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Περίληψη 

Οι πρωτεΐνες χρωματινικής αρχιτεκτονικής αποτελούν μία υποκατηγορία 
πυρηνικών πρωτεϊνών κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση της δομής της 
χρωματίνης, έχοντας παράλληλα λειτουργικό αντίκτυπο στη ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης. Μία τέτοια πρωτεΐνη είναι και η SATB1, με ικανότητα πρόσδεσης στις 
χρωματινικές περιοχές MARs (Matrix Attachment Regions). Τα MARs 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό βάσεων ΑΤ και μέσω αυτών διαμεσολαβείται η 
πρόσδεση της χρωματίνης σε ένα τρισδιάστατο πλέγμα πρωτεϊνών, το ικρίωμα 
(matrix), με αποτέλεσμα τη δημιουργία θηλιών ως μορφή οργάνωσής της. Ο τρόπος 
δράσης της συνίσταται στην οργάνωση – αναδιοργάνωση της τοπολογίας της 
χρωματίνης σε θηλιές, μέσω της οποίας επηρεάζει την έκφραση πολλών γονιδίων και 
τον κυτταρικό φαινότυπο. Σε πειράματα μελέτης της έκφρασης του SATB1 σε 
μονοκύτταρα με έντονα βλαστικό φαινότυπο, αποδείχθηκε πως εκφράζεται σε πολύ 
υψηλά επίπεδα σε αυτά, τα οποία καταστέλλονται έντονα μετά τη διαφοροποίηση 
των κυττάρων σε μακροφάγα. Συνεπώς προέκυψε το ερώτημα του λειτουργικού 
ρόλου αυτού του παράγοντα στο βιολογικό σύστημα των μονοκυττάρων – 
μακροφάγων. Η έκφραση του SATB1 μελετήθηκε και με πειράματα DNA-RNA FISH, 
με στόχο τη συσχέτιση της γονιδιακής έκφρασης με τη χρωματινική δομή.  

Η διαδικασία διαφοροποίησης των κυττάρων προσομοιάζει αρκετά τη βιολογική 
διαδικασία της επιθηλιο – μεσεγχυματικής μετάπτωσης (epithelial-to-mesenchymal 
transition – EMT) και όπως αποδείχθηκε από πειράματα του εργαστηρίου μας, 
επαγωγείς της EMT εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα σε διαφορετικό στάδιο 
διαφοροποίησης ή μετά τη διέγερση των κυττάρων με TGF-β1. Είναι πιθανό η 
SATB1 να καταστέλλει κάποια από αυτά τα μόρια, μέχρι να υπάρξει η απαραίτητη 
σηματοδότηση για τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων ή τη διέγερση των 
μακροφάγων. Επιπλέον, μελετώντας τον τρόπο διαφοροποίησης των κυττάρων, 
αποδείχθηκε πως η επίδραση της PMA οδηγεί σε πιο έντονα διαφοροποιημένο 
φαινότυπο όταν τα κύτταρα καλλιεργούνται απουσία της για 24h αφού έχει 
ολοκληρωθεί η επίδραση της, αλλά σίγουρα απαιτούνται περαιτέρω πειράματα για να 
αποσαφηνιστεί ο ακριβής μοριακός μηχανισμός που διέπει αυτή τη διαδικασία. 
Επίσης, η μελέτη της καταστολής της έκφρασης του SATB1 από τα miR-448 και miR-
590 έδειξε πως και τα δύο προκαλούν καταστολή του σε μονοκύτταρα και Τ κύτταρα, 
πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε όμως με πειράματα μέτρησης ενεργότητας 
λουκιφεράσης. Τέλος, τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν για τα παραπάνω 
πειράματα ανήκουν στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά THP1 και προέρχονται από 
οξεία μυελική λευχαιμία. Συνεπώς, η μελέτη της SATB1 σε αυτή την κυτταρική σειρά 
δίνει τη δυνατότητα προέκτασης του ρόλου της και στη λευχαιμογένεση. 
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Abstract 

Chromatin architecture proteins constitute a subclass of nuclear proteins with 
crucial role in the configuration of chromatin structure, also having impact in the 
regulation of gene expression. SATB1 is a member of this protein subgroup and has 
the ability to bind at specific chromosomal regions, called MARs (Matrix Attachment 
Regions). MARs are characterized by high percentage of AT bases and through 
them chromatin binds at nuclear matrix, a 3-dimentional filamentous protein network, 
leading to chromatin loops formation, as a high level of chromatin structure 
organization. SATB1 acts through the organization-reorganization of chromatin into 
loops, through which it influences the expression of many genes and consequently 
the cell phenotype. Expression profile experiments showed that SATB1 is highly 
expressed in monocytes with stemness phenotype and indeed, these expression 
levels are dramatically down-regulated after the differentiation of monocytes to 
macrophages. Consequently, the question of SATB1’s functional role in the biological 
system of monocytes – macrophages arose. SATB1’s expression in monocytes, 
before and after differentiation to macrophages, was also studied with DNA-RNA 
FISH experiments, correlating the expression profile with the chromatin’s structure. 

The differentiation process of monocytes to macrophages resembles the one of 
EMT and it was proved from the experiments in our lab that many EMT-mediators 
are highly expressed in different stages of monocytes differentiation or after 
macrophage stimulation with the cytokine TGF-β1. SATB1 can possibly suppress 
these molecules, till the occurrence of the necessary differentiation or stimulation 
signal. Moreover, the study of the differentiation process showed that PMA leads to a 
more intense differentiated phenotype, in case cells are cultured in the absence of it 
for 24h, after its influence. Further experiments are needed to clarify the exact 
molecular mechanism of this differentiation process. Furthermore, we have focused 
our interest in the post-transcriptional regulation of SATB1 by miR-448 and miR-590. 
Both repress SATB1’s expression in monocytes and T cells, a fact that was not 
confirmed in luciferase activity experiments. Finally, THP1 human cell line is used for 
the above experiments and since these cells are derived from acute myeloid 
leukemia, this study is extended to SATB1’s role in leukemogenesis. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1.  Ο δομικός και λειτουργικός ρόλος της πρωτεΐνης SATB1 

Η πρωτεΐνη SATB1 (special AT-rich sequence binding protein 1) ανήκει στην 
κατηγορία των πρωτεϊνών χρωματινικής αρχιτεκτονικής, με ικανότητα πρόσδεσης 
στις χρωματινικές αλληλουχίες που ονομάζονται MARs (Matrix Attachment Regions). 
Η χρωματίνη προσδένεται μέσω αυτών των αλληλουχιών σε ένα τρισδιάστατο 
πλέγμα πρωτεϊνών του πυρήνα, το ικρίωμα (matrix), με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
θηλιών – βρόγχων. Στον άνθρωπο, το γονίδιο που κωδικοποιεί την εν λόγω 
πρωτεΐνη βρίσκεται στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 3 και συγκεκριμένα στη 
θέση 3p24.3 και έχει μέγεθος 91 kb. Έχουν βρεθεί τρία διαφορετικά μετάγραφα 
mRNA (transcript variant 1-3), εκ των οποίων τα transcript variant 1 και 2 
συμπεριλαμβάνουν 11 εξόνια, ενώ το transcript variant 3 διαθέτει ένα επιπλέον 
εξόνιο. Και τα 3 μετάγραφα διαθέτουν την ίδια 3’UTR, αλλά διαφέρουν στην 5’UTR. 
Από τα μετάγραφα 1 και 2 προκύπτει ένα πρωτεϊνικό προϊόν 763 αμινοξικών 
καταλοίπων, το οποίο αντιστοιχεί στην ισομορφή της SATB1, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί δομικά και λειτουργικά, σε αντίθεση με το πρωτεϊνικό προϊόν των 795 
αμινοξικών καταλοίπων, που προκύπτει από το μετάγραφο 3. 

 

Η SATB1 είναι μία πυρηνική πρωτεΐνη, η οποία απαρτίζεται από πέντε πολύ 
καλά χαρακτηρισμένες λειτουργικές επικράτειες (domains). Οι επικράτειες αυτές είναι 
οι εξής:  

Εικόνα 1: Μοντέλο της SATB1-
διαμεσολαβούμενης μεταγραφικής 
ρύθμισης. Α. Η SATB1 μπορεί να 
ομοτετραμερίζεται μέσω του ULD 
domain. B. H SATB1, ως ομοδιμερές ή 
ομοτετραμερές, μπορεί να ρυθμίζει τη 
γονιδιακή έκφραση, αναγνωρίζοντας 
τους υποκινητές διαφόρων γονιδίων. 
Γ. Η SATB1 ως ομοτετραμερές μπορεί 
να ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων σε 
πολύ μακρινές αποστάσεις, φέρνοντάς 
τα σε γειτνίαση και προσελκύοντας 
σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης της 
χρωματίνης (Wang et al., 2012). 
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• NLS (nuclear localization signal): ειδική αλληλουχία-σινιάλο μέσω της οποίας 
η πρωτεΐνη, μετά την παραγωγή της, στοχεύεται στον πυρήνα. 

• PDZ επικράτεια: επικράτεια υπεύθυνη για τον ομοδιμερισμό της SATB1 και 
ίσως τον ετεροδιμερισμό του με τη SATB2 αλλά και για την αλληλεπίδρασή 
του με άλλα πρωτεϊνικά μόρια. Οι Wang et al. (2012) κρυστάλλωσαν το μόριο 
και έδειξαν πως αυτή η λειτουργική επικράτεια παρουσιάζει δομή παρόμοια 
με αυτή της ουβικιτίνης και για αυτό του απέδωσαν το όνομα ULD (Ubiquitin 
Like Domain). Επίσης έδειξαν πως η SATB1 μπορεί να δρα ως ομοδιμερές 
για τοπική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης (local range gene regulation), 
αλλά και ως ομοτετραμερές για ευρύτερες αλληλεπιδράσεις ρύθμισης της 
γονιδιακής έκφρασης (long range high-order chromatin organization and 
coordination in gene regulation), όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  

• CUTL επικράτεια: βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην ULD επικράτεια και 
σχετίζεται με την πρόσδεση της πρωτεΐνης στο DNA (Wang et al., 2012). Ο 
ρόλος της πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω από μελλοντικές μελέτες. 

• CUT επικράτειες: μοτίβο πρόσδεσης στο DNA που μπορεί να λειτουργεί 
ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με την ομοιοεπικράτεια. 

• HD ομοιοεπικράτεια: βρίσκεται σε πολλούς μεταγραφικούς παράγοντες και 
αποτελεί μοτίβο πρόσδεσης στο DNA. Σε συνδυασμό με τις επικράτειες CUT, 
καθιστούν τη SATB1 ικανή να αναγνωρίζει με πολύ μεγάλη συγγένεια τις 
περιοχές MARs. 

 
Επιπλέον, η SATB1 είναι μια πρωτεΐνη που εκφράζεται κατά κύριο λόγο σε 

θυμοκύτταρα και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των Τ λεμφοκυττάρων. 
Εκφράζεται επίσης και σε πρόδρομα Β λεμφοκύτταρα, σε νευρικά κύτταρα 
εγκεφάλου αλλά και σε κύτταρα του καρκίνου του μαστού με ικανότητα μετάστασης. 
Δύο είναι οι βασικοί ρόλοι που επιτελεί: 

• Λειτουργεί σαν οργανωτής της χρωματίνης, οδηγώντας σε μια ανώτερη 
μορφή οργάνωσης και διάταξης της αρχιτεκτονικής της. 

• Μπορεί όμως να δρα και ως μεταγραφικός παράγοντας προσδεμένος σε cis 
ρυθμιστικά στοιχεία και προσελκύοντας άλλα ρυθμιστικά μόρια σε αυτές τις 
περιοχές. Ανάλογα με τα μόρια που προσελκύονται, μπορεί να δρα ως 
καταστολέας (όπως στην περίπτωση που αλληλεπιδρά με παράγοντες 
τροποποίησης της χρωματίνης π.χ. ISWI, HDAC1) ή ως ενεργοποιητής (όταν 
αλληλεπιδρά με την ακετυλοτρανσφεράση p300 ή άλλους συνενεργοποιητές). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο ρόλος της SATB1 στην 
οργάνωση της χρωματίνης και στη ρύθμιση 
της γονιδιακής έκφρασης. Η SATB1 δρα 
διαμορφώνοντας -  αναδιαμορφώνοντας τη 
δομή της χρωματίνης σε θηλιές (1), αλλά και 
ως μεταγραφικός παράγοντας (2) 
προσελκύοντας σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης 
της χρωματίνης (3) (Shannon et al., 2003). 
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Στα πλαίσια του λειτουργικού ρόλου του, που βασίζεται και στην 
αλληλεπίδραση με άλλα μόρια, οι Notani et al. (2010) προσπάθησαν να συσχετίσουν 
τη SATB1 με τη β-κατενίνη. Η β-κατενίνη ενεργοποιείται μέσω του μονοπατιού Wnt, 
το οποίο απενεργοποιεί την GSK-3β, που φωσφορυλιώνει και οδηγεί σε 
αποικοδόμηση την κατενίνη. Έτσι αυτή μπαίνει στον πυρήνα και δρα ως 
συνενεργοποιητής αλληλεπιδρώντας με μόρια που προσδένονται στο DNA, όπως 
είναι η SATB1. Η SATB1 έχει αποδειχθεί πως όταν είναι προσδεμένη μόνη της πάνω 
στην χρωματίνη δρα ως καταστολέας προσελκύοντας απακετυλάσες και σύμπλοκα 
αναδιοργάνωσης της χρωματίνης. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του μονοπατιού 
Wnt, η β-κατενίνη μπαίνει στον πυρήνα, αλληλεπιδρά με τη SATB1 και τη μετατρέπει 
σε ενεργοποιητή της έκφρασης των γονιδίων που προηγουμένως κατέστειλε, 
προσελκύοντας ακετυλοτρανσφεράσες και άλλους συνενεργοποιητές. 

 

 

 Κλειδί για αυτή την αλληλεπίδραση θεωρείται η απακετυλίωση της SATB1 
αμέσως μετά την ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt. Η απακετυλιωση αυξάνει την 
συγγένεια της SATB1 για την πρόσδεση της στο DNA (Kumar et al., 2006) και 
ταυτόχρονα διευκολύνει την αλληλεπίδραση με β-κατενίνη. Στη συγκεκριμένη μελέτη, 
η απακετυλίωση συσχετίζεται με την αύξηση της ενεργότητας του PCAF αμέσως μετά 
την ενεργοποίηση του Wnt. Ο PCAF είναι μια ακετυλοτρανσφεράση που στοχεύει τα 
δύο προαναφερθέντα μόρια. Σε ανθρώπινα θυμοκύτταρα, ο PCAF καταστέλλεται σε 
χρονικά σημεία αρκετά αργότερα από την ενεργοποίηση του Wnt, σε αντίθεση με τα 
αρχικά διαστήματα ενεργοποίησης του Wnt στα οποία ενεργοποιείται όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με την ακετυλίωση της SATB1. Έτσι φαίνεται πως η ακετυλίωση  είναι 
χρονικά εξαρτώμενη και μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μοριακός διακόπτης που 
ρυθμίζει την ικανότητα της SATB1 να δρα σαν ενεργοποιητής ή σαν καταστολέας στα 
διάφορα γονίδια, σε άμεση εξάρτηση με το Wnt μονοπάτι. 

Παράλληλα, η SATB1 μπορεί να λειτουργεί και ως καταστολέας μεγάλου 
αριθμού γονιδίων και φαίνεται πως αυτή η δράση της οφείλεται, σε κάποιες 
περιπτώσεις, στην προσέλκυση της HDAC1 (Yasui et al., 2002, Kumar et al., 2005, 
Kumar et al., 2006). Η HDAC1 είναι απακετυλάση, η οποία απακετυλιώνει κάποιες 

Εικόνα 3: Το μονοπάτι 
σηματοδότησης Wnt. Το 
σύμπλοκο APC-Axin-GSK3β 
αλληλεπιδρά με την β-κατενίνη, 
την φωσφορυλιώνει και την 
οδηγεί στο πρωτεάσωμα για 
αποικοδόμηση. Όταν 
ενεργοποιείται το Wnt, τότε η 
GSK3β καταστέλλεται και έτσι η 
β-κατενίνη είναι ελεύθερη να 
μπει στον πυρήνα και να 
ενεργοπoιήσει γονίδια στόχους 
αλληλεπιδρώντας με 
παράγοντες πρόσδεσης στο 
DNA. 
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λυσίνες ιστονών και αλλάζει με αυτό τον τρόπο την δομή της χρωματίνης 
καθιστώντας την ανενεργή. Οπότε αυτός είναι ένας πιθανός μηχανισμός για την 
κατασταλτική δράση της SATB1. Σε αυτόν τον μηχανισμό καταστολής προφανώς 
εμπλέκεται και μια σειρά άλλων συγκαταστολέων που ενισχύουν την αρχική 
κατασταλτική της δράση. Εκτός από την HDAC1 λοιπόν που έχει αποδειχθεί πως 
προσελκύεται από τη SATB1, το ίδιο συμβαίνει και με τον συγκαταστολέα CtBP1 
(Purbey et al., 2009). Ο CtBP1 λειτουργεί αλληλεπιδρώντας με παράγοντες 
προσδεμένους στο DNA, προσελκύοντας στα σημεία πρόσδεσης HDAC1 και 
Polycomb πρωτεΐνες. Παρατηρήθηκε επιπλέον πως εμφανίζει στα T λεμφοκύτταρα 
ίδια κατανομή cage-like με την SATB1, πράγμα που αποτέλεσε μια ισχυρή ένδειξη 
ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με αυτό. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, ο κατασταλτικός 
ρόλος της SATB1 μπορεί να προέρχεται είτε από την άμεση αλληλεπίδραση με 
HDAC1 είτε μέσω έμμεσης αλληλεπίδρασης με CtBP1. 

 

Στην προαναφερθείσα μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση της SATB1 με την 
β-κατενίνη, έγινε λόγος για την σημασία της ακετυλίωσης του στην αλληλεπίδραση με 
άλλους συμπαράγοντες. Οι Kumar et al. (2006) όπως και οι Purbey et al. (2009) 
πρότειναν τον εξής μηχανισμό: Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt αποτελεί το 
εναρκτήριο σημείο για την αύξηση της ακετυλίωσης της SATB1 μέσω της 
προσέλκυσης και αλληλεπίδρασής της με την ακετυλάση PCAF, σε πρώιμα χρονικά 
σημεία μετά την σηματοδότηση. Η ακετυλίωσή της είναι αυτή που εμποδίζει την 
αλληλεπίδραση με CtBP1 και HDAC1, δηλαδή μέσω αυτής αίρεται η καταστολή και 
ευνοείται η αλληλεπίδραση με ενεργοποιητικούς παράγοντες όπως είναι η β-κατενίνη 
και η p300 ακετυλοτρανσφεράση. Επομένως αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ 
πιθανός μηχανισμός μέσω του οποίου η πρωτεΐνη SATB1 να λειτουργεί ως 
καταστολέας ή ενεργοποιητής ανάλογα με την σηματοδότηση. 

 

1.2. Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης από την SATB1, όπως αποτυπώνεται     
στα διάφορα βιβλιογραφικά παραδείγματα 

1.2.1. Ο ρόλος της SATB1 στην διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων σε Th2 

Σημαντικός έχει αποδειχθεί ο ρόλος της SATB1 στην έκφραση των κυτοκινών 
στα Τ λεμφοκύτταρα και πιο συγκεκριμένα στη διαφοροποίηση αυτών σε Th2. Oι Cai 
et al. (2006) έχουν δείξει ότι η SATB1, στην περίπτωση της διαφοροποίησης των Τ 

Εικόνα 4: Μοντέλο του 
μηχανισμού καταστολής 
γονιδίων μέσω SATB1. Η SATB1 
προσελκύει συγκαταστολείς (όπως 
οι HDAC1, ο CtBP1), οι οποίοι 
απομακρύνονται και αντικαθίστανται 
από συνενεργοποιητές (όπως ο 
PCAF και ο p300) μετά την 
ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού 
(Purbey et al., 2009). 

 



10 
 

λεμφοκυττάρων προς Th2, αλλάζει τη δομή της χρωματίνης με αποτέλεσμα την 
υψηλή έκφραση των κυτοκινών IL-4, IL-5, IL-13 και του παράγοντα c-Maf, που 
χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο υποπληθυσμό Τ κυττάρων. Η διαφοροποίηση των 
Τ κυττάρων διαμεσολαβείται από σηματοδοτικά μόρια όπως οι παράγοντες STAT4 
και STAT6 που οδηγούν στην έκφραση μεταγραφικών παραγόντων όπως ο GATA-3 
και ο c-Maf στην περίπτωση των Th2 ή ο T-bet στην περίπτωση των Th1. Ο GATA-3 
θεωρείται ως ο καθοριστικός παράγοντας για την διαφοροποίηση σε Th2 (Pai et al., 
2004) και έτσι μπορεί να λειτουργήσει σαν μάρτυρας για τον συγκεκριμένο 
υποπληθυσμό κυττάρων.  

Οι Notani et al. (2010) εμποδίζοντας την έκφραση του SATB1 μέσω siRNA, 
διαπίστωσαν ότι μειώνονται αισθητά τα επίπεδα του GATA-3. Αντίστοιχα, 
υπερέκφραση του SATB1 επιφέρει αύξηση στην έκφραση του GATA-3, πράγμα που 
δείχνει πως η διαφοροποίηση σε Th2 εξαρτάται άμεσα από το SATB1. Παράλληλα, 
συσχέτισαν το ρόλο της SATB1 στην έκφραση του GATA-3 με τη σηματοδότηση του 
μονοπατιού Wnt το οποίο είναι γνωστό πως είναι ενεργό στα CD4+ Th κύτταρα και 
μάλιστα αυξάνει την έκφραση του GATA-3. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού οδηγεί σε αλληλεπίδραση της β-κατενίνης με 
SATB1. Ελλείψει Wnt σηματοδότησης, η έκφραση του παράγοντα GATA-3 μειώθηκε 
όπως ακριβώς και στην περίπτωση knockdown του SATB1. Επομένως με βάση τα 
παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πρωτεΐνη SATB1  διαμεσολαβεί 
την Th2 διαφοροποίηση ρυθμίζοντας την έκφραση του GATA-3 και μέσω αυτού των 
αντίστοιχων κυτοκινών, σε άμεση εξάρτηση  με το μονοπάτι Wnt.  

1.2.2. Η μεταγραφική ρύθμιση του γενετικού τόπου των αιμοσφαιρινών από τη 
SATB1 

Είναι ήδη γνωστό από προηγούμενες μελέτες πως το κάθε χρωμόσωμα είναι 
έτσι τοποθετημένο στον πυρήνα ώστε να σχηματίζεται μια περιοχή γύρω του που 
ονομάζεται περιοχή του χρωμοσώματος (chromosome territory-CT) και η 
τοποθέτηση των γονιδίων σε αυτές τις περιοχές παίζει βασικό ρόλο στην 
μεταγραφική τους ενεργότητα (Chevret et al., 2000). Επίσης πιστεύεται πως σε 
κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει looping-out σε κάποιες ομάδες γονιδίων, που ίσως 
να οδηγεί στην αποσυμπύκνωση της χρωματίνης σε εκείνα τα σημεία και έτσι να 
διευκολύνεται η έκφρασή τους. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του γενετικού 
τόπου των αιμοσφαιρινών (Gong et al., 2009). Η SATB1 προσδένεται στα MARs και 
μπορεί να αλλάζει αυτές τις θηλιές της χρωματίνης και να επηρεάζει τη γονιδιακή 
έκφραση. Βασιζόμενοι σε αυτό, οι Gong et al. (2009) μελέτησαν πως μπορεί να 
εμπλέκεται και στο συγκεκριμένο looping out. Βρήκαν λοιπόν πως η SATB1 είναι 
απαραίτητη για να γίνει το συγκεκριμένο looping out από την CT αφού αποτελεί το 
συνδετικό κρίκο με το ικρίωμα και μόνο μετά από αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μεταγραφικά ο συγκεκριμένος γενετικός τόπος. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, 
παρατηρούνται αλλαγές στην έκφραση της ε και γ αιμοσφαιρίνης (εμβρυϊκή και 
νεογνική αντίστοιχα). Αυτές οι δύο εκφράζονται σε υψηλά ποσοστά στα πρώτα 
στάδια της ζωής ενός οργανισμού αλλά μειώνονται όταν αυτός περνάει στην ενήλικη 
ζωή. Αυτό ίσως να οφείλεται σε κάποια αναδιαμόρφωση της χρωματίνης που 
προκαλείται από τη SATB1 και εμποδίζει την έκφρασή τους. Επιπλέον, παράλληλα 
με το looping out, παρατηρήθηκε στα συγκεκριμένα δύο γονίδια υπερακετυλίωση της 
ιστόνης H3 κοντά στους υποκινητές τους, πράγμα που αντιστοιχεί σε ενεργή 
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χρωματίνη. Στα ίδια σημεία παρατηρήθηκε και προσέλκυση της Pol II και 
συνενεργοποιητών και απομάκρυνση κατασταλτικών μορίων, κυρίως από τον 
υποκινητή της ε-αιμοσφαιρίνης. Οπότε η αλλαγή αυτή στη δομή της χρωματίνης και η 
προσέλκυση στα συγκεκριμένα σημεία ενεργοποιητικών μορίων (πιθανόν από τη 
SATB1) μπορεί να είναι το κλειδί στην μεταγραφική ρύθμιση της συγκεκριμένης 
ομάδας γονιδίων (cluster).  

1.2.3. Ο ρόλος της SATB1 στην ανάπτυξη και μετάσταση του καρκίνου του 
μαστού 

Η SATB1 αλλάζει το μεταγραφικό προφίλ των γονιδίων στην περίπτωση των 
καρκινικών κυττάρων του μαστού με αποτέλεσμα να αποκτούν φαινότυπο επιθετικού 
καρκίνου και να ευνοείται έτσι η ανάπτυξη και μετάσταση των καρκινικών κυττάρων 
(Han et al. 2008). Πειράματα έχουν δείξει ότι στην περίπτωση χρήσης si-SATB1 σε 
καρκινικά κύτταρα με ικανότητα μετάστασης, αλλάζει το πρότυπο έκφρασης περίπου 
1000 γονιδίων και εμποδίζεται η ανάπτυξη του όγκου και η μετάσταση ενώ αντίθετα 
αν εκφράσουμε SATB1 σε μη καρκινικά κύτταρα, αυτά αποκτούν καρκινικό 
μεταστατικό φαινότυπο λόγω της ενεργοποίησης της έκφρασης γονιδίων 
σχετιζόμενων με αυτές τις ιδιότητες. Επιπλέον έχει αποδειχθεί πως η SATB1 
ενεργοποιεί την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την κυτταρική σύντηξη, τον 
κυτταρικό κύκλο, τους υποδοχείς ECM, σηματοδοτικά μόρια του MAPK μονοπατιού 
κ.ά. Παράλληλα καταστέλλει γονίδια που σχετίζονται με το μονοπάτι Jak-STAT, την 
έκφραση κυτοκινών και μια σειρά άλλων μεταξύ των οποίων είναι γονίδια που 
καταστέλλουν τη μετάσταση όπως τα BRMS1, KAI1, NME1 κ.ά. (Han et al. 2008). Η 
ενεργοποίηση ή καταστολή των γονιδίων αυτών συνοδεύεται και από επιγενετικές 
αλλαγές όπως είναι η ακετυλίωση ή απακετυλίωση ιστονών, αντίστοιχα.  

 

        Επιπροσθέτως, η SATB1 δεν εκφράζεται μόνο στα τελευταία στάδια του 
καρκίνου του μαστού αλλά παρατηρείται και σε πρώιμα στάδια πριν την μετάσταση. 
Τα επίπεδά της στον πυρήνα αυτών των κυττάρων έχουν μεγάλη προγνωστική 
σημασία γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της πιθανότητας 
ανάπτυξης επιθετικού καρκίνου του μαστού σε ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικά 
στάδια της νόσου. 

 

Εικόνα 5: Ο ρόλος της SATB1 στη 
μεταστατικότητα των επιθηλιακών 
όγκων. Η SATB1 επάγει την έκφραση 
γονιδίων που σχετίζονται με την 
κυτταρική αύξηση, τη μεταστατική 
συμπεριφορά και τη βλαστικότητα των 
CSCs, ενώ παράλληλα καταστέλλει 
ογκοκατασταλτικά γονίδια (Han et al., 
2008). 
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1.2.4. Ο ρόλος της SATB1 στην ισορροπία μεταξύ αυτο-ανανέωσης και 
διαφοροποίησης των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, συνδυαστικά με τη δράση 
της πρωτεΐνης χρωματινικής αρχιτεκτονικής SATB2 

Οι Savarese et al. (2009), ορμώμενοι από το γεγονός ότι οι SAT πρωτεΐνες 
έχουν ρυθμιστικό ρόλο στη μεταγραφή γονιδίων,  μελέτησαν το ρόλο τους και στη 
διαφοροποίηση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (ΒΚ) εξετάζοντας το πως μπορεί να 
επηρεάζουν τους παράγοντες πολυδυναμίας. Διαπίστωσαν λοιπόν πως η SATB1 
ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση παραγόντων πολυδυναμίας όπως το NANOG, το 
KLF4 και το TBX3. Απουσία SATB1 τα ΒΚ διατηρούν την ικανότητα αυτο-ανανέωσης 
και μοιάζουν περισσότερο με αυτά στα οποία έχει γίνει εκτοπική έκφραση του 
NANOG, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αυτο-ανανέωσή έναντι της διαφοροποίησής 
τους (Chambers et al., 2003, Niwa et al., 2009). Τα επίπεδα του NANOG είναι 
ενδεικτικά της κατεύθυνσης που ακολουθούν τα εμβρυϊκά ΒΚ: τα υψηλά επίπεδα 
αυτού καταδεικνύουν χαρακτηριστικά αυτό-ανανέωσης ενώ τα χαμηλά διαδικασίες 
διαφοροποίησης. Στην περίπτωση του NANOG φαίνεται πως η SATB1 λειτουργεί 
πολύ ειδικά ως προς τη ρύθμισή του μιας και είναι το μόνο γονίδιο που ρυθμίζει από 
αυτή την ομάδα γονιδίων (cluster), αντίθετα από την ιδιότητα που γνωρίζαμε να 
ρυθμίζει ολόκληρα clusters, όπως στην περίπτωση των κυτοκινών στα Τ και του 
γενετικού τόπου των τάξης Ι αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (Cai et al. 2006, Kumar et 
al. 2007). Επιπλέον, είναι γνωστή η δομή κελιού (cage-like) που  σχηματίζει η SATB1 
στα θυμοκύτταρα. Αυτή η δομή δεν εμφανίζεται στα ΒΚ, πράγμα που αποδίδεται από 
τους συγγραφείς στο γεγονός ότι τα επίπεδα του SATB1 στα Τ είναι αρκετά 
υψηλότερα σε σχέση με τα εμβρυϊκά ΒΚ και άρα ίσως αυτή η ποσοτική διαφορά να 
είναι σημαντική στο ρόλο της SATB1 ως οργανωτή της χρωματίνης εν γένει. 

Στη ρύθμιση του NANOG εμπλέκεται και η SATB2, μία άλλη πρωτεΐνη 
χρωματινικής αρχιτεκτονικής, η οποία εκφράζεται σε κύτταρα που έχουν υψηλά 
επίπεδα NANOG, τόσο σε αγρίου τύπου όσο και σε αυτά που έχει κατασταλεί το 
SATB1. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως η εκτοπική έκφραση του SATB2 έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρασης του NANOG και την καταστολή της έκφρασης 
του SATB1, πράγμα που υποδεικνύει πως αυτά τα γονίδια δημιουργούν ένα δίκτυο 
ρύθμισης μεταξύ τους, στο οποίο η SATB2 δρα ως πιθανός καταστολέας του SATB1. 
Και οι δύο αυτές πρωτεΐνες υπάρχουν σε ικανοποιητικά επίπεδα στα ΒΚ και μπορούν 
και οι δύο να προσδένονται σε 5’ ρυθμιστικές περιοχές του NANOG. Επομένως δεν 
είναι πιθανό ένα μοντέλο διαδοχικής δράσης τους.  Το μοντέλο που προτείνεται από 
τους Galande et al. (2001) για τη ρύθμιση του NANOG από αυτές τις δύο πρωτεΐνες 
βασίζεται στην ικατότητά τους να δημιουργούν ομοδιμερή αλλά και ετεροδιμερή μέσω 
της PDZ επικράτειας που διαθέτουν. Επιπλέον το καθένα έχει και κάποιες μοναδικές 
επικράτειες μέσω των οποίων αλληλεπιδρά με διαφορετικά μόρια και άρα μπορεί να 
δημιουργείται μια πληθώρα ετερογενών διμερών που να έχουν διαφορετικό 
ρυθμιστικό ρόλο όχι μόνο στην έκφραση του NANOG αλλά ίσως και σε άλλα γονίδια. 
Άρα τα σχετικά επίπεδα έκφρασης των SATB1 και SATB2  καθώς και η σύνθεση των 
ομοδιμερών ή ετεροδιμερών μπορεί να έχουν ένα σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο στα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, στην ισορροπία ανάμεσα στην αυτο-ανανέωση και την 
διαφοροποίηση. 
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1.2.5 Ο ρόλος της SATB1 στην απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος, 
συνδυαστικά με τη δράση της SATB2 

Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των γονιδίων πολυδυναμίας από τις SAT πρωτεϊνες, 
η ρύθμιση της έκφρασης των Hox γονιδίων δεν εμπλέκει αυτές τις πρωτεΐνες και 
μπορεί να επαχθεί κανονικά στην περίπτωση έλλειψης της SATB1 στα εμβρυϊκά BK. 
Το γεγονός αυτό καθιστά την έκφραση των Hox μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που 
διαχωρίζεται από άλλες επιγενετικές διαδικασίες όπως είναι η απενεργοποίηση του Χ 
χρωμοσώματος και το εντύπωμα, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με τους 
παράγοντες που προαναφέρθηκαν αλλά και με την πολυδυναμία (Navarro et al. 
2008).  

Μελέτες έχουν δείξει πως οι SAT πρωτεΐνες είναι πολύ σημαντικές για την 
απενεργοποίηση του X χρωμοσώματος. Είναι γνωστό πως το μόριο κλειδί σε αυτή τη 
διαδικασία είναι το Xist RNA που οδηγεί στην απενεργοποίηση του ενός από τα δύο 
Χ χρωμοσώματα στα θηλυκά άτομα στα πλαίσια της εξισορρόπησης του γενετικού 
υλικού των δύο φύλων. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζει ένα συγκεκριμένο 
αναπτυξιακό στάδιο στα εμβρυϊκά ΒΚ, μέσω της παραγωγής του Xist RNA. Στην 
μελέτη των Agrelo et al (2009) έχει βρεθεί πως η SATB1 παίζει βασικό ρόλο στην 
αρχική διαδικασία απενεργοποίησης του X χρωμοσώματος αλλά όχι στην διατήρηση 
αυτής. Επιβεβαίωση αυτού αποτελούν και προγενέστερα πειράματα των Saravese et 
al (2006) που δείχνουν ότι σε B και Τ λεμφοκύτταρα (χαρακτηρίζονται από υψηλά 
επίπεδα SATB1), η SATB1 φαίνεται να είναι καθοριστική για την απενεργοποίηση 
του Χ χρωμοσώματος αφού ελλείψει αυτού, σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, δεν 
μπορεί να συμβεί η απενεργοποίηση. Σε μετέπειτα στάδια, στα οποία έχει ήδη 
συντελεστεί η αρχική απενεργοποίηση, η έλλειψη του SATB1 δεν φαίνεται να έχει 
κάποια επίδραση στην διατήρησή της. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν 
και άλλοι παράγοντες που να αλλάζουν έτσι τη διαμόρφωση της χρωματίνης, μέσω 
επιγενετικών τροποποιήσεων, ώστε να διατηρείται η αρχική απενεργοποίηση. Ένας 
τέτοιος παράγοντας μπορεί να είναι και η SATB2 που προσδένεται στις ίδιες 
περιοχές με τη SATB1 και έχει τις ίδιες ιδιότητες (Saravese et al., 2006, Saravese et 
al., 2009).  

Όμως, Xist RNA έχει βρεθεί και σε κάποιες πρόδρομες μορφές αιμοποιητικών 
κυττάρων και σε καρκινικά κύτταρα (Agrelo et al., 2009). Επιπλέον, σε πολλούς 
τύπους καρκίνου με πιο χαρακτηριστικό αυτόν του καρκίνου του μαστού, έχουν 

Εικόνα 6: Λειτουργική σχέση 
των SATB1 και SATB2 στα 
ΒΚ. Η SATB1 φαίνεται να 
λειτουργεί ως καταστολέας 
παραγόντων πολυδυναμίας, 
προάγοντας τη διαφοροποίηση, 
ενώ η SATB2 την ανταγωνίζεται 
καταστέλλοντας το SATB1 
(Savarese et al., 2009). 
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παρατηρηθεί πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης SATB1 (Han et al. 2008) τα οποία 
έχουν συσχετιστεί και με την ενεργοποίηση της έκφρασης του Xist RNA στο ενεργό Χ 
χρωμόσωμα σε αυτά τα κύτταρα (Vincent-Salomon et al., 2007, Sirchia et al., 2009). 
Με βάση αυτό το συσχετισμό λοιπόν, πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως η 
κατασταλτική δράση της SATB1 σε κάποια γονίδια μπορεί να γίνεται και μέσω του 
Xist RNA που ενεργοποιείται, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι ανενεργό. 
Μάλιστα η ενεργοποίηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με την τροποποίηση της δομής 
της χρωματίνης που μπορεί να προκαλέσει η SATB1 ως ρυθμιστής της (Agrelo et al., 
2009). Επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως κάποιες 
επιγενετικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν εμβρυϊκά στάδια, επανενεργοποιούνται 
κατά ένα τρόπο και σε ενήλικα κύτταρα, πρόδρομα των αιμοποιητικών κυττάρων 
αλλά και σε καρκινικά κύτταρα και ίσως οι SATB1 και SATB2 να έχουν πολυδιάστατο 
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση τόσο ως οργανωτές της χρωματίνης, όσο και ως 
ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης. 

 

1.3. Η μετα-μεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης του SATB1 από τα miR-448 
και miR-590 

Τα microRNAs (miRNAs) αποτελούν μικρά μονόκλωνα μόρια RNA, μεγέθους 
21 – 25 νουκλεοτιδίων, τα οποία προσδένονται σε mRNAs και ρυθμίζουν μετα-
μεταγραφικά την έκφρασή τους (Kim et al., 2005). Στον άνθρωπο, οι γενετικοί τόποι 
που κωδικοποιούν τα miRNAs βρίσκονται εντός ιντρονιών, εξονίων αλλά και σε 
διαγονιδιακές περιοχές και μεταγράφονται κυρίως από την RNA Pol II (σε κάποιες 
περιπτώσεις και από την Pol III). Τα πρωτογενή μετάγραφα (primary miRNAs) που 
προκύπτουν, φέρουν στο 3’ άκρο τους την πολυ-αδενυλική ουρά και στο 5’ άκρο 
τους τη δομή της καλύπτρας (cap), μπορεί να υπερβαίνουν σε μέγεθος τη 1kb και να 
είναι μονοκιστρονικά ή πολυκιστρονικά ανάλογα με την οργάνωση των γονιδίων από 
την οποία θα προκύψουν. Μετά τη μεταγραφή τους, τα πρωτογενή μετάγραφα 
αναγνωρίζονται και πέπτονται σε πρόδρομα miRNAs (premature miRNAs) μεγέθους 
~70-90 νουκλεοτιδίων από το πρωτεϊνικό σύμπλοκο της DROSHA, μίας πυρηνικής 
ριβονουκλεάσης τύπου ΙΙΙ, και της πρωτεΐνης DiGeorge Syndrome Critical Region 8 
(DGCR8/Pasha). Στη συνέχεια, τα pre-miRNA εξέρχονται στο κυτταρόπλασμα με τη 
βοήθεια της πρωτεΐνης Exportin 5, ενός πυρηνικού υποδοχέα μεταφοράς, και του 
συμπαράγοντά της RanGTP. Ακολούθως, πέπτονται από την κυτταροπλασματική 
ριβονουκλεάση τύπου ΙΙΙ, DICER, απελευθερώνοντας ώριμα διμερή miRNA μήκους 
~22 νουκλεοτιδίων (Bartel et al., 2004). Η μία από τις δύο αλυσίδες του miRNA 
επιλέγεται βάσει θερμοδυναμικών παραγόντων σαν αλυσίδα οδηγός και 
ενσωματώνεται σε μια από τις πρωτεΐνες Αργοναύτη για να δημιουργήσει το ενεργό 
σύμπλοκο RISC. Η δεύτερη, που αποτελεί την αλυσίδα επιβάτη, απελευθερώνεται 
και αποικοδομείται. Συνήθως, τα miRNAs προσδένονται στην 3΄UTR του mRNA 
στόχου, αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να προσδένονται και σε 
άλλες περιοχές όπως στη 5΄UTR, αλλά και στην κωδική περιοχή του mRNA (Lytle et 
al., 2007). Μεγάλη σημασία για την αναγνώριση του στόχου έχει η περιοχή των 3-8 
βάσεων (seed) του miRNA, που συνήθως βρίσκεται στην αρχή του 5΄ τελικού άκρου 
του, και η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα προς το mRNA 
στόχο (Bartel et al., 2004). Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 25-30% των ανθρώπινων 
γονιδίων υφίσταται ρύθμιση από microRNAs (Park et al., 2004). Κάθε miRNA μπορεί 
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να στοχεύει εκατοντάδες mRNAs και κάθε mRNA μπορεί να ρυθμίζεται από πολλά 
διαφορετικά miRNAs. Αυτό συμβαίνει λόγω της ευελιξίας που υπάρχει μεταξύ miRNA 
και στόχου ως προς τη συμπληρωματικότητά τους.  

 

Το miR-448 αποτελεί το μόνο βιβλιογραφικό παράδειγμα microRNA, το οποίο 
στοχεύει και καταστέλλει το SATB1. Οι Lin et al. (2011) έδειξαν πως η έκφραση του 
miR-448 καταστέλλεται έντονα σε περιπτώσεις καρκινικών κυττάρων του μαστού, 
μετά από χημειοθεραπεία. Η καταστολή αυτή συσχετίζεται, με βάση αυτή την 
επιστημονική εργασία, με την επαγωγή της EMT σε αυτά τα κύτταρα, ως αποτέλεσμα 
της χημειοθεραπείας. Έδειξαν λοιπόν πως το miR-448 καταστέλλει άμεσα το SATB1, 
στοχεύοντας την 3’UTR του. Η καταστολή του SATB1 οδηγεί στην ενεργοποίηση 
ενός σηματοδοτικού μονοπατιού κινασών, το οποίο επάγει τη μεταγραφή του 
μεταγραφικού παράγοντα TWIST1. Η επαγωγή αυτού του παράγοντα οδηγεί σε 
καταστολή της E-cadherin και κατ’επέκταση σε EMT. 

Το miR-590 αποτελεί το microRNA με τη μεγαλύτερη πιθανότητα στόχευσης 
του SATB1, με βάση ποικίλα βιοπληροφορικά συστήματα (TargetScan, 
TargetScanS, PicTar, Miranda, PITA, Diana-microT και PepTar). Επιπλέον, έχει 
βρεθεί ότι καταστέλλει την έκφραση του TGF-β1, σε καπνιστές, λόγω της δράσης της 
νικοτίνης (Shan et al., 2009). 

 

 

Εικόνα 7: Μονοπάτι 
επεξεργασίας των 
microRNAs. Τα primary-
miRs παράγονται από τις 
RNA Pol II και III και στη 
συνέχεια υφίστανται πέψη 
από το σύμπλοκο 
DROSHA-DGCR8, μέσα 
στον πυρήνα. Κατόπιν, 
βγαίνουν από τον πυρήνα 
και ακολουθεί δεύτερη 
επεξεργασία από την 
DICER ώστε να παραχθεί 
το ώριμο δίκλωνο miRNA. 
Η λειτουργική αλυσίδα 
«φορτώνεται» στο 
σύμπλοκο RISC και το 
κατευθύνει στο γονίδιο-
στόχο της (Winter et al., 
2009). 
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1.4. Επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση: μία διαδικασία που χαρακτηρίζει 
την φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη αλλά και τη μεταστατικότητα των 
επιθηλιακών όγκων 

 
1.4.1. ΕΜΤ: μία φυσιολογική αναπτυξιακή διαδικασία 

Η επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση (epithelial-to-mesenchymal transition – 
EMT) είναι μία φυσιολογική διαδικασία, απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη των 
πολυκύτταρων οργανισμών, αφού οδηγεί στο πέρασμα από το στάδιο του 
βλαστιδίου στα επόμενα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, είναι 
κομβικής σημασίας για κάποιες αναπτυξιακές διαδικασίες της γαστριδίωσης, όπως 
είναι ο σχηματισμός του μεσοδέρματος και η ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα. Η 
διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από απώλεια της πρόσφυσης των κυττάρων, 
καταστολή των επιθηλιακών δεικτών και αύξηση της κυτταρικής κινητικότητας. Τα 
κύτταρα αποκτούν μεσεγχυματικό φαινότυπο, δηλαδή δεν δημιουργούν ώριμες 
επαφές μεταξύ τους, έχουν την ικανότητα να εισβάλλουν στον εξωκυττάριο χώρο και 
εκφράζουν μεσεγχυματικούς δείκτες όπως η βιμεντίνη, η φιμπρονεκτίνη, η Ν-
καντχερίνη, οι μεταγραφικοί παράγοντες SNAIL, TWIST κ.α. (Baum et al., 2008). 

 

 
 
 

 
 

 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η EMT είναι μία διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται από έντονη μεταγραφική μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης. Τα 
γονίδια που σχετίζονται με την κυτταρική πρόσφυση και την έκφραση επιθηλιακών 
δεικτών καταστέλλονται, ενώ αυτά που συμβάλλουν στην κυτταρική μετανάστευση 
και στην έκφραση μεσεγχυματικών δεικτών επάγονται. Η μεταγραφική μεταβολή που 
χαρακτηρίζει την EMT είναι η καταστολή της E-cadherin και για αυτό το λόγο 
χρησιμοποιείται ως δείκτης αυτής της διαδικασίας. Αναλυτικές μελέτες του υποκινητή 
της ανθρώπινης E-cadherin προσδιόρισαν την ύπαρξη στοιχείων E-box τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τη μεταγραφική της καταστολή (Bolόs et al., 2003). Βρέθηκε, 
επίσης, ότι ο μεταγραφικός παράγοντας SNAIL1 (SNAIL), που διαθέτει δομή 
δακτυλίου ψευδαργύρου, προσδένεται άμεσα στα E-boxes του υποκινητή της E-
cadherin και καταστέλλει τη μεταγραφή του γονιδίου (Peinado et al., 2007). Αρκετοί 

Εικόνα 8: Τα χαρακτηριστικά της ΕΜΤ. ΕΜΤ προκύπτει όταν τα επιθηλιακά κύτταρα 
χάνουν τα επιθηλιακά τους χαρακτηριστικά, όπως είναι οι διάφοροι κυτταρικοί σύνδεσμοι – 
στενοσύνδεσμοι, σύνδεσμοι προσκόλλησης, δεσμοσώματα – και η κορυφαιο-βασική 
πολικότητα, ενώ παράλληλα αποκτούν μεσεγχυματικό φαινότυπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από αναδιοργάνωση της ακτίνης, σχηματισμό ινιδίων, μετανάστευση και εισβολή (Xu et al., 
2009). 



17 
 

ακόμη μεταγραφικοί παράγοντες, με δομή δακτυλίου ψευδαργύρου, μεταξύ των 
οποίων ο SLUG (SNAIL2) (Bolόs et al., 2003) και δύο μέλη της οικογένειας των 
μεταγραφικών παραγόντων ΖΕΒ, ο ΖΕΒ1 (dEF1) και ο ZEB2 (SIP1) (Aigner et al., 
2007), αποδείχθηκε πως μπορούν να καταστέλλουν την έκφραση της E-cadherin. 
Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι ΖΕΒ1, SNAIL και SLUG είναι ικανοί να καταστείλουν τη 
μεταγραφή ορισμένων πολωτικών παραγόντων, όπως των Crumbs3 και Lgl2 (Aigner 
et al., 2007), αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον σημαντικό ρόλο τους στην 
καταστολή των επιθηλιακών κυτταρικών χαρακτηριστικών.  
 

Οι προαναφερθέντες μεταγραφικοί παράγοντες με την χαρακτηριστική δομή 
δακτυλίου ψευδαργύρου παρουσιάζουν υψηλή συγγένεια για τα στοιχεία E-boxes του 
υποκινητή της E-cadherin. Έχουν βρεθεί, επίσης, μεταγραφικοί παράγοντες που 
ανήκουν σε άλλες πρωτεϊνικές οικογένειες και οι οποίοι παρουσιάζουν μειωμένη 
συγγένεια για τα E-boxes αλλά καταστέλλουν την E-cadherin. Ο Ε47, ένας bHLH 
(helix-loop-helix) παράγοντας, έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει τη μεταγραφή της Ε-
cadherin σε MDCK κύτταρα, προσδεμένος άμεσα στα E-boxes (Bolόs et al., 2003), 
με μικρότερη συγγένεια. Σε αναζήτηση γονιδίων που σχετίζονται με τη μετάσταση 
όγκων σε ποντίκια, ο bHLH παράγοντας TWIST1 βρέθηκε ότι δύναται να επάγει ΕΜΤ 
σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα, όπως και ο TWIST2 μεταγραφικός παράγοντας 
της ίδιας οικογένειας (Yang et al., 2008) . Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι ικανοί 
να καταστείλουν την E-cadherin όταν υπερεκφράζονται σε επιθηλιακά κύτταρα, σε 
καλλιέργεια. Ακόμη, όμως, δεν έχει αποσαφηνιστεί το πως αυτά τα γονίδια 
εμπλέκονται στη μεσεγχυματική διαφοροποίηση και στην κυτταρική κινητικότητα, 
κατά τη διάρκεια της ΕΜΤ. Οι SNAIL και ΖΕΒ παράγοντες θεωρούνται κατά κανόνα 
μεταγραφικοί καταστολείς λόγω των δομικών τους χαρακτηριστικών. Αντίθετα, οι 
bHLH παράγοντες, οι οποίο δρουν ως ομοδιμερή ή ετεροδιμερή, μπορούν να 
δράσουν ως ενεργοποιητές ή ως καταστολείς, ανάλογα με τον παράγοντα με τον 
οποίο διμερίζονται. Αναλύσεις της γονιδιακής έκφρασης βοήθησαν στην κατανόηση 
της ενορχήστρωσης αυτού του πολύπλοκου μεταγραφικού προγράμματος που διέπει 
την EMT. Ο προσδιορισμός μιας ομάδας γονιδίων που ρυθμίζονται από 
συγκεκριμένους ΕΜΤ-επαγώμενους μεταγραφικούς παράγοντες (EMT mediators) 
προτείνει την ύπαρξη γονιδιακής υπογραφής της ΕΜΤ.  

 
1.4.2. ΕΜΤ και καρκίνος 

 
Η ΕΜΤ αποτελεί χαρακτηριστικό των επιθηλιακών όγκων με μεταστατικό 

χαρακτήρα (Thiery et al., 2002). Οι περισσότεροι συμπαγείς όγκοι έχουν επιθηλιακή 
προέλευση. Απώλεια του επιθηλιακού χαρακτήρα αυτών των καρκινικών κυττάρων, 
απόκτηση μεσεγχυματικών ιδιοτήτων και έκφραση των αντίστοιχων δεικτών είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά του επιθετικού φαινοτύπου που παρουσιάζουν πολλοί 
επιθηλιακοί όγκοι. Η επιθετικότητα ενός όγκου εκδηλώνεται μέσω της μετάστασης. Η 
μετάσταση χαρακτηρίζεται από τρία διακριτά στάδια: κάποια κύτταρα του συμπαγούς 
όγκου διαπερνούν το συνδετικό ιστό και εισέρχονται στα αιμοφόρα αγγεία (invasive 
carcinoma και intravasation). Κατόπιν, μεταφέρονται σε διάφορα σημεία του 
οργανισμού, βγαίνουν από τα αγγεία και προκαλούν σε εκείνα τα σημεία νέους 
δευτερογενείς όγκους (extravasation). Τα δύο πρώτα στάδια επιτελούνται μέσω της 
EMT, αφού τα κύτταρα από επιθηλιακά μετατρέπονται σε μεσεγχυματικά, 
αποκτώντας την απαραίτητη κινητικότητα και τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους 
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επιτρέπουν να διαπερνούν μεμβράνες και ιστούς. Ο μοριακός μηχανισμός που διέπει 
την EMT στην περίπτωση των επιθετικών όγκων είναι αυτός που αναλύθηκε 
παραπάνω. 

 
 
 
 

 
 
 
Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν σε EMT τόσο στην εμβρυογένεση 

όσο και στους επιθετικούς επιθηλιακούς όγκους είναι ίδια. Το καλύτερα μελετημένο 
μονοπάτι σηματοδότησης που επάγει EMT είναι αυτό μέσω της κυτοκίνης TGF-β1. 
Πειράματα σε διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση 
του TGF-β1 μονοπατιού μπορεί να οδηγήσει στην επαγωγή ΕΜΤ, πράγμα που είναι 
αποτυπώνεται εύκολα σε τρισδιάστατες καλλιέργειες κυττάρων (Radisky, 2005). Το 
σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β1 οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης των 
μεταγραφικών παραγόντων SNAIL, SLUG και ZEB1, οι οποίοι με τη σειρά τους 
καταστέλλουν την E-cadherin και επάγεται ΕΜΤ. Επιπλέον, το μονοπάτι Wnt φαίνεται 
να έχει ρόλο στην επαγωγή της EMT. Η GSK3b μπορεί να φωσφορυλιώσει το 
SNAIL, το οποίο κατόπιν θα βγει από τον πυρήνα και θα οδηγηθεί σε αποικοδόμηση. 
Η απενεργοποίηση της GSK3b μέσω του Wnt μονοπατιού μπορεί να προάγει την 
πυρηνική σταθερότητα του SNAIL, έτσι ώστε αυτό να επάγει ΕΜΤ (Bachelder et al., 
2005, Zhou et al., 2004). Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η υποξία μπορεί να επάγει ΕΜΤ 
σε καρκινικά κύτταρα, μέσω ενεργοποίησης του SNAIL (Lester et al., 2007) ή του 
TWIST1 (Yang et al., 2008). Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω πως οι EMT-
mediators που δρουν στη φυσιολογική διαδικασία της εμβρυογένεσης είναι τα 
σηματοδοτικά μόρια που επάγουν ΕΜΤ και στην παθολογική κατάσταση του 
επιθηλιακού όγκου.  

 
 
 
 

Εικόνα 9: ΕΜΤ και μετάσταση. Η μετάσταση χαρακτηρίζεται από τρία διακριτά στάδια: κάποια 
κύτταρα του συμπαγούς όγκου διαπερνούν το συνδετικό ιστό και εισέρχονται στα αιμοφόρα αγγεία 
(invasive carcinoma και intravasation). Κατόπιν, μεταφέρονται σε διάφορα σημεία του οργανισμού, 
βγαίνουν από τα αγγεία και προκαλούν σε εκείνα τα σημεία νέους δευτερογενείς όγκους 
(extravasation). Τα δύο πρώτα στάδια επιτελούνται μέσω της EMT, αφού τα κύτταρα από επιθηλιακά 
μετατρέπονται σε μεσεγχυματικά, αποκτώντας την απαραίτητη κινητικότητα και τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που τους επιτρέπουν να διαπερνούν μεμβράνες και ιστούς (Thiery J.P., 2002). 
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1.5.  Μονοκυτταρική διαφοροποίηση – Λευχαιμογένεση 
 

Τα μονοκύτταρα αποτελούν τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος των 
σπονδυλωτών, με ρόλο στην έμφυτη και προσαρμοστική ανοσία και χαρακτηρίζονται 
από δύο βασικές λειτουργικές ιδιότητες, την αντιγονοπαρουσίαση και την 
φαγοκύττωση. Παράγονται στο μυελό των οστών μέσω ενός ορισμένου μονοπατιού 
διαφοροποίησης, το οποίο ξεκινάει από τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα 
(hematopoietic stem cells-HSCs). Τα κύτταρα αυτά είναι πολυδύναμα (multipotent) 
και μπορούν να δώσουν κάθε τύπο αιμοποιητικού κυττάρου. Στην περίπτωση των 
μονοκυττάρων, προγονικά μυελικά κύτταρα (common myeloid progenitors-CMP) που 
προέρχονται από τα HSCs διαφοροποιούνται σε προ-μονοκύτταρα (μονοβλάστες-
monoblasts), τα οποία εξέρχονται από το μυελό και εισέρχονται στην κυκλοφορία του 
αίματος, όπου διαφοροποιούνται περαιτέρω σε ώριμα μονοκύτταρα (Rosenbauer F. 
& Tenen D.G., 2007). Οι μονοβλάστες διαθέτουν μερικώς την ικανότητα 
αυτοανανέωσης των προγονικών τους κυττάρων, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα 
διαρκούς αλλά ελεγχόμενης παραγωγής μονοκυττάρων. Τα ώριμα μονοκύτταρα 
μεταναστεύουν στους ιστούς και διαφοροποιούνται σε ειδικά μακροφάγα για κάθε 
τύπο ιστού ή σε δενδριτικά κύτταρα (Gordon S. & Taylor PR., 2005).  

 

 
 
Η μη φυσιολογική αύξηση των ανώριμων και πρόδρομων μορφών των λευκών 

αιμοσφαιρίων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς τύπους λευχαιμιών, ανάλογα με 
το είδος των κυττάρων που αποκτούν την ιδιότητα του ατέρμονου 
πολλαπλασιασμού. Μία μεγάλη κατηγορία λευχαιμιών είναι αυτές που οφείλονται σε 
χρωμοσωμικές μετατοπίσεις μεταξύ του χρωμοσώματος 11, στον γονίδιο MLL (Mixed 
Lineage Leukemia) που βρίσκεται στη χρωμοσωμική θέση 11q23 και περισσότερων 
από 50 διαφορετικών γονιδίων άλλων χρωμοσωμάτων (Krivtsov et al., 2007). Το 
γονίδιο MLL κωδικοποιεί την ενζυματική υπομονάδα  ενός συμπλόκου μεθυλίωσης  
της ιστόνης H3 στη λυσίνη 4 (H3K4). Τέτοιες τροποποιήσεις είναι ανιχνεύσιμες κοντά 
σε υποκινητές στους οποίους στρατολογείται το σύμπλοκο και σχετίζεται με θετική 
ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Από τις προαναφερθείσες χρωμοσωμικές 
μετατοπίσεις, προκύπτουν ογκογόνες MLL-fused πρωτεΐνες στις οποίες το 
καρβοξυτελικό άκρο τους, όπου εντοπίζεται η επικράτεια με την ενεργότητα 

Εικόνα 10: Μονοπάτι 
διαφοροποίησης των HSCs 
για την παραγωγή 
μονοκυττάρων. Τα HSCs 
διαφοροποιούνται σε 
προγονικά κύτταρα μυελικής 
προέλευσης (CMP) και 
λεμφικής προέλευσης (CLP). 
Τα CMP που θα δώσουν τα 
κοκκιώδη πρόδρομα κύτταρα 
(GMP), θα διαφοροποιηθούν 
έπειτα σε μονοβλάστες, 
μονοκύτταρα και τελικά σε 
μακροφάγα ή δενδριτικά 
(Smith et al., 2011). 
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μεθυλοτρανσφεράσης, έχει αντικατασταθεί από μία άλλη λειτουργική επικράτεια. Το 
βασικότερο χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών αυτών είναι η αλλοιωμένη ενζυματική 
δράση που οδηγεί σε απορύθμιση έκφρασης γονιδιακών στόχων (Hox, cMyb, cMyc, 
κλπ) και  μετασχηματισμό πρόδρομων μορφών αιμοποιητικών κυττάρων σε 
λευχαιμικά βλαστοκύτταρα (leukaemia stem cells-LSCs ή leukaemia initiating cells-
LICs) (Krivtsov et al., 2007). Μία τέτοια πρωτεΐνη είναι η MLL-AF9, η οποία οδηγεί 
στην εμφάνιση μονοκυτταρικής λευχαιμίας που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογικό 
πολλαπλασιασμό των μονοβλαστών (Chen et al., 2008, Muntean et al., 2008, 
Somervaille et al. 2006).  

 
Τα λευχαιμικά βλαστοκύτταρα είναι καρκινικά βλαστοκύτταρα (cancer stem 

cells-CSCs), με χαρακτηριστικά φυσιολογικών βλαστοκυττάρων. Έχουν ικανότητα 
αυτοανανέωσης και μερικής διαφοροποίησης στα αντίστοιχης προέλευσης ώριμα 
λεμφοκύτταρα. Επιπλέον, οι βλαστικές τους ιδιότητες τα καθιστούν ογκογόνα σε 
αντιδιαστολή με το πλήθος των καρκινικών κυττάρων της εκάστοτε λευχαιμίας και 
τους προσδίδουν αντίσταση στις συμβατικές χημειοθεραπείες. Υπάρχουν δύο 
θεωρίες για την προέλευσή τους: η πρώτη υποστηρίζει πως δημιουργούνται από 
μεταλλαγές που συμβαίνουν στα HSCs και οδηγούν στο μετασχηματισμό τους, ενώ η 
δεύτερη πως προκύπτουν από μεταλλαγές σε μεταγενέστερους τύπους κυττάρων 
που διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά των HSCs και στους οποίους αυξάνουν την 
ικανότητα αυτοανανέωσης (Passeque et al., 2003). Διαφορετικός μηχανισμός είναι 
υπεύθυνος για τη δημιουργία των διαφόρων τύπων λευχαιμίας και απαιτείται εκτενής 
μελέτη για την κατανόηση της βιολογίας της ασθένειας και την εύρεση 
αποτελεσματικής θεραπείας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11: Υπάρχουν δύο θεωρίες 
σχετικά με την προέλευση των 
LSCs. Η πρώτη υποστηρίζει ότι 
δημιουργούνται από μεταλλάξεις στα 
HSCs που οδηγούν στο 
μετασχηματισμό τους σε καρκινικά 
βλαστοκύτταρα, ενώ η δεύτερη 
υποστηρίζει πως μεταλλάξεις 
συμβαίνουν σε κύτταρα-απογόνους 
των HSCs, στα οποία προσδίδουν 
έντονα βλαστικές ιδιότητες (Passegue 
et al. 2003). 
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1.5.1. Η ανθρώπινη κυτταρική σειρά THP1 
 
Τα THP1 είναι μονοκύτταρα, προερχόμενα από ασθενή ενός έτους, ο οποίος 

έπασχε από οξεία μυελική λευχαιμία. Τα κύτταρα αυτά διαφοροποιούνται εύκολα σε 
μακροφάγα, με επίδραση της χημικής ουσίας PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate). 
Ο πιο πιθανός μηχανισμός δράσης της PMA είναι ο εξής: λειτουργεί ως 
ενεργοποιητής κινασών που οδηγούν στην ενεργοποίηση της έκφρασης του p21. Ο 
p21 είναι αναστολέας της κινάσης CDK1 και εμποδίζει την μετάβαση από την G1 
στην S φάση του κυτταρικού κύκλου, με αποτέλεσμα τα λευχαιμικά αυτά κύτταρα να 
σταματούν τον ατέρμονο πολλαπλασιασμό τους και να διαφοροποιούνται. Τα 
κύτταρα αυτά έχουν τη χρωμοσωμική μετατόπιση t(9;11)(p22,q23) που οδηγεί στην 
παραγωγή της ογκογόνου MLL-AF9 πρωτεΐνης (Martino et al., 2006, Odero et al., 
2000, Pession et al. 2003) και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προγονικών κυττάρων 
όπως η ικανότητα διαρκούς πολλαπλασιασμού καθώς και διαφοροποίησης σε 
μακροφάγα μετά από επίδραση με το κατάλληλο ερέθισμα (Daigneault et al., 2010, 
Drexler et al., 2004, Kohro et al.,2004). Επιπλέον, επίδραση με PMA, οδηγεί σε 
καταστολή των επιπέδων έκφρασης του ογκογονιδίου MLL-AF9 και άλλων 
ογκογονιδίων που ευθύνονται για το βλαστικό φαινότυπο των THP1 μονοκυττάρων 
(Martino et al., 2006). Επομένως, αυτό το βιολογικό σύστημα αποτελεί ένα καλό 
μοντέλο μυελογενούς λευχαιμίας για τη μελέτη των βλαστικών μονοκυττάρων πριν 
και μετά τη διαφοροποίηση τους σε μακροφάγα (The FANTOM Consortium and the 
Riker Omics Science Center, 2009). 
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2. Σκοπός 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η SATB1 έχει συσχετιστεί με ποικίλες 
βιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι η 
διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και η ανάπτυξη των Β λεμφοκυττάρων, καθώς 
και με το μεταστατικό φαινότυπο επιθετικών επιθηλιακών όγκων. Σε πειράματα 
μελέτης της έκφρασης του SATB1 σε μονοκύτταρα με έντονα βλαστικό φαινότυπο, 
αποδείχθηκε πως εκφράζεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αυτά και συνεπώς 
προκύπτει το ερώτημα του λειτουργικού του ρόλου σε αυτό το βιολογικό σύστημα. 
Στόχος αυτής της επιστημονικής μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλο της SATB1 στη 
μονοκυτταρική διαφοροποίηση και η συσχέτισή της με παράγοντες που επάγουν 
επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση (ΕΜΤ) και φαίνεται να έχουν ρόλο στη 
διαδικασία της διαφοροποίησης των μονοκυττάρων σε μακροφάγα. Επιπλέον, 
σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της προέκτασης του ρόλου της SATB1 
στις περιπτώσεις οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, η οποία θα συμβάλλει στη 
μεγαλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της λευχαιμογένεσης και θα συνεισφέρει με 
αυτό τον τρόπο στην εύρεση πιο αποτελεσματικών φαρμάκων και θεραπευτικών 
προσεγγίσεων. 
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3. Υλικά και Μέθοδοι 

3.1. Υλικά 

3.1.1. Κλωνοποίηση και χειρισμός νουκλεϊκών οξέων 

Τα περιοριστικά ένζυμα, το ένζυμο συγκόλλησης (T4 DNA ligase) και το ένζυμο 
πολυμερισμού (Taq polymerase) των νουκλεϊκών οξέων προέρχονταν από την 
εταιρία Minotech. Από την ίδια εταιρία προέρχονταν και τα αντίστοιχα διαλύματα για 
τη βέλτιστη λειτουργία των ενζύμων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις 
αποφωσφορυλίωσης του πλασμιδιακού φορέα έκφρασης, χρησιμοποιήθηκε η 
Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) της Promega Cat# M8201.  

Για τις κλωνοποιήσεις και την κατασκευή ανασυνδυασμένων μορίων DNA 
χρησιμοποιήθηκαν βακτηριακά στελέχη E. coli DH5a. 

Για τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκαν κολώνες από 
την εταιρία Nucleobond.  

 
 

3.1.2. Κυτταρικές σειρές 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν στις πειραματικές διαδικασίες είναι 
οι εξής: 

• HeLa cells: ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από 
αδενοκαρκίνωμα τραχήλου μήτρας. Περιέχουν αλληλουχίες του ιού HPV-18 
ενώ έχει αναφερθεί πως έχουν χαμηλά επίπεδα έκφρασης p53 (Scheffner et 
al., 1991). 

• Jurkat cells: ανθρώπινα Τ λεμφοκύτταρα που προέρχονται από λευχαιμία Τ 
κυττάρων. 

• THP1 cells: μονοκύτταρα που προέρχονται από οξεία μονοκυτταρική 
λευχαιμία. Έχουν Fc και C3b υποδοχείς αλλά δεν διαθέτουν ανοσοσφαιρίνες. 

• HEK-293Τ cells: επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από ανθρώπινα 
εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού τα οποία έχουν υποστεί μετασχηματισμό από DNA 
αδενοϊού.  

• MDA-MD-231 cells: η κυτταρική αυτή σειρά προέρχεται από ανθρώπινο 
καρκίνο του μαστού. 

 
3.1.3. Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας βακτηρίων και ευκαρυωτικών κυττάρων 

 Τα βακτήρια καλλιεργούνταν σε θρεπτικό μέσο LB το οποίο περιείχε 1% Bacto 
tryptone, 0,5% yeast extract, 1% NaCl, ενώ στην περίπτωση των στερεών 
καλλιεργειών χρησιμοποιούνταν επιπλέον και 1,5% άγαρ. Το pH και στις δύο 
περιπτώσεις ρυθμίζεται στο 7.0 με NaOH.  

Για τις κυτταρικές σειρές Jurkat και THP1 χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό μέσο 
RPMI ενώ οι κυτταρικές σειρές HeLa, HEK-293Τ και MDA-MD-231 καλλιεργήθηκαν 
σε DMEM. Και τα δύο θρεπτικά περιείχαν 10% FBS. 

Για τη διαφοροποίηση των THP1 κυττάρων χρησιμοποιήθηκε PMA (phorbol 12-
myristate 13-acetate) (Sigma Aldrich) σε συγκέντρωση ίση με 50 ng/ml θρεπτικού και 
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για τη διέγερσή τους χρησιμοποιήθηκε TGF-β1 (Sigma Aldrich) σε συγκέντρωση 10 
ng/ml θρεπτικού. 

 
 

3.1.4. Αντισώματα 

• Anti-SATB1: Santa Cruz biotechnology, goat polyclonal IgG, 200 µg/ml, Cat# 
sc-5990, 1: 250 για Western blot 

• Anti-SATB1: David’s biotechnologie, rabbit polyclonal IgG, 1μg/μl, εργαστήριο 
Σπηλιανάκη Χ.  

• Anti-β-tubulin: Clon TUB 2.1, Sigma, Cat# T 4026, monoclonal  
• Anti-rabbit: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), 

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

Invitrogen, Cat# A11008 
• Anti-mouse: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L), 

Jackson ImmunoResearch, 115-035-062 
• Anti-goat: Santa Cruz biotechnology, donkey anti-goat IgG-HRP, supplied at 

200 µg in 0.5 ml volume, Cat# sc-2020 
 

3.1.5. Ολιγονουκλεοτίδια 

Τα ολιγονουκλεοτίδια (primers) που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων, στην Real-time 
PCR, είναι τα εξής: 

Γονίδιο 5’ εκκινητής 3’ εκκινητής 
SATB1 5’-ATTGCCACTGAAAGGAATGG-3’ 5’-TTCGGATCATGGAGAGGTTC-3’ 

GAPDH 5’-CCTTCCGTGTCCCCACTGCCAAC-3’ 5’-GTGTCGCTGTTGAAGTCAGAGGAG-3’ 

TGF-β1 5’-CAACAATTCCTGGCGATACCT-3’ 5’-GCTAAGGCGAAAGCCCTCAAT-3’ 

TWIST1 5’-ACTCCCAGACACCTCGCG-3’ 5’-GAAAGCGCCCAACGGCTG-3’ 

TWIST2 5’-GAGGAGGGCTCCAGCTCG-3’ 5’-CGCTTGGGCTGCCTCTCG-3’ 

ZEB1 5’-CCCAGTTACCCACCATCGTG-3’ 5’-AGGGCTGACCGTAGTTGAGTA-3’ 

SNAIL1 5’-CCCCAATCGGAAGCCTAACTACA-3’ 5’-GACAGAGTCCCAGATGAGCATTG-3’ 

SNAIL2 

(SLUG) 
5’-GCTCCTTCCTGGTCAAGAAGC-3’ 5’-GTGGAATGGAGCAGCGGTAGT-3’ 

CSF-1R 5’-GCAACGTGCAGGGCAAGCACT-3’ 5’-GAAGGTGTGCCTGTATGTGTC-3’ 

MAC1 5’-TTGCCCTCTCACTCCGACTTT 5’-GGAGGTGGTTATGCGAGGTCT 
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3.2 Μέθοδοι 

3.2.1. Χειρισμός νουκλεϊκών οξέων 

Πέψη και συγκόλληση μορίων DNA 

Στις πλασμιδιακές κατασκευές απαιτείται η χρήση περιοριστικών ενζύμων για 
την πέψη του πλασμιδιακού φορέα έκφρασης και του τμήματος που προορίζεται για 
κλωνοποίηση. Οι απαιτούμενες πέψεις έγιναν σε κατάλληλες συνθήκες όπως 
περιγράφονται στον κατάλογο της Minotech από την οποία προέρχονταν τα ένζυμα. 
Σε καμία περίπτωση ο συνολικός όγκος του ενζύμου δεν υπερέβαινε το 10% του 
συνολικού όγκου της αντίδρασης. 

Ακολούθως είναι απαραίτητη η συγκόλληση των τμημάτων DNA, που 
επιτυγχάνεται με T4 DNA ligase της Minotech σε συνθήκες αλατότητας που η εταιρία 
υποδεικνύει. Το ένθεμα στις εκάστοτε αντιδράσεις έχει 10πλάσια μοριακότητα σε 
σχέση με το φορέα. Η αντίδραση επωαζόταν για 2 ώρες στους 16 °C στην 
περίπτωση συγκολλητικών (steaky) άκρων, ενώ στην περίπτωση τυφλών (blund) 
άκρων η επώαση γινόταν για τουλάχιστον 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
Μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων DH5α βακτηρίων 

 
Ο μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων είναι απαραίτητος τόσο για τον 

πολλαπλασιασμό και την απομόνωση πλασμιαδιακού DNA όσο και για την 
ανίχνευση ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών κατασκευών που προέρχονται από 
αντίδραση σύνδεσης (ligation). Οι πλασμιδιακοί φορείς έχουν την ικανότητα 
αναδιπλασιασμού μέσα στο βακτηριακό κύτταρο λόγω της θέσης έναρξης 
αντιγραφής που διαθέτουν. Ακόμη φέρουν γονίδια ανθεκτικότητας σε διάφορα 
αντιβιοτικά και μας δίνουν δυνατότητα επιλογής των ανασυνδυασμένων 
πλασμιδιακών κατασκευών μας γιατί μόνο αυτά που περιέχουν το πλασμίδιο επιζούν 
σε θρεπτικό μέσο με τα κατάλληλα αντιβιοτικά.  

 

Σε 100μl δεκτικών κυττάρων Ε.coli (DH5α) προστίθεται η μισή αντίδραση 
συγκόλλησης ή κάποιο πλασμίδιο και το μίγμα ανακινείται ήπια. Επωάζεται για 
30min στον πάγο και έπειτα προκαλείται θερμικό σοκ στους 42º C για 90sec. Τα 
κύτταρα επανατοποθετούνται στον πάγο για 2-4min και προστίθενται 900 μl LB 
χωρίς αντιβιοτικά. Γίνεται επώαση στους 37º C για 1h έτσι ώστε τα κύτταρα να 
συνέλθουν από το σοκ, να αναπτυχθούν και να παράγουν τις πρωτεΐνες που τους 
προσδίδουν αντίσταση στα αντιβιοτικά. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνται για 1min στις 
14.000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου (RT), απομακρύνεται το LB και μια μικρή 
ποσότητα που απομένει απλώνεται σε πιάτα LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για 
επιλογή. Επωάζονται στους 37º C Ο/Ν.  

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από καλλιέργειες μετασχηματισμένων βακτηρίων  

Μολύνονται 2ml υγρού θρεπτικού μέσου LB (1% τρυπτόνη, 0.5% εκχύλισμα 
ζύμης, 1% NaCl) με την επιθυμητή βακτηριακή αποικία, προσθέτοντας τα κατάλληλα 
αντιβιοτικά και γίνεται ολονύκτια επώαση στους 37º C. Την επόμενη μέρα οι πελλέτες 
επαναδιαλύονται σε 1 όγκο κρύου διαλύματος Ι (50mM γλυκόζη, 25mM Tris-HCl pH 
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8, 10mM EDTA pH 8) που περιέχει RNαση Α. Στη συνέχεια προστίθεται 1 όγκος  
διαλύματος ΙΙ (0.2Ν NaOH, 0.1% SDS) για την λύση των κυττάρων και γίνεται 
επώαση για 5 min αυστηρά. Κατόπιν, προστίθεται και 1 όγκος διαλύματος ΙΙΙ (3M 
οξικό κάλιο, 5M οξικό οξύ) που είναι το διάλυμα εξουδετέρωσης. Στην συνέχεια αν το 
πλασμίδιο προορίζεται για διαγνωστικές πέψεις γίνεται κατακρήμνιση με 2,5 όγκους 
αιθανόλης ενώ αν το πλασμίδιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διαμόλυνση σε 
ευκαρυωτικά κύτταρα γίνεται καθαρισμός με φαινόλη-χλωροφόρμιο και κατόπιν 
κατακρήμνιση με 2,5 όγκους αιθανόλης. 
 
Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός γραμμικών μορίων DNA  
 

Υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, τα γραμμικά μόρια του DNA 
μεταναστεύουν σε πήκτωμα αγαρόζης ή πολυακρυλαμίδης με ταχύτητες ανάλογες 
του μεγέθους τους. Η πυκνότητα του πηκτώματος και η εφαρμοζόμενη διαφορά 
δυναμικού καθορίζονται ανάλογα με τα μεγέθη των μορίων που θα διαχωριστούν. Τα 
μεγέθη καθώς και οι ποσότητες του DNA που ηλεκτροφορούνται καθορίζονται μετά 
από σύγκριση των ζωνών που δίνουν με μεγέθη γνωστών τμημάτων DNA που 
ηλεκτροφορούνται ταυτόχρονα, μετά την ακτινοβόληση του πηκτώματος με UV 
ακτινοβολία. Ο μάρτυρας ποσότητας και μεγέθους που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα 
πειράματα ήταν το DNA του λ φάγου τεμαχισμένο με το περιοριστικό ένζυμο PstI. Το 
διάλυμα που προστέθηκε σε όλα τα διαλύματα πριν την ηλεκτροφόρηση ήταν το 
διάλυμα 6x της χρωστικής orange G (0.25% orange G, 15% φικόλλη σε ΤΕ). Το 
διάλυμα ηλεκτροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.5x TBE.  

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης γινόταν για τον πολλαπλασιασμό 
τμημάτων DNA. Η αντίδραση αυτή γινόταν σε συγκέντρωση 2,5 mM MgCl2 με 0,2mM 
dNTPs, 200 ng από τον κάθε εκκινητή και 0,5U Taq πολυμεράσης. Στις αντιδράσεις 
με παρασκευαστικό χαρακτήρα πραγματοποιούνταν 35 τουλάχιστον κύκλοι με 
μεγάλο χρόνο επιμήκυνσης ανάλογα με το μέγεθος του πολλαπλασιαζόμενου 
κομματιού. Για τις αντιδράσεις με ποσοτικό χαρακτήρα γινόταν Real-time PCR και η 
ανάλυση των δεδομένων γινόταν με τη βοήθεια του προγράμματος Opticon Monitor. 
Κάθε αντίδραση γινόταν όπως παραπάνω αλλά προσθέτονταν επιπλέον φθορίζουσα 
χρωστική SYBR Green I (1μl από διάλυμα με οπτική απορρόφηση 0,4 στα 450 nm) 
για την ανίχνευση του προϊόντος. Το πρόγραμμα που ακολουθούνταν για τη Real-
time PCR ήταν το ακόλουθο: 

1. 5 min στους 94 ˚C 
2. 30 sec στους 94 ˚C 
3. 30 sec στους 60 ˚C 
4. 30 sec στους 72 ˚C 
5. 1 sec στους 78 ˚C -89 ˚C (ανάλογα με το Tm του εκάστοτε PCR 

προϊόντος) 
6. Μέτρηση οπτικής απορρόφησης 
7. Επανάληψη βήματος 2  x 39 (39 κύκλοι) 
8. 720C για 2 min  
9. Καμπύλη τήξης με μέτρηση ανά 0.5 ˚C από τους 72ο C μέχρι τους 94 

˚C  
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Απομόνωση συνολικού RNA από τα κύτταρα 

Η απομόνωση συνολικού RNA από τα κύτταρα γινόταν με τη βοήθεια του 
αντιδραστηρίου TRIzol της εταιρίας Gibco. Η ποσότητα του TRIzol διαφέρει ανάλογα 
με τον αριθμό των κυττάρων (οδηγίες εταιρίας). Ενδεικτικά, χρησιμοποιούνταν 0.3ml 
αντιδραστηρίου για περίπου 106 κύτταρα τα οποία είχαν πλυθεί με 1x PBS. Τα 
κύτταρα επωάζονταν για 5 min σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να λυθούν. Στη 
συνέχεια προσθέτονταν 0,2 όγκοι CHCl3 και έπειτα από ισχυρή ανάδευση 
φυγοκεντρούνταν στις 14000rpm για 10 min σε RT. Το υπερκείμενο που περιείχε το 
RNA (το γενωμικό DNA ήταν στην μεσόφαση ενώ οι πρωτεΐνες στην κατώτερη φάση) 
απομονωνόταν και κατακρημνιζόταν με 0,5 όγκους ισοπροπανόλης και 
φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 10 min στους 4 ˚C. Το υπερκείμενο της 
φυγοκέντρησης αφαιρούνταν και η πελλέτα του RNA επαναδιαλύονταν σε νερό. Η 
συγκέντρωση υπολογίζονταν με φωτομέτρηση στα 260nm. 

Σχηματισμός cDNA από RNA - Αντίστροφη μεταγραφή 

Για κάθε αντίδραση RT χρησιμοποιούνταν 2μg συνολικού RNA. Η αντίδραση 
γινόταν σε τελικό όγκο 40μl. Σε κάθε αντίδραση προσθέτονταν το RNA, το Η2Ο και οι 
εκκινητές (τυχαία εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια για την αναπαραγωγή όλου του RNA σε 
cDNA) και θερμαίνονταν για 10 min στους 65 ˚C για την αποδιάταξη τυχόντων 
δευτεροταγών δομών. Στη συνέχεια προσθέτονταν 4μl διάλυμα αντίδρασης 
συγκεντρωμένο 10x, dNTPs σε τελική συγκέντρωση 0,5mM, 10U RNasin και 0,1μl 
ένζυμο RTase και η αντίδραση πραγματοποιούνταν στους 37 ˚C για 2 ώρες.  

 
Η αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής χρησιμοποιούνταν για αντιδράσεις 

RT-PCR. Για κάθε αντίδραση PCR χρησιμοποιούνταν 2μl από κάθε αντίδραση RT. 
 

3.2.2. Μεθοδολογίες διαμόλυνσης ευκαρυωτικών κυττάρων 
 
Μεθοδολογία διαμόλυνσης ευκαρυωτικών κυττάρων με ίζημα φωσφορικού ασβεστίου 

Το ίζημα για κάθε καλλιέργεια ήταν το 1/10 του όγκου του θρεπτικού. Το DNA 
αναμιγνυόταν με CaCl2 σε τελική συγκέντρωση 0,25Μ και στη συνέχεια 
προσθέτονταν ίσος όγκος 2x HeBS (1,64% NaCl, 1,19% HEPES acid, 0,021% 
Na2HPO4 σε pH 7,05 με 5N NaOH). Το μίγμα αναμιγνυόταν και επωαζόταν 10 min 
σε θερμοκρασία δωματίου για να σχηματιστεί το ίζημα φωσφορικού ασβεστίου και 
έπειτα προσθέτονταν στην καλλιέργεια των κυττάρων. Στη συνέχεια, τα κύτταρα 
επωάζονταν τον απαιτούμενο χρόνο στους 37 °C, προτού συλλεχθούν. 

Διαμόλυνση με λιποσώματα 
 

Τα κύτταρα THP1 και Jurkat διαμολύνονται πολύ δύκολα και με πολύ χαμηλό 
ποσοστό επιτυχίας με την μέθοδο του ιζήματος φωσφορικού ασβεστίου. Για το λόγο 
αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος των λιποσωμάτων, στην οποία το επιθυμητό DNA 
εισάγεται στα κύτταρα με τη χρήση Lipofectamine 2000. To DNA αναμιγνυόταν με 
Optimem σε τελικό όγκο 50μl. H lipofectamine (8μl) αραιωνόταν σε Optimem επίσης 
σε τελικό όγκο 50μl και επωαζόταν 5 min σε θερμοκρασία δωματίου. Επειτα, το DNA 
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αναμιγνύονταν με τη lipofectamine και αυτό επωάζονταν σε θερμοκρασία δωματίου 
30 min προτού μπει στα κύτταρα σε 10-πλάσιο όγκο καλλιέργειας.  

 
 
3.2.3. Μετρήσεις ενζυματικής δραστικότητας γονιδίων μαρτύρων 
 
Μέτρηση της ενζυματικής ενεργότητας της λουκιφεράσης 

 
Τα κύτταρα διαμολύνονταν εκτός των άλλων και με φορέα έκφρασης της 

λουκιφεράσης. Μπροστά από την κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου υπήρχε ο 
εκάστοτε υπό μελέτη υποκινητής ή κάποιο άλλο cis-ρυθμιστικό στοιχείο της 
έκφρασης του υπο-μελέτη γονιδίου. Τα κύτταρα συλλέγονταν, πλένονταν με PBS και 
υπόκειντο σε λύση με υπέρηχους μέσα σε 0,25Μ Tris pH 7,8 ώστε να σπάσουν και 
να ελευθερωθούν τα ένζυμα. Το 1/10 αυτού του κυτταρικού εκχυλίσματος 
χρησιμοποιούνταν για κάθε μέτρηση. Το εκχύλισμα αυτό από κάθε δείγμα 
αναμιγνύονταν με ίσο όγκο Luc buffer (20mM tricine, 1.07mM 
(MgCO3)4Mg(OH)2

.5H2O, 2.76mM MgSO4, 0.1mM EDTA, 33,3mM DTT, 270mM 
Coenzyme A, 470mM Luciferin και 530mM ATP σε τελική τιμή pH 7,8). Το κυτταρικό 
εκχύλισμα αναμιγνύονταν με το Luc buffer αμέσως πριν τη μέτρηση στο luminometer. 
 
Μέτρηση της ενζυματικής δραστικότητας της β-γαλακτοσιδάσης 

 
Το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης ήταν κλωνοποιημένο μετά από υποκινητή 

CMV ώστε να εκφράζεται στα κύτταρα συστατικά. Εφόσον ο υποκινητής είναι ο ίδιος 
σε κάθε πείραμα που κάνουμε, αναμένεται η παραγωγή και επομένως η 
δραστικότητα της β-γαλακτοσιδάσης να είναι σταθερή. Έτσι οι τιμές που παίρνουμε 
για την ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης χρησιμεύουν για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης και της εξομοίωσης του αριθμού των 
χρησιμοποιούμενων κυττάρων. 

 
Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοποιούνταν και πάλι το 1/10 του όγκου του 

κυτταρικού εκχυλίσματος που περιγράφεται παραπάνω για τη μέτρηση 
δραστικότητας της λουκιφεράσης. Στο εκχύλισμα αυτό προσθέτονταν 200μl 
διαλύματος που περιείχε 30μl ONPG και 170μl LacZ buffer (60mM NaH2PO4

.7H2O, 
40mM Na3PO4, 10mM KCl, 1mM MgSO4

.7H2O και 50mM mercaptoethanol). Τα 
δείγματα επωάζονταν σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να κιτρινίσουν και στη 
συνέχεια η αντίδραση σταματούσε με την προσθήκη 40μl διαλύματος Na2CO3 1Μ και 
γινόταν μέτρηση της οπτικής απορρόφησης με το ELISA reader στα 495nm. 
 
 
3.2.4. Απομόνωση συνολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 
 

Τα κύτταρα συλλέγονταν με ξύστρα σε 1x PBS ή με επώαση σε 1-EDTA 1mM. 
Στη συνέχεια φυγοκεντρούνταν για να απομακρυνθεί το PBS και τα κύτταρα 
επαναδιαλύονταν σε διάλυμα EBC (10mM Tris-HCl pH8, 170mM NaCl, 5mM EDTA, 
0.5% NP-40, 1mM DTT και αναστολείς πρωτεασών) όγκου ίσο με 5x τον όγκο τους 
έπειτα από τη φυγοκέντρηση. Ακολουθούσε επώαση τουλάχιστον 30min στον πάγο 
και στη συνέχεια φυγοκέντρηση στις 14000rpm, στους 40C για 10min για να 



30 
 

απομακρυνθούν τα κυτταρικά υπολείμματα και συλλέγονταν το υπερκείμενο, το 
οποίο φυλασσόταν στους -80 ˚C. 

 
 
3.2.5. Ανοσοστύπωμα κατά Western 
 

Η γέλη πολυακρυλαμίδης τοποθετήθηκε σε κατασκευή με την εξής διάταξη: 2 
χαρτιά Whattmann στις διαστάσεις της γέλης, μια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης στις 
ίδιες διαστάσεις, η γέλη και 2 επιπλέον χαρτιά Wattmann. Η διάταξη αυτή βυθίστηκε 
σε μια συσκευή η οποία περιείχε ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (1L: 200mL 5x 
Trisglycine (15,1gr Tris, 94gr glycine /1lt), 200mL methanol) και εφαρμόστηκε 
ηλεκτρικό πεδίο (30V για 16 ώρες στους 4 °C) 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) και στη συνέχεια επωάστηκε για άλλη 
μια ώρα με το πρώτο αντίσωμα, αραιωμένο σε 5% γάλα. Ακολούθησαν 3 πλύσεις με 
TBST για 5 min η καθεμία και επώαση μιας ώρας με το δεύτερο αντίσωμα αραιωμένο 
σε 5% γάλα. Ακολούθησαν άλλες 3 πλύσεις με TBST για 5 min η καθεμία και 
επώαση για 5 min 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 ανιχνεύεται από το κατάλληλο μηχάνημα. 
 
 
3.2.6. Χρώση κυττάρων με αντίσωμα (immunostaining) 

Για την χρώση των αδιαφοροποίητων THP1 κυττάρων, των Jurkat και των 
θυμοκυττάρων ποντικού, χρησιμοποιήθηκαν καλυπτρίδες, καλυμμένες με 100% 
πολυ-λυσίνη για να επιτευχθεί η προσκόλληση των κυττάρων σε αυτές, μετά από 
ήπια φυγοκέντρηση. Τα κύτταρα πλένονταν με 1x PBS αμέσως μετά τη 
φυγοκέντρηση και ακολουθούσε μονιμοποίηση με 2%PFA/1 για 10 min σε RT. 
Ακολουθούσαν πλυσίματα με 1x PBS και διαπερατοποίηση των κυττάρων με 1X 
PBS/0.5% Triton X-100, για 5 min στον πάγο. Κατόπιν ακολουθούσαν και πάλι 
πλυσίματα με 1x PBS και blocking σε 1x PBS/1% BSA (Gibco) για 15 min σε RT. Στη 
συνέχεια, γινόταν επώαση με το πρώτο αντίσωμα, το οποίο ήταν αραιωμένο σε 1X 
PBS/1% BSA, για 1h σε σκοτεινό και υγρό θάλαμο και μετά από επιπλέον πλυσίματα 
με 1x PBS, γινόταν επώαση με το δεύτερο αντίσωμα, στις ίδιες συνθήκες με το 
πρώτο. Ακολουθούσαν επιπλέον πλυσίματα με 1x PBS και χρωματισμός του πυρήνα 
με Topro3 για 1 min (1:8000 Topro3 σε 1x PBS). Στο τέλος, οι καλυπτρίδες βάφονταν 
με Prolong Gold antifade reagent που περιέχει DAPI (Invitrogen). 
 

3.2.7. DNA FISH και RNA FISH 

Σήμανση ανιχνευτών με φθορίζοντα νουκλεοτίδια 

Οι ανιχνευτές για το DNA FISH φτιάχτηκαν με χρήση του Nick Translation kit 
της εταιρείας Roche Applied Science. Στην αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 1μg από 
κάθε BAC (Satb1 locus: RP11-14K4, miR200α locus: RP11-76K6, miR200c locus: 
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RP11-8J11, BPRC, CHORI), σε τελικό όγκο αντίδρασης 20μl, με βάση το 
πρωτόκολλο του αντίστοιχου kit. Κατόπιν, καθαρίστηκαν με χρήση του PCR clean-up 
column της εταιρείας Invitrogen και αποθηκεύτηκαν στους -20 ˚C. 

Ο ανιχνευτής για το RNA FISH φτιάχτηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 
ανιχνευτές για το DNA FISH, με χρήση του cDNA του Satb1 γονιδίου, το οποίο ήταν 
κλωνοποιημένο σε πλασμιδιακό φορέα. 

 
Προετοιμασία κυττάρων 

Στην περίπτωση των αδιαφοροποίητων THP1, χρησιμοποιήθηκαν 
καλυπτρίδες, καλυμμένες με 100% πολυ-λυσίνη για να επιτευχθεί η προσκόλληση 
των κυττάρων σε αυτές, μετά από ήπια φυγοκέντρηση. Ο αριθμός των κυττάρων ανά 
καλυπτρίδα ήταν 300.000. Αντίθετα, στην περίπτωση των διαφοροποιημένων THP1, 
τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν πάνω στις καλυπρίδες με την επίδραση της PMA για 72h 
και ο αρχικός αριθμός τους ήταν 200.000. 

 
Και στις δύο περιπτώσεις, ακολουθούσε πλύσιμο των κυττάρων με παγωμένο 

1x PBS και στη συνέχεια επίδραση με το ρυθμιστικό διάλυμα CSK (Cytoskeletal 
buffer: 100mM NaCl, 300mM Sucrose, 3mM MgCl2, 10mM PIPES, 0.5% Triton X-
100, 1mM EGTA) για 5 min στον πάγο. Ακολουθούσε μονιμοποίηση με 4% PFA σε 
1x PBS για 12 min, τρία πλυσίματα με 70% EtOH και αποθήκευση στους 4 ˚C. 

 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προετοιμασία των κυττάρων για το 

RNA FISH είναι ακριβώς ίδια με αυτή στο DNA FISH, με μία διαφορά στη σύσταση 
του ρυθμιστικού διαλύματος CSK, το οποίο σε αυτή την περίπτωση περιείχε και 2mM 
Vanadyl Ribonucleoside. Όλες οι διαδικασίες γίνονταν στον πάγο και τα κύτταρα 
αποθηκεύτηκαν στους -20 ˚C, μέχρι τη χρήση τους. 
 

Υβριδοποίηση 

Για τη διαδικασία της υβριδοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν 100ng από τον κάθε 
ανιχνευτή και 1μg human Cot-1 DNA, τα οποία αφού ξηραίνονταν στο speedvac, 
επαναδιαλύονταν σε 5 μl de-ionized φορμαμίδης (προθερμασμένης στους 37 ˚C) για 
30 min στους 37 ˚C. Η αποδιάταξη του ανιχνευτή γινόταν με θέρμανση στους 95 ˚C 
για 10 min και απευθείας μεταφορά στον πάγο. Στη συνέχεια προσθέτονταν 5μl 2x 
DNA hybridization buffer (20% Dextran sulfate, 50mM PO4-3, 4x SSC) και παρέμεναν 
στον πάγο μέχρι την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των κυττάρων για την 
υβριδοποίηση. 

Τα κύτταρα αφυδατώνονταν με 4 διαδοχικά πλυσίματα, με αυξανόμενης 
συγκέντρωσης EtOH (70%, 80%, 95%, 100%, 3 min το καθένα) και κατόπιν οι 
καλυπτρίδες στεγνώνονταν σε heating block, στους 37-42 ˚C. Στη συνέχεια, τα 10μl 
του ανιχνευτή μεταφέρονταν σε αντικειμενοφόρο και από πάνω τοποθετούνταν τα 
αφυδατωμένα κύτταρα, τα οποία σφραγίζονταν με κόλλα (rubber cement). Η 
αντικειμενοφόρος αφηνόταν σε θερμοκρασία δωματίου, σε σκοτεινό μέρος, μέχρι να 
στεγνώσει η κόλλα και ακολουθούσε αποδιάταξη του DNA με θέρμανση της 
αντικειμενοφόρου στους 80 ˚C για 5 min. Στη συνέχεια ακολουθούσε υβριδοποίηση 
στους 37 ˚C σε σκοτεινό θάλαμο για 16 ώρες. 
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Την επόμενη μέρα, οι καλυπτρίδες πλένονταν 1 φορά με 2x SSC (3Μ NaCl, 
0.3M CH3COONa, pH 7 με HCl) σε θερμοκρασία δωματίου και 1 φορά με 2x SSC 
προθερμασμένο στους 37 ˚C, για 5 min. Ακολουθούσε χρωματισμός του πυρήνα με 
ToPro3 (αραίωση 1:6000 από stock 1mM, σε 2x SSC) για 2 min, σε θερμοκρασία 
δωματίου και άλλο ένα πλύσιμο με 2x SSC για 3 min, σε θερμοκρασία δωματίου. Οι 
καλυπτρίδες στεγνώνονταν σε whatman paper και βάθονταν με Prolong Gold 
antifade reagent που περιέχει DAPI (Invitrogen). 

 
Στο RNA-FISH, για τη διαδικασία της υβριδοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν 

100ng από τον cDNA ανιχνευτή, 100ng από τον BAC ανιχνευτή, 1μg human Cot-1 
DNA και 20μg ytRNA (Ribonucleic acid, transfer, Backers, SIGMA) τα οποία 
ξηραίνονταν στο speedvac και επαναδιαλύονταν σε 5 μl de-ionized φορμαμίδης 
(προθερμασμένης στους 37 ˚C) για 30 min στους 37 ˚C. Η αποδιάταξη του ανιχνευτή 
γινόταν με θέρμανση στους 95 ˚C για 10 min και απευθείας μεταφορά στον πάγο. 
Στη συνέχεια προσθέτονταν 5μl 2x RNA hybridization buffer (20% Dextran sulfate, 
2mg/ml BSA (Ambion), 20mM VRC, 4x SSC, DEPC-H2O) και παρέμεναν στον πάγο 
μέχρι την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των κυττάρων για την υβριδοποίηση. 

 
Τόσο η προετοιμασία των κυττάρων για την υβριδοποίηση, όσο και τα 

πλυσίματα της επόμενης μέρας ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά του DNA FISH. 
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3.3. Κλωνοποίηση αλληλουχιών DNA σε πλασμιδιακούς φορείς 
 
3.3.1. Κλωνοποίηση των πρόδρομων μορφών των microRNAs miR-448 και      
miR-590 στους πλασμιδιακούς φορείς MSCV-LMP και pIRES2-EGFP  
 

Επιλέξαμε να κλωνοποιήσουμε τις πρόδρομες μορφές (premature microRNAs 
– pre-miRs) των miR-448 και miR-590, δηλαδή τη δομή βρόγχου που προκύπτει 
μετά την επεξεργασία από τη Drosha εντός του πυρήνα και πριν τη δημιουργία της 
ώριμης μορφής, μετά την επεξεργασία από τη Dicer, στο κυτταρόπλασμα. Για να 
βρούμε αυτή τη δομή για το κάθε microRNA συμβουλευτήκαμε μία αντίστοιχη βάση 
δεδομένων, την miRBase και απομονώσαμε τα αντίστοιχα κομμάτια με PCR σε 
γενωμικό DNA HeLa κυττάρων. Ο 5’ εκκινητής για το καθένα έχει μία θέση 
περιοριστικής κοπής του ενζύμου XhoI, ενώ ο 3’ εκκινητής έχει μία αντίστοιχη θέση 
για το ένζυμο EcoRI, με στόχο την κλωνοποίησή τους στις αντίστοιχες θέσεις του 
ρετροϊικού φορέα έκφρασης MSCV-LMP. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
οι εξής: 

• Pre-miR590:  
5’ εκκινητής 5’-ATTCTCGAGTAGCCAGTCAGAAATGAGCTT-3’ και  
3’ εκκινητής 5’-AATGAATTCTGCTGCATGTTTCAATCAGAG-3’ 

• Pre-miR448: 
5’ εκκινητής 5’-ATTCTCGAGCCGGGAGGTTGAACATCCTG-3’ και  
3’ εκκινητής 5’ AATGAATTCTGACGAAGTGGGCTGGGAGAT-3’ 
 

 
 
 

 
Επίσης κλωνοποιήσαμε τα πρόδρομα μετάγραφα των miR-448 και miR-590, 

όπως προκύπτουν μετά την μεταγραφή των αντίστοιχων γενωμικών τόπων (primary 
microRNAs – pri-miRs). Για την επιλογή των κατάλληλων περιοχών, υπολογίσαμε 

Εικόνα 12: Η δομή βρόγχου των pre-miRs 448 και 590, κλωνοποιημένη 
στον ρετροϊικό φορέα έκφρασης MSCV-LMP. 
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200 bp εκατέρωθεν των pre-miRs και απομονώσαμε τα αντίστοιχα κομμάτια με PCR 
σε γενωμικό DNA HeLa κυττάρων. Τα pri-miRs κλωνοποιήθηκαν αρχικά στον 
πλασμιδιακό φορέα pBluescript, στη θέση κοπής της EcoRV. Κατόπιν, 
απομονώθηκαν από αυτό τον πλασμιδιακό φορέα και κλωνοποιήθηκαν στον 
pIRES2-EGFP, στις θέσεις XhoI και EcoRI. ΟΙ εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
οι εξής: 

• Pre-miR590:  
5’ εκκινητής 5’-TTCCCGCAAACTTGGGATG-3’ και  
3’ εκκινητής 5’-TCGAGTGAGCCCACATAGG-3’ 

• Pre-miR448: 
5’ εκκινητής 5’-AGAGATGAGTTATTGGTTGAC-3’ και  
3’ εκκινητής 5’ TGGAGGCATTATCTGTGTG-3’ 
 

 
 
 
 
 
3.3.2. Δημιουργία του πλασμιδιακού φορέα έκφρασης CMV-luc και 
κλωνοποίηση της SATB1 3’UTR σε αυτόν 

Απομονώσαμε το γονίδιο της λουσιφεράσης από τον πλασμιδιακό φορέα pGL3 
basic με τη χρήση των περιοριστικών ενζύμων HindIII και XbaI. Στη συνέχεια, 
τοποθετήσαμε το γονίδιο αυτό στον pEGFP-C1 πλασμιδιακό φορέα, αφού 
προηγουμένως αφαιρέσαμε το γονίδιο της GFP φθορίζουσας πρωτεΐνης, με τη 
χρήση των ενζύμων NheI και BglII. Τα περιοριστικά ένζυμα NheI και XbaI κόβουν 
στην ίδια αλληλουχία, επομένως δημιουργούν συμπληρωματικά κολλώδη άκρα. 
Αντίθετα, τα ένζυμα BglII και HindIII κόβουν σε διαφορετικές αλληλουχίες, επομένως 
για να επιτευχθεί η συγκόλληση σε εκείνο το σημείο, πραγματοποιήθηκε επίδραση με 
Klenow και έτσι δημιουργήθηκαν τυφλά άκρα. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκε 
ένας πλασμιδιακός φορέας στον οποίο η έκφραση του γονιδίου της λουκιφεράσης 
γίνεται μέσω του CMV υποκινητή (CMV-luc vector). 

Εικόνα 13: Τα πρόδρομα μετάγραφα (pri-miRs) των miR448 και miR590, 
κλωνοποιημένα στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης pIRES2-EGFP. 
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Η 3’ αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου SATB1 απομονώθηκε με PCR από τον 
BAC κλώνο που περιέχει το αντίστοιχο γονίδιο (RP11-14K4), με τη χρήση των εξής 
εκκινητών: 5’ εκκινητής 5’-GATAAAAGTATTTGTTTCGTTCA-3’, 3’ εκκινητής 5’-
CCATTCTAACAACATAACTGCT-3’. Στη συνέχεια κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό 
φορέα pBluescript, στη θέση κοπής του περιοριστικού ενζύμου EcoRV. Κατόπιν 
απομονώθηκε από αυτό τον πλασμιδιακό φορέα με πέψη με τα ένζυμα XhoI και 
EcoRI και τοποθετήθηκε με τη χρήση αυτών των ενζύμων στον CMV-luc φορέα, 
καθοδικά του γονιδίου της λουκιφεράσης. 

 

Εικόνα 14: Κλωνοποίηση του 
γονιδίου της λουσιφεράσης στον 
pEGFP-C1, στη θέση της GFP 
φθορίζουσας πρωτεΐνης και 
δημιουργία του πλασμιδιακού φορέα 
έκφρασης CMV-luc. 

Εικόνα 15: Κλωνοποίηση της SATB1 3’UTR στον πλασμιδιακό φορέα CMV-luc. 
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3.3.3. Κλωνοποίηση της κωδικής περιοχής του γονιδίου SATB1 στους 
πλασμιδιακούς φορείς pEGFP-N2 και pIRES2-EGFP 

Η κωδική περιοχή του SATB1 γονιδίου (SATB1 cDNA) είναι κλωνοποιημένη 
στον πλασμιδιακό φορέα pEGFP-C2, στη θέση περιοριστικής κοπής της SmaI, 
δηλαδή καθοδικά της GFP φθορίζουσας πρωτεΐνης. Η μετάφραση αυτού του 
μεταγράφου οδηγεί στην παραγωγή της SATB1 πρωτεΐνης σε σύντηξη με την GFP 
στο Ν-άκρο της. Στο αμινοτελικό άκρο της SATB1 βρίσκεται η επικράτεια PDZ, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση του μορίου με άλλα πρωτεϊνικά μόρια, 
καθώς και για τον ομοδιμερισμό και τον πιθανό ομοτετραμερισμό της. Επειδή η 
προσθήκη της GFP στην αμινοτελική πλευρά μπορεί να παρεμποδίζει τις 
προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις, δημιουργήσαμε τις εξής νέες πλασμιδιακές 
κατασκευές: 1. το SATB1 cDNA κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης 
pEGFP-N2, ανοδικά του GFP και 2. το SATB1 cDNA κλωνοποιήθηκε στον 
πλασμιδιακό φορέα έκφρασης pIRES2-EGFP, ανοδικά του IRES. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η κλωνοποίηση έγινε στις θέσεις PstI και BamHI των αντίστοιχων 
φορέων, αφού απομονώθηκε με τα ίδια ένζυμα από τον pEGFP-C2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Κλωνοποίηση του SATB1 cDNA στον πλασμιδιακό φορέα pEGFP-N2 και pIRES2-
EGFP. 
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4. Αποτελέσματα 
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4. Αποτελέσματα 
 

4.1. Μελέτη της έκφρασης του SATB1 γονιδίου στην ανθρώπινη κυτταρική 
σειρά THP1 

 
Η κυτταρική σειρά THP1 αποτελεί ένα καλό μοντέλο για τη μελέτη της οξείας 

μυελογενούς λευχαιμίας, αφού τα κύτταρα αυτά έχουν τη χρωμοσωμική μετατόπιση 
t(9;11)(p22,q23) που οδηγεί στην παραγωγή της ογκογόνου MLL-AF9 πρωτεΐνης 
(Martino et al., 2006, Odero et al., 2000, Pession et al. 2003) και παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά προγονικών κυττάρων όπως η ικανότητα διαρκούς 
πολλαπλασιασμού καθώς και διαφοροποίησης σε μακροφάγα, μετά από επίδραση 
με το κατάλληλο ερέθισμα (Daigneault et al., 2010, Drexler et al., 2004, Kohro et 
al.,2004). Τα κύτταρα αυτά σε συνθήκες μη διαφοροποίησης είναι μονοκύτταρα, τα 
οποία διαφοροποιούνται σε μακροφάγα με επίδραση της χημικής ουσίας PMA 
(phorbol 12-myristate 13-acetate). Ο πιο πιθανός μηχανισμός δράσης της PMA είναι 
ο εξής: λειτουργεί ως ενεργοποιητής κινασών που οδηγούν στην ενεργοποίηση της 
έκφρασης του p21. Ο p21 είναι αναστολέας της κινάσης CDK1 και εμποδίζει την 
μετάβαση από την G1 στην S φάση του κυτταρικού κύκλου, με αποτέλεσμα τα 
λευχαιμικά αυτά κύτταρα να σταματούν τον ατέρμονο πολλαπλασιασμό τους και να 
διαφοροποιούνται. Με βάση πειράματα του εργαστηρίου μας που συμφωνούν και με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Daigneault et al., 2010), φαίνεται πως η μεταγραφική 
επαγωγή του p21 είναι ένα πολύ άμεσο γεγονός, αφού μέτρηση των επιπέδων 
έκφρασής του με Real-time PCR έδειξε πως επάγεται μέσα σε 1.5h μετά την 
επίδραση με PMA (Εικόνα 17).  

  
 
Η μελέτη της έκφρασης του γονιδίου SATB1 σε αυτά τα κύτταρα έδειξε πως 

εκφράζεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στα μονοκύτταρα, τα οποία μάλιστα είναι 
υψηλότερα και από αυτά των θυμοκυττάρων (αποτελούν το κατεξοχήν βιβλιογραφικό 
παράδειγμα κυττάρων με πολύ υψηλή έκφραση SATB1), αλλά η έκφρασή του 
καταστέλλεται έντονα όταν αυτά διαφοροποιούνται σε μακροφάγα, πράγμα που 
αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα της πρωτεΐνης. Επιπλέον, μελετώντας την 
κατανομή της SATB1 στον πυρήνα των THP1 μονοκυττάρων, διαπιστώθηκε πως δεν 
παρουσιάζει την cage-like δομή που έχουν τα θυμοκύτταρα, με βάση τη 
βιβλιογραφία, αλλά έχει ένα πιο διάχυτο πρότυπο κατανομής, στο οποίο υπάρχουν 
περιοχές με πιο έντονη την παρουσία της πρωτεΐνης. Ένα τέτοιο πρότυπο κατανομής 
αυτής της πρωτεΐνης χαρακτηρίζει και τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (ES cells), όπως 
έδειξαν οι Savarese et al. (2009), τα οποία όμως εκφράζουν πολύ χαμηλότερα 
επίπεδα SATB1 σε σχέση με τα θυμοκύτταρα. Σε αυτή την επιστημονική εργασία 

Εικόνα 17: Επίπεδα έκφρασης του 
γονιδίου p21, μετά από 
διαφοροποίηση των THP1 
μονοκυττάρων σε μακροφάγα, 
μέσω επίδρασης με PMA, για 
διαφορετικούς χρόνους. Τα 
επίπεδα έκφρασης μετρήθηκαν με 
Real-time PCR με SYBR GREEN I. 
Το p21 επάγεται άμεσα, μόλις 1.5h 
μετά την επίδραση με PMA. 
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συσχέτισαν την πολύ υψηλή έκφραση της SATB1 με την cage-like υποπυρηνική 
κατανομή και την ικανότητά της να δρα ως πρωτεΐνη οργάνωσης της χρωματινικής 
αρχιτεκτονικής του πυρήνα, πράγμα που δεν επιβεβαιώνεται στα δικά μας 
πειράματα, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω (Εικόνα 18). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 18: Α. Επίπεδα έκφρασης του SATB1 γονιδίου στα THP1 μονοκύτταρα, πριν και μετά τη 
διαφοροποίηση τους σε μακροφάγα. Τα επίπεδα έκφρασης μετρώνται με Real-time PCR με SYBR 
GREEN I. Τα ΤΗP1 μονοκύτταρα εκφράζουν πολύ υψηλά επίπεδα SATB1, λίγο υψηλότερα από αυτά 
των Jurkat κυττάρων, τα οποία αποτελούν  το θετικό control. B. Επίπεδα της πρωτεΐνης SATB1, τα 
οποία ανιχνεύονται με Western blot με ειδικό αντίσωμα για την πρωτεΐνη. Τα επίπεδα της 
πρωτεΐνης μειώνονται εντονότατα μετά τη διαφοροποίηση των κυττάρων σε μακροφάγα. Γ. 
Υποπυρηνικό πρότυπο κατανομής της SATB1. Στα θυμοκύτταρα, παρουσιάζει την cage-like δομή 
που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, ενώ στα THP1 και Jurkat κύτταρα παρουσιάζει ένα διάχυτο 
πρότυπο κατανομής, με κάποιες περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση. 
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4.2. Μελέτη του μονοπατιού διαφοροποίησης των THP1 μονοκυττάρων σε 
μακροφάγα 

 
Μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που προκύπτει μετά τη διαφοροποίηση 

των THP1 μονοκυττάρων σε μακροφάγα, είναι η επαγωγή της έκφρασης της 
κυτοκίνης TGF-β1 (Εικόνα 19Α). Ο παράγοντας TGF-β1 είναι μία εκκρινόμενη 
πρωτεΐνη με ρόλο στην κυτταρική αύξηση, τον πολλαπλασιασμό και τη 
διαφοροποίηση, καθώς και την απόπτωση. Εκτός από το ρόλο της στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, έχει βρεθεί ότι εκφράζεται σε πολλές μορφές επιθηλιακών 
όγκων και επάγει επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση (epithelial-to-mesenchymal 
transition – EMT), μία διαδικασία που χαρακτηρίζει τη μετάσταση. Αυξημένα επίπεδα 
TGF-β1 οδηγούν στην έκφραση των καταστολέων της E-cadherin, η οποία αποτελεί 
τον πιο χαρακτηριστικό επιθηλιακό μάρτυρα, ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση 
των μεσεγχυματικών δεικτών όπως η N-cadherin. Στην περίπτωση των THP1 
κυττάρων, τα μονοκύτταρα παρουσιάζουν επιθηλιακό χαρακτήρα, απουσία όμως της 
έκφρασης των επιθηλιακών μαρτύρων όπως της E-cadherin. Μετά τη 
διαφοροποίηση τους σε μακροφάγα, παρουσιάζουν μεσεγχυματικό φαινότυπο, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 19Β.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Για αυτό το λόγο επιλέξαμε να μελετήσουμε αυτή την φαινοτυπική αλλαγή, με 

μέτρηση των επιπέδων έκφρασης με Real-time PCR διαφόρων γονιδίων, ενδεικτικών 
για την κάθε κατάσταση. Σε αυτό το πείραμα, χρησιμοποιήσαμε δύο ομάδες 
κυττάρων: στη μία γίνεται επίδραση με PMA για διαφορετικούς χρόνους, η οποία 
μετά αφαιρείται και τα κύτταρα επωάζονται για άλλες 24h στους 37 ˚C (PMA 

Εικόνα 19: Α. Επίπεδα έκφρασης του TGF-β1 γονιδίου στα THP1 μονοκύτταρα και μακροφάγα. 
Τα επίπεδα του TGF-β1 αυξάνονται πιο έντονα μετά από 12h επίδραση με PMA. Τα επίπεδα 
έκφρασης μετρώνται με Real-time PCR με SYBG GREEN I. Β. Ο φαινότυπος των THP1 
μονοκυττάρων και THP1 μακροφάγων. Τα THP1 μονοκύτταρα παρουσιάζουν μερικώς επιθηλιακό 
φαινότυπο, ενώ μετά τη διαφοροποίησή τους αποκτούν ένα μεσεγχυματικό φαινότυπο, 
προσκολλώμενα στο πλαστικό καλλιέργειάς τους και αποκτώντας ένα πιο μακρόστενο σχήμα. 
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starvation), ενώ στην άλλη τα κύτταρα συλλέγονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της επίδρασης με PMA (w/o PMA starvation). Με αυτό τον τρόπο, ελέγχουμε τη 
σημασία της διαρκούς παρουσίας του φαρμάκου μέσα στο θρεπτικό μέσο 
καλλιέργειας των κυττάρων. Αρχικά, τα επίπεδα έκφρασης του SATB1 μειώνονται 
περισσότερο αισθητά στην περίπτωση των starved κυττάρων, ενώ τα επίπεδα του 
p21 αυξάνονται το ίδιο άμεσα και έντονα και στις δύο περιπτώσεις. Αντίθετα, στην 
περίπτωση του TGF-β1, τα επίπεδα έκφρασής του είναι πάρα πολύ χαμηλά όταν 
αφαιρεθεί η PMA από τα κύτταρα. Φαίνεται λοιπόν πως απαιτείται η διαρκής 
παρουσία της για να υπάρξει επαγωγή της έκφρασης του TGF-β1. Επιπλέον, για να 
πιστοποιήσουμε τη μετάβαση των κυττάρων στην διαφοροποιημένη κατάσταση, 
ελέγξαμε με Real-time PCR δύο ευρέως χρησιμοποιούμενους μοριακούς δείκτες 
μακροφάγων, την ιντεγκρίνη Mac1 καθώς και τον υποδοχέα για τον παράγοντα 
επαγωγής πολλαπλασιασμού των μακροφάγων CSF-1R. Και οι δύο αυτοί μάρτυρες 
επάγονται μετά τη διαφοροποίηση και μάλιστα αυτή η επαγωγή είναι μεγαλύτερη στα 
starved κύτταρα. Επομένως, τα κύτταρα φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ένα οριστικό 
πρόγραμμα διαφοροποίησης μετά την πάροδο 24h απουσία του φαρμάκου και ίσως 
αυτό το στάδιο να είναι πιο αντιπροσωπευτικό για τη μελέτη τους (Εικόνα 20).  

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκφραση των διαφόρων EMT-mediators στην 

κατάσταση πριν και μετά τη διαφοροποίηση των THP1. Ο παράγοντας ZEB1 
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στην αδιαφοροποίητη κατάσταση, πράγμα που μπορεί 
να εξηγεί την κατασταλμένη έκφραση της E-cadherin και μάλιστα φαίνεται να έχει την 
μεγαλύτερη επαγωγή μετά από διαφοροποίηση. Οι παράγοντες SLUG, SNAIL, 
TWIST1 και TWIST2 εκφράζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παρατηρείται πολύ 
μικρή επαγωγή μόνο στα starved κύτταρα, μόνο στις 24h PMA (Εικόνα 21). 

 
4.3. Μελέτη της επίδρασης της κυτοκίνης TGF-β1 στα επίπεδα έκφρασης του 
SATB1 γονιδίου και των παραγόντων που επάγουν EMT, σε THP1 μακροφάγα 

 
Στα πλαίσια της μελέτης του μοριακού μηχανισμού της μετανάστευσης των 

μακροφάγων στον άνθρωπο, οι Hotz et al. (2010) διαπίστωσαν πως ένας 
μεταγραφικός παράγοντας άμεσα συνδεδεμένος με την EMT (epithelial to 
mesenchymal transition), το SNAIL, εκφράζεται σε μακροφάγα μόνο μετά την 
ενεργοποίησή τους σε περιπτώσεις φλεγμονής ή τραυματισμού κάποιου ιστού καθώς 
και σε ενεργοποιημένα μακροφάγα ασθενών με νόσους χρόνιας φλεγμονής όπως η 
νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα (ulcerative colitis-UC). Μάλιστα, καταστολή 
της έκφρασης του SNAIL οδήγησε σε απώλεια της ικανότητας μετανάστευσης που 
είχαν τα ενεργοποιημένα μακροφάγα και κατά συνέπεια σε αδυναμία αντιμετώπισης 
της φλεγμονής. Επομένως, αναδείχθηκε ο ρόλος του SNAIL στην κυτταρική κίνηση 
των μακροφάγων παρέχοντας ακόμα ένα παράδειγμα για τον ρόλο που έχει αυτός ο 
μεταγραφικός παράγοντας σε μηχανισμούς ανεξάρτητους από την EMT (Barrallo-
Gimeno A. & Nieto MA., 2005). Πραγματοποιήσαμε αναπαραγωγή αυτής της 
βιολογικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα THP1 μακροφάγα. Έγινε επίδραση με 
PMA για 72h και κατόπιν ακολούθησε ενεργοποίηση των κυττάρων με χρήση TGF-
β1 σε διαφορετικούς χρόνους. Τα επίπεδα του SATB1 παραμένουν χαμηλά παρά την 
ενεργοποίηση των κυττάρων ενώ τα επίπεδα των EMT-mediators επάγονται. Πιο 
συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η επαγωγή του SNAIL και βρέθηκε πως και οι 
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TWIST2, TWIST1 και ZEB1 αυξάνονται, σε αντίθετα με το SLUG, που δεν εκφράζεται 
καθόλου (Εικόνα 22).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 20: Α. Πειραματική διαδικασία διαφοροποίησης των THP1 κυττάρων. Στην 1η ομάδα κυττάρων, 
έγινε επίδραση με PMA για 6h, 12h, 24h και μετά τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν απουσία του φαρμάκου για 24 h 
επιπλέον (PMA starvation). Στην 2η ομάδα, έγινε επίδραση με PMA για τους ίδιους χρόνους και τα κύτταρα 
συλλέχθηκαν αμέσως (w/o PMA starvation). B. Επίπεδα έκφρασης των γονιδίων SATB1, p21, TGF-β1, 
MAC1 και CSF-1R. Τα επίπεδα έκφρασης μετρήθηκαν με Real-time PCR με SYBR GREEN I. Τα starved 
κύτταρα φαίνεται να έχουν μπει σε ένα οριστικό πρόγραμμα διαφοροποίησης. 
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Εικόνα 21: Επίπεδα έκφρασης των EMT-mediators στις διαφορετικές συνθήκες διαφοροποίησης των THP1 
κυττάρων (PMA starvation και w/o PMA starvation). O παράγοντας ZEB1 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα 
μονοκύτταρα και η έκφρασή του επάγεται έντονα μετά τη διαφοροποίησή τους. Αντίθετα οι παράγοντες SLUG, 
SNAIL, TWIST1 και TWIST2 εκφράζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παρατηρείται μία μικρή επαγωγή στις 24h 
PMA, στα starved κύτταρα. Τα επίπεδα έκφρασης μετρήθηκαν με Real-time PCR με SYBR GREEN I. 
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Εικόνα 22: Επίπεδα έκφρασης του SATB1 γονιδίου και των EMT-mediators σε THP1 μακροφάγα. Τα 
επίπεδα του SATB1 παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά τη διέγερση των κυττάρων με TGF-β1. O 
παράγοντας TWIST2 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα μακροφάγα και παραμένει υψηλά μετά την 
επίδραση με TGF-β1. Ο TWIST1 επάγεται στις 24h PMA, o ZEB1 παρουσιάζει κάποια μείωση, o SNAIL μία 
μικρή αύξηση, ενώ ο SLUG δεν εκφράζεται καθόλου. Τα επίπεδα έκφρασης μετρήθηκαν με Real-time PCR 
με SYBR GREEN I. 
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4.4. Μελέτη του προτύπου έκφρασης του SATB1 στα μονοκύτταρα, με 
πειράματα DNA-RNA FISH 
 

Για τη μελέτη του προτύπου της έκφρασης του SATB1 στα μονοκύτταρα, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα DNA-RNA FISH σε δύο διαφορετικές συνθήκες: σε 
αδιαφοροποίητα THP1, τα οποία είναι μονοκύτταρα και εκφράζουν πολύ υψηλά 
επίπεδα SATB1 και σε THP1 κύτταρα μετά από διαφοροποίηση σε μακροφάγα, στα 
οποία καταστέλλεται η έκφραση του γονιδίου αυτού. Τα αποτελέσματα αυτών των 
πειραμάτων έδειξαν πως μεταγράφονται και τα δύο αλληλόμορφα του SATB1 
γονιδίου στα μονοκύτταρα, σε ποσοστό 100% των κυττάρων. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε διαφορά στην υποπυρηνική τοποθέτηση του γενετικού τόπου του 
SATB1, σε συνθήκες πριν και μετά τη διαφοροποίηση. Πριν τη διαφοροποίηση, στο 
79% των κυττάρων, τουλάχιστον ένα από τα δύο αλληλόμορφα τοποθετείται στην 
περιφέρεια του πυρήνα, δίπλα στον πυρηνικό φάκελο. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
κατά 15% όταν το γονίδιο παύει να εκφράζεται δηλαδή σε συνθήκες διαφοροποίησης 
των THP1. 

 

 
 
 

 

Εικόνα 23: Πρότυπο έκφρασης του SΑΤΒ1 γονιδίου και υποπυρηνική τοποθέτηση του 
αντίστοιχου γενετικού τόπου, βάσει των πειραμάτων DNA-RNA FISH. Σε ποσοστό 100% των 
κυττάρων, μεταγράφονται και τα δύο αλλήλια του SΑΤΒ1, στα THP1 μονοκύτταρα. Αντίθετα, στα THP1 
μακροφάγα δεν εκφράζεται το SΑΤΒ1. Επιπλέον, στα μη διαφοροποιημένα κύτταρα, στο 79% των 
κυττάρων, υπάρχει τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο στην πυρηνική περιφέρεια, ενώ στα 
διαφοροποιημένα κύτταρα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 94%. 
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4.5. Μελέτη της μετα-μεταγραφικής ρύθμισης του SATB1 από τα miR-448 και 
miR-590 
 

Εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας και σε έναν άλλο τρόπο μετα-μεταγραφικής 
ρύθμισης του SATB1, μέσω συγκεκριμένων microRNAs. Το miR-448 καταστέλλει 
άμεσα την έκφραση του SATB1, στοχεύοντας την 3’ UTR του μεταγράφου, όπως 
έχουν δείξει οι Li et al. (2011). Το miR-590 είναι το microRNA με τη μεγαλύτερη 
πιθανότητα στόχευσης της 3’UTR του SATB1, σύμφωνα με διάφορες βάσεις 
δεδομένων microRNAs (όπως αναλύθηκε στην Εισαγωγή). Για τη μελέτη της 
ρύθμισης του SATB1 από αυτά τα microRNAs, κλωνοποιήσαμε τις πρόδρομες 
μορφές τους (premature microRNAs – pre-miRs) σε ρετροϊικούς φορείς έκφρασης και 
τις πρωταρχικές μορφές τους (primary microRNAs – pri-miRs) στον pIRES2-EGFP 
πλασμιδιακό φορέα έκφρασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κομμάτι «Υλικά και 
Μέθοδοι». Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε πειράματα μέτρησης ενεργότητας της 
λουκιφεράσης με τη χρήση του πλασμιδιακού φορέα έκφρασης της λουκιφεράσης, 
έχοντας τοποθετήσει καθοδικά του γονιδίου την 3’UTR του SATB1. Τα πειράματα 
αυτά με τη χρήση των pre-miRs δεν έδωσαν κάποιο ασφαλές αποτέλεσμα, αφού η 
καταστολή της έκφρασης της λουκιφεράσης είναι η ίδια ανεξάρτητα με την παρουσία 
ή μη της 3’UTR του SATB1. Στα αντίστοιχα πειράματα με τα pri-miRs δεν φάνηκε να 
υπάρχει καταστολή της έκφρασης του γονιδίου της λουκιφεράσης παρουσία τους. 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε διαμόλυνση των THP1 και Jurkat κυττάρων με τα 
pre-miRs και ελέγξαμε με Real-time PCR αν και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τα 
επίπεδα έκφρασης του SATB1 σε αυτά τα κύτταρα. Το pre-miR-448 φάνηκε να 
καταστέλλει τα επίπεδα του SATB1 κατά το ήμισυ σε σχέση με το control, ενώ το 
miR-590 φάνηκε να προκαλεί μία πολύ μικρή καταστολή. Αντίστοιχα, διαμόλυνση 
των THP1 κυττάρων με τα pri-miRs έδειξε ότι και το pri-miR448 και pri-miR590 
προκαλεί αισθητή καταστολή των επιπέδων έκφρασης του SATB1. 
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Εικόνα 24: Α & Γ. Πειράματα ενεργότητας λουκιφεράσης. Τα pre-miR448 και pre-miR590 προκαλούν 
καταστολή της έκφρασης της λουκιφεράσης ανεξάρτητα με την παρουσία ή απουσία της 3’UTR του SATB1. 
Επομένως, δεν αποτελούν ακριβή και ασφαλή αποτελέσματα. Τα αντίστοιχα pri-miRs δεν φαίνεται να προκαλούν 
καταστολή. Β & Δ. Μέτρηση των επιπέδων έκφρασης του SATB1, μετά από υπερέκφραση των pre-miR448, 
pre-miR590, pri-miR590 & pri-miR590 σε THP1 και Jurkat κύτταρα. Τα pre-miR448 και pri-miR590 προκαλούν 
καταστολή της έκφρασης του SATB1, ενώ το pre-miR590 προκαλεί μία ανεπαίσθητη καταστολή, η οποία είναι 
σαφώς μεγαλύτερη στην περίπτωση του pri-miR590. 
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5. Συζήτηση 
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5. Συζήτηση 
 
Η πρωτεΐνη SATB1 εμπίπτει στην κατηγορία των πρωτεϊνών χρωματινικής 

αρχιτεκτονικής, βάσει της ικανότητάς της να προσδένεται σε περιοχές του ικριώματος 
(MARs) και να διαμορφώνει – αναδιαμορφώνει τους βρόγχους – θηλιές της 
χρωματίνης. Η αναδιαμόρφωση της χρωματίνης οδηγεί σε αλλαγές στη γονιδιακή 
έκφραση και κατ’επέκταση έχει επίδραση στον κυτταρικό φαινότυπο. Επομένως αυτή 
η πρωτεΐνη έχει δομικό αλλά και λειτουργικό ρόλο: λειτουργεί ως οργανωτής της 
χρωματίνης αλλά και ως μεταγραφικός παράγοντας (Cai et al., 2003, Galande et al., 
2007, Shannon, 2003), που μπορεί να ενεργοποιεί ή να καταστέλλει την έκφραση 
γονιδίων ανάλογα με τους εκάστοτε αλληλεπιδρώντες συμπαράγοντες (Kumar et al., 
2005, Kumar et al., 2006, Notani et al., 2010, Purbey et al., 2009). Ο διττός ρόλος 
της αποτυπώνεται σε μία σειρά βιβλιογραφικών παραδειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
έχει δειχθεί ο ρόλος της SATB1 στη ρύθμιση της έκφρασης του γενετικού τόπου των 
κυτοκινών στα Τ λεμφοκύτταρα (Cai et al., 2006, Pai et al., 2004), του γενετικού 
τόπου των τάξης Ι αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (Kumar et al., 2007), καθώς και 
πολλών γονιδίων που σχετίζονται με τη μετάσταση και ενεργοποιούνται μετά από 
υπερέκφραση της SATB1 (Han et al., 2008). Στο μεγαλύτερο κομμάτι της 
βιβλιογραφίας υποστηρίζεται πως η SATB1 αποτελεί ρυθμιστή της μεταστατικότητας 
επιθηλιακών όγκων (Han et al., 2008), αφού απορυθμίζει την έκφραση γονιδίων που 
συμβάλλουν στην κακοήθεια ενός όγκου, στη μεταστατική του συμπεριφορά και στη 
βλαστικότητα των CSCs. Τέτοια γονίδια είναι αυτά που σχετίζονται με την κυτταρική 
αύξηση και την επαγωγή της ΕΜΤ, τα οποία επάγονται από την SATB1 καθώς και 
κάποια ογκοκατασταλτικά, τα οποία καταστέλλονται από την SATB1 (microarray 
analysis, Han et al., 2008).   

 
Η παρούσα επιστημονική εργασία στοχεύει στη μελέτη του ρόλου της 

πρωτεΐνης SATB1 στην επαγωγή και διατήρηση του μονοκυτταρικού φαινοτύπου και 
στην προέκταση του ρόλου της στη λευχαιμογένεση. Βάσει πειραμάτων του 
εργαστηρίου του καθ. Ι. Παπαματθαιάκη, διαπιστώθηκε πως το SΑΤΒ1 εκφράζεται 
σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ανθρώπινα μονοκύτταρα, τα οποία μάλιστα είναι 
υψηλότερα και από αυτά των θυμοκυττάρων (αποτελούν το κατεξοχήν βιβλιογραφικό 
παράδειγμα κυττάρων με πολύ υψηλή έκφραση SATB1), αλλά η έκφρασή του 
καταστέλλεται έντονα όταν αυτά διαφοροποιούνται σε μακροφάγα, πράγμα που 
αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα της πρωτεΐνης. Διαφαίνεται λοιπόν μία σύνδεση 
μεταξύ της SATB1 και του μονοκυτταρικού φαινοτύπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
βλαστικές ιδιότητες, έναντι της διαφοροποιημένης κατάστασης αυτών των κυττάρων. 
Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι η SATB1 στα εμβρυϊκά 
ΒΚ προάγει τη διαφοροποίηση καταστέλλοντας την έκφραση παραγόντων 
πολυδυναμίας όπως είναι το NANOG, KLF4 και TBX3 (Chambers et al., 2003, Niwa 
et al., 2009, Savarese et al., 2009). Έτσι και στην περίπτωση των μονοκυττάρων, 
είναι πιθανό η SATB1 να είναι απαραίτητη για την επαγωγή της διαφοροποίησης. Για 
να αποσαφηνιστεί το κατά πόσο αποτελεί αίτιο ή αποτέλεσμα της διαφοροποίησης, 
απαιτούνται πειράματα υπερέκφρασης ή καταστολής της έκφρασής της σε 
μακροφάγα και μονοκύτταρα, αντίστοιχα. 

 
Τα ανθρώπινα μονοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω πειράματα 

ανήκουν στην κυτταρική σειρά THP1 και προέρχονται από οξεία μυελογενή 
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λευχαιμία, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Προπειράματα του εργαστηρίου μας έχουν 
δείξει πως τα THP1 κύτταρα έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται μετά από ξενο-
μεταμόσχευση σε ΝΟD/SCID/IL2γ-/- (ΝSΙ) ποντίκια και επομένως δίνουν τη 
δυνατότητα σημαντικών in vivo πειραμάτων για μελέτη της βιολογίας της 
λευχαιμογένεσης και για την ανάλυση του ρόλου ρυθμιστικών πρωτεϊνών στη 
βλαστικότητα –επιθετικότητα, όπως είναι η SATB1. Το SATB1 έχει συσχετιστεί με την 
επαγωγή και τη διατήρηση  του βλαστικού χαρακτήρα των CSCs σε επιθηλιακούς 
καρκίνους κακοήθους μορφής και συνεπώς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη 
του ρόλου του σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, όπως είναι αυτό των 
λευχαιμιών. 

 
Στα πλαίσια μελέτης αυτού του βιολογικού συστήματος, διαπιστώθηκε η 

επαγωγή της έκφρασης της κυτοκίνης TGF-β1, μετά από διαφοροποίηση των 
κυττάρων με επίδραση της PMA. Αυτός ο παράγοντας έχει συσχετιστεί με ποικίλες 
βιολογικές διαδικασίες όπως η κυτταρική αύξηση, ο πολλαπλασιασμός και η 
διαφοροποίηση, καθώς και η απόπτωση. Επίσης έχει βρεθεί ότι εκφράζεται σε 
πολλές μορφές επιθηλιακών όγκων και επάγει επιθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση 
(epithelial-to-mesenchymal transition – EMT), μία διαδικασία που χαρακτηρίζει τη 
μετάσταση. Η SATB1 έχει συνδεθεί άμεσα με τη μετάσταση και πιο συγκεκριμένα με 
την επαγωγή της EMT μέσω ενεργοποίησης της μεταγραφής του SNAIL (Han et al., 
2010). Όταν εξετάσαμε τα επίπεδα έκφρασης του SNAIL στα THP1 μονοκύτταρα και 
στα αντίστοιχα μακροφάγα, διαπιστώσαμε πως η μεταγραφή του επάγεται μόνο στην 
περίπτωση των μακροφάγων, μετά από διέγερσή τους με TGF-β1. Αντίθετα, ένας 
άλλος παράγοντας που επάγει EMT, ο ZEB1, εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα 
μονοκύτταρα και στα μακροφάγα, ενώ η έκφρασή του καταστέλλεται μετά από 
διέγερση των μακροφάγων με TGF-β1. Οι παράγοντες TWIST1 και TWIST2 
εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα μετά την διέγερση των μακροφάγων με TGF-β1, ενώ 
ο SLUG δεν εκφράζεται καθόλου. Με βάση τους Han et al. (2010), η SATB1 
προσδένεται στον υποκινητή του SNAIL και επάγει τη μεταγραφή του στην 
περίπτωση των επιθηλιακών όγκων, όπως αυτός του καρκίνου του μαστού. Με 
δεδομένη λοιπόν την ύπαρξη θέσεων πρόσδεσης στον υποκινητή του SNAIL καθώς 
και την ιδιότητα της SATB1 να δρα άλλοτε ως ενεργοποιητής και άλλοτε ως 
καταστολέας (Kumar et al., 2005, Kumar et al., 2006, Purbey et al., 2009)., η SATB1 
μπορεί να καταστέλλει το SNAIL στον κυτταρικό πληθυσμό των μονοκυττάρων και 
των μακροφάγων μέχρι αυτά να ενεργοποιηθούν και να υπάρχει ανάγκη 
μετανάστευσης. Αντίστοιχη δράση μπορεί και να έχει και στα γονίδια TWIST1 και 
TWIST2, που παρουσιάζουν παρόμοιο πρότυπο έκφρασης με αυτό του SNAIL. 
Επιπλέον, μπορεί να δρα με τον ίδιο τρόπο και στους άλλους EMT-mediators που 
είναι κατασταλμένοι στα THP1 μονοκύτταρα, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τον 
μονοκυτταρικό φαινότυπο. 

 
Για τη μελέτη της επίδρασης της PMA στην επαγωγή των προαναφερθέντων 

γονιδίων, προχωρήσαμε σε δύο στρατηγικές διαφοροποίησης των κυττάρων: στη μία 
υπήρχε διαρκής παρουσία του φαρμάκου ενώ στην άλλη το φάρμακο αφαιρούνταν 
και τα κύτταρα καλλιεργούνταν για 24h επιπλέον, απουσία PMA. Διαπιστώθηκε 
λοιπόν πως για την επαγωγή του TGF-β1 απαιτείται διαρκής παρουσία του 
φαρμάκου, πιθανόν επειδή η PMA ενεργοποιεί το σηματοδοτικό μονοπάτι που 
απαιτείται για την επαγωγή της μεταγραφής αυτού του γονιδίου. Υπάρχουν αρκετές 
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δημοσιεύσεις που υποστηρίζουν ότι ο παράγοντας TGF-β1 ενεργοποιεί τις ERK 
κινάσες, οι οποίες οδηγούν στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα SP1. 
Αυτός ο μεταγραφικός παράγοντας επάγει την έκφραση του p21 (Datto et al., 1995, 
Kim et al., 2006). Ο p21 επάγεται μέσα σε 1.5h επίδρασης με PMA,  επομένως 
αποτελεί μία πολύ άμεση αντίδραση του κυττάρου σε αυτό το φάρμακο. Η επαγωγή 
του TGF-β1 παρατηρείται στις 12h επίδρασης με PMA, επομένως δεν φαίνεται να 
είναι ο παράγοντας που επάγει τον p21 και κατ’επέκταση τη διαφοροποίηση των 
κυττάρων. Επιπλέον πειράματα απαιτούνται για να προσδιοριστεί ο ακριβής 
μοριακός μηχανισμός που επάγει τη διαδικασία της διαφοροποίησης, μετά από 
επίδραση με PMA. 

 
Μία επιπλέον διάσταση αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της μετα-

μεταγραφικής ρύθμισης του SATB1 μέσω συγκεκριμένων microRNAs. Εστιάσαμε το 
ενδιαφέρον μας σε δύο microRNAs, το miR-448 και το miR-590. Οι Li et al. (2011) 
έδειξαν ότι η έκφραση του miR-448 μειώνεται δραματικά σε περιπτώσεις καρκίνου 
του μαστού μετά από χημειοθεραπεία. Σε πολλές κλινικές περιπτώσεις, η 
χημειοθεραπεία οδηγεί στην εμφάνιση μεταστατικού φαινοτύπου των καρκινικών 
κυττάρων, μέσω ενεργοποίησης του μονοπατιού της EMT. Σε αυτή την εργασία 
αποδεικνύουν πως το miR-448 καταστέλλει άμεσα το SATB1, στοχεύοντας την 
3’UTR του και αυτή η καταστολή έχει ως συνέπεια την ενεργοποίηση ενός 
μονοπατιού επαγωγής EMT. Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε κατά πόσο αυτό το 
microRNA δρα και στο σύστημα των THP1 μονοκυττάρων - μακροφάγων. 
Διαπιστώσαμε λοιπόν πως προκαλεί καταστολή της έκφρασης του SATB1, αλλά όχι 
τόσο έντονη όσο παρουσιάζεται στο προαναφερθέν βιολογικό σύστημα. Το miR-590 
αποτελεί το microRNA με τη μεγαλύτερη πιθανότητα στόχευσης του SATB1, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Πειράματα μέτρησης ενεργότητας 
λουκιφεράσης δεν έδειξαν κάποια καταστολή, αλλά μέτρηση των επιπέδων του 
SATB1 μετά από διαμόλυνση THP1 κυττάρων με αυτό το microRNA, έδειξε σαφή 
μείωση της έκφρασής του. Οι Shan et al. (2009) έδειξαν την καταστολή του TGF-β1 
από το miR-590, στις περιπτώσεις καπνιστών λόγω της δράσης της νικοτίνης. 
Επομένως, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη της συσχέτισης της SATB1, του 
TGF-β1 και αυτού του microRNA στο βιολογικό σύστημα μελέτης μας και για αυτό το 
σκοπό απαιτούνται ακόμα αρκετά πειράματα. 

 
Στα πλαίσια αυτής της επιστημονικής εργασίας, μελετήσαμε την έκφραση του 

SATB1 με πειράματα DNA-RNA FISH, συσχετίζοντας την γονιδιακή έκφραση με τη 
χρωματινική δομή. Η χωροταξική οργάνωση του γονιδιώματος μέσα στον πυρήνα 
θεωρείται άμεσα σχετιζόμενη με τη γονιδιακή έκφραση. Η περιφέρεια του πυρήνα 
είναι μία περιοχή συνυφασμένη με την ανενεργή χρωματίνη και την μεταγραφική 
καταστολή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν παραδείγματα γονιδίων που 
μπορεί να αποκλίνουν από αυτό τον κανόνα (Deniaud E. & Bickmore WA, 2009, 
Ruault et al., 2008, Towbin et al., 2009). Η περίπτωση του SATB1, όπως έδειξαν τα 
πειράματα DNA-RNA FISH στα THP1, δεν ακολουθεί με απόλυτο τρόπο την 
παραπάνω θεωρία. Σε συνθήκες έκφρασης του γονιδίου, στο μεγαλύτερο ποσοστό 
των κυττάρων και τα δύο αλληλόμορφα βρίσκονταν στην περιφέρεια του πυρήνα, 
ενώ σε ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό αυτών, το ένα αλληλόμορφο βρισκόταν στην 
περιφέρεια και το άλλο σε μια πιο κεντρική περιοχή. Μόνο στο 19% των κυττάρων, 
τα δύο αλληλόμορφα βρίσκονταν προς το εσωτερικό (του πυρήνα). Πρέπει να 



52 
 

σημειωθεί πως σε όλα τα κύτταρα εκφράζονταν πάντα και τα δύο αλληλόμορφα. 
Αντίθετα, στα μακροφάγα που δεν εκφράζεται το SATB1, παρατηρήθηκε μία αύξηση 
στο ποσοστό των κυττάρων με τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο στην πυρηνική 
περιφέρεια, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της τάσης των γονιδίων να τοποθετούνται 
εκεί όταν η έκφρασή τους καταστέλλεται (με βάση την κλασική θεωρία συσχέτισης 
της υποπυρηνικής θέσης και της έκφρασης του αντίστοιχου γονιδίου). Όλα τα 
παραπάνω δείχνουν πως το πρότυπο έκφρασης του SATB1 στα μονοκύτταρα σε 
αντιδιαστολή με τα μακροφάγα είναι αρκετά πολύπλοκο και απαιτούνται περαιτέρω 
πειράματα για να διευκρινιστεί η επίδραση της εγγύτητας με την πυρηνική περιφέρεια 
στην έκφραση του γονιδίου, λαμβάνοντας υπόψην την πρωτεϊνική ετερογένεια αυτής 
της περιοχής. 

Συμπερασματικά, η παρούσα επιστημονική εργασία προσεγγίζει το ρόλο της 
πρωτεΐνης SATB1 στην επαγωγή και διατήρηση του μονοκυτταρικού φαινοτύπου 
έναντι της διαφοροποιημένης κατάστασης των μακροφάγων, συμβάλλοντας στην 
μεγαλύτερη κατανόηση αυτού του βιολογικού συστήματος. Επιπλέον, επιχειρείται η 
μελέτη της προέκτασης του ρόλου της σε περιπτώσεις οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας, η οποία θα συμβάλει στην μεγαλύτερη κατανόηση της λευχαιμογένεσης 
εν γένει και θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων πιο αποτελεσματικών φαρμάκων και 
θεραπευτικών προσεγγίσεων.  
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