραφου προκειμένου να μελετήσουν την 

πιθανότητα το μεταλλαγμένο μετάγραφο να μειώνεται από το προστατευτικό 

μονοπάτι NMD, αν και καταφέρνει πολύ γρήγορα να δώσει μια εξαιρετικά σταθερή 

πρωτεΐνη. Το μονοπάτι αυτό αναγνωρίζει πρόωρα κωδικόνια λήξης όταν 

εμφανίζονται πριν το τελευταίο εξόνιο, χρησιμοποιώντας σήματα που αφήνει η 

μηχανή ματίσματος στα όρια των εξονίων (Khajavi et al., 2006). Παρόλα αυτά 

φαίνεται πως το μεταλλαγμένο μετάγραφο της πρωτεΐνης Sall1 καταφέρνει να 

ξεφύγει από τον έλεγχο και τα επίπεδά του είναι ίδια με του φυσιολογικού όταν 

μελετήθηκαν σε άκρα ποντικού ημέρας Ε12.5 (Furniss et al., 2007; Kiefer et al., 

2008). Επειδή η δράση του μονοπατιού είναι ιστο-ειδική και διαφέρει σε κάθε ασθενή 

(Bateman et al., 2003; Kerr et al., 2001) ο βαθμός λειτουργίας του μονοπατιού μπορεί 

να καθορίζει και τη φαινοτυπική ποικιλομορφία των συμπτωμάτων.  

Η ετερόζυγη έλλειψη του γονιδίου προκαλεί μόνο ελαφρά συμπτώματα του 

συνδρόμου γεγονός που υποδυκνύει πως η κλινική εικόνα δεν οφείλεται στην 
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απλοανεπάρκεια. Το φυσιολογικό μόριο αλληλεπιδρά με όλα τα μέλη της 

οικογένειας, καθιστώντας το σχηματισμό ομο- και ετεροδιμερών συμπλόκων 

αναπόσπαστο κομμάτι της φυσιολογικής λειτουργίας των Sall πρωτεϊνών. Δεδομένου 

ότι τα μέλη της οικογένειας συνεκφράζονται σε πολλούς ιστούς κατά την ανάπτυξη 

και μπορούν να επιτελέσουν τις ίδιες λειτουργίες (de Celis et al., 1996; Mollereau et 

al., 2001), υπάρχει η πιθανότητα η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Sall1 να παρεμποδίζει τη 

λειτουργία τους μέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Kiefer et al., 2002; Sweetman 

et al., 2003). Οι Kiefer et al. (2003) παρήγαγαν μια μεταλλαγμένη Sall1 πρωτεΐνη που 

έφερε τα πρώτα 130 αμινοξέα και η οποία ήταν ικανή να δράσει σαν μεταγραφικός 

καταστολέας και να αλληλεπιδράσει με τις απακετυλάσες HDAC1 και HDAC 2. 

Επίσης μπορούσε να αλληλεπιδράσει με όλα τα μόρια Sall (1-4) και να προκαλέσει το 

φαινότυπο του συνδρόμου TBS στο ποντίκι ενισχύοντας την παραπάνω υπόθεση.  

Αντίστοιχες μεταλλαγές στην πρωτεΐνη SALL4 είναι υπεύθυνες για την 

εμφάνιση του συνδρόμου Okihiro (ΜΙΜ 126800) (Appukuttan et al., 1999; Okihiro et 

al., 1977; Temtamy and McKusick, 1978), η κλινική εικόνα του οποίου 

αλληλεπικαλύπτεται με την εικόνα άλλων συνδρόμων συμπεριλαμβανομένου και του 

TBS (Al-Baradie et al., 2002).  Η έκφραση της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης Sall1 

αλλάζει τον ετεροχρωματινικό εντοπισμό τόσο του εαυτού της (Sato et al., 2004) όσο 

και του Sall4, πιθανά μέσω σχηματισμού όμο- και ετεροδιμερών με κυρίαρχο 

επικρατή τρόπο (Sakaki-Yumoto et al., 2006). Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στην 

υπόθεση πως πολλά από τα συμπτώματα στην περίπτωση του συνδρόμου TBS 

οφείλονται και στη δυσλειτουργία του Sall4 (Sakaki-Yumoto et al., 2006). Επιπλέον, 

όταν μελετήθηκαν ποντίκια ετερόζυγα μεταλλαγμένα για το Sall1, παρατηρήθηκε 

μεταβολή της έκφρασης καρδιακών γονιδίων (Nppa, Gja5) που ρυθμίζονται από την 

πρωτεΐνη Sall4 (Kiefer et al., 2008).  
 

4.9 Κυτταρικός επαναπρογραμματισμός: The new era 
 

 Μια νέα εποχή για τη μοριακή βιολογία των βλαστοκυττάρων και την 

αναγεννητική ιατρική ξεκίνησε με την επιτυχία του επαναπρογραμματισμού 

σωματικών κυττάρων σε εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (Takahashi and Yamanaka, 2006). 

Οι Takahasi και Yamanaka εξέτασαν την ικανότητα 24 παραγόντων να 

επαναπρογραμματίσουν ποντικίσιους ινοβλάστες καταλήγοντας σε ενα ελάχιστο σετ 

4 παραγόντων, oct4, sox2, klf4 c-myc. Τα επαναπρογραμματισμένα κύτταρα (iPS) 
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ήταν πολύ όμοια αν και όχι ίδια με τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στο οτι τα 

μεταγραφικά και επιγενετικά πρότυπα είχαν μερικώς επαναπρογραμματιστεί χωρίς να 

μπορούν όμως να υποστηρίξουν την ανάπτυξη χιμαρικών ποντικιών μετά από ένεσή 

τους στη βλαστοκύστη. Μετά την μεγάλη αυτή ανακάλυψη, iPS κύτταρα προέκυψαν 

από κύτταρα διαφόρων ιστών συμπεριλαμβανομένου του αίματος (Hanna et al., 

2008), του συκωτιού (Aoi et al., 2008), του στομάχου (Aoi et al., 2008), του 

παγκρέατος (Stadtfeld et al., 2008a), του εγκεφάλου (Eminli et al., 2008; Kim et al., 

2008b; Shi et al., 2008b), του εντέρου και των επινεφριδίων (Wernig et al., 2008a). 

Επιπλέον, ανθρώπινοι ινοβλάστες (Lowry et al., 2008; Park et al., 2008; Takahashi et 

al., 2007) και κερατινοκύτταρα (Aasen et al., 2008; Maherali et al., 2008) 

μετατράπηκαν σε iPS κύτταρα χρησιμοποιώντας τον ίδιο ή διαφορετικό συνδυασμό 

παραγόντων OCT4, SOX2, LIN28 και NANOG (Yu et al., 2007). Τα ευρήματα αυτά 

έδειξαν πως ο επαναπρογραμματσμός της πλειοδυναμίας με τη χρήση συγκεκριμένων 

παραγόντων είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαχθεί σε πολλούς κυτταρικούς 

τύπους και των τριών βλαστικών στιβάδων. 

 Η βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων οδήγησε στον πλήρη 

επαναπρογραμματσιμό των σωματικών κυττάρων και αύξηση του πολύ μικρού 

αρχικά ποσοστού των iPS κυττάρων. Σε μοριακό επίπεδο τα πλήρως 

επαναπρογραμματισμένα iPS εμφανίζουν μεταγραφικά πρότυπα πολύ παρόμοια των 

ESC καθώς και απομεθυλίωση των υποκινητών γονιδίων σημαντικών για την 

πλειοδυναμία όπως το oct4 και το nanog. Στα θηλυκά επίσης παρατηρείται 

επανενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος. Επιπλέον, τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν το 

πρότυπο των μεθυλιώσεων των ιστονών συμπεριλαμβανομένου και του προτύπου 

των δισθενών περιοχών στις λυσίνες Κ4 και Κ27 της ιστόνης Η3 σε βαθμό που δε 

διαφέρει από τα ESC (Maherali et al., 2007; Mikkelsen et al., 2008; Okita et al., 2007; 

Wernig et al., 2007). Σε λειτουργικό επίπεδο μπορούν να παράγουν χιμαιρικά 

ποντίκια και συνεισφέρουν στη γαμετική σειρά, ακόμα και να υποστηρίξουν την 

παραγωγή εμβρύων που προέρχονται αποκλειστικά από iPS (Hanna et al., 2008; Kim 

et al., 2008b; Wernig et al., 2007).  

 Δύο μελέτες έδειξαν πως η διαδικασία του επαναπρογραμματισμού ακολουθεί 

μια συγκεκιμένη σειρά μοριακών γεγονότων που ξεκινά με την καταστολή των 

σωματικών μαρτύρων όπως το γονίδιο Thy1 και τα κολλαγόνα, ενώ ακολουθεί 

αρχικά η εμφάνιση της αλκαλικής φωσφατάσης και ύστερα του ES-ειδικού μάρτυρα 

SSEA-1 (Brambrink et al., 2008; Stadtfeld et al., 2008b). Τα SSEA-1+ κύτταρα στη 
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συνέχεια επανενεργοποιούν σταδιακά μάρτυρες που σχετίζονται με την πλειοδυναμία 

όπως τα γονίδια oct4, nanog και sox2, η τελομεράση και το Χ χρωμόσωμα. Η 

ενεργοποίηση αυτών των μαρτύρων συμπίπτει με τη χρονική στιγμή την οποία τα 

κύτταρα γίνονται πια ανεξάρτητα της έκφρασης των 4 αρχικών παραγόντων 

επαναπρογραμματισμού και εισέρχονται στη φάση της αυτοσυντηρούμενης 

πλειοδυναμίας. Η έκφραση των αρχικών παραγόντων μειώνεται καθώς τα ρετροιικά 

ενθέματα καταστέλλονται από του μηχανισμούς μεθυλίωσης των κυττάρων. Η 

παρατήρηση πως οι σωματικοί μάρτυρες των κυττάρων πρέπει να κατασταλούν πριν 

προχωρήσουν στην πλειοδύναμη κατάσταση υποδηλώνει πως η καταστολή του 

προγράμματος διαφοροποίησης είναι απαραίτητη προυπόθεση για την 

επανεγκαθίδρυση της πλειοδυναμίας. 

 Σημαντική βελτίωση στα πρωτόκολλα επαναπρογραμματσιμού πρόσφερε η 

χρήση χημικών ενώσεων που επηρεάζουν τις χρωματινικές τροποποιήσεις, όπως οι 

αναστολείς ακετυλίωσης / μεθυλίωσης ιστονών και μεθυλίωσης DNA (Huangfu et 

al., 2008a; Huangfu et al., 2008b; Mikkelsen et al., 2008; Shi et al., 2008b). Η χρήση 

τους ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου και την πλήρη 

μετατροπή των μερικώς επαναπρογραμματισμένων κυττάρων που σε άλλη περίπτωση 

θα αποτύγχαναν να μετατραπούν σε πολυδύναμα κύτταρα. Αυτό σημαίνει πως 

προκειμένου να επιτευχθεί ο επαναπρογραμματισμός απαιτείται να συμβούν 

σημαντικά γεγονότα ανακατανομής των ιστονικών τροποποιήσεων.  

Το γεγονός οτι οι παράγοντες KLF4 και cMYC μπορούν να αντικατασταθούν 

από τους NANOG και LIN28 στα πειράματα επαναπρογραμματισμού στους 

ανθρώπινους ινοβλάστες υποδηλώνει πως διαφορετικά μοριακά μονοπάτια μπορούν 

να οδηγήσουν στη δημιουργία iPS κυττάρων ή οτι αυτοί οι παράγοντες εκτελούν 

παρόμοιες λειτουργίες σε αυτήν τη διαδικασία. iPS αποικίες μπορούν να 

δημιουργηθούν από ανθρώπινους και ποντικίσιους ινοβλάστες ακόμα και απουσία 

του παράγοντα cMyc αν και με μικρότερη συχνότητα ή πιο αργή κινητική (Nakagawa 

et al., 2008; Wernig et al., 2008b). Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να μετριαστούν με 

την επώαση των κυττάρων είτε με βαλπροϊκό οξύ (VPA), έναν αναστολέα των 

απακετυλασών είτε με ένα συνδέτη του Wnt μονοπατιού, τον Wnt3a (Huangfu et al., 

2008a; Marson et al., 2008). Επιπλέον, το βαλπροϊκό οξύ μπορεί να αντικαταστήσει 

τη λειτουργία και των δύο παραγόντων KLF4 και cMYC σε πειράματα στους 

ανθρώπινους ινοβλάστες έτσι ώστε μόνο η έκφραση των OCT4 και SOX2 να είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία iPS κυττάρων (Huangfu et al., 2008b). Τόσο όμως οι  
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Εικόνα Ι: Διαφοροποιημένα 
κύτταρα θηλαστικών 
μπορούν μέσω της έκφρασης 
κατάλληλων παραγόντων να 
επαναπρογραμματιστούν 
στην εμβρυϊκή κατάσταση 
και στη συνέχεια είτε να 
διαφοροποιηθούν προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση είτε 
να τροποποιηθούν και να 
επανεισαχθούν στην περιοχή 
βλάβης του ασθενούς. 
Εναλλακτικά, τα κύτταρα 
αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
πειράματα απόκρισης σε 
διάφορους φαρμακολογικούς 
παράγοντες έτσι ώστε να 
διαπιστωθεί η πιο 
αποτελεσματική αγωγή για 
τον κάθε ασθενή. 

       
παράγοντες cMyc και Klf4 όσο και ο Sox2 εκφράζονται σε διάφορους ιστούς και 

μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα ορθόλογα κατά τη διάρκεια του 

επαναπρογραμματισμού (Nakagawa et al., 2008). Ο παράγοντας Oct4 φαίνεται να 

είναι ο μόνος αναντικατάστατος και πιθανά ο πιό σημαντικός καθοριστής του άμεσου 

επαναπρογραμματισμού. Παρόλα αυτά μια πρόσφατη μελέτη έδειξε πως ακόμα και ο 

Oct4 μπορεί να αντικατασταθεί σε συγκεκριμένο κυτταρικό πλαίσιο. Πιο 

συγκεκριμένα επώαση των πρόδρομων νευρικών κυττάρων με ένα χημικό αναστολέα 

της μεθυλοτρανσφεράσης G9a που είναι υπεύθυνη για την καταστολή του oct4 

υποκινητή κατά τη διαφοροποίηση, οδήγησε σε πλήρη επαναπρογραμματισμένα iPS 

κύτταρα μετά από έκτοπη έκφραση των Klf4 και cMyc (Shi et al., 2008b). Όταν 

συνδυάστηκε με έναν αγωνιστή του καναλιού ασβεστίου (BayK), ο αναστολέας 
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αυτός διευκόλυνε τον επαναπρογραμματισμό  των ινοβλαστών απουσία Sox2 και 

cMyc (Shi et al., 2008a). Αν και ο μηχανισμός με τον οποίο οι μικρές αυτές χημικές 

ενώσεις διαμεσολαβούν τον επαναπρογραμματισμό δεν είναι σαφής, είναι πιθανό στο 

μέλλον να παράγονται iPS κύτταρα αποκλειστικά με τη χρήση των ενώσεων αυτών. 

Όταν θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του επαναπρογραμματισμού ο 

απόλυτος θεραπευτικός σκοπός της επιστήμης θα είναι να προχωρήσει ένα βήμα μετά 

τη χρήση γενετικά τροποποιημένων κυττάρων. Η ολοκληρωτική κατανόηση των  

μηχανιστικών λεπτομερειών ενδεχομένως να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο ο 

κυτταρικός επαναπρογραμματισμός θα επιτυγχάνεται με τη χρήση παραγόντων που 

δεν χρειάζεται να εντεθούν στο γένωμα. Έτσι, ο σχεδιασμός θεραπείας ειδικής για 

τον κάθε ασθενή θα απαιτούσε μια αρχική μικρή βιοψία ακολουθούμενη από την 

επώαση των κυττάρων με το κατάλληλο συνδυασμό παραγόντων που θα 

επαναπρογραμμάτιζε τα κύτταρα στην εμβρυϊκή επιγενετική κατάσταση in vitro 

(εικόνα Ι). Από το σημείο αυτό και έπειτα, η διαδικασία περιορίζεται από την ελλειπή 

γνώση σχετικά με το πώς θα οδηγηθούν τα iPS προς την κατεύθυνση του επιθυμητού 

ιστού, πως θα παραχθούν βιοϋλικά κατάλληλα για κλινική χρήση και καθαρότητας 

που θα παρέχει ασφάλεια στις μεταμοσχεύσεις και πως θα παραδοθούν στις περιοχές 

βλάβης. 
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5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Κυτταρικές καλλιέργειες, αντισώματα, χημικές ουσίες 
 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η σειρά εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων ποντικού CGR8 και η σειρά επιθηλιακών κυττάρων πιθήκου COS 

οι οποίες καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο GMEM (Sigma) (10% ορός, 1000units 

LIF (ESGRO-Chemicon)) και DMEM αντίστοιχα. Για τη διαφοροποίηση των 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μέσω σχηματισμού εμβρυϊκών σωματίων τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν σε IMDM. Η κυτταρική σειρά CGR8 διαμολύνθηκε με τη χρήση 

Lipofectamin 2000 (Invitrogen) και η σειρά COS με τη χρήση CaCl2. Στα πειράματα 

διαφοροποίησης με TSA χρησιμοποιήθηκαν 50nM TSA (Sigma). Τα αντισώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α-Nanog (Chemicon) (Western), α-Sall1 (R&D Systems) 

(Western), α-H3K27me3 (Upstate) (Western/ChIP), α-H3K4me3 (Upstate) 

(Western/ChIP), α-acH3 (Upstate) (Western/ChIP), α-His (Santa Cruz) (Western), α-

Pol II (Santa Cruz) (ChIP), α-Ezh2 (Upstate), α-mouse (Rockland) (Western), α-rabbit 

(Rockland) (Western). Τα siRNA ήταν: si Sall1 (Metabion), si Nanog (Curevac), si 

scr (Curevac). 
 

Χρώση αλκαλικής φωσφατάσης 
 

Κύτταρα CGR8 μονιμοποιήθηκαν με 100% μεθανόλη και βάφτηκαν με διάλυμα που 

περιέχει 1mg/mL Fast Red TR salt TM (Sigma) και 200μg/mL Napthol AS-MX 

phosphate (Sigma) σε 0.1Μ Tris pH 9.2 
 

Σχηματισμός εμβρυϊκών σωματίων (ΕΒ) 

 

Κύτταρα CGR8 τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό μέσο IMDM σε συγκέντρωση 5x104 

κύτταρα/mL και με τη βοήθεια της πολυπιπέτας σχηματίστηκαν σειρές από σταγόνες 

όγκου 20μL στο εσωτερικό των καπακιών βακτηριακών πιάτων (~60-70 

σταγόνες/καπάκι). Τα καπάκια επανατοποθετήθηκαν στα πιάτα με τις σταγόνες να 

κρέμονται ενώ στο κάτω μέρος του πιάτου τοποθετήθηκαν 7mL PBS για τη 

διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών υγρασίας. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 2 

ημέρες στους 370C και στη συνέχεια συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κάτω 
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μέρος νέων βακτηριακών πιάτων όπου παρέμειναν για 6 ημέρες με αλλαγή θρεπτικού 

κάθε 2 ημέρες. Σε κάθε πιατάκι συλλέχθηκαν εμβρυϊκά σωμάτια από 3 καπάκια σε 

όγκο 10mL. 
 

Ηλεκτροφόρηση γέλης πολυακρυλαμίδης 

 

Για τη δημιουργία γέλης πολυακρυλαμίδης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ακρυλαμίδης-

bis-ακρυλαμίδης 30:0,8. Η γέλη τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης με 

ρυθμιστικό διάλυμα (1lt: 200mL 5x Tris-glycine, 10mL SDS 20%) και εφαρμόζεται 

ηλεκτρικό πεδίο 100V. 
 

Ανοσοαποτύπωση κατά Western 

 

Η γέλη πολυακρυλαμίδης τοποθετήθηκε σε κατασκευή με την εξής διάταξη: 3 χαρτιά 

Whattmann στις διαστάσεις της γέλης, η γέλη, μια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης στις 

ίδιες διαστάσεις και 3 επιπλέον χαρτιά Wattmann. Η διάταξη αυτή βυθίστηκε σε μια 

συσκευή η οποία περιείχε ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (1L: 200mL 5x Tris-

glycine (15,1gr Tris, 94gr glycine /1lt), 200mL methanol) και εφαρμόστηκε 

ηλεκτρικό πεδίο (300μΑmp για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή 50V για 16 ώρες 

στους 40C) με κατεύθυνση από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο για τη μεταφορά 

των πρωτεϊνών από τη γέλη στη μεμβράνη. Στη συνέχεια η μεμβράνη αφού 

αφαιρέθηκε από τη διάταξη, επωάστηκε αρχικά σε θερμοκρασία δωματίου για μια 

ώρα με 5% γάλα σκόνη διαλυμένο σε TBST (20mM Tris PH 7.6, 150mM NaCl, 0,3% 

Tween-20) κσι στη συνέχεια επωάστηκε για άλλη μια ώρα με το πρώτο αντίσωμα, 

αραιωμένο σε 5%. Ακολούθησαν 3 πλύσεις με TBST για 10 λεπτά η καθεμία και 

επώαση μιας ώρας με το δεύτερο αντίσωμα αραιωμένο σε 5% γάλα. Ακολούθησαν 

άλλες 3 πλύσεις με TBST για 10 λεπτά η καθεμία και επώαση για 5 λεπτά με το 

αντιδραστήριο ECL (Thermo Scientific) που παρέχει το υπόστρωμα για το ένζυμο 

που είναι συζευγμένο με το δεύτερο αντίσωμα. Η έκλυση φωτονίων από την 

αντίδραση ανιχνεύται από το μηχάνημα .   
 

Χρώση Coomassie 
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Η γέλη πολυακρυλαμίδης επωάστηκε για 20 λεπτά σε διάλυμα χρωστικής Coomassie 

brilliant blue (10% οξικό οξύ, 40% μεθανόλη, 0.25% Coomassie brilliant blue R250) 

και στη συνέχεια σε διάλυμα αποχρωματισμού (10% οξικό οξύ, 40% μεθανόλη). 
 

Εκχύλιση πρωτεϊνών από ευκαρυωτικά κύτταρα 
 

Η πελέτα των κυττάρων επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα κυτταρικής λύσης (50mM Tris 

PH 8, 170mM NaCl, 0,5% NP40, 50mM NaF) ποσότητας ίσης με 5 όγκους σε σχέση 

με την πελέτα και επωάστηκε για μισή ώρα στον πάγο. Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε 

για 15 λεπτά στους 40C στις 14.000 rpm.  
 

Εκχύλιση ιστονών από ευκαρυωτικά κύτταρα 
 

Για την εκχύλιση ιστονων τα κύτταρα πλύθηκαν 3 φορές με παγωμένο PBS (5mM Na 

butyrate) και λύθηκαν με διάλυμα εκχύλισης (PBS με 0,5% Triton, 0,02% NaN3, 

2mM PMSF) σε συγκέντρωση 107 κύτταρα/mL. Στη συνέχεια το δείγμα 

φυγοκεντρήθηκε στις 2000rpm για 10 λεπτά στους 40C και η πελέτα πλύθηκε 2 φορές 

με διάλυμα εκχύλισης. Η επαναδιάλυση πργματοποιήθηκε σε 0.2Ν HCl σε 

συγκέντρωση 4x107 κύτταρα/mL. Οι ιστόνες εκχυλίζονταν για 16 ώρες και την 

επόμενη μέρα τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις 2000rpm για 10 λεπτά στους 40C. 

Ακολούθησε επώαση του υπερκείμενου μέσα σε μεμβράνες διαπίδυσης ενάντια σε 

CH3COOH και H2O. 
 

Εκχύλιση RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα 
 

Η πελέτα των κυττάρων επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα Trizol (GIBCO-BRL) και 

προστέθηκε ίσος όγκος χλωροφορμίου. Ακολούθησε πολύ καλή ανάδευση και 

φυγοκέντρηση στις 14.000 rpm (10 λεπτά) σε θερμοκρασία δωματίου. Η ανώτερη 

υδατική φάση διαχωρίστηκε από την κατώτερη και επωάστηκε με ισοπροπανόλη ίση 

με 0,7 όγκους της ποσότητας της για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη 

συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στις 14.000rpm (10 λεπτά) στους 40C, το υπερκείμενο 

απορρίφθηκε και η πελέτα ξεπλύθηκε με 70% αιθανόλη. Ακολούθησε φυγοκέντρηση 

στις 14.000rpm (10 λεπτά) στους 40C και τελικά η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε Η2Ο.  
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Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής (rt-PCR) 

 

Σε 2μg RNA προστέθηαν 400ng τυχαίοι εξαμερείς εκκινητές και  Η2Ο μέχρι τελικού 

όγου 27,5 μL. Το δείγμα επωάστηκαν στους 650C για 7 λεπτά και στη συνέχεια 

προστέθηκεαν 4μL ρυθμιστικού διαλύματος 10x αντίστροφης μεταγραφάσης 

(Finnzymes), 0,25mM dNTPs, 10 units αναστολέα ριβονουκλεασών, 20 units 

ενζύμου αντίστροφης μεταγραφάσης MmLV (Finnzymes) και Η2Ο μέχρι τελικού 

όγου 40 μL. Τα δείγματα επωάστηκαν για 2 ώρες στους 370C. Η περιεκτικότητα των 

δειγμάτων αναλύθηκε με τη μέθοδο της Real-time PCR (2μL/20μL αντίδρασης). 
 

Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης 
 

Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 1% φορμαλδεΰδη για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου και η αντίδραση τερματίστηκε με την προσθήκη γλυκίνης σε συγκέντρωση 

0,125Μ. Ακολούθησαν 3 πλύσεις με παγωμένο PBS (1mM PMSF) (1500rpm, 5 

λεπτά, 40C) και επαναδιάλυση σε διάλυμα κυτταρικής λύσης (1% SDS, 10mM EDTA, 

50 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM PMSF, 1 mL/106 cells). Τα δείγματα επωάστηκαν για 

10 λεπτά στον πάγο και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν υπέρηχοι (5x1 λεπτό) με 

ενδιάμεσα πεντάλεπτα χρονικά διαστήματα επώασης στον πάγο. Στη συνέχεια 

φυγοκεντρήθηκαν στις 14.000rpm (15 λεπτά) στους 40C Το μέγεθος των κομματιών  

χρωματίνης που προέκυψαν ανιχνεύθηκε μετά από ηλεκτροφόρηση μιας μικρής 

ποσότητας (5μL) σε γέλη αγαρόζης συγκέντρωσης 1,5%.  

Για κάθε αντίδραση ανοσοκατακρήμνισης χρησιμοποιήθηκαν 50μL δείγματος ενώ 

10μλ κρατήθηκαν ως δείγμα ελέγχου ποσότητας (Input). Τα δείγματα 

ανοσοκακρημνίστηκαν με 5μg αντισώματος σε διάλυμα RIPA (1% Triton X-100, 

0.1% deoxycholate (DOC), 140 mM NaCl, 1 mM PMSF) O/N στους 40C και σε 

συνεχή περιστροφή. Σφαιρίδια αγαρόζης Protein G επωάστηκαν στις ίδιες συνθήκες 

με 100μg/mL DNA από σπέρμα σολωμού και 1μg/mL BSA σε διάλυμα RIPA. Τα 

σφαιρίδια ενώθηκαν την επόμενη ημέρα με τα δείγματα και επωάστηκαν για 3 ώρες 

στους 40C σε συνεχή περιστροφή. Ακολούθησαν 7 πλυσίματα των σφαιριδίων με 

διάλυμα πλύσης RIPA (1% Triton-X, 0.1% DOC, 0.1% SDS, 500 mM NaCl, 1 mM 

PMSF) και τα δείγματα καθώς και τα Input επωάστηκαν για 3 ώρες στους 550C σε 

διάλυμα που περιείχε ΤΕ (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA), 200μg/mL 

proteinase Κ, 0,5% SDS και για 16 ώρες στους 650C. Την επόμενη μέρα ακολούθησε 
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εκχύλιση με φαινόλη και χλωροφόρμιο και κατακρήμνιση με αιθανόλη, CH3COONa 

και γλυκογόνο. Οι πελέτες των ανοσοκατακρημνισμένων δειγμάτων και τα δείγματα 

Input επαναδιαλύθηκαν σε 50μL και 250μL ΤΕ αντίστοιχα. Η περιεκτικότητα σε 

DNA αναλύεται με τη μέθοδο της Real-time PCR (5μλ/20μλ αντίδρασης).  
 

Μικροσυστοιχίες DNA  
 

Οι μικροσυστοιχίες έκφρασης υβριδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν όπως αναφέρεται 

στη δημοσίευση (Karantzali et al., 2008).  

Για τις μικροσυστοιχίες εκκινητών (ChIP-on-chip) ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 

που προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρία (www.affymetrix.com) και η 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τα προγράμματα της Αffymetrix καθώς και το 

πρόγραμμα ΜΑΤ (http://liulab.dfci.harvard.edu/MAT/). 
 

   - Προετοιμασία δειγμάτων  

Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν σε 1% φορμαλδεΰδη για 10 λεπτά και στη συνέχεια 

πλύθηκαν 3 φορές με παγωμένο PBS και 3 φορές με διάλυμα λύσης (10mM Tris-HCl 

PH 7.5, 10mM NaCl, 3mM MgCl2, 0.5% IGEPAL, 1mM PMSF). Η πελέτα 

επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα pre-IP dilution (10mM Tris-HCl PH 7.5, 10mM NaCl, 

3mM MgCl2, 1mM CaCl2, 4% IGEPAL, 1mM PMSF) (Vτελ= 1.5mL) και 

προστέθηκαν επιπλέον 40μL 100mM PMSF, 100μL 25x protease inhibitor (Roche), 

100μL 20% SDS, 80μL 5M NaCl, 460μL pre-IP dilution buffer και 220μL H2O 

(Vτελ= 2.5mL).  Στο δείγμα εφαρμόστηκαν υπέρηχοι (3-5x1λεπτό) με ενδιάμεσα 

κενά των 5 λεπτών. Το μέγεθος των κομματιών χρωματίνης ανιχνεύθηκε σε γέλη 

αγαρόζης΅συγκέντρωσης 1.5% (Εικόνα Ι).  
 

   - Ανοσοκατακρήμνιση 

Σε πληθυσμό κυττάρων 0,5-2x108 προστέθηκαν 5 όγκοι διαλύματος IP-dilution 

(20mM Tris-HCl PH 8.0, 2mM EDTA, 1% Triton X-100, 150mM NaCl, 1xProtease 

Inhibitor stock)  και 100μL σφαιριδίων Protein G τα οποία είχαν εξισορρoπηθεί με 

διάλυμα IP-dilution. Τα δείγματα επωάστηκαν για μία ώρα στους 40C, 

φυγοκεντρήθηκαν (6000rpm, 1 λεπτό, 40C) και στο υπερκείμενο προστέθηκαν τα 

αντισώματα (50μL α-Sall1, 100μL α-Nanog, 75μL α-Fras). Ακολούθησε επώαση για 

16 ώρες σε περιστροφή στους 40C. Την επόμενη μέρα προστέθηκαν 200μL Protein G 
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σφαιρίδια (εξισορροπημένα με διάλυμα IP-dilution) και τα δείγματα επωάστηκαν για 

3 ώρες στους 40C και σε περιστροφή. Ακολούθησαν 2 πλυσίματα των σφαιριδίων με 

διάλυμα ChIP wash1 (20mM Tris-HCl PH 8.0, 2mM EDTA, 1% Triton X-100, 

150mM NaCl, 1mM PMSF), ένα πλύσιμο με ChIP wash2 (20mM Tris-HCl PH 8.0, 

2mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 500mM NaCl, 1mM PMSF), ένα πλύσιμο 

με ChIP wash3 (10mM Tris-HCl PH 8.0, 1mM EDTA, 0.25mM LiCl, 0.5% IGEPAL, 

0.5% Deoxycholate), 2 πλυσίματα με ΤΕ και επώαση με 200μL διάλυμα έκλουσης 

(25mM Tris-HCl PH 7.5, 10mM EDTA, 0.5% SDS) για 30 λεπτά στους 650C. Το 

υπερκείμενο συλλέχθηκε και προστέθηκαν επιπλέον 100μL διαλύματος έκλουσης στα 

σφαιρίδια τα οποία προστέθηκαν στη συνέχεια στα αρχικά. Στα 300μL που 

προέκυψαν προστέθηκαν 30μL Proteinase K (10mg/mL) και το δείγμα επωάστηκε για 

16 ώρες στους 650C. Την επόμενη μέρα το DNA καθαρίστηκε με το Clean up kit της 

Affymetrix. Η περιεκτικότητα του υλικού που προέκυψε ελέγχθηκε με Real-time 

PCR (1-2μL/20μL). 
 

   - Πολλαπλασιασμός του DNA (Lieb et al., 2001; Nagy et al., 2003) 

Ο πολλαπλασιασμός του DNA πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση 

(PCR A) χρησιμοποιήθηκαν 7μL DNA, 2μL 5x ρυθμιστικό διάλυμα sequenase και 

1μL ενός μερικώς εκφυλισμένου τυχαίου εκκινητή 5'-GTTTCCCAGTCACGATC-

NNNNNNNNN-3' (40μΜ). Τα δείγματα επωάστηκαν στους 940C για 2 λεπτά και 

στους 100C για 2 λεπτά και προστέθηκαν 1μL 5x διάλυμα sequenase, 1.5μL dNTPs 

(3mM το καθένα), 0.75μL DTT (0.1M), 1.5μL BSA (500μg/mL) και 0.3μL T7 

sequenase. Η θερμοκρασία ανέβηκε σταδιακά από τους 100C στους 370C σε διάστημα 

8 λεπτών και ακολούθησε επώαση στους 370C για 8 λεπτά. Το πρόγραμμα 

επαναλήφθηκε μια φορά ακόμα. Τα προϊόντα της αντίδρασης καθαρίστηκαν με το kit 

Microspin S-300 HR (GE Healthcare). Στη δεύτερη φάση (PCR Β) 

χρησιμοποιήθηκαν 20μL DNA από την πρώτη φάση και το μείγμα της αντίδρασης 

περιέιχε: 10μL 10x ρυθμιστικό διάλυμα Taq πολυμεράσης,  8μL MgCl2 25mM, 2.5μL 

dNTPs (10mM dATP, 10mM dCTP, 10mM dGTP, 8mM dTTP, 2mM dUTP), 4μL 

εκκινητή B συγκέντρωσης 100μΜ (5'-GTTTCCCAGTCACGATC-3'), 5 units Taq 

πολυμεράση και Η2Ο (Vτελ=100μL). Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε είναι: (15 

κύκλοι) 940C για 30 δευτερόλεπτα, 450C για 30 δευτερόλεπτα, 550C για 30 

δευτερόλεπτα, 720C για  1 λεπτό, (15 κύκλοι) 940C για 30 δευτερόλεπτα, 450C για 30 

δευτερόλεπτα, 550C για 30 δευτερόλεπτα, 720C για  1 λεπτό με αυξανόμενη επώαση 
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στους 720C κατά 5 δευτερόλεπτοα σε κάθε κύκλο. Ο πολλαπλασιασμός του DNA 

ελέγχθηκε σε γέλη αγαρόζης συγκέντρωσης 1.5% (Εικόνα Ι). Το DNA καθαρίστηκε 

με το kit Clean up της Affymetrix και το δείγμα φωτομετρήθηκε για τον καθορισμό 

της συγκέντρωσης. 
 

   - Τμηματοποίηση / Σήμανση / Υβριδοποίηση 

Για την αντίδραση τμηματοποίησης (Fragmentation) χρησιμοποιήθηκαν 7.5 μg από 

τη δεύτερη φάση πολλαπλασιασμού και το μίγμα της αντίδρασης περιείχε 4.8μL 

10xcDNA fragmentation buffer, 1.5μL  UDG (10units/μL), 2.25μL APE 1 

(100units/μL) και Η2Ο μέχρι τελικού όγκου 48μL (GeneChip®WT Double-Stranded 

DNA Terminal Labeling kit). Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 370C για 1 ώρα, 

930C για 2 λεπτά, 40C για 5 λεπτά. Η τμηματοποίηση ελέγχθηκε με ηλεκτροφόρηση 

2-3μL σε γέλη αγαρόζης συγκέντρωσης 2% (Εικόνα Ι) ενώ στα υπόλοιπα 45μL 

προστέθηκε μίγμα σήμανσης που περιείχε 12μL 5x TdT Buffer, 2μL TdT και 1μL 

DNA Labeling Reagent 5mM (GeneChip®WT Double-Stranded DNA Terminal 

Labeling kit). Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 370C για 1 ώρα, 700C για 10 λεπτά, 

40C για 5 λεπτά. Ακολούθησε υβριδοποίηση κατά την οποία στο προϊόν της 

αντίδρασης σήμανσης (~60μL) προστέθηκαν 50pM Control Oligonucleotide B2 

(3.3μL), 1x Hybridization mix (2μL), 7% DMSO (14μL) και  Η2Ο μέχρι τελικού 

όγκου 200μL (GeneChip®Hybridization, Wash and Stain kit). Το μίγμα επωάστηκε 

για 5 λεπτά στους 950C και για 5 λεπτά στους 450C, φυγοκεντρήθηκε και το 

υπερκείμενο φορτώθηκε στη μικροσυστοιχεία όπου παρέμεινε για 16 ώρες στους 

450C σε περιστροφή. Ακολούθησε πλύση, χρώση και σάρωση της μικροσυστοιχείας 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου από ειδικό 

προσωπικό (Παπαγιανάκης Γ). 
 

Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Real-time PCR) 
 

Κάθε αντίδραση περιείχε 1/10V ρυθμιστικό διάλυμα Taq πολυμεράσης, 

1/10V MgCl2 25mM, 0,2mM dNTPs, 1μL SYBR Green (αραιωμένη 40 φορές σε 

DMSO και στη συνέχεια 33,3 φορές σε Η2Ο), 100ng εκκινητές και 1 unit Taq 

πολυμεράσης  (Vτελ=20μL). Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν στο μηχάνημα 

Real-time της MJ Research. 
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Καθαρισμός GST-πρωτεϊνών 
 

Η επαγωγή των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε στο βακτηριακό στέλεχος DΗ5α της 

E.coli. Πιο αναλυτικά, καλλιέργεια βακτηρίων που είχαν μετασχηματιστεί με το 

κατάλληλο πλασμίδιο, επωάστηκε για 16 ώρες στους 370C. Την επόμενη ημέρα 

αραιώθηκε 1:50 και επωάστηκε στους 370C μέχρι η οπτική πυκνότητά της να φτάσει 

την τιμή 0,4-0,6 στα 600nm. Στη συνέχεια προστέθηκε 0,5mM IPTG και ακολούθησε 

επώαση στους 300C για 3 ώρες. Οι καλλιέργειες φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στις 

5000rpm και οι βακτηριακές πελέτες επαναδιαλύθηκαν σε διάλυμα TEN-NP40/BSA 

(50mM Tris PH 8, 1mM EDTA, 100mM NaCl, 1mM DTT, 0,5% NP40, 0,2% BSA) 

(10mL TEN-N40/BSA για 0,5L καλλιέργειας). Τα βακτηριακά τοιχώματα 

διαρρήχθηκαν με την εφαρμογή υπερήχων στο διάλυμα και ακολούθησε 

φυγοκέντρηση στις 14.000rpm (30 λεπτά) στους 40C. Το κυτταρικό εκχύλισμα 

προστέθηκε σε  σφαιρίδια γλουταθιόνης-σεφαρόζης (GE Healthcare) τα οποία είχαν 

πλυθεί 3 φορές με διάλυμα TEN-NP40 (φυγοκέντρηση στις 3000rpm για 2 λεπτά 

στους 40C) και ακολούθησε επώαση στους 40C για μία ώρα με συνεχή περιστροφή. 

Τα σφαιρίδια πλύθηκαν 3 φορές με TEN-NP40 και φορτώθηκαν σε γέλη 

πολυακρυλαμίδης για την ανίχνευση των προσεδεμένων πρωτεϊνών. 
 

Εικόνα Ι: (Α) Τμηματοποίηση του DNA μετά την εφαρμογή υπερήχων 
(sonication). (B) Πολλαπλασιασμός του DNA μετά από 2 φάσεις PCR. (Γ) 
Περαιτέρω τμηματοποίηση του DNA μετά τον πολλαπλασιασμό. 

Α Β Γ 
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Καθαρισμός Ηis-πρωτεϊνών 

 

Η επαγωγή τω πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε στο βακτηριακό στέλεχος BL21 της 

E.Coli. Πιο αναλυτικά, μια καλλιέργεια βακηρίων που είχαν μετασχηματιστεί με το 

κατάλληλο πλασμίδιο επωάστηκε για 16 ώρες στους 370C. Την επόμενη ημέρα 

αραιώθηκε 1:50 και επωάστηκε στους 370C μέχρι η οπτική πυκνότητά της να φτάσει 

την τιμή 0,4-0,6 στα 600nm. Στη συνέχεια προστέθηκε 0,5mM IPTG και ακολούθησε 

επώαση στους 300C για 3 ώρες. 
 

- Μη αποδιατακτικές συνθήκες 

Για τον καθαρισμό των His-πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το kit Protino (Macherey-

Nagel). Οι βακτηριακές πελέτες επανδιαλύθηκαν σε διάλυμα Lew και τα βακτηριακά 

τοιχώματα διαρρήχθηκαν με την εφαρμογή υπερήχων στο διάλυμα και ακολούθησε 

φυγοκέντρηση στις 14.000rpm (30 λεπτά) στους 40C. Το πρωτεϊνικό εκχύλισμα 

πέρασε από κολώνες που περιείχαν σφαιρίδια νικελίου που είχαν εξισορροπηθεί με το 

ίδιο διάλυμα. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια ξεπλύθηκαν με διάλυμα Lew και 

ακολούθησε έκλουση των πρωτεϊνών με διάλυμα έκλουσης ELU. Η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε στους 40C.Οι εκλουσμένες πρωτεΐνες φυλάσσονται στους -800C 

σε 10% γλυκερόλη.  
 

- Αποδιατακικές συνθήκες 

Για τις πρωτεΐνες που καθαρίστηκαν με αποδιατακτικές συνθήκες επαναλήφθηκε η 

παραπάνω διαδικασία αλλά σε όλα τα διαλύματα προστέθηκε ουρία σε τελική 

συγκέντρωση 8Μ και η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μετά την έκλουσή τους από τη κολώνα ακολούθησε η διαδικασία της διαπίδυσης για 

τη σταδιακή απομάκρυνση της ουρίας. Οι πρωτεΐνες τοποθετήθηκαν σε μεμβράνες 

διαπίδυσης και επωάστηκαν για 2 ώρες σε ρυθμιστικό διάλυμα (20mM Tris PH 8, 

100mM NaCl, 1mM DTT, 0,1%NP40, 10% glycerol) που περιέχει ουρία 4Μ, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια το διάλυμα αραιώθηκε 1:1 με διάλυμα χωρίς 

ουρία και ακολουθούν 2 ώρες επώασης στους 40C. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 

φορές ακόμα μέχρι να απομακρυνθεί τελείως η ουρία από το διάλυμα. Οι πρωτεΐνες 

φυλάσσονται στους -800C. 
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Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις  
 

- Μέθοδος GST pull-down 

Σφαιρίδια γλουταθιόνης-σεφαρόζης που έχουν προσδεδεμένη την GST-πρωτεΐνη 

πλύθηκαν μια φορά με διάλυμα πλύσης (150mM KCl, 20mM Hepes PH 7,9, 1% 

NP40, 5mM MgCl2) (3000rpm, 2 λεπτά, 40C). Στη συνέχεια επαναδιαλύθηκαν σε 

διάλυμα αλληλεπίδρασης (150mM KCl, 20mM Hepes PH 7,9, 1% NP40, 5mM 

MgCl2, 0,2%  BSA) όπου προστέθηκε και η προς αλληλεπίδραση πρωτεΐνη και 

επωάστηκαν για 3 ώρες στους 40C σε συνεχή περιστροφή. Μετά την επώαση, 

ακολούθησαν 3 πλύσεις με διάλυμα πλύσης και τα σφαιρίδια φορτώθηκαν σε γέλη 

πολυακρυλαμίδης για την ανίχνευση των πρωτεϊνών. 
 

- Μέθοδος συν-ανοσοκατακρήμνσης 

Κυτταρικά εκχυλίσματα επωάστηκαν για μια ώρα στους 40C και σε συνεχή 

περιστροφή με σφαιρίδια protein G (Upstate) που είχαν εξισορροπιθεί με διάλυμα 

EBC (50mM Tris PH 8, 170mM NaCl, 0,5% NP40, 50mM NaF) στο οποίο 

βρίσκονται τα εκχυλίσματα (6000rpm, 1 λεπτό, 40C). Τα σφαιρίδια απομακρύνθηκαν, 

στα εκχυλίσματα προστέθηκε το αντίσωμα και τα δείγματα επωάστηκαν για 16 ώρες 

στους 40C σε συνεχή περιστροφή. Την επόμενη μέρα προστέθηκαν νέα σφαιρίδια και 

το δείγμα επωάστηκε για 3 ώρες στους 40C σε συνεχή περιστροφή. Μετά την επώαση 

τα σφαιρίδια πλύθηκαν μια φορά με EBC και μια φορά με NETN (10mM Tris PH 8, 

250mM NaCl, 5mM EDTA, 0,5% NP40) και στη συνέχεια φορτώθηκαν σε γέλη 

πολυακρυλαμίδης για την ανίχνευση των πρωτεϊνών. 
 

Παραγωγή αντισωμάτων 
 

Οι πρωτεΐνες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοποίηση κουνελιού εκφράστηκαν 

ως His-tagged (His-Nanog, His-Sall1 αα 1-702), καθαρίστηκαν (βλέπε παραγωγή και 

καθαρισμός His πρωτεϊνών) και ενέθηκαν σε κουνέλι σε 3 δόσεις των 500ng που 

απείχαν μεταξύ τους χρονικά 3 εβδομάδες (Εικόνα ΙΙ). Μετά τη χορήγηση όλων των 

δόσεων πάρθηκε αίμα από το κουνέλι και απομονώθηκε ο ορός. Πιο συγκεκριμένα το 

αίμα αφού παρέμεινε για 24 ώρες στους 40C φυγοκεντρήθηκε στις 3.000 rpm για 30 

λεπτά. Η υπερκείμενη υδατική φάση απομονώθηκε και επαναφυγοκεντρήθηκε για 5 

λεπτά στις 10.000 rpm. Ο ορός ελέγχθηκε ποιοτικά με ανοσοαποτύπωση κατά 
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Western όπου χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα βλαστοκυττάρων και 

συγκρίθηκε με τα αντισώματα α-Nanog (Chemicon) και α-Sall1 (R&D Systems) 

(Εικόνα Β).  

 

 

com 1:500

serum 1:500

200
115
98

51

37
29

His-Nanog f.l. serum

200
115
98

51

37
29

His-Sall1 1-702

serum

Rabbit

Rabbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα ΙΙ: Αριστερά φαίνονται οι πρωτείνες His-Sall1 (aa 1-702) και His-Nanog 
μετά τον καθαρισμό τους και δεξιά ο ποιοτικός έλεγχος του ορού (serum) από το 
αίμα του κουνελιού σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ES σε σύγκριση με άλλα  
(commercial) αντισώματα ενάντια στις ίδιες πρωτεΐνες. 

 

 

 
 

Εκκινητές 
 

A. Πειράματα αντίστροφης μεταγραφής 

 Nanog forward: 5’-CGCTGCTCCGCTCCATAACT-3’ 

 Nanog reverse: 5’-GCGCATGGCTTTCCCTAGTG-3’ 

 Nr0b1 forward: 5’-CTGGTGTGCAGCGTCTGA-3’ 

 Nr0b1 reverse: 5’-GTGTTGGTCTCCGGATCTC-3’ 

 Sall1 forward: 5’-AGTTCTCCCAGGAGGCGAGGTG-3’ 

 Sall1 reverse: 5’-GGTTGGCAGATGTTCGTAAAGT-3’ 

 Pdgfrβ forward: 5’-GACTACCTGCACCGGAACA-3’ 
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 Pdgfrβ reverse: 5’-GGGACTCAATGTCTGCGTATT-3’ 

 MLf1 forward: 5’-GAACCCATAATCGTCGAG-3’ 

 MLf1 reverse: 3’-CTTCGGGTTTGAGTTGAG-3’ 

Gdf3 forward: 5’- AGGAACTTCTGCCACCGTCA-3' 

Gdf3 reverse: 5’- GCATGGAGATGGGCGAGAG-3' 

Klf2 forward: 5’- ACACCAACTGCGGCAAGAC-3' 

Klf2 reverse: 5’- TTTCGGTAGTGGCGGGTAAG-3' 

Nupr1 forward: 5’- GGCATAATGGCCACCTTG-3’ 

Nupr1 reverse: 5’- CTCAGCGCCAGGCTTTTTTC-3’ 

Sall4 forward: 5’- ATGGAAGCCGAGGAGGTC-3' 

Sall4 reverse: 5’- CAACACAGAGAAGCCCAGAGA-3' 

Lefty2 forward: 5’- AGCACGCGACCGCTCCC-3' 

Lefty2 reverse: 5’- CGCTGCTCCATTCCGAACAC-3' 

Pcaf forward: 5’- GCCCTTGCTGCTCACGTTTC-3' 

Pcaf reverse: 5’- GCTGGAAATGGCGGCTTC-3' 

Gli2 forward: 5’- GCCGAGGTGGTCATCTACGA-3' 

Gli2 reverse: 5’- GCGGCACACGAACTCCTTCT-3' 

Egr1 forward: 5’-GGAGCCGAGCGAACAACCCTAT-3' 

Egr1 reverse: 5’- TGGGAGGCAACCGAGTCGTTT-3' 

Hoxa1 forward: 5’- GGTCAACCCAACGCAGTG-3 

Hoxa1 reverse: 5’- TGCTTCATGCGGCGATT-3' 

Idb2 forward: 5’- CGACCCGATGAGTCTGCTCT-3' 

Idb2 reverse: 5’- CCTGGACGCCTGGTTCTGT-3' 

H1f0 forward: 5’- AACGCCGACTCCCAGA-3' 

H1f0 reverse: 5’- GGCCACTTTCTTGACTTCCTT-3' 

Fos forward: 5’- GGTTTCAACGCCGACTACGAG-3' 

Fos reverse: 5’- AGGTCTGGGCTGGTGGAGAT-3' 

Creg1 forward: 5’- CGGACATCATCTCAATCAG-3' 

Creg1 reverse: 5’- CACAGTTCCCGACATCATTA-3' 

Hspa1a forward: 5’- CTGGAGCCCGTGGAGAA-3' 

Hspa1a reverse: 5’- GCCCGTTGAAGAAGTCCTG-3 

Otx2 forward: 5’-CCGGAAACAGCGAAGGGA-3' 

Otx2 reverse: 5’-GCTGTTGGCGGCACTTAG-3' 
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Hand1 forward: 5’-ACCAGTTACATCGCCTACTTGA-3' 

Hand1 reverse: 5’-CGCGACCACCATCCGTCTT-3' 

Flk1 forward: 5’-GGATGGAGGCCTCTACACC-3' 

Flk1 reverse: 5’-TGCCGACGAGGATAATGAC-3' 

T forward: 5’-GTTCCCGGTGCTGAAGGTAAAT-3' 

T reverse: 5’-GCGAGTCTGGGTGGATGTAGA-3' 

Isl1 forward: 5’-GCAGCAGCAACCCAACGA-3' 

Isl1 reverse: 5’-TTTGCAAGGCGAAGTCAC-3' 
 

B.Πειράματα χρωματινικής ανοσοκατακρήμνισης 
 

   - Χρωματινικές τροποποιήσεις/Pol II 

Nanog forward: 5'-CTTACTAAGTAGCCCAGTC-3' 

Nanog reverse: 5'-GTTTATACACGGTTCTTT-3'  

Nr0b1 forward: 5'-AGTTGGAACAGAGCCCTAAC-3' 

Nr0b1 reverse: 5'-GCCTTTGGTTGAATGTG-3' 

Sall1 forward: 5'-TGCGACATGGGTCCTGAG-3'  

Sall1 reverse: 5'-AATTCTGGAGCGCCTTTGAGT-3'  

Hoxa1 forward: 5'-GAGCGCGCGTCACCTACAC-3' 

Hoxa1 reverse: 5'-CTGAGCCGCCTGCGAAAGTT-3'  

Pdgfrb forward: 5'-GCAGGCAGGAGACTGACGA-3' 

Pdgfrb reverse: 5'-AGTCCCGGCTACCCTATCTGG-3';  

MLf1 forward: 5'-TGCCATAGCAGCCGAGCGAT-3' 

MLf1 reverse: 5'-GCTTGACGCAGGCCGTTTC-3' 
 

   - Δέσμευση Nanog/Sall1  

Nanog forward, 5'-CCACGGAGTCAAGGCCAC-3' 

Nanog reverse, 5'-CAAACCGCTTCCCTGGAT-3' 

Pou5f1 forward, 5'-GGGTCCCTCTCGTCCTAGC-3' 

Pou5f1 reverse, 5'-CCTTCTACCACATGGGTCCAA-3' 

Nrob1 forward, 5'-CGGGAGTCTTTAGCTCAAC-3' 

Nrob1 reverse, 5'-TGTGAAACAGGGTCAAGGC-3' 

Sall4 forward, 5'-GGCCTTCAGATCCTGATCCT-3' 

Sall4 reverse, 5'-CTTGCCTTCGACTCTTCCGTC-3' 
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Sox2 forward, 5'-CAAGGGCATTCTCCGAGACT-3' 

Sox2 reverse, 5'-TGTTGTGGAGGTGCGGACT-3' 

Otx2 forward, 5'-CCCCTGCTCCCTCAACATAA-3' 

Otx2 reverse, 5'-CCTGTAGGTCGCAAGAGTCCC-3' 

Pax6 forward, 5'-GCTCTGGAATGCGGGAGT-3' 

Pax6 reverse, 5'-TGCCTTGGAGGGGGTCATA-3' 

Hand1 forward, 5'-GGCCACACCCTGCTACA-3' 

Hand1 reverse, 5'-AGTCTGGAGAAGCAACCC-3' 

Isl1 forward, 5'-GTGCCCTCCCAAACTCTAGCC-3' 

Isl1 reverse, 5'-AATTCATATCTGCCGGTGTG-3' 

Hoxb13 forward, 5'-CCGGTGGGTCTAACACGAG-3' 

Hoxb13 reverse, 5'-GGAAGAACTGCCCTAGAAC-3' 

T forward, 5'-CTGCCTTCTTGTTCTTTATCAGC-3' 

T reverse, 5'-CCCAGGTGTACCGACCACT-3' 

β-globin forward, 5'-TGGCCTTGAATCACTTGGA-3' 

β-globin reverse, 5'-AGGAGGTGCCCATCAGAC-3' 
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                           ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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pBluescript SK+ Nanog 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κωδική περιοχή του Nanog προέκυψε με PCR χρησιμοποιώντας τους εκκινητές 
Primers: 5’-GCAGCTCGAGCCATGAGTGTGGGTCTTCCT-3’ 
                5’-CCAGCAGAGAGCTCTCATATTTCACCTGGT-3’ 
και το πλασμίδιο pBSK+mNanogER (Savatier) ως εκμαγείο και κλωνοποιήθηκε στην περιοριστική θέση EcoRV του φορέα pBluescript SK+ 
 
 
 

+1 
(EcoRV*) 

+900 
(EcoRV*) 



Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 
gtc gac ggt atc gat aag ctt gat  gca gct cga gcc atg agt gtg ggt ……… 
  Sal1            ClaI  Hind III  RV*         Xho1             
[____________________]   [_____________________] 
               pBSK+                            Nanog primer 
 
 
 
  …………..a ctt tat act ctc gag aga cga cca tc g aat tc c tgc ag c cc ggg gga tcc                          
                                         XhoI                     RV* EcoR1         PstI     SmaI          BamHI 
                     [____________________] [________________________]        
                              Nanog 3’ primer                       pBSK+       
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GFPC1-Nanog 
 
Η κωδική περιοχή του Nanog προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής 
pBSK+ Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI / SalI και συγκολλήθηκε στον 
φορέα GFPC1 που είχε πεφθέι με τα ίδια ένζυμα 
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Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 

 
                                                                                     

tc gac ggt atc gat aag ctt gat   
                                        

] 
           

  gca gct cga g

                                      Sal1            ClaI   Hind III 
                                                                              [____________________
                                                                                              pBSK+                  
 

cc atg agt gtg ggt ……… ctt tat act ctc gag aga cga cca tc g aat tc c tgc ag c cc ggg 

  

                             Nanog 3’ primer                       pBSK+ 

g

          Xho1                                                             XhoI                             EcoRI      PstI     SmaI 
[_____________________]             [_____________________] 

[____________________ 
           Nanog 5’ primer      
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pRSETA-Nanog 
 
 

 κωδική περιοχή του Nanog προέκυψεΗ  από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής 
BSK+ Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα SmaI / SalI και συγκολλήθηκε στον φορέα p

pRSETA που είχε πεφθέι με τα ένζυμα PvuII / XhoI. 
 
 

 τα ένζυμα PvuII / XhoI. 
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Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 

 tc gac ggt atc gat aag ctt gat  gca gct cga gcc atg agt gtg ggt   
                   BamH1         XhoI/Sal1          ClaI   Hind III                 Xho1             
  [___________________] [____________________]   [____________________] 
           pRSETA                                        pBSK+                          Nanog 5’ primer 
                                                           
 
                   
  …………………..a ctt tat act ctc gag aga cga cca tc g aat tc c tgc ag c cc  
                                                     XhoI                     RV* EcoR1         PstI     SmaI*   
                                 [____________________] [_______________]        
                                         Nanog 3’ primer                       pBSK+       
 
 

 
[___________________________]       
                    pRSETA               
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pRSETA-Nanog αα 1-107  
 
Η περιοχή του Nanog 1-321bp (αα 1-107) προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής 
κατασκευής pBSK+ Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα Sal1 / PvuII και 
συγκολλήθηκε στον φορέα pRSETA που είχε πεφθέι με τα ένζυμα XhoI / PvuII. 
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pRSETA-Nanog αα 1-194 
 
Η περιοχή του Nanog 1-582bp (αα 1-107) προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής 
κατασκευής pBSK+ Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα Sal1 / XmnI και 
συγκολλήθηκε στον φορέα pRSETA που είχε πεφθέι με τα ένζυμα XhoI / PvuII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa
lI/

X
ho

I*
 

C
la

I 
H

in
dI

II
 

Ec
oR

V
* 

+1
 

             +
58

2 
X

m
nI

*  / 
Pv

uI
I* 

84 
 



pRSETC-Nanog αα 107-306 
 
Η περιοχή του Nanog 321-918bp  (αα 107-306) προέκυψε από την πέψη της 
πλασμιδιακής κατασκευής GFPC1-Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα PvuII / SmaI 
και συγκολλήθηκε στον φορέα pRSETC που είχε πεφθέι με τo ένζυμo PvuII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    +
32

1 
           +

91
8 

 
 E

co
R

V
* 

 E
co

R
I  

 
 P

st
I  

 S
m

aI
 * /P

vu
II

* 

85 
 



pRSETC-Nanog αα 194-306 
 
Η περιοχή του Nanog 582-918bp  (αα 194-306) προέκυψε από την πέψη της 
πλασμιδιακής κατασκευής GFPC1-Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα XmnI / SmaI 
και συγκολλήθηκε στον φορέα pRSETC που είχε πεφθέι με τo ένζυμo PvuII. 
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pGEX4T1-Nanog 
 
Η περιοχή του Nanog 1-918bp (αα 1-306) προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής 
κατασκευής pBSK+Nanog με τα περιοριστικά ένζυμα XhoI/NotI και συγκολλήθηκε 
στον φορέα pGEX4T1που είχε πεφθέι με τα ένζυμα SalI/NotI. 
 
 
 
 
 
                       XhoI*/SalI*                                                                        NotI 
                                                                 Nanog 
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Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 
 
ctg gtt ccg cgt gga tcc ccg gaa ttc ccg ggt cga gcc atg agt gtg ggt…… 
                        BamHI            EcoRI  SmaI    SalI/XhoI 
                                                      
 
 
 
  a ctt tat act ctc gag aga cga cca tcg aat tcc tgc agc ccg ggg gat cca cta gtt cta gag cgg ccg c                 
                       XhoI                     RV*    EcoR1     PstI       SmaI       BamHI      SpeI       XbaI         NotI 
       [____________________] [____________________________________]        
                    Nanog 3’ primer                       pBSK+       
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pGEX4T3-Sall1  
 

 
Η κωδική περιοχή του Sall1 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής 
pBSK+ Sall1 με τα περιοριστικά ένζυμα SalI/NotI και συγκολλήθηκε στον φορέα 
pGEX4T3 που είχε πεφθέι με τα pGEX4T3 ίδια ένζυμα. 
 
 

 
    
 
 
 
 Sall1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 
                                          
        SmaI        SalI             ClaI                 HindIII  EcoRV*                              
 CC CGG GTC GAC GGT ATC GAT AAG CTT GAT agc atg tcg cgg agg...             
_________][___________________________________][____________________      
pGEX4T3                               pBSK+                                               Sall1..... 
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pRSETB-Sall1 (αα 1-702) 
   
Η περιοχή του Sall1 1-2106bp (αα 1-702) προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής 
κατασκευής pGEX4T3-Sall1 με το περιοριστικό ένζυμο BamH1 και συγκολλήθηκε 
στον φορέα pRSETB που είχε πεφθέι με τα ένζυμα BamH1/BglII. 
 
 

Sall1  
pGEX4T3 pBSK+ 

 
 
 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 
 
            BamH1              EcoR1        SmaI        SalI             ClaI                 HindIII EcoRV*                         
        GG ATC CCC GAA TTC CCG GGT CGA CGG TAT CGA TAA GCT TGA  

      __][          _________________________][__________________________________ 
pRSETB               pGEX4T3                                                         pBSK+                                                

 
                                     BamH1/BglII* 
Tagc atg tcg cgg agg...  ...  g gatct 
 [1                                ...      2106  
                    Sall1.....   

BamH1 

Sall1 
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pRSETC-Sox2 
 
Η περιοχή του Sox2 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής SV40- 
Sox2 (Reboutsika) με τα περιοριστικά ένζυμα BamH1/BglII και συγκολλήθηκε στον 
φορέα pRSETC που είχε πεφθέι με τo ένζυμo BamH1. 
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Πλαίσιο ανάγνωσης: 
 
 
…GG ATC CAA GCT TCT CGA GGC GGC CGC CGG CKG GCC GCG CCC  
        BamH1      HindIII        XhoI          NotI            NaeI 
 
 
GCG CCC AGC GCC CGC ATG… 
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PGK-flag Sall1-IRES-EGFP 
 
Η περιοχή του Sall1 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής pBSK+ 
Sall1 με τα περιοριστικά ένζυμα Sal1/SacII (ηλεκτροέκλουση) και συγκολλήθηκε 
στον φορέα PGK-pIRES-EGFP που είχε πεφθέι με τα ένζυμα a Sal1/SacII. Το 
πεπτίδιο flag με άκρα XhoI εισήχθη στη συνέχεια στη θέση Sal1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    flag                 Sall1 
 
 
Πλαίσιο ανάγνωσης: 
           
 

       GAATTCTGCA gtcgag gccatggattacaaggatgacgacgataag ctcgac ggt atg gat aag ctt gat agc ATG,, 
 
         EcoRI             Sal1/XhoI                      flag                       Sal1/XhoI                 HindIII                   
 
 
     …agctaaagctgcctctaga gcggccgcca ccgcgg   
    
                                 XbaI* ……………… Sac II        
                                            pBSK+ poly                                     
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Teasy-Nanog promoter -966/+50  
 
Το τμήμα του Nanog υποκινητή -966/+50 προέκυψε από PCR και κλωνοποιήθηκε 
στον φορέα Teasy 
 
forward: 5’-AGCACAAGGACTGATCGG-3’ 
reverse: 5’-GCAGCCTTCCCACAGAAAG-3’ 
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+50 

-966  



pGL3 Basic-Nanog promoter -966/+50 
 
Το τμήμα  του Nanog υποκινητή -966/+50 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής Teasy-Nanog promoter -966/+50 με το 
περιοριστικό ένζυμο NotI και αφού επωάστηκε με το ένζυμο Klenow συγκολλήθηκε στον φορέα pGl3 Basic που είχε πεφθέι με SmaI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

-966 
(NotI / SmaI * 
SacII 
EcoR1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+50 
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pGL3 -966/+50 Nanog promoter/enhancer 
 
Η περιοχή του ενισχυτή του Nanog προέκυψε από PCR το οποίο στη συνέχεια πέφθηκε με τα περιοριστικά ένζυμα KpnI/NheI και 
συγκολλήθηκε στην πλασμιδιακή κατασκευή pGL3-Basic -966/+50 Nanog promoter που είχε πεφθέι με τα ίδια ένζυμα.. 
 
 
 -5044 

 

Nanog 
enhancer 

-4641 

-966 

Nanog 
promoter 

+50 
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pGL3 Basic-Nanog promoter -220/+50 
 
Το τμήμα του Nanog  υποκινητή -220/+50 προέκυψε από πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής pGL3-Basic-Nanog promoter -966/+50 με το 
περιοριστικό ένζυμο Hind III και συγκολλήθηκε στο φορέα pGL3-Basic vector που είχε πεφθεί με Hind III. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hind III 

Hind III 

-220 

+50 

 
 
 
 
 

    
 



GFPC1-Oct4 
 
 
Η περιοχή του Oct4 γονιδίου 1-230bp προέκυψε από PCR και μετά από πέψη με τα 
περιοριστικά ένζυμα BglII/HindIII κλωνοποιήθηκε στο φορέα GFPC1 στις 
αντίστοιχες θέσεις. Η περιοχή 230-1324bp προέκυψε από πέψη της πλασμιδιακής 
κατασκευής pBSK+Oct4 με τα ένζυμα SalI/HindIII και συγκολλήθηκε στις 
αντίστοιχες θέσεις του GFPC1. 
Forward: 5’-AAAAGATCTCCCATGGCTGGACAC-3’ 
Reverse: 5’-CAGTCCAACCTGAGGTCCACA-3’ 
 
 
 

 

 

                                                   Oct4 
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                  pRSETB-Oct4 
 
 
Η περιοχή του Oct4 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής GFPC1-

                                                                                                             Oct4 

 

 

Oct4 με τα περιοριστικά ένζυμα BglII/KpnI και συγκολλήθηκε στον φορέα pRSETB 
που είχε πεφθέι με τα ίδια ένζυμα. 
 
  
                                                                               

Nanog 
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pGEX4T1-Sall1 αα 1-183 
 
Η περιοχή του Sall1 1-549bp (αα 1-183) προέκυψε από PCR και μετά από πέψη με το 
περιοριστικό ένζυμο BamH1 συγκολλήθηκε στον φορέα pGEX4T1 που είχε πεφθέι 
με το ίδιο ένζυμο. 
 
Forward: 5’- ATCGGGATCCATGTCGCGGAGG-3’ 
Reverse: 5’-CGATGGATCCCGTCAGGTCCCC-3’ 
 
 
 
 
                               Sall1αα 1-183 
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pGEX4T1-Sall1 αα 1-435 
 
Η περιοχή του Sall1 1-1305bp (αα 1-435) προέκυψε από PCR και μετά από πέψη με 
το περιοριστικό ένζυμο BamH1 συγκολλήθηκε στον φορέα pGEX4T1 που είχε 
πεφθέι με το ίδιο ένζυμο. 
 
Upper primer: 5’- ATCGGGATCCATGTCGCGGAGG-3’ 
Lower primer: 5’-CGATGGATCCAGTGACATTTGG-3’ 
 
 
 
 
                               Sall1 αα 1-435 
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pGEX4T3-Sall1 αα 833-1300 
 

Η πλασμιδιακή κατασκευή pGEX4T3-Sall1 αα 833-1300 προέκυψε από την πέψη της 
κατασκευής pGEX4T3 Sall1 η οποία πέφθηκε με τα περιοριστικά Sal1/XhoI και 
επανασυγκολλήθηκε 
 
 
    
 
 Sall1 
 
             
                                 1                                            833                    1300 
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GFPC1-Sox2 
 
Η περιοχή του Sox2 προέκυψε από την πέψη της πλασμιδιακής κατασκευής SV40-
Sox2 (Ρεμπούτσικα) με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI/BamH1 και συγκολλήθηκε 
στο φορέα CMV-pIRES-GFP  που είχε πεφθεί με τα ίδια ένζυμα. Από το φορέα αυτό 
απομονώθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα XhoI/BamH1 και τελικά 
συγκολλλήθηκε στο φορέα GFPC1 που είχε πεφθεί με τα ίδια ένζυμα. 
 
 
 

 

+1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
              
 
 

+900 

Sox2 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

7.1 Η αναστολή της απακετυλίωσης των ιστονών επιταχύνει τα 

πρώιμα γεγονότα διαφοροποίησης των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
 

7.1.1 Κυτταρικός φαινότυπος 
 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η TSA έχει κάποια επίδραση στην 

αδιαφοροποίητη κατάσταση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, ES κύτταρα 

επωάστηκαν με διαφορετικές συγκεντρώσεις TSA, 10-50nM, και για χρονικό 

διάστημα 12 ωρών, με σκοπό να παρατηρηθούν τυχόν αλλαγές στην κυτταρική 

μορφολογία. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν ήταν ανάλογες της συγκέντρωσης και 

του χρόνου. Στην εικόνα 1 φαίνονται οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη 

συγκέντρωση TSA των 50nM μετά από επώαση 12 ωρών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα 

εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σχηματίζουν στρογγυλές και αρκετά συμπαγείς αποικίες με 

διακριτά όρια, μετά την επώαση με TSA το 70% των αποικιών εμφάνισε μια πιο 

χαλαρή δομή στην οποία τα κύτταρα είχαν την τάση να απομακρύνονται από τις 

αποικίες, να γίνονται πεπλατυσμένα και να μεγαλώνουν σε ένα επίπεδο. Επιπλέον, 

όταν πραγματοποιήθηκε χρώση αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) για τις αποικίες 

αυτές, παρατηρήθηκε απώλεια του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος που 

εμφανίζουν φυσιολογικά στην αδιαφοροποίητη κατάσταση (εικόνα 1Α). Το υπόλοιπο 

30% των αποικιών εμφάνισε επίσης απώλεια της συμπαγούς δομής αλλα διατήρησε 

ένα σύνθετο πληθυσμό ALP- και ALP+ κυττάρων. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν 

τις πρώτες ενδείξεις πως η επώαση με TSA οδηγεί τα κύτταρα σε διαφοροποίηση. 
 

7.1.2 Μάρτυρες πλειοδυναμίας 
 

Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν μοριακές αλλαγές που συνοδεύουν την 

επαγωγή των φαινοτυπικών αλλαγών μετά την επώαση με TSA, αναλύθηκαν τα 

επίπεδα έκφρασης του παράγοντα Nanog που αποτελεί κύριο ρυθμιστή της 

πλειοδυναμίας των ES. Ο παράγοντας αυτός βρέθηκε να καταστέλλεται από TSA σε 

συνάρτηση με τη συγκέντρωση, εμφανίζοντας μέγιστη καταστολή στα 50nM TSA 
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(Εικόνα Σ1). Η εικόνα 1Β δείχνει πως τα επίπεδα mRNA του nanog μειώθηκαν πολύ 

γρήγορα ξεκινώντας μέσα στις 2 πρώτες ώρες επώασης με 50nM TSA και φτάνοντας 

τα κατώτατα επίπεδα στις 4 ώρες. Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στα 

πρωτεϊνικά επίπεδα τα οποία όμως ακολούθησαν πιο αργή κινητική (Εικόνα 1Β). 

Ομοίως με το Nanog, τα επίπεδα mRNA και πρωτεΐνης των παραγόντων Oct4 και 

Sox2, παρουσίασαν μείωση (Εικόνα 2) υποδηλώνοντας πως η TSA απενεργοποιεί το 

μηχανισμό διατήρησης της πλειοδυναμίας. 

Με βάση την ταχύτατη καταστολή του Nanog και προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν η TSA δρα σε μεταγραφικό επίπεδο, μελετήθηκε η δράση της σε 

πλασμιδιακές κατασκευές που έφεραν τμήματα του nanog υποκινητή άνωθεν του 

γονιδίου αναφοράς της λουσιφεράσης. Οι κατασκευές αυτές περιλάμβαναν τα 

τμήματα -966/+50 και -220/+50 (σε σχέση με το TSS) τα οποία ήταν ενεργά στα ES 

και καταστάλθηκαν από την TSA (εικόνα 1Γ). Το μικρότερο τμήμα (-220/+50) 

εμφάνισει μεγαλύτερη ενεργότητα από το μεγαλύτερο (-966/+50) πιθανά λόγω 

απομάκρυνσης αρνητικών ρυθμιστικών στοιχείων. Όταν στη μεγάλη περιοχή (- 
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Εικόνα 1: Κυτταρική μορφολογία και επίπεδα έκφρασης Nanog μετά την επώαση 
με TSA. Α. Κυτταρική μορφολογία και χρώση ALP των ES, ESTSA και ESre. Β. 
mRNA και πρωτεϊνικά επίπεδα Nanog μετά από 2, 4, 6 και 12 ώρες επώασης με 
TSA (50nM). Γ. Ενεργότητα λουκιφεράσης περιοχών υποκινητή/ενισχυτή Nanog.  

C Γ 
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966/+50) προστέθηκε μια περιοχή ενισχυτή που βρίσκεται 5Kb άνωθεν της θέσης 

έναρξης της μεταγραφής, τότε σχηματίστηκε ένα ακόμα πιο ενεργό στοιχείο το οποίο 

εμφάνισε και μεγαλύτερη καταστολή από την TSA. Οι παρατηρήσεις αυτές 

υποδηλώνουν πως η μείωση της έκφρασης του nanog οφείλεται σε μεταγραφική 

καταστολή. Επιπλέον, φαίνεται πως η δράση αυτή διαμεσολαβείται τόσο από τον 

εγγύς υποκινητή (-220) που φέρει μια σύνθετη Oct-Sox περιοχή δέσμευσης η οποία 

είναι γνωστό πως ρυθμίζει την έκφρασή του όσο και από τον μακρινό ενισχυτή όπου 

δεσμέυεται ο ίδιος ο Nanog.  
 

7.1.3  Ανάλυση μικροσυστοιχειών έκφρασης 
 

Οι επιπτώσεις της επώασης με TSA στην κυτταρική μορφολογία και στην 

έκφραση του Νanog αποτελούν ένδειξη μιας γενικότερης επίδρασης στην ικανότητα 

της αυτο-ανανέωσης των ES με μια πιθανή ταυτόχρονη έναρξη της διαφοροποίησης. 

Για να ελεγχθεί η ιδέα αυτή, πραγματοποιήθηκε ανάλυση μικροσυστοιχειών με 

mRNA δείγματα που απομονώθηκαν από κύτταρα που είχαν επωαστεί με 50nM TSA 

για 6 και 12 ώρες. Τα δύο αυτά χρονικά σημεία επιλέχθηκαν για να παρατηρηθούν 

γεγονότα που συμβαίνουν νωρίς (6 ώρες) και θεωρούνται πρωτογενή αλλά και 

γεγονότα που συμβαίνουν αργότερα  (12 ώρες) και θεωρούνται δευτερογενή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν εκτεταμένες αλλαγές στο πρότυπο γονιδιακής έκφρασης 

(Εικόνα Σ2) υποδηλώνοντας πως ένα μεγάλο κομμάτι του γονιδιώματος (16.956 

γονίδια) ειχε επαναπρογραμματιστεί μεταγραφικά. Στο κατώφλι του ±2 στα επίπεδα 

μεταβολής, 2168 γονίδια παρουσίασαν αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης από τα οποία 

0
10
20
30

oct4 sox2 

0 6 12 TSA (hrs): 

α-Sox2 α-Oct4 

0 6 12 TSA (hrs): 

0
10
20
30

m
R

N
A

 le
ve

ls
 

Εικόνα 2: mRNA και πρωτεινικά επίπεδα των παραγόντων Oct4 και Sox2 
μετά από επώαση των ES με TSA για 6 και 12 ώρες. 
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1376 (~60%) και 792 (~40%) αύξησαν ή μείωσαν τα επίπεδά τους ≥2 φορές 

αντίστοιχα στις 6 και/ή στις 12 ώρες. Οι μεταβολές στην έκφραση επιβεβαιώθηκαν 

για 20 τυχαία επιλεγμένα γονίδια (Εικόνα Σ3). 

Μια επιλογή από καταστελόμενα και επαγόμενα γονίδια φαίνεται στον 

Πίνακα 1. Η κατηγορία των καταστελόμενων γονιδίων περιλαμβάνει παράγοντες 

σημαντικούς για τη ρύθμιση της πλειοδυναμίας όπως οι Nanog, Sall4, Klf4, Sox2 και 

Oct4 και άλλα γονίδια με χαρακτηριστική έκφραση στην αδιαφοροποίητη κατάσταση 

όπως τα rex1/zfp42, foxD3, gdf3, nr0b1, eras, rif1, tbx3 και esrrb (Niwa, 2007). Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης γονίδια που κωδικοποιούν χρωματινικούς και 

μεταγραφικούς ρυθμιστές όπως η ιστονικη ακετυλοτρανσφεράση PCAF, η Η3Κ9 

μεθυλοτρανσφεράση Suv39, η Η3Κ9 απομεθυλάσες Jmjd1a και Jmjd2c, η Η3Κ27 

απομεθυλάση Utx, οι Polycomb παράγοντες Bmi1, Cbx5, Suz12 και Eed και τα μέλη 

του Tgf-β/activin σηματοδοτικού μονοπατιού Inhbb, Gdf3 και Lefty2. Μεταξύ των 

γονιδίων που καταστάλθηκαν νωρίς και σε σημαντικό βαθμό από την TSA είναι και 

τα sall1, gli2 και klf2 που δεν έχουν συσχετιστεί με τη ρύθμιση της πλειοδυναμίας  

και ενδέχεται να είναι νέοι υποψήφιοι.  

Στην κατηγορία των επαγόμενων μετάγραφων συναντώνται γονίδια της 

νευρικής διαφοροποίησης όπως τα hoxa1, hoxb13, nnat και mbp, της αιμοποιητικής 

διαφοροποίησης όπως το mlf1, γονίδια που σχετίζονται με την αγγειακή και νευρικη 

διαφοροποίηση όπως το pdgfrβ, μια ομάδα γονιδίων που κωδικοποιούν ιστόνες 

συμπεριλαμβανομένης της ειδικής για διαφοροποίηση ιστόνης H1f0 καθώς και τα 

γονίδια που κωδικοποιούν τον αυξητικό παράγοντα Ctgf και τον ενδοθηλιακό 

υποδοχέα Edg3. Επιπρόσθετα, η TSA ενεργοποίησε τα γονίδια egr1, fos και junB που 

έχουν σχετιστεί με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, το 

μετασχηματισμό και την απόπτωση. 

Για να μειωθεί ο αριθμός των υπο μελέτη γονιδίων και να επικεντρωθεί η 

μελέτη στις πιο σημαντικές μεταβολές, επιλέχθηκαν για ανάλυση εκείνα τα γονίδια 

που παρουσίασαν μεταβολή στην έκφρασή τους ≥4 φορές στις 6 και/ή στις 12 ώρες. 

Με βάση αυτή τη λίστα πραγματοποιήθηκε ιεραρχική κατηγοριοποίηση (hierarchical 

clustering) (Εικόνα 3) με σκοπό να αποκαλυφθούν γονίδια που αποκρίθηκαν 

παρόμοια στην επώαση με TSA, υποδυκνείοντας μια πιθανή λειτουργική συσχέτιση. 

Η ανάλυση αυτή εμφάνισε 2 μεγάλες ομάδες γονιδίων τα καταστελόμενα (ομάδα 1) 

και τα επαγόμενα (ομάδα 2) γονίδια, καθεμία από τις οποίες μπορεί να χωριστεί σε  
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Gene symbol Fold change Fold change  F-test_p-value Function (Biological Process) 
 TSA h00h06 TSA h00h12   
 
 
Inhbb       -11.91      -11.93          2.33E-08      growth 
Sall1           -10.95 -16.09          1.06E-05      system development 
Nanog           - 9.87 -15.24          2.27E-05      stem cell division  
Gdf3           - 8.11 -12.56         9.83E-07      growth 
Lefty2           - 5.7  -16.58          6.87E-06      development 
Gli2           - 5.61 -8.38          4.34E-08      regulation of transcription, DNA-dependent 
Klf2           - 4.73  -10.39          4.48E-08      positive regulation of transcription 
Zfp42/Rex           - 4.62 -5.00          1.01E-05      regulation of transcription, DNA-dependent 
Foxd3           - 4.59 -4.66          3.74E-05      regulation of transcription, DNA-dependent 
Tbx3           - 4.46 -6.10          9.29E-05      development, cell aging, negative regulation of transcription 
Eras           -4.22 -5.94          3.11E-06      small GTPase mediated signal transduction 
Nr0b1           -4.11 -13.39          1.70E-06      negative regulation of transcription 
Rif1           -4.03 -3.82          1.54E-04      response to stress, chromosome maintenance 
Lefty1           -3.66 -9.11          1.13E-06      development, cell growth 
Suv39h1           -3.50 -4.87          2.38E-06      chromatin assembly or disassembly, chromatin modification  
Sall4           -3.47 -3.34          2.47E-03      stem cell pluripotency 
Utx           -3.61 -2.81         1.68E-04     chromatin modification 
Pcaf           -3.29 -5.15          3.79E-05      regulation of transcription, DNA-dependent 
Bmi1           -3.39 -1.80          2.39E-06      chromatin modification, somatic stem cell division, development 
Klf4           -3.02 -4.09          1.59E-06      regulation of transcription, DNA-dependent  
Fgf4           -2.95 -3.47          2.23E-06      stem cell maintenance, regulation of cell cycle  
Zic3           -2.87 -3.28          2.38E-05      regulation of transcription 
Esrrb           -2.64 -4.26          2.96E-04      regulation of transcription, DNA-dependent  
Sox2           -2.43 -1.63          2.03E-04      cell fate specification, regulation of transcription, DNA-dependent  
Jmjd1a           -2.20 -2.94          8.14E-08      chromatin modification 
Suz12           -2.10 -1.87          1.58E-03      chromatin modification  
Jmjd2c           -2.20 -2.27          2.28E-04      chromatin modification 
Tcl1           -1.85 -3.13          1.09E-04      regulation of transcription 
Eed           -1.80 -2.05          2.37E-05      imprinting  
Cbx5           -1.42 -2.21          1.76E-03      chromatin assembly or disassembly 
Pou5f1           -1.09 -1.74          6.04E-04      stem cell maintenance 
 
Egr1                    28.37 40.75           1.53E-06      regulation of transcription, DNA-dependent  
H1f0          13.39 22.33           4.45E-06      nucleosome assembly  
Hist1h1c          12.34 17.88           1.01E-03      nucleosome assembly, chromosome organization and biogenesis 
Pdgfrb            9.78 10.77           3.98E-06      protein tyrosine kinase signaling pathway  
Fos            8.02 11.35           9.00E-07      regulation of cell cycle , regulation of transcription,  neurogenesis 
Ndrg4            7.87 8.15           9.85E-06      cell differentiation, development 
Hist3h2a            5.98 11.17           7.97E-04      nucleosome, chromosome 
Creg1            4.65 5.32           2.84E-06      regulation of transcription, DNA-dependent  
Ttll1            4.47 5.13           7.84E-06      protein modification 
Nnat            4.05 8.37           1.04E-03      development 
Hoxa1            4.05 5.34           8.61E-06      anterior/posterior pattern formation, hindbrain development 
Edg3            3.88 4.82           1.53E-04      G-protein signaling,  positive regulation of cell proliferation 
Cacna1b            3.83 7.21           8.76E-04      neurotransmitter secretion, regulation of heart contraction  
Idb2            3.49 7.12           3.42E-04      development, heart development, lymph gland development 
Hoxb13            3.33 4.45           6.74E-06      pattern specification,organogenesis, regulation of growth 
Cacna1h            3.15 5.50           1.45E-05      calcium ion transport 
Cbx4            3.14 4.85           5.13E-05      chromatin assembly or disassembly, chromatin modification 
Sirt7            2.69 2.68           1.05E-04      chromatin silencing, regulation of transcription, DNA-dependent  
MLf1            2.29 12.44           6.88E-05      cell differentiation  
Ctgf            2.12 9.88           6.80E-04      ossification, angiogenesis, regulation of cell growth, cell adhesion 
Cbx2            1.81 2.00           6.16E-05      chromatin assembly or disassembly, chromatin modification 
Wif1            1.41 6.33           2.38E-06      negative regulation of Wnt receptor signaling pathway 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Λειτουργική κατηγοριοποίηση (βιολογικη διαδικασία) και αλλαγές στα mRNA 
επίπεδα (fold change) επιλεγμένων γονιδίων που καταστέλλονται ή επάγονται με TSA στις 
6 και 12 ώρες. 
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δύο μικρότερες υπο-ομάδες. Οι υπο-ομάδες 1β (117 μετάγραφα) και 2α (111 

μετάγραφα) εμφανίζουν μεγάλες αλλαγές στην έκφραση στις 6 ώρες ενώ οι υπο-

ομάδες 1α (60 μετάγραφα) και 2β (112 μετάγραφα) στις 12 ώρες (Εικόνα 3A).  

Για να κατηγοριοποιηθούν λειτουργικά οι γονιδιακές ομάδες και υπο-ομάδες 

χρησιμοποιήθηκε το δικτυακό εργαλείο DAVID (Database for Annotation, 

Visualization and Integrated Discovery) (Dennis et al., 2003). Τα καταστελόμενα 

γονίδια (υπο-ομάδες 1α και 1β) περιλαμβάνουν γονίδια που εντάσσονται στις 

λειτουργίες του μεταβολισμού (cbr3, tdh, enpp3, cacna1a, cul1), της 

ανάπτυξης/μορφογένεσης (nanog, nr0b1, sall1, gli2, lefty1, lefty2) και της αύξησης 
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Εικόνα 3: Αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση μετά την επώαση των ES με TSA και 
λειτουργική κατηγοριοποίηση των γονιδίων με μεταβαλλόμενη έκφραση. Α. 
Ιεραρχική κατηγοριοποίηση του μεταγραφώματος που επάγεται από την TSA. Οι 
αριθμοί 1, 2 και 3 αντιπροσωπεύουν 3 βιολογικές επαναλήψεις του πειράματος. 
Οι αγκύλες στα δεξιά δείχνουν τις υπο-ομάδες των 4 διαφορετικών προτύπων 
έκφρασης που παρατηρούνται: καταστολή στις 12 ώρες (1α), ή στις 6 (1β) και 
επαγωγή στις 6 ώρες (2α) ή στις 12 (2β). Β. Γραφικές παραστάσεις που 
αντιπροσωπεύουν τη λειτουργική κατηγοριοποίηση των καταστελόμενων και 
επαγόμενων γονιδίων. Για ολες τις παραπάνω απεικονίσεις  χρησιμοποιήθηκαν 
μετάγραφα με μεταβολή στην έκφρασή τους ≥ 4x μετά από επώαση με TSA για 6 
και 12 ώρες. 
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(gdf3, gja1, socs2, inhbb). Επιπρόσθετα, γονίδια από την υπο-ομάδα 1β σχετίζονται 

με τη μεταγραφή (tcfap4, gtfsI, ubtf, suv39h1). Επαγόμενα γονίδια από την υπο-

ομάδα 2α συμμετέχουν στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος (sema4f, hoxa1, 

stxbp1) ενώ η υπο-ομάδα 2β περιλαμβάνει γονίδια που συμμετέχουν στην 

αγγειογένεση και την αιμοποίηση. Επιπλέον, τα μέλη της υπο-ομάδας 2α 

συμμετέχουν στην κυτταρική οργάνωση/βιογένεση (cenpJ, tubb2a, sept4) και την 

ενδοκυτταρική σηματοδότηση (edg3, rnd1, mknk2), ενώ τα μέλη της υπο-ομάδας 2β 

εμπλέκονται στο μεταβολισμό (hsdl2, tgm2, pygl), στην χρωμοσωμική οργάνωση 

(h1h2bf, h1h2bc, h12bp, h2h2be, h1fx) και στην αντιγονοπαρουσίαση (h2-Τ3, h2-Κ1, 

CD74).  

Μια γενική επισκόπηση των διαφόρων κατηγοριών γονιδιακής λειτουργίας 

για τις ομάδες 1 και 2 απεικονίζεται στα διαγράμματα της Εικόνας 3B. Σύγκριση των 

λειτουργιών ανάμεσα στις δύο ομάδες, αποκάλυψε μερικές σημαντικές διαφορές. Για 

παράδειγμα, οι ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου, της κυτταρικής αύξησης και της 

μεταγραφής ανήκουν στην ομάδα των καταστελόμενων γονιδίων, υποδηλώνοντας μια 

ισχυρή επίδραση της TSA στο μηχανισμό της αυτο-ανανέωσης. Από την άλλη, μόρια 

προσκόλλησης και σηματοδότησης εντοπίζονται στα επαγόμενα γονίδια, 

αποτελώντας ένδειξη εμφάνισης νέων μηχανισμών απόκρισης στα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα.  
 

7.1.4 Αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης με TSA και κατά το σχηματισμό των εμβρυϊκών 

σωματίων 
 

 Προκειμένου να ελεγχθεί το πώς οι μεταβολές στην γονιδιακή έκφραση που 

προκλήθηκαν από την TSA σχετίζονται με τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής in vitro διαφοροποίησης, ES κύτταρα διαφοροποιήθηκαν 

με τη μέθοδο των εμβρυϊκών σωματίων (ΕΒ) και στη συνέχεια αναλύθηκαν τα 

επίπεδα mRNA 6 γονιδίων, η έκφραση των οποίων εμφάνισε μεγάλη μεταβολή, 

θετική ή αρνητική, μετά την επώαση με TSA. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν τους 

παράγοντες Nanog, Sall1 (ομόλογο του spalt), τον υποδοχέα Nr0b1, τον υποδοχέα 

Pdgfrβ1 που σχετίζεται με την αγγειακή και νευρική διαφοροποίηση, τον παράγοντα  
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Εικόνα 4: mRNA επίπεδα των 
γονιδίων nanog, sall1, nr0b1, pdgfrβ, 
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επώαση με TSA για 6 και 12 ώρες 
και επιπλεόν 6 και 12 ώρες απουσία 
TSA (Β) κατά τη διαφοροποίηση με 
το σχηματισμό ΕΒ (μέρα 4 και 8). 
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Η διαφοροποίηση των ΕΒ είναι μια διαδικασία που διαρκεί 8 ημέρες και άρα 

η καταστολή και η επαγωγή των γονιδίων λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρονικό 

πλαίσιο. Για να συγκριθεί η επίδραση της TSA με την διαφοροποίηση των ΕΒ, 

επιλέχθηκαν οι μέρες 4 και 8. Τα Nanog, Sall1 και Nr0b1 επίσης καταστέλονται κατά 

την διαφοροποίηση των ΕΒ ενώ τα Pdgfrβ1, MLf1 και Hoxa1 επάγονται (Eικόνα 4Β). 

Επομένως, η έκφραση αυτών των γονιδίων στα ΕΒ ρυθμίζεται προς την ίδια 

κατεύθυνση όπως και μετά την επώαση με TSA αν και με πιο αργό ρυθμό, κάτι που 

παρατηρήθηκε και για άλλα γονίδια που ελέγχθηκαν. 
 

7.1.5 Η επίδραση της Τριχοστατίνης A είναι μερικώς αναστρέψιμη  
 

Προκειμένου να μελετηθεί αν η επαγωγή της διαφοροποίησης μετά την 

επώαση με TSA ήταν μόνιμη, ES κύτταρα επωάστηκαν με 50nM TSA για 12 ώρες 

και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν για άλλες 6 και 12 ώρες χωρίς TSA (ESre). Αυτό 

που παρατηρήθηκε ήταν πως οι μορφολογικές αλλαγές που προκάλεσε η TSA 

προοδευτικά αντιστράφηκαν με την επανεμφάνιση συμπαγών αποικιών σε ποσοστό 

~70% των κυττάρων αγρίου τύπου (wt), που είναι ενδεικτικές της αδιαφοροποίητης 

κατάστασης (εικόνα 1Α, ESre). Οι αποικίες αυτές παρόλα αυτά έμφάνισαν πολύ 

χαμηλή ALP χρώση στο κέντρο τους (Εικόνα 1Α). Ανάλυση RT-PCR έδειξε πως η 

έκφραση των παραγόντων Nanog, Pdgfrβ, Hoxa1 και MLf1 αντιστράφηκε πλήρως 

και έφτασε στα επίπεδα που είχαν πριν την επώαση (Εικόνα 4Α). Σε συμφωνία με την 

μείωση των επιπέδων του Nanog μετά την επώαση με TSA, ανάλυση με 

κθτταρομετρία ροής (FACS) έδειξε πως ο Nanog+ κυτταρικός πληθυσμός μειώνεται 

με TSA και επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα μετά την απομάκρυνσή της (Εικόνα Σ4). 

Αντίθετα, τα επίπεδα mRNA των Nr0b1 και Sall1 δεν επανήλθαν πλήρως. Περαιτέρω 

ανάλυση τριών καλά χαρακτηρισμένων παραγόντων πλειοδυναμίας, των Oct4, Sox2 

και Zfp42/Rex1, έδειξε πως τα επίπεδα mRNA των Oct4 και Sox2 αλλά όχι του 

Zfp42/Rex1, επανήλθαν στα αρχικά (Εικόνα Σ5). Συμπερασματικά, ενώ οι 

μορφολογικές αλλαγές που προκαλέι η TSA σε γενικές γραμμές είναι αντιστρεπτές, η 

έκφραση των μεμονομένων γονιδίων μπορεί να υποστεί αναστρέψιμες ή μη 

μεταβολές. Η μερική επαναφορά του ES φαινότυπου υποδηλώνει πως η αναστολή της 

απακετυλίωσης από μόνη της δεν είναι ικανή να δεσμεύσει τα κύτταρα στο μονοπάτι 

της διαφοροποίησης. 
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Το ερώτημα που τέθηκε στη συνέχεια είναι αν τα ESre κύτταρα είναι το ίδιο 

πλειοδύναμα με τα wt ES και αν μπορούν να συνεισφέρουν στο σχηματισμό των 

τριών βλαστικών στιβάδων. Για το σκοπό αυτό wt ES και ESre διαφοροποιήθηκαν με 

τη μέθοδο των ΕΒ και ελέγχθηκε η έκφραση γονιδίων-μαρτύρων των τριών 

στιβάδων. Η μορφολογία των ΕΒ που προήλθαν από τα ESre ήταν φυσιολογική και 

ανιχνεύθηκε φυσιολογική έκφραση μαρτύρων ενδοδέρματος (Sox17) και 

εκτοδέρματος (Mash1) καθώς και μεσοδέρματος (Brachyury) αν και με μια μέρα 

καθυστέρηση (Εικόνα 5). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως τα ESre κύτταρα είναι 

ικανά να ακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις τρείς κυτταρικές μοίρες. 
 

7.1.6 Αλλαγές στις τροποποιήσεις των ιστονών 
 

 Για την καλύτερη κατανόηση του μοριακού μηχανισμού με τον οποίο η TSA 

επάγει την διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων, αναλύθηκε η δυναμική των 

τροποποιήσεων της ιστόνης Η3 μετά την επώαση με TSA και πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση με τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά το σχηματισμό των ΕΒ. Και στις δύο 

περιπτώσεις, παραηρήθηκε αύξηση στα συνολικά επίπεδα δύο ενεργοποιητικών 

τροποποιήσεων της ιστόνης Η3, της ολικής ακετυλίωσης (acH3) και της 

τριμεθυλίωσης της λυσίνης 4 (3meΚ4Η3) και μείωση της κατασταλτικής 

τριμεθυλίωσης της λυσίνης 27 (3meΚ27Η3) (Εικόνα 6). Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν πως η TSA υποκινεί μια ολική ενίσχυση των επιγενετικών σημάτων που 

σχετίζονται με την γονιδιακή ενεργοποίηση, η οποία παρατηρείται και κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής διαδικασίας της ES διαφοροποίησης.  

 Παρόλα αυτά, η ανάλυση μεμονομένων γονιδίων με τη χρήση της μεθόδου 

της ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (ChIP) αποκάλυψε ένα πολύπλοκο πρότυπο 

τροποποιήσεων των ιστονών. Στο πείραμα αυτό, μελετήθηκαν αρχικά οι 

τροποποιήσεις στους υποκινητές τριών γονιδίων που επάγονται με TSA, των pdgfrβ, 

mlf1και hoxa1. Κατά την επαγωγή των pdgfrβ και mlf1 με TSA ανιχνεύτηκε αύξηση 

της acΗ3 και της 3meΚ4Η3 και μείωση της 3meΚ27Η3 (Εικόνα 7α). Η ίδια μελέτη 

στα ΕΒ έδωσε παρόμοια αποτελέσματα (Εικόνα 7β). Αντίθετα, το γονίδιο hoxa1 

βρέθηκε να ακολουθεί ένα διαφορετικό πρότυπο τροποποιήσεων που δεν ακολουθεί 

τον κώδικα των ιστονών. Στον υποκινητή του ανιχνεύτηκαν ταυτόχρονα 3meΚ4Η3 

και 3meΚ27Η3 πριν την επαγωγή του, γεγονός που δείχνει πως το γονίδιο αυτό 

ακολουθεί το μοντέλο των δισθενών περιοχών. Μετά την επαγωγή του παρατηρείται  
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Εικόνα 7:  Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης κυττάρων ES μετά από επώαση με 
TSA για 6 και 12 ώρες και κατά τη διαφοροποίησή τους (EB) τις ημέρες 4 και 8. 
Ελέγχθηκαν τα επίπεδα των ιστονικών τροποποιήσεων acH3, 3meΚ4Η3, 
3meΚ27Η3 καθώς και τα επίπεδα Pol II στους υποκινητές των γονιδίων pdgfrβ, 
mlf1, hoxa1, nanog, nr0b1 και sall1. 
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διατήρηση των επιπέδων acH3 και 3meΚ4Η3 και μείωση της 3meΚ27Η3. Επομένως, 

η ενεργοποίηση του γονιδίου αυτού μετά την επώαση με TSA βασίζεται στην 

απομάκρυνση των κατασταλτικών τροποποιήσεων. Η έκφραση του hoxa1 κατά το 

σχηματισμό των ΕΒ συνοδεύεται από μια παροδική αύξηση της acH3 που συμφωνεί 

με το μεταγραφικό του πρότυπο (Eικόνα 4Α) και μια παροδική μείωση της 

3meΚ27Η3 (Eικόνα 7Β). Σε αντίθεση με το εύρημα αυτό, μια άλλη μελέτη (Lee et 

al., 2007a) δείχνει πως η ενεργοποίηση του hoxa1 δε σχετίζεται με μείωση των 

3meΚ27Η3 επιπέδων, όμως σε εκείνη την περίπτωση η ανάλυση ChIP είχε 

πραγματοποιηθεί σε έναν ενισχυτή που ρυθμίζεται από ρετινοϊκό οξύ στο 3’ άκρο του 

γονιδίου, σε αντίθεση με την παρούσα ανάλυση που βασίζεται στην 5’ περιοχή του 

υποκινητή, κοντά στο σημείο έναρξης της μεταγραφής. 

 ChIP ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για τρία γονίδια που καταστέλονται 

από TSA (nanog, nr0b1, sall1). Σε συμφωνία με τη μείωση των επιπέδων mRNA του 

Nanog ανιχνεύθηκε μια σταδιακή μείωση της acH3 μαζί με μια γρήγορη μείωση της 

3meΚ4Η3 στον υποκινητή του γονιδίου, χωρίς όμως αύξηση της κατασταλτικής 

3meΚ27Η3 (Eικόνα 7Α). Κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης των ΕΒ η 

απενεργοποίηση του nanog συνοδεύτηκε από μείωση των επιπέδων acH3 και 

3meΚ4Η3 αλλά σε αυτήν την περίπτωση η γονιδιακή κατστολή συνοδεύτηκε 

παράλληλα και από αύξηση της 3meΚ27Η3 (Eικόνα 7Β). Σε αντίθεση με το nanog η 

καταστολή του nr0b1 συνοδεύτηκε από μεγάλη αύξηση των επιπέδων 3meΚ27Η3 

αλλά χωρίς ιδιαίτερη μείωση  είτε στην acH3 είτε στην 3meΚ4Η3 (Eικόνα 7Α). Στα 

ΕΒ, τα επίπεδα της 3meΚ27Η3 επίσης αυξήθηκαν αλλά ταυτόχρονα μειώθηκαν και 

οι δύο ενεργοποιητικές τροποποιήσεις. Τέλος, ο υποκινητής του  sall1 

αντιπροσωπεύει μια ενδιάμεση περίπτωση καταστολής που συνδέθηκε με μια ισχυρή 

μείωση της ακετυλίωσης, μείωση της 3meΚ4Η3 και αύξηση της 3meΚ27Η3 (Eικόνα 

7Α). Παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν και κατά την απενεργοποίησή του στα ΕΒ 

(Eικόνα 7Β). 
 

7.1.7 3meΚ27Η3 και διαφοροποίηση 
 

 Η 3meΚ27Η3 καταλύεται από το ένζυμο Ezh2, μια μεθυλοτρανσφεράση 

μέλος του συμπλόκου Polycomb. Με πειράματα χρωματινικής ανοσοκατακρήμνισης 

επιβεβαιώθηκε η στρατολόγησή της στα γονίδια nr0b1 και sall1 που καταστέλλονται 

κατά τη διαφοροποίηση, είτε με TSA είτε κατά το σχηματισμό ΕΒ και αυξάνουν τα  
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Εικόνα 8: Επίπεδα Ezh2 και 3meK27H3 στους υποκινητές των γονιδίων nanog, 
sall1 και nr0b1. (Α) Επίπεδα Ezh2 κατά την επώαση με TSA για (6 και 12 ώρες) 
και κατά το σχηματισμό ΕΒ (4 και 8 ημέρες). (Β) Επίπεδα 3meK27H3 μετά την 
επώαση με TSA (6 και 12 ώρες) και επιπλέον 6 και 12 ώρες μετά την 
απομάκρυνσή της. 

 

επίπεδα της  Η3Κ27me3 (Εικόνα 8Α,Β). Αντίθετα, στον υποκινητή του nanog όπου η 

Η3Κ27me3 αυξάνεται μόνο κατά τη διαφοροποίηση των ΕΒ, αντίστοιχα εμφανίζεται 

και η στρατολόγηση του Ezh2. Η γονιδιακή ενεργοποίηση ή καταστολή τόσο σε 

κύτταρα που είχαν επωαστεί με TSA όσο και στα ΕΒ συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 

αύξηση ή μείωση των επιπέδων RNA-Pol II στους υποκινητές τους (εικόνα 7Α,Β). 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως οι παρατηρούμενες τροποποιήσεις των ιστονών 

συνδέονται με την αναμενόμενη στρατολόγηση ρυθμιστών και ενζύμων στους 

αντίστοιχους υποκινητές. 

 Συσχετίζοντας τα ευρήματα από τα ChIP πειράματα με τις μεταβολές στα 

επίπεδα του mRNA, φάνηκε πως η εμφάνιση της Η3Κ27me3 ενδεχομένως να 

προδιαθέτει τα γονίδια για σταθερή καταστολή. Για παράδειγμα, τα γονίδια sall1 και 

nr0b1 που καταστάλθηκαν και εμφάνισαν αύξηση στα επίπεδα της Η3Κ27me3 μετά 

την προσθήκη της TSA, δεν μπόρεσαν να επανέλθουν στα αρχικά τους επίπεδα 

έκφρασης μετά την απομάκρυνσή της (Εικόνα 3Α). Το nanog αντίθετα, που δεν 

σημάνθηκε από 3meK27H3 κατά την καταστολή του, ανάκτησε πλήρη έκφραση μετά 

την απομάκρυνση της TSA. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω αυτή η ιδέα, 
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πραγματοποιήθηκαν επιπλέον πειράματα ChIP σε κύτταρα που είχαν επωαστεί με 

TSA και είχαν στη συνέχεια καλλιεργηθεί απουσία TSA για 6 και 12 ώρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η 3meK27H3 που εμφανίστηκε στους υποκινητές των 

καταστελόμενων γονιδίων διατηρήθηκε μερικώς (sall1) ή πλήρως (nr0b1) μετά την 

απομάκρυνση της TSA (εικόνα 7Β) σε συμφωνία με την μη αναστρέψιμη καταστολή 

τους (εικόνα 3Α). Συμπερασματικά, αναλύοντας 6 διαφορετικά γονίδια μετά την 

επώαση των ES με TSA και κατά τη διαφοροποίηση των ΕΒ, παρατηρήθηκαν 

παρόμοιοι αλλά γονιδιο-ειδικοί συνδυασμοί στις ιστονικες τροποποιήσεις των 

υποκινητών  οι οποίες συμφωνούν με την κατάσταση έκφρασής τους. 
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7.1.8 Συζήτηση 
 

 Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν προς διάφορα 

μονοπάτια κι αυτή η διαδικασία συνδέεται με την ασυνήθιστα ανοιχτή χρωματινική 

δομή τους (Spivakov and Fisher, 2007). Στη μελέτη αυτή ακολουθήθηκε μια 

μεταγραφική προσέγγιση προκειμένου να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η 

αναστολή των απακετυλασών επιδρά στην αυτο-ανανέωση και στη διαφοροποίηση 

των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Παράλληλα εξετάστηκαν οι αλλαγές των 

χρωματινικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με το μεταγραφικό 

επαναπρογραμματισμό. 

 Το πρότυπο γονιδιακής έκφρασης των ES μετά την επώαση με TSA 

αποκάλυψε δύο μεγάλες κατηγορίες γονιδίων: γονίδια που εκφράζονται στα 

αδιαφοροποίητα κύτταρα και καταστέλονται από την TSA και γονίδια που δεν 

εκφράζονται στα ES αλλά επάγονται μετά την επώαση με TSA. Τα επίπεδα έκφρασης 

των γονιδίων αυτών μεταβάλλονται με αντίθετο τρόπο γεγονός που μπορεί να 

αντικατοπτρίζει μια διασταυρούμενη ρύθμιση μεταξύ των δύο ομάδων ή την ύπαρξη 

κοινών ρυθμιστών που διαμεσολαβούν ταυτόχρονα την καταστολή κάποιων και την 

επαγωγή κάποιων άλλων. Το δεύτερο σενάριο φαίνεται πιθανό μετά την ανακάλυψη 

πως η δέσμευση των Nanog, Sox2 και Oct4 στις περιοχές των υποκινητών διατηρεί 

διαφορετικά γονίδια στόχους είτε στην ενεργή είτε στην ανενεργή κατάσταση (Boyer 

et al., 2005). 

 Το nanog, μεταξύ άλλων γονιδίων που κωδικοποιούν παράγοντες 

πλειοδυναμίας, καταστέλλεται γρήγορα και ισχυρά. Μελετώντας την ενεργότητα 

διαφόρων συνδυασμών περιοχών του υποκινητή/ενισχυτή του βρέθηκε πως η δράση 

της TSA πραγματοποιείται στο μεταγραφικό επίπεδο και εξαρτάται από τον εγγύς 

υποκινητή (-220Kb) και τον μακρινό ενισχυτή (-5 Kb). Οι παράγοντες Sox2 και Oct4 

είναι γνωστοί ρυθμιστές του εγγύς υποκινητή του nanog. Από τη στιγμή που τα 

γονίδια τους καταστάλθηκαν ασθενώς από την TSA δεν είναι πιθανό να αποτελούν 

τους κύριους μεσολαβητές της δράσης της TSA στον υποκινητή του nanog. Μια πιο 

λεπτομερής ανάλυση των θέσεων του υποκινητή θα αποσαφήνιζε τα ρυθμιστικά 

στοιχεία που στοχεύει η TSA και τους αντίστοιχους παράγοντες που δεσμεύονται σε 

αυτά. 

 Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των μικροσυστοιχειών έκφρασης 

υποδηλώνουν πως η αναστολή των απακετυλασών προάγει την έξοδο από την 
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αδιαφοροποίητη κατάσταση όπως αποκαλύπτεται από την καταστολή των 

περισσότερων γνωστών παραγόντων πλειοδυναμίας. Είναι πολύ πιθανό και άλλα 

γονίδια στην κατηγορία των καταστελόμενων γονιδίων να εμπλέκονται στη ρύθμιση 

της αυτο-ανανέωσης. Παρόλο που πολλοί παραγόντες πλειοδυναμίας καταστάλθηκαν 

πολύ γρήγορα, η επαγωγή της διαφοροποίησης δεν είχε συγκεκριμένη κατεύθυνση 

προς κάποια κυτταρική μοίρα. Αντίθετα, ανιχνεύθηκε επαγωγή διαφόρων γονιδίων 

που σχετίζονται με την εκτοδερμική και τη μεσοδερμική, αλλά όχι την ενδοδερμική, 

διαφοροποίηση, υποδηλώνοντας πως η TSA οδηγεί τα κύτταρα σε μια ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ της αδιαφοροποίητης και της τελικά διαφοροποιημένης. 

 Η αναστολή των απακετυλασών επάγει αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση και 

στις τροποποιήσεις των ιστονών που λαμβάνουν χώρα και κατά τη φυσιολογική 

διαδικασία διαφοροποίησης in vitro, αλλά σε ένα πολύ μικρότερο χρονικό πλαίσιο. 

Για παράδειγμα, αλλαγές που συμβαίνουν σε διάστημα 12 ωρών επώασης με TSA, 

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 8 ημερών διαφοροποίησης ΕΒ. Σε κυτταρικό επίπεδο, 

μετά την επώαση με TSA παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργοποιητικών 

τροποποιήσεων acH3 και 3meΚ4Η3 και ταυτόχρονη απώλεια της κατασταλικής 

3meΚ27Η3. Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που έχουν δείξει πως τα 

αδιαφοροποίητα κύτταρα φέρουν αυξημένες ενεργοποιητικές τροποποιήσεις σε 

σύγκριση με τους διαφοροποιημένους απογόνους τους (Meshorer et al., 2006), η 

παρούσα μελέτη προτείνει πως πριν την πλήρη δέσμευση σε έναν διαφοροποιημένο 

φαινότυπο υπάρχει ένα παράθυρο «υπερ-προσβασιμότητας» που χαρακτηρίζεται από 

περαιτέρω αύξηση των ενεργοποιητικών τροποποιήσεων. Η TSA ενδεχομένως να 

διευκολύνει αυτήν την παροδική φάση επιταχύνοντας έτσι την κυτταρική 

διαφοροποίηση, πιθανά μέσω αναδιοργάνωσης της χρωματινικής δομής (Taddei et 

al., 2005).  

 Η TSA μπορεί να έχει διαφορετική δράση ανάλογα με τη δόση και τη χρονική 

διάρκεια της επώασης καθώς και την κατάσταση διαφοροποίσης του κυττάρου-

στόχου. Μια σύντομη επώαση με 300nM TSA προκάλεσε αλλαγές στην αλληλική 

χρωματινική διάταξη της περιοχής U2af1-rs1 στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα αλλά όχι 

και στους ινοβλάστες (Gregory et al., 2002). Σε μια άλλη μελέτη (Lee et al., 2004) η 

προσθήκη TSA κατά το σχηματισμό ΕΒ οδήγησε στην αναστολή της 

διαφοροποίησης. Φαίνεται λοιπόν πως όταν τα ES τοποθετηθούν σε ένα περιβάλλον 

διαφοροποίησης δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν παρουσία TSA. Σε συμφωνία με 

την παρούσα μελέτη, δείχθηκε πως η TSA προάγει την μυοκαρδιακή διαφοροποίηση 
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όταν προστέθηκε σε 7 ημερών ΕΒ (Kawamura et al., 2005) και τη νευρική 

διαφοροποίηση όταν προστέθηκε σε εμβρυϊκά νευρικά βλαστοκύτταρα 

(Balasubramaniyan et al., 2006).  

 Η αναστολή των απακετυλασών γενικά θεωρείται ως επαγωγέας της 

μεταγραφικής ενεργότητας αυξάνοντας τα επίπεδα της ακετυλιωμένης ιστόνης Η3. 

Παρόλα αυτά η μελέτη των αλλαγών των τροποποιήσεων των ιστονών που 

συμβαίνουν στους υποκινητές 6 γονιδίων-στόχων της TSA αποκάλυψε ένα 

πολύπλοκο, γονιδιο-ειδικό πρότυπο ρύθμισης. Αν και η TSA αναστέλλει και τις 

τύπου Ι και τις τύπου ΙΙ απακετυλάσες, μπορεί και επάγει μείωση των επιπέδων της 

ακετυλιωμένης ιστόνης Η3 στους υποκινητές κάποιων καταστελόμενων γονιδίων, 

όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη μελέτη (McCool et al., 2007). Η 

μεταγραφική καταστολή που επάγεται από την TSA μπορεί να είναι ένα έμμεσο 

αποτέλεσμα που συνδέεται με τη μείωση των επιπέδων της ακετυλοτρανσφεράσης 

PCAF ή με την αύξηση της απακετυλάσης Sirt7. Με βάση το σενάριο αυτό θα 

περίμενε κανείς τα καταστελόμενα γονίδια να ακολουθήσουν μια πιο αργή κινητική 

σε σύγκριση με τα επαγόμενα που θα αποτελούσαν τους κύριους στόχους. Αντί αυτού 

όμως, γονίδια που καταστάλθηκαν ισχυρά όπως τα nanog, sall1 και nr0b1, 

ακολούθησαν μια πολύ γρήγορη κινητική στηρίζοντας την ιδέα των άμεσων και όχι 

των έμμεσων στόχων. Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν δείξει πως η καταστολή των 

παραγόντων πλειοδυναμίας είναι ικανή να επάγει την έκφραση των παραγόντων 

διαφοροποίησης (Hough et al., 2006) αλλά όχι και το αντίστροφο (Shen et al., 2008), 

γεγονός που υποδηλώνει πως κατά την διαφοροποίηση προηγείται η καταστολή της 

ενεργοποίησης.  

 Η πλειοτροπική δράση της TSA είναι ολοφάνερη στην περίπτωση της 

ρύθμισης του nanog από την HDAC1. Τα επίπεδα της HDAC1 στον υποκινητή του 

αυξήθηκαν μετά την επώαση με TSA (Εικόνα Σ6) και ενώ η ενεργότητα της 

αναστέλλεται, η χρωματίνη στην περιοχή αυτή απακετυλιώνεται. Επιπρόσθετα, 

συγκρίνοντας τα δεδομένα της μελέτης αυτής με την ανάλυση μικροσυστοιχειών σε 

ESHDAC1-/-  κύτταρα (Zupkovitz et al., 2006) δε βρέθηκε σημαντική αλληλεπικάλυψη 

μεταξύ των δύο πειραμάτων πιθανά λόγω της πιο ευρείας δράσης της TSA, του 

μεγάλου αριθμού απακετυλασών στα θηλαστικά (McCool et al., 2007) και την 

δυνατότητά τους για στόχευση πρωτεϊνών  πέρα από τις ιστόνες. Δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η περίπτωση του να είναι η κατάσταση της ακετυλίωσης άλλων 

πρωτεϊνών υπεύθυνη για τη δράση της TSA. Για να διερευνηθεί η πιθανότητα αυτή, 
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θα ήταν σημαντικό να εξεταστεί η ακετυλίωση παραγόντων που είναι σημαντικοί για 

την αδιαφοροποίητη κατάσταση των ES. 

 Η παρούσα μελέτη δείχνει πως εκτός από την ακετυλίωση, η αναστολή των 

απακετυλασών επηρεάζει δραματικά και τη μεθυλίωση των καταλοίπων λυσίνης 4 

και 27 της ιστόνης Η3. Μετά την επώαση με TSA παρατηρήθηκε πολύ γρήγορη 

μείωση των επιπέδων 3meΚ4Η3 και 3meΚ27Η3. Μέχρι πρόσφατα, τέτοια φαινόμενα 

ήταν δύσκολο να εξηγηθούν επειδή η μεθυλίωση θεωρούνταν σαν μια μόνιμη 

τροποποίηση. Με βάση την πρόσφατη ανακάλυψη νέων ενζύμων που απομακρύνουν 

τις 3meΚ4Η3 (Christensen et al., 2007; Schuettengruber et al., 2007) και 3meΚ27Η3 

(Agger et al., 2007; Swigut and Wysocka, 2007) είναι πιθανό η TSA να τροποποιεί 

την στρατολόγηση ή/και την ενεργότητα των συμπλόκων μεθυλίωσης/ 

απομεθυλίωσης της ιστόνης Η3. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πως ρυθμίζεται 

αυτή η στρατολόγηση σε συγκεκριμένους υποκινητές διατηρώντας το ερώτημα πως 

τα γονίδια επιλέγονται για ενεργοποίηση ή καταστολή. Γονιδιωματικές αναλύσεις 

έχουν προσδιορίσει γονίδια στόχους των Η3Κ4me3 και Η3Κ27me3 στα ES 

(Mikkelsen et al., 2007; Pan et al., 2007; Zhao et al., 2007). Παρόλα αυτά εκτός από 

την περίπτωση των Hox γονιδίων οι DNA περιοχές-στόχοι που στρατολογούν τα 

σύμπλοκα Polycomb και Trithorax στα θηλαστικά παραμένουν άγνωστες. 

 Στη μελέτη αυτή φαίνεται πως η εγκαθίδρυση της 3meΚ27Η3 σχετίζεται 

άμεσα με το σταθερό μεταγραφικό επαναπρογραμματισμό. Για παράδειγμα, η 

καταστολή του nanog που είναι πλήρως αναστρέψιμη μετά την απομάκρυνση της 

TSA δεν συνοδεύεται από εμφάνιση 3meΚ27Η3 στον υποκινητή του γονιδίου ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει στα ΕΒ όπου το γονίδια καταστέλλεται μόνιμα. Από την άλλη, τα 

γονίδια sall1 και nr0b1 των οποίων η καταστολή δεν αντιστρέφεται εμφανίζουν 

αυξημένα επίπεδα 3meΚ27Η3 στους υποκινητές τους που διατηρoύνται ακόμα και 

μετά την απομάκρυνση της TSA. Η αποκατάσταση της έκφρασης του nanog μπορεί 

να είναι ο λόγος της μερικής επαναφοράς των κυττάρων στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση. Με βάση αυτήν την υπόθεση, μια γονιδιωματική ανάλυση ChIP για την 

3meΚ27Η3 μετά την απομάκρυνση της TSA σε συνδυασμό με το πρότυπο έκφρασης 

θα παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για την χρονική τοποθέτηση των 

μεταγραφικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης. Συμπερασματικά, η αναστολή των απακετυλασών είναι ικανή να 

επέμβει στην πλειοδυναμία των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και να διευκολύνει τα 
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πρώιμα γεγονότα διαφοροποίησης αν και δεν είναι αρκετή από μόνη της για τη 

δέσμευση των κυττάρων σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 
 



7.2 Ο ρόλος του παράγοντα Sall1 στην πλειοδυναμία των εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων 

 

7.2.1  Η αποσιώπηση του Sall1 καταστέλλει την έκφραση του Nanog  
 

 Η πρωτεΐνη Sall1 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα αδιαφοροποίητα 

εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και καταστέλλεται αρχικά κατά τη διαφοροποίηση (Εικόνα 

8) για να επανεμφανιστεί αργότερα στους διαφοροποιημένους ιστούς, (καρδιά, 

εγκέφαλος, άκρα νεφρά). Η υψηλή έκφραση στην αδιαφοροποίητη κατάσταση 

ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για την διατήρηση της πλειοδύναμης ταυτότητας 

των κυττάρων. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, το γονίδιο sall1 αποσιωπήθηκε με τη 

χρήση της τεχνολογίας RNAi και ακολούθησε έλεγχος των επιπέδων mRNA του 

nanog που κωδικοποιεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πλειοδυναμίας 

των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9Α, τα επίπεδα mRNA 

του sall1 μειώθηκαν κατά ~60% διατηρώντας περίπου το 40% της αρχικής έκφρασης. 

Όσον αφορά το nanog, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην έκφρασή του, με τα 

επίπεδα mRNA να μειώνονται κατά ~50%, ενώ μετά την αποσιώπηση του οικείου 

γονιδίου (si nanog) μειώθηκαν κατά 70% (Εικόνα 9A). 
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Ωστόσο, και τα επίπεδα mRNA του sall1 βρέθηκαν μειωμένα μετά την 

αποσιώπηση του nanog, γεγονός που υποδηλώνει πως τα δύο αυτά γονίδια υπόκεινται 

σε άμεση ή έμμεση αλληλορύθμιση (Εικόνα 9A). Επιπλέον, όταν μελετήθηκε η 

δράση του si sall1 επί της μεταγραφικής ενεργότητας ενός τμήματος του υποκινητή 

του nanog (-966/+50) που βρισκόταν κλωνοποιημένο μπροστά από το γονίδιο 

αναφοράς της λουκιφεράσης, παρατηρήθηκε μείωση της ενεργότητάς του κατά 70% 

(Εικόνα 9Β). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως αποσιώπηση των γονιδίων nanog  και 

οct4 που είναι σημαντικοί θετικοί ρυθμιστές του nanog, οδήγησε σε παρόμοια 

μείωση της ενεργότητας του υποκινητή (~80%). Τα παραπάνω ευρήματα 

υποδηλώνουν πως ο παράγοντας Sall1 συμμετέχει – άμεσα ή έμμεσα – στη 

μεταγραφική ρύθμιση του nanog. 
 

7.2.2 Αλληλεπιδράσεις του παράγοντα Sall1 με το βασικό σύμπλοκο 

πλειοδυναμίας 
 

Δεδομένου οτι τα μέλη της οικογένειας Sal έχουν περιγραφεί ως μεταγραφικοί 

ρυθμιστές και με βάση την παραπάνω παρατήρηση της ρύθμισης του nanog  από το 

Sall1, θελήσαμε να μελετήσουμε αν ο παράγοντας Sall1 αλληλεπιδρά με το 

«σύμπλοκο» των τριών σημαντικότερων μεταγραφικών ρυθμιστών των ES, Nanog, 

Oct4 και Sox2. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η πιθανή αλληλεπίδρασή του με τους 

τρεις παράγοντες πλειοδυναμίας in vivo και in vitro.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν in vivo πειράματα πρωτεϊνικής συν-

ανοσοκατακρήμνισης στα οποία χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από 

επιθηλιακά κύτταρα COS που εξέφραζαν εξωγενώς την πρωτεΐνη Sall1 και μια εκ 

των GFP, GFP-Sox2 ή GFP-Oct4. Για την ανίχνευση της αλληλεπίδρασης Sall1- 

Nanog χρησιμοποιήθηκαν οι ενδογενείς πρωτε�νες πυρηνικών εκχυλισμάτων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Από τα παραπάνω πειράματα παρατηρήθηκε πως η 

πρωτε�νη Sall1 μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τις Nanog και Sox2 αλλά όχι με την 

Oct4. Στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αλληλεπιδράσεις που 

παρατηρήθηκαν ήταν άμεσες πραγματοποιήθηκαν in vitro πειράματα GST 

κατακρήμνισης (GST pull-down) στα οποία χρησιμοποιήθηκε μια υβριδική GST-

Sall1 πρωτεΐνη μαζί με τις His-σημασμένες πρωτεΐνες Nanog, Oct4 και Sox2. Όπως 
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Εικόνα 10: Αλληλεπιδράσεις του Sall1 με τους παράγοντες Nanog, Sox2, Oct4. 
(Α) GST pull-down πειράματα. Αλληλεπίδραση της GST-Sall1 και των His-
Nanog, His-Sox2 και His-Oct4. (Β) Συν-ανοσοκατακρήμνιση της πρωτεΐνης 
Sall1 με τις GFP, GFP-Oct4 και GFP-Sox2 από εκχυλίσματα COS κυττάρων. 
(Γ) Συν-ανοσοκατκρήμνιση των πρωτεϊνών Sall1 και Nanog από πυρηνικά 
εκχυλίσματα εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 
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φαίνεται στην εικόνα 10A η πρωτε�νη GST-Sall1 αλληλεπέδρασε με τις His-Nanog 

και His-Sox2 και πιο ασθενώς με την His-Oct4 επιβεβαιώνοντας τα in vivo πειράματα  

και υποδηλώνοντας πως στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση αυτή 

ήταν άμεση (Εικόνα 10Β).  

Οι παράγοντες Sox2 και Oct4 συχνά δρουν μέσω μιας συνεργειακής 

αλληλεπίδρασης για τη ρύθμιση των γονιδίων στόχων τους, δεσμευόμενοι σε ένα 

σύνθετο Sox-Oct στοιχείο στους υποκινητές. Η αδυναμία της πρωτεΐνης Sall1 να 

αλληλεπιδράσει άμεσα με την Oct4 ενδέχεται να οφείλεται στην έλλειψη του Sox2                              

που θα μπορούσε να δρα ως ενδιάμεσο μορίο το οποίο είτε διαμεσολαβεί την 

αλληλεπίδραση είτε τη σταθεροποιεί προσδίνοντας την απαιτούμενη στερεοδιάταξη. 

Προκειμένου να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, πραγματοποιήθηκαν in vitro GST-pull 

down πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε η υβριδική πρωτεΐνη GST-Sall1 και 

συνδυασμοί των His-σημασμένων πρωτεΐνών Nanog, Oct4 και Sox2 ανά δύο ή και οι 

τρεις μαζί. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10Α η πρωτείνη GST-Sall1 δεν 
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αλληλεπέδρασε με τη His-Oct4 ακόμα και παρουσία της His-Sox2. Παρόμοια ήταν η 

εικόνα όταν προστέθηκε επιπλέον και η His-Nanog. Οι αλληλεπιδράσεις Sall1-Nanog 

και Sall1-Sox2 ανιχνεύθηκαν κανονικά είτε  παρουσία είτε απουσία της His-Oct4. 

 Στη συνέχεια ακολούθησε μια πιο λεπτομερής ανάλυση της αλληλεπίδρασης 

Sall1-Nanog προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι περιοχές των μορίων που 

συμμετέχουν σε αυτήν. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν και πάλι in vitro 

πειράματα GSΤ pull-down στα οποία χρησιμοποιήθηκαν μικρότερες περιοχές των 

πρωτεϊνικών μορίων. Για να προσδιοριστεί η περιοχή αλληλεπίδρασης του Nanog 

χρησιμοποιήθηκαν 4 πρωτεϊνικά τμήματα του μορίου που κάλυπταν τις περιοχές 

μεταξύ των αμινοξέων αα 1-107, αα 1-194, αα 107-305 και αα 194-305 (Εικόνα 

11A). Στα πειράματα αλληλεπίδρασης των τμημάτων αυτών με την πρωτεΐνη GST-

Sall1 παρατηρήθηκε πως τα δύο αμινοτελικά τμήματα δεν μπορούσαν να 

αλληλεπιδράσουν ενώ ισχυρή αλληλεπίδραση παρουσίασαν τα δύο καρβοξυτελικά 

τμήματα. Για τον προσδιορισμό της περιοχής αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης Sall1 

χρησιμοποιήθηκαν 4 πρωτεϊνικά τμήματα που καλύπτουν τις περιοχές αα 1-183, αα 

1-435, αα 1-680 και αα 833-1300.  Σε αντιδράσεις αλληλεπίδρασης με το πλήρες 

μόριο His-Nanog τα δύο μικρά αμινοτελικά κομμάτια (αα 1-183, αα 1-435) δεν 

αλληλεπέδρασαν με την His-Nanog ενώ ισχυρή αλληλεπίδραση εμφάνισαν το μεγάλο 

αμινοτελικό κομμάτι και το καρβοξυτελικό (αα 1-680, αα 833-1300) (Εικόνα 11Β). 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μορίων Nanog-Sall1 χρησιμοποιείται η ακραία καρβοξυτελική περιοχή 

του Nanog και μια μεγάλη περιοχή του Sall1 που ξεκινά από το κέντρο του μορίου 

(αα 435-680) και εκτείνεται ως το καρβοξυτελικό άκρο (μετά το αμινοξύ 833). Αν η 

περιοχή αυτή περιλαμβάνει μια ή δύο περιοχές αλληλεπίδρασης παραμένει να 

διευκρινιστεί.  
 

7.2.3 Οι παράγοντες Sall1 και Nanog ρυθμίζουν κοινά γονίδια-

στόχους   
  
 Προκειμένου να μελετηθεί αν η αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων Nanog 

και Sall1 σχετίζεται με τη μεταγραφική ρύθμιση κοινών γονιδίων-στόχων στην 

αδιαφοροποίητη κατάσταση, πραγματοποιήθηκαν πειράματα χρωματινικής ανοσο-

κατακρήμνισης και για τους 2 παράγοντες και γονιδιωματική ανάλυση με τη μέθοδο  
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Εικόνα 11: (Α,Β) Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνικών περιοχών των μορίων 

Sall1 και Nanog. 
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ChIP-on-chip. Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε η μικροσυστοιχία GeneChip® 

Mouse Promoter 1.0R της Affymetrix η οποία καλύπτει την περιοχή 6Kb ανοδικά και 

2.5Kb καθοδικά του σημείου έναρξης της μεταγραφής των γονιδίων. Η διακριτική 

ικανότητα είναι της τάξης των 35bp δεδομένου οτι πάνω στη μικροσυστοιχία 

υπάρχουν τμήματα DNA των 25bp με 10bp κενό μεταξύ τους. Οι ακινητοποιημένες 

αλληλουχίες είναι >4,6 εκατομμύρια και καλύπτουν >28.000 περιοχές υποκινητών. 

Κάθε πείραμα (α-Nanog, α-Sall1) επαναλήφθηκε 2 φορές ενώ πραγματοποιήθηκαν 

και μονά πειράματα ελέγχου. Στο πρώτο πείραμα αρνητικού ελέγχου 

πραγματοποιήθηκε ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης για τον παράγοντα Fras, μια 

κυταροπλασματική, μη εκφραζόμενη πρωτεΐνη που δεν αναμένεται να εντοπισθεί στη 

χρωματίνη ενώ στο δεύτερο πείραμα, ολικό DNA απο τα κύτταρα υβριδοποιήθηκε με 

τις αλληλουχίες της μικροσυστοιχείας (Input). Η επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων φαίνεται στην Εικόνα 12Α. Στη γραφική παράσταση (MvA plot) 

εικονίζεται η διαφορά των δύο επαναλήψεων σε σχέση με το μέσο όρο τους. Από την 

παράσταση αυτή προκύπτει μια σταθερά CC (correlation coefficient) η οποία 
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Εικόνα12: (A) MvA plots 
που απεικονίζουν την 
επαναληψιμότητα των υβρι-
δοποιήσεων (Nanog CC: 
0,916, Sall1 CC: 0,912) (B) 
Τμήμα από τη συνολική 
εικόνα μετά τη σάρωση των 
μικρο-συστοιχειών. Τα άσπρα 
σημεία αποτελούν ένδειξη 
υβριδοποίησης. 

 
 
 

είναι μέτρο της επαναληψιμότητας με μέγιστη τιμή το 1. Για τιμές CC >0.9 ένα 

πείραμα θεωρείται πως είναι επαναλήψιμο (α-Nanog CC=0,916, α-Sall1 CC=0,912).  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση το προτεινόμενο 

λογισμικό της Affymetrix (http://www.affymetrix.com) και το πρόγραμμα ΜΑΤ 

(http://liulab.dfci.harvard.edu/MAT/). Τα αρχεία που προέκυψαν από τη σάρωση των 

μικροσυστοιχειών (αρχεία .CEL, Εικόνα 12) αναλύθηκαν με το πρόγραμμα ΜΑΤ το 

οποίο ανέλυσε τις εντάσεις των σημάτων και τις κανονικοποίησε με βάση το δείγμα 

Input. Τα αρχεία που προέκυψαν στη συνέχεια (αρχεία .bar) διαβάστηκαν από το 

πρόγραμμα IGB (Εικόνα 13). Στη φάση αυτή χρησιμοποιήθηκε το δείγμα αρνητικού 

ελέγχου (α-Fras) προκειμένου να καθοριστεί ο θόρυβος στις τιμές των εντάσεων και 

το σημείο πάνω από το οποίο μια ένταση θεωρείται υπολογίσιμο σήμα. Το σημείο 

αυτό για το παρόν πείραμα καθορίστηκε στο 2,4. Παρόλα αυτά, λόγω της πληθώρας 

των σημάτων και για να μειωθεί ο αριθμός των υπό μελέτη γονιδίων, το σημείο αυτό  

129 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 13: Δείγμα από την ανάλυση των μικροσυστοιχειών με τη χρήση του 
προγράμματος Integrated Genome Broser (IGB). Στην εικόνα φαίνετα το 
χρωμόσωμα 18. Με γαλάζιο χρώμα εικονίζονται τα σήματα της υβριδοποίησης μετά 
την ανοσοκατακρήμνιση με τα αντισώματα α-Nanog, α- Sall1 και α-Fras. Με 
πράσινο εικονίζονται τα γονίδια των δύο ελίκων (+,-). Δεξιά φαίνεται μια κορυφή 

 μεγαλύτερη ανάπτυξη. σε

 

για το Nanog καθορίστηκε λίγο ψηλότερα, στο 2,7. Με αυτές τις παραμέτρους τελικά 

προέκυψαν 4869 γονίδια-στόχοι για το Nanog και 3204 γονίδια-στόχοι για το Sall1, 

2352 από τα οποία ήταν κοινά και για του  2 παράγοντες (Εικόνα 14). (Η εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων φαίνεται από τη σύγκριση του παρόντος πειράματος με 

παρόμοιο πείραμα ChIP-on-chip για τον παράγοντα Nanog (Kim et al., 2008b). Το 

70% των γονιδίων-στόχων του αρχικού πειράματος περιλαμβάνεται στο παρόν 

πείραμα). Για την επαλήθευση των αποτελεμάτων πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

ανοσοκατακρ

ς

ήμνισης χρωματίνης και ποσοτική (Real-time) PCR για 12 γονίδια 

 15). 

.2.3α Κατάσταση έκφρασης των γονιδίων στόχων 

 τόσο ως 

εταγραφικός καταστολέας (Kiefer et al., 2002) όσο και ως μεταγραφικός  

(Εικόνα

 

7
 

 Καθώς ο παράγοντας Sall1 έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία

μ
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Εικόνα 14: Από την 
ανάλυση των μικρο-
συστοιχειών προέκυψαν 
4869 γονίδια-στόχοι για 
τον παράγοντα Nanog και 
3204 γονίδια-στόχοι για 
το Sall1 εκ των οποίων τα 
2352 ήταν κοινά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Επιβεβαίωση των σημάτων από την ανάλυση των μικροσυστοιχειών 
για 12 γονίδια μετά από ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης και ποσοτική PCR.  
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ενεργοποιητής (Sato et al., 2004), η πρώτη προσέγγιση στη μελέτη των κοινών 

γονιδίων-στόχων ήταν να βρεθεί αν πρόκειται για μεταγραφικά ενεργά ή μη ενεργά 

γονίδια. Για τον παράγοντα Nanog είναι γνωστό πως εντοπίζεται εξίσου στις 2 

κατηγορίες. Από την ανάλυση μιας μυκροσυστοιχείας έκφρασης που είχε 

πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο από δείγμα mRNA εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 

βρέθηκε πως τα κοινά γονίδια-στόχοι των 2 παραγόντων ανήκουν επίσης και στις 2 

κατηγορίες, με 53% των γονιδίων να είναι μεταγραφικά ενεργά και 47% μη ενεργά. 

Όταν η ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε στα γονίδια-στόχους όπου εντοπίστηκε μόνο 

το Sall1 (852 γονίδια), παρατηρήθηκε πως τα μη εκφραζόμενα γονίδια ήταν διπλάσια 

8%) των εκφραζόμενων (32%), ενώ τα γονίδια στα οποία εντοπίστηκε μόνο ο (6
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παράγοντας Nanog ήταν σχεδόν εξίσου μοιρασμένα με 54% των γονιδίων να είναι μη 

ενεργά και 46% ενεργά. Φαίνεται λοιπόν πως ο παράγοντας Nanog εντοπίζεται 

εξίσου στις 2 κατηγορίες γονιδίων ανεξάρτητα της παρουσίας του Sall1. Αντίθετα, 

ενώ ο Sall1 παρουσία Nanog εντοπίζεται με την ίδια συχνότητα σε ενεργά και μη 

ενεργά γονίδια, απουσία Nanog σχετίζεται περισσότερο με καταστελλόμενα γονίδια, 

ε αναλογία μη εκφραζόμενων-εκφραζόμενων 2:1 (Εικόνα 16). 

.2.3β Συνεντόπιση Nanog-Sall1 στους υποκινητές των γονιδίων στόχων 

ι 

αζί με το συγκεκριμένο σημείο λόγω του μεγέθους των κομματιών μετά τον 

σ
 

7
 

 Προκειμένου να μελετηθεί αν οι 2 παράγοντες δεσμεύονται στην ίδια ή 

διαφορετική περιοχή των κοινών γονιδίων-στόχων, μελετήθηκε η απόσταση μεταξύ 

των σημείων πρόσδεσής τους. Οι περιοχές πρόσδεσης προκύπτουν από το πρόγραμμα 

IGB (Εικόνα 13) ως διαστήματα π.χ. chr19:3322335-3322477. Από τα διαστήματα 

αυτά, ως σημείο πρόσδεσης θεωρείται το κέντρο του διαστήματος ενώ οι εκατέρωθεν 

περιοχές θεωρούνται θόρυβος που προκύπτει από περιοχές χρωματίνης που έρχοντα

μ

Εικόνα 16: Ποσοστά ανενεργών και ενεργών γονιδίων επί του συνόλου των 
γονιδίων-στόχων του Νanog (total), επί των γονιδίων-στόχων του Νanog στα 
οποία δεν εντοπίζεται ο παράγοντας Sall1 (only), επί του συνόλου των γονιδίων 
στόχων του Sall1 (total), επί των γονιδίων-στόχων του Sall1 στα οποία δεν 
εντοπίζεται ο Nanog (only) και επί των κοινών γονιδίων-στόχων. E: εκφραζόμενα 
ME: μη εκφραζόμενα 
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Εικόνα 17: Οι περιοχές πρόσδεσης των παραγόντων στους υποκινητές των 
γονιδίων-στόχων προκύπτουν ως διαστήματα από το πρόγραμμα IGB. Στα 
διαστήματα αυτά, ως σημείο πρόσδεσης θεωρείται το κέντρο του διαστήματος 
ενώ οι εκατέρωθεν περιοχές θεωρούνται θόρυβος που προκύπτει από περιοχές 
χρωματίνης που έρχονται μαζί με το συγκεκριμένο σημείο λόγω του μεγέθους των 

 μετά τον κατακερματισμό του DNA (sonication).τον κατακερματισμό κομματιών

 

κατακερματισμό του DNA (sonication) (Εικόνα 17). Δεδομένου οτι η διακριτική 

ικανότητα που παρέχει η μικροσυστοιχία είναι 35bp, αποστάσεις σημείων δέσμευσης 

των 2 παραγόντων από 0 εώς 35bp θεωρούνται συνδέσμευση στην ίδια περιοχή. 

Αποστάσεις από 35bp εώς 70bp θεωρούνται επίσης ως συνδέσμευση με βάση το 

γεγονός πως στους υποκινητές αρκετών γονιδίων έχουν ανιχνευθεί πολύ μεγάλα 

σύμπλοκα (ως και 13 παραγόντων) που καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές (Chen et al., 

2008). Αποστάσεις μεγαλύτερες των 70bp θεωρούνται ανεξάρτητη δέσμευση. Η 

κατανομή των κοινών στόχων στις τρεις αυτές κατηγορίες είχε ως εξής: 0-35bp 994 

γονίδια (42%), 35-70bp 464 γονίδια (20%) και >70bp 894 γονίδια (38%). Στο 62% 

των γονιδίων δηλαδή παρατηρήθηκε ταυτόχρονη δέσμευση των δύο παραγόντων. Ο 

συσχετισμός της συνδέσμευσης με την κατάσταση έκφρασης των γονιδίων δεν έδειξε 

κάποια σύνδεση μεταξύ των 2 παραμέτρων. Πιό συγκεκριμένα, η κατηγορία 0-35bp 

περιλαμβάνει κατά 44% γονίδια μη εκφραζόμενα και κατα 56% εκφραζόμενα, η 

κατηγορία 35- 0bp περιλαμβάνει κατα 45% γονίδια μη εκφραζόμενα και κατα 54% 

εκφραζόμενα και  κατηγορία >70bp περιλαμβάνε  κατά 49% γ νίδια μη 

εκφραζόμενα και κατα 51%

 

κατακερματισμό του DNA (sonication) (Εικόνα 17). Δεδομένου οτι η διακριτική 

ικανότητα που παρέχει η μικροσυστοιχία είναι 35bp, αποστάσεις σημείων δέσμευσης 

των 2 παραγόντων από 0 εώς 35bp θεωρούνται συνδέσμευση στην ίδια περιοχή. 

Αποστάσεις από 35bp εώς 70bp θεωρούνται επίσης ως συνδέσμευση με βάση το 

γεγονός πως στους υποκινητές αρκετών γονιδίων έχουν ανιχνευθεί πολύ μεγάλα 

σύμπλοκα (ως και 13 παραγόντων) που καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές (Chen et al., 

2008). Αποστάσεις μεγαλύτερες των 70bp θεωρούνται ανεξάρτητη δέσμευση. Η 

κατανομή των κοινών στόχων στις τρεις αυτές κατηγορίες είχε ως εξής: 0-35bp 994 

γονίδια (42%), 35-70bp 464 γονίδια (20%) και >70bp 894 γονίδια (38%). Στο 62% 

των γονιδίων δηλαδή παρατηρήθηκε ταυτόχρονη δέσμευση των δύο παραγόντων. Ο 

συσχετισμός της συνδέσμευσης με την κατάσταση έκφρασης των γονιδίων δεν έδειξε 

κάποια σύνδεση μεταξύ των 2 παραμέτρων. Πιό συγκεκριμένα, η κατηγορία 0-35bp 

περιλαμβάνει κατά 44% γονίδια μη εκφραζόμενα και κατα 56% εκφραζόμενα, η 

κατηγορία 35- 0bp περιλαμβάνει κατα 45% γονίδια μη εκφραζόμενα και κατα 54% 

εκφραζόμενα και  κατηγορία >70bp περιλαμβάνε  κατά 49% γ νίδια μη 

εκφραζόμενα και κατα 51%

7

η ι ο

 εκφραζόμενα. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

υγκεντρωτικά στην Εικόνα 18. 

7

η ι ο

 εκφραζόμενα. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

υγκεντρωτικά στην Εικόνα 18. σσ
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Εικόνα  0-35bp, 
35-70bp και > 70bp. Τα διαστήματα αναφέρονται στην απόσταση μεταξύ των 
σημείων πρόσδεσης Nanog και Sall1 στους υποκινητές των γονιδίων. Ε: 
εκφραζόμενα, ΜE: μη εκφραζόμενα. 

 18: Ποσοστά ενεργών και μη ενεργών γονιδίων στις κατηγορίες
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7.2.3γ Λειτουργική κατηγοριοποίηση των γονιδίων-στόχων 
 

α ά -  

συναντώνται και μέλη του Wnt αναπτυξιακού 

μονοπατιού (dkk1, fzd10) (Εικόνα 19).  

 

 Η λειτουργική κατηγοριοποίηση των γονιδίων-στόχων πραγματοποιήθηκε με 

τη βοήθεια του δικτυακού εργαλείου DAVID (http://david.abcc.ncifcrf.gov/). Όσον 

αφορά τ  2352 κοιν  γονίδια στόχους, η ανάλυση έδειξε πως τα εκφραζόμενα 

γονίδια σχετίζονται κυρίως με τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης - 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστών μεταγραφικών παραγόντων πλειοδυναμίας των 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων Nanog, Pou5f1, Sox2, Sall4, Nr0b1 και άλλων - με την 

κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση και με το μεταβολισμό (Εικόνα 19). Τα μη 

εκφραζόμενα γονίδια σχετίζονται επίσης με τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και 

τη χρωματινική αναδιαμόρφωση (dnmt3a, sirt6, hist1h1c) αλλά κυρίως 

περιλαμβάνουν γονίδια που σχετίζονται με αναπτυξιακές διαδικασίες όπως ανάπτυξη 

διαφόρων συστημάτων του οργανισμού, ενδοκρινικού (foxa2), κυκλοφορικού (drd3, 

npr1), μυικού (myl6, casq2), νευρικού (ngfr, sema3c, notch3) και ερειστικού (calcr, 

hoxd12), ανάπτυξη  οργάνων, ματιού (pax6, otx2), αυτιού (hoxa2, eya1), καρδιάς 

(isl1), εγκεφάλου (hoxa1, rax), άκρων (hoxd13, lmx1b), μεσοδερμική διαφοροποίηση 

(gsc, brachyury), ενώ στην ομάδα αυτή 
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Εικόνα 19: Λειτουργική κατηγοριοποίηση των κοινών γονιδίων-στόχων των Nanog 
και Sall1 και των ειδικών γονιδίων-στόχων του Sall1.  

Nanog

Sall1

Nanog, Pou5f1, Sox2, Nr0b1, Sall4, 
Pten, Zic3, Sall1, Tbx3, Foxd3, Ctcf, 
Rex/Zfp42, Lefty1, Dido1, Pcaf, Rif1, 
Socs3, Tcf3. Tcl1

Dnmt3a, Otx2, Pax6, T, Fgf2, Fgfr2,
Eya1, Hoxa1, Hoxd13, Isl1, Hand1, 
Tbx20, Gata2, Notc3, Edg1, Lmx1b, 
Rax, Msx2, Edn1, Ttn, Ngfr, Sema3c, 
Myl6, Notch3, Foxa2, Calcr, Cacna1c, 
Drd3, Fzd10, Frat1, Frat2, Dkk1, Lrp6

- Γονιδιακή έκφραση
- Ανάπτυξη οργάνων

(μάτι, αυτί, εγκάφαλος, καρδιά, 
άκρα, αισθητήρια όργανα)

- Ανάπτυξη συστημάτων
(ενδοκρινικό, νευρικό, μυϊκό,
ερειστικό. κυκλοφορικό)

- Σηματοδότηση Wnt
- Μεσόδερμα

- Γονιδιακή έκφραση
- Κυτταρική ανάπτυξη/
διαφοροποίηση

- Μεταβολισμός

Sall1
- Γονιδιακή έκφραση
- Κυτταρική ομοιόσταση
- Αναδιαμόρφωση οστών / 
οστεοποίηση

- Ουρογεννητικό σύστημα / 
Ανάπτυξη μετάνεφρου

- Γονιδιακή έκφραση
- Μεταβολισμός
- Ενδοκυτταρική μεταφορά

Olig3, Neurod4, Tbx4, Mllt3, Runx2, 
Twist1, Pou1f1, Cacnb4, Chrng, 
Chrna6, Atxn1, Six2, Mmp113, Fgf18, 
Foxc1, Spry1, Cd44, Enam

Sox4, Jmjd2c, Pou2f1, Mdm2, Eif2b4, 
Dnajb9, Taf7, Mapk6, Epha4, Foxn2, 
Nup37, Vps4b, Vps36, Tuba1, Esrrb, 
Zfp281

ON

ON

OFF

OFF

Για να μελετηθεί αν ο παραγοντας Sall1 εμπλέκεται στη ρύθμιση λειτουργικά 

διαφορετικών γονιδίων όταν δε συνυπάρχει με το Nanog, πραγματοποιήθηκε 

λειτουργική κατηγοριοποίηση και για τα γονίδια-στόχους του Sall1 στα οποία δεν 

ανιχνεύθυκε ο παράγοντας Nanog. Η ανάλυση έδειξε πως από τα γονίδια αυτά, εκείνα 

που εκφράζονται σχετίζονται με τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης (sox4, jmj2dc), 

την ενδοκυτταρική μεταφορά πρωτεϊνών και κυστιδίων (Vps36, Tuba1),  και το 

μεταβολισμό (epha4, mapk6) , ενώ τα μη εκφραζόμενα εμπλέκονται στη ρύθμιση της 

γονιδιακής έκφρασης (pou1f1, mllt3), στην αναδιαμόρφωση των οστών και την 

οστεοποίηση (fgf18, foxc1), την ανάπτυξη του ουρογεννητικού συστήματος και πιό 

συγκεκριμένα την ανάπτυξη του μετάνεφρου (six2, cd44), και τη διατήρηση της 

κυτταρικής ομοιόστασης (cacnb4, atxn1) (Εικόνα 19). Φαίνεται λοιπόν πως τα 

γονίδια που ρυθμίζονται και από τους 2 παράγοντες ανήκουν σε λειτουργικά 

διαφορετικές ομάδες από εκείνα που ρυθμίζονται μόνο από το Sall1. 
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7.2.4 Η έκφραση του Sall1 κατά τη διαφοροποίηση εμποδίζει την 

επαγωγή μαρτύρων διαφοροποίησης χωρίς να διατηρεί την έκφραση 

των παραγόντων πλειοδυναμίας 
 

 Από την ανάλυση των μικροσυστοιχειών προέκυψε πως ο παράγοντας Sall1 

δεσμεύεται τόσο σε μεταγραφικά ενεργά όσο και σε μη ενεργά γονίδια με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία ένεδειξη σχετικά με το ρόλο του ως ενεργοποιητής 

ή καταστολέας. Προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω ο ακριβής ρόλος του, ES 

κύτταρα διαμολύνθηκαν σταθερά με το γονίδιο sall1 και επάχθηκε η διαφοροποίησή 

τους με τη μέθοδο του σχηματισμού ΕΒ. Το γονίδιο ήταν κάτω από τον έλεγχο ενός 

υποκινητή που δεν επηρεάζεται κατά τη διαφοροποίηση και η ένθεσή του στο DNA 

των ES τυχαία. Δείγματα mRNA από τις μέρες 0, 3, 4, 5 και 6 της διαφοροποίησης 

και από 3 ανεξάρτητους κλώνους αναλύθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

διατηρώντας την έκφραση του Sall1 σταθερή κατά τη διαφοροποίηση παρατηρείται 

κάποια μεταβολή στο προφίλ έκφρασης σε σχέση με τα διαφοροποιημένα κύτταρα 

αγρίου τύπου (wt). 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 20Α,Β τα επίπεδα mRNA και πρωτεΐνης του Sall1 

παρέμειναν σταθερά κατά τη διαφοροποίηση των κλώνων ενώ μειώθηκαν κατά τη 

διαφοροποίηση των wt ES. Όταν μελετήθηκαν τα επίπεδα mRNA των τριών 

παραγόντων πλειοδυναμίας Nanog, Oct4 και Nr0b1 τα οποία εκφράζονται στα ES, 

είναι στόχοι του Sall1 και η έκφρασή τους μειώνεται κατά τη διαφοροποίηση, 

παρατηρήθηκε πως και στους 3 κλώνους τα επίπεδά τους μειώθηκαν όπως και στα wt 

κύτταρα (Εικόνα 20Γ). Το γεγονός αυτό δείχνει πως η διατήρηση της έκφρασης του 

παράγοντα Sall1 δεν είναι ικανή να διατηρήσει παράλληλα και την έκφραση 

παραγόντων πλειοδυναμίας.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων-στόχων που δεν εκφράζονται 

στην αδιαφοροποίητη κατάσταση αλλά επάγονται κατά τη διαφοροποίηση. Από τη 

λειτουργική κατηγοριοποίηση των μη εκφραζόμενων γονιδίων-στόχων του Sall1 

φάνηκε πως αυτά σχετίζονται με την ανάπτυξη και των τριών βλαστικών στιβάδων 

ενδόδερμα (ενδοκρινικό σύστημα), μεσόδερμα (μυικό, κυκλοφορικό, ουρογεννητικό 

σύστημα) και εκτόδερμα (εγκέφαλος,νευρικό σύστημα). Μετά από ανάλυση των 

επιπέδων mRNA παραγόντων ενδοδερμικής διαφοροποίησης παρατηρήθηκε πως τα 
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Εικόνα 20: (Α) mRNA και πρωτεϊνικά επίπεδα του παράγοντα Sall1 και (B) mRNA 
επίπεδα επιλεγμένων γονιδίων κατά τη διαφοροποίηση εμβρυϊκών σωματίων που  
προέκυψαν από wt ES ή κλώνους οι οποίοι εκφράζουν σταθερά Sall1.  
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επίπεδα έκφρασης του γονιδίου foxa2 αυξήθηκαν φυσιολογικά ενώ φυσιολογική ήταν 

και η επαγωγή δύο ακόμα ενδοδερμικών παραγόντων (gata6, sox17) που δεν ήταν 

στόχοι του Sall1. Όταν μελετήθηκαν παράγοντες εκτοδερμικής διαφοροποίησης 

παρατήρηθηκε πως τα γονίδια otx2 και hoxb8 δεν μπορούσαν να επαχθούν 

φυσιολογικά κατά τη διαφοροποίηση, ενώ ένα άλλο μέλος της οικογένειας Hox 

(hoxa1) εκφράστηκε κανονικά. Τέλος, πιο ισχυρή φαίνεται πως ήταν η ανασταλτική 

δράση του Sall1 επί της μεσοδερμικής διαφοροποίησης, αφού 4 γονίδια τα isl, 

brachyury, hand1 και flk1 παρέμειναν κατεσταλμένα παρουσία Sall1 (Εικόνα 20Γ) 

παρόλο που το τελευταίο δεν ήταν Sall1-στόχος. Άλλοι μάρτυρες μεσοδερμικής 

διαφοροποίησης (bmp2, bmp4) εκφράστηκαν φυσιολογικά.  

 Τα γονίδια της εκτοδερμικής διαφοροποίησης που παρέμειναν κατεσταλμένα 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ματιού (otx2) και των άκρων (hoxb8) χωρίς να 

έχουν κάποια λειτουργική σύνδεση. Αντίθετα, τα γονίδια της μεσοδερμικής 

διαφοροποίησης ανήκουν στο κοινό μονοπάτι της καρδιογένεσης. Η έκφραση του  

γονιδίου brachyury σηματοδοτεί τη δημιουργία του πρώιμου μεσοδέρματος. Στη 

συνέχεια καθώς η διαφοροποίηση προχωρά προς το μονοπάτι της καρδιακής 

διαφοροποίησης εμφανίζονται προκαρδιακά πρόδρομα κύτταρα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την επαγωγή του γονιδίου isl και αργότερα καρδιακά κύτταρα 

επόμενου σταδίου που χαρακτηρίζονται επιπλέον και από την έκφραση των γονιδίων 

flk1 και nkx2.5. Στο σημείο αυτό τα πρόδρομα αυτά κύτταρα ακολουθούν δύο 

κατευθύνσεις. Αυτήν που θα διατηρήσει την έκφραση του flk1 και θα δώσει τελικά τα 

καρδιακό ενδοθήλιο και του λείους μύες και αυτήν που θα διατηρήσει την έκφραση 

του nkx2.5 και θα εμφανίσει επιπλέον και έκφραση του hand1 και θα δώσει τα 

καρδιομυοκύτταρα και λείους μύες. Το γονίδιο nkx2.5 δεν ήταν μεταξύ των στόχων 

του Sall1 και εκφράστηκε κανονικά κατά τη διαφοροποίηση παρουσία Sall1.   

 Η έκφραση των γονιδίων που εμφάνισαν αδυναμία επαγωγής κατά τη 

διαφοροποίηση παρουσία Sall1, μελετήθηκε και κατά την αποσιώπηση του sall1 στην 

αδιαφοροποίητη κατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτή μπορεί να οδηγήσει 

στην επαγωγή τους. Πράγματι, δύο γονίδια, τα brachyury και hand1, εμφάνισαν 

αύξηση στα επίπεδα έκφρασής τους (Εικόνα 21) ενώ τα υπόλοιπα δεν παρουσίασαν 

μεταβολή στα επίπεδα έκφρασής τους. 

 Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει το συμπέρασμα πως η έκφραση 

του παράγοντα Sall1 κατά τη διαφοροποίηση δεν είναι ικανή να διατηρήσει την 

έκφραση των σημαντικότερων παραγόντων πλειοδυναμίας αλλά είναι ικανή να  
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Εικόνα 21: Επίπεδα 
mRNA των γονιδίων 
brachyury και hand1 
μετά από αποσιώπηση 
του sall1. m
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παρεμποδίσει την επαγωγή παραγόντων διαφοροποίησης με σημαντικότερη επίδραση 

στο μονοπάτι καρδαικής διαφοροποίησης. Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο 

γενώματος με τη βοήθεια μικροσυστοιχειών στις παραπάνω συνθήκες, θα 

αποκάλυπτε συνολικά την επίδραση του παράγοντα Sall1 στην επαγωγή των τριών 

κατευθύνσεων διαφοροποίησης. 
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7.2.5 Συζήτηση 
 

 Ο παράγοντας Sall1 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση ενώ καταστέλλεται κατά την έναρξη της διαφοροποίησης για να 

επανεμφανιστεί αργότερα σε διάφορα όργανα όπως η καρδιά, τα νεφρά, ο εγκέφαλος, 

το αυτί, το συκώτι κ.α. Η πολύ υψηλή αρχική έκφραση στην αδιαφοροποίητη 

κατάσταση οδήγησε στην υπόθεση πως ο παράγοντας αυτός διαδραματίζει κάποιο 

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Με 

βάση το γεγονός πως μέλη της οικογένειας Sal έχουν περιγραφεί ως μεταγραφικοί 

ρυθμιστές, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στον πιθανό ρόλο του παράγοντα Sall1 

στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στην αδιαφοροποίητη κατάσταση και την 

ενδεχόμενη συμμετοχή του στο δίκτυο των μεταγραφικών παραγόντων που 

διατηρούν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στην πλειοδύναμη κατάσταση. Τα μέλη του 

δικτύου αυτού συμμετέχουν σε πολύπλοκα σύμπλοκα για την συρρύθμιση γονιδίων 

και πολύ συχνά εμφανίζουν σχέσεις άλληλο- και αυτο-ρύθμισης. 

 Ένας από τους σημαντικότερους ρυθμιστές της πλειοδυναμίας των ES είναι ο 

παράγοντας Nanog ο οποίος προάγει την αδιαφοροποίητη κατάσταση αλλά 

ταυτόχρονα καταστέλλει και τη διαφοροποίηση. Αποσιώπηση του γονιδίου sall1 

οδήγησε στη μείωση των επιπέδων mRNA του αλλά και στη μείωση της 

μεταγραφικής ενεργότητας του υποκινητή του σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που 

προέκυψαν μετά την αποσιώπηση των γονιδίων nanog και oct4 που είναι γνωστοί 

θετικοί ρυθμιστές του. Αντίστοιχα, αποσιώπηση του γονιδίου nanog οδήγησε στη 

μείωση των επιπέδων του Sall1. Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδηλώνουν πως οι 2 

παράγοντες υπόκεινται σε άμεση ή έμμεση θετική αλληλορύθμιση και εμπλέκουν τον 

παράγοντα  Sall1 στο μεταγραφικό δίκτυο των ES. 

 Για να εξεταστεί περαιτέρω ο ρόλος του Sall1 στη διατήρηση της 

αδιαφοροποίητης κατάστασης πραγματοποιήθηκαν πειράματα πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων στα οποία μελετήθηκε η πιθανή αλληλεπίδρασή του με τους τρεις 

βασικούς ρυθμιστές πλειοδυναμίας Nanog, Oct4 και Sox2. Από τον συνδυασμό 

πειραμάτων in vitro και in vivo προέκυψε πως ο παράγοντας Sall1 αλληλεπιδρά 

άμεσα με τους παράγοντες Nanog και Sox2 αλλά όχι με τον Oct4 ακόμα και 

παρουσία των άλλων δύο. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση πως ο 

παράγοντας αυτός είναι μέρος της ομάδας ρύθμισης της πλειοδυναμίας. 
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 Μια πιο λεπτομερής ανάλυση της αλληλεπίδρασης Sall1-Nanog στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν μικρότερα τμήματα των πρωτεϊνικών μορίων αποκάλυψε τις 

περιοχές που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση. Έτσι, από τα τμήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν, η ελάχιστη περιοχή της πρωτεΐνης Nanog που ήταν ικανή να 

αλληλεπιδράσει ισχυρά με το πλήρες μόριο Sall1 ήταν η ακραία καρβοξυτελική (αα 

194-305) ενώ το αμινοτελικό τμήμα πριν το αμινοξύ 107 χάνει πλήρως την ικανότητά 

του να αλληλεπιδράσει. Αντίστοιχα, από τα πρωτεϊνικά τμήματα του Sall1 ισχυρή 

αλληλεπίδραση με το πλήρες μόριο Nanog παρουσίασε η καρβοξυτελική περιοχή (αα 

833-1300) και η αμινοτελική περιοχή που περιείχε το κομμάτι αα 435-680.  Πριν το 

αμινοξύ 435 δεν ανιχνεύθηκε αλληλεπίδραση. 

 Προκειμένου να μελετηθεί στη συνέχεια η λειτουργική σημασία της 

αλληλεπίδρασης αυτής πραγματοποιήθηκε ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης για τους 

2 παράγοντες σε επίπεδο γενώματος και ανάλυση με τη χρήση μικροσυστοιχειών. Η 

ανάλυση αυτή έδειξε πώς οι 2 παράγοντες εντοπίζονται στους υποκινητές 2352 

κοινών γονιδίων-στόχων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στο 62% των 

γονιδίων πρόκειται για συν-δέσμευση, αφού οι 2 παράγοντες εντοπίζονται σε 

απόσταση 0-70bp. Στο υπόλοιπο 38% η απόσταση είναι >70bp και θεωρείται ως 

ανεξάρτητη δέσμευση. Φαίνεται λοιπόν πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των 2 μορίων 

πιθανά λαμβάνει χώρα και στους υποκινητές κοινών γονινδίων-στόχων. Η ομάδα των 

κοινών αυτών γονιδίων περιλαμβάνει τόσο μεταγραφικά ενεργά όσο και μη ενεργά 

γονίδια, κάτι που εμφανίζεται συχνά στα γονίδια-στόχους των παραγόντων 

πλειοδυναμίας που ρυθμίζουν μεταγραφικά άλλα γονίδια. Παρόλα αυτά η κατάσταση 

διαφοροποιείται κάπως στα γονίδια-στόχους του Sall1 που δεν εντοπίζεται το Nanog, 

τα οποία εμφανίζουν αναλογία ανενεργών-ενεργών 2:1. Η κατάσταση της 

μεταγραφικής ενεργότητας των γονιδίων δε φαίνεται να σχετίζεται με την απόσταση 

δέσμευσης των 2 παραγόντων αφού και στις 2 κατηγορίες (0-70 bp, >70 bp) 

εμφανίζονται εξίσου ενεργά και μη ενεργά γονίδια. 

 Η λειτουργική κατηγοριοποίηση των κοινών γονιδίων-στόχων των 

παραγόντων Nanog και Sall1 αποκάλυψε πως τα ενεργά γονίδια είναι κυρίως 

μεταγραφικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των βασικών παραγόντων 

πλειοδυναμίας Nanog, Oct4, Sox2, Sall4, Nr0b1 ενώ τα μη εκφραζόμενα γονίδια 

είναι κυρίως παράγοντες διαφοροποίησης που συμμετέχουν στην ανάπτυξη 

συστημάτων (κυκλοφορικό, μυικό, νευρικό, ενδοκρινικό, ερειστικό), οργάνων 

(καρδιά, εγκέφαλος, άκρα, αυτιά, μάτια, αισθητήρια όργανα) και σηματοδοτικών 
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μονοπατιών (Wnt) καθώς και μάρτυρες μεσοδερμικής διαφοροποίησης. Αντίστοιχη 

ανάλυση των γονιδίων-στόχων στα οποία εμφανίζεται μόνο το Sall1 έδειξε πως τα 

ενεργά γονίδια συμμετέχουν στη γονιδιακή έκφραση, το μεταβολισμό και την 

ενδοκυτταρική μεταφορά πρωτεϊνών και κυστιδίων ενώ τα μη εκφραζόμενα στην 

ανάπτυξη του ουρογεννητικού συστήματος, την οστεοποίηση και την κυτταρική 

ομοιόσταση, διαφοροποιώντας τα λειτουργικά από τα κοινά γονίδια στόχους Sall1-

Nanog.   

 Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση πως τα γονίδια-στόχοι του Sall1 

στην αδιαφοροποίητη κατάσταση σχετίζονται με την ανάπτυξη οργάνων που 

επηρεάζονται κατά την εμφάνιση του συνδρόμου Townes-Brocks και τα οποία 

ανήκουν σε ιστούς που εκφράζεται το Sall1. Αυτό σημαίνει πώς η ρύθμιση που ασκεί 

το Sall1 στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σχετίζεται λειτουργικά με εκείνη που ασκεί 

στους ιστούς αυτούς. Πιθανά η έκφρασή του στην αδιαφοροποίητη κατάσταση να 

συμμετέχει στην καταστολή της διαφοροποίησης προς αυτές τις κατευθύνσεις, στις 

οποίες, όταν αργότερα θα εμφανιστούν κατά την ανάπτυξη του εμβρύου, θα 

επανεκφραστεί για νέα ρύθμιση.  

 Τέλος, για να μελετηθεί πιο λεπτομερώς ο ρόλος του Sall1, εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα που εκφράζουν σταθερά τον παράγοντα αυτό διαφοροποιήθηκαν 

μέσω του σχηματισμού εμβρυϊκών σωματίων και μελετήθηκε η έκφραση 

επιλεγμένων γονιδίων-στόχων. Η ανάλυση αυτή έδειξε πως η διατήρηση της 

έκφρασης του παράγοντα Sall1 κατά τη διαφοροποίηση δεν ήταν ικανή να διατηρήσει 

παράλληλα και την έκφραση παραγόντων πλειοδυναμίας (Nanog, Oct4, Nr0b1, Sall4) 

που είχαν περιγραφεί ως στόχοι του από την ανάλυση των μικροσυστοιχειών. 

Αντίθετα, παρατηρήθηκε παρεμπόδιση της επαγωγής γονιδίων που φυσιολογικά 

εκφράζονται κατά τη διαφοροποίηση. Τα γονίδια αυτά ήταν κυρίως μεσοδερμικής 

διαφοροποίησης isl1, hand1, T, flk1 και συμμετέχουν στο μονοπάτι της καρδιακής 

ανάπτυξης αλλά και εκτοδερμικής, όπως τα otx2 και hoxb8. Το γεγονός πως το Sall1 

είναι ικανό να παρεμποδίσει την έκφρασή των γονιδίων αυτών ακόμα και απουσία 

των κύριων παραγόντων πλειοδυναμίας οι οποίοι καταστέλλονται, φανερώνει έναν 

ενεργό ρόλο του Sall1 στην καταστολή τους.  

 Η αποσιώπηση του Sall1 οδήγησε στην καταστολή του Nanog αλλά η 

παρουσία του κατά τη διαφοροποίηση δεν κατάφερε να διατηρήσει την έκφραση του, 

μπορεί να εξηγηθεί με βάση το γεγονός πως κατα τη διαφοροποίηση συμβαίνουν 

συνολικές αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο που δεν μπορούν να παρεμποδιστούν από 
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έναν παράγοντα. Για παράδειγμα, η ετεροχρωματινοποίηση η οποία συμβαίνει στον 

υποκινητή του Nanog είναι κάτι που ενδεχομένως δε μπορεί να ανασταλλεί από την 

παρουσία του Sall1. Αντίθετα, καταστολή του Sall1 στην αδιαφοροποίητη κατάσταση 

έχει επίδραση στην έκφραση του Nanog καθώς είναι το μοναδικό γεγονός που 

συμβαίνει και η δράση του δεν αποκρύπτεται από άλλες κυτταρικές διαδικασίες.  

Στην περίπτωση των μη εκφραζόμενων γονιδίων ο παράγοντας Sall1 φαινεται 

να παρεμποδίζει την επαγωγή τους κατά τη διαφοροποίηση και να τα διατηρεί 

κατεσταλμένα, ρόλο που πιθανά διαδραματίζει και στην αδιαφοροποίητη κατάσταση. 

Το γεγονός αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με τον υποκυτταρικό εντοπισμό του Sall1 

στην ετεροχρωματίνη και η μη απομάκρυνσή του πιθανά να είναι αρκετή για να μην 

επιτρέψει χρωματινικές αναδιαμορφώσεις στις αντίστοιχες περιοχές για την 

μεταγραφική ενεργοποίηση των γονιδίων. Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο 

γενώματος παρουσία Sall1 κατά τη διαφοροποίηση, θα προσφέρει μια πιο σφαιρική 

άποψη για το ποια μονοπάτια διαφοροποίησης παρεμποδίζονται από την παρουσία 

του.  

Παρόλο που ο παράγοντας αυτός εκφράζεται σε αρκετούς ιστούς, Sall1 

knock-out ποντίκια πεθαίνουν στο εμβρυϊκό στάδιο λόγω βλαβών κατά την νεφρική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η ετερόζυγη έλλειψη ενός αλληλίου του γονιδίου προκαλεί μόνο 

ελαφρά συμπτώματα του συνδρόμου Townes-Brocks. Μια πιθανή εξήγηση για τα 

φαινόμενα αυτά είναι η ύπαρξη μορίων που το υποκαθιστούν λειτουργικά. Ένα τέτοιο 

μόριο ενδέχεται να είναι ο παράγοντας Sall4, ένα άλλο μέλος της οικογένειας Sal, 

που συνεργάζεται με το Sall1 (Sakaki-Yumoto et al., 2006) αλλά και με το Nanog 

(Wu et al., 2006), για τη ρύθμιση κοινών γονιδίων στόχων. Στην πραγματικότητα 

κάποια από τα συμπτώματα του Townes-Brocks οφείλονται στην παρεμπόδιση της 

λειτουργίας του Sall4 από τη μεταλλαγμένη Sall1 πρωτεΐνη. Στην υποκατάσταση της 

λειτουργίας του Sall1 από το Sall4 ενδέχεται να οφείλεται και το γεγονός πως μετά 

την αποσιώπηση του sall1 στην αδιαφοροποίητη κατάσταση παρατηρείται επαγωγή 

μόνο 2 εκ των παραγόντων διαφοροποίησης που επηρεάστηκαν από την 

υπερέκφρασή του κατά τη διαφοροποίηση. 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Η ταχύτητα και η αποδοτικότητα με την οποία ένας αναστολέας των 

απακετυλασών όπως η TSA, κατάφερε να επαναπρογραμματίσει τα εμβρυικά 

βλαστοκύτταρα  και να τα οδηγήσει στη διαφοροποίηση, φανερώνει τον πρωταρχικό 

ρόλο που παίζει η αναδιοργάνωση της χρωματίνης στη διαδικασία αυτή. Η θεωρία 

αυτή ενισχύεται από ευρήματα προσφάτων ερευνών στις οποίες ο αντίθετος 

επαναπρογραμματισμός τελικά διαφοροποιημένων σωματικών κυττάρων σε 

βλαστοκύτταρα με την εξωγενή έκφραση μεταγραφικών παραγόντων, τείνει να 

αντικατασταθεί από τη χρήση αποκλειστικά χημικών ουσιών οι οποίες προκαλούν 

χρωματινική αναδιαμόρφωση. Ο επαναπρογραμματισμός των τροποποιήσεων της 

χρωματίνης φαίνεται πως είναι ικανός να επάγει στη συνέχεια και το αντίστοιχο 

πρότυπο γονιδιακής έκφρασης ανάλογα με την επιθυμητή κατεύθυνση της κυτταρικής 

διαφοροποίησης ή αποδιαφοροποίησης. 

 Για την πλήρη κατανόηση όμως της διαδικασίας αυτής είναι απαραίτητο να 

ταυτοποιηθούν τα γονίδια τα οποία πρέπει να εκφραστούν ή να κατασταλλούν σε 

κάθε περίπτωση. Νέα μέλη προστίθενται καθημερινά στο δίκτυο των παραγόντων της 

πλειοδυναμίας . Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε ο ρόλος του παράγοντα Sall1 ο 

οποίος φάνηκε να δρα ως καταστολέας κυρίως της μεσοδερμικής/καρδιακής 

διαφοροποίησης και να συμμετέχει στο μεταγραφικό δίκτυο των εμβρυικών 

βλαστοκυττάρων συνεργαζόμενος με τους βασικούς παράγοντες πλειοδυναμίας, 

Nanog και Sox2. Η πλήρης χαρτογράφηση του δικτύου θα βοηθήσει στην εύρεση των 

μηχανισμών διατήρησης της ταυτότητας των εμβρυικών βλαστοκυττάρων.  
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Εικόνα Σ1: Επίπεδα mRNA του παράγοντα Nanog μετά από επώαση των εμβρυικών 
βλαστοκυττάρων για 6 και 12 ώρες με TSA σε συγκέντρωση 10, 20 και 50nM. 
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Εικόνα Σ2: Ιεραρχική κατηγοριοποίηση (hierarchical clustering) που απεικονίζει τις 
μεταβολές στο πρότυπο γονιδιακής έκφρασης των εμβρυικών βλαστοκυττάρων μετά 
την επώασή τους με TSA για 6 και 12 ώρες. 
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Εικόνα Σ3: Επαλήθευση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των 
μικροσυστοιχειών έκφρασης για 20 επιλεγμένα γονίδια. 
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Εικόνα Σ4: Τα επίπεδα του Nanog σε κύτταρα που δεν έχουν επωαστεί με TSA (A-
control), κύτταρα που έχουν επωαστεί για 12 ώρες (B-12 hrs TSA) και κύτταρα τα 
οποία καλλιεργήθηκαν 12 ώρες παρουσία και 12 ώρες απουσία TSA (C-12 hrs TSA 
+12 hrs removal) αναλύθηκαν με ενδοκυτταρική χρώση για την πρωτείνη και 
κυτταρομετρία ροής με τη χρήση αντισώματος ενάντια στο Nanog (A,B,C) ή με τη 
χρήση ενός μη ειδικού αντισώματος (D-NS). Οι παραστάσεις δείχνουν την κατανομή 
του φθορισμού, τη μέση ένταση φθορισμού (MFI) και το ποσοστό των κυττάρων 
πάνω(M2)  ή κάτω (M1) από το κταώφλι που τέθηκε με βάση την ένταση της χρώσης 
με το μη ειδικό αντίσωμα.  
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Εικόνα Σ5: Επίπεδα mRNA των γονιδίων oct4, sox2 και zfp42 μετά την επώαση 
εμβρυικών βλαστοκυττάρων με TSA για 6 και 12 ώρες και επιπλέον 6 και 12 ώρες 
μετά την απομάκρυνση της από την καλλιέργεια. 
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Εικόνα Σ6: Επίπεδα HDAC1 στον υποκινητή του Nanog μετά από επώαση των 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων με TSA για 6 και 12 ώρες. 
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Histone deacetylase inhibition in stem cell differentiation<p>A gene profiling study of mouse embryonic stem cells treated with the histone deacetylase inhibitor trichostatin A shows that inhibition of histone deacetylases accelerates the early events of differentiation, by regulating the expression of pluripotency- and differentiation-asso-ciated in an opposite manner.</p>

Abstract

Background: Epigenetic mechanisms regulate gene expression patterns affecting cell function and
differentiation. In this report, we examine the role of histone acetylation in gene expression
regulation in mouse embryonic stem cells employing transcriptomic and epigenetic analysis.

Results: Embryonic stem cells treated with the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A (TSA),
undergo morphological and gene expression changes indicative of differentiation. Gene profiling
utilizing Affymetrix microarrays revealed the suppression of important pluripotency factors,
including Nanog, a master regulator of stem cell identity, and the activation of differentiation-
related genes. Transcriptional and epigenetic changes induced after 6-12 hours of TSA treatment
mimic those that appear during embryoid body differentiation. We show here that the early steps
of stem cell differentiation are marked by the enhancement of bulk activatory histone modifications.
At the individual gene level, we found that transcriptional reprogramming triggered by histone
deacetylase inhibition correlates with rapid changes in activating K4 trimethylation and repressive
K27 trimethylation of histone H3. The establishment of H3K27 trimethylation is required for stable
gene suppression whereas in its absence, genes can be reactivated upon TSA removal.

Conclusion: Our data suggest that inhibition of histone deacetylases accelerates the early events
of differentiation by regulating the expression of pluripotency- and differentiation-associated genes
in an opposite manner. This analysis provides information about genes that are important for
embryonic stem cell function and the epigenetic mechanisms that regulate their expression.

Background
Embryonic stem (ES) cells have attracted intense interest
because they offer great promise for tissue regeneration in

cell-based therapies. In addition, they provide an excellent
experimental system to study development and differentia-
tion using in vivo and in vitro strategies.
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ES cells can be cultivated in vitro while retaining their undif-
ferentiated character and self-renewing capacity [1,2]. Signal
transduction mechanisms implicated in self-renewal are the
LIF/Stat3 pathway for murine ES cells [3], and bone morpho-
genetic protein [4] and the Wnt pathway [5] for both mouse
and human stem cells. Intrinsic factors that maintain self-
renewal include the transactivators Oct4, Sox2 and Nanog [1].
The three transcription factors form a regulatory circuit that
has auto- and cross-regulatory activities [6] and is associated
with both active and silenced genes [6,7]. This initial 'stem-
ness core' has been recently extended by the addition of Klf4
[8] and Sall4 [9]. Moreover, novel factors that contribute to
pluripotency have been identified using an RNA interference
approach [10] or Nanog affinity co-purification strategies
[11]. These new discoveries suggest that regulation of stem-
ness may be far more complex than previously thought.

Superimposed on this genetic program, epigenetic mecha-
nisms may also determine the composition of the stem cell
transcriptome. Post-translational modifications of histones
are indicative of chromatin structure and regulate gene acti-
vation and repression during development [12,13]. For exam-
ple, lysine acetylation of various residues on histone H3 and
H4 and lysine methylations of H3K4, H3K36 and H3K79 are
involved in transcriptional activation whereas methylation of
H3K9, H3K27 and H4K20 are linked to transcriptional
silencing [14]. The chromatin of ES cells has a characteristic
structure of increased accessibility compared to differenti-
ated cells, due to fewer and loosely bound histones and archi-
tectural proteins [15]. Trimethylation of K4 and K27,
mediated by Trithorax and Polycomb groups, respectively,
have important functions in the determination of stem cell
state and differentiation commitment [16,17]. Lineage-spe-
cific genes, which are silenced in the undifferentiated state by
polycomb complexes [18,19], are 'bivalently' marked with
both modifications [16,17,20-22]. This mark is considered a
means of keeping developmental genes poised for rapid acti-
vation during stem cell differentiation [20,21], although it is
neither a unique feature of ES cells [16,17,23] nor a prerequi-
site for rapid transcriptional response [17]. These findings
suggest that epigenetic mechanisms have important roles in
stem cell identity [24,25], but may also guide differentiation
and fate decisions [26,27].

In this light, molecular tools that disrupt global epigenetic
mechanisms have the potential to reveal the broader spec-
trum of genetic circuits operating in stem cells. Among them,
the pharmacological agent Trichostatin A (TSA) is particu-
larly potent, inhibiting the enzymatic activity of deacetylases
and thus promoting histone acetylation. TSA, by its universal
action, provides an entry-point for an overall assessment of
the importance of histone modifications on stem cell biology.

To evaluate the importance of histone acetylation on ES cell
differentiation, we treated cells with the histone deacetylase
inhibitor TSA and examined gene expression changes using

Affymetrix gene chips and epigenetic changes using chroma-
tin immunoprecipitation (ChIP) assays. TSA treatment leads
to down-regulation of Nanog along with a large group of
genes that are characteristic of the undifferentiated state and
up-regulation of mesodernal and neuro-ectodermal marker
genes. We show here that TSA accelerates the early stages of
stem cell differentiation by the global increase of activatory
histone modifications and gene-specific changes in the bal-
ance between K4 and K27 trimethylations. Both gene expres-
sion and epigenetic changes resemble those that appear
during embryoid body differentiation.

Results
Inhibition of histone deacetylase activity induces 
phenotypic changes and Nanog suppression in 
undifferentiated ES cells
To examine the role of histone acetylation on the differentia-
tion state of mouse ES cells, we employed the histone deacety-
lase inhibitor TSA. We first tested the effect of different TSA
concentrations on the mouse CGR8 ES cell line cultivated in
the presence of LIF. When 10-50 nM concentrations were
used, we observed morphological changes that depended on
the concentration and duration of the treatment (not shown).
Figure 1a shows a phase contrast morphology and alkaline
phosphatase staining (ALP) of mES cells subjected to 50 nM
TSA for 12 h. Control cells form round and compact colonies,
which stain > 90% positive for ALP. After treatment with 50
nM TSA for 12 h, 70% of the colonies are disrupted and the
cells become flattened and negative for ALP; the other 30%
show a loose morphology containing a mixed population of
ALP-positive and -negative cells.

To identify possible molecular changes underlying the TSA-
induced phenotypic transformation, we analyzed the expres-
sion of Nanog, one of the master regulators of ES cell identity.
Nanog is down-regulated by TSA in a dose-dependent man-
ner, with a concentration of 50 nM having maximal effect
(Figure S1A in Additional data file 1). Figure 1b shows that
Nanog mRNA levels decline very rapidly starting within the
first 2 h of treatment with 50 nM TSA and are minimal by 4 h.
Nanog protein levels drop with slower kinetics (Figure 1b).
Similar to Nanog, Oct4 and Sox2 mRNA (Figure S2 in Addi-
tional data file 1) and protein levels (Figure S1B in Additional
data file 1) were reduced during TSA treatment.

In order to test if the rapid Nanog suppression is due to tran-
scriptional silencing, we examined the effect of TSA on the
activity of different Nanog promoter fragments cloned in
front of the luciferase reporter gene (Figure 1c). Two Nanog
promoter fragments extending 966 or 220 bp upstream from
the transcriptional start site are both suppressed by TSA (Fig-
ure 1c, -966, -220). The proximal promoter has higher activ-
ity, possibly because it is deprived of negative regulatory
elements that reside within upstream regions. Interestingly,
when the Nanog enhancer, located 5 kb upstream of the
Genome Biology 2008, 9:R65
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Cell morphology and Nanog xpression after TSA treatmentFigure 1
Cell morphology and Nanog expression after TSA treatment. (a) ES cells were treated with 50 nM TSA for 12 h and then released from TSA for an 
additional 12 h. Cell morphology and ALP staining of the three states (ES control, ES+TSA and ES re are shown. (b) Nanog mRNA and protein levels after 
2, 4, 6 and 12 h of TSA treatment (50 nM). (c) Luc activity of Nanog promoter/enhancer domains. ES cells were transfected with the indicated fusions of 
Nanog promoter/enhancer fragments to the luciferase reporter gene. Transfected cells were treated with TSA for 0, 4 and 8 h.
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transcription start site and containing a Nanog auto-regula-
tory site [28], is fused to the -966 promoter (Figure 1c, enh/-
966), it produces a stronger element that is more robustly
repressed by TSA than either of the two promoter fragments
(Figure 1c). These findings suggest that loss of Nanog expres-
sion after TSA treatment is due to transcriptional repression.
Moreover, it appears that the effect is mediated by both the
proximal promoter, which harbors a composite Oct-4/Sox2
binding site known to regulate Nanog expression [29,30], and
the distal enhancer where Nanog binding sites reside [28].

Microarray analysis of the global TSA effects
The observed morphological effects of TSA and Nanog repres-
sion might be indicative of a global and rapid assault on the
self-renewal capacity of ES cells, with possibly a simultaneous
launch of differentiation. To test this idea, we performed
Affymetrix microarray analysis using RNA samples isolated
after TSA treatment of ES cells for 6 h to gauge early events
and 12 h to test putative secondary effects. The data show
extensive changes in the ES transcriptome (Additional data
file 2), suggesting that a large fraction of the genome was
transcriptionally reprogrammed. Of the differentially
expressed genes in TSA-treated compared to control ES cells,
792 genes were down-regulated and 1,376 up-regulated at the
2-fold change cut-off value (Additional data file 2). The gene
chip data were validated by real time RT-PCR for 20 selected
genes (Figure S3 in Additional data file 1).

A selection of up- and down-regulated genes is presented in
Table 1. The category of down-regulated genes contains those
encoding important regulators of pluripotency, including
Nanog, Sall4, Klf4, Sox2 and Oct4, and other genes typical of
the undifferentiated state, such as Rex1/Zfp42, FoxD3, Gdf3,
Nr0b1, Eras, Rif1, Tbx3 and Esrrb [2]. It also contains genes
encoding a group of chromatin and transcription regulators,
such as the histone acetyltransferase PCAF, the H3K9 methyl
transferase Suv39, the H3K9 demethylases Jmjd1a and
Jmjd2c, the H3K27 demethylase Utx, the Polycomb factors
Bmi1, Cbx5, Suz12 and Eed (Table 1) and the transforming
growth factor-β/activin signaling pathway members Inhbb,
Gdf3 and Lefty2. Among the early and strongly TSA-
supressed genes are Sall1, Gli2 and Klf2, which have not been
previously associated with regulation of pluripotency and
may be novel candidates.

In the category of up-regulated transcripts, we detected:
genes of the neural lineage, such as Hoxa1, Hoxb13, Nnat,
and Mbp; genes of the hematopoietic lineage, for example,
Mlf1; vascular and neuronal differentiation related genes like
Pdgfrβ; a group of genes encoding histones, including the dif-
ferentiation-specific histone H1f0; and genes encoding the
connective tissue growth factor Ctgf and the endothelial-spe-
cific receptor Edg3. In addition, TSA activates the immediate-
early response genes Egr1, Fos and JunB, which have been
associated with cell proliferation, differentiation, transforma-
tion and apoptosis.

To narrow down the genes under study, we focused on the
most significant changes and chose to analyze genes with
expression changes equal to or greater than four-fold. Using
this gene list we performed a hierarchical clustering in order
to uncover genes that respond similarly to TSA treatment,
pointing to a possible functional interconnection (Figure 2a;
Figure S4 in Additional data file 1). This analysis showed the
existence of two major clusters of down-regulated (cluster 1)
and up-regulated (cluster 2) genes and unveiled a further
division of each cluster into two subclusters (Additional data
file 3). Subclusters 1b (117 transcripts) and 2a (111 transcripts)
show major changes at 6 h whereas subclusters 1a (60 tran-
scripts) and 2b (112 transcripts) do so at 12 h. To functionally
categorize the gene clusters and subclusters, we used the
Database for Annotation, Visualization, and Integrated Dis-
covery (DAVID) [31] to obtain Gene Ontology annotations for
the category of 'biological process' (Table 2). Down-regulated
transcripts (subclusters 1a and 1b) contain genes that fall in
the categories of metabolism (Cbr3, Tdh, Enpp3, Cacna1a,
Cul1), development/morphogenesis (Nanog, Nr0b1, Sall1,
Gli2, Lefty1, Lefty2) and growth (Gdf3, Gja1, Socs2, Inhbb).
In addition, genes from subcluster 1b fall in the category of
transcription (Tcfap4, Gtf2I, Ubtf, Suv39h1). Up-regulated
genes from the early-induced subcluster 2a participate in
neural system development (Sema4f, Hoxa1, Stxbp1),
whereas subcluster 2b (induced after 12 h) contains genes
that take part in angiogenesis and hemopoiesis. Additionally,
subcluster 2a members participate in cell organization/bio-
genesis (CenpJ, Tubb2a, Sept4) and intracellular signaling
(Edg3, Rnd1, Mknk2), while subcluster 2b members have
been implicated in metabolism (Hsdl2, Tgm2, Pygl), chro-
mosome organization, that is, nucleosome and chromatin
assembly/disassembly, (H1h2bf, H1h2bc, H12bp, H2h2be,
H1fx) and antigen processing (H2-T3, H2-K1, CD74).

An overview of the various gene function categories is shown
as pie charts for clusters 1 and 2 in Figure 2b. Comparison of
the pie chart representations between up- and down-regu-
lated genes reveals some interesting differences. For exam-
ple, regulators of cell cycle, cell growth and transcription are
represented in the cluster of down-regulated genes, suggest-
ing a strong effect of TSA treatment on the self-renewal
machinery. On the other hand, signaling and adhesion mole-
cules become evident in the pie chart of induced genes, indi-
cating the appearance of new response mechanisms to
environmental cues. A full list of genes from each subcluster
and the corresponding biological process annotations are
included in Additional data files 3-7.

Histone deacetylase inhibition effects resemble gene 
expression changes appearing during embryoid body 
differentiation
To examine how gene expression modulation caused by TSA
corresponds to changes taking place during the 'natural' in
vitro differentiation process, we placed ES cells in hanging
drops to form embryoid bodies (EBs) and allowed them to dif-
Genome Biology 2008, 9:R65
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Table 1

Functional annotation (biological process) and mRNA fold change of selected TSA (6 and 12 h) down- and up-regulated genes

Gene symbol Fold change 0 to 6 
hrs TSA

Fold change 0 to 12 
hrs TSA

F-test_p-value Function (biological process)

Inhbb -11.91 -11.93 2.33E-08 Growth

Sall1 -10.95 -16.09 1.06E-05 System development

Nanog - 9.87 -15.24 2.27E-05 Stem cell division

Gdf3 - 8.11 -12.56 9.83E-07 Growth

Lefty2 - 5.7 -16.58 6.87E-06 Development

Gli2 - 5.61 -8.38 4.34E-08 Regulation of transcription, DNA-dependent

Klf2 - 4.73 -10.39 4.48E-08 Positive regulation of transcription

Zfp42/Rex - 4.62 -5.00 1.01E-05 Regulation of transcription, DNA-dependent

Foxd3 - 4.59 -4.66 3.74E-05 Regulation of transcription, DNA-dependent

Tbx3 - 4.46 -6.10 9.29E-05 Development, cell aging, negative regulation of transcription

Eras -4.22 -5.94 3.11E-06 Small GTPase mediated signal transduction

Nr0b1 -4.11 -13.39 1.70E-06 Negative regulation of transcription

Rif1 -4.03 -3.82 1.54E-04 Response to stress, chromosome maintenance

Lefty1 -3.66 -9.11 1.13E-06 Development, cell growth

Suv39h1 -3.50 -4.87 2.38E-06 Chromatin assembly or disassembly, chromatin modification

Sall4 -3.47 -3.34 2.47E-03 Stem cell pluripotency

Utx -3.61 -2.81 1.68E-04 Chromatin modification

Pcaf -3.29 -5.15 3.79E-05 Regulation of transcription, DNA-dependent

Bmi1 -3.39 -1.80 2.39E-06 Chromatin modification, somatic stem cell division, development

Klf4 -3.02 -4.09 1.59E-06 Regulation of transcription, DNA-dependent

Fgf4 -2.95 -3.47 2.23E-06 Stem cell maintenance, regulation of cell cycle

Zic3 -2.87 -3.28 2.38E-05 Regulation of transcription

Esrrb -2.64 -4.26 2.96E-04 Regulation of transcription, DNA-dependent

Sox2 -2.43 -1.63 2.03E-04 Cell fate specification, regulation of transcription, DNA-dependent

Jmjd1a -2.20 -2.94 8.14E-08 Chromatin modification

Suz12 -2.10 -1.87 1.58E-03 Chromatin modification

Jmjd2c -2.20 -2.27 2.28E-04 Chromatin modification

Tcl1 -1.85 -3.13 1.09E-04 Regulation of transcription

Eed -1.80 -2.05 2.37E-05 Imprinting

Cbx5 -1.42 -2.21 1.76E-03 Chromatin assembly or disassembly

Pou5f1 -1.09 -1.74 6.04E-04 Stem cell maintenance

Egr1 28.37 40.75 1.53E-06 Regulation of transcription, DNA-dependent

H1f0 13.39 22.33 4.45E-06 Nucleosome assembly

Hist1h1c 12.34 17.88 1.01E-03 Nucleosome assembly, chromosome organization and biogenesis

Pdgfrb 9.78 10.77 3.98E-06 Protein tyrosine kinase signaling pathway

Fos 8.02 11.35 9.00E-07 Regulation of cell cycle, regulation of transcription, neurogenesis

Ndrg4 7.87 8.15 9.85E-06 Cell differentiation, development

Hist3h2a 5.98 11.17 7.97E-04 Nucleosome, chromosome

Creg1 4.65 5.32 2.84E-06 Regulation of transcription, DNA-dependent

Ttll1 4.47 5.13 7.84E-06 Protein modification

Nnat 4.05 8.37 1.04E-03 Development

Hoxa1 4.05 5.34 8.61E-06 Anterior/posterior pattern formation, hindbrain development

Edg3 3.88 4.82 1.53E-04 G-protein signaling, positive regulation of cell proliferation

Cacna1b 3.83 7.21 8.76E-04 Neurotransmitter secretion, regulation of heart contraction
Genome Biology 2008, 9:R65
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ferentiate without LIF. We then analyzed the mRNA levels of
six genes from Table 1 that are strongly affected, negatively or
positively, by TSA. These genes were those encoding Nanog,
the spalt homologue Sall1, the orphan nuclear receptor
Nr0b1, the vascular and neuronal differentiation related

receptor Pdgfrβ, and the hematopoietic lineage switch gene
Mlf1 and the homeotic Hoxa1 gene. Figure 3a shows that TSA
causes a very rapid repression of Nanog, Nr0b1 and Sall1, a
rapid but more gradual induction of Pdgfrβ and Hoxa1, and a
late increase of Mlf1 mRNA levels.

Idb2 3.49 7.12 3.42E-04 Development, heart development, lymph gland development

Hoxb13 3.33 4.45 6.74E-06 Pattern specification, organogenesis, regulation of growth

Cacna1h 3.15 5.50 1.45E-05 Calcium ion transport

Cbx4 3.14 4.85 5.13E-05 Chromatin assembly or disassembly, chromatin modification

Sirt7 2.69 2.68 1.05E-04 Chromatin silencing, regulation of transcription, DNA-dependent

Mlf1 2.29 12.44 6.88E-05 Cell differentiation

Ctgf 2.12 9.88 6.80E-04 Ossification, angiogenesis, regulation of cell growth, cell adhesion

Cbx2 1.81 2.00 6.16E-05 Chromatin assembly or disassembly, chromatin modification

Wif1 1.41 6.33 2.38E-06 Negative regulation of Wnt receptor signaling pathway

Table 1 (Continued)

Functional annotation (biological process) and mRNA fold change of selected TSA (6 and 12 h) down- and up-regulated genes

Gene expression changes after TSA treatment and functional annotation of affected genesFigure 2
Gene expression changes after TSA treatment and functional annotation of affected genes. (a) Hierarchical cluster analysis of the TSA-induced 
transcriptome. The numbers 1, 2, and 3 at the top represent three biological replicates of the experiment. Brackets on the left mark the two major 
clusters of down-regulates (cluster 1) and up-regulated (cluster 2) genes. Brackets on the right mark the subclusters of the four different expression 
profiles observed, that is, down-regulation after 12 h of TSA treatment (subcluster 1a) or after 6 h (subcluster 1b), and up-regulation after 6 h (subcluster 
2a) or 12 h (subcluster 2b). (b) Pie charts representing the functional annotation of up- or down-regulated genes. Transcripts differentially expressed by ≥ 
4-fold after 6 or 12 h of TSA treatment were used for all the above experiments.
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During embryoid body differentiation, suppression or induc-
tion of individual genes takes place in distinct time frames. To
compare the TSA effect with EB differentiation, days 4 and 8
were chosen as the most indicative even though gene expres-
sion changes were observed earlier (EBs days 2 and 3).
Nanog, Nr0b1 and Sall1 were also found to be repressed dur-
ing EB formation whereas Pdgfrβ, Mlf1 and Hoxa1 genes were
activated. (Figure 3b). Therefore, the expression of these
genes in embryoid bodies is regulated in the same direction as
after TSA treatment, albeit at much slower paces (Figure 3b).
This was true for the majority of genes checked so far.

The effect of TSA is partially reversible
We next asked if the differentiation imposed by TSA is revers-
ible. To answer this question, ES cells were treated with TSA
for 12 h and then cultured for an additional 6 and 12 h without
TSA (ES re). We observed that the morphological changes
induced by TSA were gradually reversed with the emergence
of compact colonies (approximately 70% of the control),
which are indicative of the undifferentiated state (Figure 1a,
ES re). These colonies stain weakly for ALP in their center
(Figure 1a). RT-PCR analysis demonstrated that the
expression of Nanog, Mlf1, Hoxa1 and Pdgfrβ was fully

reversed to pre-treatment, undifferentiated ES cell levels
(Figure 3a). In contrast, the mRNA levels of Nr0b1 and Sall1
did not recover fully. In agreement with the reduction of
Nanog mRNA, FACS analysis showed that the population of
cells expressing Nanog above control antibody levels was
reduced by TSA and then recovered upon release from TSA
treatment (Figure S5 in Additional data file 1). Further analy-
sis of three well characterized pluripotency factors, Oct4,
Sox2 and Zfp42/Rex1, revealed that the mRNA levels of Oct4
and Sox2 but not of Zfp42/Rex1 were restored after TSA
removal (Figure S2 in Additional data file 1). In conclusion,
although the morphological changes that are caused by TSA
treatment are largely reversed, expression of individual genes
can undergo either fully or partially reversible alterations.
The partial return to the ES cell phenotype suggests that his-
tone deacetylase inhibition alone does not appear to fully
commit ES cells to differentiation.

In order to examine the competence of the 'ES re' cells to con-
tribute to the three germ layers, we placed them in hanging
drops and observed that they formed EBs of normal
morphology. We then checked for expression of markers of
the three germ layers, endoderm (Sox17), mesoderm (Brach-

Table 2

Major functional categories of the four subclusters from the hierarchical clustering (Figure 2b) and the respective genes

Subcluster Genes Function

1a Lefty1, Lefty2, Nr0b1, Mcf2, Notch4, Metabolism

Foxh1, Ubtf, Gtf2i, Tdh, Upp1, Fkbp9, Development: embryonic, tube

Enpp3, Socs2, Cacna1a, Pycard, Enah, Morphogenesis

Lef1, Esrrb, Rnf125, Ddc, Bcat1, Dpp4, Pattern specification

Ptpmt1, Ctbp2, Pml, Ptbp2, Hnrpa2b1 Cell differentiation

Growth

1b Nanog, Tbx3, Sall1, Gdf3, Klf3, Klf4, Metabolism

Zic3, Zic5, FoxD3, Gli2, Gja1, Otx2, Transcription

Zbtb7a, Nsd1, Arid1a, NFIb, Pitx2, Rarg, Suv39H1, Cul1, Ppap2b, 
Pdgfc, Tns3,

Development: embryonic, organ, tube

Inhbb, Fn1, Tcfap4, Nr5a2, MllT6, Irf2bp2, Pcaf, Zfp42, Zmynd11, 
Ncor1,

Morphogenesis: embryonic, organ, tube

MllT10, Tgif, Trps1, Emp1, Pkd2, Spry2, Cell proliferation

Gjb3, Fgf4, Vegfc, Hsd17B11, Cbr3, Growth

Fbxo15, Dusp27, Frrs1, Cdk6, Epb4.9, Irak3, Spry4, Manba, Folr1

2a Sema4f, Mbp, Cnp, Stxbp1, Hoxa1, Fos, Farp2, Sept4, Krt1-18, H1f0, 
Tubb2a,

Cell organization and biogenesis

Dnajc12, Cenpj, Spire1, Pappa2, Sh2b2, Tax1bp3, Rnd1, Arhgap29, 
Edg3, Mknk2, Errf1, Rap40b, Pdgfrb

System development: nervous system development; neurogenesis; 
cell development

Intracellular signaling

2b Id2, Id4, Wif1, Hoxb13, Prkar1b, Prkar2b, Metabolism

Zfp36, Cd74, Thy1, Serpine1, Dhcr7, Pdlim7, Ctgf, Mlf1, Lgals1, Kif3a, 
Irf8, Hsdl2, H1h2bf, H1h2bp, H1h2bc, H2h3c1, Junb, Cbx4, Hspa1a, 
Hspa1b, Hspa2, Acaa1b, H1fx, Psmb9, H2-T3, H2-K1, Hist1h2bn

Development: organ development/morphogenesis; vasculature 
development; angiogenesis; hemopoiesis/blood vessel development

Cell differentiation

Chromosome organization

Immune response
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yury) and ectoderm (Mash1). As shown in Figure 4, Sox 17
and Mash1 followed the same expression patterns as in wild-
type cells whereas Brachyury was up-regulated one day later
than in wild-type cells. These results show that 'ES re' cells are
still capable of acquiring either one of the three cell fates.

Histone modification changes correlate with gene 
expression reprogramming
To gain insight into the molecular mechanisms whereby TSA
triggers stem cell differentiation, we analyzed the dynamics of
histone H3 modifications after TSA treatment and compared
them to changes taking place during EB formation. In both
cases, we observed an increase in the global amounts of two
activatory modifications, H3 acetylation and K4 trimethyla-
tion and a decrease in repressive K27 trimethylation (Figure

Expression patterns of selected genes in TSA-treated ES cells and EBsFigure 3
Expression patterns of selected genes in TSA-treated ES cells and EBs. 
mRNA levels of Nanog, Sall1, Nr0b1, Pdgfrb1, Mlf1 and Hoxa1 in: (a) ES 
cells treated with 50 nM TSA for 6 and 12 h. After 12 h of treatment, TSA 
was removed and cells were cultivated for an additional period of 6 and 12 
h. (b) EBs 0, 4 and 8 days old. Control mRNA levels (0 h TSA/0 days EBs) 
were set to 1 and normalized with glyceraldehyde phosphate 
dehydrogenase. mRNA levels were analyzed with real-time PCR.
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mRNA levels of Sox17, Brac and Mash1 during EB formation of control and released ES cells (ES re)Figure 4
mRNA levels of Sox17, Brac and Mash1 during EB formation of control and 
released ES cells (ES re). Control and released ES cells grown at clonal 
density were placed in hanging drops to form EBs. mRNA levels of the 
indicated genes were measured using real time RT-PCR analysis and were 
normalized to Hprt.
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5). These results show that TSA treatment instigates a global
enhancement of activation-linked epigenetic marks that also
appears during the natural ES cell differentiation process.

However, analysis of individual genes using ChIP assays
uncovered a complex, gene-specific pattern of histone modi-
fications (Figure 5). In this experiment, we first examined the
histone modifications on the promoters of three genes that
were up-regulated by TSA, namely Pdgfrβ, Mlf1 and Hoxa1
(Figure 3a). During activation of Pdgfrβ and Mlf1 by TSA, we
detected an increase in H3 acetylation and H3K4 trimethyla-
tion and a decrease in H3K27 trimethylation (Figure 6a).
Analysis during EB formation (Figure 6b) gave similar
results. In contrast, we found that the neural lineage gene
Hoxa1 had significant concurrent activatory (K4) and
suppressive (K27) methylations in the undifferentiated state
(in agreement with the bivalent structure model [20]). Upon
activation by TSA, we observed a reduction in K27 trimethyl-
ation levels and maintenance of K4 trimethylation and H3
acetylation levels. Thus, activation of Hoxa1 expression after
TSA treatment relies on loss of suppressive modifications.
Hoxa1 expression during EB differentiation is correlated with
a transient increase in H3 acetylation, matching the Hoxa1
maximal activation (Figure 3a), and a transient decrease in
K27 trimethylation (Figure 6b). In contrast to this finding,
another study [32] has reported that TSA-induced activation
of Hoxa1 is not correlated with a drop in K27 trimethylation.
However, in that case, ChIP analysis was performed on a
retinoic acid-regulated enhancer at the 3' end of the gene as

opposed to our analysis, which is based on the 5' promoter
region, proximal to the transcriptional start site.

ChIP analysis was also performed for genes down-regulated
by TSA treatment. Along with Nanog mRNA repression, we
detected a gradual decrease of H3 acetylation and an abrupt
drop in H3K4 trimethylation of its promoter without an
increase in the repressive H3K27 trimethylation (Figure 6a).
During EB differentiation, Nanog inactivation similarly cor-
relates with a decrease in both H3 acetylation and H3K4 tri-
methylation, but in this case gene suppression is also
accompanied by an increase in H3K27 trimethylation (Figure
6b). Unlike Nanog, repression of Nr0b1 was accompanied by
a robust increase in H3K27 trimethylation, and no significant
decrease of either acetylation or H3K4 trimethylation (Figure
6a). In EBs, H3K27 trimethylation was also increased but
both activatory modifications were reduced. Finally, the Sall1
promoter represented an intermediate situation of repres-
sion, connected to a strong decrease in acetylation, a decrease
in H3K4 trimethylation and a rise in H3K27 trimethylation
(Figure 6a). Similar changes accompany Sall1 deactivation
during EB differentiation.

Trimethylation of K27 is catalyzed by Enhancer of Zeste 2
(Ezh2), a methyl-transferase component of the PRC2 com-
plex. Employing ChIP assays, we confirmed the recruitment
of Ezh2 on Nanog, Sall1 and Nr0b1 promoters (Figure 7a), in
agreement with the appearance of K27 trimethylation during
suppression either by TSA or in EBs (Figure 6a,b). Gene acti-
vation or repression of all six genes in both TSA-treated ES
cells and EBs correlates with a respective increase or decrease
in promoter-bound RNA polymerase II (Figure 6a,b). These
results indicate that the observed chromatin modifications
correlate well with the expected recruitment of
transcriptional regulators and enzymes to the corresponding
gene promoters.

Correlating ChIP data with changes in mRNA levels, it
appears that H3K27 trimethylation might predispose individ-
ual genes for stable repression. For example, Sall1 and Nr0b1,
which show an increase in H3K27 trimethylation following
addition of TSA (Figure 6a), do not regain full expression
after release from TSA (Figure 3a). Nanog, on the other hand,
which is not marked by H3K27 trimethylation when
repressed, regains full expression following TSA release. To
further strengthen this idea, we prepared chromatin samples
from cells treated with TSA for 12 h and then released for 6
and 12 h. ChIP analysis shows that H3K27 trimethylation
induced by TSA is maintained on the Nr0b1 promoter and,
partially, on the Sall1 promoter even after TSA removal (Fig-
ure 7b), in agreement with the irreversible repression of the
two genes (Figure 3a). Collectively, by analyzing six different
genes during TSA treatment and EB formation, we have
encountered similar but gene-specific combinations of
promoter chromatin modifications that correlate with
expression state.

Analysis of bulk histone modifications in TSA-treated ES cells and EBsFigure 5
Analysis of bulk histone modifications in TSA-treated ES cells and EBs. 
Global levels of histone H3 acetylation (acH3), and lysine 4 (3mK4) and 
lysine 27 (3mK27) trimethylation, employing immunoblotting with specific 
antibodies. Equal loading was controlled with Coomassie blue staining.

EBsTSA

acH3

3mK4

3mK27

0      6     12 0      4     8  

hrs days

acH3

3mK4

3mK27

0      6     12 0      4     8  0      6     12 0      4     8  

hrs days
Genome Biology 2008, 9:R65



http://genomebiology.com/2008/9/4/R65 Genome Biology 2008,     Volume 9, Issue 4, Article R65       Karantzali et al. R65.10
Discussion
ES cells can differentiate along various pathways and this
process is linked to their unusually open chromatin structure
[24]. In this report, we have undertaken a transcriptomic
approach in order to analyze how histone deacetylase inhibi-
tion affects the self-renewal activity or differentiation of
mouse ES cells. In parallel, we have examined histone modi-
fication changes that correlate with transcriptional
reprogramming.

Gene expression profiling following histone deacetylase inhi-
bition in ES cells revealed two major gene clusters: genes
highly expressed in undifferentiated cells that are suppressed
by TSA and genes not expressed in ES cells that are activated
by TSA. Expression levels of these genes change in an oppo-
site way. This may reflect a cross-regulation between genes of
the two clusters, or the existence of common regulators that
modulate the simultaneous repression or induction of selec-
tive targets. The second possibility seems valid in the light of
the discovery that binding of Nanog/Oct4/Sox2 complexes to

Histone modification changes and RNA polymerase (Pol) II levels on gene promoters during TSA treatment and EB formationFigure 6
Histone modification changes and RNA polymerase (Pol) II levels on gene promoters during TSA treatment and EB formation. Histone modifications (H3 
acetylation (acH3), and lysine 4 (3mK4) and lysine 27 (3mK27) trimethylation) and Pol II levels on the promoters of (a) activated genes (Pdgfrβ, Mlf1, 
Hoxa1) and (b) repressed genes (Nanog, Nr0b1, Sall1) during TSA treatment (left) or EB differentiation (right). Modification levels were estimated using 
ChIP assays. Results are expressed as percent of the input chromatin.
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promoter regions maintains different gene targets in either
active or inactive states [6].

Nanog, among other genes encoding pluripotency factors, is
an early and strongly (approximately 15-fold) TSA-sup-
pressed gene. Studying the activity of different Nanog pro-
moter/enhancer regions, we found that this effect is
transcriptional and depends on the proximal promoter (-220
kb) and the distal enhancer (-5 kb). Oct4 and Sox2 are known
regulators of the Nanog proximal promoter. Since the genes
for Oct4 and Sox2 are only weakly repressed, it is unlikely that
they are the main mediators of the TSA effect on the Nanog
promoter. A fine, site-specific, mutational analysis could clar-
ify the regulatory elements targeted by TSA, as well as the
cognate DNA binding factors.

Our microarray analysis indicates that histone deacetylase
inhibition induces the exit from the undifferentiated state as
revealed by the suppression of most known pluripotency fac-
tors (Tables 1 and 2). Therefore, we propose that many other

genes in this category, that is, those suppressed by TSA, might
also be involved in the regulation of self-renewal. Despite the
swift loss of many pluripotency factors, induction of differen-
tiation was not directed to a particular lineage. Instead, we
detected up-regulation of various genes associated with neu-
ral and mesodermal, but not endodermal, differentiation,
indicating that TSA leads cells to an intermediate stage
between the undifferentiated and the finally differentiated
states.

Histone deacetylase inhibition induces gene expression
changes and chromatin modifications that also take place
during the 'natural' differentiation process, albeit in a com-
pressed time frame. For example, changes appearing within
12 hours of TSA treatment manifest during an eight-day
period of EB differentiation. On a global scale, the TSA effects
include increases in the activating modifications histone H3
acetylation and K4 trimethylation and a concomitant loss of
the repressive K27 trimethylation. As previous studies have
shown that undifferentiated ES cells bear increased activa-
tion marks when compared to their differentiated descend-
ants [15], our results suggest that before full commitment to a
differentiated phenotype, there might be a window of chro-
matin 'over-permissiveness' characterized by an increase in
activation marks (Figure 5). TSA might facilitate this tran-
sient phase, thus accelerating cell differentiation, possibly by
reorganizing the chromatin structure [33].

TSA can have different effects depending on the dose and
duration of the treatment and the target cell differentiation
state. Brief treatment with 300 nM TSA provoked changes in
the allelic chromatin conformation of the imprinted U2af1-
rs1 locus in mouse ES cells but not fibroblasts [34]. In another
report [35], the addition of TSA during EB formation resulted
in inhibition of differentiation, reflected in persistent ALP
staining. It seems, therefore, that when ES cells are
disaggregated and put in a specific differentiation milieu, they
can not differentiate in the presence of TSA. In line with our
results, TSA was shown to promote myocardial differentia-
tion when added to seven-day-old EBs [36] and neuronal dif-
ferentiation when added to embryonic neural stem cells [37].

Histone deacetylase inhibition is generally considered an
inducer of gene activation by increasing H3 acetylation levels.
However, examination of the histone modification changes
that occur on the promoters of six genes targeted by TSA has
revealed complex, gene-specific regulation patterns. Even
though TSA inhibits both type I and II, histone deacetylases
(HDACs) it can induce a decrease in histone H3 acetylation
on the promoters of some (Figure 6), but not all, suppressed
genes, as suggested in a previous report [38]. Transcriptional
repression induced by TSA might be an indirect effect
connected to reduction of PCAF acetyltransferase levels or an
increase in Sirt7 deacetylase mRNA levels (Table 1; Addi-
tional data file 2). In this scenario, we would have expected
suppressed genes to follow slower kinetics compared to acti-

Ezh2 and H3K27 trimethylation levels on the promoters of Nanog, Sall1 and Nr0b1Figure 7
Ezh2 and H3K27 trimethylation levels on the promoters of Nanog, Sall1 
and Nr0b1. (a) ChIP assays using an anti-Ezh2 antibody on the promoters 
of Nanog, Sall1 and Nr0b1 during TSA treatment (6 and 12 h) and EB 
formation (4 and 8 days). (b) ChIP assays using an anti-3mK27 antibody 
were performed for the promoters of TSA down-regulated genes Nanog, 
Sall1 and Nr0b1 after 6 and 12 h of TSA treatment and further cultivation 
without TSA for an additional 6 and 12 h.
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vated ones. Instead, genes that are strongly suppressed by
TSA, such as Nanog, Nr0b1 and Sall1, follow very rapid kinet-
ics (Figure S6 in Additional data file 1), arguing for a direct
rather than an indirect effect. Moreover, even low doses of
TSA can repress Nanog (Figure S1A in Additional data file 1).

The pleiotropy of the TSA effects is obvious when considering
the regulation of Nanog by HDAC1. HDAC1 levels on the
Nanog promoter increased after TSA treatment (Figure S7 in
Additional data file 1), and even though HDAC1 activity is
inhibited by TSA, Nanog chromatin is still deacetylated (Fig-
ure 6a). In addition, by comparing our data to a microarray
analysis of HDAC1 knock out ES cells [39], we found no sig-
nificant overlap between the two experiments, pointing to the
multiplicity of the mammalian deacetylases [38] and their
potential non-histone target proteins. We can not exclude the
possibility that the acetylation state of non-histone proteins
may account for the observed actions of TSA. To explore this
possibility, it would be important to examine the acetylation
of factors important for the ES differentiation state.

Our study shows that besides acetylation, histone deacetylase
inhibition in ES cells dramatically affects methylation of
lysines 4 and 27 of histone H3. We have documented for the
first time a rapid decrease in K4 and K27 trimethylation lev-
els. Until recently, it was difficult to explain such phenomena
because methylation was considered a stable mark. Based on
the recent discovery of novel enzymes that remove trimethyl-
K4 (3mK4) [40,41] and trimethyl-K27 (3mK27) [42,43], we
postulate that TSA may modify the recruitment and/or activ-
ity of H3 methylation/demethylation complexes. At the
moment, it is not clear how this recruitment on specific pro-
moters might be regulated, leaving unclear how genes are
selected for repression or activation. Genome-wide analyses
have identified target genes for K4 and K27 trimethylations in
ES cells [16,17,22]. However, apart from the case of Hox
genes, the DNA target sites that recruit the mammalian
Trithorax and Polycomb complexes remain largely unknown.

We show that the establishment of H3K27 trimethylation cor-
relates well with stable transcriptional reprogramming. For
example, Nanog repression, which is reversible in TSA-
treated ES cells, is not accompanied by an increase in K27 tri-
methylation, whereas the opposite occurs in EBs, where the
gene is permanently silenced. On the other hand, Nr0b1 and
Sall1, which are irreversibly repressed by TSA, show
increased K27 trimethylation that is maintained even after
removal of TSA (Figure 7b). Thus, restoration of Nanog
expression may be the reason for the partial reversal of the
cells to the undifferentiated state after TSA removal. With
regard to this, genome-wide analysis of H3K27 trimethyla-
tion maps in correlation with mRNA levels after TSA removal
would be very informative. Collectively, histone deacetylase
inhibition is able to disrupt stem cell pluripotency and facili-
tate early differentiation events, although it is not sufficient
for commitment to a differentiation fate.

Conclusion
This work documents comprehensive gene expression
changes that are induced by histone deacetylase inhibition in
mouse ES cells. Pluripotency regulators, including Nanog, are
repressed while differentiation-associated genes related to
the neuro-ectodermal and mesodermal lineages are acti-
vated. This transcriptional reprogramming is regulated by
changes in histone H3 methylation of lysines 4 and 27. His-
tone deacetylase inhibitors may have applications in stem cell
differentiation and in therapies against tumors that express
stemness factors.

Materials and methods
Cell culture, antibodies and chemical reagents
CGR8 ES cells were cultivated in GMEM (10% fetal bovine
serum, 1,000 units LIF (ESGRO-Chemicon Temecula, CA,
USA)). Antibodies were from Upstate (Upstate/Millipore,
Billerica, MA, USA) (AcH3, 3mK4H3, 3mK27H3, Ezh2),
Chemicon (Nanog) and Santa Cruz Santa Cruz, CA, USA (His,
RNAP II). TSA was from Sigma (Sigma, Saint Louis, MO,
USA).

Alkaline phosphatase staining
CGR8 cells were fixed with 100% methanol and stained with
a solution of 1 mg/ml Fast Red TR salt TM (Sigma) and 200
μg/ml Napthol AS-MX phosphate (Sigma) in 0.1 M Tris pH
9.2.

Plasmids and transfections
Nanog promoter/enhancer fragments were cloned upstream
of the luciferase reporter gene in the pGL3-basic vector
(Promega Madison, WI, USA). A -966/+50 fragment was
obtained by PCR and was cloned in the pGL3 vector. Primers
used were: forward, 5'-AGCACAAGGACTGATCGG-3',
reverse, 5'-GCAGCCTTCCCACAGAAAG-3'. The enhancer
fragment was obtained by PCR and was cloned in front of the
-966 fragment in the pGL3 vector. Primers used were: for-
ward, 5'-ATATAGGTACCCCCCTCCCCCACCTGTCCC-3',
reverse, 5'-TATATGCTAGCG GCCACATAGCCTTAAGT-3'.
For -220/+50 construction, -966/+50 was digested with Hin-
dIII and the excised fragment was cloned in the pGL3 vector.
CGR8 cells were transfected using Lipofectamine 2000 (Inv-
itrogen, Carlsbad, CA, USA)). The full length Nanog cDNA
plasmid was kindly provided by P Savatier.

Chromatin immunoprecipitation assays
ES cells and EBs were fixed with 1% formaldehyde for 10 min-
utes at room temperature and the reaction was quenched by
adding glycine to a final concentration of 0.125 M. ES cells
were washed once with ice-cold phosphate-buffered saline
(PBS), harvested and washed two more times. EBs were also
washed three times with ice-cold PBS. ES cells and EBs were
resuspended in lysis buffer (1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM
Tris-HCl pH 8.0, 1 mM phenylmethylsulphonyl fluoride
(PMSF), 1 ml/106 cells) and incubated on ice for 10 minutes.
Genome Biology 2008, 9:R65
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The suspension was sonicated 5 times for 1 minute each and
10 μl samples were analyzed by gel electrophoresis (1.5% aga-
rose). Properly sonicated samples were centrifuged at 14,000
rpm, 4°C for 15 minutes and the supernatant was stored at -
80°C. We kept 10 μl from each sample as input and 50 μl were
immunoprecipitated with 5 μg of relevant antibodies in RIPA
buffer (1% Triton X-100, 0.1% deoxycholate (DOC), 140 mM
NaCl, 1 mM PMSF) overnight at 4°C under rotation. Protein
G beads were incubated in the same conditions with 100 μg/
ml sonicated salmon sperm DNA and 1 μg/ml bovine serum
albumin in RIPA buffer. Blocked beads and immunoprecipi-
tated samples were combined next day and were incubated
under rotation for 3 h at 4°C. The immunoprecipitates were
then washed 7 times with RIPA wash buffer (1% Triton-X,
0.1% DOC, 0.1% SDS, 500 mM NaCl, 1 mM PMSF). Input
samples and beads were resuspended in 100 μl of 10 mM Tris-
HCl pH 8.0, 1 mM EDTA (TE) buffer supplemented with 0.5%
SDS and proteinase K to a final concentration of 200 μg/ml
and incubated for 3 h at 55°C and overnight at 65°C. The next
day samples were phenol-chloroform extracted and ethanol
immunoprecipitated with NaOAc and 20 mg of glycogen as a
carrier. DNAs from input and immunoprecipitate pellets
were resuspended in 50 μl and 250 μl of TE buffer, respec-
tively. The DNA content was analyzed using real-time PCR (5
μl/20 μl reaction). The primers used were: Nanog promoter
sense, 5'-CTTACTAAGTAGCCCAGTC-3'; Nanog promoter
antisense, 5'-GTTTATACACGGTTCTTT-3'; Nr0b1 promoter
sense, 5'-AGTTGGAACAGAGCCCTAAC-3'; Nr0b1 promoter
antisense, 5'-GCCTTTGGTTGAATGTG-3'; Sall1 promoter
sense, 5'-TGCGACATGGGTCCTGAG-3'; Sall1 promoter anti-
sense, 5'-AATTCTGGAGCGCCTTTGAGT-3'; Hoxa1 promoter
sense, 5'-GAGCGCGCGTCACCTACAC-3'; Hoxa1 promoter
antisense, 5'-CTGAGCCGCCTGCGAAAGTT-3'; Pdgfrb pro-
moter sense, 5'-GCAGGCAGGAGACTGACGA-3'; Pdgfrb pro-
moter antisense, 5'-AGTCCCGGCTACCCTATCTGG-3'; Mlf1
promoter sense, 5'-TGCCATAGCAGCCGAGCGAT-3'; Mlf1
promoter antisense, 5'-GCTTGACGCAGGCCGTTTC-3'.

RNA purification and RT-PCR
RNA was prepared using the Trizol reagent (GIBCO-BRL, Invit-
rogen Corp., Carlsbad, CA, USA). RT reactions were performed
with Moloney murine leukemia virus from Finnzymes
(Finnzymes, Espoo, Finland). SYBR Green I and Opticon moni-
tor system from MJ Research (MJ Research, Waltham, MA
USA) were used for real-time PCR reactions. Primers used for
RT-PCR reactions were: Nanog sense, 5'-CGCTGCTCCGCTC-
CATAACT-3'; Nanog antisense, 5'-GCGCATGGCTTTC-
CCTAGTG-3'; Nr0b1 sense, 5'-CTGGTGTGCAGCGTCTGA-3';
Nr0b1 antisense, 5'-GTGTTGGTCTCCGGATCTC-3'; Sall1
sense, 5'-AGTTCTCCCAGGAGGCGAGGTG-3'; Sall1 antisense,
5'-GGTTGGCAGATGTTCGTAAAGT-3'; Hoxa1 sense, 5'-GGT-
CAACCCAACGCAGTG-3; Hoxa1 antisense, 5'-TGCTTCATGCG-
GCGATT-3'; Pdgfrβ sense, 5'-GACTACCTGCACCGGAACA-3';
Pdgfrβ antisense, 5'-GGGACTCAATGTCTGCGTATT-3'; Mlf1
sense, 5'-GAACCCATAATCGTCGAG-3'; Mlf1 antisense, 3'-
CTTCGGGTTTGAGTTGAG-3'; Sox17 sense, 5'-CTCTGCCCT-

GCCGGGATGG-3'; Sox17 antisense, 5'-AATGTCGGGGTAGTT-
GCAATA-3'; Brachyury sense, 5'-
GCGAGCTGGGTGGATGTAGA-3'; Brachyury antisense, 5'-
CAAGGCGGCACAAGACTAAGTC-3; Mash1 sense, 5'-CCAC-
CATCTCCCCCAACTA-3'; Mash1 antisense, 5'-CTGGGCTAA-
GAGGGTCGTAGG-3'; Hprt sense, 5'-
CTCCTCAGACCGCTTTTTG-3'; Hprt antisense, 5'-TCCTCG-
GCATAATGATTAGG-3'.

Protein and histone extracts
CGR8 cell extracts were prepared using a lysis buffer contain-
ing 50 mM Tris 8.0, 170 mM NaCl, 50 mM NaF, 0.5% NP-40,
1 mM PMSF. For histone extraction, cells were harvested,
washed three times with ice-cold PBS supplemented with 5
mM Na butyrate and lysed with a Triton extraction buffer
(PBS supplemented with 0.5% Triton, 2 mM PMSF, 0.02%
NaN3) at a cell density of 107 cells/ml. The lysate was centri-
fuged at 2,000 rpm for 10 minutes at 4°C, and the pellet was
washed twice with a half Triton extraction buffer volume and
then resuspended in 0.2 N HCl at a cell density of 4 × 107

cells/ml. Histones were acid extracted overnight at 4°C. The
next day samples were centrifuged at 2,000 rpm for 10 min-
utes at 4°C and the supernatant was dialyzed against
CH3COOH and H2O. Samples were kept at -80°C with 20%
glycerol.

Microarray hybridization
Total RNA from ES cells was isolated using the RNeasy Mini
Kit from QIAGEN (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany) and
treated with RNase-free DNase I (5 U/100 μg of nucleic acids,
Sigma). Biotinylated cRNA was prepared according to the
standard Affymetrix protocol. In brief, double-stranded
cDNA was synthesized from 10 μg total RNA using the
SuperScript Choice System from Invitrogen and the Affyme-
trix T7-(dT)24 primer, which contains a T7 RNA polymerase
promoter attached to a poly-dT sequence. Following a phe-
nol/chloroform extraction and ethanol precipitation, the
cDNA was transcribed into biotin-labeled cRNA using the
Retic Lysate IVT™ kit (Ambion Inc., Woodward Austin, TX,
USA). cRNA products were purified using the RNeasy kit
(QIAGEN) and fragmented to an average size of 30-50 bases
according to Affymetrix recommendations. Fragmented
cRNA (15 μg) was used to hybridize the Mouse Genome 430
2.0 Array for 16 h at 45°C. The arrays were washed and
stained in the Affymetrix Fluidics Station 400 and scanned
using the Hewlett-Packard GeneArray Scanner G2500A.

Microarray data analysis
The image data were analyzed with the GeneChip® Operating
Software (GCOS) using Affymetrix default analysis settings.
After a quality control test, arrays were normalized by log
scale robust multi-array analysis (RMA) [44].

A parametric ANOVA (F-test) was performed. The false dis-
covery rate of the resulting test-set was calculated using the
Benjamini Hochberg procedure [45]. An f-test p-value < 10-2
Genome Biology 2008, 9:R65
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corresponding to a false discovery rate of 4.066 × 10-2 and a
fold change > 2 was used in order to select transcripts appear-
ing in Additional data file 2 (792 down-regulated and 1,376
up-regulated transcripts). For the hierarchical clustering, a f-
test p-value < 10-3, corresponding to a false discovery rate of
7.833 × 10-3 and a fold change > 4 between the control and
TSA treatment at 6 h or 12 h was used to identify and restrict
the number of differentially expressed genes (fold change > 4,
458 probe sets). We then performed hierarchical clustering of
the above 458 probesets to identify genes that respond simi-
larly to the various experimental conditions. The cluster anal-
ysis was done using cluster version 2.11 [46] applying mean-
centering and normalization of genes and arrays before aver-
age linkage clustering with uncentered correlation. The
expression profiles of differentially expressed transcripts
were discriminated into four groups according to the expres-
sion profile of the hierarchical clustering.

Functional annotation of transcripts differentially expressed
≥ 4-fold was done using the Database for Annotation, Visual-
ization, and Integrated Discovery (DAVID) [31] to obtain
Gene Ontology annotations for the category of 'biological
process'. Transcript redundancies were removed based on
statistical analysis and PCR validation data.

Abbreviations
H3K27, Histone 3 lysine 27, H3K4, Histone 3, lysine 4; ALP,
alkaline phosphatase; ChIP, chromatin immunoprecipita-
tion; EB, embryoid body; ES, embryonic stem; ESre, ES
released from TSA; PBS, phosphate-buffered saline; TSA, tri-
chostatin A.

Authors' contributions
EK performed experiments, analyzed data, produced figures
and tables and contributed to the writing of the manuscript.
HS, OH performed and NH guided the Affymetrix microarray
analysis. AKH contributed to data analysis and manuscript
organization. AK designed experiments, analyzed data and
wrote the manuscript. All authors had the opportunity to dis-
cuss the results and comment on the manuscript.

Additional data files
The following additional data are available with the online
version of this paper. Additional data file 1 includes supple-
mental materials and methods, and Figures S1-S7. Additional
data file 2 lists gene probesets that show ≥ 2-fold change in
their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50
nM of TSA for 6 and 12 h. Additional data file 3 lists gene
probesets that show ≥ 4-fold change in their mRNA levels
after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and
12 h, categorized according to their kinetics. Additional data
file 4 lists the functional annotation of gene probesets of
subcluster 1a based on biological process. Additional data file

5 lists the functional annotation of gene probesets of subclus-
ter 1b based on biological process. Additional data file 6 lists
the functional annotation of gene probesets of subcluster 2a
based on biological process. Additional data file 7 lists the
functional annotation of gene probesets of subcluster 2b
based on biological process.
Additional data file 1Supplemental materials and methods, and Figures S1-S7Figure S1 shows Nanog mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 10, 20 and 50 nM TSA for 6 and 12 h and Oct4 and Sox2 protein levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM TSA for 6 and 12 h. Figure S2 shows Oct4, Sox2 and Zfp42 mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 h and further release from TSA for 6 and 12 h. Figure S3 shows mRNA levels of 20 genes after treatment of mouse ES cells with 50 nM TSA for 6 and 12 h, as validation of the microarray experiment. Figure S4 shows a hierarchical clustering of gene probesets that show ≥ 4-fold change in their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 h. Figure S5 shows FACS analysis of mouse ES cells stained for Nanog protein after treatment with 50 nM TSA for 12 h and further release from TSA for 12 h. Figure S6 shows Nanog, Nr0b1 and Sall1 mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM TSA for 1, 2, 4, 6 and 12 h. Figure S7 shows HDAC1 levels on the Nanog promoter after treat-ment of mouse ES cells with 50 nM TSA for 6 and 12 h.Click here for fileAdditional data file 2Gene probesets that show ≥ 2-fold change in their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 hGene probesets that show ≥ 2-fold change in their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 h.Click here for fileAdditional data file 3Gene probesets that show ≥ 4-fold change in their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 h, categorized according to their kineticsGene probesets that show ≥ 4-fold change in their mRNA levels after treatment of mouse ES cells with 50 nM of TSA for 6 and 12 h, categorized according to their kinetics.Click here for fileAdditional data file 4Functional annotation of gene probesets of subcluster 1a based on biological processFunctional annotation of gene probesets of subcluster 1a based on biological process.Click here for fileAdditional data file 5Functional annotation of gene probesets of subcluster 1b based on biological processFunctional annotation of gene probesets of subcluster 1b based on biological process.Click here for fileAdditional data file 6Functional annotation of gene probesets of subcluster 2a based on biological processFunctional annotation of gene probesets of subcluster 2a based on biological process.Click here for fileAdditional data file 7Functional annotation of gene probesets of subcluster 2b based on biological processFunctional annotation of gene probesets of subcluster 2b based on biological process.Click here for file
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Abstract

Embryonic stem (ES) cells have high self-renewal capacity and the potential to differentiate into a large variety of cell types.
To investigate gene networks operating in pluripotent ES cells and their derivatives, the ‘‘Functional Genomics in Embryonic
Stem Cells’’ consortium (FunGenES) has analyzed the transcriptome of mouse ES cells in eleven diverse settings
representing sixty-seven experimental conditions. To better illustrate gene expression profiles in mouse ES cells, we have
organized the results in an interactive database with a number of features and tools. Specifically, we have generated
clusters of transcripts that behave the same way under the entire spectrum of the sixty-seven experimental conditions; we
have assembled genes in groups according to their time of expression during successive days of ES cell differentiation; we
have included expression profiles of specific gene classes such as transcription regulatory factors and Expressed Sequence
Tags; transcripts have been arranged in ‘‘Expression Waves’’ and juxtaposed to genes with opposite or complementary
expression patterns; we have designed search engines to display the expression profile of any transcript during ES cell
differentiation; gene expression data have been organized in animated graphs of KEGG signaling and metabolic pathways;
and finally, we have incorporated advanced functional annotations for individual genes or gene clusters of interest and links
to microarray and genomic resources. The FunGenES database provides a comprehensive resource for studies into the
biology of ES cells.
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Introduction

Stem cells hold great promise for tissue repair after injury or as a

result of disease[1]. Studies in animal models and clinical trials

indicate that stem cells and their progeny may replace damaged

tissue improving organ recovery and function [2,3]. For this

reason, understanding the programs controlling self-renewal and

differentiation of stem cells may facilitate the development of tools

to unlock their regenerative potential. To this end, mouse

embryonic stem (ES) cells offer an accessible and pertinent model

system because they give rise to many different cell types in a

reproducible manner, can be propagated practically indefinitely,
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have relatively stable karyotypes, and are easy to genetically

manipulate [4–7]. Moreover, ES cell differentiation in vitro

recapitulates events that take place during early embryonic

development including the formation of the three germ layers of

ectoderm, mesoderm and endoderm, and the emergence of

endothelial, hematopoietic, cardiac, neuronal and hepatic or

pancreatic cells [8,9].

Functional studies have highlighted the critical roles of genes

such as Oct4 (Pou5f1), Nanog and Sox2 in the maintenance of ES

pluripotency and suppression of differentiation pathways [10–19].

Chromatin immunoprecipitation and chip analyses revealed that

both active and silenced genes in ES cells are directly bound by

one or more of these three proteins [17,19]. The recent discoveries

of new pluripotency factors including Klf4, Sall4, Zfp206, Esrrb,

Tcl1, Tbx3 and Zfx suggest that the expansion and fate of ES cells

follows a complex course requiring the coordinated action of a

number of yet to be characterized genes [20–26].

The links between the many genes involved in the maintenance

of pluripotency and the regulation of ES cell differentiation

programs are not well characterized. Microarray studies have the

potential to piece together groups of co-regulated genes and thus

lead to the discovery of novel components of genetic pathways in

ES cells. In recent years, a number of genome-wide approaches

have identified transcripts present in mouse and human ES cells or

their differentiated derivatives using a variety of gene expression

profiling methods [24,27–32]. This wealth of information also

underscored a degree of variability and ‘‘biological noise’’ among

data sets [33,34].

The ‘‘Functional Genomics in Embryonic Stem Cells’’ consor-

tium comprising 20 research groups (acronym FunGenES; http://

www.fungenes.org) has analyzed the transcriptome of ES cells

under a series of diverse stimuli during growth expansion and

differentiation. Besides information gathered to answer specific

experimental questions, as determined by the interests of

individual partners [35–41], the collective data offered the

opportunity to search for coordinated gene expression patterns

in a systematic exploration of the mouse ES transcriptome under a

battery of different experimental settings, thus minimizing possible

site-specific artifacts. The results have been organized in an

interactive, open-access database with a number of novel features

and search tools to promote studies into the biological properties of

embryonic stem cells.

Results

Coordinated analysis of the mouse ES cell transcriptome
The FunGenES consortium collected gene expression profiling

data from mouse ES cells in a coordinated fashion by streamlining

techniques and standardizing experimental protocols among

partners. To this end, consortium members selected three ES cell

lines (CGR8, E14TG2a and R1) for common use; ES cell clones

were karyotyped and tested by alkaline phosphatase staining

before being distributed to most of the consortium groups. A

number of laboratories shared serum batches and used a common

LIF source. Finally, RNA samples were prepared following the

same procedure and subsequent microarray analyses were

performed in a central facility using Affymetrix Mouse 430 v.2

arrays.

The configuration of each of the eleven individual experiments

and the RNA samples collected are summarized in Table 1. In

brief, the studies consisted of seven analyses on gene regulation in

undifferentiated ES cells, focusing on LIF targets, Stat3 and PI3K

regulated genes, as well as global gene expression changes through

epigenetic mechanisms; and, four studies where ES cells were

allowed to differentiate in monolayers or as embryoid bodies.

Differentiation took place either in control culture media, or in the

presence of various agents including retinoic acid (RA), Fibroblast

Growth Factor-2 (FGF2) and Wnt pathway activators. Detailed

descriptions of the individual experimental settings are included in

the Supplemental File S1. The total number of tested conditions

was 67, each performed in up to six, separate, biological replicates

using a total of 258 Affymetrix arrays.

Comparison of gene expression profiles showed a low number

of differentially expressed transcripts among the three ES cell lines.

Using 5% false discovery rate in ANOVA calculation in any of the

3 comparisons (CGR8 vs. E14TG2a vs. R1), there are 137 genes

(0.9% of the analyzed transcripts) that show a 2-fold difference or

higher in expression levels among the three lines; 34 of these genes

Table 1. Outline of the eleven experimental data sets in the FunGenES study.

Samplea Experimentb ES clonec Conditionsd Repeatse

INS-2 Comparison of ES clones E14TG2a/CGR8/R1 3 5

INS-1 Stat-3 targets in ES cells E14TG2a 5 4–6

CNRS-UMR-5164 LIF targets in ES cells CGR8 6 5

UOB-1 PI3-K targets in ES cells E14TG2a 2 5

UOB-2 PI3-K targets in ES cells E14TG2a 6 3

IMBB-1 TSA effects on ES cells CGR8 3 3

TUD-1 Tag effects on ES cells E14TG2a 6 3

UKOE-1 Standard ES differentiation CGR8 9 3

AVEF-1 ES differentiation under neurogenic conditions E14TG2a 11 4f

CNRS-UMR-6543 ES differentiation under adipogenic conditions CGR8 9 3

IPK-1 ES differentiation favoring the pancreatic lineage R1 7 5

a: experiment abbreviation.
b: short description of individual experiment.
c: ES cell line used in the corresponding experiment.
d: number of different conditions analyzed.
e: number of independent replicates.
f: four replicates except AVEF-1 eb4 (two repeats).
doi:10.1371/journal.pone.0006804.t001
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are .2-fold higher or lower expressed in E14TG2a, 5 in CGR8

and 11 in R1 cells.

Organizational design and special features of the
FunGenES database

To enhance the analytical power of the collected information,

facilitate data mining and provide public access of the consortium

results to the scientific community, the expression data have been

organized in an open, interactive database (http://biit.cs.ut.ee/

fungenes/) with a number of original features and tools (Figure 1).

These include: a) Global Clusters that consist of a small, tight

subset of genes that are co-expressed under the entire spectrum of

experimental conditions; b) Time Series of gene expression

profiles during successive days of standard ES cell differentiation;

c) Specific Gene Classes based on hierarchical clustering of

transcriptional factors and ESTs; d) Expression Waves of genes

with characteristic expression profiles during ES cell differentia-

tion, juxtaposed to waves of genes that behave in the exact

opposite way; e) Pathway Animations that illustrate dynamic

changes in the components of individual KEGG signaling and

metabolic pathways viewed in time-related manner; and, f)

Search Engines to display the expression pattern of any

transcript, or groups of transcripts, during the course of ES cell

differentiation, or to query the association of candidate genes with

various FunGenES database clusters. In addition, there are cross-

links to annotate and characterize these genes in the context of

other relevant genomic and stem cell resources.

Gene expression profiles are provided for all RNA samples

combined, or separately for the CGR8 and E14TG2a ES cell

lines. The list of genes belonging to a cluster together with the

heatmaps of individual transcripts, appear by clicking on the

corresponding cluster. The heatmaps of gene clusters or single

genes can be displayed in different color codes or configured using

a range of analytical parameters using the ExpressView tool. With

subsequent marking of any gene, or groups of genes, it is possible

to zoom in to the clustering visualization. In addition, when a

subset of genes is selected, it is possible to access functional analysis

and other relevant resources via the URLMAP link aggregator.

This provides crosslinks to external resources such as NCBI

Entrez, Ensembl, iHOP, Pubgene, MEM - Multi Experiment

Matrix, and a number of genomics and stem cell databases. There

is also a link to the g:Profiler tool that provides functional

annotation to assess the biological classification of transcripts with

specific expression patterns [42]. Terms of description in g:Profiler

include GO categories [43], KEGG [44] and Reactome pathways

[45], miRBase microRNA information [46], and TRANSFAC

motifs [47]. In addition to functional explanations, g:Profiler

provides convenient tools for dealing with different gene identifiers

and finding orthologs from other organisms.

Identification of gene sets with similar expression profiles
across all tested experimental conditions

The synchronized genomic analyses among consortium partners

presented the opportunity to search for coordinately expressed

genes, either during ES cell differentiation, or in response to

various stimuli. Towards this goal, we mined the genomics data to

identify sets of genes, the expression of which performed in the

same way over the entire spectrum of experimental conditions.

In order to facilitate the interpretation of the bioinformatic

output, and enhance the biological significance of the computa-

tional data, we pre-selected probe sets corresponding to previously

characterized genes. The initial focus on known genes with

Figure 1. Outline of the FunGenES database. The database home site is separated in six parts. The upper row views provide entry to different
ways the FunGenES data sets have been organized: in clusters using the entire 67 experimental conditions (Global Clusters, top left); according to
time of expression (Time Series) in 50 (Concise) and 200 (Analytical) clusters using a subset of experimental samples representing conditions without
additional stimuli (top middle); or depending on gene class, i.e., transcriptional regulators or ESTs (Specific Gene Classes, top right). In Time Series and
Specific Genes Classes, the expression profiles at various differentiation time points are also provided separately for CGR8 and E14TG2a cells. The
bottom row consists of three tools that offer: detailed organization of specific gene expression patterns (Expression Waves) during the differentiation
process (bottom left); animation of KEGG pathways organized by successive days of differentiation (Pathway Animations, bottom middle); and, a
search engine to obtain the expression of any transcript or groups of transcripts in the Affymetrix 430 v.2 arrays during the ES cell differentiation
process (bottom right). In all entry points, buttons provide a ‘‘Description’’ of how the data have been organized and the ‘‘Methods’’ used to
construct the various tools.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g001
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common expression profiles across many conditions, allowed us to

interpret differences between conditions, as well as to identify

specific core groups of genes that could serve as anchor-points for

mapping gene function in future analyses. Specifically, we applied

exclusion criteria to screen out transcripts without annotation and

of unknown origin, as well as hypothetical transcripts or proteins.

This selection reduced the number of transcripts from 45,101 to

32,020. We then removed redundant probe sets, and probe sets

that showed minor differences in expression levels across all tests

setting the standard deviation of the log2 signal over 67 conditions

to less than 0.45. The selection criteria brought the number of

transcripts used for cluster analysis to 5,959.

Unsupervised hierarchical clustering of the 5,959 genes, using

100 random permutations, gave rise to 115 groups, containing a

total number of 2,855 transcripts, with a probability of 95% or

higher that clustering was not random (Supplemental File S2).

Eighteen clusters had .20 transcripts, fifteen clusters contained

between 10–19 transcripts, whereas the remaining eighty two

clusters had 3–9 members. The heatmaps of the eighteen largest

clusters with .20 transcripts are shown in Figure 2. The heatmaps

and the complete list of genes belonging to each cluster, ordered

by cluster size, are available in Supplemental File S3 and in the

FunGenES database under the heading ‘‘Global Clusters’’.

The functional annotations of all the clusters with $10

transcripts, which were obtained using the on GO classification

categories of the g:Profiler tool for all the genes in each cluster, are

shown in Table 2 (for downregulated genes during ES cell

differentiation) and Table 3 (for upregulated genes). Inspection of

the data illustrates that in many instances, hierarchical clustering

grouped genes that have been functionally associated with

particular developmental and/or cellular processes. For example,

clusters containing genes that are upregulated during the course of

ES cell differentiation (Table 3) include in order of time of

expression: cluster 30 that represents genes which take part in the

formation of the three embryonic germ layers during gastrulation,

i.e., Goosecoid, Cerberus like 1 homolog, Wnt3, Mesp1, Mixl1, mEomes

and Even-skipped 1; cluster 15 containing molecular regulators of

early mesoderm development including Bmp2, Bmp5, Msx1, Msx2,

Cripto, Tbx20, Hey2, Smad6, Vegfr2 (Kdr), Foxf1 and Hand1; cluster

20, which comprises regulatory and structural genes linked to

Figure 2. Global hierarchical clustering analysis of the FunGenES microarray data. The average heatmaps of the eighteen largest clusters
with at least 20 members are displayed. Hierarchical clustering organized samples according to differentiation stages, with undifferentiated ES cells
and early differentiation states at the left and progressively more differentiated states toward the right. The cluster number is depicted on the left
side, the cluster size, i.e., the number of transcripts in the cluster, is shown on the right. Heatmap colors range from cyan (very low or no expression)
over black (low/middle) to yellow (high expression levels). The names of the 67 RNA samples are indicated on the top. The description of the
acronyms and the experimental conditions for each sample are provided in Table 1 and in Supplemental File S1, respectively. The names of the ES cell
clones used in each experiment and the time of RNA isolation during the ES cell differentiation process are coded with bars above the heatmaps.
Explanatory notes of the codes are indicated below the heatmaps.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g002
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hemopoiesis such as Gata1, Nfe2, Klf1, Tie1, hemoglobins (Hba-x,

Hbb-b1) and Glycophorin A; cluster 12, which is rich in genes

involved in cardiac development, e.g., Mef2c, Myl4, cardiac Troponin

T2, Tropomodulin 1, myosin binding protein C, Bves, Angiopoietin 1 and

Angiopoietin 2; and, cluster 4, which consists mostly of genes

associated with neuronal development and differentiation, for

example, Neurog1, Neurog2, Olig2, Nkx6.1, Neurod4, Pou3f2, Pou3f4,

Cacna2d3, Cacng4, Kcnq2 and EphA5. The average expression

pattern of all the genes in these clusters is depicted in Figure 3A.

Taking into account that ES cells are isolated at embryonic day

3.5 post fertilization, the sequential appearance of genes specific

for gastrulation, mesoderm formation, hemopoiesis, cardiopoiesis

and neurogenesis during ES cell differentiation follows the timing

of comparable developmental stages in embryonic development.

For example, the transient expression of cluster 30 genes at day 3

in vitro, which corresponds to embryonic day E6.5 (3.5+3), matches

the expression timing of genes such as Cerberus-like 1 and Wnt3 in

vivo [48,49]. In a similar manner, the induction of hematopoietic

(cluster 20, day 3.5+4 = E7.5) and cardiovascular-specific (cluster

12, 3.5+5 = E8.5) genes follows the chronological order of the

appearance of blood islands and the formation of the heart tube

during embryonic development [50,51].

In contrast to the complex induction scheme of clusters

representing upregulated genes, clusters containing genes that

decrease upon differentiation form fewer clusters that fall mainly in

two categories, of genes suppressed early, at the onset of

differentiation (clusters 3 and 18), and of genes downregulated in

more gradual fashion (clusters 1, 8 and 13; Figure 3B). Downreg-

ulated clusters include mostly genes that take part in cell cycle,

proliferation and metabolism, as well as genes that have been

implicated in the maintenance of ES cell pluripotency (Table 2). For

instance, Cluster 1 contains genes such as cyclin A2, cyclin B1, cyclin

E1, cyclin F, polymerase alpha 2, RNA polymerase II polypeptide H, and

RNA polymerase III polypeptide G, whereas Cluster 3 genes include

Nanog, Sox2, Pou5f1 (Oct4), Klf2, Zpf42 (Rex1) and Esrrb.

The validation rate of the microarray expression profiling data

was 90.7%, based on results obtained independently in eleven

consortium laboratories. In brief, 330 of 364 genes, tested by

quantitative or conventional PCR, gave comparable expression

patterns to the data obtained by microarray analysis. A

representative comparison of expression profiles obtained by Q-

PCR and array analysis for fifteen genes, belonging to five of the

clusters depicted in Figure 3, is shown in Supplemental File S4.

Since there is a higher than 95% chance that cluster

assignments are accurate (Supplemental File S2), and our

validation analysis shows that 90.7% of the array expression

patterns match the RNA analysis results using other techniques

(e.g., Q-PCR), we estimate that more than 86% of the genes in a

cluster follow the corresponding average expression profile. It is

likely that these genes are components of related molecular or

cellular pathways, or they might be targets of common regulatory

mechanisms, or both [52–54]. Next to well-characterized genes,

clusters often contain transcripts the function of which is poorly

understood. Our analysis predicts that the latter participate in the

same biological processes as the known genes in the corresponding

clusters – thus providing a starting point to study the function of

poorly characterized transcripts.

Time Series and Specific Gene Classes of the FunGenES
Database

To better visualize changes in gene expression programs during

differentiation, we performed k-means clustering analysis, followed

Table 2. Functional annotation of Global Clusters of
downregulated genesa.

Cluster Gene Number Functional Annotation

1 593 Cellular Machinery: Cell Cycle, Organelles Nucleic
Acid Metabolism, Synthesis and Processing

3 349 Transcriptional Regulation, Metabolism

8 62 Cell Cycle, Organelles, Nucleic Acids metabolism
and binding

13 36 Cell Cycle, Signal transduction, Nucleic Acids
metabolism, Transcription

18 23 Cell Cycle, Meiosis

21 14 No strong annotation: Signal Transduction

24 13 Ribosomal proteins

25 13 Cell Cycle, Replication

27 12 No strong annotation

28 12 t-RNA biosynthesis

33 10 No strong annotation

a: clusters containing 10 or more genes that are downregulated during ES cell
differentiation.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.t002

Table 3. Functional annotation of Global Clusters of
upregulated genesa.

Cluster Gene Number Functional Annotation

2 423 Development, Morphogenesis, Signal
transduction, Apoptosis

4 193 Neurogenesis, Development, Morphogenesis

5 129 No strong annotation

6 113 No strong annotation: Cell adhesion, Signal
transduction, Neuronal

7 101 Cardiovascular development, Branching
morphogenesis, extracellular matrix

9 58 Extracellular matrix biosynthesis, Cell adhesion

10 43 Immune response

11 42 Extracellular matrix biosynthesis

12 41 Cardiovascular development

14 33 Development, Morphogenesis, Transcriptional
regulation

15 30 Mesoderm development, Branching
morphogenesis, Vascular development

16 28 Extracellular matrix, Collagen pathway

17 27 Extracellular matrix, Chemokines, Cell adhesion

19 18 No strong annotation: Cell proliferation, immune
response

20 17 Hematopoiesis

22 14 No strong annotation: Signal Transduction

23 13 No strong annotation

26 13 No strong annotation

29 11 No strong annotation

30 10 Gastrulation, Cell migration

31 10 Calcium binding, structural proteins

32 10 No strong annotation

a: clusters containing 10 or more genes that are upregulated during ES cell
differentiation.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.t003
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by hierarchical clustering, to group genes by their timing of

induction or suppression during the normal ES cell differentiation

process. For this purpose, we used the data from a subset of

consortium samples representing untreated states without addi-

tional stimuli (26 conditions listed in Supplemental File S5) and,

we included transcripts with significant differential expression

among samples (standard deviation.0.45). The resulting ‘‘Time

Series’’, containing 8,211 genes, have been organized in 50

Concise (Figure 4) and 200 Analytical clusters.

The ‘‘Time Series’’ clusters expanded the number of genes that

follow a specific expression pattern revealed in the previous global

hierarchical clustering. For example, cluster 5 of the concise

‘‘Time Series’’, which consists of transiently induced genes around

day 3 of differentiation, similarly to Global Cluster 30, contains the

same transcripts, but in addition, it also includes T-brachyury, Axin2,

Mesp2, Fgf8, Wnt8a, Sp5, Sp8, Follistatin, Mix1 and Lim1. These

genes have been also implicated in the gastrulation phase of

embryogenesis [55] indicating that ‘‘Time Series’’ clusters provide

a comprehensive collection of genes expressed at specific stages of

ES cell differentiation and early embryonic development.

To assist searches of interconnected circuits of gene expression

regulators, we carried out clustering of genes related to

transcriptional activation (Figure 4). Finally, we analyzed ESTs

separately to distinguish the ones that are expressed in ES cells or

during the differentiation process. From approximately 12,000

ESTs, only 1,027 show a specific expression pattern (8.6% of all

ESTs present in the Affymetrix 430 2.0 microarray). This is in

contrast to known genes where 21% have a particular pattern,

possibly because a number of ESTs included in the microarrays

are cloning artifacts. However, the remaining 1,027 ESTs might

represent novel transcripts with potentially important functions in

stem cell biology and embryonic development. The 1,027 ESTs

have been grouped in 50 clusters based on their timing of

appearance (Figure 4). About half are expressed specifically in ES

cells, the rest in ES cell derivatives. Transcription factor and EST

clusters can be accessed through the ‘‘Specific Gene Classes’’

window of the FunGenES Database.

Gene ‘‘Expression Waves’’
To better illustrate and map co-regulated genes with different

activation and deactivation profiles, the levels of every transcript

have been assigned to graphs of ‘‘Expression Waves’’ that follow a

particular, predetermined, expression pattern (Figure 5). The

names of genes belonging to the corresponding ‘‘Expression

Wave’’ are included below the graph. The graph and gene content

representing transcripts expressed in the opposite manner is

available on the same page for side-by-side comparisons. In this

way, it is possible to search the database for groups of potentially

interconnected genes as a starting point to decipher regulatory

networks of transcription factors, signaling molecules and

membrane receptors, or for indications of genes that might be

co-regulated by the same genetic pathways.

Search Engines of the FunGenES database and links to
external databases

To maximize the analytical power of the database and integrate

it with the existing genomic and stem cell resources, we included

the ‘‘Study your Gene(s) of Interest’’ search engine. For any gene

of interest, or group of genes, it provides via URLMAP links to

display the expression profile across the entire spectrum of the

FunGenES data. This provides electronic analysis of the

expression profile of any gene(s) in mouse ES cells and during

the subsequent stages of differentiation by using standard

abbreviated gene names, Affymetrix probe set IDs, or any

identifier supported by the Ensembl database. An example of

the expression profiles for the 19 members of the Wnt protein

family of morphogens in ES cells and during the first 10 days of

differentiation, obtained using the FunGenES search engine, is

shown in Figure 6. The search tool also provides a fast assessment

of expression profiling data obtained by RT-PCR or other

techniques. The design allows easily addition of future data sets to

expand and update the analytical power of the search engines.

In addition to the visualization of expression profiles during ES

cell differentiation, the search engine provides links to analyze the

Figure 3. Average expression profiles of selected Global Clusters. A. Average expression levels of Global Clusters 4, 12, 15, 20 and 30 that
contain up regulated transcripts during ES cell differentiation. The clusters consist of genes specific for gastrulation (cluster 30), mesoderm formation
(15), hemopoiesis (20), cardiopoiesis (15) and neurogenesis (4). The sequential appearance of genes specific to early developmental stages matches
the timing of their induction during embryonic development. B. Average expression levels of all the transcripts in Global Clusters 1, 3, 8, 13 and 18
containing genes the expression of which decreases upon differentiation. Expression in Clusters 3 and 18 is suppressed early, at the onset of
differentiation, whereas the expression of genes in clusters 1, 8 and 13 declines in gradual fashion. Clusters 1, 3, 8, 13 and 18 include genes that take
part in cell cycle, proliferation and metabolism, as well as in self-renewal and maintenance of ES cell pluripotency.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g003
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selected genes using many publicly available tools and resources.

As mentioned above, such links include external resources such

as NCBI Entrez, Ensembl, iHOP, Pubgene, MEM - Multi

Experiment Matrix, and a number of genomics and stem cell

databases. Moreover, the g:Profiler toolset provides functional

annotation.

Pathway Animations
To examine the action of individual pathways in toto during ES

cell differentiation, the FunGenES database was given an

additional feature called ‘‘Pathway Animations’’ that depict

dynamic changes in specific genetic, signaling or metabolic

pathways viewed in time-related animations based on the KEGG

annotation [44,56]. The resource also offers a set of tools that

allow the users to reanimate the graphs by selecting specific time

points and/or subsets of pathway components.

Figure 7 depicts a stationary view of the KEGG pathways for

‘‘Cell Cycle’’ and ‘‘Apoptosis’’ at three time points; it appears that

ES cells (day 0) have higher numbers of expressed genes involved

in cell cycle (rectangles in red color) compared to differentiated

cells (day 10). Almost all of the genes expressed at day 0 have been

silenced by day 10 (green) and replaced by a new set of genes. The

extensive changes in the expression profile from ES cells (day 0) to

differentiated cells at day 10 are suggestive of a broad overhaul of

the self-renewal machinery. The ‘‘Cell Cycle’’ animated pathway

shows that genes encoding regulators of DNA replication are

expressed at high levels in pluripotent, self-renewing ES cells and

are progressively down regulated during differentiation. They

include genes of the origin of replication complex (orc), the

minichromosome maintenance (mcm), and the cell division cycle

(cdc) families. Genes involved in DNA damage control and

inhibition of DNA synthesis [49], in particular Atm, Chk1 and

Chk2, are also highly expressed in ES cells, but decline during

differentiation. These changes are indicative of the active

replication machinery and the tightly controlled replication fidelity

in proliferating ES cells [57–59].

Undifferentiated ES cells are also characterized by elevated levels

of transcripts encoding the G1/S transition-promoting complex

Figure 4. Time Series and Specific Gene Classes of the FunGenES database. Heatmaps of the 50 concise clusters for All Genes, Transcription
Factors and ESTs according to their timing of induction or suppression during the normal ES cell differentiation process. Day 0 represents
undifferentiated ES cells, days 1–7 and 10–11, the corresponding differentiation days. The first column to the right of each cluster is the cluster
number (cluster ID); the second column is the number of genes that belong to the cluster (cluster size).
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g004
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Figure 5. The ‘‘Expression Waves’’ tool of the FunGenES database. A. Partial snap shot of the ‘‘Expression Waves’’ window that depicts
detailed specific expression patterns of genes during consecutive days of ES cell differentiation. Numbers in individual panels represent the number
of genes the expression of which matches the specific profile. For example, the top left panel (red asterisk) represents 93 genes that become down
regulated as soon as differentiation begins. After clicking on any of the panels, for example on the top left panel marked with a red asterisk, the
expression profiles of the individual genes that follow the corresponding pattern as well as their names appear in a new window (as shown in B). B.
Individual expression profiles of the 93 genes marked with a red asterisk in A are shown in the top panel. The graph and gene content representing
transcripts expressed in the opposite manner is available on the same page for side-by-side comparison (lower graph on the left). Clicking on this
graph opens a new window with the corresponding genes (bottom panel). Representative examples of genes belonging in the depicted Expression
Waves are shown on the right of the graphs. Using the two link buttons on the left, it is possible to further study the gene list of a particular ‘‘wave’’ in
the context of publicly available databases, or view the gene expression profiles in ExpressView.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g005
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Figure 6. The FunGenES database Search Engine for gene expression profiles during ES cell differentiation. Expression profiles of the
19 Wnt genes during ES cell differentiation with the corresponding Affymetrix IDs using the ExpressView feature. Wnts have grouped in members
expressed during early differentiation stages (Wnt2b, Wnt3a, Wnt6, Wnt8b, Wnt9b, Wnt10b, Wnt16); transiently around day 3 of differentiation (Wnt3,
Wnt5b, Wnt8a); or, Wnt genes that appear primarily after day 4 (Wnt2, Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, Wnt7b, Wnt9a, Wnt11). The heatmaps show weak
expression of Wn1 and Wnt10a throughout differentiation and high levels of Wnt7b in undifferentiated ES cells. Besides Affymetrix IDs, searches can
be performed with any standard gene name or identifier, as well as by mixing ID types. The expression profiles in different ES cell lines can be
obtained by selecting the corresponding dataset. A number of options (top right) allow custom configuration of data analysis and presentation.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g006
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cyclin E1:Cdk2 and, by contrast, low levels of transcripts encoding D-

type cyclins and Cdk4/6 inhibitors of the INK4 family (p15, p16,

p18, p19; Figure 7). Differentiation is associated with a decrease in

cyclin E1 and a concomitant elevation in D-type cyclins and cdk

inhibitor transcripts [57,60]. These results are likely due to the

progressive switch from a cyclin E-based autonomous cell cycle,

which characterizes self-renewing ES cells, to the D-type cyclins/

Retinoblastoma (Rb) protein-regulated somatic cell cycle [61].

Conversely, few pro-apoptotic genes are expressed in ES cells

(day 0; most boxes appear in green), but many are gradually

induced during the differentiation process showing the exact

opposite pattern from the genes involved in cell proliferation

(Figure 7). As observed for cell-cycle genes, there is minimal

overlap between apoptosis-associated genes expressed at days 0

and 10. This strikingly complementary pattern suggests a

reciprocal interrelationship between the balance of pro- and

anti-apoptotic genes in ES cells and their differentiated progeny.

Discussion

Functional analyses using loss-of-function and protein-protein

interaction approaches, as well as bioinformatics tools, have began

to piece together the regulatory networks active in ES cells [24,62].

Furthermore, genome-wide studies, combining chromatin immu-

noprecipitation (ChIP) and array hybridization (ChIP-on-chip),

have revealed that both active and silenced genes are directly

bound in ES cells by one or more of the core pluripotency factors

Oct4, Sox2 and Nanog [17,19,63].

Figure 7. Snap shots from the animated Cell Cycle and Apoptosis KEGG pathways. The images depict day 0 (undifferentiated ES cells), day
4 and day 10 of differentiation. Each box in a pathway box represents a gene or gene family that can be visualized by marking the box during
animation. The different family members are represented with juxtaposed vertical rectangles within the same box. For genes having multiple probe
sets in the Affymetrix microarray, the corresponding gene rectangle is divided horizontally with each line depicting the expression level of an
individual probe set. Red color marks expressed genes and green color indicates absence of detectable expression. Color intensity reflects expression
levels. The table below lists the genes from the Cell Cycle and Apoptosis KEGG pathways that are expressed at day 0 and day 10. ORC: origin of
replication complex; MCM: mini-chromosome maintenance.
doi:10.1371/journal.pone.0006804.g007
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However, it appears that the actual core factor set regulating

pluripotency and early differentiation in ES cells is larger and

more highly interconnected than previously suspected. Kim et al.

have performed a genome-wide analysis of target promoters for

nine transcription factors, namely Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc,

Nanog, Dax1, Rex1, Zpf281, and Nac1 [64]. They found that

target promoters bound by a single or few factors tend to be

inactive or repressed, whereas promoters bound by more than four

factors are active in the pluripotent state and become repressed

upon differentiation. Interestingly, targets of Myc or Rex1 are

implicated in protein metabolism, whereas targets of the other

factors are enriched in genes involved in developmental processes.

The results also established a hierarchy within the key pluripo-

tency factors such that Klf4 serves as an upstream regulator of

feed-forward circuits involving Oct4, Sox2, Nanog and Myc.

The increasing complexity of gene regulatory networks

emerging from these studies, combined with the surging amount

of genomics and proteomics work, underscore the need for

resources that would enable the scientific community to readily

mine available and prospective data. The FunGenES database

provides such a template with a number of tools including

Animation of KEGG Pathways, Expression Waves, Time Series,

Specific Gene Classes, such as ESTs and transcription factors, and

searches for the expression pattern of any gene or transcript during

ES cell differentiation using standard gene names and IDs. Search

results are linked to: comprehensive annotation tools using the

g:Profiler tool, which includes the presence of common regulatory

motifs in promoter areas and miRNA targeting information; and,

to available resources such as NCBI Entrez, Ensembl, etc.

Genomic studies, which in principle group together co-

regulated genes, can potentially identify new components of

known regulatory pathways in ES cells that can subsequently be

explored in functional studies. In addition to well-described genes,

clusters often contain transcripts the function of which has not yet

been associated with a specific biological process thus providing

novel unexplored links to known molecular pathways.

Although the database described here was based on the gene

expression profiling results of the FunGenES consortium, it can be

easily adapted to incorporate available or future genomics data

obtained in ES cells. Moreover, the analytical paradigms and

expression pattern clusters presented here could provide a scaffold

for comparative analyses with human ES cell lines. This

information will be particularly important for future evaluation

of ES-like induced pluripotent stem (iPS) cells reprogrammed from

somatic tissues that can be potentially used to derive pancreatic

cells, cardiomyocytes or neurons for organ regeneration [21,65–

67]. For example, the g:Profiler tool provides the possibility to

convert mouse Affymetrix probe set numbers to any Affymetrix

probe set numbers from other organisms, allowing gene profiling

comparisons among data sets generated in different species. This

tool also allows conversion of previous Affymetrix probe set

numbers (i.e., the first generation of Affymetrix microarrays -

U74v2) to the more recent microarray probe set numbers (like the

MG430v2 used in this study).

During the last years, a growing number of repositories of

microarray data and other forms of gene expression profiles for

stem cell research have been developed [68–71]. Data presenta-

tion is heterogeneous and ranges from: simple storage of

expression data and experiment information (StemDB); presenta-

tion of lists of specific regulated transcripts (HESC); specific

analysis results of a closed dataset (SCDb); or storage and

visualization of variable resources with correlative and mutual

information about single transcripts (one to many relationship,

StemBase) [68–70]. To facilitate data comparison between the

FunGenES database and other resources, we have included a

series of links to other Stem cell databases, i.e., to SCDb,

Amazonia in the Study your Gene(s) of Interest search engine.

This way it is possible to obtain and compare the expression

pattern of genes in the FunGenES database to the expression

profiles in other tissues, experimental settings, or different stem

cells types.

In contrast to existing microarray database resources, the

FunGenES database includes a state of the art tools for the

interactive visualization of gene to gene relationships. It provides

gene lists and hierarchical matrices using co-expression analysis by

distance-base clustering (k-means, hierarchical clustering), as well

as integrated gene expression analyses by mapping observed gene

expression changes onto specific signaling and metabolic path-

ways. We expect that not only regenerative medicine applications,

but also basic science studies will benefit from the resources

described here, especially when compared to expression profiling

data obtained from loss- and gain-of-function approaches

[19,27,72]. Furthermore, the assignment of ESTs and genes to

specific pathways provide a fresh collection of novel components

that can be further explored in functional assays during embryonic

development and in human diseases.

Materials and Methods

RNA isolation and microarray hybridization
Total RNA was isolated using the RNeasy Mini Kit from

Qiagen and treated with RNase-free DNase I (5 units/100 mg of

nucleic acids, Sigma). Biotinylated cRNA was prepared according

to the standard Affymetrix protocol [73]. In brief, double-stranded

cDNA was synthesized from 10 mg total RNA using the

SuperScript Choice System (Invitrogen) and the Affymetrix

T7-(dT)24 primer. Following phenol/chloroform extraction and

ethanol precipitation, the cDNA was transcribed into biotin-

labeled cRNA using T7 polymerase (Ambion MEGAScript T7).

cRNA products were purified using the RNeasy kit (Qiagen) and

fragmented to an average size of 30–50 bases according to

Affymetrix recommendations. 15 mg of fragmented cRNA were

used to hybridize to the Mouse Genome 430 version 2.0 Array for

16 hrs at 45uC. The arrays were washed and stained in the

Affymetrix Fluidics Station 450 and scanned using the Affymetrix

GeneChip Scanner 3000 7G. The image data were analyzed with

the GeneChipH Operating Software (GCOS) 1.4 using Affymetrix

default analysis settings. Arrays were normalized by the log scale

robust multi-array analysis (RMA) [74].

We used 258 Affymetrix GeneChips to analyze 67 individual

experimental conditions (outlined in Table 1). A detailed

description of the individual experiments is provided in Supple-

mental File S1. The eleven microarray data sets have been

annotated in a MIAME compliant manner and deposited in EBI

ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/. The ac-

cession numbers are as follows: AVEF-1: E-TABM-669, CNRS-

UMR-5164: E-TABM-667, CNRS-UMR-6543: E-TABM-668,

IMBB-1: E-TABM-670, INS-1: E-TABM-562, INS-2: E-TABM-

671, IPK-1: E-TABM-493, TUD-1: E-TABM-675, UKOE-1: E-

TABM-672, UOB-1: E-TABM-673, UOB-2: E-TABM-674).

Each array was checked for general assay quality (39-59 ratio of

Gapdh ,1.5, noise (RawQ) ,4 and scaling factor at a TGT value

of 200 ,4). The robust multi-array average (rma) normalization

(background-adjustment, quantile normalization and median

polish summarization) has been performed using RMAExpress

version 1.0 beta 4. In addition, we assessed data integrity by

calculating Pearson correlation z-values over the complete dataset

of 45,101 probe sets. The difference between array to array
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correlation within biological replicates (z = 2.7360.38) and

between non replicates (z = 1.9060.35) indicates that there is a

sufficiently high signal to noise ratio.

Comparison of gene expression profiles in the three ES
cell lines

For comparison analysis, from the 45,101 probe sets represent-

ed on the Mouse 430 version 2 array, we selected 30,526 gene-

associated transcripts (eliminating transcripts without annotation

and of unknown origin, as well as hypothetical transcripts or

proteins). In addition, for genes represented multiple times on the

microarray, we selected the transcript with the strongest average

signal as representative for the respective gene. This brought the

number of analyzed transcripts to n = 15,263. A 5% false discovery

rate in ANOVA calculation and a 2-fold difference or higher in

any of the 3 comparisons (CGR8 vs. E14TG2a vs. R1) led to a set

of 137 differentially expressed genes (0.9% of the analyzed

transcripts).

Data preparation for unsupervised hierarchical
clustering – Global Clusters

The first step in our data analysis was to average the biological

replicates for each of the 67 experimental conditions. To identify

genes that cluster together under the tested conditions, we

excluded probe sets with a standard deviation in expression values

of , log2 (0.45) from the vector mean. We then removed

redundant gene/probe sets taking into account the ENTREZ,

Unigene and RefSeq gene-id annotations. Among redundant

probe sets, we selected the probe set with the highest average

expression signal. We also removed probe sets of unknown origin,

for example RIKEN sequences, or hypothetical transcripts/

proteins. These criteria led to a data set of 5,959 transcripts.

Unsupervised hierarchical clustering
Correlation of differentially expressed transcripts was detected

by hierarchical clustering of expression values with the Cluster

version 2.11 software [52] applying mean centering and

normalization of genes and arrays before the computational

clustering analysis. Average linkage hierarchical clustering of the

data was carried out as described [75].

Permutations
The correlation significance of expression profiles between

probe sets was assessed empirically by one hundred rounds of

random permutations. For each round, the 67 values for each

probe set were randomly redistributed [76] and data sets clustered

as described [75]. The best similarity scores of each permuted and

clustered data set was collected to evaluate the 95th percentile of

significant clusters in the original data set. 5% of the permuted

data sets gave rise to clusters containing no more than two genes at

a similarity score .0.85071 (Supplemental File S6). Clusters with

3 or more genes (115 clusters) were documented and selected for

further analysis.

Clustering of the data in Time Series
Besides the clustering described above that was based on the

entire spectrum of experimental conditions, expression data were

clustered according to timing of expression in a two-step strategy.

First, probe sets were clustered with k-means into a small number

of clusters using chord distance (Euclidean distance over vectors

normalized to unit sphere). In a second step, the resulting clusters,

represented by mean profiles, were clustered using average linkage

hierarchical clustering with Pearson correlation distance measure,

and visualized in a heatmap representation [52]. No filtering

besides removing genes with low variation was applied to these

data sets.

Expression Waves
We developed a method to identify all genes that have

characteristic expression patterns during ES cell differentiation.

In brief, transcripts were included into a particular expression

wave represented by a single artificial template, if its correlation

with the specific pattern was higher than a certain threshold and

also highest among all other patterns. This analysis was done in

two different stringent conditions with correlation thresholds of 0.8

and 0.85. The results are presented in a series of graphs, with the

list of genes that belong in the depicted pattern identified below.

Each graph is juxtaposed to its ‘‘mirror image’’, i.e., the graph

representing genes that behave exactly the opposite way.

Pathway Animations
We designed animations of pathways in the Kyoto Encyclope-

dia of Genes and Genomes (KEGG) [44]. The animations use

diagrams available at the KEGG webpage, which portray

connections between pathway components. The expression levels

of relevant genes are shown in the diagrams by the standard red

(high) – green (low) color codes. In case a gene family represents a

particular pathway step, the corresponding box displays the

expression patterns of all individual members of the family in

adjacent vertical stripes. Each stripe may be further divided

horizontally depicting the expression patterns of different probe

sets corresponding to the same transcript.

‘‘Study your Gene(s) of Interest’’
This feature has been designed to allow investigators to search

and display the expression of any probe set during ES cell

differentiation based on the FunGenES data sets. The program

draws clustered heatmaps with the columns annotated with

relevant sample information. The search engine recognizes

common gene identifiers; the conversion to Affymetrix probe set

IDs is done using Ensembl BioMart [77] mappings. The heatmap

representation is based on the ExressView tool, which is linked to

the URLMAP, to provide further analysis options for selected

genes. The organization of the various FunGenES tools is depicted

in Supplemental File S7.

Supporting Information

Supplemental File S1 Detailed overview of the microarray

experimental designs & Contact Information

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s001 (0.24 MB

PDF)

Supplemental File S2 Yield of the unsupervised hierarchical

clustering. Histogram of the number of clusters (y-axis) for each

cluster size (x-axis). Clusters with more than 100 genes are listed

separately on the top right corner.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s002 (0.58 MB TIF)

Supplemental File S3 Gene content of the 115 Global Clusters

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s003 (0.40 MB

XLS)

Supplemental File S4 Comparison of gene expression profiles

obtained by Q-PCR (left panels) and microarray analysis (right

panels). The gene name is depicted on top of the Q-PCR graph;

the Affymetrix ID of the same gene marks the corresponding

adjacent graph. CT: Cycle Threshold values of the Q-PCR

analysis. Signal: normalized log2 signal values from the microarray

FunGenES Database
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analysis. Genes are organized according to the Global Cluster they

belong as indicated. The results show comparable gene expression

profiles between microarray and Q-PCR data.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s004 (0.97 MB TIF)

Supplemental File S5 Experimental data sets used in Time

Series

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s005 (0.05 MB

PDF)

Supplemental File S6 Evaluation of significant correlations.

Ranked plot of the best similarity scores (y-axis) of 100 permutated

and clustered datasets (x-axis) and the evaluated 95th percentile of

significant clusters (blue line). The results are given for cluster

nodes with more than two (black line) or three (red line) cluster

members.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s006 (0.55 MB TIF)

Supplemental File S7 Schematic representation of the Fun-

GenES Database depicting tools to view expression data sets and

links to external resources and databases. Tools in boldface have

been developed specifically for the FunGenES Database.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006804.s007 (0.79 MB TIF)
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10. Schöler HR, Hatzopoulos AK, Balling R, Suzuki N, Gruss P (1989) A family of

octamer-specific proteins present during mouse embryogenesis: evidence for

germline-specific expression of an Oct factor. EMBO J 8: 2543–2550.

11. Okamoto K, Okazawa H, Okuda A, Sakai M, Muramatsu M, et al. (1990) A

novel octamer binding transcription factor is differentially expressed in mouse

embryonic cells. Cell 60: 461–472.

12. Nichols J, Zevnik B, Anastassiadis K, Niwa H, Klewe-Nebenius D, et al. (1998)

Formation of pluripotent stem cells in the mammalian embryo depends on the

POU transcription factor Oct4. Cell 95: 379–391.

13. Niwa H, Miyazaki J, Smith AG (2000) Quantitative expression of Oct-3/4

defines differentiation, dedifferentiation or self-renewal of ES cells. Nat Genet

24: 372–376.

14. Chambers I, Colby D, Robertson M, Nichols J, Lee S, et al. (2003) Functional

expression cloning of Nanog, a pluripotency sustaining factor in embryonic stem

cells. Cell 113: 643–655.

15. Mitsui K, Tokuzawa Y, Itoh H, Segawa K, Murakami M, et al. (2003) The

homeoprotein Nanog is required for maintenance of pluripotency in mouse

epiblast and ES cells. Cell 113: 631–642.

16. Avilion AA, Nicolis SK, Pevny LH, Perez L, Vivian N, et al. (2003) Multipotent

cell lineages in early mouse development depend on SOX2 function. Genes Dev

17: 126–140.

17. Boyer LA, Lee TI, Cole MF, Johnstone SE, Levine SS, et al. (2005) Core

transcriptional regulatory circuitry in human embryonic stem cells. Cell 122:

947–956.

18. Boiani M, Scholer HR (2005) Regulatory networks in embryo-derived

pluripotent stem cells. Nat Rev Mol Cell Biol 6: 872–884.

19. Loh YH, Wu Q, Chew JL, Vega VB, Zhang W, et al. (2006) The Oct4 and

Nanog transcription network regulates pluripotency in mouse embryonic stem

cells. Nat Genet 38: 431–440.

20. Li Y, McClintick J, Zhong L, Edenberg HJ, Yoder MC, et al. (2005) Murine

embryonic stem cell differentiation is promoted by SOCS-3 and inhibited by the

zinc finger transcription factor Klf4. Blood 105: 635–637.

21. Takahashi K, Yamanaka S (2006) Induction of pluripotent stem cells from

mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126:

663–676.

22. Zhang J, Tam WL, Tong GQ, Wu Q, Chan HY, et al. (2006) Sall4 modulates

embryonic stem cell pluripotency and early embryonic development by the

transcriptional regulation of Pou5f1. Nat Cell Biol 8: 1114–1123.

23. Wang J, Rao S, Chu J, Shen X, Levasseur DN, et al. (2006) A protein interaction

network for pluripotency of embryonic stem cells. Nature 444: 364–368.

24. Ivanova N, Dobrin R, Lu R, Kotenko I, Levorse J, et al. (2006) Dissecting self-

renewal in stem cells with RNA interference. Nature 442: 533–538.

25. Ogawa K, Shimosato D, Takahashi K, Yagi R, Toyooka Y, et al. (2007) Forced

expression of Tbx3 promotes LIF-independent self-renewal of mouse ES cells.

Dev Biol 306: 391–392.

26. Galan-Caridad JM, Harel S, Arenzana TL, Hou ZE, Doetsch FK, et al. (2007)

Zfx controls the self-renewal of embryonic and hematopoietic stem cells. Cell

129: 345–357.

27. Ivanova NB, Dimos JT, Schaniel C, Hackney JA, Moore KA, et al. (2002) A

Stem Cell Molecular Signature. Science 298: 601–604.

28. Ramalho-Santos M, Yoon S, Matsuzaki Y, Mulligan RC, Melton DA (2002)

‘‘Stemness’’: Transcriptional Profiling of Embryonic and Adult Stem Cells.

Science 298: 597–600.

29. Sato N, Sanjuan IM, Heke M, Uchida M, Naef F, et al. (2003) Molecular

signature of human embryonic stem cells and its comparison with the mouse.

Dev Biol 260: 404–413.

30. Muller FJ, Laurent LC, Kostka D, Ulitsky I, Williams R, et al. (2008) Regulatory

networks define phenotypic classes of human stem cell lines. Nature 455:

401–405.

31. Sekkai D, Gruel G, Herry M, Moucadel V, Constantinescu SN, et al. (2005)

Microarray Analysis of LIF/Stat3 Transcriptional Targets in Embryonic Stem

Cells. Stem Cells 23: 1634–1642.

32. Cinelli P, Casanova E, Uhlig S, Lochmatter P, Matsuda T, et al. (2008)

Expression profiling in transgenic FVB/N embryonic stem cells overexpressing

STAT3. BMC Developmental Biology 8: 57.

33. Tu Y, Stolovitzky G, Klein U (2002) Quantitative noise analysis for gene

expression microarray experiments. PNAS 99: 14031–14036.

34. Assou S, Le Carrour T, Tondeur S, Ström S, Gabelle A, et al. (2007) A meta-

analysis of human embryonic stem cells transcriptome integrated into a web-

based expression atlas. Stem Cells 25: 961–973.

35. Doss MX, Winkler J, Chen S, Hippler-Altenburg R, Sotiriadou I, et al. (2007)

Global transcriptome analysis of murine embryonic stem cell-derived cardio-

myocytes. Genome Biol 8: R56.

36. Doss MX, Chen S, Winkler J, Hippler-Altenburg R, Odenthal M, et al. (2007)

Transcriptomic and phenotypic analysis of murine embryonic stem cell derived

BMP2+ lineage cells: an insight into mesodermal patterning. Genome Biol 8:

R184.

37. Karantzali E, Schulz H, Hummel O, Huebner N, Hatzopoulos A, et al. (2008)

Histone deacetylase inhibition accelerates the early events of stem cell

differentiation: transcriptomic and epigenetic analysis. Genome Biol 9: R65.

FunGenES Database

PLoS ONE | www.plosone.org 13 September 2009 | Volume 4 | Issue 9 | e6804



38. Potta SP, Liang H, Pfannkuche K, Winkler J, Chen S, et al. (2009) Functional

characterization and transcriptome analysis of embryonic stem cell-derived
contractile smooth muscle cells. Hypertension 53: 196–204.

39. Mariappan D, Winkler J, Chen S, Schulz H, Hescheler J, et al. (2009)

Transcriptional profiling of CD31(+) cells isolated from murine embryonic stem
cells. Genes Cells 14: 243–260.

40. Trouillas M, Saucourt C, Guillotin B, Gauthereau X, Ding L, et al. (2009) Three
LIF-dependent signatures and gene clusters with atypical expression profiles,

identified by transcriptome studies in mouse ES cells and early derivatives. BMC

Genomics 10: 73.
41. Rolletschek A, Schroeder IS, Schulz H, Hummel O, Huebner N, et al. (2009)

Characterization of mouse embryonic stem cell differentiation into the
pancreatic lineage in vitro by transcriptional profiling, quantitative RT-PCR

and immunocytochemistry. Int J Dev Biol In press.
42. Reimand J, Kull M, Peterson H, Hansen J, Vilo J (2007) g:Profiler–a web-based

toolset for functional profiling of gene lists from large-scale experiments. Nucleic

Acids Res 35: W193–W200.
43. Ashburner M, Ball CA, Blake JA, Botstein D, Butler H, et al. (2000) Gene

Ontology: tool for the unification of biology. Nat Genet 25: 25–29.
44. Kanehisa M, Goto S (2000) KEGG: kyoto encyclopedia of genes and genomes.

Nucleic Acids Res 28: 27–30.

45. Vastrik I, D’Eustachio P, Schmidt E, Joshi-Tope G, Gopinath G, et al. (2007)
Reactome: a knowledge base of biologic pathways and processes. Genome

Biology 8: R39.
46. Griffiths-Jones S, Grocock RJ, van Dongen S, Bateman A, Enright AJ (2006)

miRBase: microRNA sequences, targets and gene nomenclature. Nucleic Acids
Res 34: D140–D144.

47. Wingender E, Dietze P, Karas H, Knuppel R (1996) TRANSFAC: a database

on transcription factors and their DNA binding sites. Nucleic Acids Res 24:
238–241.

48. Takaoka K, Yamamoto M, Hamada H (2007) Origin of body axes in the mouse
embryo. Current Opinion in Genetics & Development 17: 344–350.

49. Barrow JR, Howell WD, Rule M, Hayashi S, Thomas KR, et al. (2007) Wnt3

signaling in the epiblast is required for proper orientation of the anteroposterior
axis. Dev Biol 312: 312–320.

50. Hatzopoulos A, Rosenberg RD (1999) Embryonic development of the vascular
system. In: Hare JA, Simons M, eds. Angiogenesis and Cardiovascular Disease.

New York, Oxford: Oxford University Press. pp 3–29.
51. Murry CE, Keller G (2008) Differentiation of Embryonic Stem Cells
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