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 Laryngeal cancer is a rare type of neoplasia, constituting approximately 2% of 

all human cancers. Mutations of the ras gene family is one of the main 
activating mechanisms in human cancer. Their involvement in head and neck 
cancer has been mainly demonstrated at the level of the overexpression 
whereas ras mutations in these cancers are rare in the Western world. In the 
present study we explored the incidence of codon 12-point mutation in the H-, 
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 To detect the incidence of loss of heterozygosity (LOH) in DNA mismatch 

repair genes (MMR) occurring in atherosclerosis, fifty human autopsy cases of 
atherosclerosis were examined for LOH using 19 microsatellite markers, in 
three single and four tetraplex microsatellite assays. The markers used are 
located on or close to MMR genes. Fourteen specimens (28%) showed allelic 
imbalance in at least one locus. Loci hMSH2 (2p22.3-p16.1), hPMS1 (2q24.1-
q32.1), and hMLH1 (3p21.32-p21.1) exhibited LOH (10, 10, and 12% 
respectively). We found that loss of heterozygosity on hMSH2, hPMS1, and 
hMLH1, occurs in atherosclerosis. The occurrence of such genomic alterations 
may represent important events in the development of atherosclerosis. 
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DA. Loss of heterozygosity in adenomyosis on hMSH2, hMLH1, p16Ink4 and 
GALT loci. Int J Mol Med 2000; 6: 667-671. 

 
 Adenomyosis is a gynecological condition in which tissue histologically 

similar to that in endometrium is found within the myometrium in the uterus. 
Although, lesions of both adenomyosis and endometriosis are identical to their 
sources with respect to structure and function, they are generally regarded as 
separate and distinct nosologic processes. In this study, we used 17 
microsatellite markers, in four tetraplex and one single PCR assay, to 
determine the incidence of loss of heterozygosity (LOH) in 31 cases of 
adenomyosis. The markers used are located close to tumor suppressor genes, 
DNA repair genes, and genes which are thought to be involved in 
endometriosis. Moreover, the markers were involved in regions frequently lost 
in ovarian cancer, on chromosomal arms 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 17p and 
17q. Nine samples (29.0%) showed LOH in at least one locus. Loci 2p22.3-
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p16.1, 3p24.2-p22 and 9p21 exhibited imbalance (19.4%, 9.7% and 6.5% 
respectively). This is the first report, that LOH occurs in adenomyosis. The 
regional chromosomal losses were detectable early during the development of 
this condition. In addition, hMSH2, hMLH1, p16Ink4 and GALT genes were 
associated for the first time with adenomyosis and its pathogenesis. 

 
Η αδενοµύωση είναι µια γυναικολογική κατάσταση στην οποία ιστός όµοιος 
µε το ενδοµήτριο βρίσκεται µέσα στο µυοµήτριο της µήτρας. Μολονότι, και οι 
δυο βλάβες αδενοµύωση και ενδοµητρίωση είναι ίδιες σε σχέση µε τις πηγές 
τους αναφορικά µε τη δοµή και τη λειτουργία τους, γενικά λαµβάνονται 
υπόψη σαν ξεχωριστές και διαφορετικές νοσολογικές διαδικασίες. Στην 
µελέτη αυτή χρησιµοποιήσαµε 17 µικροδορυφορικούς δείκτες σε τέσσερις 
τετραπλές και µια απλή PCR αντίδραση, για να προσδιορίσουµε την επίπτωση 
της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) σε 31 περιστατικά αδενοµύωσης. Οι 
δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν τοποθετούνται κοντά σε ογκοκατασταλτικά 
γονίδια, επιδιορθωτικά του DNA γονίδια και γονίδια που έχουν προταθεί να 
ενέχονται στην ενδοµητρίωση. Επιπρόσθετα χρησιµοποιήθηκαν δείκτες που 
χάνονται συχνά στον καρκίνο των ωοθηκών στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 
1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 17p και 17q. Εννέα δείγµατα (29,0%) έδειξαν LOH 
σε τουλάχιστον ένα δείκτη. Οι γενετικοί τόποι 2p22.3-p16.1, 3p24.2-p22 και 
9p21 έδειξαν ανισορροπία (19,4%, 9,7% και 6,5% αντίστοιχα). Αυτή είναι η 
πρώτη αναφορά πως LOH συµβαίνει στην αδενοµύωση. Οι τοπικές 
χρωµοσωµικές απώλειες ήταν ανιχνεύσιµες νωρίς κατά την διάρκεια 
ανάπτυξης της νόσου. Επιπλέον τα γονίδια hMSH2, hMLH1, p16Ink4 και 
GALT σχετίζονται για πρώτη φορά µε την αδενοµύωση και την παθογένειά 
της. 

 
4. Tsopanomichalou M, Sourvinos G, Arvanitis D, Michalodimitrakis M. 

Analysis of eight polymorphic human genetic markers in a well-defined Greek 
population. Am J Forensic Med Pathol 2000; 21: 172-177. 

 
 The use of DNA in forensic science has become a basic tool for person 

identification or parentage testing. The use of polymorphic markers permits 
the formation of a unique profile for each individual. The knowledge of allele 
frequencies in a given population allows the scientist to estimate the 
probability of a particular allele combination. For this task, allele databanks 
are essential. In this report, the authors estimate the frequencies of eight 
polymorphic markers (namely, HumFES, HumF13A1, HumTHO1, 
HumVWA, HumFABP2, HumLIPOL, D1S80, and D17S5) in a randomly 
selected sample from Crete, Greece. The allele profile of all markers, with the 
exception of D17S5 and HumFABP2, concurs with previous reports and 
international data. 

 
Η χρήση DNA στην ιατροδικαστική επιστήµη έγινε ένα βασικό εργαλείο για 
την ταυτοποίηση προσώπων ή τον έλεγχο πατρότητας. Η χρήση 
πολυµορφικών δεικτών επιτρέπει τον σχηµατισµό ενός µοναδικού προφίλ για 
κάθε άτοµο. Η γνώση των συχνοτήτων των αλληλοµόρφων σε δεδοµένο 
πληθυσµό επιτρέπει στον επιστήµονα να υπολογίσει την πιθανότητα ενός 
συγκεκριµένου συνδυασµού αλληλοµόρφων. Για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητες βάσεις δεδοµένων αλληλοµόρφων. Στην αναφορά αυτή οι 
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συγγραφείς υπολόγισαν τις συχνότητες οκτώ πολυµορφικών δεικτών 
(ονοµαστικά των HumFES, HumF13A1, HumTHO1, HumVWA, 
HumFABP2, HumLIPOL, D1S80 και D17S5) σε ένα τυχαία επιλεγµένο 
δείγµα από την Κρήτη στην Ελλάδα. Τα προφίλ αλληλοµόρφων όλων των 
δεικτών µε την εξαίρεση των D17S5 και HumFABP2 ταιριάζουν µε 
προηγούµενες αναφορές και τα διεθνή δεδοµένα. 

 
5. Arvanitis DA, Goumenou AG, Matalliotakis IM, Koumantakis EE, Spandidos 

DA. Low-penetrance genes are associated with increased susceptibility to 
endometriosis. Fertil Steril 2001; 76: 1202-1206. 

 
 OBJECTIVE: To investigate whether genetic polymorphisms of CYP1A1, 

GSTM1, and GSTT1 are associated with endometriosis. DESIGN: Genetic 
polymorphism analysis. SETTING: University department. PATIENT(S): A 
family with four women in two generations who had endometriosis and one 
member with suspected endometriosis in the third generation were compared 
with a group of fertile women. INTERVENTION(S): Laparoscopic 
examination. MAIN OUTCOME MEASURE(S): Blood specimens were 
obtained from fertile females and available affected female family members. 
Multiplex polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length 
polymorphism PCR was done to determine each participant's genotype. 
RESULT(S): All affected family members had genotype CYP1A1 wt/m1 and 
GSTM1 null deletion. The frequency of this genotype in 54 fertile women was 
13%. A 17-year-old family member with suspected endometriosis had the 
same genotype. One affected member was also a carrier of a GSTT1 null 
deletion. This combination was not found in any of the fertile participants. The 
most frequent genotypes in the sample were CYP1A1 wt/wt, with GSTM1 
null deletion and at least one functional allele of GSTT1, and CYP1A1 wt/wt, 
with at least one functional allele of GSTM1 and GSTT1 (33% and 31%, 
respectively). CONCLUSION(S): The combination of CYP1A1 m1 
polymorphism and GSTM1 null deletion is closely associated with penetration 
of the endometriosis phenotype, whereas GSTT1 null deletion may add to the 
penetration of this trait. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί εάν οι γενετικοί πολυµορφισµοί των CYP1A1, 
GSTM1, και GSTT1 σχετίζονται µε την ενδοµητρίωση. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ: 
Ανάλυση γενετικών πολυµορφισµών. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 
Πανεπιστηµιακό Τµήµα. ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Μια οικογένεια µε τέσσερις γυναίκες 
σε δύο γενιές που είχαν ενδοµητρίωση και ένα µέλος ύποπτο για 
ενδοµητρίωση στην τρίτη γενιά συγκρίθηκαν µε µια οµάδα γόνιµων γυναικών.  
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Λαπαροσκόπηση. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 
∆είγµατα αίµατος λήφθηκαν από τις γόνιµες γυναίκες και τις διαθέσιµες 
προσβεβληµένες γυναίκες µέλη της οικογένειας. Multiplex αλυσιδωτές 
αντιδράσεις µε πολυµεράση (PCR) και ανάλυση περιοριστικών προτύπων 
πολυµορφισµών PCR πραγµατοποιήθηκαν για να βρεθεί ο γονότυπος κάθε 
συµµετέχοντος ατόµου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλα τα προσβεβληµένα µέλη 
της οικογένειας είχαν γονότυπο CYP1A1 wt/m1 και πλήρη έλλειψη του 
GSTM1. Η συχνότητα αυτού του γονότυπου σε 54 γόνιµες γυναίκες ήταν 
13%. Το 17 χρονών µέλος της οικογένειας είχε επίσης τον ίδιο γονότυπο. Ένα 
προσβεβληµένο µέλος ήταν επίσης φορέας πλήρους έλλειψης του GSTT1. Ο 
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συνδυασµός αυτός δεν βρέθηκε σε καµιά από τις γόνιµες συµµετέχοντες. Οι 
πιο συχνοί γονότυποι ήταν CYP1A1 wt/wt, µε πλήρη έλλειψη GSTM1 και 
τουλάχιστον ένα αλληλόµορφο του GSTT1, και CYP1A1 wt/wt, µε 
τουλάχιστον ένα αλληλόµορφο των GSTM1 και GSTT1 (33% και 31%, 
αντίστοιχα)  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασµός του πολυµορφισµού 
CYP1A1 m1 και της πλήρους έλλειψης του GSTM1 σχετίζεται στενά µε την 
διεισδυτικότητα του φαινοτύπου της ενδοµητρίωσης, ενώ η έλλειψη του 
GSTT1 µπορεί να προσθέτει στην διεισδυτικότητα αυτού του 
χαρακτηριστικού. 

 
6. Dialyna IA, Arvanitis DA, Spandidos DA. Genetic polymorphisms and 

transcriptional pattern analysis of CYP1A1, AhR, GSTM1, GSTP1 and 
GSTT1 genes in breast cancer. Int J Mol Med 2001; 8: 79-87. 

 
 In order to detect the contribution of cytochrome P450 1A1 (CYP1A1), aryl 

hydrocarbon receptor (AhR), glutathione S-transferases M1 (GSTM1), P1 
(GSTP1), and T1 (GSTT1) genes in breast cancer, genetic analysis was 
performed, as well as transcriptional analysis in sporadic primary tumours and 
corresponding adjacent normal tissues from the same patient. CYP1A1 3'-
untranslated region (3'-UTR) termed as m1 (MspI) polymorphism and the 
null(-) deletions of both GSTM1 and GSTT1 genes were examined in genomic 
DNA from blood samples of 207 female breast cancer patients and 171 age 
and sex matched controls. The frequencies of the m1 genotype of the CYP1A1 
gene in cases and controls were 0.13 and 0.15, while the frequencies of 
homozygotes with GSTM1(-) were 0.52, in each, and for homozygotes with 
GSTT1(-) were 0.14 and 0.10, respectively. Statistical analysis of these 
genotypes in combinations did not reveal any significant difference between 
the breast cancer population and the control group. Expression of mRNA 
levels of CYP1A1, GSTM1, GSTP1, GSTT1 and AhR genes in 31 breast 
cancer patients, revealed inter-individual variation in an independent manner 
to patient age, genotype, or tumour stage. Eighty-seven percent of the tumour 
specimens tested were deregulated, compared to their normal counterparts, in 
at least one locus. Up-regulation of CYP1A1 was observed only when one of 
the GSTM1 or GSTP1 was down-regulated while the other remained constant. 
Genotyping analysis did not show any correlation to breast cancer risk. 
However, RT-PCR analysis provided evidence that CYP1A1, AhR, GSTM1, 
GSTP1 and GSTT1 genes are frequently deregulated in breast cancer and 
could be used as molecular biomarkers for better clinical management of such 
patients, with respect to chemotherapy. 

 
Προκειµένου να ανιχνεύσουµε την συνεισφορά των γονιδίων του 
κυτοχρώµατος P450 1A1 (CYP1A1), του υποδοχέα των αρωµατικών 
υδρογονανθράκων (AhR), των γλουταθειόνη S-τρανσφερασών Μ1 (GSTM1), 
P1 (GSTP1), και T1 (GSTT1) στον καρκίνο του µαστού, πραγµατοποιήθηκε 
γενετική ανάλυση, καθώς επίσης και ανάλυση µεταγραφής σε τυχαίους 
πρωτογενείς όγκους και τους αντίστοιχους γειτονικούς φυσιολογικούς ιστούς 
από τον ίδιο ασθενή. Ο πολυµορφισµός m1 (MspI) στην CYP1A1 3'-
αµετάφραστη περιοχή (3'-UTR) και οι πλήρεις ελλείψεις (-) των δύο γονιδίων 
GSTM1 και GSTT1 εξετάστηκαν σε DNA από δείγµατα αίµατος 207 
γυναικών µε καρκίνο του µαστού και 171 ηλικιακά και φυλετικά 
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ταιριασµένους µάρτυρες. Οι συχνότητες του γονότυπου m1 του γονιδίου 
CYP1A1 στα περιστατικά και στους µάρτυρες ήταν 0,13 και 0,15, ενώ οι 
συχνότητες των οµόζυγων µε GSTM1(-) ήταν 0,52, και στις δυο οµάδες, και 
για τα οµόζυγα µε GSTT1(-) ήταν 0,14 και 0,10 αντίστοιχα. Στατιστική 
ανάλυση αυτών των γονότυπων σε συνδυασµούς δεν έδειξε κάποια σηµαντική 
διαφορά µεταξύ του πληθυσµού των µε καρκίνο µαστού και της οµάδας 
ελέγχου. Η έκφραση των επιπέδων mRNA των CYP1A1, GSTM1, GSTP1 και 
AhR γονιδίων σε 31 ασθενείς µε καρκίνο µαστού, έδειξε ποικιλοµορφία 
µεταξύ των ατόµων κατά έναν ανεξάρτητο από ηλικία, γονότυπο ή στάδιο του 
όγκου τρόπο. Εβδοµήντα επτά τις εκατό των όγκων που εξετάστηκαν ήταν 
απορυθµισµένοι σε σχέση µε τα αντίστοιχα φυσιολογικά δείγµατα σε 
τουλάχιστον ένα γενετικό τόπο. Υπερ-ρύθµιση του CYP1A1 παρατηρήθηκε 
µόνο όταν ένα από τα GSTM1 ή GSTP1 ήταν υπο-ρυθµισµένο ενώ το άλλο 
παρέµενε σταθερό. Η ανάλυση γονότυπων δεν έδειξε συσχέτιση µε τον 
κίνδυνο για καρκίνο του µαστού. Ωστόσο η ανάλυση RT-PCR παρείχε 
απόδειξη ότι τα γονίδια CYP1A1, AhR, GSTM1, GSTP1 και GSTT1 είναι 
συχνά απορυθµισµένα στον καρκίνο του µαστού και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σαν µοριακοί βιοδείκτες για καλύτερη κλινική 
αντιµετώπιση τέτοιων ασθενών από την άποψη της χηµειοθεραπείας 

 
7. Goumenou AG, Arvanitis DA, Matalliotakis IM, Koumantakis EE, Spandidos 

DA. Microsatellite DNA assays reveal an allelic imbalance in p16(Ink4), 
GALT, p53, and APOA2 loci in patients with endometriosis. Fertil Steril 
2001; 75: 160-165. 

 
 OBJECTIVE: To detect allelic imbalance on specific genetic loci occurring in 

endometriosis. DESIGN: Microsatellite analysis. SETTING: Paraffin-
embedded tissues histologically confirmed as endometriotic or normal 
endometrium. PATIENT(S): Premenopausal women undergoing laparoscopy 
for suspected endometriosis. INTERVENTION(S): Laparoscopic excision of 
specimens. MAIN OUTCOME MEASURE(S): Allelic imbalance and 
alterations of intensity of microsatellite alleles. RESULT(S): Five of 17 
microsatellite DNA markers (29.4%) showed allelic imbalance. Eight samples 
(36.4%) showed allelic imbalance in at least one locus. Loci 9p21, 1q21, and 
17p13.1 exhibited imbalance in 27.3%, 4.5%, and 4.5%, respectively. A 3-fold 
increase of the fractional allelic loss was observed from disease stage II to III 
and IV, whereas only 1.3-fold was found between patients of 41-50 and 20-40 
years. CONCLUSION(S): We found that loss of heterozygosity on p16(Ink4), 
GALT, and p53, as well as on APOA2, a region frequently lost in ovarian 
cancer, occurs in endometriosis, even in stage II of the disease. The 
occurrence of such genomic alterations may represent important events in the 
development of endometriosis. The 9p21 locus may contain a gene associated 
with the pathogenesis of the disease, and therefore its loss may be a prognostic 
marker of the disease. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανίχνευση έλλειψης ισορροπίας αλληλοµόρφου σε ειδικούς 
γενετικούς τόπους στην ενδοµητρίωση. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ: Ανάλυση 
µικροδορυφορικού DNA.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Εγκλεισµένοι 
σε παραφίνη ιστοί, ιστολογικά επιβεβαιωµένοι σαν ενδοµητριωτικοί ή 
φυσιολογικό ενδοµήτριο. ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Προ-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες που 
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υποβλήθηκαν σε λαπαροσκόπηση µε υποψία ενδοµητρίωσης. 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Συλλογή των δειγµάτων µε λαπαροσκόπηση.  ΚΥΡΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ανισορροπία αλληλοµόρφου και αλλαγές στην 
ένταση των αλληλοµόρφων µικροδορυφορικού DNA. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Πέντε από τους 17 µικροδορυφορικούς DNA δείκτες (29,4%) έδειξαν 
ανισορροπιά αλληλοµόρφου. Οκτώ δείγµατα (36,4%) έδειξαν ανισορροπία 
αλληλοµόρφου σε τουλάχιστον ένα γενετικό τόπο. Οι γενετικοί τόποι 9p21, 
1q21 και 17p13.1 έδειξαν ανισορροπία 27,3%, 4,5% και 4,5%, αντίστοιχα. 
Μια αύξηση 3-φορές του λόγου απώλειας αλληλοµόρφου παρατηρήθηκε 
µεταξύ των σταδίων ΙΙ σε ΙΙΙ και ΙV, ενώ µόλις 1,3-φορές µεταξύ των 
ασθενών 41-50 και 20-40 ετών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βρήκαµε το φαινόµενο 
της απώλειας της ετεροζυγωτίας στα p16(Ink4), GALT, και p53, όπως επίσης 
και στο APOA2, µια περιοχή που χάνεται συχνά στον καρκίνο των ωοθηκών, 
να συµβαίνει στη ενδοµητρίωση ακόµη και στο στάδιο ΙΙ της νόσου. Η 
παρουσία τέτοιων αλλαγών στο γονιδίωµα πιθανά αντιπροσωπεύει σηµαντικά 
γεγονότα στην ανάπτυξη της ενδοµητρίωσης. Ο γενετικός τόπος 9p21 µπορεί 
να περιέχει κάποιο γονίδιο που σχετίζεται µε την παθογένεια της νόσου και γι' 
αυτό η απώλεια του να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν προγνωστικός δείκτης 
της νόσου. 

 
8. Arvanitis DA, Angelakis E, Koumantakis EE, Spandidos DA. Allelic 

imbalance in hMLH1 or BRCA2 loci associated with response of cervical and 
endometrial cancer to radiotherapy. Int J Mol Med 2002; 10: 55-63. 

 
 Effectiveness of radiotherapy is influenced by several genetic properties of the 

targeted cells. The aim of this study was the identification of prognostic 
indicators of tumor response to radiation in cervical and endometrial cancer. 
Using microsatellite DNA analysis, we investigated 31 markers, located on 1p, 
2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 13q, 17p and 17q for genomic alterations in 37 cervical and 
21 endometrial cancer cases, with complete follow-up data. Genetic alterations 
of the initial tumor genotypes were observed after radiation in 86.5% of 
cervical and 81.0% of endometrial cases. Reversions to the original normal 
genotype were observed in 40.5 and 28.6% respectively, predominantly in 
cured patients rather than in recurred cases. Survival curves by the Kaplan-
Meier method showed a worse prognosis for cervical cancer patients whose 
tumors harbor allelic imbalance (AI) on 3p or 13q, and for endometrial cancer 
patients whose tumors harbor AI on 13q. Our data suggest a possible 
association of the hMLH1 or BRCA2 genes, implicated in distinct DNA repair 
pathways and located on 3p and 13q respectively, with response of cervical 
and endometrial cancer to radiotherapy. Moreover, microsatellite DNA 
analysis before and after radiation treatment could be used as a marker of the 
clinical outcome of patients. 

 
Η αποτελεσµατικότητα της ακτινοθεραπείας επηρεάζεται από αρκετές 
γενετικές ιδιότητες των κυττάρων που στοχεύουν. Σκοπός αυτής της µελέτης 
ήταν η αναγνώριση προγνωστικών δεικτών της απόκρισης του όγκου στην 
ακτινοβολία σε καρκίνους τραχήλου της µήτρας και ενδοµητρίου. 
Χρησιµοποιώντας ανάλυση µικροδορυφορικού DNA, µελετήσαµε 31 δείκτες 
που εδράζονται στα 1p, 2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 13q, 17p και 17q για αλλαγές 
γονιδιώµατος σε 37 δείγµατα καρκίνου τραχήλου και 21 καρκίνου 
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ενδοµητρίου, µε πλήρη δεδοµένα συνεχούς παρακολούθησης. Γενετικές 
αλλαγές των αρχικών γονότυπων των όγκων παρατηρήθηκαν µετά την 
ακτινοβόληση σε 86,5% των περιπτώσεων τραχήλου και 81,0% αυτών του 
ενδοµητρίου. Επιστροφές στον αρχικό φυσιολογικό γονότυπο παρατηρήθηκαν 
σε 40,5 και 28,6% αντίστοιχα, κυρίως σε θεραπευµένους ασθενείς παρά σε 
περιπτώσεις επανεµφάνισης της νόσου. Οι καµπύλες βιωσηµότητας µε την 
µέθοδο Kaplan-Meier έδειξαν χειρότερη πρόγνωση για τους ασθενείς µε 
καρκίνο τραχήλου που οι όγκοι τους έφεραν αστάθεια αλληλοµόρφων (ΑΙ) 
στο 3p ή στο 13q, και για τους ασθενείς µε καρκίνο ενδοµητρίου που έφεραν 
ΑΙ στο 13q. Τα δεδοµένα µας συνηγορούν σε µια πιθανή συσχέτιση των 
γονιδίων hMLH1 ή BRCA2, τα οποία ενέχονται σε διαφορετικά µονοπάτια 
επιδιόρθωσης του DNA και εδράζονται στα 3p και 13q αντίστοιχα, µε την 
απόκριση των καρκίνων τραχήλου και ενδοµητρίου στην ακτινοθεραπεία. 
Επιπλέον, ανάλυση του µικροδορυφορικού DNA πριν και µετά την 
ακτινοθεραπευτική αγωγή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας δείκτης της 
κλινικής έκβασης των ασθενών. 

 
 
9. Demopoulos K, Arvanitis DA, Vassilakis DA, Siafakas NM, Spandidos DA. 

MYCL1, FHIT, SPARC, p16(INK4) and TP53 genes associated to lung 
cancer in idiopathic pulmonary fibrosis. J Cell Mol Med 2002; 6: 215-222. 

 
 Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a specific form of chronic interstitial 

pneumonia limited to the lung and characterized by a fibroproliferative 
response with only minor signs of inflammation, which almost always causes 
rapid fibrotic destruction of the lung. In this study, we investigated genomic 
instability in IPF, using microsatellite DNA analysis, aiming to detect any 
specific genetic alterations for this disease. We used 40 highly polymorphic 
microsatellite DNA markers, in multiplex PCR assays, to examine 52 sputum 
specimens from IPF patients versus correspondent venous blood. Loss of 
heterozygosity (LOH) was found in 20 (38.5%) patients in at least one locus. 
These alterations were found on markers previously associated with lung 
cancer located on 1p34.3, 3p21.32-p21.1, 5q32-q33.1, 9p21 and 17p13.1 
where MYCL1, FHIT, SPARC, p16(Ink4) and TP53 genes have been mapped 
respectively. These data provide new insights into IPF pathogenesis and a new 
perspective for its correlation with lung cancer. 

 
Η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση (IPF) είναι µια ειδική µορφή χρόνιας διάµεσης 
πνευµονίας περιορισµένης στον πνεύµονα και χαρακτηρίζεται από µια 
αντίδραση ραγδαίως αναπτυσσόµενης ίνωσης µε ασήµαντα σηµάδια 
φλεγµονής, η οποία σχεδόν πάντα προκαλεί ταχεία ινώδη καταστροφή του 
πνεύµονα. Στην µελέτη αυτή, µελετήσαµε την αστάθεια του γονιδιώµατος 
στην IPF, χρησιµοποιώντας ανάλυση µικροδορυφορικού DNA, σκοπεύοντας 
στην ανίχνευση ειδικών γενετικών βλαβών για την νόσο. Χρησιµοποιήσαµε 
40 υψηλά πολυµορφικούς δείκτες σε multiplex PCR αντιδράσεις για να 
εξετάσουµε 52 δείγµατα πτυέλων από ασθενείς µε IPF έναντι των αντίστοιχων 
φλεβικών αιµάτων. Το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) 
βρέθηκε σε 20 (38,5%) των ασθενών σε τουλάχιστον ένα γενετικό τόπο. 
Αυτές οι αλλαγές βρέθηκαν σε δείκτες που προηγούµενα είχαν συσχετισθεί µε 
τον καρκίνο του πνεύµονα στα 1p34.3, 3p21.32-p21.1, 5q32-q33.1, 9p21 και 



 xvii

17p13.1 όπου τα γονίδια MYCL1, FHIT, SPARC, p16(Ink4) και TP53 έχουν 
χαρτογραφηθεί αντίστοιχα. Τα δεδοµένα αυτά παρέχουν νέα γνώση για την 
παθογένεια της IPF και µια νέα προοπτική για την συσχέτιση της µε τον 
καρκίνο του πνεύµονα. 

 
 
10. Demopoulos K, Arvanitis DA, Vassilakis DA, Siafakas NM, Spandidos DA. 

Genomic instability on hMSH2, hMLH1, CD48 and IRF4 loci in pulmonary 
sarcoidosis. Int J Biol Markers 2002; 17: 224-230. 

 
 Pulmonary sarcoidosis shares certain features with immune disease and 

neoplasia, and microsatellite DNA alterations are detectable in sputum 
specimens of pulmonary sarcoidosis patients. The biological basis and 
significance of these findings remain obscure, while information regarding the 
genetic basis of the disease is limited. Using multiplex PCR-based 
microsatellite analysis, we investigated 40 markers located on 1p, 1q, 2p, 2q, 
3p, 5q, 6p, 7p, 9p, 11q, 14q and 17p in 38 sputum specimens of pulmonary 
sarcoidosis patients. Loss of heterozygosity (LOH) was found in 13 of 38 
(34.2%) patients in at least one locus. These alterations occurred in the subset 
of markers located in or close to DNA mismatch repair (MMR) genes, hMSH2 
(2p22.3-p16.1) and hMLH1 (3p2l.32-p21.1), as well as in CD48 (1q21-q23) 
and IRF4 (6p23-p25), genes associated with lymphocyte activation. 
Microsatellite instability (MIN) was observed in five cases (13.2%) in at least 
one locus. Our data suggest that genomic instability in pulmonary sarcoidosis 
could be due to MMR defects, while alterations of lymphocyte-specific agents 
could account for granuloma formation. 

 
Η πνευµονική σαρκοείδωση µοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά µε 
ανοσολογικές ασθένειες και νεοπλασία, ενώ αλλαγές του µικροδορυφορικού 
DNA είναι ανιχνεύσιµες στα πτύελα των ασθενών µε πνευµονική 
σαρκοείδωση. Η βιολογική βάση και η σηµασία αυτών των ευρηµάτων 
παραµένει αδιευκρίνιστη, ενώ οι πληροφορίες αναφορικά µε την βιολογική 
βάση της νόσου παραµένουν περιορισµένες. Χρησιµοποιώντας multiplex 
βασισµένη στο PCR µικροδορυφορική ανάλυση, µελετήσαµε 40 δείκτες που 
βρίσκονται στα 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 6p, 7p, 9p, 11q, 14q και 17p σε 38 
δείγµατα πτυέλων ασθενών µε πνευµονική σαρκοείδωση. Απώλεια της 
ετεροζυγωτίας (LOH) βρέθηκε σε 13 από τους 38 (34,2%) ασθενείς σε 
τουλάχιστον ένα γενετικό τόπο. Αυτές οι αλλαγές συµβαίνουν σε µια 
υποοµάδα των δεικτών που εδράζονται εντός ή πλησίον των γονιδίων του 
DNA επιδιορθωτικού συστήµατος κακώς ζευγαροµένων βάσεων (MMR), 
hMSH2 (2p22.3-p16.1) και hMLH1 (3p21.32-p21.1), όπως επίσης στα CD48 
(1q21-q23) και IRF4 (6p23-p25), γονίδια που σχετίζονται µε την 
ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων. Αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 
(ΜΙΝ) παρατηρήθηκε σε πέντε περιπτώσεις (13,2%) σε τουλάχιστον ένα 
γενετικό τόπο. Τα δεδοµένα µας συνηγορούν πως η αστάθεια του 
γονιδιώµατος στην πνευµονική σαρκοείδωση µπορεί να οφείλεται σε ατέλειες 
του MMR συστήµατος, ενώ αλλαγές σε ειδικούς για τα λεµφοκύτταρα 
παράγοντες µπορούν επίσης να καταλογισθούν σαν υπεύθυνα του 
σχηµατισµού κοκκιωµάτων. 
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11. Manolaraki MM, Arvanitis DA, Sourvinos G, Sifakis S, Koumantakis E, 
Spandidos DA. Frequent loss of heterozygosity in chromosomal region 9pter-
p13 in tumor biopsies and cytological material of uterine cervical cancer. 
Cancer Lett 2002; 176: 175-181. 

 
 Using polymerase chain reaction-based microsatellite analysis we examined 

40 cases, tumor biopsies and cytological material, of early stage cervical 
cancer and 20 healthy donors. Loss of heterozygosity (LOH) was detected in 
35 out of 40 cases (87.5%), located on 9pter-p13 (67.5%), 9q32-34 (17.5%), 
13q12 (32.5%), 17p13 (0%) and 17q11-q22 (12.5%). Microsatellite instability 
(MIN) phenotype was found in three out of 40 cases (7.5%). The accuracy in 
LOH and MIN detection in cytological material compared to tumor biopsies 
was 91.5 and 86.0%, respectively. None of the specimens of healthy donors 
exhibited any genetic alteration. Our data suggest that microsatellite analysis 
in cytological material could be used for the early detection of cervical cancer. 

 
Χρησιµοποιώντας ανάλυση µικροδορυφορικού DNA βασισµένη στην 
αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση εξετάσαµε 40 περιπτώσεις, βιοψιών 
όγκων και κυτταρολογικού υλικού, από καρκίνους της µήτρας χαµηλού 
σταδίου και 20 υγιείς δότες. Απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) ανιχνεύθηκε 
σε 35 από τις 40 περιπτώσεις (87,5%), στα 9pter-p13 (67,5%), 9q32-34 
(17,5%), 13q12 (32,5%), 17p13 (0%) και 17q11-q22 (12,5%). Ο φαινότυπος 
της µικροδορυφορικής αστάθειας (MIN) βρέθηκε σε 3 από τα 40 περιστατικά 
(7,5%). Η ακρίβεια της ανίχνευσης LOH και ΜΙΝ στο κυτταρολογικό υλικό 
συγκρινόµενο µε τις βιοψίες όγκων ήταν 91,5% και 86,0%, αντίστοιχα. 
Κανένα από τα δείγµατα των υγιών δοτών δεν έδειξε κάποια γενετική αλλαγή. 
Τα δεδοµένα µας προτείνουν πως η ανάλυση µικροδορυφορικού DNA σε 
κυτταρολογικό υλικό είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. 

 
 
12. Zetterberg H, Palmer M, Ricksten A, Poirier J, Palmqvist L, Rymo L, 

Zafiropoulos A, Arvanitis DA, Spandidos DA, Blennow K. Influence of the 
apolipoprotein E epsilon4 allele on human embryonic development. Neurosci 
Lett 2002; 324: 189-192. 

 
 Human apolipoprotein E (apoE) exists in three major isoforms encoded by 

distinct alleles (APOE epsilon2, epsilon3 and epsilon4) and has important 
functions in nerve development and repair. Inheritance of the 4 allele is a 
major risk factor for the development of Alzheimer's disease. To investigate 
the role of APOE polymorphisms in embryonic development, we analyzed the 
APOE genotypes of 81 spontaneously aborted embryos and 110 adult controls 
using a solid-phase minisequencing technique. The epsilon4 allele was 
significantly less frequent in the spontaneous abortion group than in the 
control group (P=0.009), while the frequency of epsilon3 was significantly 
increased (P=0.005), suggesting that epsilon4 may have protective effects 
during embryogenesis. These protective effects might counterbalance the 
deleterious age-related effects of the epsilon4 allele in natural selection. 
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Η ανθρώπινη απολιποπρωτεΐνη Ε (apoE) υπάρχει σε τρεις κυρίως ισοµορφές 
που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια (APOE ε2, ε3 και ε4) και έχει 
σηµαντικές λειτουργίες στην ανάπτυξη και επιδιόρθωση των νεύρων. Η 
κληρονοµικότητα του 4 αλληλοµόρφου είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας 
κινδύνου για την ανάπτυξη της ασθένειας Alzheimer. Για να διερευνηθεί ο 
ρόλος των πολυµορφισµών της APOE στην εµβρυϊκή ανάπτυξη, αναλύσαµε 
τους APOE γονότυπους 81 αυτόµατων αποβολών και 110 ενήλικων µαρτύρων 
χρησιµοποιώντας την τεχνική µικροανάλυσης πρωτοδιάταξης DNA στερεής 
φάσης. Το ε4 αλληλόµορφο ήταν σηµαντικά λιγότερο συχνό στην οµάδα των 
αυτόµατων αποβολών από την οµάδα ελέγχου (P=0,009), ενώ η συχνότητα 
του ε3 ήταν σηµαντικά αυξηµένη (P=0,005), προτείνοντας ότι το ε4 µπορεί να 
έχει ένα προστατευτικό αποτέλεσµα στην διάρκεια της εµβρυογένεσης. Αυτά 
τα προστατευτικά αποτελέσµατα µπορεί να ισορροπούν τα δηλητηριώδη 
σχετιζόµενα µε την ηλικία αποτελέσµατα της ε4 στην φυσική επιλογή. 

 
 
13. Zetterberg H, Regland B, Palmer M, Ricksten A, Palmqvist L, Rymo L, 

Arvanitis DA, Spandidos DA, Blennow K. Increased frequency of combined 
methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C mutated alleles in 
spontaneously aborted embryos. Eur J Hum Genet 2002; 10: 113-118. 

 
 The pathogenesis of spontaneous abortion is complex, presumably involving 

the interaction of several genetic and environmental factors. The 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene C677T and A1298C 
polymorphisms are commonly associated with defects in folate dependent 
homocysteine metabolism and have been implicated as risk factors for 
recurrent embryo loss in early pregnancy. In the present study we have 
determined the prevalence of combined MTHFR C677T and A1298C 
polymorphisms in DNA samples from spontaneously aborted embryos (foetal 
death between sixth and twentieth week after conception) and adult controls 
using solid-phase minisequencing technique. There was a significant odds 
ratio of 14.2 (95% CI 1.78-113) in spontaneously aborted embryos comparing 
the prevalence of one or more 677T and 1298C alleles vs the wild type 
combined genotype (677CC/1298AA), indicating that the MTHFR 
polymorphisms may have a major impact on foetal survival. Combined 
677CT/1298CC, 677TT/1298AC or 677TT/1298CC genotypes, which contain 
three or four mutant alleles, were not detected in any of the groups, suggesting 
complete linkage disequilibrium between the two polymorphisms. The present 
finding of high prevalence of mutated MTHFR genotypes in spontaneously 
aborted embryos emphasises the potential protective role of periconceptional 
folic acid supplementation. 

 
Η παθογένεια των αυτοµατων αποβολών είναι πολύπλοκη, πιθανά µε την 
εµπλοκή της αλληλεπίδρασης αρκετών γενετικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Οι πολυµορφισµοί C677T και A1298C στο γονίδιο της µεθυλεν-
τετρα-υδρο-φολικής αναγωγάσης (MTHFR) είναι συχνά σχετιζόµενοι µε 
ατέλειες στον εξαρτώµενο από υδροφολικό οξύ µεταβολισµό της 
οµοκυστεΐνης και έχουν ενοχοποιηθεί σαν παράγοντες κινδύνου για 
επαναλαµβανόµενη απώλεια εµβρύου κατά την αρχή της εγκυµοσύνης. Στην 
παρούσα µελέτη βρήκαµε την συχνότητα των συνδυασµένων πολυµορφισµών 
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MTHFR C677T και A1298C σε δείγµατα DNA από αυτόµατες αποβολές 
(εµβρυϊκός θάνατος µεταξύ της 6ης και 20ης εβδοµάδας µετά την σύλληψη) και 
ενήλικους µάρτυρες χρησιµοποιώντας την τεχνική µικροανάλυσης 
πρωτοδιάταξης DNA στερεής φάσης. Βρέθηκε ένας σηµαντικός λόγος 
πιθανοτήτων 14,2 (95% CΙ 1,78-113) σε αυτόµατες αποβολές συγκρινόµενες 
µε την συχνότητα ενός ή περισσότερων 677Τ και 1298C αλληλοµόρφων 
έναντι του φυσικού τύπου συνδυασµένου γονότυπου (677CC/1298AA), 
φανερώνοντας ότι οι πολυµορφισµοί του MTHFR µπορεί να έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στην επιβίωση του εµβρύου. Οι συνδυασµένοι γονότυποι 
677CT/1298CC, 677TT/1298AC ή 677TT/1298CC, οι οποίοι περιέχουν τρία 
ή τέσσερα µεταλλαγµένα αλληλόµορφα, δεν παρατηρήθηκαν σε καµιά από τις 
οµάδες, προτείνοντας µια ανισορροπία σύνδεσης µεταξύ των δύο 
πολυµορφισµών. Η παρούσα παρατήρηση υψηλής παρουσίας µεταλλαγµένων 
MTHFR γονότυπων στις αυτόµατες αποβολές εµβρύων δίνει έµφαση στον 
πιθανό ρόλο του περί της σύλληψης συµπληρώµατος σε φολικό οξύ. 

 
14. Zetterberg H, Regland B, Palmer M, Rymo L, Zafiropoulos A, Arvanitis DA, 

Spandidos DA, Blennow K. The transcobalamin codon 259 polymorphism 
influences the risk of human spontaneous abortion. Hum Reprod 2002; 17: 
3033-3036. 

 
 BACKGROUND: The remethylation cycle of methionine is folate and vitamin 

B(12) (cobalamin) dependent and appears to be crucial for embryonic 
development, probably through effects on synthesis of DNA, proteins and 
polyamines. Transcobalamin (TC) transports vitamin B(12) to the tissues. The 
objective of the present investigation was to explore the putative association 
between the major TC genetic polymorphism (Pro259Arg) and human 
spontaneous abortion. METHODS: The prevalence of the TC Pro259Arg 
polymorphism was determined in DNA samples from embryos that had been 
spontaneously aborted between the 6th and 20th week after conception, and 
adult controls using solid-phase minisequencing technique. RESULTS: The 
259-Pro allele was significantly less frequent in the spontaneous abortion 
group than in the control group (42.2 and 57.0% respectively; P = 0.005), 
while the frequency of 259-Arg was significantly increased. There was a lower 
prevalence of 259-Pro homozygotes in the spontaneous abortion group 
compared with the control group (9.1 and 32.2% respectively; P < 0.001). 
CONCLUSIONS: The 259-Pro allele seems to have beneficial influences 
during embryogenesis, conceivably through its positive effect on vitamin 
B(12) intracellular bioavailability. Our results warrant additional 
investigations addressing the question if vitamin B(12) supplementation in 
addition to folic acid supplementation may prevent spontaneous abortion in 
women planning a pregnancy. 

 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Ο κύκλος αναµεθυλίωσης της µεθειονίνης είναι εξαρτώµενος 
από φολικό οξύ και βιταµίνη B(12) (κοβαλαµίνη) και εµφανίζεται να είναι 
κρίσιµος κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, πιθανά εξαιτίας των συνεπειών του 
στην σύνθεση DNA, πρωτεϊνών και πολυαµινών. Η τρανσκοβαλαµίνη (TC) 
µεταφέρει τη βιταµίνη B(12) στους ιστούς. Το αντικείµενο της παρούσας 
διερεύνησης είναι η µελέτη της πιθανής συσχέτισης µεταξύ του κύριου 
γενετικού πολυµορφισµού του TC (Pro259Arg) και των αυτόµατων 
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ανθρώπινων αποβολών. ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Η παρουσία του TC Pro259Arg 
πολυµορφισµού προσδιορίστηκε σε DNA δείγµατα από έµβρυα τα οποία 
είχαν αυτόµατα αποβληθεί µεταξύ της 6ης και 20ης εβδοµάδας µετά την 
σύλληψη, και σε ενήλικους µάρτυρες χρησιµοποιώντας την τεχνική 
µικροανάλυσης πρωτοδιάταξης DNA στερεής φάσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Το αλληλόµορφο 259-Pro ήταν σηµαντικά λιγότερο συχνό στην οµάδα των 
αυτόµατων αποβολών από ότι στην οµάδα ελέγχου (42,1 και 57,0% 
αντίστοιχα, P=0,005), ενώ η συχνότητα του 259-Arg ήταν σηµαντικά 
αυξηµένη. Η συχνότητα των οµοζυγωτών για το 259-Pro είναι χαµηλότερη 
στην οµάδα αυτόµατων αποβολών σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (9,1 και 
32,2% αντίστοιχα, P<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το αλληλόµορφο 259-Pro 
δείχνει να έχει ευεργετική επιρροή κατά την διάρκεια της εµβρυογένεσης, 
πιθανά µέσω της θετικής επίδρασής του στην διακυτταρική διαθεσιµότητα 
βιταµίνης Β(12). Τα δεδοµένα µας δίνουν το δικαίωµα για επιπρόσθετες 
µελέτες για την διερεύνηση του εάν η συµπληρωµατική χορήγηση βιταµίνης 
Β(12) επιπρόσθετα του φολικού οξέος µπορεί να εµποδίσει την αυτόµατη 
αποβολή σε γυναίκες που σχεδιάζουν µια εγκυµοσύνη. 

 
 
15. Arvanitis DA, Koumantakis GE, Goumenou AG, Matalliotakis IM, 

Koumantakis EE, Spandidos DA. CYP1A1, CYP19, and GSTM1 
polymorphisms increase the risk of endometriosis. Fertil Steril 2003; 79: 702-
709. 

 
 To investigate the possibility of genetic contribution of CYP1A1, CYP19, 

GSTM1, and GSTT1 polymorphisms to endometriosis.Genetic polymorphism 
analysis.Case-control study.A group of 275 women with sporadic 
endometriosis was compared with a group of 346 fertile, endometriosis-free 
women.Surgical, laparoscopic, and histological examination.Blood specimens 
were obtained from endometriosis cases and controls. Polymerase chain 
reaction-based assays were performed for the determination of individual's 
genotype.The CYP19 VNTR, located in intron 4 (TTTA)(10) allele increases 
the risk for endometriosis development (odds ratio [OR], 4.99; 95% 
confidence interval [95% CI], 1.351 to 18.436). The combined genotype 
CYP1A1 wt/m1 or m1/m1 and GSTM1 null deletion adds to this risk (OR, 
1.95; 95% CI, 1.266 to 2.995 and OR, 2.23; 95% CI, 0.631 to 7.906, 
respectively). In contrast, the CYP1A1 wt/wt genotype exhibits a protective 
effect, with a 38% reduction in the odds for endometriosis development (OR, 
0.62; 95% CI, 0.440 to 0.883).Our data suggest that CYP19 VNTR 
(TTTA)(10) allele as well as the combined genotype CYP1A1 m1 
polymorphism and GSTM1 null deletion associate with the endometriosis 
phenotype, whereas the GSTT1 null deletion does not. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της πιθανότητας γενετικής συνεισφοράς των 
πολυµορφισµών των γονιδίων CYP1A1, CYP19, GSTM1 και GSTT1 στην 
ενδοµητρίωση. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ: Ανάλυση γενετικών πολυµορφισµών. 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Μελέτη περιστατικών έναντι µαρτύρων. 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Μια οµάδα 275 σποραδικών περιστατικών ενδοµητρίωσης 
συγκρίθηκε µε µια οµάδα 346 γόνιµων ελεύθερων από ενδοµητρίωση 
γυναικών. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Χειρουργική, λαπαροσκοπική και ιστολογική 
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εξέταση. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ∆είγµατα αίµατος συλλέχθηκαν 
από τις περιπτώσεις ενδοµητρίωσης και τους µάρτυρες. Πραγµατοποιήθηκαν 
τεχνικές που βασίζονται στην PCR ώστε να προσδιοριστεί ο γονότυπος κάθε 
ατόµου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το αλληλόµορφο (ΤΤΤΑ)10 του VNTR του 
CYP19 που βρίσκεται στο εσόνιο 4 αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη 
ενδοµητρίωσης (λόγος πιθανοτήτων [OR] 4,99, µε διάστηµα εµπιστοσύνης 
95% [95% CI] 1,351 έως 18,436). Ο συνδυασµός των γονότυπων CYP1A1 
wt/m1 ή m1/m1 και πλήρης έλλειψη του GSTM1 προσδίδει αυξηµένο κίνδυνο 
(OR 1,95, 95% CI 1,266 ως 2,995 και OR 2,23, 95% CI 0,631 ως 7,906, 
αντίστοιχα). Σε αντίθεση, ο γονότυπος CYP1A1 wt/wt παρουσιάζει ένα 
προστατευτικό αποτέλεσµα µε 38% ελάττωση της πιθανότητας ανάπτυξης 
ενδοµητρίωσης (OR 0,62, 95% CI 0,440 ως 0,883). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα 
δεδοµένα µας προτείνουν πως το CYP19 VNTR (TTTA)10 αλληλόµορφο 
όπως επίσης και οι συνδυασµένοι γονότυποι CYP1A1 m1 πολυµορφισµού και 
πλήρους έλλειψης του GSTM1 σχετίζονται µε τον φαινότυπο της 
ενδοµητρίωσης, ενώ η πλήρης έλλειψη του GSTT1 δεν σχετίζεται. 

 
16. Arvanitis DA, Papadakis E, Zafiropoulos A, Spandidos DA. Fractional allele 

loss is a valuable marker for human lung cancer detection in sputum. Lung 
Cancer 2003; 40: 55-66. 

 
 Using PCR-based microsatellite DNA analysis with 48 markers we examined 

sputum and bronchial washing for genetic alterations compared with 
lymphocyte extracted DNA from 124 lung cancer patients and 36 healthy 
donors as normal control. Microsatellite alterations (MA) in at least one locus 
were detected in all cancer patient-derived specimens but only in 22.2% of the 
healthy donors. Loss of heterozygosity (LOH) was detected in bronchial 
washings from 101 non-small cell lung cancer (NSCLC) predominantly on 
17p13.1-p13.3 (69.7%), 9p13.3-p24.1 (63.3%), 1p34.2-p36.22 (48.5%), 
13q12.1-q13.1 (47.7%) and 3p22.3-p23 (42.7%). In bronchial washings from 
23 small cell lung cancer (SCLC) LOH was detected mostly on 3p22.3-p23 
(88.6%), 17p13.1-p13.2 (82.3%), 5q32-q33.1 (66.6%), 13q12.2-q13.1 (65.6%) 
and 9q22.33-q31.3 (52.9%). The different LOH patterns indicate that different 
genetic background may be responsible for the different physiology of 
NSCLC and SCLC. The fractional allele loss (FAL) mean value of all cancer 
specimens was 0.243+/-0.021 compared with 0.007+/-0.008 of healthy donors 
with a confidence interval (CI) 99.5%. Only seven out of 124 lung cancer 
specimens (5.2%) exhibited FAL value less than 0.083, the highest was 
observed in the healthy donors group. FAL appears to be a likely indicator for 
lung cancer detection. Microsatellite instability (MIN) was detected in 8.7% of 
SCLC and 4.0% of NSCLC bronchial washings in at least three loci tested. 
LOH and MIN detection in sputum and bronchial washing from the same 
patient was 77.6%. Calculation of these indexes per marker exhibits 
significant variations that could be attributed to diffuse lung disorders or non-
cancer specific genetic alterations. 

 
Χρησιµοποιώντας ανάλυση µε PCR 48 µικροδορυφορικών DNA δεικτών 
εξετάσαµε πτύελα και βρογχικές πλύσεις για γενετικές αλλαγές συγκρίνοντας 
τα µε DNA που αποµονώθηκε από λεµφοκύτταρα από 124 ασθενείς µε 
καρκίνο του πνεύµονα και 36 υγιείς δότες σαν φυσιολογικούς µάρτυρες. Σε 
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όλους τους ασθενείς εντοπίσθηκαν µικροδορυφορικές αλλαγές σε 
τουλάχιστον ένα γενετικό τόπο αλλά µόνο στο 22,2% των υγιών δοτών. Το 
φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) ανιχνεύθηκε σε βρογχικές 
πλύσεις από 101 µη µικροκυτταρικούς καρκίνους του πνεύµονα (NSCLC) 
κυρίως στους γενετικούς τόπους 17p13.1-p13.3 (69,7%), 9p13.3-p24.1 
(63,3%), 1p34.2-p36.22 (48,5%), 13q12.1-q13.1 (47,7%) και 3p22.3-p23 
(42,7%). Σε βρογχικές πλύσεις από 23 µικροκυτταρικά καρκινώµατα του 
πνεύµονα (SCLC) LOH ανιχνεύθηκε κυρίως στους 3p22.3-p23 (88,6%), 
17p13.1-p13.2 (82,3%), 5q32-q33.1 (66.6%), 13q12.2-q13.1 (65,6%) και 
9q22.33-q31.3 (52,9%). Τα διαφορετικά LOH πρότυπα φανερώνουν πως το 
διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο µπορεί να είναι υπεύθυνο για την 
διαφορετική φυσιολογία των NSCLC και SCLC. Ο λόγος απώλειας 
αλληλοµόρφου (FAL) παρουσιάζεται µε µέση τιµή 0,243±0,021 µεταξύ όλων 
των δειγµάτων καρκίνου του πνεύµονα σε σχέση µε 0,007±0,008 των υγιών 
δοτών µε διάστηµα εµπιστοσύνης 99,5%. Μόνον 7 από τα 124 δείγµατα 
καρκίνου του πνεύµονα (5,2%) έδειξαν τιµές FAL µικρότερες από 0,083, την 
µεγαλύτερη που παρατηρήθηκε στην οµάδα των υγιών δοτών. Ο λόγος FAL 
προτείνεται σαν δείκτης για την ανίχνευση του καρκίνου του πνεύµονα. Η 
µικροδορυφορική αστάθεια (MIN) παρατηρήθηκε σε 8,7% των SCLC και 
4,0% των NSCLC βρογχικών πλύσεων σε τουλάχιστον τρεις γενετικούς 
τόπους. Η σύµφωνη ανίχνευση LOH και ΜΙΝ σε πτύελα και βρογχικές 
πλύσεις από τον ίδιο ασθενή ήταν 77,6%. Ο υπολογισµός αυτών των δεικτών 
ανά µικροδορυφορικό DNA δείκτη παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις που 
µπορεί να οφείλονται σε διάσπαρτες βλάβες στον πνεύµονα ή σε µη ειδικές 
για καρκίνο του πνεύµονα γενετικές αλλαγές. 

 
 
17. Arvanitis DA, Lianos E, Soulitzis N, Delakas D, Spandidos DA. Deregulation 

of p73 isoform equilibrium in benign prostate hyperplasia and prostate cancer. 
Oncol Rep 2004; 12: 1131-1137. 

 
 p73, a p53 homologue important for growth suppression, differentiation and 

induction of apoptosis, utilizes different promoters and undergoes alternative 
splicing to produce several isoforms differing in their ability to overlap p53 
functions. Using reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) to 
assess the mRNA levels of p53, p73 (total and isoforms specific for exons 2 
and 13), MDM2, CDKN1A and beta2-microglobulin as internal control, we 
analyzed 35 prostate carcinomas and 44 benign prostate hyperplasias (BPH) 
compared to 14 normal prostates. Shift of p73 isoform mRNA levels from 
exon 13 lacking to exon 13 containing copies was observed in 80% of prostate 
cancer cases and in 52.3% of BPH specimens, and from exon 2 containing to 
exon 2 lacking (p73Deltaexon2) transcripts in 45.7% of cancer cases, but only 
in 9.1% of BPH samples. From these findings we deduce that p73 isoform 
balance is disrupted in prostate cancer and BPH, suggesting that this 
disequilibrium could play an important role in both prostate hyperplasia and 
malignancy. 

 
 Το p73 είναι ένα οµόλογο µόριο της p53 σηµαντικό για την καταστολή της 

αύξησης, διαφοροποίησης και την προαγωγή της απόπτωσης, που 
χρησιµοποιεί διαφορετικούς υποκινητές και υφίσταται εναλλακτική ωρίµανση 
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για να παράγει αρκετά ισόµορφα, που διαφέρουν στην ικανότητά τους να 
αναπληρώσουν τις λειτουργίες της p53. Χρησιµοποιώντας αντίστροφη 
µεταγραφή και αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (RT-PCR) για να 
εκτιµήσουµε τα επίπεδα των mRNAs των p53, p73 (συνολικά και ειδικότερα 
για τα ισόµορφα που περιέχουν εξόνια 2 και 13), MDM2, CDKN1A και β2-
µικροσφαιρίνη σαν εσωτερικό µάρτυρα, αναλύσαµε 35 καρκινώµατα του 
προστάτη και 44 καλοήθεις υπερπλασίες (BPH) σε σύγκριση µε 14 
φυσιολογικούς προστάτες. Η αλλαγή των επιπέδων mRNA των p73 
ισόµορφων από αυτά που τους λείπει το εξόνιο 13 σε αυτά που περιέχουν το 
εξόνιο 13 παρατηρήθηκε στο 80% των καρκίνων του προστάτη και στο 52,3% 
των BPH και από αυτά που περιέχουν το εξόνιο 2 σε αυτά που τους λείπει 
(p73Deltaexon2) σε 45,7% των καρκίνων, αλλά µόνο στο 9,1% των BPH 
δειγµάτων. Από τα αποτελέσµατα αυτά συµπεραίνουµε πως η ισορροπία 
ανάµεσα στα ισόµορφα της p73 διαταράσσεται στον καρκίνο του προστάτη 
και στο, πράγµα που πιθανά έχει σηµαντικό ρόλο τόσο στην υπερπλασία όσο 
και στην ογκογένεση. 

 
18. Arvanitis DA, Flouris GA, Spandidos DA. Genomic rearrangements on 

VCAM1, SELE, APEG1and AIF1 loci in atherosclerosis. J Cell Mol Med 
2005; 9: 153-159. 

 
 The inflammatory nature of atherosclerosis has been well established. 

However, the initial steps that trigger this response in the arterial intima 
remain obscure. Previous studies reported a significant rate of genomic 
alterations in human atheromas. The accumulation of genomic rearrangements 
in vascular endothelium and smooth muscle cells may be important for disease 
development. To address this issue, 78 post-mortem obtained aortic atheromas 
were screened for microsatellite DNA alterations versus correspondent venous 
blood. To evaluate the significance of these observations, 33 additional 
histologically normal aortic specimens from age and sex-matched cases were 
examined. Loss of heterozygosity (LOH) was found in 47,4% of the cases and 
in 18,2% of controls in at least one locus. The LOH occurrence in aortic tissue 
is associated to atherosclerosis risk (OR 4,06, 95% CI 1,50 to 10,93). 
Significant genomic alterations were found on 1p32-p31, 1q22-q25, 2q35 and 
6p21.3 where VCAM1, SELE, APEG1 and AIF1 genes have been mapped 
respectively. Our data implicate somatic DNA rearrangements, on loci 
associated to leukocyte adhesion, vascular smooth muscle cells growth, 
differentiation and migration, to atherosclerosis development as an 
inflammatory condition. 

 
 Η φλεγµονώδης φύση της αθηροσκλήρυνσης είναι καλά αποδεδειγµένη. 

Ωστόσο τα αρχικά βήµατα που προκαλούν αυτή την απάντηση στο εσωτερικό 
των αγγείων παραµένουν άγνωστα. Προηγούµενες µελέτες αναφέρουν ένα 
σηµαντικό βαθµό γενωµικών αλλαγών στα ανθρώπινα αθηρώµατα. Η 
συσσώρευση των γενωµικών ανακατατάξεων στο αγγειακό ενδοθήλιο και στα 
λεία µυϊκά κύτταρα µπορεί να είναι σηµαντική για την εξέλιξη της νόσου. Για 
να προσεγγίσουµε αυτό το θέµα 78 αορτικά αθηρώµατα που συγκεντρώθηκαν 
µετά θάνατο ελέγχθηκαν για αλλαγές του µικροδορυφορικού DNA έναντι των 
αντίστοιχων δειγµάτων αίµατος. Για να εκτιµήσουµε την σηµασία αυτών των 
παρατηρήσεων 33 πρόσθετα ιστολογικά ελεγµένα φυσιολογικά δείγµατα 
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αορτής σύµφωνα κατά την ηλικία και το φύλο µε τα περιστατικά, 
εξετάστηκαν. Απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) βρέθηκε στο 47,4% των 
περιστατικών και στο 18,2% των µαρτύρων σε τουλάχιστον ένα γενετικό 
τόπο. Η εµφάνιση του LOH στον αορτικό ιστό συσχετίσθηκε µε τον κίνδυνο 
για αθηροσκλήρυνση (OR 4,06, 95% CI 1,50 to 10,93). Σηµαντικές γενωµικές 
αλλαγές βρέθηκαν στους τόπους 1p32-p31, 1q22-q25, 2q35 και 6p21.3 όπου 
έχουν χαρτογραφηθεί τα γονίδια VCAM1, SELE, APEG1 και AIF1. Τα 
αποτελέσµατα εµπλέκουν σωµατικές ανακατατάξεις του DNA σε γενετικούς 
τόπους που σχετίζονται µε την προσκόλληση των λευκοκυττάρων, την 
αύξηση των λείων µυϊκών κυττάρων, την διαφοροποίηση και µετανάστευση 
µε την ανάπτυξη της αθηροσκλήρυνσης σαν φλεγµονώδους κατάστασης. 

 
19. Daly NL, Arvanitis DA, Fairley JA, Gomez-Roman N, Morton JP, Graham 

SV, Spandidos DA, White RJ. Deregulation of RNA polymerase III 
transcription in cervical epithelium in response to high-risk human 
papillomavirus. Oncogene 2005; 24: 880-888. 

 
 RNA polymerase (pol) III transcription is a major determinant of biosynthetic 

capacity, providing essential products such as tRNA and 5S rRNA. It is 
controlled directly by the tumour suppressors RB and p53. High-risk types of 
human papillomavirus (HPV), such as HPV16, express the oncoproteins E6 
and E7 that can inactivate p53 and RB, respectively. Accordingly, both E6 and 
E7 stimulate pol III transcription in cultured cells. HPV16-positive cervical 
biopsies express elevated levels of tRNA and 5S rRNA when compared to 
biopsies that test negative for HPV or are infected with the lower risk HPV11. 
Integration of viral DNA into the host cell genome stimulates expression of E6 
and E7 and correlates with induction of tRNA and 5S rRNA. Expression of 
mRNA encoding the pol III-specific transcription factor Brf1 also correlates 
with the presence of integrated HPV16. Brf1 levels are limiting for tRNA and 
5S rRNA synthesis in cervical cells. Furthermore, pol III-transcribed genes 
that do not use Brf1 are not induced in HPV16-positive biopsies. Three 
complementary mechanisms may therefore allow high-risk HPV to stimulate 
production of tRNA and 5S rRNA: E6-mediated removal of p53; E7-mediated 
neutralization of RB; and induction of Brf1. The resultant increase in 
biosynthetic capacity may contribute to deregulated cell growth. 

 
Η µεταγραφή από την RNA πολυµεράση (pol) III είναι ο κύριος παράγοντας 
που καθορίζει την βιοσυνθετική ικανότητα, παρέχοντας σηµαντικά προϊόντα 
όπως tRNA και 5S rRNA. Ελέγχεται άµεσα από τα ογκοκατασταλτικά RB και 
p53. Υψηλού κινδύνου τύποι του ιού του θηλώµατος του ανθρώπου (HPV), 
όπως ο HPV16, εκφράζουν τις ογκοπρωτεΐνες E6 και E7 οι οποίες µπορούν να 
αδρανοποιήσουν τις p53 και RB, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε αυτά και οι δύο E6 
και E7 ενεργοποιούν την µεταγραφή της pol III σε κυτταροκαλλιέργειες. 
Βιοψίες τραχήλου της µήτρας θετικές για HPV16 εκφράζουν αυξηµένα 
επίπεδα tRNA και 5S rRNA σε σύγκριση µε βιοψίες αρνητικές για HPV ή 
µολυσµένες από τον χαµηλού κινδύνου HPV11. Η ενσωµάτωση του ιικού 
γονιδιώµατος στο γονιδίωµα του κυττάρου ξενιστή διεγείρει την έκφραση των 
E6 και E7 και συσχετίζεται µε επαγωγή των tRNA και 5S rRNA. Η έκφραση 
των mRNA που κωδικοποιούν για τον pol III-ειδικό µεταγραφικό παράγοντα 
Brf1 επίσης συσχετίζεται µε την παρουσία ενσωµατωµένου HPV16. Τα 
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επίπεδα του Brf1 αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την σύνθεση tRNA 
και 5S rRNA στα κύτταρα του τραχήλου της µήτρας. Επιπλέον, γονίδια που 
µεταγράφονται από την pol III, τα οποία δεν χρησιµοποιούν τον Brf1 δεν 
επάγονται στις HPV16-θετικές βιοψίες. Τρεις συµπληρωµατικοί µηχανισµοί 
µπορεί λοιπόν να επιτρέπουν στους υψηλού κινδύνου τύπους HPV να 
διεγείρουν την παραγωγή tRNA και 5S rRNA: αποµάκρυνση της p53 µε την 
µεσολάβηση της Ε6, εξουδετέρωση της RB µέσω της Ε7 και επαγωγή του 
Brf1. Η σαν αποτέλεσµα αύξηση της βιοσυνθετικής ικανότητας µπορεί να 
συµβάλλει στην ανώµαλη κυτταρική αύξηση. 

 
20. Detorakis ET, Zafiropoulos A, Arvanitis DA, Spandidos DA. Detection of 

point mutations at codon 12 of KI-ras in ophthalmic pterygia. Eye 2005; 19: 
210-214. 

 
 AIMS: Ophthalmic pterygium is a potentially vision-threatening lesion of 

unknown etiology, related to an exposure to solar light. Mutations to the ras 
genes are frequently observed in lesions related to an exposure to solar light. 
The present study aims at screening pterygia for mutations at codons 12 and 
13 of the ras genes. METHODS: In all, 50 pterygia were examined, together 
with respective blood samples and specimens of normal conjunctiva. A PCR 
reaction was performed to amplify sequences containing codons 12 and 13 of 
Ki-ras, H-ras, and N-ras. An RFLP analysis was then performed to detect 
point mutations at codon 12. The mutational status at codons 12 and 13 was 
further explored with sequencing of PCR products. RESULTS: RFLP analysis 
revealed Ki-ras mutations at codon 12 in five (10%) of pterygia, whereas H-
ras or N-ras mutations were not observed. Sequencing confirmed Ki-ras 
mutations at codon 12 and revealed absence of mutations at codon 13. The 
presence of Ki-ras mutations was significantly correlated with postoperative 
recurrence (P=0.02) and young age (P=0.04). Mutations were not observed in 
specimens of blood or normal conjunctiva for any of the genes examined. 
CONCLUSIONS: The absence of N-ras mutations is in agreement with 
previous reports concerning mucosal lesions. The detection of Ki-ras 
mutations and the association with postoperative recurrence implies a possible 
role of Ki-ras in the clinical profile of pterygium. The mechanism of Ki-ras 
mutations is unclear and could be independent of the action of UV light. 

 
ΣΚΟΠΟΙ: Το οφθαλµικό πτερύγιο είναι µια δυνητικά απειλητική για την 
όραση αλλοίωση µε άγνωστη αιτιολογία, η οποία σχετίζεται µε την έκθεση 
στο ηλιακό φως. Η παρούσα µελέτη σκοπεύει στην αναζήτηση µεταλλάξεων 
στα πτερύγια για µεταλλάξεις στα κωδικόνια 12 και 13 των γονιδίων ras. 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Στο σύνολο 50 πτερύγια εξετάστηκαν µαζί µε αντίστοιχα 
δείγµατα αίµατος και δείγµατα φυσιολογικού επιπεφυκότα. 
Πραγµατοποιήθηκε PCR για αν ενισχυθούν οι αλληλουχίες που περιέχουν τα 
κωδικόνια 12 και 13 των Ki-ras, H-ras, και N-ras. Μια RFLP ανάλυση 
πραγµατοποιήθηκε για να ανιχνευθούν σηµειακές µεταλλάξεις στο κωδικόνιο 
12. Τα αποτελέσµατα διερευνήθηκαν περαιτέρω µε ανάλυση αλληλουχίας των 
PCR προϊόντων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση RFLP έδειξε µεταλλάξεις 
του Ki-ras στο κωδικόνιο 12 σε πέντε (10%) από τα πτερύγια, ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν µεταλλάξεις στα H-ras και N-ras. Η ανάλυση της 
αλληλουχίας του DNA επιβεβαίωσε τις µεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 και 
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απέδειξε την απουσία µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 13. Η παρουσία 
µεταλλάξεων στο Ki-ras συσχετίστηκε µε την µετεχγειρητική επανεµφάνιση 
(P=0.02) και την νεαρή ηλικία (P=0.04). ∆εν βρέθηκαν µεταλλάξεις στα 
δέιγµατα αίµατος ή στους φυσιολογικούς επιπεφυκότες σε κανένα από τα 
γονίδια που εξετάστηκαν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η απουσία µεταλλάξεων N-
ras είναι σύµφωνη µε προηγούµενες αναφορές σε αλλοιώσεις βλεννογόνων. Η 
ανίχνευση µεταλλάξεων στο Ki-ras και η συσχέτιση µε µετα-εγχειρητική 
επανεµφάνιση δείχνει ένα πιθανό ρόλο του Ki-ras στο κλινικό προφίλ του 
πτερύγιου. Ο µηχανισµός µεταλλάξεων στο Ki-ras δεν είναι ξεκάθαρος και 
µπορέι να είναι ανεξάρτητος της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 
21. Sanoudou D, Vafiadaki E, Arvanitis DA, Kranias E, Kontrogianni-

Konstantopoulos A. Array lessons from the heart: focus on the genome and 
transcriptome of cardiomyopathies. Physiol Genomics 2005; 21: 131-143. 

 
 Our understanding of the cardiovascular system has evolved through the years 

by extensive studies emphasizing the identification of the molecular and 
physiological mechanisms involved in its normal function and disease 
pathogenesis. Major discoveries have been made along the way. However, the 
majority of this work has focused on specific genes or pathways rather than 
integrative approaches. In cardiomyopathies alone, over 30 different loci have 
shown mutations with varying inheritance patterns, yet mostly coding for 
structural proteins. The emergence of microarrays in the early 1990s paved the 
way to a new era of cardiovascular research. Microarrays dramatically 
accelerated the rhythm of discoveries by giving us the ability to 
simultaneously study thousands of genes in a single experiment. In the field of 
cardiovascular research, microarrays are having a significant contribution, 
with the majority of work focusing on end-stage cardiomyopathies that lead to 
heart failure. Novel molecular mechanisms have been identified, known 
pathways are seen under new light, disease subgroups begin to emerge, and 
the effects of various drugs are molecularly dissected. This cross-study data 
comparison concludes that consistent energy metabolism gene expression 
changes occur across dilated, hypertrophic, and ischemic cardiomyopathies, 
while Ca2+ homeostasis changes are prominent in the first two 
cardiomyopathies, and structural gene expression changes accompany mostly 
the dilated form. Gene expression changes are further correlated to disease 
genetics. The future of microarrays in the cardiomyopathy field is discussed 
with an emphasis on optimum experimental design and on applications in 
diagnosis, prognosis, and drug discovery.  

 
Η γνώση µας για το καρδιαγγειακό σύστηµα εξελίχτηκε µέσα στο χρόνο µε 
εντατικές µελέτες που έδιναν έµφαση στην αναγνώριση µοριακών και 
φυσιολογικών µηχανισµών που ενέχονται στην φυσιολογική λειτουργία και 
στην παθογένεια των νόσων. Σηµαντικές ανακαλύψεις έγιναν. Ωστόσο η 
πλειονότητα των εργασιών επικεντρωνόταν σε συγκεκριµένα γονίδια ή 
µονοπάτια παρά σε ολοκληρωτικές προσεγγίσεις. Στις µυοκαρδιοπάθειες µόνο 
πάνω από 30 διαφορετικοί γενετικοί τόποι έχουν βρεθεί µεταλλαγµένοι µε 
ποικίλα κληρονοµικά πρότυπα, οι περισσότεροι από τους οποίους 
κωδικοποιούν για δοµικές πρωτεΐνες. Η εµφάνιση των µικροδιατάξεων στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 άνοιξε το δρόµο σε µια νέα εποχή στην 
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καρδιαγγειακή έρευνα. Οι µικροδιατάξεις επιτάχυναν δραµατικά τον ρυθµό 
των ανακαλύψεων δίνοντάς µας την δυνατότητα της σύγχρονης µελέτης 
χιλιάδων γονιδίων σε ένα µόνο πείραµα. Στο πεδίο της καρδιαγγειακής 
έρευνας, οι µικροδιατάξεις έχουν µια σηµαντική συµβολή µε την πλειοψηφία 
των εργασιών νε επικεντρώνονται σε τελικού σταδίου µυοκαρδιοπάθειες που 
οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Νέοι µοριακοί µηχανισµοί έχουν βρεθεί, 
γνωστά µονοπάτια αντιµετωπίζονται µε νέα µατιά, υποοµάδες ασθενειών 
τείνουν να εµφανιστούν και τα αποτελέσµατα διάφορων φαρµάκων 
αναλύονται µοριακά. Αυτή η σύγκριση των δεδοµένων άλλων µελετών οδηγεί 
στο συµπέρασµα πως αλλαγές στην έκφραση γονιδίων που ενέχονται στον 
µεταβολισµό συµβαίνει τόσο στην διατατική, υπερτροφική και ισχαιµική 
µυοκαρδιοπάθεια, ενώ αλλαγές στην οµοιόσταση των ιόντων ασβεστίου είναι 
αξιοπρόσεκτες στις δύο πρώτες µυοκαρδιοπάθειες και αλλαγές στην έκφραση 
δοµικών γονιδίων ακολουθούν κυρίως την διατατική νόσο. Οι αλλαγές στην 
έκφραση γονιδίων συσχετίζονται περαιτέρω µε την γενετική των νόσων. Το 
µέλλον των µικροδιατάξεων στο πεδίο της µυοκαρδιοπάθειας συζητείται µε 
έµφαση στην βελτιστοποίηση του πειραµατικού σχεδιασµού και στις 
εφαρµογές σε διάγνωση, πρόγνωση και στην ανακάλυψη φαρµάκων. 
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αλλά και για την αµέριστη ηθική και υλική συµπαράσταση που µου παρείχε καθώς 

και την φιλοξενία που µου πρόσφερε.  Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Καθηγητή µου Ευγένιο Κουµαντάκη για τις πολύωρες επιστηµονικές συζητήσεις, που 

µε βοήθησαν να κατανοήσω την σηµασία της Βασικής Έρευνας στην Κλινική Πράξη, 

την ταχύτατη ανταπόκρισή του για τη συλλογή του τόσο πολύτιµου και απαραίτητου, 

για την πραγµατοποίηση αυτής της διατριβής, βιολογικού υλικού από την Κλινική 

του, καθώς και για την ηθική και υλική του βοήθεια.  Ακόµη θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Καθηγητή µου Γεώργιο Σαµώνη, για την επιστηµονική του 

συνεισφορά, το ενδιαφέρον και την συµµετοχή του στην επίβλεψη και αξιολόγηση 

της παρούσας διατριβής.  Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την 

ευγνωµοσύνη µου στο πρόσωπο του Καθηγητή Robert J White, για την πολύτιµη 
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πρόσφερε σε αυτή τη διατριβή. 

 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία, τη φιλία, τις συµβουλές και 

την βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια µου, τον Επίκουρο Καθηγητή Κλινικής 

Ιολογίας Γεώργιο Σουρβίνο, τον Ερευνητή Αστάθειας του Γονιδιώµατος, του Roy 

Castle Lung Cancer Foundation Τριαντάφυλλο Λιλόγλου, τα µέλη του Εργαστηρίου 

Κλινικής Ιολογίας, µεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες και υποψήφιους 
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διδάκτορες καθώς και το προσωπικό της Κλινικής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. 

 

Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω το έργο µου αυτό στην πολυαγαπηµένη µου 

οικογένεια, τον πατέρα µου Αναστάσιο, την µητέρα µου Καλοµοίρα και την αδερφή 

µου Μαρία, τους οποίους ευχαριστώ για την ηθική και υλική υποστήριξη, µα πιο 

πολύ για την συναισθηµατική κάλυψη, την στοργή, κατανόηση και ατέλειωτη 

υποµονή σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου. 
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2000. (Σηφάκης Σ, Αρβανίτης ∆, Αγγελάκης Ε, Γουµένου Α, Κουµαντάκης Ε, 

Σπαντίδος ∆), µε χρηµατοδότηση της εταιρείας Procter&Gamble και από ίδιους 

πόρους και ερευνητικά προγράµµατα του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, του Τοµέα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αιτιολογική συσχέτιση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας και της µόλυνσης 

από τον ιό του θηλώµατος του ανθρώπου (human papillomavirus, HPV) είναι 

αδιαµφισβήτητη.  Οι υψηλού κινδύνου τύποι του ιού HPV εκφράζουν τις 

ογκοπρωτεΐνες Ε6 και Ε7, που µπορούν να αδρανοποιούν τις ογκοκατασταλτικές 

πρωτεΐνες p53 (TP53) και ρετινοβλάστωµα (RB1) αντίστοιχα.  Συνεπώς ο ιός 

καταλαµβάνει τον έλεγχο τόσο του κυτταρικού κύκλου όσο και του µηχανισµού της 

απόπτωσης.  Οι ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες TP53 και RB1 ελέγχουν επιπλέον 

αµέσως την µεταγραφική ενεργότητα της RNA πολυµεράσης III (RNA polymerase 

III, RNA pol III).  Οι αλλαγές στην ενεργότητα αυτού του ενζύµου 

αντικατοπτρίζονται στην βιοσυνθετική ικανότητα του κυττάρου.  Σκοπός της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της RNA pol III µεταγραφής σε 

κύτταρα καρκίνου τραχήλου της µήτρας µολυσµένα µε υψηλού κινδύνου τύπους του 

ιού HPV, αναφορικά µε τη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου, το βαθµό ενεργοποίησης 

του κυττάρου και της δέσµευσής του για µίτωση, διαβαίνοντας το κατώφλι από τη 

φάση του κυτταρικού κύκλου G1 στη φάση S. 

 

Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν βιοψίες από 35 περιστατικά καρκίνου τραχήλου της 

µήτρας, 26 υψηλού (HSIL) και 33 χαµηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων 

(LSIL) καθώς και 28 φυσιολογικοί τράχηλοι της µήτρας σαν οµάδα ελέγχου.  Από το 

υλικό αυτό αποµονώθηκε ολικό DNA, RNA και πρωτεΐνες. 

 

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µε τη µέθοδο της PCR της παρουσίας DNA του ιού HPV 

σε όλα τα δείγµατα και ταυτοποίηση του τύπου του ιού, όπου αυτός εντοπίσθηκε.  Σε 

κανένα δείγµα της οµάδας ελέγχου των φυσιολογικών τραχήλων της µήτρας δεν 

εντοπίσθηκε HPV DNA.  Επιπλέον εξετάστηκε το ενδεχόµενο το DNA του ιού να 

έχει ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα του ξενιστή ή να διατηρείται επισωµατικώς.  Η 

ενσωµάτωση του DNA του ιού στο γονιδίωµα του ξενιστή έχει σαν αποτέλεσµα την 

απώλεια της έκφρασης του Ε2 γονιδίου του HPV που κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη 

που καταστέλλει την έκφραση των ογκοπρωτεϊνών Ε6 και Ε7.  Έτσι οι τελευταίες 

εκφράζονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ότι όταν ο ιός εντοπίζεται 

επισωµατικώς. 
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Τα επίπεδα λειτουργίας της RNA pol III µεταγραφής και η ρύθµισή της σε κύτταρα 

καρκίνου τραχήλου της µήτρας µολυσµένα µε υψηλού κινδύνου HPV εξετάστηκαν.  

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε RT-PCR ανάλυση των πρωτογενών 

µεταγράφων γονιδίων κλάσεως ΙΙΙ, γονιδίων που µεταγράφονται από την RNA pol 

III, όπως tRNAs (tRNATyr, tRNAArg, tRNALeu), 5S rRNA, MRP RNA, ένα µόριο 

RNA που χρειάζεται για την αντιγραφή του µιτοχονδριακού DNA και την ωρίµανση 

των µεγάλων rRNA, και του 7SK RNA, που ρυθµίζει έναν µεταγραφικό παράγοντα 

επιµήκυνσης της RNA πολυµεράσης ΙΙ.  ∆ιαπιστώθηκε πως οι βιοψίες καρκίνου 

τραχήλου της µήτρας εκφράζουν σε υψηλότερα επίπεδα τα tRNAs και 5S rRNA σε 

σχέση µε την οµάδα ελέγχου.  Παράλληλα, όταν ο HPV είχε ενσωµατωθεί στο 

γονιδίωµα του ξενιστή η έκφραση των προϊόντων της RNA pol III ήταν υψηλότερη.  

Τα 7SK και MRP µετάγραφα παρουσίασαν διαφορετικά πρότυπα έκφρασης κάτι που 

πιθανά οφείλεται στην διαφορετική διάταξη των υποκινητών που χρησιµοποιούνται 

στην µεταγραφή τους. 

 

Ανάλυση των επιπέδων έκφρασης του µεταγραφικού παράγοντα της RNA pol III, 

TFIIIC2, ο οποίος αποτελείται από πέντε υποµονάδες, TFIIICα, TFIIICβ, TFIIIC90, 

TFIIIC102 και TFIIIC63, έδειξε σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ διαφορετικών 

δειγµάτων.  Φαίνεται πως ο TFIIIC2 δεν είναι περιοριστικός παράγοντας για την 

RNA pol III µεταγραφή στα κύτταρα του τραχήλου της µήτρας και πως ο HPV δεν 

επάγει την έκφραση των υποµονάδων, ενώ η ενσωµάτωση του ιού στο γονιδίωµα του 

ξενιστή τα επάγει. 

 

Ανάλυση των επιπέδων έκφρασης του µεταγραφικού παράγοντα της RNA pol III, 

TFIIIΒ, ο οποίος αποτελείται από τρεις υποµονάδες, τις TBP, Brf1 και Bdp1, έδειξε 

πως ο Brf1 συσχετίζεται µε τη νόσο, την παρουσία HPV, επισωµατικώς ή 

ενσωµατωµένου στο γονιδίωµα του ξενιστή και τα επίπεδα µεταγραφής της RNA pol 

III.  Τα αυξηµένα επίπεδα έκφρασης του µεταγραφικού παράγοντα Brf1 δεν 

συνδέονται µε την αδρανοποίηση των TP53 και RB1 από τις Ε6 και Ε7 αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσµατα οδηγούν στην υπόθεση πως ο Brf1 είναι περιοριστικός παράγοντας 

της RNA pol III µεταγραφής στα κύτταρα του τραχήλου της µήτρας.  Με δεδοµένο 

πως η RNA pol III µεταγραφή αυξάνεται σηµαντικά κατά την διάρκεια της 

µετάβασης από την G1 στην S φάση του κυτταρικού κύκλου εξετάστηκε η απόκριση 

του Brf1 στις φάσεις G1 και S, σε κυτταρικές σειρές HeLa που διαµολύνθηκαν µε 
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φορέα που υπερεκφράζει τον Brf1 και συγχρονίστηκαν.  Έτσι διαπιστώθηκε πως ο 

Brf1 ενεργοποιεί την µεταγραφή των tRNA και 5S rRNA στην φάση G1 και του 5S 

rRNA στην φάση S του κυτταρικού κύκλου. 

 

Συµπερασµατικά, τρεις συµπληρωµατικοί µηχανισµοί µπορεί να είναι υπεύθυνοι για 

τα υψηλά επίπεδα παραγωγής tRNA και 5S rRNA στα κύτταρα καρκίνου της µήτρας 

µολυσµένα από υψηλού κινδύνου ιό HPV: α) αδρανοποίηση της TP53 από την Ε6, β) 

αδρανοποίηση της RB1 από την Ε7 και γ) επαγωγή της µεταγραφής του Brf1.  Τελικό 

αποτέλεσµα είναι η αύξηση της βιοσυνθετικής ικανότητας των καρκινικών κυττάρων 

η οποία µπορεί να συµβάλλει στον εκτός ελέγχου πολλαπλασιασµό τους. 

 

Για την µελέτη της µετάβασης του κυτταρικού κύκλου από την φάση G1 στην S σε 

κύτταρα καρκίνου τραχήλου της µήτρας µολυσµένα από υψηλού κινδύνου τύπο του 

ιού HPV, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των επιπέδων έκφρασης 24 γονιδίων.  Τα 

γονίδια που εξετάστηκαν περιλαµβάνουν κύρια και ρυθµιστικά γονίδια του 

κυτταρικού κύκλου όπως κυκλίνες (cyclins, CCNs) και κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες 

(cyclin-dependent kinases, CDKs), αναστολείς των CDKs (CDKNs) και των δύο 

οικογενειών Cip/Kip και ΙΝΚ4, γονίδια της οικογένειας των µεταγραφικών 

παραγόντων E2F, γονίδια της οικογένειας RB1 (pocket proteins) και TP53 καθώς και 

γονίδια των οποίων η µεταγραφή ελέγχεται από τους µεταγραφικούς παράγοντες E2F 

και τα οποία είναι απαραίτητα κατά την φάση S του κυτταρικού κύκλου. 

 

Η µετάβαση του κυτταρικού κύκλου από την φάση G1 στην S απαιτεί την παρουσία 

των δύο ολοενζύµων, κυκλίνη D µε Cdk4 και Cdk6, καθώς και κυκλίνη Ε µε Cdk2.  

Η ρύθµιση του σηµείου αυτού ελέγχου (checkpoint) του κυτταρικού κύκλου 

βασίζεται στα µονοπάτια της TP53 (TP53-MDM2-CDKN1A-CDKN2D) και RB1 

(RB1-E2F-CCND1-CDK4-CDK6-CDKN2A).  Έτσι φαίνεται πως η αδρανοποίηση 

των πρωτεϊνών TP53 και RB1 από τις ογκοπρωτεΐνες Ε6 και Ε7 των υψηλού 

κινδύνου τύπων του HPV είναι ικανό γεγονός για να προκαλέσει απορύθµιση του 

G1/S ελέγχου και καρκινογένεση.  Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει στην πράξη.  Η 

αδρανοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ογκογένεση στον τράχηλο της 

µήτρας όχι όµως και ικανή συνθήκη που να µετατρέπει φυσιολογικά κύτταρα σε 

αθανατοποιηµένα ή καρκινικά.  Επιπρόσθετα γεγονότα χρειάζονται ώστε µέσα από 

γενετικές και επιγενετικές αλλαγές, από την ενεργοποίηση πρωτο-ογκογονιδίων και 
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την απώλεια ογκοκατασταλτικών αλλά και µέσα από ανοσολογικές αποκρίσεις, τα 

µολυσµένα µε υψηλού κινδύνου HPV κύτταρα του τραχήλου της µήτρας να 

εξελιχθούν σε καρκινικά. 

 

Οι ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις του καρκίνου της µήτρας (HSIL και LSIL) που έχουν 

υψηλού κινδύνου HPV και εκφράζουν τις Ε6 και Ε7 δεν δείχνουν την ανάπτυξη ή την 

επιθετικότητα των όγκων, ενώ ο καρκίνος του τραχήλου αναπτύσσεται σπάνια και 

µετά από δεκαετίες έπειτα από µόλυνση µε υψηλού κινδύνου HPV.  Οι παρατηρήσεις 

αυτές µας δείχνουν πως άλλες ρυθµιστικές πρωτεΐνες της G1/S µετάβασης µπορεί να 

δρουν ώστε να αντισταθµίζουν την επιθετική αύξηση. 

 

Από τα 24 γονίδια που εξετάστηκαν πέντε, τα RBL2, E2F2, CDK6, CCNE1 και 

MYC, βρέθηκαν να υπερεκφράζονται στον καρκίνο του τραχήλου στο 80%, 80%, 

97%, 74% και 74% των περιστατικών που εξετάστηκαν, αντίστοιχα.  Οκτώ γονίδια 

βρέθηκαν να υπερεκφράζονται τόσο στον καρκίνο του τραχήλου όσο και στο HSIL, 

τα E2F1 στο 84% και 71% των καρκίνων και HSILs, αντίστοιχα, E2F3 στο 81% και 

74%, E2F5 στο 86% και 81%, CCND1 στο 77% και 52%, CDK2 στο 88% και 62%, 

CDKN1B στο 86% και 77%, PCNA στο 89% και 69%, καθώς και το POLA στο 62% 

και 52%.  Μόνο πέντε από τα 24 γονίδια που εξετάστηκαν βρέθηκαν σε υψηλά 

επίπεδα και στις τρεις οµάδες δειγµάτων καρκίνο τραχήλου, HSIL και LSIL σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου τα TP53 αυξηµένο στο 80% των όγκων, 69% των HSILs και 

64% των LSILs, E2F4 στο 89%, 81% και 76%, CDKN1A στο 82%, 73% και 70%, 

CDKN2A στο 86%, 82% και 77% καθώς και το DHFR στο 75%, 70% και 62%, 

αντίστοιχα.  Το γονίδιο MDM2 παρουσιάζει ένα µοναδικό πρότυπο µε υπερέκφραση 

στο 88% και 73% των HSILs και LSILs, αντίστοιχα.  Το RBL1 βρέθηκε να 

υποεκφράζεται στο 97%, 88% και 73% των όγκων, HSILs και LSILs.  Το TP73 

παρουσίασε χαµηλότερα επίπεδα στο 60% των καρκίνων του τραχήλου.  Ωστόσο, οι 

ισοµορφές του TP73 που περιείχαν το εξόνιο 13 ήταν σηµαντικά αυξηµένες στο 73% 

και 69% των καρκίνων και HSILs, ενώ οι ισοµορφές που περιείχαν το εξόνιο 2 

βρέθηκαν µειωµένες στο 97% και 73% των όγκων και HSILs αντίστοιχα.  Τρία 

γονίδια, τα RB1, CDK4 και CDKN2D, έδειξαν παρόµοια επίπεδα έκφρασης. 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν πως η απορύθµιση της G1/S µετάβασης κατά 

την διάρκεια της καρκινογένεσης του τραχήλου της µήτρας είναι µια προοδευτική 
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διαδικασία.  Συγκεκριµένες οµάδες γονιδίων ενεργοποιούνται πολύ νωρίς στις προ-

καρκινικές καταστάσεις LSIL και HSIL ενώ άλλα ενεργοποιούνται αργότερα κατά 

τον καρκινικό µετασχηµατισµό των κυττάρων.  Τα δεδοµένα αυτά έχουν σηµαντική 

κλινική αξία. 

 

Ιεραρχική ταξινόµηση των 122 συνολικά δειγµάτων που εξετάστηκαν ανάλογα µε 

την έκφραση των 24 γονιδίων που µελετήθηκαν διαχώρισε τα δείγµατα σε οµάδες 

ανάλογα µε την νόσο µε ελάχιστα λάθη (6,6%).  Παράλληλα τα γονίδια 

οµαδοποιήθηκαν σε 3 οµάδες ανάλογα µε την έκφρασή τους, υψηλή, CDK4, E2F3, 

E2F5, E2F1, RB1 PCNA, CDKN1B, TP53 και DHFR, µέτρια, POLA, CCND1, 

CDK2, E2F4, CDK6, MDM2, CDKN2D, MYC, CDKN1A, RBL2, E2F2, TP73 

ισόµορφα που περιέχουν το εξόνιο 13, CCNE1 και CDKN2A, και χαµηλή, TP73 

ισόµορφα που περιέχουν το εξόνιο 2, RBL1 και TP73.  Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποδεικνύουν πιθανές διαγνωστικές εφαρµογές. 
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ABSTRACT 
 

The etiologic correlation between cervical cancer and human papillomavirus (HPV) 

infection is well established.  The high-risk HPV types, express the oncoproteins E6 

and E7, which inactivate the tumor suppressor proteins TP53 and retinoblastoma 

(RB1) respectively.  Thus, HPV overcomes the cell cycle control as well as apoptosis.  

Furthermore, the tumor suppressors TP53 and RB1 regulate directly the 

transcriptional activity of RNA polymerase III (RNA pol III).  The changes in RNA 

pol III activity impact on the cellular biosynthetic capacity.  The aim of the present 

study was the analysis of RNA pol III transcription in cervical cancer cells, infected 

by high-risk types of HPV, with respect to cell cycle control, cellular activation and 

commitment for mitosis during the G1/S phase transition. 

 

Thirty-five cervical cancer biopsies, 26 high (HSIL) and 33 low-grade squamous 

intraepithelial lesions (LSIL), as well as 28 normal cervical samples, as controls, were 

used in this study.  From these samples total DNA, RNA and proteins were extracted. 

 

All the samples were tested for the HPV DNA by PCR and HPV positive cases were 

further analyzed for HPV genotype.  All the samples of the control group were found 

to be HPV DNA negative.  Furthermore, the HPV integration status was also 

examined.  The HPV integration leads to the abolishment of the viral E2 gene 

expression, which represses the E6 and E7 oncoprotein expression.  Thus, HPV 

integration is accompanied by E6 and E7 upregulation when compared with the 

expression levels of episomal HPV cases. 

 

The transcriptional levels of RNA pol III and its regulation in high-risk HPV type 

positive cervical cancer cells were also examined.  RT-PCR analysis was performed 

for primary transcripts of class III genes, that transcribed by RNA pol III, like tRNAs 

(tRNATyr, tRNAArg, tRNALeu), 5S rRNA, MRP RNA, a RNA molecule necessary for 

the replication of mitochondrial DNA and the splicing of large rRNAs, and 7SK 

RNA, which regulates a transcription elongation factor of RNA polymerase II.  It was 

found that the expression levels of tRNAs and 5S rRNA were upregulated in cervical 

cancer biopsies compared to controls.  In parallel, when HPV was integrated in the 

host genome the RNA pol III transcription was even stronger.  The 7SK and MRP 
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transcripts presented different profiles of expression possibly as result of the distinct 

promoters utilized for their transcription. 

 

Analysis of the transcriptional levels of the RNA pol III transcriptional factor TFIIIC2 

subunits, TFIIICα, TFIIICβ, TFIIIC90, TFIIIC102 and TFIIIC63, revealed significant 

differences among samples.  It seems that TFIIIC2 is not restricted factor for RNA pol 

III transcription in cervical cells and that HPV does not induce the expression of its 

subunits, while HPV integration does. 

 

Analysis of the expression levels of the RNA pol III transcription factor TFIIIB 

subunits, TBP, Brf1 and Bdp1, revealed that Brf1 expression correlates with disease, 

HPV presence and integration status, as well as RNA pol III transcription levels.  The 

increased transcriptional levels of Brf1 do not correlate with TP53 and RB1 

degradation by E6 and E7 respectively.  These data suggest that Brf1 is restricted 

factor for RNA pol III transcription in uterine cervix.  Because RNA pol III 

transcription is significantly elevated during the G1/S phase transition of the cell 

cycle, the response of Brf1 was examined in G1 and S phases in HeLa cells 

transfected with Brf1 after synchronization.  It was found that Brf1 activates the 

transcription of tRNAs and 5S rRNA in G1 and 5S rRNA in S phase of the cell cycle. 

 

In conclusion, three complementary mechanisms may therefore allow high-risk HPV 

to stimulate production of tRNA and 5S rRNA: a) E6-mediated removal of p53; b) 

E7-mediated neutralization of RB; and c) induction of Brf1.  The resultant increase in 

biosynthetic capacity may contribute to deregulated cell growth. 

 

For the further investigation of G1/S transition of the cell cycle in cervical cancer 

cells infected by high-risk HPV types, the expression levels of 24 genes were 

analyzed.  The genes examined were major and regulatory genes of cell cycle such as 

cyclins (CCNs) and cyclin-dependent kinases (CDKs), CDKs inhibitors (CDKNs) of 

both families Cip/Kip and ΙΝΚ4, genes of the transcription factor family E2F, genes 

of the RB1 (pocket proteins) and TP53 families as well as genes, necessary for the S 

phase of the cell cycle, that regulated by E2F. 
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Progression of the cell cycle from G1 to S phase depends on the presence of two 

holoenzymes, Cyclin D/Cdk4 or Cdk6, and Cyclin E/Cdk2.  Regulation of this cell 

cycle checkpoint is based on the TP53 (TP53-MDM2-CDKN1A-CDKN2D) and RB1 

(RB1-E2F-CCND1-CDK4-CDK6-CDKN2A) pathways.  Inactivation of TP53 and 

pocket proteins, RB1, RBL1 and RBL2, by the viral oncoproteins of high-risk HPV 

types, E6 and E7, is a prerequisite for oncogenesis but is not sufficient to convert 

normal cells into an immortalized or malignant state.  A number of secondary factors, 

are thought to influence the likelihood that a high-risk type HPV infection will persist 

and progress to cervical cancer, possibly though genetic and epigenetic alterations, 

activation of proto-oncogenes and loss of tumour suppressors as well as 

immunological responses. 

 

Squamous intraepithelial lesions (SIL) infected by high-risk HPV types and 

expressing E6 and E7 do not exhibit such a proliferative or invasive phenotype as 

tumours.  Furthermore, cervical carcinoma develops infrequently even after infection 

with high-risk types of HPV, and it typically occurs years to decades after the initial 

infection.  These observations suggest that other regulatory proteins of the G1/S 

checkpoint may act to compensate for aggressive growth.  

 

Five out of 24 genes tested, RBL2, E2F2, CDK6, CCNE1 and MYC, found to be 

upregulated in cervical cancer in 80%, 80%, 97%, 74% and 74% of cases 

respectively.  Eight genes found to be upregulated in both cervical cancer and HSILs, 

E2F1 in 84% and 71%, E2F3 in 81% and 74%, E2F5 in 86% and 81%, CCND1 in 

77% and 52%, CDK2 in 88% and 62%, CDKN1B in 86% and 77%, PCNA in 89% 

and 69%, as well as POLA in 62% and 52%.  Only 5 out of 24 genes tested found to 

be in elevated levels in all three groups of cases, cervical cancer, HSIL and LSIL, 

when compared with controls, TP53 is elevated in 80% of tumours, 69% of HSILs 

and 64% of LSILs, E2F4 in 89%, 81% and 76%, CDKN1A in 82%, 73% and 70%, 

CDKN2A in 86%, 82% and 77% as well as DHFR in 75%, 70% and 62%, 

respectively.  The MDM2 gene presents a unique profile with overexpression in 88% 

and 73% of HSILs and LSILs, respectively.  The RBL1 found to be downregulated in 

97%, 88% and 73% of tumours, HSILs and LSILs.  TP73 presented lower levels in 

60% of cervical cancers.  However, TP73 isoforms containing exon 13 is significant 

increases in 73% and 69% of tumours and HSILs, while isoforms containing exon 2 
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found to be downregulated in 97% and 73% of tumours and HSILs respectively.  

Three genes, RB1, CDK4 and CDKN2D, did not exhibit any significant alteration in 

gene expression. 

 

Our data suggest that deregulation of G1/S phase transition in cervical carcinogenesis 

is a progressive process.  Certain clusters of genes are activated very early in pre-

cancerous SILs while others are activated later, during malignant transformation.  The 

ability of this array of markers to identify disease status suggests that it could be used 

in clinical arena. 

 

Hierarchical clustering of gene expression was able to classify the cervical tissue 

samples according to disease status, with few discrepancies (6.6%).  The examined 

genes were clustered in three groups of low, TP73 exon 2, RBL1 and TP73; moderate, 

POLA, CCND1, CDK2, E2F4, CDK6, MDM2, B2M, CDKN2D, MYC, CDKN1A, 

RBL2, E2F2, TP73 exon 13, CCNE1, and CDKN2A; and high, CDK4, E2F3, E2F5, 

E2F1, RB1 PCNA, CDKN1B, TP53 and DHFR, expression.  These data suggests a 

possible diagnostic importance. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας 
Με βάση παγκόσµια στατιστικά στοιχεία, ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας 

αποτελεί την δεύτερη σηµαντικότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.  Οι 

καρκίνοι του τραχήλου είναι θεραπεύσιµοι, εφόσον διαπιστωθούν έγκαιρα και η 

εφαρµογή αποτελεσµατικών προγραµµάτων ελέγχου, έχει µειώσει σηµαντικά, τόσο 

την συχνότητα εµφάνισης, όσο και την θνησιµότητα από τη νόσο αυτή, στις 

αναπτυγµένες χώρες.  Η καρκινογένεση είναι αδιαµφισβήτητα µια περίπλοκη 

διαδικασία, χωρίς ο καρκίνος του τραχήλου να αποτελεί εξαίρεση.  Όπως και µε 

άλλους στερεούς όγκους του ανθρώπου, ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας 

εµφανίζεται και αναπτύσσεται σαν συνέπεια µεταλλάξεων, που ενεργοποιούν 

ογκογονίδια και µεταλλάξεων, που καταστέλλουν ογκοκατασταλτικά γονίδια.  Οι 

αλλαγές αυτών των γονιδίων έχουν σαν συνέπεια την σοβαρή διαταραχή του ελέγχου 

της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης.  Κληρονοµικοί παράγοντες όµως, δεν 

φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ογκογένεση στον τράχηλο της µήτρας. 

 

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας διαφέρει από τις περισσότερες κοινές 

κακοήθειες στον άνθρωπο, εξαιτίας της συσχέτισής του µε ένα µολυσµατικό 

παράγοντα, τον ιό του θηλώµατος του ανθρώπου (human papillomavirus, HPV).  

Αυτή η συσχέτιση έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα για την πρόοδο της βιολογικής 

γνώσης, καθώς ο ιός HPV είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την µελέτη των 

µοριακών µηχανισµών που οδηγούν στον καρκίνο. 

 

Οι ογκοπρωτεΐνες E6 και E7, που παράγουν οι ογκογόνοι τύποι του ιού HPV, 

παρεµβαίνουν στην λειτουργία των ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών TP53 και 

ρετινοβλάστωµα (RB1) µέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων.  ∆ια µέσω αυτών των 

αλληλεπιδράσεων, οι ογκογόνοι τύποι HPV επηρεάζουν, τόσο τον έλεγχο του 

κυτταρικού κύκλου, όσο και τους µηχανισµούς επιδιόρθωσης του DNA.  Έτσι 

φαίνεται, πως συµβάλλουν εµµέσως στην ογκογένεση του τραχήλου, προκαλώντας 

αστάθεια του γονιδιώµατος και συσσώρευση µεταλλάξεων στα µολυσµένα από τον 

HPV κύτταρα. 
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Λίγα σχετικά είναι τα γονίδια που έχουν βρεθεί να αλλάζουν στα καρκινώµατα του 

τραχήλου.  Ωστόσο, κυτταρογενετικές και µοριακές αναλύσεις της γενωµικής 

αστάθειας στον καρκίνο του τραχήλου οδηγούν στην υπόθεση, πως γονίδια που 

χαρτογραφούνται στα χρωµοσώµατα 1, 3, 5 ,11 και αλλού, πιθανώς να έχουν 

σηµαντικό ρόλο στην καρκινογένεση του τραχήλου της µήτρας.  Έτσι, ένα σηµαντικό 

µέρος της συνολικής ερευνητικής προσπάθειας πάνω στην νόσο, κατευθύνεται προς 

την αναγνώριση των γονιδίων στόχων αυτών των χρωµοσωµικών βλαβών. 

 

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας, λόγω της αιτιολογικής συσχέτισης του µε τον 

HPV, προσφέρεται για την ανάπτυξη αντικαρκινικών εµβολίων, χρησιµοποιώντας 

σαν αντιγόνα τις πρωτεΐνες των ογκογόνων τύπων HPV. 
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1.1 - Επιδηµιολογία 

Η νοσηρότητα και θνησιµότητα µιας νόσου αποτελούν τους αδιαµφισβήτητους 

δείκτες του αντίκτυπου της σε µια κοινωνία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 

το σχεδιασµό µέτρων δηµόσιας υγείας.  Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι 

µια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας στις γυναίκες.  Αποτελεί την 

δεύτερη πιο συχνή κακοήθη νεοπλασία στον παγκόσµιο γυναικείο πληθυσµό, µε 

περίπου 500.000 νέα περιστατικά και 274.000 θανάτους ετησίως [Parkin et al. 2005]. 

 

Περίπου το 83% των περιστατικών αυτών, συµβαίνουν στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

όπου ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αντιπροσωπεύει το 15% του συνόλου των 

καρκίνων στις γυναίκες (Εικόνα 1.1), µε ένα κίνδυνο εµφάνισης πριν την ηλικία των 

65 ετών της τάξεως του 1.5%.  Οι υψηλότερες τιµές επίπτωσης παρατηρούνται στην 

νοτίως της ερήµου Σαχάρα Αφρική, στη Μελανησία, Λατινική Αµερική, Καραϊβική 

και νοτιοανατολική Ασία. 

 

Στις αναπτυγµένες χώρες αποτελεί µόνο το 3.6% των νέων καρκίνων µε ένα σχετικό 

κίνδυνο στις ηλικίες έως τα 64 έτη της τάξης του 0.8%.  Ο επιπολασµός του καρκίνου 

του τραχήλου της µήτρας είναι γενικά χαµηλός στις αναπτυγµένες χώρες, µε λιγότερα 

από 14,5 περιστατικά ανά 100.000 άτοµα.  Στην Ελλάδα, είναι ο ένατος συχνότερος 

καρκίνος, µε περίπου 550 νέα περιστατικά και 220 θανάτους ανά έτος, πίσω από τους 

καρκίνους του µαστού, παχέως εντέρου, πνεύµονα, στοµάχου, ωοθηκών, 

ενδοµητρίου, εγκεφάλου και ήπατος [Parkin et al. 2001].  Ωστόσο, αυτή η εικόνα 

είναι σχετικά πρόσφατη, καθώς πριν από την καθιέρωση συστηµατικών 

προγραµµάτων ελέγχου στις δεκαετίες του 1960 και 1970, η επίπτωση της νόσου σε 

Ευρώπη, Βόρειο Αµερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ήταν παρόµοια µε αυτή των 

αναπτυσσόµενων χωρών σήµερα [Parkin et al. 2005]. 

 

Τα ποσοστά θνησιµότητας είναι σηµαντικά χαµηλότερα από την επίπτωση της νόσου.  

Παγκοσµίως ο λόγος θνησιµότητας προς επίπτωση υπολογίζεται στο 55%.  Τα 

ποσοστά επιβίωσης ακόµη και στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου τα περιστατικά 

αναγνωρίζονται σε σχετικά προχωρηµένο στάδιο, είναι ικανοποιητικά [Parkin et al. 

2005].  Παρά την πτώση του αριθµού νέων περιστατικών καρκίνου τραχήλου της 
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µήτρας, που παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο, η νόσος αυτή παραµένει µια 

σοβαρή απειλή για την γυναικεία υγεία. 

 

 

Εικόνα 1.1:  Επίπτωση και θνησιµότητα κακοηθών νεοπλασµάτων στις γυναίκες 
[Parkin et al. 2005] 
 

 

1.2 - Αιτιολογία 

Η κατανόηση της αιτιολογίας µιας νόσου είναι θεµελιώδης, τόσο για τον έλεγχο της 

εξάπλωσης της, όσο και για την ανάπτυξη των απαραίτητων µέσων για την κλινική 

καταπολέµησή της.  Η καρκινογένεση είναι µια περίπλοκη πολυσταδιακή διαδικασία 

στην οποία ενέχονται γενετικοί, επιγενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως 

ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια, ιικές ογκοπρωτεΐνες, κληρονοµούµενες 

µεταλλάξεις ή νέες που εµφανίζονται σε σωµατικά κύτταρα εξαιτίας βλαβών του 

DNA από χηµικούς παράγοντες ή ακτινοβολίες [Σπαντίδος 2000].  Καρκίνος είναι 

δυνατό να προκληθεί από βλάβες στη δοµή, λειτουργία και έκφραση µιας σειράς 

πρωτεϊνών, όπως αυξητικών παραγόντων, υποδοχέων αυξητικών παραγόντων, 

πρωτεϊνών µετατροπής σήµατος, µεταγραφικών παραγόντων, ή αντιαποπτωτικών 

πρωτεϊνών, πρωτεϊνών ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου, και πρωτεϊνών που 

επιδιορθώνουν το DNA (Εικόνα 1.2). 
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Στην περίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, ένας µεγάλο πλήθος από 

µοριακά επιδηµιολογικά στοιχεία φανερώνουν αδιαµφισβήτητα πως ορισµένοι τύποι 

του ιού HPV του θηλώµατος του ανθρώπου (human papillomavirus, HPV) αποτελούν 

την κύρια αιτία του, όπως και των ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών του τραχήλου της 

µήτρας (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) [zur Hausen 2000, Munoz et al. 

2003].  Από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1970 µε την πρόοδο των τεχνικών της 

µοριακής βιολογίας και την διατύπωση της υπόθεσης του zur Hausen πως ο HPV 

εµπλεκόταν στην αιτιολογία του καρκίνου της µήτρας, πολυάριθµα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν µε υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων και πιο πρόσφατα µε 

αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (polymerase chain reaction, PCR) προκειµένου 

να ανιχνευθεί η παρουσία της αλληλουχίας DNA του ιού HPV τόσο σε ανθρώπινους 

όγκους των γενετικών οργάνων όσο και στις πρόδροµες καταστάσεις τους [zur 

Hausen 1976, zur Hausen 1977].  Μέχρι σήµερα περισσότεροι από 80 διαφορετικοί 

τύποι HPV έχουν χαρακτηριστεί και από αυτούς περίπου 40 µπορούν να µολύνουν το 

γενετικό σύστηµα [de Villiers et al. 2004].  Οι τύποι του HPV που προσβάλουν το 

αναπαραγωγικό σύστηµα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, τους HPV χαµηλού 

κινδύνου, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στα κονδυλώµατα, και σε υψηλού κινδύνου, 

οι οποίοι συχνά σχετίζονται µε διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της µήτρας.  

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί πως δεν υπάρχει συναίνεση αναφορικά µε αυτήν την 

κατηγοριοποίηση, ιδιαίτερα για τους HPV τύπους που δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένοι [Munoz et al. 2003].  Επιπλέον, ο αριθµός των πιθανά υψηλού κινδύνου 

τύπων ποικίλει από 13 ως 19, και µόνον 11 HPV τύποι, οι 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56 και 58, ταξινοµούνται συστηµατικά ως συνεπαγόµενοι υψηλό κίνδυνο για 

νεοπλασία [van den Brule et al. 2002]. 

 

Μολονότι η µόλυνση από ιό HPV υψηλού κινδύνου θεωρείται αναγκαία συνθήκη για 

την ογκογένεση στον τράχηλο της µήτρας, δεν είναι και ικανή από µόνη της, να 

µετατρέψει τα φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα σε αθανατοποιηµένα ή καρκινικά 

[zur Hausen 2000].  Ένας αριθµός από δευτερογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

όπως το κάπνισµα, ο αριθµός των κυήσεων και η πρόσληψη αντισυλληπτικών 

φαρµάκων, φαίνεται πως επηρεάζουν την πιθανότητα µια υψηλού κινδύνου λοίµωξη 

HPV να παραµείνει και να εξελιχθεί σε καρκίνο του τραχήλου, εξαιτίας σωµατικών 

γενετικών και επιγενετικών αλλαγών, ενεργοποίηση πρωτο-ογκογονιδίων και 
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απώλεια ογκοκατασταλτικών γονιδίων καθώς και ανοσολογικών αποκρίσεων [Castle 

et al. 2002, Ferenczy & Franco 2002]. 

 

 

 
Εικόνα 1.2:  Πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια που αλλάζουν γενετικά ή 
επιγενετικά στον καρκίνο. Μεταλλάξεις που αλλάζουν την δοµή ή έκφραση των 
πρωτεϊνών των οµάδων (1) ως (4) γενικά οδηγούν σε επικράτηση ενεργών 
ογκογονιδίων. Η οµάδα (6) πρωτεϊνών λειτουργεί κυρίως σαν ογκοκατασταλτικές και 
οι µεταλλάξεις στα γονίδια που τις κωδικοποιούν, δρουν σαν υπολειπόµενες για να 
απελευθερώσουν τα κύτταρα από τον έλεγχο και την επιτήρηση τους, αυξάνοντας µ’ 
αυτό τον τρόπο σηµαντικά την πιθανότητα εξέλιξης των κυττάρων που τις φέρουν σε 
καρκινικά. Η κλάση (7) των µεταλλάξεων αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα 
µεταλλάξεων στο κύτταρο. Ιικές πρωτεΐνες, που ενεργοποιούν υποδοχείς αυξητικών 
παραγόντων (1α), µπορούν επίσης να µετατρέψουν ένα φυσιολογικό κύτταρο, σε 
καρκινικό. 
 
 

Ο ρόλος των ογκογονιδίων ras στον κυτταρικό µετασχηµατισµό και την απόπτωση 

έχει διερευνηθεί εκτενώς, ενώ είναι χαρακτηριστική η διττή συµπεριφορά τους τόσο 
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σαν ογκογονίδια όσο και σαν ογκοκατασταλτικά γονίδια [Mammas et al. 2005].  Η 

οικογένεια των ογκογονιδίων ras αποτελείται από τρία λειτουργικά γονίδια τα Harvey 

(H), Kirsten (K) και neuroblastoma (N) που εδράζονται στα χρωµοσώµατα 11p15.5, 

12p12.1 και 1p13 αντίστοιχα, τα οποία κωδικοποιούν για GTPάσες [Lowy & 

Willumsen 1993].  Οι πρωτεΐνες ras εναλλάσονται µεταξύ της ανενεργού GDP και 

της ενεργού GTP µορφής, συνδεδεµένες στην εσωτερική πλευρά της πλασµατικής 

µεµβράνης [Boguski & McCormick 1993].  Ο λόγος ανάµεσα στην GTP και GDP 

µορφή εξαρτάται από τον ρυθµιστικό έλεγχο των παραγόντων ανταλλαγής 

γουανιδυλικών νουκλεοτιδίων (guanine nucleotide exchange factors, GEFs) και των 

ενεργοποιών GTPασών πρωτεϊνών (GTPase-activating proteins, GAPs), η ενζυµατική 

ενεργότητα των οποίων ανταποκρίνονται σε εξωκυττάρια ερεθίσµατα όπως 

αυξητικούς παράγοντες [McCormick 1993]. 

 

Στην περίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας φαίνεται πως η 

ενεργοποίηση των ογκογονιδίων ras µπορεί να µετασχηµατίσει κύτταρα τραχήλου της 

µήτρας σε συνδυασµό µε τον HPV [DiPaolo et al. 1989, Chen & Defendi 1992].  

Σηµειακές µεταλλάξεις στο γονίδιο K-ras έχουν συχνά αναφερθεί στον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας σε συχνότητες που ποικίλουν από 0 ως 61% [Mammas et al. 

2005].  Η πλειονότητα των K-ras µεταλλάξεων συµβαίνουν στο κωδικόνιο 12 και 

αφορούν µεταβάσεις GGT σε GAT [Sato et al. 1991, Koffa et al. 1995, Parker et al. 

1997, Ferguson et al. 1998, Dokianakis et al. 1999, Stenzel et al. 2001].  Για το λόγο 

αυτό οι µεταλλάξεις του κωδικονίου 12 του K-ras έχουν προταθεί σαν µοριακός 

δείκτης για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας [Wong et al. 1995, 

Dokianakis et al. 1999].  Μεταλλάξεις στο H-ras στο κωδικόνιο 12 έχουν επίσης 

αναφερθεί αλλά είναι πολύ σπανιότερες από αυτές του K-ras [Wong et al. 1995, 

Dokianakis et al. 1999].  Μεταλλάξεις στα γονίδια ras έχουν ανιχνευθεί και 

προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της µήτρας [Dokianakis et al. 1998, Golijow 

et al. 1999, Prokopakis et al. 2002, Alonio et al. 2003].  Είναι αξιοσηµείωτο πως η 

συχνότητα εµφάνισης αυτών των µεταλλάξεων στις προκαρκινικές καταστάσεις είναι 

χαµηλότερη από τον καρκίνο, ενώ δεν υπάρχει αναφορά εµφάνισης τέτοιων βλαβών 

σε φυσιολογικό τράχηλο της µήτρας. 

 

Ακόµη, έχει δειχτεί πως η έκφραση των πρωτεϊνών ras στον καρκίνο του τραχήλου, 

είναι σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε τις καλοήθεις αλλοιώσεις και τον 
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φυσιολογικό τράχηλο της µήτρας [Shirasawa et al. 1987, Shiratori et al. 1987, 

Agnantis et al. 1988, Pinion et al. 1991].  Επιπλέον έχει βρεθεί πως και τα 

µεταγραφικά επίπεδα των H-ras και N-ras είναι σηµαντικά αυξηµένα στον διηθητικό 

καρκίνο σε σχέση µε τις αλλοιώσεις CIΝ και τον φυσιολογικό τράχηλο της µήτρας 

[Mammas et al. 2004].  Ο ακριβής ρόλος των διαφορετικών µηχανισµών που 

ελέγχουν την µεταγραφή και µετάφραση των H-, K- και N-ras στον τράχηλο της 

µήτρας και η επίδραση της υπερέκφρασης του Ras δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί. 

 

 

1.3 - Ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις 

Ιστολογικά, η ανάπτυξη του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της µήτρας είχε 

συσχετισθεί µε µια σταδιακή εξέλιξη των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων, που είχαν 

περιγραφεί σαν δυσπλασίες ήδη από το 1949 από τον Παπανικολάου [Koss 1987].  Ο 

όρος δυσπλασία χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να περιγράψει την ανώµαλη 

ανάπτυξη, άτυπη υπερπλασία ή διαταραχή της φυσιολογικής διαφοροποίησης, παρά 

µια αντιπροσωπευτική προκαρκινική βλάβη. 

 

Οι δυσπλασίες διαιρέθηκαν σε τρεις κατηγορίες ελαφρές, µέτριες και βαριές, η 

βιολογική συµπεριφορά τους όµως ήταν αβέβαιη.  Η κατάσταση περιπλέχτηκε µε 

επιπλέον υποδιαιρέσεις σε κερατινοποιηµένο και µη κερατινοποιηµένο ή 

µεταπλαστικό επιθήλιο καθεµιά από τις οποίες µπορούσε να αναλυθεί περαιτέρω σε 

ελάχιστα, ελαφρά και µέτρια ή έκδηλα κερατινοποιηµένο.  Σε αυτήν την 

κατηγοριοποίηση σαν καρκίνωµα in situ (carcinoma in situ, CIS) χαρακτηρίζεται το 

µη διαφοροποιηµένο επιθήλιο σε όλο το πάχος του.  Η κατάσταση αυτή θεωρείται 

ξεχωριστή νοσολογική οντότητα από τον διηθητικό καρκίνο, η οποία όµως µπορεί να 

εξελιχθεί σε τέτοιον.  Το µειονέκτηµα αυτής της κατηγοριοποίησης ήταν πως η στενή 

και αυθαίρετη ταξινόµηση, δεν επέτρεπε την αναγνώριση ορίων, ώστε να διακριθούν 

διαφορετικά στάδια νόσου και αυτή η διαγνωστική αβεβαιότητα, επηρέαζε σοβαρά 

τις κλινικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις [Koss 1987]. 

 

Το 1968, αναπτύχθηκε ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης που αντιπροσώπευε µια ενιαία 

προσέγγιση της δυσπλασίας, βασισµένο στην ιστολογία αυτών των πρόδροµων 

αλλοιώσεων [Richart 1968, Richart & Barron 1969].  Οι αλλοιώσεις αυτές 
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ονοµάστηκαν ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του τραχήλου της µήτρας (cervical 

intraepithelial neoplasia, CIN).  Ο όρος αντιπροσωπεύει ένα φάσµα νεοπλασιών, οι 

οποίες περιορίζονταν στη βασική µεµβράνη του πλακώδους επιθηλίου και είχαν µια 

κοινή αιτιολογία, βιολογία και εξέλιξη [Richart 1968].  Ακόµη, φανερώνει την 

παρουσία νεοπλασίας ανεξαρτήτως βαθµού, η οποία έχει το δυναµικό να εξελιχθεί σε 

διηθητικό καρκίνο, εάν δεν αντιµετωπισθεί.  Η βαθµολόγηση του CIN βασίστηκε στο 

ποσοστό του πάχους του επιθηλίου που έχει καταληφθεί από κύτταρα της βασικής 

µεµβράνης ή αδιαφοροποίητα κύτταρα. 

 

Στην κατάσταση CIN Ι τα άνω 2/3 του πλακώδους επιθηλίου συνήθως παρουσιάζουν 

καλή διαφοροποίηση των κυττάρων.  Οι ανωµαλίες των πυρήνων είναι ελαφρές 

εντοπίζονται στα κύτταρα του κατώτερου 1/3 του επιθηλίου.  Παρατηρούνται 

µιτώσεις αλλά είναι λίγες και εντοπίζονται στο κάτω 1/3 του επιθηλίου, όπου και η 

διαφοροποίηση είναι χαµηλή.  Στην κατάσταση CIN ΙΙ το άνω 1/3 του επιθηλίου είναι 

ώριµο και καλά διαφοροποιηµένο.  Ωστόσο, παρατηρείται µερική ατυπία στους 

πυρήνες των κυττάρων.  Παθολογικές µιτώσεις παρατηρούνται στα κατώτερα 2/3 του 

επιθηλίου.  Τέλος στην κατάσταση CIN ΙΙΙ, εντοπίζονται ανωµαλίες πυρήνων και 

µιτώσεις σε όλο το πάχος του επιθηλίου.  Η πλειονότητα των ενδοεπιθηλιακών 

αλλοιώσεων αναπτύσσεται στη ζώνη µετατροπής και µετάπτωσης του τραχηλικού 

επιθηλίου.  Έχει προταθεί πως CIN ΙΙΙ και CIS πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν µία 

κατηγορία, αφενός γιατί η πιθανότητα αυτών των αλλοιώσεων να εξελιχθούν σε 

επιθετικό καρκίνο είναι παρόµοια, αφετέρου γιατί η ιστολογική ανάλυση δεν είναι 

δυνατό να διαχωρίσει αυτές τις δύο καταστάσεις µε καλή επαναληπτικότητα 

[DiBonito et al. 1993].  Οι πλέον ελαφρές κυτταρικές αλλαγές παρατηρούνται στις 

αλλοιώσεις CIN I, οι οποίες συχνά δύσκολα διακρίνονται από διαδικασίες 

επούλωσης.  Παράλληλα αυτή η κατηγορία είναι η µόνη που δεν µπορεί να θεωρηθεί 

οµογενής, τόσο ως προς την βιολογική της κατάσταση, όσο και ως προς το 

προκαρκινικό της χαρακτήρα. 

 

Το 1988, µια οµάδα εργασίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής (National Cancer Institute, Bethesda, USA) εισήγαγε το 

σύστηµα ταξινόµησης κατά Bethesda, για την αναφορά κυτταρολογικών εξετάσεων 

τραχήλου, βασισµένο στην θεραπευτική απόκριση.  Αλλοιώσεις πλακωδών κυττάρων 

που δεν οφείλονται σε φλεγµονή, αντίδραση των κυττάρων σε ακτινοβολία ή χρήση 
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ενδοκολπικών αντισυλληπτικών µηχανισµών, ταξινοµούνται σαν χαµηλού βαθµού 

πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (low grade squamous intraepithelial lesion, 

LSIL) και υψηλού βαθµού (high grade squamous intraepithelial lesion, HSIL) 

[Wright et al. 2002].  Η κατάσταση LSIL αντιπροσωπεύει κυτταρολογικές αλλαγές 

συµβατές µε λοίµωξη από HPV και CIN I, ενώ η HSIL περιλαµβάνει τα CIN ΙΙ και 

CIN ΙΙΙ.  Κύτταρα µε αλλαγές που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σαν LSIL ή HSIL 

οµαδοποιούνται σαν άτυπα πλακώδη κύτταρα άγνωστης σηµασίας (atypical 

squamous cells of unknown significance, ASCUS) [Lambert et al. 1999, Karateke et 

al. 2004]. 

 

Η εξέλιξη µιας προκαρκινικής αλλοίωσης που δεν αντιµετωπίζεται θεραπευτικά, 

µπορεί να ποικίλει.  Σύµφωνα µε µια µελέτη 93 αρχικά ασυµπτωµατικών γυναικών 

που βρέθηκαν να έχουν CIN κατά τη διάρκεια του τακτικού κυτταρολογικού τους 

ελέγχου, 39% µε CIN I υποχώρησαν, 46% εξελίχθηκαν σε υψηλότερου βαθµού 

αλλοιώσεις ή διηθητικό καρκίνωµα, ενώ µόνο 15% παρέµειναν ίδιες, σε διάστηµα 

µεταξύ 6 µηνών ως και περισσότερο από 84 µήνες [Koss et al. 1963].  Σε µια άλλη 

µελέτη παρακολουθήθηκαν 557 γυναίκες µε CIN µε συχνό έλεγχο κολποτραχηλικών 

επιχρισµάτων και κολποσκόπηση χωρίς παρέµβαση.  Το 50% των CIN I 

καταστάσεων εξελίχτηκαν σε CIN III σε κατά µέσο όρο 44 µήνες.  Όταν µάλιστα οι 

ασθενείς εξετάζονταν για 10 έτη, υπολογίστηκε πως το 60% των CIN Ι προχωρούσε 

σε CIN III.  Ο µέσος χρόνος µετάβασης στο CIN III υπολογίστηκε στους 58 µήνες για 

τα CIN I και στους 38 µήνες για τα CIN II [Barron & Richart 1968]. 

 

Η µετάβαση από το στάδιο CIN III στον διηθητικό καρκίνο µπορεί επίσης να ποικίλει 

[McIndoe et al. 1984].  Λίγα πράγµατα είναι γνωστά σχετικά µε την πιθανότητα 

εξέλιξης του σε διηθητικό καρκίνωµα και την εν γένει συµπεριφορά των CIN III, 

καθώς η διάγνωσή τέτοιων αλλοιώσεων, συνήθως ακολουθείται, από τη χειρουργική 

αφαίρεσή τους ή την καταστροφή τους.  Μια παλαιότερη µελέτη σε 127 ασθενείς που 

παρακολουθήθηκαν µε CIS και χωρίς θεραπευτική προσέγγιση, ανέπτυξαν διηθητικό 

καρκίνωµα µέσα σε 5 έτη, και 33% µετά από 9 έτη [Peterson 1956].  Η επανεµφάνιση 

του CIN III µετά από θεραπεία έχει παρατηρηθεί σε περίπου 10-25% των 

περιστατικών [Bistoletti et al. 1988, Syrjanen et al. 1988, Souen et al. 1992].   
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Σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1950 αναφορικά µε τη πορεία των CIN 

από τον Ostor, φαίνεται πως η πιθανότητα υποχώρησης µιας CIN I αλλοίωσης είναι 

60%, ενώ 30% είναι η πιθανότητα να παραµείνει ως έχει, 10% να προχωρήσει σε CIN 

ΙΙΙ και 1% σε διηθητικό καρκίνο.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για το CIN ΙΙ είναι 40%, 

40%, 20% και 5% αντίστοιχα.  Η πιθανότητα για υποχώρηση του CIN ΙΙΙ είναι 33% 

και για εξέλιξη σε καρκίνο περισσότερο από 12% [Ostor 1993]. Οι ιστολογικές 

διαφορές που παρατηρούνται στο τραχηλικό επιθήλιο κατά την κακοήθη εξαλλαγή 

του παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.3.  Πάντως είναι φανερό πως η πιθανότητα ένα 

άτυπο επιθήλιο να γίνει διηθητικό καρκίνωµα εξαρτάται από την σοβαρότητα των 

παρατηρούµενων βλαβών, πλην όµως δεν συµβαίνει πάντοτε.  Ακόµη και οι 

βαρύτερες ατυπίες µπορεί να υποχωρήσουν σε ένα σηµαντικό ποσοστό.  Καθώς όµως 

η µορφολογία δεν µπορεί να προσδιορίσει ποια αλλοίωση έχει καλή ή κακή 

πρόγνωση µε απόλυτο τρόπο, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη νέων τεχνικών, για µια 

ακριβή πρόγνωση σε κάθε ασθενή. 

 

 

Εικόνα 1.3:  Η καρκινογένεση στον τράχηλο ακολουθεί σαφής µορφολογικές 
αλλαγές κατά την µετατροπή του φυσιολογικού επιθηλίου σε καρκίνωµα [Cho 2001]. 
 

 

1.4 - Kολποτραχηλικά επιχρίσµατα 

Η µεγάλη αξία της λήψης κολποτραχηλικών επιχρισµάτων µε την µέθοδο 

Παπανικολάου και της εξέτασής τους, έχει αναγνωρισθεί ήδη από το 1956.  Ο 

κίνδυνος για ανάπτυξη διηθητικού καρκίνου, είναι 10 φορές µεγαλύτερος στις 

γυναίκες που δεν έχουν ελεγχθεί µε την εξέταση αυτή.  Οι αλλοιώσεις στη 

διαγνωστική εξέταση Παπανικολάου µπορεί να είναι καλοήθεις, φλεγµονώδεις ή 

δυσκαρυωτικές.  Κάποια προβλήµατα δηµιουργούνται από την µη καλή λήψη του 
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υλικού, από τη µη καλή µονιµοποίηση του, από την µη καλή αξιολόγηση των 

κυττάρων, από την µη επαρκή περιγραφή ευρηµάτων µε τους κατάλληλους όρους και 

τέλος από την µη επίδοση του αποτελέσµατος στις γυναίκες.  Όσον αφορά τα χρονικά 

διαστήµατα λήψεως επιχρίσµατος πιστεύεται ότι πρέπει να αρχίζει αµέσως µετά την 

πρώτη σεξουαλική επαφή της γυναίκας και να γίνεται λήψη κάθε έτος έως την ηλικία 

των 35 ετών.  Από εκεί και πέρα κάθε 2 έτη, έως την ηλικία των 65 ετών, οπότε και 

µπορεί να σταµατήσει η προληπτική εξέταση.  Όταν η εξέταση κολποτραχηλικών 

επιχρισµάτων µε την µέθοδο Παπανικολάου δείξει παθολογικά αποτελέσµατα, τότε 

απαιτείται πιο λεπτοµερής κλινική και εργαστηριακή εξέταση για την επιβεβαίωση 

της κατάστασης της ασθενούς [Eddy et al. 1997, Lee et al. 1997, Nasser et al. 2003]. 

 

Τα προγράµµατα ελέγχου του τραχήλου της µήτρας έχουν δύο κυρίως αποτελέσµατα, 

την µείωση της επίπτωσης του καρκίνου και την µείωση της θνησιµότητας από την 

νόσο.  Αρχικά, ο έλεγχος στοχεύει στην ανίχνευση και θεραπεία των νεοπλασιών, 

πριν προχωρήσουν σε διηθητικό καρκίνωµα.  Έτσι, αποφεύγεται ένας πιθανός 

θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας.  Παράλληλα, η θνησιµότητα 

µειώνεται εξαιτίας του εντοπισµού των αλλοιώσεων σε πρώιµο στάδιο, ώστε ακόµη 

και στην περίπτωση καρκίνου να είναι αποτελεσµατικότερη η θεραπεία [Nieminen et 

al. 1995]. 

 

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας µε τα µακροχρόνια πρόδροµα στάδιά του 

ικανοποιεί τα κριτήρια µιας νόσου, κατάλληλης για µαζικό έλεγχο του πληθυσµού 

καθώς είναι σχετικά συχνός, όταν δεν γίνεται έλεγχος, τα πρόδροµα στάδιά του 

µπορούν να διαγνωσθούν µε µέσα απλά και αποτελεσµατικά και τέλος µπορούν να 

αντιµετωπισθούν θεραπευτικά µε ελάχιστο κίνδυνο για τον ασθενή.  Μετά την 

ιστολογική επιβεβαίωση σε βιοψία µιας προκαρκινικής αλλοίωσης, η θεραπεία που 

ακολουθείται στοχεύει στην καταστροφή ή αποµάκρυνση του προσβεβληµένου 

ιστού. 

 

1.5 - Ανάπτυξη 

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αναπτύσσεται σαν µια πολυσταδιακή νόσος σε 

µια περίοδο 10 µε 25 ετών.  Τρία κυρίως στάδια της νόσου έχουν διαπιστωθεί, προ-

διηθητικός, µικροδιηθητικός και διηθητικός καρκίνος.  Τα στάδια αυτά ξεχωρίζουν 



 - 14 -

σαφώς µεταξύ τους στην περίπτωση του καρκινώµατος πλακωδών κυττάρων, αλλά 

δεν είναι τόσο ευδιάκριτα στην περίπτωση ενδοτραχηλικού αδενοκαρκινώµατος.  

Στην προ-διηθητική κατάσταση δεν παρατηρείται διήθηση του στρώµατος, ενώ στην 

µικροδιηθητική παρατηρείται στρωµατική διήθηση της τάξεως των 5 mm ή λιγότερο, 

χωρίς να υπάρχει εµπλοκή λεµφικών ή αιµοφόρων αγγείων [Κουµαντάκης 1995].  Το 

µικροδιηθητικό και διηθητικό στάδιο είναι εξορισµού κακοήθη, αφού τα κύτταρα του 

όγκου έχουν αποκτήσει µόνιµα την ικανότητα να διηθούν τους φυσιολογικούς ιστούς 

και να πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο. 

 

Ο τράχηλος παρέχει ένα άνοιγµα στο εσωτερικό µέρος της µήτρας.  Το επιστρωµένο 

µε πλακώδη κύτταρα του κόλπου εξωτερικό του τµήµα, εξωτράχηλος, αλλάζει 

απότοµα σε κυλινδρικό όπως της µήτρας, ενδοτράχηλος.  Τα κυλινδρικά επιθηλιακά 

κύτταρα του ενδοτράχηλου προεκβάλλουν προς το υποκείµενο στρώµα 

δηµιουργώντας αδενώδεις δοµές.  Η πλειοψηφία, περίπου 90%, των κακοηθών 

επιθηλιακών νεοπλασιών του τραχήλου της µήτρας είναι καρκινώµατα πλακωδών 

κυττάρων [Cramer & Cutler 1974].  Ο τύπος αυτός εµφανίζεται στην ζώνη 

µετάπτωσης, µια περιοχή στην οποία µέσω µιας διαδικασίας που λέγεται πλακώδης 

µεταπλασία, το κυλινδρικό επιθήλιο που βρίσκεται µεταξύ εξωτράχηλου και 

ενδοτράχηλου αντικαθίσταται από πλακώδες επιθήλιο [Cho 2001].  Η µέγιστη 

συχνότητα εµφάνισης της νεοπλασίας αυτής, παρατηρείται σε πληθυσµούς που δεν 

έχουν ελεγχθεί µε τη µέθοδο Παπανικολάου, ηλικίας 40 µε 50 ετών, µόλο που 

υπάρχουν αναφορές για διηθητικό καρκίνο σε άτοµα πολύ νεαρότερης ηλικίας, ακόµη 

και 20 ετών [Berkowitz et al. 1979, Munk et al. 1997].  Το κοινό σύµπτωµα του 

καρκινώµατος πλακωδών επιθηλιακών κυττάρων είναι η ανώµαλη αιµορραγία, η 

οποία αργότερα ακολουθείται από πόνο, απώλεια βάρους και οίδηµα των κάτω 

άκρων σε προχωρηµένο ή µεταστατικό στάδιο.  Η διάγνωση του µπορεί να γίνει µε 

ακρίβεια κυτταρολογικά, κολποσκοπικά και µε βιοψία.  Η ιστολογική εξέταση είναι 

επιβεβληµένη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την σταδιοποίηση της νόσου.  

Το διηθητικό καρκίνωµα από το πλακώδες επιθήλιο αναπτύσσεται, όταν διηθηθεί το 

τραχηλικό στρώµα µετά από διάσπαση της βασικής µεµβράνης.  Από το σηµείο αυτό, 

το καρκίνωµα του τραχήλου επεκτείνεται µε άµεση διήθηση των ιστών και µε 

λεµφογενείς και αιµατογενείς µεταστάσεις.  Τα νεοπλασµατικά κύτταρα 

µεταφέρονται, δια της λεµφικής οδού, στους επιχώριους λεµφαδένες (παραµήτριους, 

υπογαστρικούς, έξω λαγόνιους, ιερούς) και συνήθως, όσο πιο προχωρηµένη είναι η 



 - 15 -

αλλοίωση σε τοπικό επίπεδο, τόσο περισσότερο δηµιουργούνται αποµακρυσµένες 

µεταστάσεις.  Το ήπαρ είναι η πιο συνηθισµένη εντόπιση αιµατογενούς διασποράς, 

αλλά το νεόπλασµα µπορεί ακόµη να προσβάλλει τους πνεύµονες, τον εγκέφαλο, τα 

οστά, τα επινεφρίδια, το σπλήνα ή το πάγκρεας. 

 

Το αδενοκαρκίνωµα του τραχήλου της µήτρας προκύπτει από µια πρόδροµη 

κατάσταση το αδενοκαρκίνωµα in situ (AIS), µε τους ίδιους περίπου παράγοντες 

κινδύνου µε το καρκίνωµα πλακωδών κυττάρων.  Αποτελεί το 9% των 

καρκινωµάτων του τραχήλου και δε διαφέρει στην εντόπιση, στη µακροσκοπική 

εµφάνιση, στη διασπορά, αλλά και στην ευαισθησία στην ακτινοβολία, από το 

καρκίνωµα πλακώδους επιθηλίου.  Ξεκινά από το κυλινδρικό επιθήλιο του τραχήλου 

και αποτελείται από κυλινδρικά κύτταρα, εκκριτικά, συγκεντρωµένα σε 

αδενωµατώδεις σχηµατισµούς µε λίγο στρώµα.  Οι αδενικές βλάβες είναι 

περισσότερο επικίνδυνες, λόγω της ανατοµικής πολυπλοκότητας των 

ενδοτραχηλικών αδενικών κρυπτών γύρο από τον ενδοτράχηλο. Προδιηθητικές 

αδενικές βλάβες και διηθητικό αδενοκαρκίνωµα µπορεί να εµφανίζονται σε πολλές 

περιοχές (multifocal) του ενδοτράχηλου. Λόγω της ανάπτυξης του 

αδενοκαρκινώµατος στον ενδοτράχηλο, ο όγκος µπορεί να µην είναι εµφανής, έως 

ότου µεγαλώσει αρκετά σε µέγεθος.  Η νόσος, µπορεί να ταξινοµηθεί σε καλής, 

µέτριας και χαµηλής διαφοροποίησης [Κουµαντάκης 1995].  Συχνά, το 

αδενοκαρκίνωµα και AIS συνυπάρχουν µε CIN αλλοιώσεις [Maier & Norris 1980].  

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το ποσοστό των καρκίνων του τραχήλου, που 

ταξινοµούνται στα αδενοκαρκινώµατα έχει αυξηθεί σηµαντικά από το 9% στο 22%, 

ιδιαίτερα µάλιστα σε γυναίκες νεαρότερης ηλικίας, µικρότερες των 35 ετών [Milsom 

& Friberg 1983, Miller et al. 1993].  Η αύξηση αυτή εξηγείται πιθανά, λόγω της 

ελάττωσης των καρκινωµάτων πλακώδους επιθηλίου, από τους ελέγχους τραχηλικών 

επιχρισµάτων [Hopkins et al. 1987, Nieminen et al. 1995].  ∆υστυχώς, οι 

κυτταρολογικοί έλεγχοι έχουν µικρή αποτελεσµατικότητα στην αναγνώριση των 

αδενοκαρκινωµάτων, εξαιτίας της µη προσβασιµότητας των παθολογικών κυττάρων, 

λόγω της θέσης τους στον ενδοτράχηλο και προβληµάτων στον καθορισµό σταθερών 

κυτταρολογικών κριτηρίων για τις πρόδροµες αλλοιώσεις του αδενοκαρκινώµατος.  

Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχει πραγµατική αύξηση των αδενοκαρκινωµάτων, κάτι 

που µπορεί να σχετίζεται µε την πρόσληψη αντισυλληπτικών φαρµάκων, όµως τόσο 



 - 16 -

η συσχέτιση, όσο και τα αποτελέσµατα σχετικών µελετών είναι αντιφατικά [Brinton 

et al. 1990, Brinton 1992, Lacey et al. 1999].   

 

Και στους δύο τύπους καρκινωµάτων του τραχήλου, όπως και στις πρόδροµες µορφές 

τους ανιχνεύεται το DNA και RNA των ογκογόνων τύπων του ιού HPV [zur Hausen 

2000, zur Hausen 2002, Munoz et al. 2003].  Έτσι, έχει προταθεί ότι η ευαισθησία της 

κλινικής ανίχνευσης ασθενών, που κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκίνο τραχήλου θα 

βελτιωθεί σηµαντικά µε µια δοκιµασία ανίχνευσης του HPV DNA, µε µοριακές 

τεχνικές [Cuzick et al. 1995, Herrington 1995, Cuzick et al. 2003]. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Ο ιός του θηλώµατος του ανθρώπου, HPV 

Όλοι οι καρκίνοι στον άνθρωπο πιστεύεται πως ξεκινούν από µεταλλάξεις 

ογκογονιδίων, ογκοκατασταλτικών γονιδίων και γονιδίων που σχετίζονται µε την 

αναγνώριση βλαβών και επιδιόρθωση του DNA.  Οι µεταλλάξεις αυτές µπορεί να 

δηµιουργούνται de novo σε σωµατικά κύτταρα ή να έχουν κληρονοµηθεί.  Τα µέχρι 

σήµερα δεδοµένα για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, δεν δείχνουν να υπάρχει 

σηµαντική εµπλοκή κληρονοµικών παραγόντων, µόλο που κάποιοι ερευνητές έχουν 

αναφέρει συσχέτιση µε συγκεκριµένα αλληλόµορφα του µείζονος συµπλόκου 

ιστοσυµβατότητας (major histocompatibility complex, MHC), συγκεκριµένα των 

HLA-DQ3 και HLA-DR6 [Wank & Thomssen 1991, Helland et al. 1992, Wank et al. 

1992].  Πρόσφατα, αναφέρθηκε πως ο κίνδυνος για καρκίνο του τραχήλου αυξάνεται 

ως και επτά φορές, σε άτοµα οµόζυγα για το αλληλόµορφο που κωδικοποιεί για 

αργινίνη (Arg) του πολυµορφικού κωδικονίου 72, του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 

p53, έναντι αυτού που κωδικοποιεί για προλίνη (Pro) [Storey et al. 1998].  

Μεγαλύτερες σε µέγεθος συγκριτικές µελέτες ασθενών και γενικού πληθυσµού σε 

διαφορετικές χώρες, δεν επιβεβαίωσαν αυτή την συσχέτιση [Helland et al. 1998, 

Hildesheim et al. 1998, Josefsson et al. 1998, Minaguchi et al. 1998, Giannoudis et 

al. 1999].  Ωστόσο, ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αποτελεί σηµείο αναφοράς 

καθώς είναι ένας από τους λίγους ανθρώπινους καρκίνους, που συσχετίζονται ευθέως 

µε ένα µολυσµατικό παράγοντα.  Τα τελευταία χρόνια ένας µεγάλος αριθµός 

µελετών, χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, απέδειξε την 

εµπλοκή συγκεκριµένων τύπων του ιού HPV µε το καρκίνο του τραχήλου της µήτρας 

[Cho 2001].  Επιπλέον πρόσφατες µοριακές µελέτες έδειξαν τους πιθανούς 

µηχανισµούς µέσω των οποίων οι ογκογόνοι HPV συµβάλλουν στην κακοήθη 

νεοπλασία του τραχήλου. 

 

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας µπορεί κατά µία έννοια να θεωρείται µια 

µολυσµατική νόσος, όµως είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι από τα εκατοµµύρια των 

γυναικών που έχουν µολυνθεί από HPV, µόνο ένα µέρος αναπτύσσει τελικά καρκίνο.  

Αυτή η παρατήρηση δείχνει, πως στην πλειοψηφία των ασθενών το ανοσοποιητικό 
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σύστηµα παίζει σηµαντικό ρόλο, στον περιορισµό της ανάπτυξης και στην 

υποχώρηση των κυτταρικών αλλοιώσεων, που παράγονται από τον HPV.  Η χυµική 

ανοσία δεν φαίνεται να είναι εκείνη που αποτελεί τον κρίσιµο παράγοντα, ειδικά 

µάλιστα όταν ο ιός έχει µπει στο κύτταρο, όσο η ανοσολογική αντίδραση που γίνεται 

µε την µεσολάβηση κυττάρων [Altmann et al. 1994]. 

 

2.1 -  ∆οµικές ιδιότητες του HPV 

Τα σωµατίδια του ιού HPV έχουν εικοσαεδρικό σχήµα, µε διάµετρο 55 nm. 

Αποτελούνται από 72 καψοµερίδια καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο δοµικές 

πρωτεΐνες, την L1 και αντιπροσωπεύει το 80% του συνόλου των ιικών πρωτεϊνών και 

έχει µέγεθος 54-58 kD, και την L2 µε µέγεθος 63-78 kD [Σπαντίδος 1998].  Άλλες 

πρωτεΐνες που έχουν περιγραφεί για την κάψα του ιού φαίνεται πως είναι αποτέλεσµα 

τροποποιήσεων του L1 [Pfister & zur Hausen 1978].  Ο HPV δεν περιβάλλεται από 

φάκελο και περιέχει ένα δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA.  Το υπερελικωµένο DNA έχει 

µέγεθος περίπου 8 kb και µοριακό βάρος 52.000 kD.  Το περιεχόµενο του σε G+C 

ποικίλει από 36,5% ως 50% ανάλογα µε τον τύπο µε ένα µέσο όρο 42,6%.  Το 

γονιδίωµα του ιού αποτελεί περίπου το 12% του ιικού σωµατιδίου και είναι 

συνδεµένο µε χαµηλού µοριακού βάρους ιστόνες του κυττάρου ξενιστή [Pfister & zur 

Hausen 1978, Pfister et al. 1979]. 

 

Στο γονιδίωµα του ιού αναγνωρίζονται 9 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (open reading 

frame, ORF) και µια περιοχή που δεν κωδικοποιεί για πρωτεΐνες (non-coding region, 

NCR), γνωστή και σαν ανώτερη ρυθµιστική περιοχή (upper regulatory region, URR) 

ή µακριά ρυθµιστική περιοχή (long control region, LCR), µε µέγεθος περίπου 1 kb 

[Sherman et al. 1992].  Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται γραφικά το ιικό γονιδίωµα 

του HPV-16.  Το γονιδίωµα του ιού υποδιαιρείται λειτουργικά σε δύο κωδικοποιές 

περιοχές, που χωρίζονται µεταξύ τους από την LCR.  Τα ιικά ORFs διακρίνονται σε 

πρώιµα (early, E) και όψιµα (late, L), αναφορικά µε το αν εκφράζονται πριν (E) ή 

µετά (L) την αντιγραφή του ιικού DNA, κατά την διαδικασία του λυτικού κύκλου του 

ιού. 

 

Τα πιο πολλά από τα πρώιµα ORFs, είναι σηµαντικά για την αντιγραφή, την ρύθµιση 

της µεταγραφής και τον µετασχηµατισµό του κυττάρου ξενιστή.  Ωστόσο, το Ε4 



 - 19 -

φαίνεται πως είναι µια όψιµη πρωτεΐνη, η οποία εντοπίζεται στον κυτταροσκελετό 

του κυττάρου.  Κάποιες περιοχές όπως οι Ε1, Ε2 και L1 είναι πολύ συντηρηµένες 

στους διάφορους τύπους του ιού, ενώ κάποιες άλλες όπως η E2, E4, E5 και LCR δεν 

είναι [Sherman et al. 1992].  Μέχρι τώρα, φαίνεται πως όλα τα ORFs του HPV που 

κωδικοποιούν για πρωτεΐνες βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα DNA, ενώ η άλλη δεν 

κωδικοποιεί για κάτι.  Λόγω του µικρού µεγέθους του γονιδιώµατος του η κατανοµή 

των ORFs έχει µεγάλη σηµασία.  Τα µετάγραφα που παράγονται, υφίστανται απλή 

αλλά και εναλλακτική ωρίµανση, για αυτό οι πρωτεΐνες που παράγονται µπορεί να 

αποτελούν υβρίδια των διαφορετικών µεταγράφων του ίδιου ORF [Cripe et al. 1987, 

Cornelissen et al. 1990, Doorbar et al. 1991].  Κάθε ORF µπορεί να περιέχει 

πληροφορίες για περισσότερες από µία πρωτεΐνες και τουλάχιστον µια από τις 

πρώιµες πρωτεΐνες του HPV συνεκφράζεται µε τις όψιµες [Crum et al. 1990]. 

 

2.2 - Οι λειτουργίες των γονιδίων του HPV 

Το γονιδίωµα του ιού του θηλώµατος µεταγράφεται σαν µια µεγάλη και πολύπλοκη 

µεταγραφική µονάδα, µε πολλαπλούς υποκινητές και δύο θέσεις πολυαδενυλίωσης, 

µία πρώιµη (E) και µία όψιµη (L), η οποία υφίσταται εναλλακτική ωρίµανση.  Σαν 

αποτέλεσµα η γενετική πληροφορία ρυθµίζεται πολλαπλώς µετα-µεταγραφικά. 

 

Το ORF E1 είναι το µεγαλύτερο ORF και περίπου 60% του καρβοξυ-τελικού άκρου 

του είναι καλά συντηρηµένο, µεταξύ διαφορετικών τύπων HPV.  Κωδικοποιεί για µια 

πυρηνική πρωτεΐνη, µεγέθους 68-76 kD, µε µικρό χρόνο ζωής, που φωσφορυλιώνεται 

και στα δύο της άκρα [Santucci et al. 1990].  Η πρωτεΐνη αυτή είναι απαραίτητη για 

την ιική DNA αντιγραφή, καθώς προσδένεται στο σηµείο έναρξης της αντιγραφής 

του ιικού γονιδιώµατος στην LCR περιοχή [Stunkel & Bernard 1999].  Έχει δειχτεί 

ακόµη, πως προσδένει ATP καθώς και την πλήρους µεγέθους E2, η οποία ονοµάζεται 

και E2 διεγέρτης της µεταγραφής (E2 transcription transactivator, E2TA), ώστε να 

εντείνει την ιική µεταγραφή [Sverdrup et al. 1999].  Ωστόσο, κάποια προϊόντα 

εναλλακτικής ωρίµανσης αυτού του ORF, λειτουργούν σαν καταστολείς της 

µεταγραφής [Chiang et al. 1992].  Τέλος απώλεια της Ε1 έχει σαν συνέπεια να πάψει 

ο ιός να διατηρείται σαν επίσωµα και να ενσωµατώνεται στο DNA του ξενιστή [Tidy 

et al. 1989]. 
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Εικόνα 2.1:  (Α) Τρισδιάστατη αναπαράσταση του HPV. (B) ∆ιαγραµµατική 

απεικόνιση των ανοιχτών πλαισίων ανάγνωσης και των ώριµων mRNA του HPV-16.  

Οι αριθµοί αντιστοιχούν σε αριθµό νουκλεοτιδίου στην αλληλουχία DNA του ιού 

[Sherman et al. 1992]. 

 

 

Το Ε2 ORF έχει σαν κύριο ρόλο τη ρύθµιση της ιικής µεταγραφής καθώς συνδέεται 

στο DNA του ιού σε ειδικά E2 στοιχεία που βρίσκονται στο LCR.  Το Ε2 ORF 

κωδικοποιεί για τρεις πρωτεΐνες: την Ε2ΤΑ, που είναι ενεργοποιητής της 

µεταγραφής, µε µέγεθος από 40-58 kD, την Ε2ΤR, που είναι καταστολέας και την 
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Ε8/Ε2ΤR, που είναι επίσης καταστολέας [Gauthier et al. 1991].  Οι δύο τελευταίες 

πρωτεΐνες ανταγωνίζονται την E2TA για τις ίδιες DNA θέσεις πρόσδεσης.  Όταν ο ιός 

ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα του ξενιστή τότε τα ORF Ε1 και Ε2 χάνονται, µε 

αποτέλεσµα να αποκαταστέλλονται τα ORF Ε6 και Ε7 [Romanczuk & Howley 1992, 

Francis et al. 2000]. 

 

Το Ε3 ORF δεν υπάρχει στον HPV, παρά µόνο σε άλλους ζωικούς τύπους ιών 

θηλώµατος.  Στους ιούς αυτούς το E3 ORF επικαλύπτεται µε τα Ε2 και Ε4, όµως δεν 

είναι γνωστό αν παράγει κάποια πρωτεΐνη [Yang et al. 1985, Hermonat et al. 1988]. 

 

Το ORF Ε4 περιέχεται ολόκληρο εντός του E2.  Αντιπροσωπεύει το πλέον άφθονο 

mRNA στα καλοήθη θηλώµατα.  Οι πρωτεΐνες E4 βρίσκονται κυρίως στο 

κυτταρόπλασµα των επιφανειακών κερατινοκυττάρων.  Καθώς η έκφρασή του 

ελέγχεται από τον υποκινητή των όψιµων µεταγράφων, συνεκφράζεται µε την 

πρωτεΐνη L1 σε κύτταρα στις ζώνες του διαφοροποιηµένου επιθηλίου [Crum et al. 

1990].  Τουλάχιστον 8 διαφορετικές πρωτεΐνες E4 έχουν µέχρι σήµερα αναφερθεί, οι 

οποίες πιθανά καθορίζουν τον επιθηλιοτροπισµό του ιού του θηλώµατος [Doorbar et 

al. 1986, Doorbar et al. 1989, Doorbar et al. 1990].  Έχει βρεθεί ακόµη πως 

αλληλεπιδρούν µε κυττοκερατίνες, προκαλώντας κατάρρευση του δικτύου των 

ενδιάµεσων ινιδίων κατά τον λυτικό κύκλο του ιού, υποβοηθώντας έτσι την έξοδο 

των νεοσχηµατισµένων ιικών σωµατιδίων [Doorbar et al. 1991, Nicholls et al. 2001, 

Middleton et al. 2003, Wang et al. 2004, Doorbar 2005]. 

 

Το ORF Ε5 κωδικοποιεί για µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη, που προάγει τον κυτταρικό 

µετασχηµατισµό [Leechanachai et al. 1992].  ∆ιαθέτει ένα πολύ υδρόφοβο αµινο-

τελικό άκρο και ένα υδρόφιλο καρβοξυ-τελικό άκρο, που προάγει την σύνθεση DNA 

[Xu et al. 1993].  Είναι ένα από τα λιγότερο συντηρηµένα ORF µεταξύ των ιών του 

θηλώµατος και συχνά δεν έχει κωδικόνιο έναρξης.  Εκφράζεται κατά τον λυτικό 

κύκλο και πιθανά η λειτουργία της αποσκοπεί στην ταχεία επέκταση ενός 

µολυσµένου κυττάρου σε κλώνο.  Αυτό το πλαίσιο ανάγνωσης συχνά χάνεται σε 

κύτταρα καρκίνου τραχήλου της µήτρας, κάτι που δείχνει πως δεν έχει κρίσιµο ρόλο 

στην διατήρηση του καρκινικού φαινοτύπου [Schwarz et al. 1985].  Η E5, η 

µικρότερη πρωτεΐνη που έχει περιγραφεί ως σήµερα ικανή να προκαλεί 

µετασχηµατισµό κυττάρων, εντοπίζεται στο σύστηµα Golgi και στην πλασµατική 
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µεµβράνη [Burkhardt et al. 1989].  Προκαλεί ακόµη αύξηση των δερµατικών 

ινοβλαστών στα θηλώµατα.  Η πρωτεΐνη Ε5 του HPV-16 συνεργάζεται µε την Ε7 και 

διεγείρει τα επιθηλιακά κύτταρα να αυξηθούν παρουσία του αυξητικού παράγοντα 

EGF.  Οι E5 πρωτεΐνες µπορούν επίσης να µειώνουν τα επίπεδα των υποδοχέων του 

EGF, να ενισχύουν την διέγερση από αυξητικούς παράγοντες και να αυξάνουν τα 

επίπεδα έκφρασης των γονιδίων c-fos και c-jun [Leechanachai et al. 1992, Pim et al. 

1992, Straight et al. 1993].  Φαίνεται τέλος πως δεν υπάρχουν διαφορές στη 

λειτουργία των E5 των χαµηλού και υψηλού κινδύνου τύπων του HPV. 

 

Οι περισσότερο µελετηµένες πρωτεΐνες του HPV είναι οι Ε6 και Ε7 εξαιτίας της 

ογκογονικής τους δράσης, όπως υποδεικνύεται από την παρουσία τους σε καρκινικές 

σειρές τραχήλου της µήτρας και στις βιοψίες [Schwarz et al. 1985].  Οι δύο αυτές 

πρωτεΐνες µπορούν να αθανατοποιήσουν πολλές ανθρώπινες κυτταρικές σειρές 

δρώντας σε συνέργια ή µεµονωµένα [Hawley-Nelson et al. 1989, Munger et al. 1989, 

McDougall 1994].  Οι ιδιότητές τους ως προς τη πρόσδεση σε κυτταρικές πρωτεΐνες 

και τις λειτουργίες τους παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.1 και 2.2. 

 

Το ORF Ε6 κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη που µετασχηµατίζει κύτταρα, µε µέγεθος 

16-19 kD.  Η πρωτεΐνη αυτή περιέχει τέσσερα µοτίβα Cys–X–X–Cys, θέσεις στις 

οποίες µπορεί να δεσµευτεί ψευδάργυρος και να λειτουργήσουν για πρόσδεση στο 

DNA [Kanda et al. 1991].  Η πρωτεΐνη Ε6 στους ιούς HPV υψηλού κινδύνου 

προσδένεται στην ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη TP53 και στην UBE3A, ουβικιτίνη 

πρωτεϊνική δεσµάση, και έτσι οδηγεί την TP53 προς καταστροφή από το 

πρωτεόσωµα [Werness et al. 1990, Scheffner et al. 1993].  Η καταστροφή της TP53 

όµως δεν είναι απαραίτητη για να πετύχει η Ε6 την αθανατοποίηση κυττάρων 

[Kiyono et al. 1997].  Αποτελεί µια από τις κύριες αιτίες εκδήλωσης γενωµικής 

αστάθειας στα κύτταρα που έχουν µολυνθεί από υψηλού κινδύνου HPV, η οποία έχει 

σοβαρές συνέπειες προκαλώντας πολλές µεταλλάξεις [White et al. 1994, Havre et al. 

1995, Reznikoff et al. 1996].  Παράλληλα η παρουσία της πρωτεΐνης Ε6 προκαλεί 

την ενσωµάτωση στο γονιδίωµα του κυττάρου ξενιστή ξένου DNA [Kessis et al. 

1996].  Άλλη σηµαντική δράση της Ε6 αποτελεί η συµβολή της, στην εµπόδιση της 

ουβικιτίωσης και αποικοδόµησης της Blk κινάσης της τυροσίνης, µέλος της 

οικογένειας των src κινασών, πράγµα που οδηγεί σε σταθεροποίηση της τελευταίας 

και διέγερση προς µίτωση [Oda et al. 1999].  Η παρατήρηση αυτή εξηγεί µερικά τις 
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διεγερτικές για κυτταρική διαίρεση και αύξηση, δράσεις της E6 από τους υψηλού 

κινδύνου τύπου ιούς HPV. 

 

Επιπλέον η Ε6 δείχνει εξαιρετικό πλειοτροπισµό, ως προς την ικανότητά της να 

δεσµεύεται σε άλλες πρωτεΐνες του κυττάρου ξενιστή, όπως την RCN2, που δεσµεύει 

ιόντα ασβεστίου [Chen et al. 1995] ή την PXN, παξιλλίνη που εµπλέκεται στην 

προσκόλληση των κυττάρων στο υπόστρωµα [Tong & Howley 1997, Vande Pol et al. 

1998] καθώς και την DLG1, ανθρώπινη οµόλογη των δίσκων της Drosophila, που 

είναι µια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη [Kiyono et al. 1997], ή την SIPA1L1, που 

επίσης είναι διεγερτικό σήµα προς κυτταρική διαίρεση [Gao et al. 1999].  Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις µπορεί να έχουν σοβαρές λειτουργικές συνέπειες για τα κύτταρα 

που εκφράζουν την πρωτεΐνη Ε6, οι περισσότερες από τις οποίες µέχρι σήµερα δεν 

έχουν πλήρως κατανοηθεί. 

 

Μια σηµαντική παρατήρηση αναφέρει την σχεδόν πλήρη απουσία του αναστολέα της 

εξαρτωµένης από κυκλίνη κινάσης 2Α (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, 

melanoma p16, inhibits CDK4, CDKN2A) σε ουροεπιθηλιακά κύτταρα, 

αθανατοποιηµένα από την Ε6 του ιού HPV-16 [Reznikoff et al. 1996].  Ανάλογο 

φαινόµενο έχει παρατηρηθεί σε κερατινοκύτταρα τραχήλου, αθανατοποιηµένα από 

αµφίτροπους ρετροϊούς, που εκφράζουν την Ε6 [zur Hausen 2000].  Τα 

αποτελέσµατα αυτά, καταδεικνύουν µια εξισορροπιστική λειτουργία της CDKN2A 

έναντι της Ε6.  Σε κύτταρα µολυσµένα από υψηλού κινδύνου HPV παρατηρείται 

αύξηση της σύνθεσης CDKN2A, πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα πως η Ε7 δρα 

αντιρροπιστικά για να ξεπεράσει τα ανασταλτικά αποτελέσµατα της CDKN2A.  Στην 

περίπτωση µάλιστα αυτή, τα σύµπλοκα κυκλίνης D (cyclin D, CCND1) µε την 

εξαρτώµενη από κυκλίνη κινάση 4 (cyclin dependent kinase 4, CDK4) διασπώνται 

και αντικαθίστανται από σύµπλοκα CCND1-CDKN2A [Xiong et al. 1996, Sano et al. 

1998].
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Πίνακας 2.1: Κυτταρικές πρωτεΐνες που προσδένονται µε τις Ε6 και Ε7 

Ιική Ογκοπρωτεΐνη Κυτταρική πρωτεΐνη Αναφορά 
   

TP53, tumor protein p53, Li-
Fraumeni syndrome [Werness et al. 1990] 

UBE3A, ubiquitin protein ligase 
E3A, HPV E6-associated 

protein  
[Scheffner et al. 1993] 

RCN2, reticulocalbin 2, EF-
hand calcium binding domain [Chen et al. 1995] 
DLG1, discs, large homolog 1 

(Drosophila) [Kiyono et al. 1997] 

PXN, paxillin [Tong & Howley 1997, 
Vande Pol et al. 1998] 

ISGF3, interferon-stimulated 
transcription factor 3 [Ronco et al. 1998] 

BAK1, BCL2-antagonist/killer 
1 [Thomas & Banks 1999] 

Ε6 

SIPA1L1, signal-induced 
proliferation-associated 1 like 1 [Gao et al. 1999] 

   
RB1, retinoblastoma 1 

(including osteosarcoma) [Dyson et al. 1989] 
RBL1, retinoblastoma-like 1 

(p107) [Dyson et al. 1992] 
RBL2, retinoblastoma-like 2 

(p130) [Dyson et al. 1992] 
E2F1, E2F transcription factor 1 [Arroyo et al. 1993] 

CCNA2, Cyclin A [Arroyo et al. 1993] 
CDK3, cyclin-dependent kinase 

3, histone H1 kinase [Davies et al. 1993] 
TBP, TATA-box binding 

protein [Massimi et al. 1996] 
CCNE1, Cyclin E1 [McIntyre et al. 1996] 

Subunit 4 (S4) adenosine 
triphosphatase 

[Berezutskaya & Bagchi 
1997] 

JUN, v-jun sarcoma virus 17 
oncogene homolog [Nead et al. 1998] 

DNAJA3, DnaJ (Hsp40) 
homolog, subfamily A, member 

3, hTid-1 
[Schilling et al. 1998] 

Mi2, histone deacetylase 
complex, chromodomain 

helicase DNA binding 
[Brehm et al. 1999] 

PKM2, pyruvate kinase, 
muscle, M2-pyruvate kinase [Zwerschke et al. 1999] 

Ε7 

RBBP4P, chromatin assembly 
factor 1 p48 subunit, 

retinoblastoma binding protein 
p48 

[Barnard & McMillan 
1999] 
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Πίνακας 2.2: Λειτουργίες των Ε6 και Ε7 υψηλού κινδύνου HPV 

Ιική Ογκοπρωτεΐνη Λειτουργία Αναφορά 
   

Αθανατοποίηση κυττάρων [Band et al. 1990] 
∆έσµευση µε TP53 και UBE3A 
που έχει σαν αποτέλεσµα την 

καταστροφή της TP53 

[Werness et al. 1990, 
Scheffner et al. 1993] 

Αντιαποπτωτική δράση [Werness et al. 1990, 
Thomas & Banks 1999] 

Γενωµική αστάθεια [White et al. 1994] 
Ενίσχυση µεταλλάξεων και 

ενσωµάτωσης ξένου DNA στο 
γονιδίωµα,  

[Havre et al. 1995, Kessis 
et al. 1996] 

Ενεργοποίηση της τελοµεράσης [Klingelhutz et al. 1996] 

Ε6 

Παρεµπόδιση των λειτουργιών 
της ιντερφερόνης [Ronco et al. 1998] 

   
Αθανατοποίηση κυττάρων [Munger & Phelps 1993] 
Ενεργοποίηση CCNE1 και 
CCNA2, κυκλίνες Ε και Α 

[Arroyo et al. 1993, 
Zerfass et al. 1995] 

Απενεργοποίησης RB1 και 
συναφών (RBL1 και RBL2) 

πρωτεϊνών 

[Dyson et al. 1989, Dyson 
et al. 1992] 

Επαγωγή απόπτωσης [Puthenveettil et al. 1996] 
Παρεµπόδιση των αναστολέων 
των κυκλινο-εξαρτώµενων 

κινασών 

[Funk et al. 1997, Jones et 
al. 1997] 

Ενίσχυση µεταλλάξεων και 
ενσωµάτωσης ξένου DNA στο 

γονιδίωµα 

[Kessis et al. 1996, 
Reznikoff et al. 1996] 

Ε7 

Καταστροφή της κινάσης 
τυροσίνης Blk [Oda et al. 1999] 

   
 

∆ύο ακόµη λειτουργίες της Ε6 επηρεάζουν την δράση της σαν ογκοπρωτεΐνη.  Η Ε6 

µεσολαβεί στην εξουδετέρωση της TP53 δρώντας αντιαποπτωτικά [Werness et al. 

1990].  Ταυτόχρονα όµως, εξουδετερώνει µια ακόµη προαποπτωτική πρωτεΐνη, την 

BAK, µέλος της οικογένειας BCL2 [Thomas & Banks 1998, Thomas & Banks 1999].  

Η άλλη λειτουργία της, αφορά την ενεργοποίηση της τελοµεράσης του ξενιστή 

[Klingelhutz et al. 1996]. Αυτή της η δράση σχετίζεται µε το φαινόµενο της απώλειας 

της ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity, LOH) στα χρωµοσώµατα 3p και 10p, 

πράγµα που αντιπροσωπεύει ένα όψιµο γεγονός, στην πορεία προς την 

αθανατοποίηση των κυττάρων [Steenbergen et al. 1996]. 
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Ακόµη αξίζει να σηµειωθεί πως η υψηλού κινδύνου ιοί HPV, κωδικοποιούν εκτός 

από την πλήρους µεγέθους Ε6 για δύο ακόµη πρωτεΐνες, από τις οποίες λείπουν 

αµινοξέα σε σχέση µε την Ε6.  Οι πρωτεΐνες αυτές, Ε6*Ι και Ε6*ΙΙ, παράγονται µε 

διαφορική ωρίµανση του RNA µεταγράφου Ε6/Ε7 [Cornelissen et al. 1990].  

Πρόσφατα έχει αναφερθεί πως τα επίπεδα της έκφρασης των Ε6*Ι και Ε6*ΙΙ µπορεί 

να έχουν προγνωστική σηµασία, σαν δείκτες της εξέλιξης των CIN [McNicol et al. 

1995]. 

 

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως οι δύο πιο σηµαντικές λειτουργίες της Ε6 είναι η 

µεταλλαξογόνος και η αντιαποπτωτική της δράση.  Και στις δύο αυτές λειτουργίες 

της, η Ε6 χρησιµοποιεί ενδοκυττάριους µηχανισµούς για να οδηγήσει σε κυτταρικό 

µετασχηµατισµό.  Εξαιτίας της δέσµευσής της και της επακόλουθης εξουδετέρωσης 

της TP53, το σηµείο ελέγχου του κυτταρικού κύκλου για το πέρασµα από την φάση 

G1 στην φάση S, πραγµατοποιείται ακόµη και σε κύτταρα µε βλάβες στο DNA.  

Ακόµη, µέσω άλλων βιοχηµικών µονοπατιών η έκφραση της Ε6 µπορεί να οδηγήσει 

σε αθανατοποίηση ανθρώπινα κύτταρα.  Η αθανατοποίηση όµως των κυττάρων από 

την Ε6 έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλο αριθµό τροποποιήσεων στο κύτταρο ξενιστή, µια 

από της οποίες είναι η ενεργοποίηση της τελοµεράσης. 

 

Το ORF Ε7 κωδικοποιεί για µια ακόµη πυρηνική, µετασχηµατιστική, 

φωσφοπρωτεΐνη, η οποία δρα πλειοτροπικά όπως η Ε6.  Το καρβοξυ-τελικό άκρο της 

περιλαµβάνει ένα τµήµα, που συνδέεται µε ψευδάργυρο, το οποίο µπορεί να 

αντικατασταθεί από την οµόλογη αλληλουχία της Ε6, χωρίς αλλαγή της λειτουργίας 

του [Mavromatis et al. 1997].  Έτσι, φανερώνεται µια στενή σχέση ανάµεσα στις δύο 

αυτές πρωτεΐνες.  Η πιο σηµαντική δράση της πρωτεΐνης Ε7 είναι η σύνδεσή της µε 

την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος (retinoblastoma including osteosarcoma, RB1) 

και τις οµόλογες της pocket πρωτεΐνες (retinoblastoma-like 1, p107, RBL1 και 

retinoblastoma-like 2, p130, RBL2) [Dyson et al. 1989, Dyson et al. 1992].  Αυτή η 

σύνδεση οδηγεί σε φωσφορυλίωση των κυτταρικών αυτών πρωτεϊνών, που ενισχύει 

την αποικοδόµησή τους µετά από ουβικιτίωση [Boyer et al. 1996].  Παράλληλα, µε 

τη δέσµευση αυτή, οι µεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας E2F 

απελευθερώνονται και ενεργοποιείται, έτσι, η µεταγραφή γονιδίων, που απαιτούνται 

για την κυτταρική διαίρεση και αύξηση [Bagchi et al. 1990, Bandara et al. 1991].  
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Υπό προϋποθέσεις, η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι απαραίτητη για την λειτουργία 

της Ε7 προς την αθανατοποίηση κυττάρων [Jewers et al. 1992]. 

 

Άλλες λειτουργίες της Ε7 επηρεάζουν την ογκογόνο δράση της πρωτεΐνης.  

Μεταλλάξεις στο τµήµα της Ε7 που συνδέεται µε ψευδάργυρο και το οποίο δεν 

χρειάζεται για την πρόσδεση στην RB1, έχουν σαν συνέπεια την απώλεια των 

ογκογόνων ιδιοτήτων της Ε7 [Brehm et al. 1999].  Η περιοχή αυτή δεσµεύει µια 

πρωτεΐνη του συµπλόκου της αποακετυλάσης των ιστονών, την Mi2β, κάτι που 

συνδέει την Ε7 µε την αποακετυλίωση [Bandara et al. 1991].  Η δέσµευση της Ε7 

στην κινάση της ιστόνης H1 κατά το πέρασµα από την φάση G2 στην φάση Μ του 

κυτταρικού κύκλου επίσης δεν συνδέεται µε την δέσµευση στην RB1 [Davies et al. 

1993].  Μεταλλαγµένες Ε7 πρωτεΐνες οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν µε την κινάση 

αυτή δεν µπορούν να προκαλέσουν κυτταρικό µετασχηµατισµό.  Μια ακόµη 

ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση της Ε7 είναι µε το ένζυµο PKM2, την Μ2-κινάση του 

πυροσταφυλλικού οξέος, που τροποποιεί την ενεργότητά της [Zwerschke et al. 1999].  

Άλλες αλληλεπιδράσεις της Ε7 µε κυτταρικές πρωτεΐνες, όπως φαίνονται στον 

Πίνακα 2.1, µένει να διερευνηθούν. 

 

Η Ε7 πρωτεΐνη έχει µικρό χρόνο ηµιζωής στο κυτταρόπλασµα και η έκφρασή της 

επηρεάζεται από το ορµονικό περιβάλλον των κυττάρων [Selvey et al. 1994].  Η Ε7 

πρωτεΐνη των υψηλού κινδύνου HPV ιών έχει βρεθεί σε σύµπλοκα µε τις κυκλίνες Ε 

και Α (cyclin E, CCNE1 και cyclin A, CCNA2) [Arroyo et al. 1993, McIntyre et al. 

1996].  Τα δύο αυτά σύµπλοκα διαθέτουν ενεργότητα κινάσης.  Η ενεργοποίηση της 

CCNE1, που ακολουθείται από την ενεργοποίηση της CCNA2, πραγµατοποιείται µε 

την µεσολάβηση αλληλουχιών της Ε7, απαραίτητων για τον µετασχηµατισµό των 

κυττάρων [Zerfass et al. 1995].  Μια ακόµη αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Ε7 αφορά 

την σύνδεσή της µε έναν µεταγραφικό παράγοντα της οικογένειας AP-1 [Xiong et al. 

1996].  Η είσοδος του κυττάρου στην φάση S του κυτταρικού κύκλου, που επάγεται 

από την πρωτεΐνη Ε7, δεν συνοδεύεται από ενεργοποίηση της CCND1, πιθανά 

εξαιτίας του σχηµατισµού του συµπλόκου CCND1/CDKN2A, σε κύτταρα που έχουν 

µολυνθεί από υψηλού κινδύνου HPV [Xiong et al. 1996].  Η δέσµευση της Ε7 στον 

JUN και στην πρωτεΐνη που προσδένεται στο TATA-box (TBP), καταδεικνύει τις 

πολύπλοκες σχέσεις της Ε7, αναφορικά µε τον έλεγχο της κυτταρικής µεταγραφής 

[Massimi et al. 1996, Nead et al. 1998].  Μια άλλη σηµαντική δράση της Ε7, είναι η 
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απενεργοποίηση των αναστολέων των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών p21CIP-1 

(cyclin-dependent kinase inhibitor 1A, CDKN1A) και p27KIP-1 (cyclin-dependent 

kinase inhibitor 1B, CDKN1B) [Zerfass-Thome et al. 1996, Funk et al. 1997, Jones et 

al. 1997].  Η αλληλεπίδραση αυτή, αποσυνδέει τις λειτουργίες των CDKs και των 

CDKNs και θεωρείται σαν κύριος παράγοντας διέγερσης της κυτταρικής διαίρεσης 

στα µολυσµένα από HPV κύτταρα. 

 

Σε αντίθεση µε την πρωτεΐνη Ε6, η Ε7 ευαισθητοποιεί τα κύτταρα µε λειτουργική 

TP53 προς απόπτωση [Puthenveettil et al. 1996, Iglesias et al. 1998, Magal et al. 

1998, Stoppler et al. 1998].  Σε κύτταρα µε µεταλλαγµένη TP53 η έκφραση της Ε7 

έχει αντιαποπτωτικό αποτέλεσµα [Magal et al. 1998].  Σε κερατινοκύτταρα σε 

καλλιέργειες, που έχουν υποστεί βλάβη, µετά από επαγωγή της TP53, επιζούν, όταν 

εκφράζεται η Ε7 του HPV-16 [Demers et al. 1994].  Τέλος όπως και η Ε6, η Ε7 

καταστέλλει την λειτουργία των βιοχηµικών µονοπατιών της ιντερφερόνης [Barnard 

& McMillan 1999]. 

 

Η έκφραση υψηλού κινδύνου HPV Ε7, ενισχύει την ενσωµάτωση ξένου DNA στο 

γενετικό υλικό του ξενιστή και προάγει µε αυτόν τον τρόπο την µεταλλαξογένεση 

αλλά και την ευαισθησία σε χηµικά µεταλλαξογόνα [White et al. 1994, Kessis et al. 

1996, Reznikoff et al. 1996].  Ο µηχανισµός ωστόσο, που βρίσκεται πίσω από αυτή 

τη λειτουργία είναι ελάχιστα γνωστός. 

 

Η Ε7 διαταράσσει, όπως και η Ε6, το πέρασµα από τη φάση του κυτταρικού κύκλου 

G1 στη φάση S, πιθανά δια της αλλαγής στην ρύθµιση της CCNE1 [Martin et al. 

1998].  Η φωσφορυλίωση της Ε7 από την κινάση της καζεΐνης ΙΙ, είναι ανάλογη µε 

την φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης Ε1Α του αδενοϊού και ενισχύει κάποιες από τις 

λειτουργίες της [Firzlaff et al. 1989, Massimi et al. 1996].  Η Ε7 όµως δεν 

ενεργοποιεί την κυτταρική τελοµεράση σε αντίθεση µε την Ε6, µόλο που τα 

αθανατοποιηµένα από Ε7 κύτταρα, παρουσιάζουν µερική αποκατάσταση του µήκους 

των τελοµερών τους [Stoppler et al. 1997]. 

 

Εν κατακλείδι, η Ε7 είναι ένας ισχυρός καταστολέας κάποιων αναστολέων των 

κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών, απενεργοποιεί την RB1 και τις άλλες pocket 

πρωτεΐνες, προδιαθέτει τα κύτταρα για µεταλλάξεις, παρά την ευαισθητοποίησή τους 



 - 29 -

για απόπτωση, ενώ είναι ικανή να αθανατοποιήσει µια ποικιλία κυτταρικών σειρών.  

Η τελευταία της ιδιότητα συνδέεται µε την παρουσία µεταλλαγµένης TP53 στις 

σειρές αυτές. 

 

Παρόλο που οι πρωτεΐνες Ε6 και Ε7 µπορούν να αθανατοποιήσουν ποικίλου τύπου 

ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ανεξάρτητα, η συνεργιστική τους δράση οδηγεί σε 

πολύ πιο δυναµικό αποτέλεσµα.  Η µερική απενεργοποίηση του TP53 ελέγχου και της 

απόπτωσης από την Ε6, το ξεπέρασµα της αναστολής του CDKN2A στην Ε6 από την 

Ε7, και η λειτουργική απενεργοποίηση των RB, CDKN1A και CDKN1B από την Ε7, 

αποτελούν γεγονότα κλειδιά κατά την συνεργασία τους. 

 

Πολλές σειρές πειραµάτων συνηγορούν, στο ότι η σύγχρονη λειτουργία των Ε6 και 

Ε7 είναι απαραίτητη για την διατήρηση, είτε του αθανατοποιηµένου χαρακτήρα, είτε 

του κακοήθους φαινοτύπου των καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της µήτρας [zur 

Hausen 1996].  Ωστόσο, µεγάλος αριθµός µελετών καταδεικνύει, πως ούτε από µόνα 

τους τα Ε6, Ε7, ούτε µαζί δεν είναι αρκετά για να µετατρέψουν φυσιολογικά κύτταρα 

σε αθανατοποιηµένα ή καρκινικά [Crook et al. 1988, Chen et al. 1993, Storey et al. 

1995]. 

 

Τα ORF L1 και L2 κωδικοποιούν για τις δύο δοµικές πρωτεΐνες του ιού HPV, που 

συναρµολογούνται στο εικοσαεδρικό καψίδιό του.  Το καψίδιο έχει µια σειρά από 

λειτουργίες, όπως να προστατεύει το ιικό γονιδίωµα και να οδηγεί το σωµατίδιο του 

ιού στους σωστούς κυτταρικούς υποδοχείς.  Η L1 πρωτεΐνη οµοπολυµερίζεται σε 

πενταµερή καψοµερή και 72 από αυτά συναρµολογούνται στο καψίδιο του ιού σε µια 

συµµετρία T=7 [Baker et al. 1991].  Η L2 πιθανολογείται πως παίζει ρόλο στην 

σταθεροποίηση της δοµής του καψιδίου [Hagensee et al. 1993]. 

 

Η περιοχή LCR εντοπίζεται µεταξύ του τέλους του ORF L1 και την αρχή του ORF 

E6.  Μολονότι δεν κωδικοποιεί για πρωτεΐνες, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 

ρύθµιση της ιικής µεταγραφής.  Περιέχει τον ιικό υποκινητή, τις αλληλουχίες 

ενισχυτές της µεταγραφής των ιικών γονιδίων, καθώς και την θέση έναρξης της 

αντιγραφής (origin of replication, ori) του DNA του HPV.  Η LCR έχει περιοχές 

πλούσιες σε A+T και θέσεις πρόσδεσης των κυτταρικών µεταγραφικών παραγόντων 

NF1, AP1, NFA, oct-1, oct-2 και PVF1 [Chan et al. 1990, Chong et al. 1991, Morris 
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et al. 1993], όπως και για τον ιικό ρυθµιστή της µεταγραφής E2.  Ακόµη στην 

περιοχή LCR έχουν βρεθεί στοιχεία ενισχυτών προγεστερόνης και 

γλυκοκορτικοειδών ορµονών [Chan et al. 1990]. 

 

2.3 -  Ταξινόµηση των ιών HPV 

Οι ιοί του θηλώµατος του ανθρώπου (human papillomavirus, HPV) ταξινοµούνται 

κάτω από το γένος Papillomavirus και αρχικά µαζί µε τους ιούς πολυοµαϊούς 

(polyomavirus) αποτελούσαν την οικογένεια των παποβαϊών (papovavirus), 

Papovaviridae [Σπαντίδος 1998].  Οι τοποθέτηση των δύο αυτών γενών στην ίδια 

οικογένεια στηρίζεται στη δοµή του καψιδίου τους και στο ότι περιέχουν δίκλωνο 

κυκλικό µόριο DNA, σαν γενετικό υλικό.  Σήµερα οι HPV θεωρούνται ανεξάρτητη 

οικογένεια, Papillomaviridae.  Στην οικογένεια αυτή περιλαµβάνονται 17 γένη τα: 

Papillomavirus (όπως ο ιός CRPV των κουνελιών), Alpapapillomavirus (όπως οι ιοί 

HPV-32, 10, 61, 2, 26, 53, 18, 7, 16, 6, 34, 71), Betapapillomavirus (όπως οι ιοί HPV-

5, 9, 49, 50, 60), Gammapapillomavirus (όπως οι ιοί HPV-4 και οι ζωικοί BPV-1 των 

βοοειδών, και DPV των ελαφιών), Deltapapillomavirus (όπως ο ζωικός EEPV), 

Epsilonpapillomavirus (όπως ο BPV-5 των βοοειδών), Zetapapillomavirus (όπως ο 

EcPV των αλόγων), Etapapillomavirus (όπως ο ζωικός FcPV), Thetapapillomavirus 

(όπως ο ζωικός PePV), Iotapapillomavirus (όπως ο ζωικός MNPV), 

Kappapapillomavirus (όπως ο ROPV των κουνελιών), Lambdapapillomavirus (όπως 

ο COPV των σκύλων και ο FDPV των γατιών), Mupapillomavirus (όπως ο HPV-1 

και 63), Nupapillomavirus (όπως ο HPV-41), Xipapillomavirus (όπως ο BPV-3), 

Omikronpapillomavirus (όπως ο ζωικός PsPV), και Pipapillomavirus (όπως ο HaOPV 

των χάµστερ).  Η ταξινόµηση των ιών του θηλώµατος γίνεται µε κριτήριο την 

οµοιότητα µιας αλληλουχίας DNA, 291 bp, στο L1 ORF τους.  Έτσι, σαν νέο γένος 

θεωρείται µια ιική αλληλουχία, που δείχνει οµολογία µικρότερη από 90%, σαν είδος 

90% µε 98% και σαν τύπος 98% µε 100% µε βάση το ORF L1 [de Villiers et al. 

2004].  Αυτό το σύστηµα ταξινόµησης, καθώς στηρίζεται στα διαφορετικά αντιγόνα 

που παρουσιάζουν στην επιφάνεια τους τα ιικά σωµατίδια, µπορεί να διακρίνει ιούς, 

που προσβάλουν διαφορετικά είδη ή ιστούς, όµως δεν είναι δυνατό να εκτιµήσει το 

ογκογόνο δυναµικό τους, το οποίο στηρίζεται στα ORF E6 και E7. 
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Παρά την σηµαντική γενωµική τους ποικιλοµορφία, το γενετικό υλικό των ιών HPV, 

είναι αρκετά σταθερό.  Υπολογίζεται πως ο χρόνος που χρειάζεται για την καθιέρωση 

µιας σηµειακής µετάλλαξης σε µια περιοχή 300 bp γονιδιώµατος του HPV, είναι 

περίπου 12.000 χρόνια [Ho et al. 1993, Ong et al. 1993, Bernard et al. 1994].  

Σύµφωνα µε αυτό τον υπολογισµό, ο χρόνος που χρειάστηκε για να διαχωριστούν οι 

HPV-18 και HPV-45, δύο στενά συγγενικοί τύποι, ήταν ανάµεσα στα 200.000 µε 

500.000 χρόνια [Ho et al. 1993, Ong et al. 1993].  Φαίνεται µάλιστα πως οι δύο αυτοί 

τύποι HPV, µπορεί να προέρχονται από την Αφρική και να εξελίχθηκαν παράλληλα, 

σε µια εποχή που πιθανά ξεκίνησε το είδος του σύγχρονου ανθρώπου.  Έτσι, για πιο 

αποµακρυσµένα είδη HPV, ο διαχωρισµός µπορεί να ξεκίνησε εκατοµµύρια χρόνια, 

πριν από την εποχή του Homo erectus.  Οι διαφορετικοί τύποι του HPV πιθανά 

εξελίχθηκαν αλλά και ακολούθησαν τις µετακινήσεις των ανθρώπινων πληθυσµών 

στο χρόνο [Ho et al. 1993, Ong et al. 1993]. 

 

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα για τους ιούς του θηλώµατος 

εντατικοποιήθηκε σηµαντικά, αφού διαπιστώθηκε πως αποτελούν την πλέον 

σηµαντική οµάδα ιών, που σχετίζεται µε τη καλοήθη και κακοήθη νεοπλασία στον 

άνθρωπο [zur Hausen 1977].  Σαν αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας περισσότερα 

από 80 διαφορετικά στελέχη του ιού HPV έχουν ταυτοποιηθεί, από τα οποία περίπου 

40 µπορούν να µολύνουν το αναπαραγωγικό σύστηµα του ανθρώπου [de Villiers et 

al. 2004].  Οι διαφορετικοί τύποι του HPV που µολύνουν το αναπαραγωγικό 

σύστηµα του ανθρώπου διαχωρίζονται σε χαµηλού και υψηλού κινδύνου, µε κριτήριο 

την συχνότητα συσχέτισής τους µε το διηθητικό καρκίνο του τραχήλου [Munoz et al. 

2003].  Η κατάταξη αυτή βασίζεται κύρια σε µελέτες, που συγκρίνουν, τις συχνότητες 

εµφάνισης κάθε HPV τύπου σε οµάδες ασθενών µε καρκίνο, σε σχέση µε την 

αντίστοιχη συχνότητα εµφάνισης στην οµάδα ελέγχου.  Με δεδοµένη την γεωγραφική 

ανισοκατανοµή των HPV τύπων και την σπανιότητα κάποιων από αυτούς, δεν 

υπάρχει οµοφωνία ως προς την κατάταξη τους σαν χαµηλού ή υψηλού κινδύνου.  

Γενικά, εκτός των HPV-16 και 18, οι οποίοι θεωρούνται οι κατεξοχήν ογκογόνοι 

τύποι για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, µε συχνότητα εµφάνισης 55% και 

11% αντίστοιχα στους ασθενείς µε καρκίνο τραχήλου, οι τύποι 45, 31, 52, 33, 58, 35, 

59, 51, 56, 39, 73 και 82, µε συχνότητες 4,4%, 3,4%, 2,2%, 2,0%, 2,0%, 1,4%, 1,2%, 

0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,3%, και 0,3%, αντίστοιχα, θεωρούνται επίσης υψηλού κινδύνου 

τύποι [Munoz et al. 2003]. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Μεταγραφή από την RNA πολυµεράση III 
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες, που καθορίζουν την βιοσυνθετική 

ικανότητα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, είναι το µεταγραφικό δυναµικό της DNA 

εξαρτώµενης RNA πολυµεράσης ΙΙΙ (DNA-directed RNA polymerase III, POLR3).  

Η RNA πολυµεράση ΙΙΙ συνθέτει µια πλειάδα από µικρά µη µεταφραζόµενα RNA, 

όπως το 5S rRNA, τα tRNAs, τα U6 snRNA και 7SL, µόρια απολύτως αναγκαία για 

µια σειρά θεµελιακών για τη ζωή λειτουργιών, από την πρωτεϊνοσύνθεση και RNA 

ωρίµανση, ως την αναγνώριση του πεπτιδίου-οδηγητή στις πρωτεΐνες εκείνες που 

ενσωµατώνονται στις κυτταρικές µεµβράνες [White 1998].  Τα προϊόντα της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ έχουν βρεθεί να υπερεκφράζονται σε µετασχηµατισµένα κύτταρα 

και κακοήθεις ανθρώπινους όγκους [Scott et al. 1983, Carey et al. 1986, Chen et al. 

1997, Winter et al. 2000, Felton-Edkins & White 2002].  Αυτές οι παρατηρήσεις 

πιθανότατα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη άφθονων αποθεµάτων tRNAs και rRNA 

για την διατήρηση της κυτταρικής αύξησης [White 2004, White 2004].  Το δυναµικό 

της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, ρυθµίζεται από τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

RB1 και TP53, που αλληλεπιδρούν µε τον κεντρικό παράγοντα έναρξης της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ, TFIIIB [White et al. 1996, Larminie et al. 1997, Cairns & White 

1998, Brown et al. 2000, Crighton et al. 2003].  Έτσι στην περίπτωση του καρκίνου 

του τραχήλου της µήτρας, σαν αποτέλεσµα µόλυνσης από υψηλού κινδύνου HPV 

τύπους, οι οποίοι εκφράζουν τις E6 και Ε7 ογκοπρωτεΐνες, που εξουδετερώνουν RB1 

και TP53, η µελέτης της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, έχει ιδιαίτερη αξία [Daly 

et al. 2005]. 

 

3.1 - Ευκαρυωτικές RNA πολυµεράσες 

Οι ευκαρυωτικοί οργανισµοί διαθέτουν τρεις διαφορετικές πυρηνικές DNA 

εξαρτώµενες RNA πολυµεράσες, καθεµία από τις οποίες είναι υπεύθυνη για την 

σύνθεση µιας ξεχωριστής οµάδας απαραίτητων RNA προϊόντων [Chambon 1975].  

Έτσι, η RNA πολυµεράση Ι (DNA-directed RNA polymerase I, POLR1) συνθέτει τα 

5.8S, 18S και 28S ριβοσωµικά RNA (rRNAs), η RNA πολυµεράση II (DNA-directed 
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RNA polymerase II, POLR2) συνθέτει τα αγγελιοφόρα RNA (mRNAs) και τα 

περισσότερα µικρά πυρηνικά RNA (snRNAs), και τέλος η RNA πολυµεράση III 

(DNA-directed RNA polymerase III, POLR3) συνθέτει τα µεταφορικά RNA 

(tRNAs), το 5S rRNA και µια ποικιλία άλλων µικρότερων κυτταρικών και ιικών 

RNAs [Roeder & Rutter 1969, Weinmann et al. 1974, Chambon 1975, Weinmann et 

al. 1976, Parker & Roeder 1977, Rosa et al. 1981, Zieve 1981]. 

 

Οι τρεις διαφορετικές ευκαρυωτικές πυρηνικές RNA πολυµεράσες διαχωρίστηκαν 

αρχικά σε χρωµατογραφία DEAE Sephadex [Roeder & Rutter 1969].  Η ταξινόµησή 

τους στηρίχτηκε στις διαφορετικές χρωµατογραφικές τους ιδιότητες, στις απαιτήσεις 

τους σε άλατα και θερµοκρασία, µα περισσότερο στην διαφορετική τους ευαισθησία 

στην τοξίνη α-αµανιτίνη, ένα κυκλικό οκταπεπτίδιο που παράγεται από τα 

δηλητηριώδη µανιτάρια του γένους Amanita [Roeder & Rutter 1969, Kedinger et al. 

1970, Chambon 1975].  Η α-αµανιτίνη αναστέλλει την µεταγραφή στην φάση της 

επιµήκυνσης της νεοσυντιθέµενης RNA αλυσίδας, µε την παρέµβασή της στην 

κίνηση των πολυµερασών, αλλά δεν εµποδίζει τον σχηµατισµό του πρώτου 

φωσφοδιεστερικού δεσµού [de Mercoyrol et al. 1989].  Στα θηλαστικά, η RNA 

πολυµεράση ΙΙ είναι η πλέον ευαίσθητη στην α-αµανιτίνη (50% αναστολή στα 25 

ng/ml), η RNA πολυµεράση ΙΙΙ δείχνει ενδιάµεση ευαισθησία (50% αναστολή στα 20 

µg/ml) ενώ η RNA πολυµεράση Ι είναι πλήρως ανθεκτική στη δράση της [Schwartz 

et al. 1974].  Στο γένος Saccharomyces, η πολυµεράση ΙΙΙ είναι ανθεκτική, ενώ η Ι 

δείχνει ενδιάµεση ευαισθησία (50% αναστολή στα 300-600 µg/ml) και η ΙΙ είναι και 

πάλι η πλέον ευαίσθητη (50% στα 1 µg/ml) [Schultz & Hall 1976, Valenzuela et al. 

1976].  Αυτές οι διαφορές στην ευαισθησία στην α-αµανιτίνη, αποτελούν την βάση 

για την ταυτοποίηση, του ποια πολυµεράση είναι υπεύθυνη για την µεταγραφή ενός 

γονιδίου.  Μια βακτηριακή φυτοτοξίνη, η ταγκετιτοξίνη είναι επίσης διαθέσιµη για το 

σκοπό αυτό.  Η ουσία αυτή, που παράγεται από τo Pseudomonas syringae αναστέλλει 

την RNA πολυµεράση ΙΙΙ κατά προτίµηση, έναντι των RNA πολυµερασών Ι και ΙΙ 

[Steinberg et al. 1990]. 

 

Η RNA πολυµεράση ΙΙΙ είναι η µεγαλύτερη από τις πυρηνικές RNA πολυµεράσες, µε 

ένα µέσο µοριακό βάρος 600-700 kD [White 1998].  Αυτό αποτελεί πιθανά µια 

έκπληξη, µε δεδοµένο πως η RNA πολυµεράση ΙΙ µεταγράφει µια πολύ µεγαλύτερη 

και περισσότερο ποικίλη οµάδα γονιδίων, οπότε και θα περίµενε κανείς να έχει 
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µεγαλύτερη πολυπλοκότητα.  Επιπλέον η RNA πολυµεράση Ι, που µεταγράφει τον 

µικρότερο αριθµό γονιδίων, τα περίπου 400 αντίγραφα στους ανθρώπους των 

συστοιχιών rRNAs, συνεισφέρει στην συνολική πυρηνική µεταγραφή σε ποσοστό 

περίπου 70%, ενώ οι RNA πολυµεράσες ΙΙ και ΙΙΙ σε ποσοστό 20% και 10% 

αντίστοιχα [White 2005]. 

 

Είναι επίσης γνωστό από παλιά, πως η µεταγραφική ενεργότητα της RNA 

πολυµεράσης Ι εντοπίζεται σε διακριτές θέσεις στον πυρήνα του κυττάρου, στους 

πυρηνίσκους, οι οποίοι και θεωρούνται «εργοστάσια» παραγωγής ριβοσωµάτων. Το 

rRNA συντίθεται από την πολυµεράση I, στα ινώδους υφής κέντρα και 

συναρµολογείται στα ριβοσώµατα στις περιβάλλοντες κοκκώδεις περιοχές [Shaw & 

Jordan 1995].  Αυτό το χαρακτηριστικό της RNA πολυµεράσης Ι, αντιµετωπιζόταν 

σαν µια ιδιαιτερότητα, αλλά πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως και η µεταγραφή από 

της RNA πολυµεράσες ΙΙ και ΙΙΙ σε διακριτές θέσεις [Pombo et al. 1999].  

Συνεστιακή και ηλεκτρονική µικροσκοπία σε κύτταρα HeLa απέδειξε ότι η 

µεταγραφή της πολυµεράσης ΙΙΙ πραγµατοποιείται σε περίπου 2.000 διακριτές θέσεις 

στο νουκλεόπλασµα [Pombo et al. 1999].  Κάθε περιοχή έχει ακτίνα περίπου 20 nm 

και περιέχει κατά µέσο όρο 5 µόρια ενεργού RNA πολυµεράσης ΙΙΙ [Pombo et al. 

1999].  Η RNA πολυµεράση ΙΙ δεν βρίσκεται στις ίδιες θέσεις, αλλά λειτουργεί µόνη 

της σε άλλες, οι οποίες είναι περίπου 8.000 ανά HeLa κύτταρο [Pombo et al. 1999].  

Μολονότι τα µετάγραφα της RNA πολυµεράσης Ι και ΙΙ πιστεύεται ότι υφίστανται 

περαιτέρω επεξεργασία πολύ κοντά στις θέσεις σύνθεσής τους, η επεξεργασία των 

tRNAs, που είναι προϊόντα της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µπορεί να συµβαίνει στους 

πυρηνίσκους [Bertrand et al. 1998].  Έτσι, ανώριµα tRNAs βρίσκονται µε 

υβριδοποίηση in situ στους πυρηνίσκους του Saccharomyces cerevisiae [Bertrand et 

al. 1998].  Ακόµη, το RNA τµήµα της RNase P, που είναι επίσης προϊόν της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ και βοηθά στην ωρίµανση των pre-tRNAs, µπορεί να βρεθεί, τόσο 

στο πυρηνίσκο, όσο και στο νουκλεόπλασµα σε κύτταρα ζύµης ή θηλαστικών 

[Jacobson et al. 1997, Bertrand et al. 1998].  Η ωρίµανση των tRNAs στο ίδιο 

πυρηνικό διαµέρισµα όπου συντίθενται τα ριβοσώµατα, προσφέρει την δυνατότητα 

στο κύτταρο για συντονισµένη παραγωγή διαφορετικών στοιχείων της 

µεταφραστικής µηχανής [Paule & White 2000]. 
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Οι τρεις RNA πολυµεράσες είναι πολυπρωτεϊνικά µόρια αποτελούµενα από 17 

πρωτεϊνικές υποµονάδες, η ΙΙΙ, 14, η Ι και 12 η ΙΙ [White 2005].  Συµβατικά το όνοµα 

µιας υποµονάδας καθορίζεται από γράµµατα και αριθµούς.  Τα γράµµατα 

περιγράφουν, ποιας πολυµεράσης συστατικό είναι, Α για την RNA πολυµεράση Ι, Β 

για την ΙΙ και C για την ΙΙΙ, ενώ ο αριθµός δείχνει το µέγεθος της σε kD.  Για 

παράδειγµα µια πρωτεϊνική υποµονάδα µεγέθους 40 kD, που απαντάται στις RNA 

πολυµεράσες Ι και ΙΙΙ, αλλά όχι και στην ΙΙ, αναφέρεται σαν AC40.  Κατά έναν άλλο 

τρόπο, µια πρωτεϊνική υποµονάδα συµβολίζεται από τα αρχικά γράµµατα του είδους 

που εντοπίζεται, το συµβολισµό RP, για RNA πολυµεράση, το γράµµα Α, Β, C ή 

συνδυασµός τους για το είδος της πολυµεράσης και έναν αύξοντα αριθµό 

αντιστρόφως ανάλογου του µεγέθους σε kD του πεπτιδίου [Hu et al. 2002]. 

 

Οι φυσικές ιδιότητες των πυρηνικών RNA πολυµερασών είναι πολύ καλά 

συντηρηµένες στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, γεγονός που διευκόλυνε πολύ την 

αποµόνωσή τους σε διαφορετικούς οργανισµούς [Sepehri & Hernandez 1997].  

Κάποιες διαφορές που παρατηρούνται στην σύσταση των υποµονάδων των 

πολυµερασών, εξηγούνται πιθανά σαν αποτέλεσµα διαχωρισµού των επιµέρους 

συστατικών κατά την διαδικασία αποµόνωσής τους.  Εξάλλου η απόδειξη ότι ένα 

πολυπεπτίδιο, που συναποµονώνεται µε µια πολυµεράση, αποτελεί πράγµατι 

συστατικό της και δεν είναι επιµόλυνση, είναι δύσκολο να επιτευχθεί [Sklar & 

Roeder 1976, Roeder 1983, Sentenac 1985].  Ιδανικά, κάτι τέτοιο απαιτεί την 

αποδιάταξη και επαναδιάταξη του πολυµερούς µορίου, γενετική ανάλυση, ή απόδειξη 

πως η σύνδεση αντισώµατος σχεδιασµένου έναντι του πολυπεπτιδίου, επηρεάζει τη 

λειτουργία της πολυµεράσης [Sentenac 1985].  Έτσι, σηµαντική πρόοδος στην µελέτη 

των RNA πολυµερασών και στην κλωνοποίηση των συστατικών τους 

πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ειδικών αντισωµάτων για τα επιµέρους 

πολυπεπτίδια, αλλά και µε την ανάλυση γενετικών βιβλιοθηκών έκφρασης πεπτιδίων, 

µε ιχνηθέτες καθαρισµένες πρωτεΐνες, που επιβεβαιωµένα συµµετέχουν στην 

πολυµεράση [Buhler et al. 1980, Breant et al. 1983, Huet et al. 1985, Riva et al. 1986, 

Wang & Roeder 1997]. 
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3.2 - Η RNA πολυµεράση ΙΙΙ 

Η RNA πολυµεράση ΙΙΙ, όπως και οι Ι και ΙΙ, αποτελείται από δύο µεγάλες 

υποµονάδες τις C160 (POLR3A), της οποίας το γονίδιο εδράζεται στο 10q22-q23 

στον άνθρωπο, και C128 (POLR3B), που χαρτογραφείται στο 12q23.3, καθώς επίσης 

από µια σειρά από µικρότερες πρωτεΐνες, µε µέγεθος που ποικίλει από 10 ως 90 kD 

(Πίνακας 3.1) [Hu et al. 2002].  Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η διάταξη των 

υποµονάδων της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ στο S. cerevisiae.  Τα δύο µεγαλύτερα από τα 

πολυπεπτίδια της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, µοιάζουν ανοσολογικά µε τα αντίστοιχά 

τους των πολυµερασών Ι και ΙΙ [Buhler et al. 1980, Breant et al. 1983].  Επίσης, παρά 

τις διαφορετικές ιδιότητές τους και το γεγονός πως κάποιες υποµονάδες είναι 

µοναδικές για κάθε πολυµεράση, κάποια πολυπεπτίδια απαντώνται σε περισσότερες 

από µια RNA πολυµεράσες [Woychik et al. 1990, Sadhale & Woychik 1994, Hu et 

al. 2002]. 

 

 

 
Εικόνα 3.1:  ∆ιαγραµµατική διευθέτηση των πρωτεϊνικών υποµονάδων της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ στο S. cerevisiae [White 1998]. 

 

 

Όλα τα γονίδια, που κωδικοποιούν για υποµονάδες της RNA πολυµεράσης III, και 

έχουν κλωνοποιηθεί από το S. cerevisiae, είναι µοναδικά και απαραίτητα για τη ζωή 

[Gabrielsen & Sentenac 1991, Thuriaux & Sentenac 1992].  Το δεδοµένο αυτό, 

έρχεται σε αντίθεση µε το ότι κάποιες υποµονάδες της RNA πολυµεράσης ΙΙ, δεν 

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη στον ίδιο οργανισµό [Woychik et al. 1990, 

Young 1991]. 
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Πίνακας 3.1: Υποµονάδες RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

Υποµονάδες 
RNA 

πολυµεράσης 
III 

S. cerevisiae 

Μέγεθος 
(kD) 

Άλλη 
ονοµασία 

Αντίστοιχες 
υποµονάδες 

RNA 
πολυµεράσης 

II 
S. cerevisiae 

Υποµονάδες RNA 
πολυµεράσης III 

H. sapiens 

Μέγεθος 
(kD) 

% 
Αµινοξική 
οµολογία 

υποµονάδων 

       

C160 (ß'-like) 162.1 ScRPC1 RPB1 HsRPC1/RPC155 155.6 50 
(1,356/1,391) 

C128 (ß-like) 129.3 ScRPC2 RPB2 HsRPC2 127.6 63 
(1,115/1,133) 

C82 73.6 ScRPC3  HsRPC3/RPC62 60.5 22 (163/534) 
C53 46.6 ScRPC4  HsRPC4/RPC53 44.4 28 (134/398) 
C37 32.1 ScRPC5  HsRPC5 79.8 26 (160/708) 
C34 36.1 ScRPC6  HsRPC6/RPC39 35.6 26 (216/316) 
C31 27.7 ScRPC7  HsRPC7/RPC32 25.9 35 (44/223) 
C25 24.3 ScRPC8 RPB7 HsRPC8 22.9 42 (201/204) 
C17 18.6 ScRPC9 RPB4 HsRPC9/CGRP-RC 16.8 30 (122/148) 
C11 12.5 ScRPC10 RPB9 HsRPC10/RPC11 12.8 52 (108/108) 

AC40 ( -
like) 37.6 ScRPAC1 RPB3 HsRPAC1/RPA5,RPA39 38.6 47 (287/342) 

AC19 ( -
like) 16.1 ScRPAC2 RPB11 HsRPAC2/RPA9,RPA16 15.2 45 (119/133) 

ABC27 25.1 ScRPABC1 RPB5 HsRPABC1/RPB5,RPB25 24.6 42 (207/210) 
ABC23 ( -

like) 17.9 ScRPABC2 RPB6 HsRPABC2/RPB6,RPB14.4 14.5 72 (83/127) 

ABC14.5 16.5 ScRPABC3 RPB8 HsRPABC3/RPB8,RPB17 17.1 35 (147/150) 
ABC10  7.7 ScRPABC4 RPB12 HsRPABC4/RPB7.0 7.0 52 (42/58) 
ABC10ß 

 
8.2 

 
ScRPABC5 

 
RPB10 

 
HsRPABC5/RPB10,RPB7.6 

 
7.6 

 
73 (67/67) 

 
Τα α, β, β’ και ω δείχνουν την αντιστοίχηση υποµονάδων µε την E. coli.  Η στήλη του ποσοστού αµινοξικής 
οµολογίας των υποµονάδων της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ παρουσιάζει εντός της παρένθεσης τον αριθµό αµινοξέων 
στο S. cerevisiae / H. sapiens [Hu et al. 2002] 
 

Μεταλλάξεις στα C160, C82, C53, C34, C31 και C25 προκαλούν αναστολή της 

σύνθεσης tRNAs [Sweetser et al. 1987, Gudenus et al. 1988, Mosrin et al. 1990, Lee 

et al. 1991, Chiannilkulchai et al. 1992, Mann et al. 1992, Stettler et al. 1992].  

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η έκφραση του 5S rRNA, αναστέλλεται πολύ λιγότερο.  

Το γιατί η µεταγραφή των tRNAs είναι πολύ πιο ευαίσθητη από την µεταγραφή του 

γονιδίου για το 5S rRNA, στην µερική απενεργοποίηση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

δεν είναι γνωστό.  Πιθανά οφείλεται στο γεγονός πως τα 5S γονίδια µπορούν να 

προσκολλήσουν ακόµη και ελάχιστα µόρια πολυµεράσης, εξαιτίας της διαφορετικής 

σύστασης των µεταγραφικών τους συµπλόκων. 

 

Το γονίδιο C160 της µεγαλύτερης υποµονάδας της RNA πολυµεράσης III, 

κλωνοποιήθηκε από την Drosophila σε µελέτες µεταλλαξογένεσης µε το transposon P 
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[Searles et al. 1982].  Το C160 οκτώ περιοχές µε µεγάλη οµολογία, η οποίες 

ονοµάζονται a, b, c, d, e, f, g και h, µε την αντίστοιχη πρωτεΐνη B220 της RNA 

πολυµεράσης ΙΙ, την Α190 της RNA πολυµεράσης Ι και περιορισµένη οµολογία µε τη 

βακτηριακή β’ [Allison et al. 1985, Memet et al. 1988].  Το καρβοξυ-τελικό άκρο της 

πρωτεΐνης µπορεί να ανταλλαγεί χωρίς πρόβληµα µε το αντίστοιχο της Β220 

[Thuillier et al. 1996].  Οι δύο πρώτες περιοχές a και b, προς το αµινο-τελικό άκρο, 

φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα συντηρηµένες, ακόµη και συγκρίσει µε προκαρυωτικές 

DNA πολυµεράσες, καθώς συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν µια σχισµή, που 

περιέχει το ενεργό κέντρο του µορίου [Allison et al. 1985]. 

 

Από τα δεδοµένα της οµολογίας των υποµονάδων C160, B220 και A190 και 

συγκρίσεις των αλληλουχιών τους µε πολυµεράσες αρχαιοβακτηρίων, φαίνεται πως 

αρχικά πρέπει να υπήρχαν µόνο δύο πυρηνικές RNA πολυµεράσες εξελικτικά, η µία 

ήταν πρόδροµος της RNA πολυµεράσης Ι και η άλλη των RNA πολυµερασών ΙΙ και 

III [Memet et al. 1988, Thuriaux & Sentenac 1992].  Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί 

πως η RNA πολυµεράση ΙΙΙ µοιράζεται περισσότερες υποµονάδες µε την Ι, παρά µε 

την ΙΙ [Sentenac 1985, Gabrielsen & Sentenac 1991]. 

 

Η αντικατάσταση ενός αµινοξέος στην f, την 6η συντηρηµένη περιοχή, του οµόλογου 

πεπτιδίου Β220, έχει σαν αποτέλεσµα ανθεκτικότητα της RNA πολυµεράσης II του 

ποντικού στην α-αµανιτίνη [Bartolomei & Corden 1987].  Η ευαισθησία επίσης της 

RNA πολυµεράσης ΙΙΙ του ποντικού στην α-αµανιτίνη µπορεί να αναταχθεί, από µια 

σηµειακή µετάλλαξη του γονιδίου C160 στην ίδια περιοχή [Thuriaux & Sentenac 

1992].  Φαίνεται λοιπόν πως η περιοχή αυτή, συµµετέχει στην επιµήκυνση της 

αναπτυσσόµενης RNA αλυσίδας, φάση που εµποδίζεται από την α-αµανιτίνη.  Η 

περιοχή f έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οµάδες φορτισµένων αµινοξικών 

καταλοίπων.  ∆ιπλές µεταλλάξεις αλανίνης, D829A και R830A, σε αυτήν την περιοχή 

δεν επηρεάζουν την λειτουργία της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, όµως είναι θνησιγόνες 

[Thuillier et al. 1996].  Το µεταλλαγµένο ένζυµο, βρέθηκε πως σταµατά συχνά σε 

θέσεις παύσεις του DNA και αυξάνει την καταστροφή των νεοσυντιθέµενων RNA 

µεταγράφων [Thuillier et al. 1996].  Σαν συνέπεια, τα επίπεδα σύνθεσης tRNA 

µειώνονται 2 ως 10 φορές.  Πιστεύεται πως αυτό συµβαίνει, γιατί η φυσικού τύπου 

C160 της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µπορεί να πάρει δύο διαφορετικές 

στερεοδιαµορφώσεις, µια για την φάση της παύσης και µια για την κακή µεταγραφή 
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και καταστροφή του νέου RNA.  Στην περίπτωση του διπλά µεταλλαγµένου C160 µε 

τις δύο αλανίνες, η µετάλλαξη επιδρά στην µετάβαση από την µια κατάσταση στην 

άλλη [Thuillier et al. 1996].  Και η επόµενη g συντηρηµένη περιοχή εµπλέκεται 

επίσης στην φάση της επιµήκυνσης, καθώς και στην αναγνώριση της θέσης έναρξης 

της µεταγραφής [Thuillier et al. 1996]. 

 

Η d περιοχή του C160 είναι η περισσότερο συντηρηµένη από όλες τις περιοχές 

οµολογίας και περιέχει ένα χαρακτηριστικό επταπεπτίδιο, απαράλλακτο σε όλες τις 

πολυµερείς RNA πολυµεράσες [Dieci et al. 1995].  Ακόµη και µια σηµειακή 

µετάλλαξη στην περιοχή αυτή, είναι ασύµβατη µε τη ζωή.  Ωστόσο, µια τέτοια 

µετάλλαξη µπορεί µερικώς να αποκατασταθεί, από άλλη µετάλλαξη λίγο πριν το 

συντηρηµένο επταπεπτίδιο.  Το διπλά µεταλλαγµένο αυτό µόριο C160, δηµιουργεί 

µια RNA πολυµεράση III, η οποία µπορεί να ξεκινήσει ή να τερµατίσει την 

µεταγραφή, αλλά έχει προβλήµατα στην επιµήκυνση, καθώς συχνά σταµατά στις 

ενδογενείς θέσεις παύσης του µορίου DNA και το νεοσυντιθέµενο RNA γλιστρά και 

απελευθερώνεται, πριν ολοκληρωθεί η µεταγραφή του [Dieci et al. 1995]. 

 

Η συντηρηµένη αµινο-τελική περιοχή του πεπτιδίου C160 σε όλες τις ευκαρυωτικές 

αλλά και αρχαιοβακτηριακές RNA πολυµεράσες, είναι πλούσια σε κατάλοιπα 

ιστιδίνης και κυστεΐνης, δηµιουργώντας ένα συντηρηµένο αµινοξικό πρότυπο, 

CX2CX6-12CXGHXGX24-37CX2C [Werner et al. 1992].  Πειράµατα µεταλλάξεων 

αυτής της περιοχής έδειξαν πως είναι απαραίτητη, για την σωστή λειτουργία της 

RNA πολυµεράσης ΙΙΙ.  Όλες οι µεταλλάξεις που έγιναν σε αυτή την περιοχή είναι 

θνησιγόνες.  ∆ύο µεταλλάξεις σε κατάλοιπα δίπλα από τις απαράλλακτες κυστεΐνες 

δηµιούργησαν ένα θερµο-ευαίσθητο φαινότυπο στην RNA πολυµεράση III της ζύµης 

[Werner et al. 1992].  Το ένα από αυτά τα θερµο-ευαίσθητα στελέχη παράγει µια 

ασταθή RNA πολυµεράση ΙΙΙ, η οποία χάνει τις υποµονάδες C82, C34 και C31 

[Werner et al. 1992].  Αυτές οι µελέτες δείχνουν πως η περιοχή a του C160, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική στην διατήρηση της δοµικής ακεραιότητας της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ, κάτι που είναι απόλυτα συµβατό και µε την ιδέα, πως µια 

λειτουργική ευκαρυωτική RNA πολυµεράση πρέπει να έχει µαζί µε τις υποµονάδες 

της µια ελάχιστη δοµή, όµοια µε τον πυρήνα του βακτηριακού ενζύµου α2ββ’.  Οι 

ειδικές πεπτιδικές υποµονάδες για το ένζυµο, µπορούν τότε να συναρµολογηθούν 

γύρω από αυτό τον πυρήνα, αλλά και να αποσυναρµολογηθούν κατάλληλα.  Οι 
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συντηρηµένες ιστιδίνες και κυστεΐνες, αποτελούν πιθανότατα θέσεις στις οποίες 

δεσµεύεται ψευδάργυρος [McIndoe et al. 1984, Treich et al. 1991, Werner et al. 

1992].  Τα ιόντα ψευδαργύρου έχουν πιθανά ένα δοµικό ρόλο στην διατήρηση της 

χωρικής οργάνωσης των πεπτιδίων που αποτελούν το ολοένζυµο. 

 

Η C128 είναι η δεύτερη µεγαλύτερη υποµονάδα της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ και 

σηµειακές µεταλλάξεις σ’ αυτήν έχουν σαν συνέπεια, την ελάττωση της 

αποτελεσµατικότητας του τερµατισµού της µεταγραφής, τόσο in vitro, όσο και in 

vivo.  Η οµολογία του γονιδίου είναι πολύ µεγάλη µε τα αντίστοιχα των άλλων 

πολυµερασών για παράδειγµα µεταξύ C128 και Β150, 440 αµινοξικά κατάλοιπα είναι 

ίδια [James et al. 1991].  Το πεπτίδιο περιέχει δακτύλους ψευδαργύρου της µορφής 

CX2CGX7-24CX2X, περιοχές συντηρηµένες, τόσο σε ευκαρυωτικούς οργανισµούς, 

όσο και στα αρχαιοβακτήρια.  Πιθανά το πεπτίδιο αυτό να έχει σηµαντικό ρόλο, στην 

απόκριση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ στα µηνύµατα τερµατισµού στο DNA.  

Σηµειώνεται πως η αποτελεσµατικότητα του τερµατισµού, µπορεί να επηρεαστεί 

ακόµη και από µεταλλάξεις σε µη συντηρηµένα αµινοξικά κατάλοιπα, στο C128 

[Shaaban et al. 1995].  Κάποιες µεταλλάξεις φαίνεται πως επηρεάζουν την 

συναρµολόγηση του ολοενζύµου. 

 

Η υποµονάδα AC40, µε 335 αµινοξέα και ισοηλεκτρικό σηµείο 5,6 στη ζύµη, 

φαίνεται πως επίσης επηρεάζει την συναρµολόγηση του ολοενζύµου, κάτι που αφορά, 

τόσο την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, όσο και την Ι, της οποίας επίσης είναι υποµονάδα 

[Mann et al. 1987].  Η συµµετοχή της µάλιστα είναι στα αρχικά βήµατα 

συναρµολόγησης καθώς µεταλλάξεις της, δεν παράγουν ενδιάµεσα µόρια RNA 

πολυµεράσης Ι και ΙΙΙ, ενώ η συναρµολόγηση του ολοενζύµου της RNA 

πολυµεράσης ΙΙ είναι κανονική.  Το οµόλογο της AC40 για την RNA πολυµεράση ΙΙ, 

είναι η Β44 [Kolodziej & Young 1989].  Η AC19 αποτελείται από 143 αµινοξέα, έχει 

ισοηλεκτρικό σηµείο 4,5 και ένα αµινο-τελικό άκρο σηµαντικά όξινο [Dequard-

Chablat et al. 1991].  Το AC19 φωσφορυλιώνεται in vivo, όπως και τα ABC23 και 

C53 [Bell et al. 1977].  Φαίνεται πως η AC19 λειτουργεί µαζί µε την AC40, σαν 

ζεύγος, στις RNA πολυµεράσες Ι και ΙΙΙ, όπου και συµµετέχουν µια φορά στο 

ολοένζυµο, σε αναλογία µε την Β44, η οποία συµµετέχει σε δύο αντίγραφα στο 

ολοένζυµο της RNA πολυµεράσης ΙΙ, ή την α αλυσίδα της πολυµεράσης στην 
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Escherichia coli, που επίσης εντοπίζεται σε δύο αντίγραφα στο ένζυµο [Dequard-

Chablat et al. 1991, Thuriaux & Sentenac 1992]. 

 

Οι ABC27, ABC23, ABC14.5, ABC10α και ABC10β υποµονάδες, βρίσκονται σε 

όλες τις πυρηνικές RNA πολυµεράσες [Woychik et al. 1990, Woychik & Young 

1990, Carles et al. 1991].  Καθεµιά τους συµµετέχει σε ένα αντίγραφο στα ολοένζυµα 

των πολυµερασών.  Ανοσο-ηλεκτρονική µικροσκοπία έδειξε, πως η ABC23 

βρίσκεται κοντά στο ρήγµα της πολυµεράσης, το οποίο πιστεύεται πως δεσµεύεται 

στο DNA [Lanzendorfer et al. 1997].  Σύµφωνο µε αυτό το αποτέλεσµα είναι και το 

ότι, η δέσµευση της ABC23 από αντίσωµα, ανταγωνίζεται από την δέσµευση DNA 

[Dequard-Chablat et al. 1991].  Ωστόσο, λειτουργικές µελέτες έδειξαν πως η 

παρουσία της ABC23, δεν επηρεάζει την ικανότητα πρόσδεσης DNA [Lanzendorfer 

et al. 1997].  Μεταλλάξεις στο ABC23, εµποδίζουν την συναρµολόγηση των RNA 

πολυµερασών Ι και II και αποσταθεροποιούν τα ολοκληρωµένα µόρια [Nouraini et al. 

1996].  Τα ABC10α και ABC10β αποτελούνται από 70 αµινοξέα, αλλά δεν 

σχετίζονται µεταξύ τους [Carles et al. 1991, Lalo et al. 1993].  Το ABC10α περιέχει 

ένα κανονικό CX2CX13CX2C δάκτυλο ψευδαργύρου [Lalo et al. 1993, Shpakovski et 

al. 1995].  Το ABC10β είναι το πιο καλά συντηρηµένο µόριο, από τις υποµονάδες 

πολυµερασών µεταξύ ανθρώπου και ζύµης [Shpakovski et al. 1995].  Έξι αµινοξέα τα 

οποία είναι συντηρηµένα ανάµεσα στη ζύµη και στα αρχαιοβακτήρια, καθώς και σε 

κάποιες ιικές πρωτεΐνες σχηµατίζουν ένα CX2CGXnCCR άτυπο δάκτυλο 

ψευδαργύρου [Shpakovski et al. 1995]. 

 

Η C82 αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη υποµονάδα της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ και τα 

ειδικά αντισώµατα εναντίον της, µπλοκάρουν την µεταγραφή των tRNA γονιδίων 

[Huet et al. 1985].  Το πεπτίδιο αυτό µε µέγεθος 655 αµινοξέα, δεν δείχνει ισχυρή 

οµολογία µε άλλες πρωτεΐνες [Chiannilkulchai et al. 1992].  Ωστόσο, επτά 

επαναλήψεις τεσσάρων αµινοξέων λευκίνης, εντοπίζονται πολύ κοντά στο καρβοξυ-

τελικό άκρο της C82, σε µια περιοχή που αναµένεται δοµή α-έλικας [Chiannilkulchai 

et al. 1992].  Μια τέτοια δοµή είναι χαρακτηριστική της περιοχής διµερισµού 

«φερµουάρ λευκίνης» (leucine zipper) [Landschulz et al. 1988, Abel & Maniatis 

1989].  Η περιοχή αυτή πιστεύεται πως ενέχεται σε αλληλεπιδράσεις µε άλλες 

υποµονάδες.  Από τα οκτώ διαφορετικά γονίδια υποµονάδων της RNA πολυµεράσης 

ΙΙΙ, µόνο αυτό που κωδικοποιεί για την C31 µπορεί και καταστέλλει µια θερµο-
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ευαίσθητη µετάλλαξη του γονιδίου της C82 [Chiannilkulchai et al. 1992].  Έτσι, 

βγαίνει το συµπέρασµα για ειδική αλληλεπίδραση µεταξύ C82 και C31.  Η C31 όµως 

δεν περιέχει δοµές που θα επέτρεπαν διµερισµό µέσω φερµουάρ λευκίνης.  Μια 

τέτοια δοµή όµως, βρίσκεται στις πρωτεΐνες του C34 και ABC23 [Chiannilkulchai et 

al. 1992].  Επίσης, οι C82, C34 και C31, µπορούν να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους 

σε σύστηµα two-hybrid, ενώ απελευθερώνονται ταυτόχρονα, κατά την 

απενεργοποίηση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ από µετάλλαξη, στη θέση δέσµευσης 

ψευδαργύρου της C160 [Werner et al. 1992].  Εικάζεται λοιπόν, πως οι C82, C34 και 

C31 ενώνονται µεταξύ τους σε ένα υποσύµπλοκο, εντός της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ.  

Ανάλογη είναι και η συµπεριφορά των οµόλογων πολυπεπτιδίων στον άνθρωπο . 

 

Η C53 είναι µια πρωτεΐνη 424 αµινοξέων στη ζύµη, πολύ υδρόφιλη σε όλο της το 

µήκος, εκτός από 50 κατάλοιπα στο καρβοξυ-τελικό άκρο της [Mann et al. 1992].  

Έτσι φαίνεται πως η πρωτεΐνη αυτή βρίσκεται στην επιφάνεια της πολυµεράσης, µια 

υπόθεση σύµφωνη µε την ευκολία αποµάκρυνσης της από το ολοένζυµο, αλλά και 

πρωτεόλυσής της [Huet et al. 1985, Sentenac 1985, Werner et al. 1992].  Το αµινο-

τελικό άκρο της έχει 125 βασικά αµινοξέα, ακολουθούµενα από οµάδες όξινων και 

βασικών καταλοίπων, που εναλλάσσονται [Mann et al. 1992].  Όλες οι λειτουργίες 

της C53 µπορεί να διεξαχθούν, µόνο από τα 165 αµινοξέα του καρβοξυ-τελικού 

άκρου της, όµως τα 192 αµινοξέα από το αµινο-τελικό άκρο, αυξάνουν τη 

σταθερότητα αυτής της υποµονάδας και τη χηµική της συγγένεια για το υπόλοιπο 

σύµπλοκο της πολυµεράσης [Chiannilkulchai et al. 1992].  Ακόµη φαίνεται πως το 

µόριο C53 αλληλεπιδρά κατευθείαν µε την C160 [Chiannilkulchai et al. 1992].  

Μεταλλάξεις στο ανθρώπινο οµόλογο, προκαλούν ταχεία αναστολή της σύνθεσης 

tRNAs, και σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 [Chiannilkulchai et al. 

1992, Mann et al. 1992, Ittmann et al. 1993].  Το φαινόµενο αυτό, αποδίδεται στην 

απώλεια της µεταγραφής από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, που οδηγεί σε µειωµένη 

πρωτεϊνοσύνθεση.  Έτσι, δεν είναι δυνατό να συσσωρευτούν ασταθείς πρωτεΐνες, 

όπως οι κυκλίνες, που είναι απαραίτητες για το πέρασµα από την φάση G1 στη φάση 

S.  Ανάλογος φαινότυπος µπορεί να προκληθεί, µε την χρήση κυκλοεξιµίδης, όπου η 

µείωση της βιοσύνθεσης πρωτεϊνών, οδηγεί σε 5-φορές ελάττωση στον αριθµό των 

κυττάρων που καταφέρνουν να περάσουν στην S φάση [Brooks 1977, Rossow et al. 

1979]. 
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Το C34 είναι επίσης υδρόφιλο, µε 54% πολικά κατάλοιπα, και βρίσκεται στην 

εξωτερική επιφάνεια της πολυµεράσης [Stettler et al. 1992].  Μελέτες µε 

αντισώµατα, δείχνουν πως το C34 αλληλεπιδρά µε τους µεταγραφικούς παράγοντες 

της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, ενώ έχει δειχτεί η άµεση σύνδεση του µε τον 

µεταγραφικό παράγοντα BRF [Khoo et al. 1994].  Για την αλληλεπίδραση αυτή αλλά 

και για την βιωσιµότητα της ζύµης, πρέπει να υπάρχουν τα 120 αµινοξέα προς το 

καρβοξυ-τελικό άκρο της [Khoo et al. 1994].  Φωτοδιασύνδεση του µορίου της 

πολυµεράσης, φανερώνει πως η C34 προβάλει πάνω από την υπόλοιπη RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ, στο σύµπλοκο πριν την έναρξη της µεταγραφής [Bartholomew et al. 

1990, Persinger & Bartholomew 1996].  Είναι λοιπόν τέτοια η διευθέτηση του 

µορίου, ώστε να διευκολύνεται η αλληλεπίδρασή του µε τον µεταγραφικό παράγοντα 

TFIIIB.  Η C34 όπως φαίνεται, οδηγεί την RNA πολυµεράση ΙΙΙ στον υποκινητή των 

γονιδίων, όπου δεσµεύεται ο TFIIIB δια του C34/C82/C31 υποσυµπλόκου [Werner et 

al. 1993].  Ανάλογα πειράµατα δείχνουν την αλληλεπίδραση αυτή και στον άνθρωπο 

[Wang & Roeder 1997]. 

 

Η έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις υποµονάδες των RNA 

πολυµερασών, πρέπει να είναι πολύ καλά ρυθµισµένη, ώστε να επιτυγχάνεται η 

σωστή στοιχειοµετρία για την συµµετοχή τους στα πολυµερή.  Κάτι τέτοιο είναι 

ζωτικής σηµασίας για τα κύτταρα δεδοµένου, του τεράστιου ενεργειακού φορτίου 

που απαιτείται για την λειτουργία της µεταγραφής και της µετάφρασης.  Πράγµατι, οι 

υποκινητές των γονιδίων αυτών δείχνουν συχνά οµόλογες περιοχές, µε µεγάλη 

συγγένεια, που µπορεί να παρέχουν τα µέσα για συντονισµένη ρύθµιση.  Έχουν 

βρεθεί θέσεις πρόσδεσης του µεταγραφικού παράγοντα ABF1 και έχει δειχτεί πως ο 

παράγοντας αυτός ρυθµίζει τα C160 και C40 [Huet et al. 1985, Dequard-Chablat et 

al. 1991, James et al. 1991, Chiannilkulchai et al. 1992, Sadhale & Woychik 1994].  

Ένα cis ρυθµιστικό στοιχείο, που ονοµάζεται PAC box, έχει εντοπισθεί κοντά στις 

ABF1 θέσεις στον υποκινητή των γονιδίων, που κωδικοποιούν για υποµονάδες των 

RNA πολυµερασών Ι και ΙΙΙ, αλλά όχι σε αυτά της ΙΙ [Dequard-Chablat et al. 1991, 

James et al. 1991, Chiannilkulchai et al. 1992, Mann et al. 1992, Sadhale & Woychik 

1994].  Ένα τρίτο στοιχείο αποτελεί το RPG box, επίσης για τις πολυµεράσες Ι και ΙΙΙ 

[Mann et al. 1987, Dequard-Chablat et al. 1991, James et al. 1991, Mann et al. 1992].  

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται και σε υποκινητές γονιδίων, που κωδικοποιούν για τις 

ριβοσωµικές πρωτεΐνες και τον παράγοντα επιµήκυνσης EF1α, που χρειάζεται in vivo 
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για σωστή έκφραση [Huet et al. 1985, Leer et al. 1985, Woudt et al. 1986, Vignais et 

al. 1990].  Το RPG box αναγνωρίζεται από τον µεταγραφικό παράγοντα TUF 

(GRF1/RAP) και έχει δειχτεί πως είναι απαραίτητο για τον συντονισµό της σύνθεσης 

ριβοσωµικών πρωτεϊνών [Huet et al. 1985, Vignais et al. 1990].  Καθώς οι RNA 

πολυµεράσες Ι και ΙΙΙ παράγουν τα συστατικά rRNAs των ριβοσωµάτων, αυτές οι 

αλληλουχίες µπορεί να ελέγξουν την συντονισµένη παραγωγή και των δύο RNA και 

πρωτεϊνικών συστατικών της πρωτεϊνοσυνθετικής µηχανής. 

 

3.3 - Γονίδια οµάδας ΙΙΙ 

Αντίστοιχα µε τις τρεις διαφορετικές RNA πολυµεράσες, τα γονίδια διαιρούνται σε 

τρεις οµάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, ανάλογα µε το ποια πολυµεράση είναι υπεύθυνη για την 

µεταγραφή τους.  Τα γονίδια που µεταγράφονται από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, 

αποτελούν µια ποικιλία από µικρά RNA µόρια, µε µέγεθος µεταξύ 69 και 370 βάσεων 

[White 1998].  Τα περισσότερα από αυτά έχουν πολύ σηµαντικές λειτουργίες στον 

κυτταρικό µεταβολισµό.  Τα tRNAs και 5S rRNA συµµετέχουν στην 

πρωτεϊνοσύνθεση, το 7SL RNA ενέχεται στην ενδοκυτταρική µεταφορά των 

πρωτεϊνών, τα U6, H1 και MRP RNAs συµµετέχουν στην µετα-µεταγραφική 

ωρίµανση.  Τα VA RNAs του αδενοϊού επίσης συνθέτονται από την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ και έτσι επιδρούν στην µεταφραστική µηχανή των µολυσµένων 

κυττάρων, ώστε να παράγονται πιο αποτελεσµατικά η ιικές πρωτεΐνες.  Το ίδιο ισχύει 

για το γονίδιο EBER2 του ιού Epstein-Barr.  Ωστόσο, κάποια προϊόντα γονιδίων της 

οµάδας ΙΙΙ έχουν άγνωστη λειτουργία.  Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται τα 

7SK και οι οικογένειες των βραχέων διάσπαρτων επαναλήψεων (short interspersed 

repeat, SINE), οι οποίες µάλιστα αποτελούν την πλειοψηφία των γονιδίων της οµάδας 

ΙΙΙ [White 1998]. 

 

Το 5S rRNA αποτελείται από περίπου 120 νουκλεοτίδια και βρίσκεται στην µεγάλη 

ριβοσωµική υποµονάδα σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς.  Τα γονίδια που 

κωδικοποιούν για αυτήν την αλληλουχία, συχνά βρίσκονται εντοπισµένα σε 

επαναλαµβανόµενες οµάδες, µε πρότυπο που ποικίλει στους διάφορους οργανισµούς.  

Για παράδειγµα στο S. cerevisiae και στο Dictyostelium discoideum τα γονίδια για τα 

τέσσερα διαφορετικά rRNAs βρίσκονται σε µια επανάληψη, παρόλο που το ένα από 

αυτά, το 5S, φτιάχνεται από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ ενώ τα υπόλοιπα, 28S, 18S και 
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5.8S, από την I [Maizels 1976, Nath & Bollon 1977].  Στο απλοειδές γονιδίωµα του S. 

cerevisiae εντοπίζονται 140, 5S rRNA γονίδια [Elion & Warner 1984].   

 

Στο Xenopus laevis το γονίδιο είναι πολλαπλά επαναλαµβανόµενο, ενώ υπάρχουν 

τέσσερις διαφορετικές οµάδες επανάληψης, οργανωµένες σειριακά σε συγκεκριµένες 

χρωµοσωµικές θέσεις [Brown et al. 1971, Pardue et al. 1973, Harper et al. 1983].  Η 

πλέον άφθονη οµάδα αντιπροσωπεύεται από 20.000 αντίγραφα ανά απλοειδές 

γονιδίωµα και αποτελείται από µονάδες µεγέθους 650 µε 850 bp, που περιλαµβάνουν 

ένα κυρίως ωοκυτταρικό 5S rRNA και ένα οµόλογό του, σε ποσοστό 80%, 

ψευδογονίδιο, που έχει σχηµατισθεί µε διπλασιασµό [Fedoroff & Brown 1978, Miller 

et al. 1978].  Την δεύτερη οµάδα αποτελούν τα περισσότερα από χίλια αντίγραφα των 

κύριων ωοκυτταρικών 5S rRNAs, που εντοπίζονται στα τελοµερή των περισσότερων 

χρωµοσωµάτων του X. laevis [Pardue et al. 1973].  Την τρίτη οµάδα αποτελούν τα 

περίπου 1.300 αντίγραφα των σπάνιων ωοκυτταρικών 5S rRNAs, από τα οποία τα 

περισσότερα εντοπίζονται στο άπω άκρο του χρωµοσώµατος 13 [Peterson et al. 1980, 

Harper et al. 1983].  Την τέταρτη κατηγορία αποτελούν τα περίπου 400 αντίγραφα 

των σωµατικών 5S rRNAs [Peterson et al. 1980, Harper et al. 1983]. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί πως η σχετική αφθονία αντιγράφων, δεν αντιπροσωπεύει και 

την ποσότητα των µεταγράφων που παράγονται από αυτά.  Έτσι, τα ψευδογονίδια δεν 

παράγουν καθόλου RNA in vivo παρότι είναι 20.000 αντίγραφα [Ford & Southern 

1973, Jacq et al. 1977].  Τα ωοκυτταρικά 5S rRNAs είναι ενεργά στα ωοκύτταρα, 

αλλά δεν λειτουργούν στα σωµατικά κύτταρα, ενώ τα σωµατικά 5S rRNAs 

λειτουργούν σε όλες τις φάσεις της ζωής του οργανισµού, στο ωοκύτταρο, στην 

εµβρυογένεση και στο ώριµο άτοµο [Ford & Southern 1973, Brown et al. 1977, Korn 

& Gurdon 1981].  Η µοριακή βάση αυτής της διαφορικής έκφρασης, έχει γίνει 

αντικείµενο έντονης µελέτης [Korn 1982, Wolffe & Brown 1988].   

 

Το απλοειδές γονιδίωµα στον άνθρωπο περιέχει 300 µε 400 αντίγραφα των 5S rRNA 

γονιδίων και περίπου 1.500 ψευδογονίδια [Sorensen & Frederiksen 1991].  Πολλά 

από αυτά οργανώνονται επίσης σε σειριακά επαναλαµβανόµενες µονάδες, ενώ 

κάποια άλλα εντοπίζονται σε µονήρη αντίγραφα [Sorensen & Frederiksen 1991]. 
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Τα γονίδια για τα tRNAs έχουν µέγεθος 70 µε 90 νουκλεοτίδια.  Λειτουργούν σαν 

προσαρµογείς, οι οποίοι µεταφράζουν την γενετική πληροφορία που υπάρχει στο 

αγγελιοφόρο RNA, σε αµινοξική αλληλουχία πρωτεΐνης.  Τούτο συµβαίνει γιατί τα 

tRNAs αναγνωρίζουν και συνδέονται µε το συγκεκριµένο αµινοξύ που ταιριάζει στην 

αλληλουχία αντικωδικού που περιέχουν.  Κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο περιέχει 50 µε 

100 διαφορετικά είδη tRNAs [Sharp et al. 1985].  Η σχετική αφθονία των 

διαφορετικών tRNAs ποικίλει σηµαντικά από κύτταρο σε κύτταρο, αλλά σχετίζεται 

καλά µε την συχνότητα χρήσης κάθε κωδικονίου [Garel 1976].  Επίσης το tRNASec, 

που φέρει την σεληνοκυστεΐνη και λειτουργεί ως δότης της στη µετάφραση, 

λειτουργεί και ως µόριο φορέας κατά την σύνθεσή της [Low & Berry 1996].   

 

Υπάρχει µεγάλη αφθονία tRNA γονιδίων, τα οποία διακρίνονται σε περίπλοκες 

πολυγονιδιακές οικογένειες διάσπαρτες στο γονιδίωµα.  Στο S. cerevisiae υπάρχουν 

περίπου 350 tRNAs, που αποτελούν το 0,1% του συνολικού του γονιδιώµατος, τα 

οποία είναι διάσπαρτα στο γονιδίωµα, χωρίς να οµαδοποιούνται [Gurthie & Abelson 

1982].  Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς η οµαδοποίηση των tRNAs 

είναι ακανόνιστη [Kubli 1982].  Για παράδειγµα 18 tRNAs (8 tRNAAsn, 5 tRNALys, 4 

tRNAArg και ένα tRNAIle) βρίσκονται σε µια οµάδα 46 kb στο χρωµόσωµα 2 της D. 

melanogaster [Dingermann et al. 1982], ενώ στο X. laevis οκτώ διαφορετικά tRNAs 

απλώνονται σε µια περιοχή 3,2 kb, η οποία επαναλαµβάνεται σειριακά 150 φορές 

στον ίδιο γενετικό τόπο [Muller & Clarkson 1980].  Συνολικά το X. laevis περιέχει 

περίπου 8.000 tRNA γονίδια ανά απλοειδές γονιδίωµα [Clarkson et al. 1973].   

 

Το απλοειδές ανθρώπινο γονιδίωµα περιέχει περίπου 1.300 tRNA γονίδια και 

ψευδογονίδια, τα οποία κατανέµονται σε 60 µε 90 tRNA ισοϋποδοχείς [Hatlen & 

Attardi 1971].  Έτσι προκύπτει ένας αριθµός 10-20 γονιδίων ανά ισουποδοχέα.  Τα 

περισσότερα tRNAs ακολουθούν αυτό το πρότυπο µε την εξαίρεση του tRNAAsn για 

το οποίο υπάρχουν 60 διαφορετικά γονίδια και το tRNASec για το οποίο υπάρχει µόνο 

ένα γονίδιο [Bourn et al. 1994].  Οι αλληλουχίες εκατέρωθεν ενός γονιδίου tRNA 

είναι γενικά άσχετες µε την εξαίρεση των 13 tRNAGlu γονιδίων, τα οποία 

περιβάλλονται από µια πολύ παρόµοια αλληλουχία για τουλάχιστον 5 kb [Gonos & 

Goddard 1990].  Κάποια ανθρώπινα tRNAs όπως αυτό της έναρξης tRNAMet 

διατάσσονται µονήρη σε όλο το γονιδίωµα [Santos & Zasloff 1981].  Ωστόσο, 

οµαδοποίηση γονιδίων tRNAs συµβαίνει και στον άνθρωπο [Roy et al. 1982]. Η 
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µεγαλύτερη οµάδα που έχει βρεθεί σε ανθρώπους περιέχει 5 tRNA γονίδια, σε µια 

περιοχή 4,2 kb, η οποία επαναλαµβάνεται τρεις φορές στην ίδια γενετική περιοχή του 

χρωµοσώµατος 17 [Roy et al. 1982]. 

 

Οι µικρές πυρηνικές ριβονουκλεοπρωτεΐνες (small nuclear ribonucleoproteins, 

snRNPs) είναι µια οµάδα συµπλόκων RNA και πρωτεϊνών, που βρίσκεται στον 

πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων.  Τα πλέον άφθονα snRNPs είναι αυτά, που 

συµµετέχουν στην ωρίµανση (spliceosomes) του αγγελιοφόρου RNA και βρίσκονται 

σε περίπου 1.000.000 αντίγραφα ανά κύτταρο θηλαστικού [Maniatis & Reed 1987, 

Mattaj et al. 1993, Maniatis & Reed 2002].  Τα spliceosomes περιέχουν πέντε 

διαφορετικά είδη snRNA, από τα οποία τα τέσσερα περιέχουν RNA που συντίθεται 

από την RNA πολυµεράση ΙΙ και το ένα το µικρότερο, το U6, από την ΙΙΙ [Kunkel et 

al. 1986, Reddy et al. 1987, Moenne et al. 1990]. 

 

Τα 106 νουκλεοτίδια του U6 είναι τα πλέον συντηρηµένα από όλα τα RNAs που 

συµµετέχουν στο spliceosome, µε 95% οµολογία µεταξύ ανθρώπου και Drosophila 

και 60% µεταξύ ανθρώπου και ζύµης [Das et al. 1987, Brow & Guthrie 1990].  Στα S. 

cerevisiae και Schizosacchromyces pombe, το U6 κωδικοποιείται από ένα µοναδικό 

αντίγραφο [Tani & Ohshima 1989, Brow & Guthrie 1990].  Στο S. cerevisiae µια 

ελάττωση της µεταγραφής του U6 ως 4 φορές, δεν αλλάζει κάτι στην αύξηση, αλλά 

όταν φτάσει τις 10 φορές είναι θνησιγόνος [Kaiser & Brow 1995].  Αυτό σηµαίνει 

πως η ζύµη περιέχει 4 φορές περισσότερο U6 snRNA από όσο χρειάζεται.  Η αφθονία 

των U snRNAs είναι ακόµη µεγαλύτερη στους ανώτερους οργανισµούς, φαινόµενο 

που µπορεί να οφείλεται στην παρουσία περισσότερων αντιγράφων του γονιδίου.  Η 

Drosophila έχει τρία αντίγραφα U6 οµαδοποιηµένα [Das et al. 1987], ενώ το Xenopus 

έχει δυο διαφορετικές οικογένειες U6 γονιδίων, που διατάσσονται σε σειριακές 

επαναλήψεις, η µία αποτελείται από περίπου 500 και η άλλη από 250 αντίγραφα 

[Krol et al. 1987].  Στο ανθρώπινο γονιδίωµα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 200 

γενετικοί τόποι U6 [Hayashi 1981]. 

 

Μια άλλη ποικιλία µεταγράφων της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, αποτελούν συστατικά 

ριβονουκλεοπρωτεϊνών, όπως τα 7SL, 7SK, H1 και MRP.  Τα 300 νουκλεοτίδια του 

7SL RNA σχηµατίζουν µια δοµή που συµµετέχει στο σύµπλοκο αναγνώρισης 

σήµατος των πρωτεϊνών, οι οποίες εισέρχονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (signal 
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recognition particle), και επιτρέπει την παράλληλη µε την µεταγραφή εισαγωγή των 

νεοσυντιθέµενων πεπτιδίων στον ενδοπλασµατικό χώρο [Walter & Blobel 1982].  Το 

ανθρώπινο γονιδίωµα περιέχει 4 7SL γονίδια και περίπου 500 7SL ψευδογονίδια, τα 

οποία έχουν ελλείψεις στο ένα ή και στα δύο άκρα τους [Ullu & Weiner 1984]. 

 

Το 7SK είναι ένα άφθονο RNA, που αποτελείται από 330 νουκλεοτίδια και είναι 

µέρος ενός 12S RNP µαζί µε οκτώ πρωτεΐνες [Murphy et al. 1986, Mattaj et al. 

1993].  Το 7SK παρουσιάζει µικρή οµοιότητα µε το U6 στο 5’-άκρο του και µεγάλη 

συµπληρωµατικότητα µε τα U4 και U11 RNAs [Wassarman & Steitz 1991].  Το 

ανθρώπινο γονιδίωµα περιέχει µια µεγάλη οικογένεια από ελλειµµατικά 7SK 

ψευδογονίδια, αλλά µόνο ένα πλήρους µήκους, λειτουργικό 7SK γονίδιο [Murphy et 

al. 1984, Murphy et al. 1986, Kruger & Benecke 1987]. 

 

Το H1 είναι ένα RNA µεγέθους 369 νουκλεοτιδίων, το οποίο αποτελεί το RNA τµήµα 

της RNase P, µιας ενδοριβονουκλεάσης που επεξεργάζεται το 5’-άκρο των pre-

tRNAs [Bartkiewicz et al. 1989, Lee & Engelke 1989, Lee et al. 1991, Morrissey & 

Tollervey 1995].  Το µόριο αυτό βρίσκεται σε ένα αντίγραφο, τόσο στη ζύµη, όσο και 

στον άνθρωπο [Baer et al. 1990, Lee et al. 1991]. 

 

Η RNase MRP είναι µια ενδοριβονουκλεάση, που βρέθηκε εξαιτίας της ικανότητάς 

της να κόβει µιτοχονδριακά µετάγραφα και να δηµιουργεί ένα RNA εκκινητή για την 

αντιγραφή του µιτοχονδριακού DNA [Chang & Clayton 1987, Chang & Clayton 

1989, Topper & Clayton 1990].  Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό της RNase MRP 

βρίσκεται στον πυρηνίσκο, όπου και αναλαµβάνει την ενδονουκλεολυτική 

επεξεργασία του pre-rRNA [Schmitt & Clayton 1993, Clayton 1994, Morrissey & 

Tollervey 1995, Lygerou et al. 1996].  Το RNA της RNase MRP έχει 265 

νουκλεοτίδια, που περιέχουν αρκετά τµήµατα µεγάλης οµολογίας µε το H1 RNA 

[Gold et al. 1989].  Το MRP και το H1 RNA µπορούν να διπλωθούν σε παρόµοιες 

δευτεροταγείς δοµές [Morrissey & Tollervey 1995].  Επιπρόσθετα µοιράζονται ένα 

κοινό πρωτεϊνικό συστατικό, οπότε φαίνεται πως οι δύο RNases σχετίζονται στενά 

[Lygerou et al. 1996].  Καθώς η RNase MRP έχει βρεθεί µόνο σε ευκαρυωτικά 

κύτταρα, ενώ η RNase P υπάρχει, τόσο στα ευκαρυωτικά, όσο και στα βακτήρια, η 

RNase MRP µπορεί να έχει προκύψει, από τον διπλασιασµό του H1 γονιδίου της 

RNase P [Morrissey & Tollervey 1995].  Στη ζύµη, το MRP RNA κωδικοποιείται από 
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το γονίδιο NME1, που βρίσκεται σε ένα αντίγραφο και είναι απαραίτητο για τη ζωή 

[Schmitt & Clayton 1993].  Τόσο στα ποντίκια όσο και στους ανθρώπους, 

κωδικοποιείται επίσης από ένα γονίδιο, όµως υπάρχουν και αρκετά ψευδογονίδια 

[Chang & Clayton 1989, Topper & Clayton 1990, Yuan & Reddy 1991].  Ενώ όµως 

το MRP RNA συντίθεται από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ στα θηλαστικά, στη ζύµη το 

οµόλογο γονίδιο περιέχει 8 θέσεις τερµατισµού της µεταγραφής για την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ, οπότε και δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η µεταγραφή του 

[Hermann-Le Denmat et al. 1994].  Απενεργοποίηση της πολυµεράσης ΙΙΙ δεν έχει 

κανένα αποτέλεσµα στα επίπεδα του MRP RNA στο S. cerevisiae [Hermann-Le 

Denmat et al. 1994]. 

 

Τα vaults (κρύπτες) είναι τα µεγαλύτερα γνωστά κυτταροπλασµατικά RNPs µε µάζα 

13.000 kD και διαστάσεις 35 x 65 nm [Rome et al. 1991].  Μολονότι το µεγαλύτερο 

µέρος της µάζας τους είναι πρωτεΐνη, περιέχουν επίσης πολλά αντίγραφα ενός 

µετάγραφου της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ που ονοµάζεται vault RNA [Rome et al. 

1991].  Αυτοί οι σχηµατισµοί βρίσκονται από την αµοιβάδα ως τον άνθρωπο, αλλά 

λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργία τους.  Πιστεύεται πως είναι µέρος του 

συµπλόκου του πυρηνικού πόρου, όµως το 95% των vaults του κυττάρου 

εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα [Rome et al. 1991].  Ο ρόλος των vaults στην 

πυρηνο-κυτταροπλασµατική µεταφορά, έρχεται σε συµφωνία µε την παρατήρηση 

πως υπερέκφραση της κυρίως πρωτεΐνης από την οποία αποτελούνται, συσχετίζεται 

µε ανθεκτικότητα σε πολλά χηµειοθεραπευτικά φάρµακα σε κάποιους ανθρώπινους 

όγκους [Izquierdo et al. 1995, Scheffer et al. 1995]. 

 

Τα Y RNAs είναι και αυτά µετάγραφα της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µε µέγεθος που 

κυµαίνεται από 69 ως 112 νουκλεοτίδια και σχετίζονται µε το Ro αυτοαντιγόνο 

[Wolin & Steitz 1983].  Στον άνθρωπο παράγονται τέσσερα διαφορετικά Y RNAs τα 

hY1, hY3, hY4 και hY5 (το hY2 είναι τροποποιηµένη µορφή του hY1) [O'Brien & 

Wolin 1994].  Τα Y RNAs σχηµατίζουν µια δοµή, µε ένα µεγάλο εσωτερικό βρόχο 

και ένα µακρύ στέλεχος µε τα 5’ και 3’-άκρα να υβριδοποιούνται [O'Brien et al. 

1993].  Το 60 kD αυτοαντιγόνο Ro δεσµεύεται στο στέλεχος των Y RNAs [Wolin & 

Steitz 1984].  Υπάρχουν 100.000 αντίγραφα από κάθε διαφορετικό Ro RNP στα 

κύτταρα των θηλαστικών, που είναι περίπου το 1% του αριθµού των ριβοσωµάτων 

[O'Brien & Wolin 1994].  Παρά το ότι εκφράζονται σε τόσο υψηλά επίπεδα, τα Y 
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RNA σε ποντίκια και άνθρωπο, κωδικοποιούνται από ένα µόνο αντίγραφο [Wolin & 

Steitz 1983, Farris et al. 1996].  Μάλιστα και τα τέσσερα Y ανθρώπινα γονίδια είναι 

στενά συνδεδεµένα και χαρτογραφούνται στο χρωµόσωµα 7 [Maraia et al. 1994].  

Εκτός από τα λειτουργικά γονίδια, ένας µεγάλος αριθµός ψευδογονιδίων µε 

ανενεργούς υποκινητές, είναι διάσπαρτα στα γονιδιώµατα των θηλαστικών, τα οποία 

εικάζεται ότι έχουν προκύψει από ρετροµετάθεση [Maraia et al. 1994].  Οι γνώσεις 

ως προς τη λειτουργία αυτών των µορίων παραµένουν περιορισµένες.  Το Ro έχει 

βρεθεί να συνδέεται µε µεταλλαγµένα 5S rRNAs [O'Brien & Wolin 1994].  Έτσι, 

πιστεύεται πως επειδή αυτά τα ελαττωµατικά 5S rRNAs δεν µπορούν να υποστούν 

επαρκή επεξεργασία, τα Ro λειτουργούν σαν ελεγκτές ποιότητας, που αποµακρύνουν 

τα προβληµατικά 5S rRNAs πρόδροµα µόρια [O'Brien & Wolin 1994]. 

 

Το BC1 RNA είναι µόριο 152 νουκλεοτιδίων, το οποίο συµµετέχει σε ένα 

κυτταροπλασµατικό RNP στα τρωκτικά [DeChiara & Brosius 1987].  Η έκφρασή του 

ελέγχεται αναπτυξιακά και περιορίζεται στους δενδρίτες των νευρώνων στο κεντρικό 

και περιφερικό νευρικό σύστηµα [DeChiara & Brosius 1987, Tiedge et al. 1991].  

Έχει εξελιχθεί από ένα tRNAAla και κωδικοποιείται από ένα γονίδιο [DeChiara & 

Brosius 1987].  Στα πρωτεύοντα υπάρχει ένα µετάγραφο της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, 

που ονοµάζεται BC200, το οποίο εκφράζεται στους αντίστοιχους νευρώνες που 

παράγουν το BC1 στα τρωκτικά [Tiedge et al. 1991, Tiedge et al. 1993].  To BC200 

έχει προκύψει εξελικτικά από τα Alu ή το 7SL RNA και έχει πολύ περιορισµένη 

οµολογία µε το BC1 [Martignetti & Brosius 1993].  Ωστόσο, παρόλο που έχουν 

διαφορετική προέλευση, τα δύο µόρια παρουσιάζουν εντυπωσιακή οµοιότητα, ως 

προς τα πρότυπα έκφρασης στους νευρώνες, τόσο σε τοπικό όσο και υποκυτταρικό 

επίπεδο, ώστε πιστεύεται ότι πρέπει να επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες [Tiedge et 

al. 1991, Tiedge et al. 1993].  Ένας πιθανός ρόλος τους περιλαµβάνει την συµµετοχή 

τους στην µεταφορά και µεταγραφή των δενδριτικών mRNAs [Tiedge et al. 1991, 

Tiedge et al. 1993]. 

 

Μια ποικιλία από επαναλαµβανόµενα βραχέα διάσπαρτα στοιχεία (short interspersed 

elements, SINEs), αποτελούν µια σηµαντική οµάδα γονιδίων, που µεταγράφονται από 

την RNA πολυµεράση ΙΙΙ στους ανώτερους οργανισµούς [Jelinek & Schmid 1982, 

Singer 1982, Howard & Sakamoto 1990].  Τα SINEs που βρίσκονται στα 

πρωτεύοντα, αποτελούνται από την οικογένεια των Alu, ρετροµεταθετών στοιχείων, 
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τα γονίδια της οποίας βρίσκονται σε 500.000 µε 1.000.000 αντίγραφα ανά απλοειδές 

ανθρώπινο γονιδίωµα [Jelinek et al. 1980, Rubin et al. 1980, Deininger et al. 1981, 

Pan et al. 1981, Britten 1994].  Τα γονίδια Alu αποτελούνται από δύο ατελείς 

επαναλήψεις, µε µια ενδιάµεση περιοχή 18 bp [Rubin et al. 1980, Deininger et al. 

1981].  Ενώ η προς το 5’-άκρο επανάληψη διαθέτει έναν υποκινητή για την RNA 

πολυµεράση III, στο 3’-άκρο ο υποκινητής διακόπτεται από µια εισδοχή 31 bp.  Η 

συνήθης αλληλουχία Alu έχει 282 νουκλεοτίδια, αλλά η µεταγραφή της συνεχίζεται 

µετά το τέλος της µέχρι µια πλούσια σε αδενίνες περιοχή, που παράγει ένα poly(A)+ 

RNA µε µέσο µήκος της 400 βάσεις [Weiner et al. 1986].  Στο κυτταρόπλασµα, 

εντοπίζονται και Alu poly(A)- µε µέγεθος 118 νουκλεοτίδια, τα οποία ονοµάζονται 

scAlu (small cytoplasmic, µικρά κυτταροπλασµατικά) και αντιπροσωπεύονται από το 

αριστερό µονοµερές του στοιχείου Alu προς το 5’-άκρο του [Maraia et al. 1993].  Τα 

scAlu φαίνεται πως αποτελούν την σταθερή επεξεργασµένη µορφή των Alu RNAs, 

καθώς έχουν 5 φορές µεγαλύτερο χρόνο ηµιζωής στο κυτταρόπλασµα, περίπου 30 

λεπτά περισσότερο από τα πλήρους µήκους Alu RNA [Chu et al. 1995]. 

 

Προφανώς το SINE DNA αποτελεί σηµαντικό ποσοστό του γονιδιώµατος στα 

θηλαστικά.  Στον ποντικό είναι περίπου το 0,7% του γονιδιώµατος, ενώ στον 

άνθρωπο τα Alu αποτελούν το 5% περίπου του γενετικού υλικού.  Βρίσκονται 

σποραδικά, διάσπαρτα στο γονιδίωµα, µε µία συχνότητα µιας Alu αλληλουχίας κάθε 

4-6 kb.  Κάποιες φορές εµφανίζονται και οµαδοποιηµένα.  Η συχνή εµφάνιση αυτών 

των γονιδίων σε σειρές πιθανόν να αντικατοπτρίζει την προτίµησή τους για περιοχές 

πλούσιες σε AT.  Alu γονίδια βρίσκονται συχνά αµέσως µετά τα 7SK, H1 και MRP 

γονίδια [Murphy et al. 1986, Kruger & Benecke 1987, Chang & Clayton 1989, Baer 

et al. 1990].  Οι θέσεις των στοιχείων Alu συµπίπτουν αρκετά καλά µε τις θέσεις 

εµφάνισης των R-ζωνών (reverse bands) στα µεταφασικά χρωµοσώµατα [Korenberg 

& Rykowski 1988, Chen & Manuelidis 1989]. 

 

Η διασπορά και ενίσχυση των SINEs, πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσµα 

ρετροµετάθεσης, κατά την οποία η RNA πολυµεράση ΙΙΙ παράγει µετάγραφα, τα 

οποία µεταγράφονται αντίστροφα σε DNA και εισέρχονται σε νέες θέσεις στο 

γονιδίωµα [Weiner et al. 1986].  Πολυµορφισµοί που οφείλονται σε de novo 

µετάθεση Alu στοιχείων, φανερώνουν πως αυτή η διαδικασία είναι ακόµη ενεργή και 

ικανή να προκαλέσει γενετική ποικιλοµορφία, κάποιες φορές µε σοβαρές συνέπειες 
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για τους φορείς τέτοιων αλλαγών [Wallace et al. 1991, Goldberg et al. 1993, 

Makalowski et al. 1994].  Κληρονοµούµενες τέτοιες ρετροµεταθέσεις, πρέπει να 

συµβαίνουν στα γενετικά κύτταρα ή πολύ νωρίς κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, πριν 

τον διαχωρισµό των κυττάρων σε γενετικά και σωµατικά.  Οι οικογένειες των SINEs 

µεταγράφονται έντονα τόσο σε εµβρυϊκά αρχέγονα κύτταρα, όσο και στα ωοκύτταρα 

και στα πρώτα εµβρυϊκά στάδια [Murphy et al. 1983, Bennett et al. 1984, Kaplan et 

al. 1985, Vasseur et al. 1985, White et al. 1989, Maraia 1991].  Εξαιτίας του 

γεγονότος πως πολλά προϊόντα της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ έχουν εσωτερικούς 

υποκινητές, που περιλαµβάνονται στο µετάγραφο, διπλασιάζονται µε την 

ρετροµετάθεσή τους, καθώς το νέο αντίγραφο µπορεί να µεταγραφεί και να δώσει 

επιπλέον αντίγραφα.  Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό αποτελεί την πιθανότερη 

εξήγηση, για τον υψηλό ρυθµό ρετροµετάθεσης των SINEs σε σχέση µε άλλα 

µεταθετά στοιχεία. 

 

Οι οικογένειες των γονιδίων Alu έχουν εξελιχτεί από το γονίδιο 7SL [Ullu & Tschudi 

1984].  Η οµολογία Alu και 7SL φτάνει το 90% περίπου για τις 100 πρώτες βάσεις 

στο 5’-άκρο του 7SL και τις τελευταίες 45 βάσεις προς το 3’-άκρο του [Ullu et al. 

1982].  Το γονίδιο πρόγονος των στοιχείων Alu, λοιπόν, φαίνεται πως προέκυψε από 

ένα 7SL γονίδιο, µε µια έλλειψη 155 βάσεων στο κέντρο του, η οποία ακολουθήθηκε 

από διπλασιασµό όλου του τµήµατος και τέλος απώλεια του δεύτερου υποκινητή 

RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, στο δεξί µονοµερές, προς το 3’-άκρο [Ullu & Tschudi 1984].  

Ένα από τα πολυπεπτίδια που συµµετέχουν στο σύµπλοκο αναγνώρισης, έχει βρεθεί 

πως συνδέεται µε Alu in vivo και επηρεάζει τον µεταβολισµό τους [Chang et al. 

1994]. 

 

Οι µέχρι σήµερα µελέτες συνηγορούν στην ύπαρξη ενός περιορισµένου αριθµού 

ιδρυτικών στοιχείων SINEs ή master στοιχείων (founder or master elements), τα 

οποία είναι ενεργά µεταθετά στοιχεία και παράγουν διαδοχικά ξεχωριστές 

υποοικογένειες [Deininger et al. 1992, Schmid & Maraia 1992, Brookfield 1994].  

Στον άνθρωπο τέσσερις κύριες οικογένειες Alu εµφανίζουν προοδευτικά µεγαλύτερη 

συγγένεια µε το 7SL [Batzer et al. 1995].  Η παλαιότερη από αυτές, µε 10% απόκλιση 

από την συµβατική αλληλουχία για τα Alu, πρέπει να προέκυψε πριν από 65 

εκατοµµύρια χρόνια, ενώ η νεότερη, µε µόλις 0,1% διαφορά, πριν από 660.000 
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χρόνια [Batzer et al. 1995].  Οι τέσσερις οικογένειες των Alu επεκτάθηκαν 

ταυτόχρονα όταν ο άνθρωπος ξεχώρισε από τον πίθηκο [Batzer et al. 1995]. 

 

Παρόλο που πολλαπλά διάσπαρτα Alu γονίδια ικανά να ρετροµετατεθούν υπάρχουν 

στον άνθρωπο, οι πρόσφατες ενισχύσεις είναι υπεύθυνες για µόνο 0,4% από το 

σύνολο των Alu επαναλήψεων που απαντώνται στο γονιδίωµα [Batzer et al. 1995].  

Όλα τα υπόλοιπα Alu λοιπόν, 99,6%, προήλθαν από µια υποοµάδα Alu στοιχείων 

πράγµα που σηµαίνει, πως παλαιότερα, κατά την εξέλιξη των πρωτευόντων υπήρχε 

µόνο ένα ή πολύ λίγα από τα γόνιµα ιδρυτικά γονίδια.  Αυτά πρέπει να είχαν πολύ 

ισχυρότερους εσωτερικούς υποκινητές, από τους σηµερινούς, αλλά και να 

βρίσκονταν σε ένα ευνοϊκό χρωµοσωµικό περιβάλλον, για την εγκαθίδρυση στο 

γονιδίωµα νέων µεταθέσεων.  Γενικά, οι πιο αρχέγονες οικογένειες Alu, σήµερα 

µεταγράφονται λιγότερο έντονα από τις καινούργιες, καθώς οι υποκινητές των 

πρώτων έχουν απενεργοποιηθεί συσσωρεύοντας µεγάλο αριθµό µεταλλάξεων [Liu & 

Schmid 1993, Liu et al. 1994].  Πάντως, τα συνολικά επίπεδα έκφρασης των Alu 

είναι εξαιρετικά χαµηλά, µε µόλις εκατό ως χίλια µετάγραφα να ανιχνεύονται ανά 

HeLa κύτταρο, έναντι 1.000.000 7SL µορίων ανά κύτταρο [Liu et al. 1994].  Σε µία 

µόνο περίπτωση, η τυχαία εισδοχή ενός Alu γονιδίου κοντά σε ένα ενισχυτικό cis 

λειτουργικό στοιχείο, µάλλον οδήγησε στη γένεση ενός νέου ιδρυτικού στοιχείου µε 

υψηλή µεταγραφική ενεργότητα [Chesnokov & Schmid 1996]. 

 

Μέχρι τώρα εκτός από ένα µεγάλο αριθµό υποθέσεων δεν έχει αποδοθεί ένας 

λειτουργικός ρόλος στις αλληλουχίες Alu [Howard & Sakamoto 1990].  Σύµφωνα µε 

την θεωρία του «εγωιστικού» DNA, τα µη ιικά ρετροµεταθετά στοιχεία, αποτελούν 

µοριακά παράσιτα που κατακλύζουν το γονιδίωµα, αλλά σπάνια συνεισφέρουν σε ένα 

επιλεκτικό πλεονέκτηµα, µε τις περιβαλλοντικές πιέσεις να βοηθούν κατά ένα µέρος 

για την βελτίωση της ικανότητάς τους για ενίσχυση [Doolittle & Sapienza 1980, 

Orgel & Crick 1980].  Έτσι είναι πιθανό οι κύριες οικογένειες των Alu να προήλθαν 

από γονίδια της οµάδας ΙΙΙ, µε εσωτερικούς υποκινητές και γνωστή φυσιολογική 

σηµασία, τα οποία απενεργοποιήθηκαν από µεταλλάξεις, χάνοντας κάθε λειτουργική 

αξία εκτός από την ικανότητά τους να µεταγράφονται.  Τα ψευδογονίδια αυτά λοιπόν, 

µπόρεσαν να ενισχυθούν και να αυξηθούν µε ρετροµετάθεση.  Ωστόσο, κάποια 

µετάγραφα SINEs µπορεί να απόκτησαν εκ νέου λειτουργική αξία αρκετά αργότερα 

κατά την εξέλιξη.  Ταυτόχρονα, η εισδοχή τους εντός ή κοντά σε λειτουργικά γονίδια 
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θα είχε αναπόφευκτα φυσιολογικές συνέπειες.  Με δεδοµένο τον καιροσκοπισµό της 

διαδικασίας της φυσικής επιλογής, τέτοια µοριακά γεγονότα µπορεί να 

αξιοποιήθηκαν για να προσφέρουν ένα επιλεκτικό πλεονέκτηµα. 

 

Μια από τις πρώτες λειτουργίες που προτάθηκε για τα SINEs είναι η ρύθµιση 

παρακείµενων γονιδίων [Britten & Davidson 1969].  Το αρχικό µοντέλο πρότεινε την 

µεταγραφική ρύθµιση, αργότερα όµως προστέθηκε η πιθανότητα µετα-µεταγραφικής 

ρύθµισης, στην οποία µεσολαβούν επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες, που 

µεταγράφονται µαζί µε τα παρακείµενα γονίδια [Davidson & Britten 1979].  Η πιο 

σοβαρή αντίρρηση σε αυτήν την υπόθεση, έγκειται στο ότι, τόσο η γονιδιακή 

ρύθµιση, όσο και η ρύθµιση της ωρίµανσης, είναι γεγονότα πρωτύτερα της 

πρόσφατης επέκτασης και του πολλαπλασιασµού των οικογενειών SINEs.  Έτσι τα 

SINEs θα έπρεπε να είναι, είτε επικουρικά στοιχεία, είτε πολύ προσαρµοστικά στις 

διαδικασίες της εξέλιξης.  Ωστόσο, µια υποοµάδα των SINEs µπορεί να ήρε 

προϋπάρχουσες κυτταρικές λειτουργίες ή να πρόσθεσε επιπλέον πολυπλοκότητα σε 

προϊούσες διαδικασίες.  Η αναλογία της ποικιλίας των στοιχείων SINEs µπορεί να 

δείξει αν αυτά είχαν υποστεί επιλεκτική πίεση, όπως θα αναµενόταν αν είχαν κάποια 

σηµαντική λειτουργική αξία.  Μελέτες 7 οικογενειών γονιδίων Alu σε χιµπατζή και 

άνθρωπο, τα οποία χαρτογραφούνται κοντά σε οµάδες γλοβίνης έδειξε ουδέτερη 

απόκλιση [Daniels & Deininger 1985, Deininger et al. 2003].  Άλλες όµως µελέτες 

των πρόσφατα µετατεθειµένων στοιχείων Alu υπέδειξαν ένα σηµαντικό βαθµό 

επιλογής [Britten et al. 1988, Deininger & Slagel 1988]. 

 

Ακόµη όµως και αν τα SINE µετάγραφα δεν έχουν κάποια λειτουργία, η εισδοχή 

πολλαπλά επαναλαµβανόµενων στοιχείων στο γονιδίωµα θα είχε αναπόφευκτα 

σηµαντικές συνέπειες στην δοµή και εξέλιξή του.  Το πιο προφανές αποτέλεσµα των 

SINEs είναι το µεταλλακτικό δυναµικό τους λόγω της διακοπής της συνέχειας 

αλληλουχιών στις θέσεις στις οποίες εισέρχονται.  Τέτοια γεγονότα έχουν 

καταγραφεί, όπως η de novo απενεργοποίηση των γονιδίων, που κωδικοποιούν για 

τον παράγοντα IX και την χολινεστεράση, από ρετροµετάθεση Alu στον άνθρωπο 

[Makalowski et al. 1994].  Και στις δύο περιπτώσεις η εισδοχή του στοιχείου Alu 

δηµιούργησε πρόωρο κωδικόνιο λήξης και προκάλεσε πρόωρο τερµατισµό της 

µετάφρασης. 
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Παράλληλα ο µεγάλος αριθµός βραχέων, οµόλογων αλληλουχιών, διάσπαρτων στο 

γονιδίωµα αυξάνει τα επίπεδα του γενετικού ανασυνδυασµού.  Τα στοιχεία Alu συχνά 

ενέχονται σε άνισο, οµόλογο και µη οµόλογο γενετικό ανασυνδυασµό.  Τέτοια 

παραδείγµατα αποτελούν πέντε διαφορετικές, κληρονοµικές διαταραχές, στον 

άνθρωπο, στο γονίδιο που κωδικοποιεί, για τον υποδοχέα των χαµηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνών (low density lipoproteins, LDL), οι οποίες προκαλούν κληρονοµική 

υερχολυστερολαιµία και δηµιουργούνται, σαν αποτέλεσµα ελλείψεων και 

διπλασιασµών αλληλουχιών Alu, στην περιοχή ανασυνδυασµού [Lehrman et al. 

1987].  Οι αλληλουχίες SINEs έχουν φανερά σηµαντική συµβολή στην «ρευστότητα» 

του γονιδιώµατος στα θηλαστικά. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί πως µολονότι οι αλληλουχίες Alu περιέχουν ενεργούς 

υποκινητές εσωτερικά τους, που τους επιτρέπουν να µεταγράφονται από την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ [Haynes & Jelinek 1981, Singh et al. 1985, Carey et al. 1986], 

υπόκεινται και σε εκτεταµένη µεταγραφή, από διάβασµα από άκρη σε άκρη από την 

RNA πολυµεράση ΙΙ, όταν βρίσκονται εντός γονιδίου οµάδας ΙΙ [Bennett et al. 1984, 

Kramerov et al. 1985, White et al. 1989, Kramerov et al. 1990, White et al. 1990].  

Στον άνθρωπο οι αλληλουχίες Alu αποτελούν το 10% του hnRNA (ετερογενές RNA) 

και εντοπίζονται στα εσόνια των περισσότερων γονιδίων της οµάδας ΙΙ [Liu et al. 

1994, Makalowski et al. 1994].  Κάποια µάλιστα γονίδια περιέχουν αλληλουχίες Alu 

εντός των κωδικών τους περιοχών, µε πιο ακραίο παράδειγµα το γονίδιο RMSA-1 

(regulator of mitotic spindle assembly 1, ρυθµιστής της συναρµολόγησης της 

µιτωτικής ατράκτου), το οποίο περιέχει δύο στοιχεία Alu που συνεισφέρουν κατά 

40% περίπου, στην µεταφρασµένη αλληλουχία, προσθέτοντας 111 αµινοξέα στην 

πρωτεΐνη [Margalit et al. 1994].  Το παράδειγµα αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς 

τα στοιχεία Alu περιέχουν πολυάριθµα σήµατα τερµατισµού της πρωτεϊνοσύνθεσης 

και γι’ αυτό συνήθως προκαλούν πρόωρο τερµατισµό εφόσον έχουν εισέλθει στην 

κωδική περιοχή ενός γονιδίου [Makalowski et al. 1994]. 

 

Αρκετοί ιοί περιέχουν βραχείες µονάδες µεταγραφής οµάδας ΙΙΙ στα γονιδιώµατά 

τους. Το καλύτερα χαρακτηρισµένο παράδειγµα είναι αυτό των γονιδίων του 

αδενοϊού VAI και VAII, τα οποία συνθέτονται σε υψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια 

των όψιµων σταδίων της ιικής λοίµωξης [Weinmann et al. 1974, Soderlund et al. 

1976].  Τα γονίδια VAI και VAII, είναι περίπου 160 bp σε µέγεθος και διαχωρίζονται 
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µεταξύ τους από 98 bp [Akusjarvi et al. 1980].  Ενώ το VAI είναι απαραίτητο για την 

έκφραση του γονιδιώµατος του αδενοϊού, έλλειψη του VAII δεν έχει κάποια 

σηµαντική συνέπεια στον κύκλο ζωής του ιού [Thimmappaya et al. 1982].  Τα RNAs 

αυτά δρουν προς την διέγερση της µετάφρασης των mRNAs του αδενοϊού κατά τα 

όψιµα στάδια της ιικής λοίµωξης. 

 

Το γονιδίωµα του ιού Epstein-Barr επίσης περιέχει δύο µικρά γειτονικά γονίδια, που 

µεταγράφονται από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, τα EBER1 και EBER2, µε µέγεθος 

περίπου 165 bp [Rosa et al. 1981].  Είναι τα γονίδια που µεταγράφονται σε 

υψηλότερα επίπεδα, κατά την µόλυνση και αθανατοποίηση ανθρώπινων B 

λεµφοκυττάρων από τον ιό Epstein-Barr, συσσωρεύοντας περίπου 10 εκατοµµύρια 

αντίγραφα ανά κύτταρο [Arrand & Rymo 1982].  Ωστόσο, τα EBER1 και EBER2 δεν 

είναι απαραίτητα για την µόλυνση και αθανατοποίηση των B λεµφοκυττάρων σε 

καλλιέργεια και ο κύκλος ζωής του ιού συνεχίζεται κανονικά, ακόµη και αν 

απουσιάζουν [Swaminathan et al. 1991].  Πολλαπλά αντίγραφα των γονιδίων EBERs 

µπορούν να υποκαταστήσουν την λειτουργία του VAI στον αδενοϊό, οπότε και 

πιστεύεται πως η λειτουργία τους είναι ανάλογη, στο επίπεδο δηλαδή της 

διευκόλυνσης της µεταγραφής των ιικών mRNAs [Bhat & Thimmappaya 1983, 

Schwemmle et al. 1992].  Τα EBER RNAs συνδέονται µε µια κυτταρική πρωτεΐνη 

που ονοµάζεται EAP (EBER-associated protein, πρωτεΐνη που σχετίζεται µε τα 

EBER) [Toczyski & Steitz 1991]. 

 

Όσον αφορά του υποκινητές των γονιδίων της οµάδας ΙΙΙ, το πλέον ασυνήθιστο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι στην πλειοψηφία τους, τα απαραίτητα ρυθµιστικά 

στοιχεία βρίσκονται κάτω από την θέση +1, προς το 3’-άκρο, εντός της 

µεταγραφόµενης περιοχής.  Αυτές οι εσωτερικές ρυθµιστικές θέσεις, είναι γενικά 

ασυνεχείς δοµές, αποτελούµενες από απαραίτητα για την πρόσδεση τµήµατα, τα 

οποία χωρίζονται από µη απαραίτητα τµήµατα [Paule & White 2000].  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο υποκινητής του σωµατικού 5S rRNA στον 

οργανισµό X. laevis, όπου για την πρόσδεση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ απαιτούνται 

τρία εσωτερικά του µεταγράφου τµήµατα, το Α-block που βρίσκεται στο +50 και 

+64, ένα ενδιάµεσο τµήµα στο +67 ως +72 και ένα τµήµα C-block από το +80 ως το 

+97 (Εικόνα 3.2) [Pieler et al. 1987].  Ο υποκινητής αυτός είναι σχετικά ευαίσθητος 

σε αλλαγές στα διαστήµατα µεταξύ των ρυθµιστικών στοιχείων [Pieler et al. 1987].  
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Ο τύπος αυτός υποκινητή, αποτελεί τον τύπο Ι της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, και είναι 

ίδιος σε πολλούς οργανισµούς, όπως η Drosophila melanogaster και ο S. cerevisiae 

και µοναδικός για τα 5S rRNA γονίδια [Sharp & Garcia 1988, Lee et al. 1995]. 

 

Ο περισσότερο κοινός υποκινητής της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ είναι αυτός των tRNAs, 

των γονιδίων VA του αδενοϊού και πολλών µέσης επαναληπτικότητας γονιδίων.  

Ονοµάζεται υποκινητής τύπου ΙΙ και αποτελείται από δύο πολύ συντηρηµένα 

τµήµατα, τα Α-block και Β-block, τα οποία εντοπίζονται εντός της µεταγραφόµενης 

περιοχής (Εικόνα 3.2) [Paule & White 2000].  Τα Α-block τµήµατα των υποκινητών Ι 

και ΙΙ, είναι οµόλογα µεταξύ τους και σε µερικές περιπτώσεις µπορούν να 

ανταλλαγούν µεταξύ τους [Ciliberto et al. 1983].  Η µόνη διαφορά, είναι πως στους 

υποκινητές τύπου ΙΙ το τµήµα Α-block, βρίσκεται πιο κοντά στην θέση έναρξης της 

µεταγραφής, +1.  Για παράδειγµα το tRNALeu στο Xenopus έχει το τµήµα Α-block 

µεταξύ +11 και 21, περίπου 40 βάσεις προς το 5’-άκρο, από τη θέση του οµόλογου 

τµήµατος στα γονίδια του 5S rRNA του ίδιου οργανισµού [Galli et al. 1981].  Η θέση 

του τµήµατος Β-block ποικίλει εξαιρετικά, εν µέρει διότι κάποια tRNAs έχουν πολύ 

µικρά εσόνια εντός των κωδικών τους περιοχών.  Τα διαχωριστικά τµήµατα µεταξύ 

τω δύο αυτών στοιχείων της τάξεως των 30 µε 60 νουκλεοτιδίων, είναι τα πλέον 

αποδοτικά για την µεταγραφή αυτών των γονιδίων, µολονότι αποστάσεις ως και 365 

βάσεις είναι ανεχτές [Baker et al. 1987, Fabrizio et al. 1987].  Αυτή η ευελιξία είναι 

αξιοσηµείωτη, γιατί τα τµήµατα Α-block και Β-block δεσµεύονται ταυτόχρονα από 

ένα αντίγραφο του µεταγραφικού παράγοντα TFIIIC [Schultz et al. 1989]. 

 

Μια µειοψηφία των γονιδίων της οµάδας ΙΙΙ στα σπονδυλόζωα δεν διαθέτουν 

εσωτερικά στοιχεία υποκινητών.  Οι υποκινητές αυτής της κατηγορίας αποτελούν τον 

τύπο ΙΙΙ (Εικόνα 3.2) [White 1998].  Για παράδειγµα τα γονίδια του U6 snRNA του 

ανθρώπου και του ποντικού, διατηρούν πλήρη µεταγραφική ικανότητα ακόµη και 

έπειτα από την απάλειψη περιοχών µετά την θέση έναρξης της µεταγραφής [Das et al. 

1988, Kunkel & Pederson 1989, Lobo et al. 1991].  Παρόµοια συµπεριφορά 

επιδεικνύουν και τα 7SK και MRP/7-2 RNA γονίδια [Murphy et al. 1987, Yuan & 

Reddy 1991].  Μολονότι αυτή η διάταξη ρυθµιστικών στοιχείων είναι πολύ 

διαφορετική από τους υπόλοιπους υποκινητές της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, αποτελεί 

τον κανόνα υποκινητή για τα γονίδια που µεταγράφονται από τις RNA πολυµεράσες Ι 

και ΙΙ, όπως επίσης και για τα γονίδια των βακτηρίων.  Είναι περίεργο πως µια 
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οργάνωση υποκινητή εκτός του γονιδίου, εµφανίζεται να εξελίχθηκε σχετικά 

πρόσφατα εντός του συστήµατος µεταγραφής της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, η οποία 

στηρίζεται σε ενδογονιδιακούς υποκινητές. 

 

 
Εικόνα 3.2:  Οργάνωση των τριών γενικών τύπων υποκινητών που χρησιµοποιούνται 

από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ.  Η θέση έναρξης της µεταγραφής σηµειώνεται σαν +1 

και η θέση τερµατισµού σαν Tn.  Ακόµη, παρουσιάζονται οι θέσεις των ποικίλων 

ρυθµιστικών στοιχείων, συµπεριλαµβάνονται το ενδιάµεσο τµήµα (intermediate 

element, IE), εγγύς ρυθµιστική αλληλουχία (proximal sequence element, PSE) και 

άπω ρυθµιστική αλληλουχία (distal sequence element, DSE) [White 1998]. 



 - 59 -

 

Το γεγονός της πρόσφατης εξέλιξης, φανερώνεται από την κατάσταση του γονιδίου 

U6 στη ζύµη όπου διαθέτει ρυθµιστικά στοιχεία Α-block και Β-block στον υποκινητή 

του, όπως στους υποκινητές τύπου ΙΙ, µόνο που καταλαµβάνουν ασυνήθιστες θέσεις 

[Brow & Guthrie 1990].  Πρέπει να σηµειωθεί πως και στον άνθρωπο έχει βρεθεί ένα 

U6 γονίδιο µε αποκλειστικά εσωτερικούς υποκινητές [Tichelaar et al. 1994].  Ο 

καλύτερα χαρακτηρισµένος υποκινητής τύπου ΙΙΙ είναι αυτός του ανθρώπινου U6 

snRNA γονιδίου.  Οι απαραίτητες για την µεταγραφή του αλληλουχίες, είναι ένα 

TATA-box, µεταξύ -30 και -25, µια εγγύς αλληλουχία (PSE) µεταξύ -66 και -47, και 

µια άπω αλληλουχία (DSE) στο -244 ως -214 [Bark et al. 1987, Carbon et al. 1987, 

Das et al. 1988, Kunkel & Pederson 1988, Kunkel & Pederson 1989, Lobo et al. 

1991].  Τα U6 PSE και DSE είναι οµόλογα και µπορούν να ανταλλάξουν θέσεις µε τα 

αντίστοιχα του U2 snRNA, που µεταγράφεται από την RNA πολυµεράση II [Bark et 

al. 1987, Carbon et al. 1987, Kunkel & Pederson 1988, Lobo et al. 1991].  Ωστόσο, 

το U2 snRNA δεν έχει TATA-box, µια περίεργη ανωµαλία, καθώς οι αλληλουχίες 

TATA είναι ένα κλασσικό γνώρισµα των υποκινητών της RNA πολυµεράσης ΙΙ, 

παρά της ΙΙΙ.  Ακόµη πιο παράδοξη είναι η παρατήρηση πως η τοποθέτηση ενός 

TATA-box στο U2 snRNA, µετατρέπει το γονίδιο σε οµάδας ΙΙΙ, ενώ η αποµάκρυνση 

του TATA-box από το U6 snRNA, το µετατρέπει σε γονίδιο οµάδας ΙΙ, δηλαδή 

γονίδιο που µεταγράφεται από την RNA πολυµεράση ΙΙ [Mattaj et al. 1988, Lobo et 

al. 1991].  Φαίνεται λοιπόν πως τα γονίδια των U snRNAs αποτελούν µια πολύ 

διαφορετική κατηγορία γονιδίων. 

 

Αρκετά γονίδια οµάδας ΙΙΙ, µε υποκινητή τύπου ΙΙΙ, δεν εµπίπτουν ξεκάθαρα σε µια 

από τις κατηγορίες υποκινητών, που έχουν περιγραφεί για την RNA πολυµεράση ΙΙΙ.  

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο υποκινητής του γονιδίου EBER2 του ιού Epstein-

Barr που φαίνεται στην Εικόνα 3.2 σαν τύπου ΙΙ.  Το γονίδιο EBER2 όπως φαίνεται 

έχει τµήµατα A-block και B-block, όµως απάλειψη των αλληλουχιών πριν το +1, 

προς το 5’-άκρο, στο -46, µειώνει την έκφραση του στα µετασχηµατισµένα κύτταρα 

στο 7% µόλις, σε σχέση µε το φυσικού τύπου γονίδιο [Howe & Shu 1989].  

Πιστεύεται πως αυτό είναι αποτέλεσµα της παρουσίας Sp1 και ATF ρυθµιστικών 

στοιχείων [Howe & Shu 1989].  Ακόµη το γονίδιο έχει ένα TATA-box, µεταξύ -28 

και -23, το οποίο αυξάνει ως και 5 φορές την µεταγραφή του [Howe & Shu 1989].  

Άλλα παραδείγµατα υποκινητών της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, που βρίσκονται και 
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εντός εσωτερικών και εκτός των µεταγραφόµενων αλληλουχιών, αποτελούν τα 

γονίδια tRNAAla του µεταξοσκώληκα [Sprague et al. 1980], tRNASec του Xenopus 

[Carbon & Krol 1991], του γονιδίου vault RNA του αρουραίου [Vilalta et al. 1994] 

και του ανθρώπινου 7SL [Ullu & Weiner 1985]. 

 

3.4 - Μεταγραφικοί παράγοντες της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

Η καθαρισµένη RNA πολυµεράση ΙΙΙ ξεκινά την µεταγραφή σε τυχαίες θέσεις, χωρίς 

συγκεκριµένη επιλεκτικότητα [Jaehning et al. 1977].  Για να πραγµατοποιήσει 

µεταγραφή µε ακριβή και ειδικό τρόπο, απαιτείται η συνεργασία της µε 

µεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι την οδηγούν στις σωστές θέσεις, στα 

κατάλληλα γονίδια [Segall et al. 1980].  Από µελέτες σε κύτταρα HeLa, φάνηκε πως 

τουλάχιστον δύο παράγοντες είναι απαραίτητοι για την ειδική µεταγραφή των 

γονιδίων tRNA και VA, οι TFIIIB και TFIIIC [Segall et al. 1980].  Επιπρόσθετα, τα 

γονίδια του 5S rRNA απαιτούν έναν ακόµη µεταγραφικό παράγοντα τον TFIIIA 

[Engelke et al. 1980, Segall et al. 1980]. 

 

Οι υποκινητές τύπου I και ΙΙ της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, αναγνωρίζονται µέσω της 

δέσµευσης του πολυπρωτεϊνικού µεταγραφικού παράγοντα TFIIIC στα Α-block και 

Β-block τµήµατα [Paule & White 2000].  Ο TFIIIC είναι ένας από τους µεγαλύτερους 

και πιο πολύπλοκους µεταγραφικούς παράγοντες, που έχουν βρεθεί ως σήµερα.  Στη 

ζύµη, ο TFIIIC αποτελείται από δύο σφαιρικά τµήµατα, καθένα µε διάµετρο 10 nm 

περίπου και µάζα 300 kD [Schultz et al. 1989].  Αποτελείται από 6 υποµονάδες (τ138, 

τ131, τ95, τ91, τ60 και τ55), καµία από τις οποίες δεν µπορεί να συνδεθεί στο DNA 

µε ειδικό τρόπο από µόνη της [Swanson et al. 1991, Lefebvre et al. 1992, Marck et al. 

1993, Arrebola et al. 1998, Manaud et al. 1998, Deprez et al. 1999].  Πειράµατα 

φωτοδέσµευσης έδειξαν πως ποικίλες υποµονάδες του TFIIIC, εκτείνονται κατά 

µήκος ολόκληρου του γονιδίου tRNATyr [Bartholomew et al. 1990, Braun et al. 

1992].  Επαφή υπάρχει, τόσο µε την αλληλουχία Α-block, όσο και µε την αλληλουχία 

Β-block του υποκινητή, όµως η δέσµευση στο στοιχείο B-block φαίνεται πως είναι 

περισσότερο καθοριστική για την δέσµευση του TFIIIC (Εικόνα 3.3) [Baker et al. 

1986].  Το ότι οι δύο αλληλουχίες δεσµεύονται ταυτόχρονα από ένα µοναδικό 

µεταγραφικό παράγοντα είναι εντυπωσιακό, γιατί το µήκος της αλληλουχίας µεταξύ 

τους, µπορεί να ποικίλει σηµαντικά µεταξύ διαφορετικών γονιδίων.  Εικόνες 
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ηλεκτρονικής µικροσκοπίας έδειξαν πως η περιοχή που συνδέει τα δύο τµήµατα του 

TFIIIC, µπορεί να εκταθεί, δίνοντας στο σύµπλοκο αυτό µόριο µορφή αλτήρα, ώστε 

να είναι δυνατό να προσδεθεί ακόµη και σε µεγάλα tRNA γονίδια [Schultz et al. 

1989].  Ωστόσο, σε υποκινητές µε πολύ µακριές σε µήκος ενδιάµεσες αλληλουχίες, η 

δυνατότητα έκτασης φτάνει σε ένα όριο, οπότε διπλώνεται το DNA [Schultz et al. 

1989].  Η ικανότητα αυτή του TFIIIC να προσδένεται σε πολύ διαφορετικούς 

υποκινητές, προσφέρει µεγάλη ευελιξία στην µεταγραφική µηχανή της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ. 

 

Στον άνθρωπο, ο TFIIIC είναι αρκετά διαφορετικός από ότι στη ζύµη.  Αναλύεται σε 

δύο διαφορετικά συστατικά τα TFIIIC1 και TFIIIC2, που απαιτούνται και τα δύο για 

την έκφραση των 5S rRNA, tRNAs και VAI, αλλά µόνο το ένα το TFIIIC1 για τα U6 

και 7SK [Yoshinaga et al. 1987, Lagna et al. 1994, Yoon et al. 1995, Wang & Roeder 

1996, Oettel et al. 1997].  Η αρχική αναγνώριση των υποκινητών τύπου II 

επιτυγχάνεται από τον TFIIIC2, ο οποίος δεσµεύεται στο στοιχείο B-block και 

προσελκύει τους TFIIIC1 και TFIIIB [Dean & Berk 1988].  Η λειτουργία του 

TFIIIC1 δεν είναι ξεκάθαρη, πέρα από το ότι ενισχύει και επεκτείνει την περιοχή 

πρόσδεσης του TFIIIC2 [Yoshinaga et al. 1987, Wang & Roeder 1996, Oettel et al. 

1997].  O TFIIIC1 έχει µέγεθος 200 kD, είναι µάλλον σφαιρικού σχήµατος, αλλά 

πέρα από αυτά µικρή πρόοδος έχει γίνει, για τον περαιτέρω χαρακτηρισµό του 

[Yoshinaga et al. 1987].  Ο TFIIIC2 έχει δειχθεί πως αποτελείται από πέντε 

πολυπεπτίδια, τα 220, 110, 102, 90 και 63 kD, που αθροιστικά έχουν µια µάζα 600 

kD [Yoshinaga et al. 1989, Sinn et al. 1995, Wang & Roeder 1996].  Ο TFIIIC2 

µπορεί να αποµονωθεί και σε µια ανενεργό µορφή, χωρίς το πεπτίδιο hTFIIIC110, 

που εξακολουθεί να µπορεί να προσδένεται σε DNA [Sinn et al. 1995].  Πειράµατα 

σύνδεσης DNA-πρωτεΐνης έδειξαν πως ο hTFIIIC220, είναι το πεπτίδιο που 

προσδένεται στα ανθρώπινα ρυθµιστικά στοιχεία της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

[Yoshinaga et al. 1987]. 
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Εικόνα 3.3: ∆έσµευση των υποµονάδων του TFIIIC στον υποκινητή τύπου II της 

RNA πολυµεράσης ΙΙΙ στον S. cerevisiae [White 1998]. 

 

 

Για να πραγµατοποιηθεί µεταγραφή του 5S rRNA στο X. laevis χρειάζεται, εκτός από 

την δέσµευση του TFIIIC στον υποκινητή, η παρουσία ενός ακόµη µεταγραφικού 

παράγοντα του TFIIIA [Engelke et al. 1980].  Ο παράγοντας αυτός ήταν ο πρώτος 

ευκαρυωτικός µεταγραφικός παράγοντας που αποµονώθηκε και κλωνοποιήθηκε, ενώ 

ήταν και η πρώτη πρωτεΐνη, που βρέθηκε να έχει το πρότυπο δακτύλων 

ψευδαργύρου, για δέσµευση στο DNA, φέροντας 9 τέτοιους σχηµατισµούς στην 

σειρά, οι οποίοι και καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος, από τα 344 αµινοξέα του 

[Engelke et al. 1980, Ginsberg et al. 1984, Miller et al. 1985].  Αναγνωρίζει το C-

block στοιχείο του υποκινητή του 5S rRNA, µε τους τρεις δακτύλους ψευδαργύρου 

που βρίσκονται προς το αµινο-τελικό άκρο του, µια δέσµευση που συµβαίνει γύρω 

από την µεγάλη αύλακα του DNA και συνεισφέρει σε ποσοστό 95% της συνολικής 

ενέργειας δέσµευσης ολόκληρου του TFIIIA µορίου στο DNA [Clemens et al. 1992, 

Foster et al. 1997, Nolte et al. 1998].  Τα µεσαία τρία δάκτυλα ψευδαργύρου, 

υιοθετούν µια εντελώς διαφορετική διάταξη για να καλύψουν την ενδιάµεση περιοχή, 

ανάµεσα στις περιοχές που δεσµεύονται οι τρεις αµινο-τελικοί και οι τρεις καρβοξυ-

τελικοί δάκτυλοι ψευδαργύρου.  Ο TFIIIA λειτουργεί σαν προσαρµοστής, 

προσφέροντας µια πλατφόρµα, που επιτρέπει στον TFIIIC να προσδεθεί στο 5S 

rRNA γονίδιο, για το οποίο δεν επιδεικνύει µεγάλη προτίµηση, από µόνος του. 

 

Ανεξαρτήτως του τύπου του υποκινητή, η κύρια λειτουργία του TFIIIC είναι η 

προσέλκυση του TFIIIB.  Στη ζύµη, ο TFIIIB αποτελείται από τρία πολυπεπτίδια, ένα 

από τα οποία είναι η πρωτεΐνη που προσδένεται στο TATA-box (ΤΑΤΑ binding 

protein, TBP) [Kassavetis et al. 1992].  Η µεγαλύτερη από τις άλλες δύο πρωτεΐνες 

που προσδένονται στον TBP (TBP-associated factors, TAFs), έχει µέγεθος 90 kD και 

ονοµάζεται B’’ [Kassavetis et al. 1995, Aasland et al. 1996, Roberts et al. 1996, Ruth 
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et al. 1996].  Η άλλη πρωτεΐνη έχει µέγεθος 70 kD στη ζύµη και µοιάζει µε την 

TFIIB, γι’ αυτό και ονοµάζεται BRF (TFIIB-related factor, παράγων που σχετίζεται 

µε τον TFIIB) [Buratowski & Zhou 1992, Colbert & Hahn 1992, Lopez-De-Leon et 

al. 1992].  Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του BRF, είναι πως µπορεί να κοπεί στα 

δύο και τα δύο µισά του να συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον συνδυασθούν 

[Kassavetis et al. 1998]. 

 

Στον ανθρώπινο παράγοντα TFIIIB έχουν βρεθεί τα TBP και BRF επίσης [Lobo et al. 

1992, Simmen et al. 1992, Taggart et al. 1992, White & Jackson 1992, Wang & 

Roeder 1995, Mital et al. 1996].  Εκτός από αυτά ο TFIIIB του ανθρώπου περιέχει 

και άλλα άγνωστα συστατικά [Lobo et al. 1992, Taggart et al. 1992, Teichmann & 

Seifart 1995, Mital et al. 1996, Teichmann et al. 1997].  Είναι πολύ πιθανό ένα 

αντίστοιχο του B’’ πεπτίδιο να ενέχεται στο µόριο αυτό καθώς το B’’ του S. 

cerevisiae µπορεί να υποστηρίξει την µεταγραφή του U6, όταν αναµιχθεί µε 

ανθρώπινα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα [Teichmann et al. 1997].  Ωστόσο, οι απαιτήσεις 

των υποκινητών τύπου III στον παράγοντα TFIIIB, διαφέρουν από εκείνες των τύπου 

Ι και ΙΙ [Lobo et al. 1992, Teichmann & Seifart 1995, Mital et al. 1996, Teichmann et 

al. 1997]. 

 

Καθώς ο TFIIIB περιέχει TBP, µπορεί να δεσµευτεί ανεξάρτητα στο TATA-box.  Η 

προτίµησή του για δέσµευση αυξάνεται από την συνεργιστική δράση TBP και BRF, 

ιδιαίτερα για τις µη βέλτιστες TATA θέσεις [Joazeiro et al. 1994].  Ωστόσο, οι 

περισσότεροι υποκινητές τύπου I και ΙΙ δεν έχουν ΤΑΤΑ-box αλληλουχία και δεν 

είναι δυνατό να αναγνωριστούν κατευθείαν από τον TFIIIB [Librizzi et al. 1998].  

Στις περιπτώσεις αυτές ο TFIIIB, προσελκύεται µέσω αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-

πρωτεΐνης από τον, δεσµευµένο στο DNA, TFIIIC [Kassavetis et al. 1989, Huet & 

Sentenac 1992, Kassavetis et al. 1992, White & Jackson 1992].  Στο S. cerevisiae 

µόλις ο TFIIIB προσδεθεί στον TFIIIC, καταλαµβάνει µια περιοχή περίπου 40 bp 

πριν την +1 θέση έναρξης της µεταγραφής [Lassar et al. 1983, Kassavetis et al. 1989].  

Εκεί πια, είναι έτοιµος να φέρει την RNA πολυµεράση ΙΙΙ στον υποκινητή και να την 

διευθετήσει σε θέση τέτοια, που να τοποθετηθεί πάνω από την περιοχή έναρξης 

[Kassavetis et al. 1989, Kassavetis et al. 1990, Braun et al. 1992, Kassavetis et al. 

1998, Persinger et al. 1999].  Και οι τρεις υποµονάδες του TFIIIB είναι όλες 

απαραίτητες για την σύνδεσή του µε την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, αλλά άµεσες 
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αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης συµβαίνουν µόνον µε τον BRF [Kassavetis et 

al. 1990]. 

 

Αρκετοί παράγοντες συνεισφέρουν στην επιλογή της θέσης έναρξης της µεταγραφής.  

Ο κυριότερος καθοριστής είναι ο TFIIIC, ο οποίος υπαγορεύει την γενική 

τοποθέτηση του TFIIIB (Εικόνα 3.4).  Όµως, η αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

παραγόντων είναι αρκετά ευέλικτη και επιτρέπει στον TBP να σαρώσει µια περιοχή 

περίπου 30 βάσεων, για να βρει την βέλτιστη θέση για τον TFIIIB [Bartholomew et 

al. 1993, Werner et al. 1993, Khoo et al. 1994].  Η θέση έναρξης της µεταγραφής 

βρίσκεται 30 bp προς τα δεξιά αυτής της θέσης, αλλά και η RNA πολυµεράση ΙΙΙ έχει 

µε τη σειρά της κάποιες ιδιαίτερες προτιµήσεις αλληλουχίας, οπότε και συνεχίζει µια 

πιο λεπτή σάρωση, εντός αυτού του µικρού παράθυρου, που της επιτρέπει ο TFIIIB, 

για να βρει την βέλτιστη νουκλεοτιδική θέση έναρξης της µεταγραφής [Joazeiro et al. 

1996]. 

 

Μόλις συναρµολογηθούν το σύµπλοκο των µεταγραφικών παραγόντων στα γονίδια 

της οµάδας ΙΙΙ, παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα απέναντι σε υψηλή αλατότητα, 

τόσο µεγάλη, ώστε να απέκλειε τον σχηµατισµό του συµπλόκου αρχικά [Setzer & 

Brown 1985, Carey et al. 1986, Kassavetis et al. 1989, Kassavetis et al. 1990].  Όταν 

ο TFIIIB της ζύµης προσδεθεί στο DNA, σε ένα γονίδιο οµάδας ΙΙΙ χωρίς TATA-box, 

δια της µεσολάβησης του TFIIIC, είναι εξαιρετικά σταθερός, πράγµα περίεργο 

δεδοµένου πως δεν µπορεί µόνος του να αναγνωρίσει αυτές τις θέσεις [Kassavetis et 

al. 1990].  Φαίνεται πως η αλληλεπίδραση µε τον TFIIIC, αποκαλύπτει µια άδηλη 

ικανότητα του TFIIIB, να προσδένεται στο DNA, ενώ ταυτόχρονα τον «κλειδώνει», 

πάνω στον υποκινητή του γονιδίου.  Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υποµονάδων 

του TFIIIB αναγκάζουν το DNA, να πάρει µια τέτοια διαµόρφωση, ώστε να µη 

µπορεί να «γλιστρήσει» ελεύθερα, επιτρέποντας ισχυρή σύνδεση, απουσία ειδικής 

αναγνώρισης της αλληλουχίας του DNA [Huet et al. 1997].  Η ασυνήθιστη αυτή 

ιδιότητα, δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον TFIIIB, όχι µόνο να ξεκινήσει επαρκώς 

από µόνος του, αφού έχει προσδεθεί στον υποκινητή των γονιδίων της οµάδας ΙΙΙ, την 

µεταγραφή από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, αλλά και να συνεχίσει πολλαπλούς 

κύκλους µεταγραφής, µε µεγάλη ακρίβεια ως προς το σηµείο έναρξης [Kassavetis et 

al. 1990]. 
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Οι υποκινητές τύπου ΙΙΙ, που εντοπίζονται στα γονίδια 7SK και U6, έχουν 

διαφορετικές απαιτήσεις από τα περισσότερα γονίδια της οµάδας ΙΙΙ.  Χρησιµοποιούν 

τον παράγοντα TFIIIC1, αλλά όχι τον TFIIIC2 [Yoon et al. 1995, Oettel et al. 1997].  

Επιπλέον, ο TFIIIB που χρησιµοποιείται από αυτούς τους υποκινητές είναι 

διαφορετικός από την µορφή που χρησιµοποιείται από τους υποκινητές τύπου Ι και ΙΙ, 

εξαιτίας της συµµετοχής διαφορετικών συστατικών υποµονάδων [Lobo et al. 1992, 

Teichmann & Seifart 1995, Mital et al. 1996, Teichmann et al. 1997].  Μια µελέτη µε 

ανοσο-εξάλειψη έδειξε πως ο BRF, δεν χρειάζεται για την µεταγραφή του 

ανθρώπινου γονιδίου U6 [Mital et al. 1996].  Το στοιχείο DNA, PSE, των 

υποκινητών τύπου ΙΙΙ, αναγνωρίζεται από τον παράγοντα PTF ή SNAPc, ένα 

σύµπλοκο µε πέντε υποµονάδες [Henry et al. 1995, Yoon et al. 1995, Bai et al. 1996, 

Henry et al. 1996, Sadowski et al. 1996, Yoon & Roeder 1996, Wong et al. 1998].  

Το ίδιο στοιχείο, PSE, εντοπίζεται και στον υποκινητή των γονιδίων U1 και U2, τα 

οποία µεταγράφονται από την RNA πολυµεράση ΙΙ, και ενεργοποιείται από τον ίδιο 

µεταγραφικό παράγοντα, PTF/SNAPc, πράγµα που δείχνει πως χρησιµοποιούνται και 

από τις δύο πολυµεράσες [Henry et al. 1995, Bai et al. 1996, Henry et al. 1996, 

Sadowski et al. 1996, Yoon & Roeder 1996].  Η απόσταση που χωρίζει τα δύο 

στοιχεία PSE και TATA-box, είναι καθορισµένη µε µεγάλη ακρίβεια, κάτι που 

υπονοεί αλληλεπίδραση των µεταγραφικών παραγόντων PTF/SNAPc και του TFIIIB 

[Lescure et al. 1991, Goomer & Kunkel 1992].   

 

Τα περισσότερα γονίδια της οµάδας ΙΙΙ, δεν υπόκεινται εύκολα σε αναστολή εξαιτίας 

του σχηµατισµού νουκλεοσωµάτων.  Τα γονίδια των tRNAs δεν συµµετέχουν σε 

περιοχές ετεροχρωµατίνης, αντίθετα οι αλληλουχίες SINEs, όπως οι Alu, είναι 

εξαιρετικά δεκτικές στο σχηµατισµό της [Paule & White 2000].  In vitro µελέτες 

έδειξαν, πως ο µεταγραφικός παράγοντας TFIIIC µπορεί να προστατέψει µια 

αλληλουχία από την αδρανοποίηση, λόγω συµπύκνωσής της σε χρωµατίνη [Burnol et 

al. 1993].  Μελέτες στον άνθρωπο δείχνουν πως ο TFIIIC2, εκτός από την 

προσέλκυση του TFIIIB, λειτουργεί σαν ακετυλοτρανσφεράση των ιστονών [Hsieh et 

al. 1999, Kundu et al. 1999].  Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως ένα γονίδιο 

οµάδας ΙΙΙ µπορεί να οργανώσει την χρωµατίνη γύρω του. 
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Εικόνα 3.4: ∆ιευθέτηση των υποµονάδων του TFIIIB από τον TFIIIC στην θέση 
έναρξης της µεταγραφής στους υποκινητές τύπου ΙΙ, των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ στον S. 
cerevisiae [White 1998]. 
 

 

Τα πολυάριθµα γονίδια Alu, θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια γιγάντια καταβόθρα 

απορρόφησης µεταγραφικών παραγόντων, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για το 

κύτταρο, αφού θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά για τα υπόλοιπα άκρως απαραίτητα 

γονίδια της οµάδας ΙΙΙ.  Φαίνεται λοιπόν πως είναι απαραίτητο για το κύτταρο, να 

«καλύψει» την πλειοψηφία των αντιγράφων αυτών.  Πράγµατι οι περισσότεροι 

λειτουργικοί υποκινητές των στοιχείων Alu, σε ποσοστό σχεδόν 99%, βρίσκονται 

στην ετεροχρωµατίνη στα κύτταρα HeLa [Russanova et al. 1995].  Πειράµατα µε 

καθαρά νουκλεοσώµατα, έδειξαν πως τα οκταµερή των ιστονών, τοποθετούνται από 

την θέση έναρξης της µεταγραφής και το A-block, επιτυχγάνοντας µε αυτό τον τρόπο 

την σίγαση του στοιχείου Alu [Englander et al. 1993].  Οι αλληλουχίες Alu 

παρουσιάζουν µια ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε αλληλουχίες CpG, 9 φορές 
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περισσότερο από το µέσο ανθρώπινο γονιδίωµα [Englander et al. 1993].  Οι 

αλληλουχίες CpG των στοιχείων Alu φαίνεται να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο 

των περιοχών που µπορούν να µεθυλιωθούν στο ανθρώπινο DNA.  Η διατήρηση 

αυτού του υψηλού περιεχοµένου σε CpG, πιθανά φανερώνει την εξελικτική πίεση 

προς την σίγαση των µεταγράφων Alu.  Τα περισσότερα γονίδια Alu είναι πολύ 

µεθυλιωµένα σε διάφορα σωµατικά ανθρώπινα κύτταρα [Schmid 1991, Kochanek et 

al. 1993].  Τα τετραµερή ιστόνης µειώνουν την έκφραση των γονιδίων Alu κατά 2,5 

φορές, τα ίδια στοιχεία όµως αν είναι µεθυλιωµένα, καταστέλλονται ως και 50 φορές 

[Englander et al. 1993].  Έτσι, προκύπτει και µια επιπλέον πιθανή λειτουργία των 

γονιδίων Alu όσο αφορά την σίγαση των γειτονικών περιοχών DNA, λειτουργώντας 

σαν πυρήνες µεθυλίωσης και σχηµατισµού ετεροχρωµατίνης. 

 

Εξαιτίας του υψηλού ρυθµού µεταγραφής τους, ακόµη και για τα, εξαιρετικά 

σηµαντικά για την κυτταρική βιοσύνθεση, γονίδια της οµάδας ΙΙΙ, απαιτείται έλεγχος 

και διαφορετική ρύθµιση υπό διαφορετικές συνθήκες.  Πράγµατι, κάποιοι ήδη 

γνωστοί από την RNA πολυµεράση ΙΙ, ρυθµιστές της γονιδιακής έκφρασης, δρουν 

και για τα γονίδια της οµάδας ΙΙΙ in vitro και in vivo.  Το πρώτο τέτοιο παράδειγµα 

αποτέλεσε η Dr1, µια πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη µε µέγεθος 19 kD, η οποία 

αποµονώθηκε από κύτταρα HeLa, σαν αναστολέας της RNA πολυµεράσης ΙΙ 

[Inostroza et al. 1992].  Ο παράγοντας αυτός, εµποδίζει την σύνδεση των TBP και 

BRF και έτσι το σχηµατισµό του TFIIIB παράγοντα [White et al. 1994].  Έτσι, έχει 

δειχτεί πως το Dr1, προκαλεί καταστολή της έκφρασης αρκετών γονιδίων οµάδας ΙΙΙ 

in vitro στον άνθρωπο και των tRNAs in vivo στη ζύµη [White et al. 1994, Kim et al. 

1997].  Η πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη Dr1, φαίνεται πως λειτουργεί προκειµένου να 

αλλάξει η ισορροπία της πυρηνικής µεταγραφής, από τις πολυµεράσες II και III, προς 

την Ι, σε συνθήκες που τα µετάγραφα της Ι, τα ριβοσωµικά RNAs είναι µειωµένα, µια 

κατάσταση που µπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά για την κυτταρική αύξηση, 

όπως φαίνεται από µελέτες στη ζύµη [Kim et al. 1997]. 

 

Ένας ακόµη κυτταρικός ρυθµιστής του παράγοντα TFIIIB είναι η ρυθµιζόµενη από 

εξωκυτταρικά σήµατα κινάση (extracellular signal-regulated kinase, ERK) [White 

2005].  Έχει βρεθεί πως η κινάση ERK, δεσµεύεται και φωσφορυλιώνει τον TFIIIB 

[Felton-Edkins et al. 2003].  Η φωσφορυλίωση του TFIIIB από την ERK αυξάνει την 

ικανότητά του να δεσµεύεται στην RNA πολυµεράση ΙΙΙ και στον TFIIIC [Felton-
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Edkins et al. 2003].  Η κινάση ERK υπόκειται στον έλεγχο µιτογόνων, τα οποία 

ενεργοποιούν υποδοχείς στην κυτταρική µεµβράνη, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

ενεργοποιούν µια αλυσίδα αλληλεπιδράσεων των GTPασών RAS, των κινασών RAF 

και της κινάσης του ERK, MEK [Downward 2003].  Η ενεργοποίηση αυτού του 

µονοπατιού είναι ικανή να ενεργοποιήσει την µεταγραφή της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ.  

Υπολογίζεται ότι η ERK είναι ενεργοποιηµένη, στο 30% περίπου των ανθρώπινων 

όγκων, κυρίως λόγω της ενεργοποίησης του ογκογονιδίου Ras [Downward 2003].  

Ένας άλλος στόχος της ERK είναι το ογκογονίδιο MYC, το οποίο σταθεροποιείται 

µετά την φωσφορυλίωση του από την ERK, πράγµα που αυξάνει σηµαντικά την 

συγκέντρωσή του στο κύτταρο [Sears et al. 1999].   

 

Ο MYC είναι ένας µεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος δεσµεύεται στον υποκινητή 

και ρυθµίζει ένα µεγάλο αριθµό γονιδίων [White 2005].  Επιπλέον το MYC φαίνεται 

πως είναι ένας διεγέρτης, της παραγωγής tRNA και 5S rRNA [Rosenwald 1996].  Τα 

γονίδια όµως της οικογένειας ΙΙΙ δεν έχουν στον υποκινητή τους κάποιο στοιχείο για 

πρόσδεση του MYC.  Μολαταύτα, πειράµατα ανοσο-κατακρήµνισης της χρωµατίνης, 

επιβεβαίωσαν πως ο MYC σχετίζεται µε τα tRNA και 5S rRNA in vivo [Gomez-

Roman et al. 2003].  Αυτή η συνεύρεση, εξηγείται από την αλληλεπίδραση του MYC 

µε τον TFIIIB [Felton-Edkins et al. 2003, Gomez-Roman et al. 2003].  Μια ακόµη 

ένδειξη αυτής της αλληλεπίδρασης, αποτελεί η ελάττωση των επιπέδων tRNA, όταν 

το ενδογενές MYC αποµακρύνεται µε γενετικό νοκάουτ ή µε την µέθοδο παρεµβολής 

RNA (RNA interference, RNAi) [Mateyak et al. 1997, Felton-Edkins et al. 2003, 

Gomez-Roman et al. 2003]. 

 

∆υο άλλοι καταστολείς, οι οποίοι µπορούν να δράσουν και στην RNA πολυµεράση ΙΙ 

και στην ΙΙΙ είναι οι TP53 και RB1, οι οποίοι απαντώνται µόνο στα µετάζωα.  Οι 

πρωτεΐνες TP53 και RB1, είναι κύριοι ρυθµιστές του κυτταρικού κύκλου στα 

κύτταρα, και αποτελούν ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες.  Και οι δύο πρωτεΐνες 

µπορούν να περιορίσουν την έκφραση των γονιδίων της οµάδας ΙΙΙ, µε επιµόλυνση σε 

κυτταρικές καλλιέργειες ή σε in vitro συστήµατα µεταγραφής [Chesnokov et al. 1996, 

White et al. 1996, Chu et al. 1997, Larminie et al. 1997, Cairns & White 1998].  Στα 

πειράµατα αυτά έχει προηγηθεί απενεργοποίηση των ενδογενών γονιδίων, η οποία 

προκαλεί αύξηση της έκφρασης των µεταγράφων των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ, πριν την 

υπερέκφρασή τους [White et al. 1996, Cairns & White 1998].  Πειράµατα ανοσο-
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κατακρήµνισης και συναποµόνωσης, δείχνουν την φυσική σύνδεση του 

µεταγραφικού παράγοντα TFIIIB µε τα TP53 και RB1 [Chu et al. 1997, Larminie et 

al. 1997, Cairns & White 1998].  Επιπλέον, η ενεργότητα του TFIIIB αυξάνεται µε 

ειδικό τρόπο, σε ινοβλάστες που έχουν αποµονωθεί από TP53 ή RB1 νοκάουτ 

ποντίκια [Larminie et al. 1997, Cairns & White 1998].  Παρόµοια αποτελέσµατα 

έχουν αναφερθεί για τις υπόλοιπες δύο πρωτεΐνες της οικογένειας της RB1, τις p107 

(RBL1) και p130 (RBL2) [Sutcliffe et al. 1999].  Ωστόσο, ακόµη δεν έχει βρεθεί γιατί 

η σύνδεση αυτών των παραγόντων, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια της 

ενεργότητας του TFIIIB [Sutcliffe et al. 2000]. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Η ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου 
Βασική αρχή του καρκίνου, αποτελεί ο ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασµός.  

Εν προκειµένου, το ποσοστό των φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων του τραχήλου 

της µήτρας που βρίσκονται σε κυτταρική διαίρεση είναι 4-8%, ενώ στην περίπτωση 

του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 13-40% 

[Andreeff et al. 2003].  Η αύξηση του αριθµού των καρκινικών κυττάρων και των 

ορίων του όγκου είναι κυρίως υπεύθυνη για τις σοβαρές συνέπειες στην υγεία του 

ασθενούς [Σπαντίδος 2000]. 

 

Μολονότι, η βιολογία της κυτταρικής διαίρεσης, η διαφοροποίηση και η απόπτωση 

είναι εξαιρετικά όµοιες, τόσο στα φυσιολογικά, όσο και στα καρκινικά κύτταρα, τα 

τελευταία διαφέρουν εξαιτίας της διαταραγµένης ρύθµισης αυτών των διαδικασιών 

[Andreeff et al. 2003].  Τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν τα βιοµόρια που είναι 

απαραίτητα για την επιβίωση, πολλαπλασιασµό, διαφοροποίηση, κυτταρικό θάνατο 

και έκφραση πολλών ειδικών λειτουργιών του συγκεκριµένου πληθυσµού κυττάρων 

από τα οποία προέρχονται.  Όµως, η αποτυχία κατάλληλης ρύθµισης των λειτουργιών 

αυτών, έχει τελικά σαν συνέπεια τον εξαλλαγµένο καρκινικό φαινότυπο. 

 

Τέσσερις κυτταρικές λειτουργίες τείνουν να ρυθµίζονται ακατάλληλα σε ένα 

νεόπλασµα.  Πρώτα, αίρονται οι φυσικοί περιορισµοί της κυτταρικής αύξησης.  

Έπειτα, διαταράσσεται το πρόγραµµα κυτταρικής διαφοροποίησης.  Τα καρκινικά 

κύτταρα µπορεί να «παγιδεύονται» σε ένα συγκεκριµένο στάδιο διαφοροποίησης ή 

µπορεί να διαφοροποιούνται σε ένα λάθος ή ανώµαλο κυτταρικό τύπο.  Ακολούθως, 

η χρωµοσωµική και γενετική οργάνωση των κυττάρων γίνεται ασταθής και έτσι 

αυξάνεται η συχνότητα µεταλλαγµένων κυττάρων.  Κάποιοι από αυτούς τους 

κλώνους, µπορεί να αποκτήσουν αυξηµένη κινητικότητα ή την ικανότητα µέσω της 

παραγωγής κάποιου ένζυµου, να διηθούν τους παρακείµενους ιστούς και να 

προκαλούν µεταστάσεις.  Ακόµη, η πολύ αυστηρά ρυθµισµένη διαδικασία της 

απόπτωσης απορυθµίζεται [Evan & Vousden 2001]. 
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Ο κυτταρικός κύκλος, η διαδικασία κυτταρικής αναπαραγωγής, έχει τρεις κυρίως 

στόχους, την αντιγραφή του γονιδιώµατος, τον διπλασιασµό της κυτταρικής µάζας 

και όλων των υποκυτταρικών οργανιδίων, και τον ακριβή διαχωρισµό των 

διπλασιασµένων χρωµοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα [Clurman & Roberts 2001].  

Η επιτέλεση αυτών των στόχων χωρίζει την ζωή του κυττάρου σε 4 φάσεις: 

Αντιγραφή του γενετικού υλικού, S (synthetic, συνθετική) φάση, µοίρασµα του 

διπλασιασµένου γενετικού υλικού και των υποκυτταρικών οργανιδίων στα θυγατρικά 

κύτταρα, M (mitotic, µιτωτική) φάση, και δύο G (gap) διάµεσες φάσεις, που 

µεσολαβούν ανάµεσα στις φάσεις S και M, την G1, που προηγείται της φάσεως S και 

της G2, που ακολουθεί την φάση S και προηγείται της M (Εικόνα 4.1).  Έτσι, η 

αντιγραφή των χρωµοσωµάτων και ο διαχωρισµός τους, πραγµατοποιούνται σε 

διαφορετικά διαστήµατα της κυτταρικής ζωής, ενώ ο τρίτος σηµαντικός στόχος της 

κυτταρικής αναπαραγωγής, η αύξηση του κυτταρικού µεγέθους, πραγµατοποιείται 

συνεχώς στις G1, S, G2, και M.  Κατά την διάρκεια των φάσεων G1 και G2 τα 

κύτταρα ανταποκρίνονται σε διεγερτικά ή ανασταλτικά µηνύµατα, όπως αυξητικοί 

παράγοντες και κυτοκίνες, του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, καθορίζοντας αν το 

κύτταρο δεσµεύεται ή όχι να προχωρήσει στην επόµενη φάση του κυτταρικού κύκλου 

[Clurman & Roberts 2001].  Τα κύτταρα εκείνα που παραµένουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στην φάση G1, αποτελούν µια ξεχωριστή κατάσταση που αποκαλείται G0. 

 

4.1 - Κυκλίνες (CCNs) και κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες (CDKs) 

Η πρόσφατη έκρηξη της συσσωρευµένης γνώσης µας για τα γονίδια που ελέγχουν τον 

κυτταρικό κύκλο, έχει τις απαρχές της στις γενετικές αναλύσεις της ζύµης, S. 

cerevisiae [Hartwell et al. 1974, Hartwell 1991] και Sch. pombe [Beach et al. 1982, 

Nurse 1990] και στην αναπαραγωγική κυτταρική φυσιολογία των αµφιβίων, Χ. laevis 

[Piggott et al. 1982].  Μέσα από τις φαινοµενικά διαφορετικές αυτές πορείες έρευνας, 

έγινε κατανοητή η λογική του προγράµµατος, που ελέγχει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και εντοπίστηκαν τα βιοµόρια, που ήταν υπεύθυνα γι’ αυτό.  Ο 

χαρακτηρισµός των cdc (cell division cycle) µεταλλάξεων στη ζύµη, αποκάλυψε µια 

θεµελιώδη αρχή που διέπει τη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου, πως η κανονική 

εκτέλεση του προγράµµατος του κυτταρικού κύκλου, είναι αποτέλεσµα µιας σειράς 

αλληλοεξαρτώµενων αλληλεπιδράσεων, όπου η ολοκλήρωση της µιας είναι 

απαραίτητη για το ξεκίνηµα της επόµενης [Hartwell 1991].  Ενώ, η οµολογία των 
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γονιδίων cdc28 του S. cerevisiae, cdc2 του Sch. pombe, που απαιτούνται για την 

µετάβαση από G1 στην S φάση και από την G2 στην Μ φάση του κυτταρικού κύκλου 

[Nurse 1975, Nurse & Bissett 1981, Piggott et al. 1982, Hindley & Phear 1984], αλλά 

και της καταλυτικής υποµονάδας του παράγοντα MPF του X. laevis, που λειτουργεί 

ανάλογα στα αµφίβια [Dunphy et al. 1988, Gautier et al. 1988], έδειξαν την 

παγκοσµιότητα του τρόπου ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου. 

 

 

 
Εικόνα 4.1:  ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των σταδίων του κυτταρικού κύκλου και 
των διακυµάνσεων των επιπέδων των κυκλινών (cyclins) και των κυκλινο-
εξαρτώµενων κινασών (cyclin dependent kinases, CDK) κατά την διάρκεια του 
κυτταρικού κύκλου ενός κυττάρου θηλαστικού.  Το πάχος των γραµµών, παρουσιάζει 
τις σχετικές ενεργότητες κινάσης των διαφόρων συµπλόκων κυκλίνης και CDK.  
∆ιαφορετικές κυκλίνες (A, B, D, και E) και διαφορετικές CDKs (Cdc2, Cdk2, Cdk4, 
και Cdk5) µπορούν να συνδεθούν η µια µε την άλλη και να σχηµατίσουν διαφορετικά 
σύµπλοκα, πολλαπλασιάζοντας έτσι των αριθµό των στοιχείων, που ελέγχουν τα 
βήµατα του κυτταρικού κύκλου [Lodish et al. 2000]. 
 

 

Η πρόοδος του κυτταρικού κύκλου εξαρτάται από την συντονισµένη σύνθεση και 

αποικοδόµηση µιας οικογένειας πρωτεϊνών, των κυκλινών (cyclins, CCNs), οι οποίες 

λειτουργούν σαν υποµονάδες των εξαρτώµενων από κυκλίνη κινασών (cyclin-
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dependent kinases, CDKs).  Κατά την διάρκεια κάθε φάσης του κυτταρικού κύκλου, 

ενεργοποιούνται διαφορετικά ολοένζυµα CCN/CDK, τα οποία ασκούν τον 

ρυθµιστικό τους έλεγχο, φωσφορυλιώνοντας πρωτεΐνες κλειδιά, όπως µεταγραφικούς 

παράγοντες, που ενέχονται στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου [Deshpande et al. 

2005].  Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η χρονική σειρά εµφάνισης των διαφόρων 

συµπλόκων CCN/CDK κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου [Sherr 1993, van 

den Heuvel & Harlow 1993, Sherr 1994]. 

 

Οι CDKs είναι κινάσες πολύ οµόλογες µεταξύ τους, που µοιράζονται πολλές 

λειτουργίες και ρυθµιστικά στοιχεία µε την cdc2/28 της ζύµης [Lees 1995, Morgan 

1995].  Από µόνες τους οι CDKs δεν µπορούν να λειτουργήσουν και µόνο όταν 

αλληλεπιδράσουν µε τις CCNs παρουσιάζουν ενεργότητα κινάσης.  Ακόµη περιέχουν 

συντηρηµένες αµινοξικές αλληλουχίες, που τροποποιούν την ενεργότητα της 

κινάσης, όταν φωσφορυλιωθούν ή αποφωσφορυλιωθούν.  Επίσης συγκεκριµένα 

ρυθµιστικά µόρια µπορούν να αλληλεπιδράσουν µαζί τους και να αναστείλουν την 

δράση τους [Morgan 1995].  Πέρα από αυτά, προκαλεί εντύπωση το γεγονός, πως 

ενώ υπάρχουν µικρές διαφοροποιήσεις από οργανισµό σε οργανισµό, αυτό το 

πολυεπίπεδο ρυθµιστικό σύστηµα, είναι συντηρηµένο από την ζύµη ως τον άνθρωπο. 

 

Στα κύτταρα των θηλαστικών έχουν ανιχνευθεί οκτώ διαφορετικές CDKs, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι ενεργές και απαραίτητες σε συγκεκριµένες φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου.  Η µετάβαση από την φάση G1 στην S εξαρτάται από τις 

ενεργότητες των κινασών CDK2, CDK3, CDK4, CDK6 και CDK8 [Lees 1995].  Η 

CDK2 και CDC2 είναι ενεργές κατά την φάση S, ενώ η CDK5 δεν φαίνεται να έχει 

άµεσο ρόλο στον κυτταρικό κύκλο, αλλά µάλλον παίζει ρόλο στην διαφοροποίηση 

του νευρικού συστήµατος, όπου δεν αλληλεπιδρά µε κυκλίνη, αλλά µε την πρωτεΐνη 

p35 [Tsai et al. 1994, Nikolic et al. 1996]. 

 

Οι CCNs αποτελούν την ρυθµιστική µονάδα του συµπλόκου µε τις CDKs, ενζυµική 

µονάδα.  Είναι µια οµάδα πρωτεϊνών, που χαρακτηρίζονται από µια πολύ καλά 

συντηρηµένη περιοχή (cyclin box) και οι οποίες εκφράζονται ανάλογα µε την φάση 

του κυτταρικού κύκλου [Lees 1995, Deshpande et al. 2005].  Η έκφραση των CCNs 

λειτουργεί περιοριστικά για την ενεργοποίηση των CDKs και η ρύθµισή της έχει 

εξαιρετική σηµασία για την περιοδικότητα του κυτταρικού κύκλου.  Γενικά τα 
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επίπεδα των CCNs, καθορίζονται, τόσο µεταγραφικά, όσο και από την πρωτεόλυσή 

τους στα συστήµατα πρωτεοσωµάτων ουβικιτίνης [Clurman & Roberts 2001].  Η 

ανάλυση της κρυσταλλικής δοµής της CCNA µε την CDK2, φανερώνει πως η 

κυκλίνη επιδρά στις cdks µε δύο τουλάχιστον τρόπους.  H δέσµευση της κυκλίνης 

επάγει αλλαγές στην στερεοδοµή της cdk, οι οποίες, πρώτα αναδιευθετούν τις 

φωσφορικές οµάδες του ATP, ώστε να διευκολύνεται η µεταφορά της φωσφορικής 

οµάδας στις πρωτεΐνες υποστρώµατα και δεύτερον µετακινούν µια περιοχή της CDK, 

που ονοµάζεται T-loop, η οποία διαφορετικά θα εµπόδιζε την είσοδο των πρωτεϊνών, 

που πρόκειται να φωσφορυλιωθούν στο ενεργό κέντρο της κινάσης [De Bondt et al. 

1993, Jeffrey et al. 1995]. 

 

Η ειδικότητα της ενεργοποίησης των CDKs στις διαφορετικές στιγµές του 

κυτταρικού κύκλου, καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την CCN µε την οποία είναι 

ενωµένες.  Αυτή η λειτουργική πολυµορφία των κυκλινών πρωτο-παρατηρήθηκε στη 

ζύµη [Cross 1988, Hadwiger et al. 1989, Richardson et al. 1989, Cross 1990, 

Wittenberg et al. 1990].  Μέχρι σήµερα περίπου 12 διαφορετικές CCNs έχουν βρεθεί 

στα θηλαστικά, δοµικά και λειτουργικά οµόλογες των κυκλινών στη ζύµη [Sherr 

1993, Sherr 1994, Sherr 1995, Deshpande et al. 2005].  Όπως και στη ζύµη, πολλές 

CCNs παρουσιάζουν εξαρτώµενη από τον κυτταρικό κύκλο περιοδικότητα, τόσο 

στην έκφραση όσο και στην ενεργοποίηση. 

 

Οι κύριες G1 CCNs των θηλαστικών είναι αυτές του τύπου D και η CCNE.  Οι 

κυκλίνες αυτές συνδέονται µε τις CDK4/6 και CDK2 αντίστοιχα.  Υπάρχουν τρεις 

κυκλίνες τύπου D, οι CCND1, CCND2 και CCND3, οι οποίες εκφράζονται κυτταρο-

ειδικά [Sherr 1993, Sherr 1994, Sherr et al. 1994].  Η έκφραση των CCNDs αρχίζει 

νωρίς κατά την είσοδο του κυττάρου στην φάση G1 και παραµένει σε υψηλά επίπεδα 

όσο διάστηµα υπάρχουν µιτογόνα.  Με άλλα λόγια, η έκφραση αυτών των ασταθών 

πρωτεϊνών, µε χρόνο ηµιζωής λιγότερο από 20 λεπτά, δεν είναι ενδογενώς περιοδική, 

αλλά εξαρτάται από την παρουσία µιτογόνων, ειδικών για κάθε κυτταρικό τύπο.  

Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία της CCND1, τα κύτταρα µένουν στην φάση G1, 

πράγµα που δείχνει την αναγκαιότητα του κυτταρικού κύκλου για την CCND1 

[Baldin et al. 1993, Quelle et al. 1993].  Επίσης, η υπερέκφραση της CCND1 µειώνει 

την χρονική διάρκεια της φάσεως G1 και ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις σε µιτογόνα 

για να επιτευχθεί κυτταρική αύξηση και διαίρεση.  Η παρατήρηση αυτή πιστοποιεί 
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πως η CCND1 αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, για την προαγωγή της G1 φάσης 

[Quelle et al. 1993, Resnitzky et al. 1994]. 

 

Η ενεργότητα της CCNE χρειάζεται επίσης στην G1, χρονικά µετά την ενεργοποίηση 

της CCND [Knoblich et al. 1994, Resnitzky et al. 1994, Ohtsubo et al. 1995].  Η 

έκφραση της CCNE µεγιστοποιείται στα όρια G1-S φάσεων και τότε αποσυντίθεται 

καθώς εξελίσσεται η φάση S [Dulic et al. 1992, Koff et al. 1992, Ohtsubo et al. 

1995].  Η περιοδικότητα της CCNE εξαρτάται, τόσο από τον έλεγχο της µεταγραφής 

της από τον µεταγραφικό παράγοντα E2F, όσο και από την ρύθµιση της πρωτεόλυσής 

της.  Υπερέκφραση της CCNE έχει σαν αποτέλεσµα την συµπίεση της φάσεως G1 

και την µείωση των απαιτήσεων σε µιτογόνα [Ohtsubo & Roberts 1993, Resnitzky et 

al. 1994] , ενώ η ενεργότητα της CCNE/CDK2 είναι απαραίτητη για την είσοδο των 

κυττάρων στη φάση S [Knoblich et al. 1994, Ohtsubo et al. 1995].  Η ενεργοποίηση 

των CCND/CDK4/6 και CCNE/CDK2, πιθανά αντιπροσωπεύει το περιοριστικό 

σηµείο, κατά το οποίο το κύτταρο δεσµεύεται για την συνέχιση του προγράµµατος 

του κυτταρικού κύκλου, ανεξαρτήτως της παρουσίας µιτογόνων, για τα κύτταρα των 

θηλαστικών, αντίστοιχο του σηµείου START της ζύµης [Clurman & Roberts 2001]. 

 

Οι επόµενες µεταβάσεις του κυτταρικού κύκλου ελέγχονται από τις CCNA και 

CCNB.  Η CCNA συνδέεται µε τις CDK2 και CDC2.  Τα σύµπλοκα CCNA/CDK2 

και CCNA/CDC2 απαιτούνται για την έναρξη της φάσης S και την µετάβαση από την 

φάση G2 στην φάση Μ [Giordano et al. 1989, Girard et al. 1991, Pagano et al. 1992].  

Η CCNB συνδέεται µε την CDC2 και ρυθµίζει, τόσο την είσοδο στην µίτωση, όσο 

και την έξοδο από αυτή [Pines & Hunter 1989]. 

 

Η CCNH συνδέεται µε την CDK7 και αναφέρεται και ως CDK-ενεργοποιός κινάση 

(CDK-activating kinase, CAK) [Nigg 1996].  Το σύµπλοκο CCNH/CDK7 αποτελεί 

συστατικό του ανθρώπινου µεταγραφικού παράγοντα TFIIH και φωσφορυλιώνει το 

καρβοξυ-τελικό τµήµα της RNA πολυµεράσης ΙΙ.  Η CCNC ταξινοµείται σαν G1 

κυκλίνη και συνδέεται µε την CDK8 σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CCNC/CDK8, που 

επίσης µπορεί να φωσφορυλιώνει το καρβοξυ-τελικό άκρο της RNA πολυµεράσης ΙΙ, 

όµως δεν συναποµονώνεται µε τον TFIIH [Lew et al. 1991, Tassan et al. 1995].  Η 

φωσφορυλίωση του καρβοξυ-τελικού άκρου της RNA πολυµεράσης ΙΙ, από 
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σύµπλοκα CCN/CDK, συνδέει τα γεγονότα του κυτταρικού κύκλου, µε την 

µεταγραφική µηχανή του κυττάρου. 

 

Συγκριτικά, οι γνώσεις µας είναι περιορισµένες για τις υπόλοιπες κυκλίνες, που έχουν 

ταυτοποιηθεί ως σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων και των CCNF, CCNG και CCNI.  

Η CCNF είναι η µεγαλύτερη κυκλίνη και µοιάζει µε τις CCNA και CCNB.  Τα 

επίπεδα mRNA της CCNF γίνονται µέγιστα στην G2 φάση, ενώ η πρωτεΐνη CCNF 

συσσωρεύεται κατά την µεσόφαση και καταστρέφεται στην διάρκεια της µίτωσης 

[Bai et al. 1994].  Τα επίπεδα mRNA της CCNG, δεν παρουσιάζουν διακύµανση µε 

έναν εξαρτώµενο από τον κυτταρικό κύκλο τρόπο, αλλά επάγονται από την πρωτεΐνη 

TP53 και την διέγερση για αύξηση κυττάρων φάσης G0 [Okamoto & Beach 1994].  Η 

CCNI πρωτεΐνη εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα σε ιστούς µετά την µίτωση, 

συµπεριλαµβανοµένων των µυών και των νευρώνων, και πιθανά έχει µοναδικό 

ρυθµιστικό ρόλο [Nakamura et al. 1995]. 

 

Η ενεργότητα των CDKs εξαρτάται εκτός από την σύνδεσή τους µε τις κυκλίνες και 

από την φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίωση συντηρηµένων αµινοξέων [Morgan 

1995].  Όταν οι CDKs φωσφορυλιωθούν, µπορεί είτε να ενεργοποιηθούν ή 

απενεργοποιηθούν.  Η θέση της φωσφορυλίωσης, που προκαλεί ενεργοποίηση της 

CDK γίνεται σε ένα συντηρηµένο αµινοξικό κατάλοιπο θρεονίνης, που εντοπίζεται 

στην περιοχή T-loop [De Bondt et al. 1993].  Η σύνδεση της CCN στην CDK σε 

συνδυασµό µε την φωσφορυλίωση αυτού του αµινοξέος, µετακινεί την περιοχή T-

loop εκτός του καταλυτικού, ενεργού κέντρου της κινάσης, επιτρέποντας την 

πρόσβαση σε αυτό στις πρωτεΐνες υποστρώµατα [Russo et al. 1996].  Η κινάση που 

καταλύει αυτή την φωσφορυλίωση είναι η CCNH/CDK7 [Solomon et al. 1990, 

Solomon et al. 1992, Solomon et al. 1993, Solomon 1994].  Επειδή όµως η τελευταία 

δεν ρυθµίζεται από τον κυτταρικό κύκλο, ούτε και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, 

φαίνεται πως τον κύριο ρόλο για την ενεργοποίηση συγκεκριµένων CDKs έχει 

περισσότερο η δέσµευση της κυκλίνης, παρά η φωσφορυλίωση, η οποία συµβαίνει 

γενικά [Nigg 1996].   

 

Η θέση φωσφορυλίωσης που προκαλεί απενεργοποίηση της CDK, είναι σε µία αµινο-

τελική τυροσίνη.  Εάν η CDK φωσφορυλιωθεί στη θέση αυτή γίνεται ανενεργή, 

ακόµη και αν η θρεονίνη στο Τ-loop είναι φωσφορυλιωµένη [Simanis & Nurse 1986, 
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Gould & Nurse 1989, Moreno et al. 1989, Solomon et al. 1990, Solomon et al. 1993].  

Οι κινάσες που πραγµατοποιούν αυτή τη φωσφορυλίωση είναι συντηρηµένες 

εξελικτικά και είναι γνωστές σαν WEE1 και MIK1 [Russell & Nurse 1987, Igarashi et 

al. 1991, Lundgren et al. 1991, Heald et al. 1993].  Αντίστροφα η αποφωσφορυλίωση 

της τυροσίνης αυτής, από την CDC25 φωσφατάση, ενεργοποιεί την CDL [Russell & 

Nurse 1986, Sadhu et al. 1990, Kumagai & Dunphy 1991, Strausfeld et al. 1991, 

Sebastian et al. 1993].  Η ρύθµιση των WEE1 και CDC25 είναι πολύπλοκη και έχει 

σαν σκοπό να επιτυγχάνεται ένα κατώφλι, για την ενεργοποίηση των CDKs, που 

καθορίζει για την είσοδο στην µίτωση [Atherton-Fessler et al. 1993, Dunphy 1994].  

Στα θηλαστικά υπάρχουν τρία οµόλογα της CDC25 φωσφατάσης, τα CDC25A, 

CDC25B και CDC25C, από τα οποία το CDC25A είναι ενεργό στην φάση G1 και 

πιθανά επάγεται από ένα µονοπάτι εξαρτώµενο από το RAF [Hoffmann et al. 1994, 

Jinno et al. 1994, Galaktionov et al. 1995]. 

 

4.2 - Αναστολείς των CDKs (CDKNs) 

Η ενεργότητα αυτών των CDKs ελέγχεται επιπλέον από πρωτεΐνες, οι οποίες 

συνδέονται και αναστέλλουν την δράση τους και ονοµάζονται αναστολείς των CDKs 

(CDK-inhibitors, CDKNs) [Peter & Herskowitz 1994, Sherr & Roberts 1995, Sherr & 

Roberts 1999].  Οι CDKNs παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ρύθµισης του κυτταρικού 

κύκλου, καθώς µε αυτές είναι δυνατόν να ρυθµιστεί η ενεργότητα των CDKs σε 

απόκριση ποικίλων ερεθισµάτων.  Υπάρχουν δύο οµάδες CDKNs στα θηλαστικά, η 

οικογένεια των Cip/Kip στην οποία περιλαµβάνονται οι CDKN1A (p21), CDKN1B 

(p27) και CDKN1C (p57), CDKNs, που είναι γενικοί αναστολείς των CDKs, και η 

οικογένεια των INK4 proteins, µε τις CDKN2B (p15), CDKN2A (p16), CDKN2C 

(p18) και CDKN2D (p19), οι οποίες είναι ειδικοί αναστολείς των CDK4 και CDK6 

και είναι ενεργές µόνο κατά την G1 φάση [Sherr 1995, Sherr & Roberts 1995, 

Stevens & La Thangue 2003]. 

 

Υπερέκφραση των µορίων που ανήκουν στην οικογένεια Cip/Kip, προκαλεί 

σταµάτηµα στην φάση G1 κυττάρων σε καλλιέργεια, ενώ επιπλέον δεσµεύονται στα 

σύµπλοκα CCN/CDK και τα αναστέλλουν in vitro.  Η σύνδεση των CDKNs είναι 

πολύ ισχυρότερη µε τα σύµπλοκα CCN/CDKs παρά µε µονοµερείς CCNs ή CDKs.  H 

CDKN1A (p21) ανιχνεύθηκε σαν συστατικό των συµπλόκων CCN/CDKs και σαν 
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πρωτεΐνη που έκανε τα κύτταρα στις καλλιέργειες να γερνούν in vitro [Xiong et al. 

1993, Noda et al. 1994].  H CDKN1A περιέχει δύο λειτουργικά τµήµατα, ένα αµινο-

τελικό που αλληλεπιδρά µε την CDK και είναι αρκετό για να την αναστείλει, και ένα 

καρβοξυ-τελικό, που αλληλεπιδρά µε το πυρηνικό αντιγόνο κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού (proliferating cell nuclear antigen, PCNA), έναν παράγοντα που 

συνδέεται µε την DNA πολυµεράση δ [Flores-Rozas et al. 1994, Waga et al. 1994, 

Luo et al. 1995].  ∆ύο βιολογικοί ρόλοι έχουν προταθεί για την CDKN1A, αφενός η 

συµβολή της στο σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου σε κύτταρα που φέρουν βλάβες 

στο DNA τους, καθώς η έκφραση του γονιδίου αυτού ελέγχεται από την TP53 [el-

Deiry et al. 1993] και αφετέρου η διευκόλυνση της εξόδου από τον κυτταρικό κύκλο, 

σε κύτταρα που υφίστανται τελική διαφοροποίηση [Halevy et al. 1995, Parker et al. 

1995].  Η CDKN1B (p27) είναι δοµικά παρόµοια µε το τµήµα της CDKN1A που 

αναστέλλει τις CDK, όµως δεν περιέχει τµήµα, που να αλληλεπιδρά µε το PCNA 

[Polyak et al. 1994, Toyoshima & Hunter 1994].  Το γονίδιο CDKN1B δεν εξαρτάται 

από την TP53, αλλά ανταποκρίνεται σε µια ποικιλία εξωκυττάριων µιτογόνων και 

αντιµιτογόνων ερεθισµάτων [Sherr & Roberts 1995].  Γενικά, το CDKN1B 

εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα σε µη διαιρούµενα κύτταρα και σε χαµηλά σε κύτταρα 

που πολλαπλασιάζονται.  Η ρύθµισή του είναι περίπλοκη και σε πολυεπίπεδη καθώς 

υφίσταται µεταγραφικό, µεταφραστικό και µετα-µεταφραστικό έλεγχο [Hengst & 

Reed 1996]. 

 

Ο µηχανισµός αναστολής των CDKs από την CDKN1B έχει διαφανεί από την 

ανάλυση της κρυσταλλικής δοµής του συµπλόκου CCNA/CDK2 µε την CDKN1B 

[Russo et al. 1996].  Στο σύµπλοκο CDKN1B/CCNA/CDK2, στην τεταρτοταγή δοµή 

του, διαφορετικά τµήµατα της CDKN1B αλληλεπιδρούν µε την κυκλίνη και 

διαφορετικά µε την CDK.  Μολονότι η CDKN1B δεν αλλάζει σηµαντικά την δοµή 

της κυκλίνης, δένεται σε ένα σηµείο της, το οποίο πιθανά χρησιµοποιείται για άλλες 

αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης µε τα υποστρώµατα της κινάσης.  Με αυτό 

τον τρόπο η CDKN1B πιθανά εµποδίζει την φωσφορυλίωση σηµαντικών 

υποστρωµάτων, χωρίς να αναστέλλει την καταλυτική ικανότητα του ενεργού κέντρου 

της κινάσης.  Επιπρόσθετα, η αλληλεπίδραση µε την CDKN1B αλλάζει δραµατικά 

την δοµή του αµινο-τελικού λοβού της CDK, µεγαλώνοντας και παραµορφώνοντας 

την θέση στην οποία συνδέεται το ATP.  Η CDKN1B εισέρχεται η ίδια στο ενεργό 

κέντρο του ενζύµου και αλληλεπιδρά µε τα αµινοξέα στα οποία θα συνδεόταν το 
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ATP.  Με αυτές τις αλληλεπιδράσεις η CDKN1B εµποδίζει πλήρως την λειτουργία 

του συµπλόκου CCN/CDK.  Λιγότερα είναι γνωστά για την CDKN1C (p57), της 

οποίας τόσο το αµινο- όσο και το καρβοξυ-τελικό άκρο, µοιάζουν µε την CDKN1B.  

Η έκφραση όµως της p57 συµβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε τελικά 

διαφοροποιηµένους ιστούς [Lee et al. 1995, Matsuoka et al. 1995]. 

 

Η οικογένεια CDKNs INK4 περιλαµβάνει τέσσερις διαφορετικές δοµικά πρωτεΐνες 

τις CDKN2B (p15), CDKN2A (p16), CDKN2C (p18) και CDKN2D (p19), καθεµιά 

από τις οποίες περιέχει τέσσερις επαναλήψεις αγκυρίνης (ankyrin repeats) [Sherr & 

Roberts 1995].  Το πρώτο µέλος της οικογένειας που ανιχνεύθηκε ήταν η CDKN2A, 

η οποία βρέθηκε να συνδέεται µε την CDK4 σε µετασχηµατισµένα κύτταρα, ενώ 

ακολούθως χαρακτηρίσθηκε σαν ογκοκατασταλτικό γονίδιο στο κληρονοµικό 

µελάνωµα [Serrano et al. 1993, Kamb 1994, Matsuoka et al. 1995, Sheaff & Roberts 

1995].  Οι πρωτεΐνες INK4, προσδένονται σε µονοµερείς υποµονάδες CDK4/6, 

εµποδίζοντάς τις να συνδεθούν στις CCND, οπότε δεν σχηµατίζονται τα σύµπλοκα 

CCND/CDK4/6.  Από τις υπόλοιπες INK4 πρωτεΐνες, η CDKN2D εκφράζεται σε 

όλους σχεδόν τους ιστούς και η έκφρασή της κυµαίνεται, ανάλογα µε τις φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου, ενώ η CDKN2B ενέχεται στο σταµάτηµα του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, σαν απόκριση στον παράγοντα TGF-β [Hirai et al. 1995, Quelle et 

al. 1995].  Οι συχνές ελλείψεις των CDKN2B και CDKN2A σε πρωτογενείς όγκους 

του ανθρώπου και ο υψηλός ρυθµός σποραδικής καρκινογένεσης που παρουσιάζει το 

ποντίκι χωρίς CDKN2A, φανερώνουν πως τα µόρια αυτά, έχουν αποφασιστική 

σηµασία για την διατήρηση της φυσιολογικής αύξησης [Serrano et al. 1996]. 

 

4.3 - Άλλοι ρυθµιστές, ρετινοβλάστωµα (RB1), E2F και TP53 

Οι CDKs προάγουν την συνέχιση του κυτταρικού κύκλου φωσφορυλιώνοντας µια 

οµάδα πρωτεϊνικών υποστρωµάτων [van den Heuvel & Harlow 1993].  Ωστόσο, σε 

σύγκριση µε το πλήθος της συσσωρευµένης πληροφορίας που υπάρχει για την 

ρύθµισή τους, λίγα είναι γνωστά για τα υποστρώµατά τους.  Τα περισσότερο καλά 

χαρακτηρισµένα υποστρώµατά τους είναι και αυτά πρωτεΐνες που ρυθµίζουν τον 

κυτταρικό κύκλο. 
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Ένας κορυφαίος ρυθµιστής της προόδου του κυτταρικού κύκλου, στα ανώτερα 

σπονδυλόζωα και στον άνθρωπο, είναι η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος, RB1.  Η 

σηµασία της RB1 έγινε εµφανής από τρεις ανεξάρτητες παρατηρήσεις [Weinberg 

1995].  Πρώτον, οι ογκοπρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από ποικίλους DNA 

ογκογόνους ιούς, SV40, αδενοϊός, HPV, έχουν σαν στόχο δέσµευσης την RB1 

[Whyte et al. 1988, Dyson et al. 1989, Whyte et al. 1989].  ∆εύτερον, το γονίδο RB1 

είναι µεταλλαγµένο σε ασθενείς που πάσχουν από κληρονοµικό ρετινοβλάστωµα και 

είναι επίσης µεταλλαγµένο στα καρκινικά κύτταρα ασθενών µε σποραδικό καρκίνο 

[Friend et al. 1986, Friend et al. 1987, Horowitz et al. 1990].  Τρίτον, η πρωτεΐνη 

RB1 υφίσταται φωσφορυλίωση κατά την φάση G1, ο βαθµός της οποίας, ακολουθεί 

τον κυτταρικό κύκλο και έχει σαν αποτέλεσµα την τροποποίηση της αλληλεπίδρασης 

της RB1, µε τον απαραίτητο µεταγραφικό παράγοντα E2F [Buchkovich et al. 1989, 

Nevins 1992, Lees et al. 1993, Mittnacht et al. 1994, Sherr 1994].  Οι µεταγραφικοί 

παράγοντες E2F είναι ετεροδιµερείς πρωτεΐνες, στις οποίες ένα µέρος αποτελεί η 

υποµονάδα E2F και το άλλο η υποµονάδα DP (differentiation-regulated transcription 

factor proteins).  Οι µεταγραφικοί παράγοντες E2F ρυθµίζουν την µεταγραφή πολλών 

γονιδίων, απαραίτητων για την S φάση του κυτταρικού κύκλου, όπως της DNA 

πολυµεράσης Α (DNA polymerase A, POLA), της διυδροφολικής αναγωγάσης 

(dihydrofolate reductase, DHFR), του MYC και του PCNA [Helin et al. 1992, Kaelin 

et al. 1992, Wu et al. 1995].  Υπάρχουν 5 διαφορετικές E2F υποµονάδες, που 

συµβολίζονται E2F1-E2F5, και τρεις DP, οι οποίες συµβολίζονται DP1-DP3.  Όταν 

είναι συνδεµένοι µε την RB1, οι παράγοντες E2F είναι ανενεργοί ή λειτουργούν σαν 

καταστολείς της µεταγραφής, στα γονίδια που έχουν προσδεθεί και ο κυτταρικός 

κύκλος σταµατά, ελλείψει των αναγκαίων πρωτεϊνών.  Ο εγκλωβισµός του E2F, 

ρυθµίζεται από την φωσφορυλίωση της RB1.  Αν η RB1 είναι αφωσφορυλίωτη, τότε 

προσδένεται ισχυρά στον E2F, ενώ αν είναι φωσφορυλιωµένη, δεν προσδένεται.  

Καθώς τα κύτταρα προχωρούν στη φάση G1 η RB1 φωσφορυλιώνεται σε πολλαπλές 

θέσεις και τελικά απελευθερώνει τον E2F (Εικόνα 4.2).  Οι ιικές ογκοπρωτεΐνες 

δεσµεύουν ειδικά την αφωσφορυλίωτη RB1 και µε αυτό τον τρόπο απελευθερώνουν 

τον, δεσµευµένο στην RB1 και ανενεργό, E2F. 

 

Οι κινάσες που φωσφορυλιώνουν την RB1 είναι οι CDKs [Cobrinik 2005].  Η 

πρωτεΐνη RB1 διαθέτει οκτώ συναινετικές θέσεις φωσφορυλίωσης από CDKs και τα 

σύµπλοκά των κυκλινών CCND, CCNE και CCNA µε τις CDKs τους έχουν 
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ενεργότητα κινάσης της RB1 in vitro και in vivo [Lees et al. 1991, Hinds et al. 1992, 

Dowdy et al. 1993, Ewen et al. 1993].  Το σύµπλοκο CCND/CDK4 προσδένεται 

σταθερά στην RB1 και όταν η RB1 φωσφορυλιωθεί το σύµπλοκο διασπάται [Kato et 

al. 1993].  Τα σύµπλοκα CCND/CDK4/6 και CCNE/CDK2 πιθανά συνεργάζονται 

στην φωσφορυλίωση και απενεργοποίηση της RB1 κατά την διάρκεια της φάσης G1.  

Η παρατήρηση πως η λειτουργία της CCND δεν χρειάζεται σε κύτταρα µε 

µεταλλαγµένη RB1, υποδεικνύει πως η φωσφορυλίωση της RB1 είναι η κύρια 

λειτουργία της CCND για την πρόοδο της G1 φάσης [Bates et al. 1994, Lukas et al. 

1995, Lukas et al. 1995].  Η φωσφορυλίωση της RB1 από το σύµπλοκο 

CCNE/CDK2, µπορεί επίσης να χρειάζεται για την είσοδο του κυττάρου στην S 

φάση, αλλά η CCNE είναι απαραίτητη σε κύτταρα χωρίς RB1, πράγµα που δείχνει 

πως πρέπει να υπάρχουν και άλλα υποστρώµατα της CCNE/CDK2 [Resnitzky et al. 

1994]. 

 

Η RB1 είναι µέλος µιας οικογένειας δοµικά οµόλογων πρωτεϊνών, που ονοµάζονται 

pocket πρωτεΐνες, και περιλαµβάνουν εκτός της RB1 δύο ακόµη πρωτεΐνες τις RBL1 

(Rb-like 1 ή p107) και RBL2 (ή p130) [Lukas et al. 1995].  Όλες οι pocket πρωτεΐνες 

συνδέονται µε µέλη της οικογένειας των E2F µεταγραφικών παραγόντων και 

φωσφορυλίωσή τους από CCN/CDK σύµπλοκα οδηγεί σε απελευθέρωση E2F, 

αναιρώντας έτσι έναν περιορισµό του κυτταρικού πολλαπλασιασµού.  Ωστόσο, καµιά 

από τις RBL1 και RBL2 δεν είναι ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες, όπως η RB1 και η 

λειτουργία τους είναι ελάχιστα κατανοητή.  Οι E2F1, E2F2 και E2F3, έχουν ένα 

επιπλέον τµήµα που επιτρέπει την αλληλεπίδραση τους µε κυκλίνη, ενώ ο E2F4 

δεσµεύεται κατά προτίµηση στις RBL1/RBL2 και ο E2F5 στην RBL2 [Cam & 

Dynlacht 2003, Dimova & Dyson 2005]. 

 

Η ενεργότητα του E2F είναι απαραίτητη για την µετάβαση G1-S, αλλά πρέπει επίσης 

να είναι ανενεργός, για να κυλήσει η επόµενη φάση S φυσιολογικά [Shirodkar et al. 

1992, Dynlacht et al. 1994, Krek et al. 1994].  Τα ετεροδιµερή E2F/DP σχηµατίζουν 

σταθερά σύµπλοκα µε την CCNA/CDK2 και η φωσφορυλίωση της υποµονάδας DP 

από την κινάση καταστέλλει την ικανότητα πρόσδεσης του E2F στο DNA.  Έτσι, τα 

σύµπλοκα κυκλίνης CDK της G1 φάσης ενεργοποιούν, δια της φωσφορυλίωσης της 

RB1, τον E2F και το σύµπλοκο CCNA/CDK2, απενεργοποιεί τον E2F, δια της 

φωσφορυλίωσης της υποµονάδας DP.  Με αυτό τον τρόπο, τα διαδοχικά σύµπλοκα 
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CCN/CDK, πρώτα ενεργοποιούν τον E2F και έπειτα τον εξαλείφουν, προκαλώντας 

έναν παλµό µεταγραφής, των γονιδίων που ελέγχονται από τον E2F, κατά την G1-S 

µετάβαση. 

 

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν αντιγράφουν γενετικό υλικό µε βλάβες.  Αντίθετα, τα 

κύτταρα σταµατούν στην φάση G1 του κυτταρικού κύκλου, προκειµένου να 

επιδιορθώσουν τις βλάβες στο DNA, αποφεύγοντας έτσι την εγκαθίδρυση και 

σταθεροποίηση de novo µεταλλάξεων στα θυγατρικά κύτταρα.  Το ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο TP53 ελέγχει την κυτταρική απόκριση στις βλάβες του DNA [Kastan et al. 

1991, Kuerbitz et al. 1992].  Η πρωτεΐνη TP53 σταθεροποιείται σε κύτταρα που έχουν 

βλάβες στο χρωµοσωµικό τους DNA [Lane 1992].  Η TP53 είναι ένας µεταγραφικός 

παράγοντας και η υπερέκφρασή της οδηγεί σε έκφραση των γονιδίων που ελέγχονται 

από αυτήν [Fields & Jang 1990, Kern et al. 1991, Vogelstein & Kinzler 1992].  

Μεταξύ αυτών των γονιδίων είναι και ένα που κωδικοποιεί για αναστολέα των CDKs, 

το γονίδιο CDKN1A, του οποίου τα επίπεδα αυξάνονται σε κύτταρα µε βλάβες στο 

DNA τους [el-Deiry et al. 1993, Dulic et al. 1994].  Συνεπώς, καθώς τα επίπεδα της 

TP53 αυξάνονται, τα υψηλά επίπεδα του CDKN1A απενεργοποιούν της CCN/CDKs 

της φάσης G1 [Harris & Levine 2005].  Επιπρόσθετα, το CDKN1A απενεργοποιεί 

τον συµπαράγοντα της DNA πολυµεράσης PCNA και έτσι συµβάλει στο σταµάτηµα 

της µετάβασης G1/S [Flores-Rozas et al. 1994, Waga et al. 1994].  Ωστόσο, το 

CDKN1A δεν αναστέλλει τις επιδιορθωτικές λειτουργίες του PCNA για το DNA, που 

επιτρέπουν την αποκατάσταση της γενετικής πληροφορίας, ώστε να συνεχιστεί η 

µπλοκαρισµένη αντιγραφή του DNA [Li et al. 1994].  Η απάλειψη του γονιδίου 

CDKN1A σε ποντίκια οδηγεί σε βιώσιµα ζώα, αλλά τα κύτταρά τους έχουν 

προβληµατική απόκριση σε βλάβες στο DNΑ τους [Brugarolas et al. 1995, Deng et 

al. 1995].  Η TP53 µπορεί να αποικοδοµηθεί µε την δράση της πρωτεΐνης MDM2, 

την οποία και ελέγχει µεταγραφικά (negative feedback loop), ενώ η CDKN2D, δρα 

αντιρροπιστικά στα αποτελέσµατα της MDM2 στην TP53 [Lowe & Sherr 2003].  

Πρόσφατα, ανιχνεύθηκαν δυο οµόλογα γονίδια της TP53, τα TP63 και TP73.  Τα 

γονίδια αυτά εκφράζονται χρησιµοποιώντας εναλλακτικούς υποκινητές, ενώ τα 

µετάγραφά τους υφίστανται εναλλακτική ωρίµανση, µοιράζονται λειτουργίες σε ένα 

βαθµό της TP53, αλλά έχουν και µοναδικές δικές τους [Kaelin 1999].  Τα γονίδια 

αυτά δεν έχουν ογκοκατασταλτικό χαρακτήρα, όπως το TP53, σε αναλογία µε τα 
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οµόλογα της RB1, αλλά µάλλον παίζουν σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες κυτταρικής 

διαφοροποίησης. 

 

Τα κύτταρα παράγονται µόνο όταν χρειάζονται καινούργια [Raff 1996].  Περιοδικά, 

τα κύτταρα εισέρχονται ή εξέρχονται από τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, 

ανταποκρινόµενα σε εξωκυτταρικά µηνύµατα και αυτό επιτυγχάνεται µε την 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου.  Αντίθετα, 

τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, όταν τα φυσιολογικά κύτταρα δεν θα 

πολλαπλασιάζονταν.  Τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα συνηγορούν πως 

πιθανά όλα τα καρκινικά κύτταρα φέρουν µεταλλάξεις σε πρωτεΐνες που ρυθµίζουν 

τον κυτταρικό κύκλο, πράγµα που εξηγεί την ανεξέλεγκτη ανάπτυξή τους [Hunter & 

Pines 1991, Morgan 1992, Clurman & Roberts 1995, Hall & Peters 1996, Sherr 

1996].  Τουλάχιστον ένα από τα συµµετέχοντα µόρια του µονοπατιού της RB1, 

RB1/E2F/CCND1/CDK4/CDK6/CDKN2A βρίσκεται µεταλλαγµένο στο σύνολο των 

ανθρώπινων όγκων.  Επιπλέον, αλλαγές στην έκφραση των ρυθµιστικών πρωτεϊνών 

του κυτταρικού κύκλου παρατηρούνται συχνά στον καρκίνο, αλλά κάποιες 

συµβαίνουν µε άλλους βιοχηµικούς µηχανισµούς εκτός µεταλλάξεων [Keyomarsi et 

al. 1994, Kawamata et al. 1995, Pietenpol et al. 1995, Ponce-Castaneda et al. 1995]. 

 

Ακόµη, τα φυσιολογικά κύτταρα χρησιµοποιούν σηµεία ελέγχου στον κυτταρικό 

κύκλο, προκειµένου να εξασφαλίσουν πως δεν συσσωρεύονται λάθη στο γενετικό 

τους υλικό κατά την κυτταρική διαίρεση.  Με απλούς υπολογισµούς, φαίνεται πως µε 

φυσιολογικούς ρυθµούς µεταλλάξεων, είναι απίθανο σε ένα κύτταρο να 

συσσωρευθούν, περισσότερες από δύο µε τρεις µεταλλάξεις, κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός τυπικού ατόµου.  Η συχνή εµφάνιση στα καρκινικά κύτταρα σοβαρών 

συσσωρευµένων DNA βλαβών, όπως ανευπλοειδία, χρωµοσωµικές µετατοπίσεις, 

αναστροφές, ελλείψεις, ενισχύσεις και σηµειακές µεταλλάξεις, προϋποθέτει άρση των 

µηχανισµών, που προστατεύουν την µεταφορά της γενετικής πληροφορίας κατά την 

κυτταρική διαίρεση.  Το µονοπάτι TP53/MDM2/CDKN1A/CDKN2D, είναι αυτό που 

λειτουργεί σαν «δίχτυ ασφαλείας» για την σταθερότητα της κληρονοµικής µεταφοράς 

της γενετικής πληροφορίας από το µητρικό στα θυγατρικά.  Στον ανθρώπινο καρκίνο, 

η TP53 αντιπροσωπεύει το πλέον µεταλλαγµένο γονίδιο [Lane 1992, Vogelstein & 

Kinzler 1992, Hall & Peters 1996].  Η απενεργοποίηση αυτού του µονοπατιού 

ασφαλείας, έχει σαν συνέπεια την µικρο-εξελικτική κλωνική πορεία των όγκων, 
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επιτρέποντας την συσσώρευση γενετικών βλαβών, οι οποίες σε κανονικές συνθήκες, 

θα οδηγούσαν, είτε σε σταµάτηµα του κυτταρικού τίτλου, είτε σε κυτταρικό θάνατο. 

 

 
Εικόνα 4.2:  Ένας κύκλος περαιτέρω ενίσχυσης (positive feedback loop) από τα 
προϊόντα δρα στην µεταγραφή της CCNE.  Το τελικό αποτέλεσµα είναι αυξηµένη 
ενεργότητα CCNE/CDK2, που οδηγεί σε περισσότερη φωσφορυλίωση RB1, 
περισσότερη ενεργότητα E2F και ακόµη µεγαλύτερη διέγερση προς παραγωγή 
mRNA της CCNE.  Αυτός ο κύκλος καθιστά την φωσφορυλίωση της RB1, 
ανεξάρτητη από την παρουσία µιτογόνων και µπορεί να αποτελεί σηµαντικό 
συστατικό, του περιοριστικού σηµείου R στα θηλαστικά, δηλαδή της δέσµευσης του 
κυττάρου για είσοδο στην S φάση [Clurman & Roberts 2001]. 
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4.4 - Ειδικοί σκοποί διατριβής 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη της µεταγραφής από την 

DNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση ΙΙΙ σε κύτταρα καρκίνου τραχήλου της µήτρας 

µολυσµένα µε υψηλού κινδύνου τύπους του ιού HPV.  Με δεδοµένο ότι οι πρωτεΐνες 

TP53 και RB1, µόρια κλειδιά για το έλεγχο της προόδου του κυτταρικού κύκλου, 

ρυθµίζουν µέσω αλληλεπιδράσεων µε συστατικά του TFIIIB, την µεταγραφή της 

RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, και εξουδετερώνονται από τις ογκοπρωτεΐνες του HPV, Ε6 

και Ε7 αντίστοιχα, µελετήθηκαν παράλληλα τα µεταγραφικά επίπεδα των πρωτεϊνών 

αυτών, των οµολόγων τους στο κύτταρο, αλλά και µορίων που ελέγχουν ή επιδρούν 

στην µετάβαση G1/S του κυτταρικού κύκλου. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Μέθοδοι και υλικά 

5.1 - Μέθοδοι 

Τα περισσότερα από τα παρακάτω πρωτόκολλα είναι τροποποιήσεις των 

πρωτοκόλλων [Sambrook & Russell 2001].  

5.1.1 - Εκχύλιση DNA 

Από ιστούς 

Περίπου 50-100 mg ιστού, οµογενοποιήθηκαν σε διάλυµα λύσης (400mM Tris pH 

8.0, 60 mM EDTA, 150mM NaCl, 1% SDS), οπότε προστέθηκε πρωτεϊνάση Κ σε 

τελική συγκέντρωση 10 µg/ml και πραγµατοποιήθηκε επώαση στους 65oC για 2 ½ h 

σε παλλόµενο αναδευτήρα.  Ακολούθως, το µείγµα αφήνεται να επανέλθει σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος και προστίθεται RNάση µέχρι τελικής συγκεντρώσεως 

10 µg/ml και πραγµατοποιείται επώαση για 1 h στους 37οC.  Κατόπιν προστίθεται 

ίσος όγκος διαλύµατος φαινόλης και το µείγµα οµογενοποιείται µέχρι να σχηµατισθεί 

γαλάκτωµα.  Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 5 min.  Το υπερκείµενο 

µεταφέρεται σε νέο σωληνάριο όπου επαναλαµβάνεται το παραπάνω βήµα.  Αφού το 

υπερκείµενο µεταφερθεί και πάλι σε νέο σωληνάριο προστίθεται ίσος όγκος 

χλωροφορµίου και επαναλαµβάνεται η γαλακτοµατοποίηση και φυγοκέντρηση.  Το 

DNA κατακρηµνίζεται αφού το υπερκείµενο µεταφερθεί σε νέο σωληνάριο στο οποίο 

προστίθενται 2,5 όγκοι απόλυτης αιθανόλης και 1/20 του όγκου διαλύµατος 5Μ, 

NaCl.  Το µείγµα αναµειγνύεται ελαφρά και πραγµατοποιείται φυγοκέντρησή του 

στους 4οC για 15 min στις 13.000 rpm.  Το υπερκείµενο απορρίπτεται και το ίζηµα 

καθαρίζεται µε 75% αιθανόλη.  Αφού αποµακρυνθεί η αιθανόλη, το ίζηµα 

αναδιαλύεται σε 30 µε 50 µl 10 mM Tris-HCl, pH 7,4.  Το αναδιαλυµένο DNA 

φυλάσσεται στους -20οC.  Η ποιότητά του και ποσότητά του DNA ελέγχεται µε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 1% µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου (έλεγχος 

αποικοδόµησης DNA) και φωτοµετρικά µε βάση την απορρόφηση στα 260 nm και 

τον λόγο απορρόφησης 260 nm / 280 nm (λόγος >1,70). 
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Από αίµα 

Στο ολικό φλεβικό αίµα, συλλεγµένο σε σωληνάρια µε αντιπηκτικό (K-Na EDTA), 

προσθέτονται 5 όγκοι διαλύµατος 10 mM Tris HCl pH 8.0, 320 mM σουκρόζη, 5 mM 

MgCl2 και 1% Triton-X-100.  Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου και φυγοκέντρηση σε 2.500 rpm.  Το υπερκείµενο 

απορρίπτεται και στο ίζηµα προστίθενται 400 µl διαλύµατος λύσης (400mM Tris pH 

8.0, 60 mM EDTA, 150mM NaCl, 1% SDS) και ακολουθούνται τα βήµατα της 

παραπάνω διαδικασίας εκχύλισης DNA από ιστούς. 

5.1.2 - Εκχύλιση RNA 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος [Chomczynski & Sacchi 1987] και το αντιδραστήριο 

Trizol® (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, U.S.A.).  Εν συντοµία, 50-100 mg ιστού 

οµογενοποιήθηκαν σε 1 ml αντιδραστηρίου Trizol®, σε σωληνάριο σε πάγο (4oC).  Τα 

τυχόν αδιάλυτα υλικά αποµακρύνονται µε φυγοκέντρηση στους 4oC, στα 13.000 rpm, 

για 10 min.  Το δείγµα αφήνεται για περίπου 5 min στους 4oC και κατόπιν 

προστίθενται 0,2 ml χλωροφορµίου ανά 1 ml Trizol®.  Πραγµατοποιείται 

οµογενοποίηση µέχρι να σχηµατιστεί γαλάκτωµα και φυγοκέντρηση στους 4oC, στα 

13.000 rpm, για 10 min.  Λαµβάνεται το υπερκείµενο που περιέχει το RNA και 

µεταφέρεται σε νέο σωλήνα στον οποίο προστίθενται 0,5 ml ισοπροπανόλη.  Τα 

δείγµατα αφήνονται για περίπου 10 min στους 4oC και κατόπιν γίνεται 

φυγοκέντρηση στους 4oC, στα 13.000 rpm, για 10 min.  Το υπερκείµενο απορρίπτεται 

και το RNA που καθιζάνει καθαρίζεται µε 75% αιθανόλη.  Αφού αποµακρυνθεί η 

αιθανόλη το RNA αναδιαλύεται σε υπερκάθαρο νερό.  Η ποιότητα και ποσότητα του 

RNA ελέγχεται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 1% και χρώση βρωµιούχου 

αιθιδίου, από την ένταση των ζωνών 28S και 18S rRNA (λόγος έντασης τουλάχιστον 

2) και φωτοµετρικά από την απορρόφηση στα 260 nm και 280 nm (λόγος 

απορρόφησης >1,65). 

5.1.3 - Εξαγωγή ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος 

Για την εξαγωγή ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 

των [Manley et al. 1983].  Περίπου 50 µε 150 µg ιστού οµογενοποιούνται στους 4οC 

σε διάλυµα 50 mM NaF, 20 mM Hepes pH 7,8, 450 mM NaCl, 25% γλυκερόλη, 0,2 

mM EDTA, 1 mM διθειοθρεϊτόλη (DTT), 0,5 mM PMSF, 0,5 µg/ml λευπεπτίνη, 0,7 

µg/ml πεψτατίνη, 1,0 µg/ml αναστολέα θρυψίνης, 0,5 µg/ml απρωτινίνη, 40 µg/ml 
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µπεστατίνη.  Το µείγµα παγώνει σε ξηρό πάγο (-80οC) και λιώνει στους 30οC.  Η 

διαδικασία παγώµατος-ζεστάµατος επαναλαµβάνεται ακόµη δύο φορές.  Μετά την 

τρίτη φορά γίνεται φυγοκέντρηση του δείγµατος στους 4οC στις 13.000 rpm για 7 min.  

Το υπερκείµενο λαµβάνεται και χωρίζεται σε µικρότερες ποσότητες σε πολλά 

σωληνάρια, τα οποία φυλάσσονται στους -70οC.  Η ποσότητα της πρωτεΐνης που 

αποµονώθηκε προσδιορίζεται µε το αντιδραστήριο Bradford (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, MI, U.S.A.) και την φωτοµετρική απορρόφηση στα 595 nm βάση της 

αντίστοιχης µεθόδου [Bradford 1976]. 

 

5.1.4 - Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

Για τις αντιδράσεις PCR [Saiki et al. 1985], χρησιµοποιήθηκαν οι 

θερµοκυκλοποιητές PTC® 100, PTC® 200 (MJ Research Inc., Waltham, MA, U.S.A.) 

και RoboCycler® Gradient 96 (Stratagene, La Jolla, CA, U.S.A.).  Στις µη 

ραδιενεργές αντιδράσεις PCR που πραγµατοποιήθηκαν, 1-2 µl (0,2-1,0 µg) DNA 

εκχυλίσµατος ή cDNA, ενισχύθηκαν σε συνολικό όγκο αντίδρασης 10-25 µl, που 

περιείχε 1x ρυθµιστικό διάλυµα PCR αντίδρασης (20 mM Tris-HCl pH8,4, 50 mM 

KCl), 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, και 0.4-1.0 U ανασυνδυασµένη Taq DNA 

πολυµεράση, ή Platinum® Taq DNA polymerase (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, 

U.S.A.), για αντιδράσεις “hot start”, όπου η ενεργότητα της πολυµεράσης 

απελευθερώνεται µετά την αρχική αποδιάταξη του DNA, µε 20-50 pmol από κάθε 

εκκινητή, ενός ζεύγους ενίσχυσης DNA αλληλουχίας στόχου.  Για τις ραδιενεργές 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον [a-32P] dCTP 1,8 µCi ανά PCR αντίδραση.  

Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται παρακάτω.  Οι 

παράµετροι των κύκλων των PCR ήταν: 3 min αρχική αποδιάταξη του DNA στους 

94oC, 20 κύκλοι για τις ραδιενεργές PCR ή 28-32 κύκλοι για τις µη ραδιενεργές, 

αποτελούµενοι από 30 sec στους 94oC, αποδιάταξη, 1 min στους 52-60oC, για την 

επαναδιάταξη των εκκινητών, 30 sec στους 72oC, για την επιµήκυνση των εκκινητών 

από την πολυµεράση, και τελική επιµήκυνση στους 72oC για 10 min.  Η επιλογή της 

βέλτιστης θερµοκρασίας επαναδιάταξης των εκκινητών έγινε µε τη χρήση 

κατάλληλου υπολογιστικού λογισµικού, VectorNTI 9.0® (Invitrogen Corp, Carlsbad, 

CA, U.S.A.), και PCR αντιδράσεων σε βαθµωτή µεταβολή θερµοκρασίας (gradient).  

Ο αριθµός κύκλων ενίσχυσης επιλέχτηκε ώστε να βρίσκεται εντός της εκθετικής 
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φάσης ενίσχυσης του PCR προϊόντος, µε βάση πιλοτικά πειράµατα µε διαφορετικούς 

κύκλους ενίσχυσης για το ίδιο ζεύγος εκκινητών και δείγµα. 

 

5.1.5 - Αντίστροφη µεταγραφή - PCR (RT-PCR) 

Τα εκχυλίσµατα RNA µεταγράφηκαν αντίστροφα σε µονόκλωνο cDNA 

χρησιµοποιώντας για 1-2 µl (0,2-1,0 µg) ολικό RNA σε αντίδραση 20 µl, που 

περιείχε:  100 ng τυχαία εξαµερή σαν εκκινητές, 0,2 mM dNTPs, 10 mM DTT, 1x 

ρυθµιστικό διάλυµα σύνθεσης µονόκλωνου cDNA (50 mM Tris-HCl, pH 8,3, 75 mM 

KCl, 3 mM MgCl2), 40 U RNaseOUT® (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, U.S.A.), για 

την παρεµπόδιση της δράσης των RNασών, και 200 U SuperScript® II (Invitrogen 

Corp, Carlsbad, CA, U.S.A.), το ένζυµο της αντίστροφης µεταγραφάσης, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.  Αρχικά, εκκινητές, dNTPs και ολικό 

RNA επωάστηκαν στους 65οC για 5 min, ώστε να πραγµατοποιηθεί αποδιάταξη 

δευτεροταγών δοµών.  Έπειτα προστέθηκαν το ρυθµιστικό διάλυµα µε το DTT και το 

RNaseOUT® και το διάλυµα επωάστηκε στους 25οC για 2 min.  Κατόπιν προστέθηκε 

η αντίστροφη µεταγραφάση, SuperScript® II, και συνεχίστηκε η επώαση στους 25οC 

για 10 min ώστε οι τυχαίοι εκκινητές να επαναδιαταχθούν στο RNA.  Η αντίδραση 

της αντίστροφης µεταγραφής πραγµατοποιήθηκε στους 42οC για 50 min και 

ακολουθήθηκε από τερµατισµό της αντίδρασης µε θέρµανση του διαλύµατος στους 

70οC για 15 min.  Για την πλήρη αποµάκρυνση του RNA από το διάλυµα, το οποίο θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα σε µετέπειτα βήµατα, στο διάλυµα 

προστέθηκαν 2-5 U RNάσης H της E. coli (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, U.S.A.), 

για 20 min στους 37οC.  Το cDNA που παρασκευάστηκε µπορεί ακολούθως να 

χρησιµοποιηθεί για PCR. 

5.1.6 - ∆οκιµασία αλλαγής κινητικότητας ηλεκτροφορητικού προτύπου 

Η δοκιµασία αλλαγής κινητικότητας του ηλεκτροφορητικού προτύπου 

(electrophoretic mobility shift assays, EMSAs) πραγµατοποιήθηκε για να µελετηθεί η 

ικανότητα δέσµευσης του µεταγραφικού παράγοντα TFIIIC2 της RNA πολυµεράσης 

ΙΙΙ στον υποκινητή του γονιδιίου VAI.  Η δοκιµασία βασίζεται στην αρχή της 

παρεµπόδισης της ελεύθερης ηλεκτροφορητικής κίνησης ενός ολιγονουκλεοτιδίου σε 

πήκτωµα πολυακρυλαµίδης, από την πρωτεΐνη που το αναγνωρίζει.  Σαν ιχνηθέτης 

χρησιµοποιήθηκε ένα ολιγονουκλεοτίδιο 129 bp από το γονίδιο VAI του αδενοϊού 
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(από -30 ως +99), που παράχθηκε µε πέψη µε τα περιοριστικά ένζυµα XbaI και BstEII 

(New Englands Biolabs Inc., Ipswich, MA, U.S.A.).  Το ολιγονουκλεοτίδιο 

σηµάνθηκε µε ραδιενεργό [a-32P] dCTP σε αντίδραση µε το Klenow (Promega, 

Madison, WI, U.S.A.) τµήµα της DNA πολυµεράσης Ι της E. coli σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του ενζύµου.  Ο ραδιενεργός ιχνηθέτης επωάστηκε στους 

37οC για 30 min µε 5 µg ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος, σε 10mM Tris HCl (pH 

8.0), 150 mM KCl, 0,5 mM EDTA, 0.1% Triton-X 100, 12,5% glycerol (v/v) και 1 

mM DTT.  Κατόπιν το δείγµα ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 8%.  

Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ηλεκτροφορήσεις αναφέρονται παρακάτω.  Μετά την 

ηλεκτροφόρηση, το πήκτωµα αποξηράνθηκε και εµφανίστηκε µε αυτοραδιογραφία.  

Σαν θετικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε καθαρισµένος TFIIIC2 µε χρωµατογραφία 

από πυρηνικό πρωτεϊνικό εκχύλισµα από κύτταρα HeLa σε στήλη φωσφοκυτταρίνης 

και ηπαρίνης-Sepharose®. 

5.1.7 - Ηλεκτροφορήσεις και ανάλυση εικόνας 

Τα προϊόντα των PCR και RT-PCR αντιδράσεων, όπως και τα ολικά DNA και RNA, 

εξετάστηκαν σε πηκτώµατα αγαρόζης 1-2,5% σε ρυθµιστικό διάλυµα 

ηλεκτροφόρησης 0,5x TBE (45 mM Trizma®-base, 45 mM βορικό οξύ, 1 mM EDTA 

pH 8.0), σε 80-120 V DC, για 20 min µε 1 ½ h και χρώση βρωµιούχου αιθιδίου.  

Εναλλακτικά, µε 20 φορές καλύτερη διακριτική ικανότητα από τα πηκτώµατα 

αγαρόζης και τη χρώση βρωµιούχου αιθιδίου, τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 

πηκτώµατα πολυακρυλαµιδίου 8-12%, αναλογία ακρυλαµιδίου προς bis-ακρυλαµίδιο 

29:1, σε ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης 0,5x TBE και ακολούθως 

πραγµατοποιήθηκε χρώση τους µε άργυρο (silver staining).  Ενώ η πήξη της 

αγαρόζης βασίζεται στις φυσικές ιδιότητες της, ο πολυµερισµός του ακρυλαµιδίου 

είναι µια χηµική αντίδραση, στην οποία χρησιµοποιούνται, σαν καταλύτης, τετρα-

µεθυλ-αιθυλενοδιαµίνη (TEMED) και σαν δότης ελευθέρων ριζών, υπερθειϊκό 

αµµώνιο [Sambrook & Russell 2001].  Αντίστοιχα, ενώ το βρωµιούχο αιθίδιο είναι 

µια ουσία, που µπορεί να παρεµβάλεται µεταξύ των νουκλεοτιδίων της 

πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας και φθορίζει όταν προσπέσει σε αυτό υπεριώδες φως, η 

χρώση αργύρου βασίζεται στο αρνητικό φορτίο των νουκλεϊκών οξέων, µε το οποίο 

µπορούν να δεσµεύσουν ιόντα αργύρου (Ag+, από άλας AgNO3), ο οποίος σε δεύτερη 

φάση ανάγεται, από φορµαλδεΰδη σε αλκαλικό διάλυµα, σε Ag0 και εµφανίζεται σαν 

αµαύρωση στο πήκτωµα [Sambrook & Russell 2001].  Τα πηκτώµατα 
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πολυακρυλαµιδίου µετά τη χρώση αργύρου κλείστηκαν σε πλαστικό και σαρώθηκαν 

σε ένα σαρωτή Agfa SnapScan 1212u (Agfa-Gevaert N.V., Mortsel, Belgium).  Οι 

εικόνες από τα πηκτώµατα αγαρόζης και πολυακρυλαµιδίου αναλύθηκαν µε το 

λογισµικό ImageJ 1.32j (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA, 

http://rsb.info.nih.gov/ij/).  Τα ραδιοσηµασµένα PCR προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε 

7% πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου, το οποίο περιείχε 7 Μ ουρία, ρυθµιστικό διάλυµα 

ηλεκτροφόρησης 0,5x TBE, αποδιαταγµένα.  Τα πηκτώµατα αυτά αποξηράνθηκαν σε 

διηθητικό χαρτί Whatmann®, 3mm και εµφανίστηκαν σε φιλµ µε αυτοραδιογραφία ή 

αναλύθηκαν µε τα Storm® phosphoimager και ImageQuant® λογισµικό (Amersham 

Biosciences Corp., Piscataway, NJ, U.S.A.).  Οι µετρήσεις της οπτικής πυκνότητας 

των ζωνών από την επεξεργασία των εικόνων των πηκτωµάτων µε τα δύο λογισµικά 

ImageJ 1.32j software (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA, 

http://rsb.info.nih.gov/ij/) και ImageQuant® (Amersham Biosciences Corp., 

Piscataway, NJ, U.S.A.), χρησιµοποιήθηκαν σαν ποσοτικές παράµετροι της 

γονιδιακής έκφρασης.  Όλα τα δείγµατα πριν ηλεκτροφορηθούν, αναµίχθηκαν µε 

διάλυµα φόρτωσης, που περιέχει 0,25% w/v µπλε της βρωµοφαινόλης, 0,25% w/v 

κυανό του ξυλενίου και 40% γλυκερόλη.  Οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν τουλάχιστον 

τρεις φορές για κάθε δείγµα και δείκτη που χρησιµοποιήθηκε και τα αποτελέσµατα 

ήταν αναπαραγώγιµα. 

 

5.1.8 - Στατιστική επεξεργασία 
Για κάθε δείγµα και δείκτη που εξετάστηκαν, έγιναν υπολογισµοί περιγραφικής 

στατιστικής, για την µέση τιµή, τυπική απόκλιση (standard deviation, SD), τυπικό 

σφάλµα (standard error, SE), δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov για την εξέταση της 

κανονικότητας της κατανοµής των παρατηρήσεων και δοκιµασία διαµέσου κατά 

Levene για την ισοδυναµία των διακυµάνσεων µεταξύ των παρατηρήσεων.  Ακόµη, 

εκτιµήθηκε η ικανότητα ανίχνευσης διαφορών γονιδιακής έκφρασης, µε τα 

πειραµατικά πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν, πραγµατοποιώντας ανάλυση 

πολλαπλών συγκρίσεων µε τα house-keeping, γονίδια αναφοράς, RPLP0 (όξινη 

ριβοσωµική πρωτεΐνη της µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας, P0), GAPDH 

(αφυδρογονάση της 3’-φωσφορικής γλυκεριναλδεΰδης) και B2M (βήτα-2-

µικροσφαιρίνη, πρωτεΐνη που συµµετέχει στην δράση του υποδοχέα του µείζονος 

συµπλόκου ιστοσυµβατότητας κλάσεως Ι, MHC class I receptor), από ανεξάρτητες 
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RT-PCR αντιδράσεις του ίδιου δέιγµατος.  Από τη δοκιµασία Student, t-test, 2-tailed, 

καθορίστηκε ένα διάστηµα εµπιστοσύνης 99% για διαφορές µεταξύ 0,82 και 1,20 

(p<0,01).  Εκτός του διαστήµατος αυτού για τιµές µικρότερες του 0,82 και 

µεγαλύτερες του 1,20, οι παρατηρούµενες διαφορές είναι πραγµατικές και δεν 

οφείλονται σε τυχαίο σφάλµα.  Για τις συγκρίσεις των επιπέδων έκφρασης κάθε 

δείκτη µεταξύ διαφορετικών οµάδων δειγµάτων, χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία 

Kruskal-Wallis, one-way, ανάλυση διακύµανσης (analysis of variance, ANOVA) σε 

σειρές, µια µη παραµετρική δοκιµασία.  Ακόµη, προκειµένου να διερευνηθούν 

πιθανές συσχετίσεις έκφρασης µεταξύ των γονιδίων, πραγµατοποιήθηκε µια µη 

παραµετρική δοκιµασία, η συσχέτιση Spearman παρατηρήσεων ταξινοµηµένων σε 

σειρά (Spearman rank order correlation).  Οι συντελεστές συσχέτισης Spearman 

(Spearman correlation coefficient, CC), που υπολογίστηκαν µε την παραπάνω 

δοκιµασία, ποσοτικοποιούν την ισχύ της συσχέτισης µεταξύ των παραµέτρων που 

εξετάστηκαν και κυµαίνονται από -1 ως +1.  Μια τιµή συντελεστή συσχέτισης +1, 

φανερώνει µια ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων, µε τις δυο τους 

να αυξο-µειώνονται µαζί, ευθέως ανάλογα.  Μια τιµή του συντελεστή συσχέτισης 

κοντά στο -1, φανερώνει µια αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στις δύο παραµέτρους, µε 

την µια να αυξάνεται όταν η άλλη µειώνεται, αντιστρόφως ανάλογα.  Τέλος, µια τιµή 

συντελεστή συσχέτισης κοντά στο 0, από θετικές και αρνητικές τιµές, φανερώνει πως 

δεν υπάρχει καµία συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων.  Τα δείγµατα 

ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε την γονιδιακή έκφραση µε ιεραρχική οµαδοποίηση 

(hierarchical clustering), χρησιµοποιώντας υπολογισµούς της Ευκλείδειας 

απόστασης.  Έτσι, σχεδιάστηκε ένας αντιµεταθετός πίνακας δεδοµένων µε τις 

παρατηρήσεις και τα γονίδια που εξετάστηκαν.  Το διάστηµα εµπιστοσύνης 99% για 

τη µέση τιµή κατασκευάστηκε συντηρητικά σαν µέση τιµή ± 3xSD.  Μια τιµή p 

µικρότερη από 0,05 ελήφθη σαν στατιστικά σηµαντική.  Όλοι οι στατιστικοί 

υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν µε το λογισµικό SigmaStat 3.00 (SPSS Inc., 

U.S.A.) εκτός από την ιεραρχική οµαδοποίηση που έγινε µε το λογισµικό SYSTAT 

10 (SPSS Inc., U.S.A.).  Οι γραφικές παραστάσεις και τα διαγράµµατα 

κατασκευάστηκαν στο SigmaPlot 8.0 (SPSS Inc., U.S.A.). 
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5.2 - Υλικά 

5.2.1 - ∆είγµατα 
Τριάντα πέντε καρκινώµατα τραχήλου της µήτρας εκ πλακώδους επιθηλίου, σταδίου 

µεταξύ ΙΑ και ΙΙΒ και 14 προχωρηµένου σταδίου, ΙΙΙ και ΙV, ταξινοµηµένα σύµφωνα 

τις αρχές της Παγκόσµιας Οργάνωσης Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International 

Federation of Gynaecology and Obstetrics, FIGO) και του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας (World Health Organization, WHO), 26 ιστοί από υψηλού βαθµού πλακώδεις 

ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (high grade squamous intraepithelial lesion, HSIL) και 

33 χαµηλού βαθµού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (low grade squamous 

intraepithelial lesion, LSIL), ταξινοµηµένα σύµφωνα µε το σύστηµα Bethesda και 28 

φυσιολογικά δείγµατα τραχήλου της µήτρας, συλλέχθηκαν από 136 γυναίκες ηλικίας 

25 ως 81 ετών (41,2 ± 8,6), στο Τµήµα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, Κρήτης.  Η νοσολογική κατάσταση των 

δειγµάτων προσδιορίστηκε κυτταρολογικά, κολποσκοπικά και µε βιοψία.  Όλα τα 

δείγµατα πάγωσαν στιγµιαία και αποθηκεύτηκαν στους –80oC.  Όλα τα δείγµατα 

δοκιµάστηκαν για την παρουσία HPV DNA, µε την χρήση κατάλληλων γενικών 

εκκινητών, ενώ τα θετικά δείγµατα ελέγχθηκαν µε ειδικούς εκκινητές για τον τύπο 

του ιού.  Ακόµη, ελέγχθηκε η ενσωµάτωση του ιικού γονιδιώµατος στο γονιδίωµα 

του ξενιστή ή η διατήρησή του σε επισωµατική µορφή, χρησιµοποιώντας το λόγο του 

PCR προϊόντος µε τους γενικούς εκκινητές, για το γονίδιο E1/Ε2 του HPV προς 

εκείνο των εκκινητών που στοχεύουν στο γονίδιο L1 του ιού.  Σε κανένα από τα 

φυσιολογικά δείγµατα τραχήλου της µήτρας που εξετάστηκαν σαν µάρτυρες δεν 

εντοπίσθηκε DNA του ιού HPV.  Η επιστηµονική επιτροπή του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου, ενέκρινε την µελέτη αυτή και όλοι οι συµµετέχοντες 

ενηµερώθηκαν και ενέκριναν γραπτώς. 

5.2.2 - Εκκινητές PCR 
Οι αντιδράσεις PCR που πραγµατοποιήθηκαν για την ανίχνευση του ιικού 

γονιδιώµατος HPV, του τύπου του ιού, της κατάστασης ενσωµάτωσης του ή όχι, 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις αρχικές αναφορές των σχετικών εκκινητών και 

αντιδράσεων, ενώ τα ζεύγη των εκκινητών ήταν τα ακόλουθα: 

GP5/6, ORF L1 του HPV, παράγει PCR προϊόν 155 bp [Snijders et al. 1990], 

GP5+/6+, ORF L1 του HPV, 140 bp [de Roda Husman et al. 1995], 

CpI/II, ORF E1/E2 του HPV, 188 bp [Tieben et al. 1993], 
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Ειδικοί για  HPV-11, 236 bp [Arends et al. 1991], 

HPV-16, 315 bp [Arends et al. 1991], 

HPV-18, 143 bp [Arends et al. 1991], 

HPV-33, 171 bp [Arends et al. 1991], 

Ειδικοί για το mRNA του Ε7 του ιού HPV-16, 292 bp [Li et al. 1998]. 

 

Για την ανίχνευση µε RT-PCR των επιπέδων των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ, tRNAs, 5S 

rRNA, MRP, 7SL και 7SK καθώς και για τα mRNAs των υποµονάδων των 

µεταγραφικών παραγόντων TFIIIB και TFIIIC2, χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές: του 

Πίνακα 5.1 [Larminie et al. 1999, Winter et al. 2000, Felton-Edkins & White 2002], 

ενώ για την ανίχνευση µε RT-PCR των επιπέδων που ενέχονται στον κυτταρικό 

κύκλο, χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές του Πίνακα 5.2.  Για το σχεδιασµό νέων 

εκκινητών χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό VectorNTI 9.0® (Invitrogen Corp, 

Carlsbad, CA, U.S.A.) και οι αλληλουχίες αναφοράς γενωµικού DNA και cDNA των 

ανθρώπινων γονιδίων, όπως αναφέρονται στην βάση δεδοµένων Entrez Gene, καθώς 

επίσης και οι θέσεις αλληλουχιών σήµανσης (sequence tagged sites, STSs) του 

γονιδιώµατος, όπως αναφέρονται στην βάση δεδοµένων UniSTS του Εθνικού 

Κέντρου Βιοτεχνολογικής Πληροφορίας των Η.Π.Α., (National Center for 

Biotechnology Information, NCBI, U.S.A., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  Οι 

εκκινητές του Πίνακα 5.1, συντέθηκαν από την MWG-BIOTECH AG, Ebersberg, 

Germany (http://www.mwg-biotech.com/), ενώ οι εκκινητές του Πίνακα 5.2, 

συντέθηκαν στο Εργαστήριο Μικροχηµείας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας 

(Ι.Τ.Ε.), Ηρακλείου, Κρήτης (http://www.microchem.gr/). 
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Πίνακας 5.1:  Εκκινητές γονιδίων οµάδας ΙΙΙ και υποµονάδων TFIIIB και TFIIIC2 
Εκκινητές Αλληλουχία DNA (5' - 3') PCR προϊόν (bp) 

   
tRNAArg -F GGCTCTGTGGCGCAATGGATA 
tRNAArg -R TTCGAACCCACAACCTTTGAATTGCTC 74 

tRNALeu -F GTCAGGATGGCCGAGTGGTCTAAGGCGCC 
tRNALeu -R CCACGCCTCCATACGGAGACCAGAAGACCC 88 

tRNASec -F GGATGATCCTCAGTGGTC 
tRNASec -R GGTGGAATTGAACCACTC 74 

tRNATyr -F CCTTCGATAGCTCAGCTGGTAGAGCGGAGG 
tRNATyr -R CGGAATTGAACCAGCGACCTAAGGATGTCC 84 

5S rRNA-F GGCCATACCACCCTGAACGC 
5S rRNA-R CAGCACCCGGTATTCCCAGG 107 

MRP-F CGTGCTGAAGGCCGTTATC 
MRP-R GGTGCGCGGACACGCAC 247 

7 SL-F GTGTCCGCACTAAGTTCGGCATCAATATGG 
7 SL-R TATTCACAGGCGCGATCCCACTACTGATC 150 

7 SK-F CGATCTGGTTGCGACATCTG 
7 SK-R 5’CGTTCTCCTACAAATGGAC 247 

BRF1-F AAATTCTGTGAGCCTCTTCCGTAGTG 
BRF1-R AGACCCATGCTTGTACATTCCACG 260 

BDP1-F GCTGATAGAGATACTCCTC 
BDP1-R CCAGAGACAAGAATCTTCTC 293 

TBP-F GCTGCAGCCGTTCAGCAGTC 

TFIIIB 

TBP-R GCTCTGACTTTAGCACCTGT 662 

TFIIIC220-F TCCAGCGAGACCTTCACACC 
TFIIIC220-R GGATTGAGTGTTGCTGGGCT 144 

TFIIIC110-F CCAGAAGGGGTCTCAAAAGTCC 
TFIIIC110-R CTTTCTTCAGAGATGTCAAAGG 303 

TFIIIC102-F CCTACTAATGTCCGTTATCTGTGG 
TFIIIC102-R GCAGAAGTAACATCATTGGC 184 

TFIIIC90-F AAACAGAAGTTGCTGAGTGC 
TFIIIC90-R ATGGTCAGGCGATTGTCC 210 

TFIIIC63-F CGGCAGATGTTCTACCAGTTATGCG 

TFIIIC2 

TFIIIC63-R ATGGCTTGAAGTCCTCCTCC 300 

Εσωτερικοί µάρτυρες 
GAPDH-F TCCACCACCCTGTTGCTGTA 
GAPDH-R ACCACAGTCCATGCCATCAC 452 

RPLP0-F GACCTGGAAGTCCAACTACTTC 
RPLP0-R TGAGGTCCTCCTTGGTGAACAC 265 

   
 



 - 97 -

 

Πίνακας 5.2:  Εκκινητές για γονίδια που ενέχονται στον κυτταρικό κύκλο 

Εκκινητές Αλληλουχία DNA (5' - 3') 
PCR 
προϊόν 

(bp) 
   

E2F1-F GTGCAGATTGGAGGGTGG 
E2F1-R GATGGATATGAGATGGGAGAGG 154 

E2F2-F CCTTGGAGGCTACTGACAGC 
E2F2-R CCACAGGTAGTCGTCCTGGT 143 

E2F3-F CACGTACCCCGTAGGAAAAG 
E2F3-R TCAGTGTGTGCATGACAACTC 120 

E2F4-F TTTTATTCACTTGAACACTGTAC 
E2F4-R CAGAGATTTAGAAAGATTTACAG 113 

E2F5-F TTTAATATCCACAAACGTCCCC 
E2F5-R GGCCACTGTTTTGATGACCT 134 

RB1-F TGGGTGATTCCTAAGCCACTTGA 
RB1-R GGACTCCCACTCTAGGGCCATT 165 

RBL1-F TGTGGTGAGCCAAGGTTG 
RBL1-R TGGGGTTTCTCCTTATTTCA 148 

RBL2-F AGCAGCAGCCTTTAATGCAT 
RBL2-R CTTGCAGTATTTCTAAAAGCTTTGC 249 

POLA-F TTGCCCCTTAAATAGAAAGTGC 
POLA-R TTTTGCTGCTGCCAAAGAC 215 

CCND1-F AAAGACAGTTTTTGGGTAATCTTTT 
CCND1-R CCGGAGCATTTTGATACCAG 126 

CCNE1-F ACAAAACAGGTTCATCAAAGGC 
CCNE1-R GGTGCTACTTGACCCTAAGGG 225 

CDK2-F TTCTTGAAGCCCCCAGC 
CDK2-R CCCCTGTATTCCCAGAGTTG 152 

CDK4-F CTTCTGGACACTGAGAGGGC 
CDK4-R TGGGAGGGGAATGTCATTAA 110 

CDK6-F CGGAGAACACCCTTGGTG 
CDK6-R GAGCCTGTCCAGAAGACAGC 105 

PCNA-F ACTCGCATTTAATGATGGTG 
PCNA-R CTTCTTTCATGAAGCAGTGG 167 

MYC-F GGAAAAGTAAGGAAAACGATTCC 
MYC-R TAGGATTGAAATTCTGTGTAACTGC 333 

DHFR-F ACCAACATGTGAAAAGCCCG 
DHFR-R ACCTGCTACAGTGAGCTGCC 87 

MDM2-F TGAAGGTTTCTCTTCCTGAAGC 
MDM2-R AAGGTGGGAGTGATCAAAAGG 180 

TP53-F TTTGGGTCTTTGAACCCTTG 
TP53-R CCACAACAAAACACCAGTGC 117 

CDKN1A-F ATTCAGCATTGTGGGAGGAG 
CDKN1A-R TGGACTGTTTTCTCTCGGCT 131 

CDKN1B-F GGATAAGTGAAATGGATACTACATC 
CDKN1B-R AAAAAGAGGGGAAAACCTATTCTAC 228 

CDKN2A-F CATCAGTCACCGAAGGTCCT 
CDKN2A-R AATGGACATTTACGGTAGTGGG 150 

CDKN2D-F GATCTGGGGTCACCCTCTC 
CDKN2D-R CCAACACACCAAAAGGAGTG 207 

TP73-exon2-F CACCACGTTTGAGCACCTC 
TP73-exon2-R CGCCCACCACCTCATTATT 94 

TP73-F GGACGTCTTCCACCTGGAG 
TP73-R GTAGTCGGTGTTGGAGGGG 216 

TP73-exon13-F TTTTAACAGGATTGGGGTG 
TP73-exon13-R CTCAATGGTCAGGTTCTGC 91 

Εσωτερικός µάρτυρας 
B2M-F TCCAACATCAACATCTTGGT 
B2M-R TCCCCCAAATTCTAAGCAGA 122 
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5.2.3 - Εταιρείες προέλευσης υλικών 
2-µερκαπτο-αιθανόλη Merck 

Αγαρόζη Sigma 

Αιθανόλη, απόλυτη Sigma 

Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ (EDTA) Sigma 

Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ, δινάτριο άλας (EDTA-Na2) Sigma 

Ακετόνη Sigma 

Ανασυνδυασµένη Taq DNA πολυµεράση polymerase Invitrogen 

Ανθρακικό ασβέστιο Sigma 

Ανθρακικό νάτριο Sigma 

Αντιδραστήριο Trizol® Invitrogen 

Βορικό οξύ Sigma 

Βρωµιούχο αιθίδιο Sigma 

Γλυκερόλη Invitrogen 

∆ιβασικό φωσφορικό κάλιο Sigma 

∆ιβασικό φωσφορικό νάτριο Sigma 

∆ιθειοθρεϊτόλη Αpplichem 

∆ιµέθυλο σουλφοξίδιο (DMSO) Sigma 

∆ιττανθρακικό αµµώνιο Sigma 

∆ιττανθρακικό νάτριο Sigma 

Ενέσιµο ύδωρ Fresenius Kabi 

Θειικό µαγνήσιο Sigma 

Θειο-δωδεκυλικό νάτριο (SDS) Sigma 

Ισοπροπανόλη Sigma 

Κιτρικό νάτριο Fluka 

Κυανό του ξυλενίου Sigma 

Λυσοζύµη Fluka 

Μεθανόλη Αpplichem 

Μίγµα ακρυλαµιδίου/bis-ακρυλαµιδίου, 29:1 Sigma 

Μίγµα αναστολέων πρωτεασών Sigma 

Μονοβασικό φωσφορικό κάλιο Sigma 

Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο Sigma 
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Μπλε της βρωµοφαινόλης Sigma 

Ν,Ν, διµεθυλ-φορµαµίδιο Merck 

Ν,Ν,Ν',Ν'-Τετρα-µεθυλενο-διαµίνη (TEMED) Sigma 

Νιτρικό οξύ Sigma 

Νιτρικός άργυρος Sigma 

Όλιγο dT, pd(T)12-18 Invitrogen 

Οξαλικό κάλιο Sigma 

Οξικό αµµώνιο Sigma 

Οξικό λίθιο Sigma 

Οξικό µαγνήσιο Sigma 

Οξικό νάτριο Sigma 

Οξικό οξύ, glacial Sigma 

Ορθοβαναδικό νάτριο Sigma 

Ουρία Sigma 

Περιοριστικά ένζυµα NE Biolabs 

Πρωτεϊνάση Κ Sigma 

Πυροφωσφορικό νάτριο Sigma 

Τροποποιητικά του DNA ένζυµα NE Biolabs 

Τυχαίοι εξαµερείς εκκινητές, pd(N)6 Invitrogen 

Υδροξείδιο του νατρίου Fluka 

Υδροχλωρικό οξύ Sigma 

Υπερθειικό αµµώνιο Sigma 

Υπερχλωρικό νάτριο Sigma 

Φαινόλη Invitrogen 

Φθοριούχο φαινυλ-µεθυλ-σουλφίδιο (PMSF) Αpplichem 

Φορµαλεΰδη Sigma 

Φορµαµίδιο Sigma 

Χαρτί Whatmann® 3mm Whatmann 

Χλωριούχο αµµώνιο Sigma 

Χλωριούχο ασβέστιο Sigma 

Χλωριούχο κάλιο Sigma 

Χλωριούχο µαγνήσιο Sigma 

Χλωριούχο νάτριο Sigma 
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Χλωριούχο τετρα-µεθυλ-αµµώνιο Sigma 

Χλωροφόρµιο Sigma 

DNA ladder 1000bp Invitrogen 

DNA ladder 100bp Invitrogen 

DNA λ Hind III NE Biolabs 

dNTPs Invitrogen 

HEPES Sigma 

MOPS Sigma 

Platinum® Taq DNA πολυµεράση Invitrogen 

SuperScript® II Invitrogen 

Triton® X-100 Sigma 

Trizma® base Sigma 

Trizma® υδροχλωρικό Sigma 
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Κεφάλαιο 6ο  

Αποτελέσµατα 

6.1 - Απορύθµιση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

6.1.1 - Ανίχνευση του DNA του ιού HPV στα δείγµατα 

Όλα τα δείγµατα εξετάστηκαν για την παρουσία του ιού HPV, σε αντιδράσεις PCR µε 

σύγχρονη ενίσχυση πολλαπλών εκκινητών.  Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν ένα από τα ζεύγη GP5/6, GP5+/6+ ή CpI/II µαζί µε τους εκκινητές για την β-2-

µικροσφαιρίνη, η οποία αποτέλεσε τον εσωτερικό µάρτυρα της PCR αντίδρασης, στις 

περιπτώσεις αρνητικών δειγµάτων για τον ιό HPV.  Σε αναλογία, τα θετικά για τον ιό 

HPV δείγµατα, εξετάστηκαν µε ειδικούς εκκινητές για τους τύπους HPV-16, 18, 33 

και 11, σε πολλαπλές PCR αντιδράσεις µε την β-2-µικροσφαιρίνη.  Στην Εικόνα 6.1 

παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των εξετάσεων, ενώ στον 

Πίνακα 6.1 αναφέρεται το σύνολο των αποτελεσµάτων.  ∆εν εντοπίστηκαν δείγµατα 

µολυσµένα µε περισσότερους από έναν τύπους HPV. 

 

Χρησιµοποιώντας τον λόγο της οπτικής πυκνότητας των ζωνών, του ζεύγους 

εκκινητών CpI/II, που στοχεύουν στο ORF Ε1/Ε2 του HPV, το οποίο διακόπτεται και 

χάνεται κατά την είσοδο του ιικού γονιδιώµατος σε αυτό του ξενιστή [Tidy et al. 

1989, Romanczuk & Howley 1992, Francis et al. 2000], προς του ζεύγους εκκινητών 

GP5+/6+, που στοχεύουν στο ORF L1, το οποίο ανιχνεύεται ανεξαρτήτως της 

επισωµατικής ή όχι κατάστασης του DNA του HPV, βρέθηκε η κατάσταση 

ενσωµάτωσης του HPV στα δείγµατα που εξετάστηκαν (Πίνακας 6.1). 

 

Τα θετικά δείγµατα για τον HPV-16 εξετάστηκαν περαιτέρω, ως προς τα επίπεδα 

έκφρασης του mRNA του γονιδίου Ε7 του ιού.  Για το σκοπό αυτό, εκτός των ειδικών 

εκκινητών για το mRNA του Ε7 του HPV-16, ενισχύθηκε και τµήµα του mRNA του 

housekeeping γονιδίου RPLP0 (ή ARPP P0).  Με το RPLP0 σαν εσωτερικό µάρτυρα, 

έγινε δυνατή η εξοµάλυνση των αποτελεσµάτων ως προς την έκφραση, 

χρησιµοποιώντας σαν ποσοτική παράµετρο την οπτική πυκνότητα των ζωνών, των 

PCR προϊόντων.  Έτσι, επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση έκφρασης των γονιδίων Ε6 και 
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Ε7 µε την κατάσταση ενσωµάτωσης του ιικού γονιδιώµατος, που έχει σαν 

αποτέλεσµα την διακοπή της έκφρασης του καταστολέα των ORF Ε6/Ε7, Ε2 (Εικόνα 

6.2) [Tidy et al. 1989, Romanczuk & Howley 1992, Francis et al. 2000]. 

 

 

Πίνακας 6.1: Ανίχνευση γονιδιώµατος HPV, στα δείγµατα τραχήλου της µήτρας 

∆είγµατα HPV-16 
(%) 

HPV-18 
(%) 

HPV-33 
(%) 

HPV-11 
(%) 

Άλλοι 
HPV (%) 

HPV 
θετικά 

(%) 
       

Καρκίνος 25/49 
(51,0) 

5/49 
(10,2) 

6/49 
(12,2) 

1/49 
(2,0) 

8/49 
(16,3) 

45/49 
(91,8) 

Καρκίνοι µε 
HPV 

ενσωµατωµένο 
στο γονιδίωµα 

19/49 
(38,8) 

0/49 
(0,0) 

0/49 
(0,0) 

1/49 
(2,0) 

4/49 
(8,2) 

24/49 
(49,0) 

HSIL 13/26 
(50,0) 

3/26 
(11,5) 

1/26 
(3,9) 

0/26 
(0,0) 

6/26 
(23,1) 

23/26 
(88,5) 

HSIL µε HPV 
ενσωµατωµένο 
στο γονιδίωµα 

8/26 
(30,8) 

0/26 
(0,0) 

0/26 
(0,0) 

0/26 
(0,0) 

2/26 
(7,7) 

10/26 
(38,5) 

LSIL 15/33 
(45,5) 

4/33 
(12,1) 

2/33 
(6,1) 

0/33 
(0,0) 

7/33 
(21,2) 

28/33 
(84,5) 

LSIL µε HPV 
ενσωµατωµένο 
στο γονιδίωµα 

3/33 
(9,1) 

0/33 
(0,0) 

0/33 
(0,0) 

0/33 
(0,0) 

1/33 
(3,0) 

4/33 
(12,1) 
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Εικόνα 6.1:  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εξέτασης για το DNA του HPV µε τη 
χρήση των γενικών εκκινητών GP5/6 και ειδικών για HPV-11, 16, 18,33.  Η β-2-
µικροσφαιρίνη, χρησιµοποιήθηκαν σαν εσωτερικός µάρτυρας των PCR αντιδράσεων.  
Μ:  DNA ladder 25 bp, 1:  δείγµα φυσιολογικού τραχήλου της µήτρας, 2-7:  δείγµατα 
καρκίνου τραχήλου της µήτρας εκ πλακώδους επιθηλίου. 
 

 

 
Εικόνα 6.2:  Σύγκριση των επιπέδων έκφρασης HPV-16, E7 mRNA, στις βιοψίες 
καρκίνου τραχήλου της µήτρας.  ARPP P0, όξινη ριβοσωµική πρωτεΐνη της 60S 
ριβοσωµικής υποµονάδας (RPLP0) 
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6.1.2 - Οι βιοψίες καρκίνου τραχήλου της µήτρας µε HPV εκφράζουν σε 

υψηλά επίπεδα tRNAs και 5S rRNA 

Για την µελέτη της µεταγραφής της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, πραγµατοποιήθηκε RT-

PCR ανάλυση για τα tRNAArg, tRNALeu, tRNASec, tRNATyr, 5S rRNA, MRP, 7SL και 

7SK, γονίδια οµάδας ΙΙΙ.  Η έκφραση των tRNAs και 5S rRNA, βρέθηκε πως είναι 

σηµαντικά αυξηµένη στα δείγµατα καρκίνου τραχήλου της µήτρας, HSIL και LSIL, 

που περιέχουν υψηλού κινδύνου HPV τύπους, όπως ο HPV-16, σε σχέση µε τα 

φυσιολογικά ή παθολογικά δείγµατα, στα οποία δεν ανιχνεύεται HPV (Εικόνα 6.3).  

Τα tRNAArg και tRNASec βρέθηκαν να είναι σηµαντικά αυξηµένα σε κάθε δείγµα, που 

περιείχε HPV-16 σε σχέση µε τις αρνητικές για HPV βιοψίες.  Τα πρωτογενή 

µετάγραφα του tRNALeu εκφράζονταν επίσης περισσότερο έντονα στις θετικές για 

τον HPV-16 βιοψίες.  Ωστόσο, τα επίπεδα των αρνητικών για τον ιό HPV δειγµάτων, 

που εκφράζουν το tRNALeu περισσότερο έντονα, φαίνονται να πλησιάζουν εκείνα των 

λιγότερο ενεργών θετικών HPV-16 βιοψιών.  Η παρατήρηση αυτή, δεν φαίνεται να 

αντικατοπτρίζει διαφορές στην ποιότητα ή ποσότητα των ολικών RNA που 

εκχυλίστηκαν από τα, θετικά και αρνητικά για τον HPV, δείγµατα, καθώς δεν 

παρατηρούνται διαφορές στον εσωτερικό µάρτυρα RPLP0 (ARPP P0, Εικόνα 6.3), 

αλλά µάλλον την κατάσταση ενσωµάτωσης του ιικού γονιδιώµατος. 

 

Ιδιαίτερη περίπτωση φαίνεται πως αποτελούν, τα δείγµατα στα οποία, ο ιός HPV 

διατηρείται σε επισωµατική µορφή και δεν είναι ενσωµατωµένος στο γονιδίωµα του 

ξενιστή, όπως συµβαίνει µε το δείγµα 1, που απεικονίζεται στην Εικόνα 6.3.  Στην 

επισωµατική κατάσταση, ο ιός διατηρεί ένα λειτουργικό ORF Ε2, που καταστέλλει 

την έκφραση των ογκοπρωτεϊνών Ε6 και Ε7.  Το γεγονός αυτό, φαίνεται ότι έχει σαν 

αποτέλεσµα χαµηλότερη έκφραση tRNA και 5S rRNA.  Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται 

και από παρατηρήσεις στις κυτταρικές σειρές W12. 

 

Η κυτταρική σειρά W12, είναι ανθρώπινα κερατινοκύτταρα τραχήλου της µήτρας, 

µολυσµένα µε τον ιό HPV-16, προερχόµενα από καρκίνωµα πλακωδών επιθηλιακών 

κυττάρων.  Υποκλώνοι αυτής της σειράς, αν εξεταστούν ως προς την ενσωµάτωση 

του ιικού γονιδιώµατος, δείχνουν διαφορετικές καταστάσεις, επισωµατικής 

διατήρησης ή ενσωµάτωσης.  Στους υποκλώνους εκείνους, στους οποίους το ιικό 
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γονιδίωµα είναι ενσωµατωµένο στο DNA του κυττάρου, W12G και W12GPXY, όλα 

τα γονίδια της οµάδας ΙΙΙ, φαίνεται πως εκφράζονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, 

από την σειρά W12E, στην οποία ο ιός διατηρείται επισωµατικά (Εικόνα 6.4).  Το 

φαινόµενο είναι ειδικό για την µεταγραφή από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, καθώς δεν 

παρατηρούνται διαφορές στα επίπεδα έκφρασης του εσωτερικού µάρτυρα, που 

µεταγράφεται από την RNA πολυµεράση ΙΙ.  Η ικανότητα επίσης, ανίχνευσης µε RT-

PCR των, µικρής διάρκειας ηµιζωής, πρωτογενών tRNALeu και tRNAArg, τα οποία 

περιέχουν εσόνια, αποτελεί ισχυρή ένδειξη αυξανόµενης µεταγραφής, εξαιτίας της 

ταχύτατης ωρίµανσής τους σε κανονικά tRNAs [Winter et al. 2000].  Σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, µετρώνται τα επίπεδα RNA σε σταθερή κατάσταση (steady 

state).  Τα αποτελέσµατα, από τις µελέτες στην κυτταρική σειρά W12, καταδεικνύουν 

ειδική αύξηση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, σαν αποτέλεσµα της 

ενσωµάτωσης του DNA HPV υψηλού κινδύνου, στο γονιδίωµα του ξενιστή, 

πλακώδους επιθηλιακού κυττάρου, του τραχήλου της µήτρας, ένα γεγονός που 

σχετίζεται στενά µε την εξέλιξη κακοήθους νεοπλασίας. 

 

Παράλληλα, οι βιοψίες µε HPV-16 συγκρίθηκαν, ως προς την µεταγραφή της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ, µε βιοψίες µε άλλου τύπου HPV, όπως HPV-33 και HPV-11.  Ο 

HPV-33 είναι ένας σπανιότερος τύπος HPV, που όµως αποτελεί και αυτός υψηλού 

κινδύνου ιό, ενώ ο HPV-11 ταξινοµείται στους χαµηλού κινδύνου [Munoz et al. 

2003].  Για όλα τα tRNAs και το 5S rRNA, που εξετάστηκαν, η έκφραση στις βιοψίες 

µε HPV-16 ήταν υψηλότερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (Εικόνα 6.5).  Το 

γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται, σε διαφορές µεταξύ των ιικών τύπων ή και στο 

γεγονός, πως οι HPV-33 θετικές βιοψίες διατηρούσαν τον ιό επισωµατικά και όχι 

ενσωµατωµένο στο γονιδίωµά τους. 

 

Αρκετά διαφορετικά πρότυπα έκφρασης παρατηρούνται για τα 7SK και MRP RNA.  

Ενώ το 7SK παραµένει σχετικά σταθερό, το MRP ποικίλει σηµαντικά µεταξύ των 

δειγµάτων, αλλά όχι µε έναν τρόπο σχετιζόµενο µε την παρουσία του ιού HPV ή την 

κατάσταση ενσωµάτωσής του ή ακόµη και µε την έκφραση των tRNAs (Εικόνα 6.3 

και 6.5).  Εντυπωσιακά, και τα δύο αυτά µετάγραφα είναι πολύ αυξηµένα στην 

περίπτωση του HPV-11 θετικού καρκινώµατος (βιοψία 14). 
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    HPV 16                     HPV-ve 

 
Viral integration      -     +     +     +    +      +      +    n/a   n/a   n/a 

Sample #     1     2     3     4     5      6      7      8      9     10   
 

  tRNA arg 
 

  tRNA leu 
 

  tRNA Sec 

 5S rRNA 

  MRP 

 7SK 
 

  ARPP PO 
Εικόνα 6.3:  Η παρουσία ιού HPV υψηλού κινδύνου σχετίζεται µε αυξηµένη 
έκφραση tRNAs και 5S rRNA. 
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Εικόνα 6.4:  Η µεταγραφή της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ αυξάνεται στα κύτταρα W12 
µε ενσωµατωµένο τον HPV16, στο γονιδίωµά τους. 
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HPV  16                33         11 

 
Viral integration     -      +      +      +     +      +      -      -       +      + 

Sample #    1      2      3      4      5      6     11    12    13    14  

 tRNA Arg 

 tRNA Leu 
 

  tRNASec 

 5S rRNA 

  MRP 
 

 7SK 

 ARPP P0 

Εικόνα 6.5:  Σύγκριση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής µεταξύ διαφορετικών 
τύπων HPV µολύνσεων. 
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6.1.3 - Η έκφραση των υποµονάδων των TFIIIC2 και TFIIIB ποικίλει στα 

κακρινικά κύτταρα τραχήλου της µήτρας 

Η διαφορετική απόκριση της έκφρασης των γονιδίων 7SK και MRP, είναι πιθανά 

αποτέλεσµα των πολύ διαφορετικών υποκινητών τους, σε σύγκριση µε εκείνους των 

tRNAs και 5S rRNA.  Για τα 7SK και 5S rRNA, αλληλουχίες προς το 5’-άκρο, πέρα 

από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής +1, είναι αναγκαίες και ικανές για την 

έκφρασή τους, σε αντίθεση µε τους περισσότερους υποκινητές των γονιδίων της 

οµάδας ΙΙΙ, τα οποία έχουν υποκινητές εντός της µεταγραφόµενης περιοχής, δηλαδή 

µετά την θέση +1, προς το 3’-άκρο [Murphy et al. 1987, Yuan & Reddy 1991].  

Αυτές οι διαφορές στους υποκινητές, αντικατοπτρίζουν και διαφορετικές ανάγκες σε 

µεταγραφικούς παράγοντες [White 1998, Geiduschek & Kassavetis 2001, Schramm 

& Hernandez 2002].  Έτσι, για παράδειγµα ο TFIIIC2 είναι απαραίτητος για την 

έκφραση των tRNAs και 5S rRNA, όµως δεν χρησιµοποιείται από γονίδια όπως το 

7SK, που δεν διαθέτουν εσωτερικούς υποκινητές. 

 

Για το λόγο αυτό, εξετάστηκαν τα επίπεδα mRNA των πέντε υποµονάδων του 

TFIIIC2 και η πιθανότητα απόκρισής τους στον HPV.  Η έκφραση των υποµονάδων 

του TFIIIC2 βρέθηκε να ποικίλει σηµαντικά µεταξύ των δειγµάτων, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 6.6.  Η αιτία αυτής της πολυµορφίας είναι άγνωστη, αλλά δεν υπάρχει 

συσχέτιση µε τη παρουσία, τον τύπο ή την ενσωµάτωση του ιού HPV.  Ανάλογο 

συµπέρασµα, προέκυψε και από ανάλυση των TFIIIC2 γονιδίων, στα κύτταρα W12, 

µετά την ενσωµάτωση στο γονιδίωµά τους του HPV-16.  Επιπλέον, δεν υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των σχετικών επιπέδων έκφρασης των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ στα 

δείγµατα.  Τα αποτελέσµατα αυτά συνηγορούν στο ότι ο TFIIIC2 δεν είναι 

περιοριστικός παράγοντας της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, στα πλακώση 

επιθηλιακά κύτταρα, του τραχήλου της µήτρας, καθώς επίσης, στο ότι οι υψηλού 

κινδύνου HPV τύποι, δεν επάγουν την έκφραση των TFIIIC2 γονιδίων.  Έτσι, η 

ρύθµιση της µεταγραφής της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ στα κύτταρα του τραχήλου της 

µήτρας, αντιδιαστέλλεται µε εκείνη στα κύτταρα των ωοθηκών στον άνθρωπο, καθώς 

στον καρκίνο των ωοθηκών, η υπερέκφραση του TFIIIC2, οδηγεί σε ενεργοποίηση 

της µεταγραφής tRNAs και 5S rRNA [Winter et al. 2000]. 
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    HPV 16                     HPV-ve 
    

Viral integration      -     +     +     +    +      +      +    n/a   n/a   n/a 
Sample #     1     2     3     4     5      6      7      8      9     10 

   TFIIIC 220 

 TFIIIC 110 

TFIIIC 102 

 TFIIIC 90 

 TFIIIC 63 
 

  ARPP PO 
Εικόνα 6.6:  Η παρουσία, του ενσωµατωµένου στο γονιδίωµα HPV-16 στις βιοψίες, 
δεν σχετίζεται, µε τις αλλαγές στην έκφραση των mRNAs, που κωδικοποιούν για τις 
υποµονάδες του TFIIIC2. 
 

Παράλληλα, εξετάστηκαν µε RT-PCR τα επίπεδα mRNAs, των υποµονάδων που 

αποτελούν τον TFIIIB.  Ο TFIIIB αποτελείται από τρεις υποµονάδες, τις TBP, BRF1 

και BDP1 [Geiduschek & Kassavetis 2001, Schramm & Hernandez 2002].  Από 

αυτές, η BDP1 επάγεται σε ινοβλάστες από τον ιό SV40 και τον πολυόµα, ενώ οι 

TBP και BRF1, δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς τους ιούς [Felton-Edkins & White 

2002].  Σε αντίθεση, δεν βρέθηκε ένδειξη πως ο HPV-16, επάγει την έκφραση της 

υποµονάδας BDP1 στο επιθήλιο του τραχήλου της µήτρας (Εικόνα 6.7 και 6.8).  
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Ωστόσο, σηµαντικές διαφορές στην έκφραση της BDP1, βρέθηκαν µεταξύ των 

βιοψιών, συµπεριλαµβανοµένης της δραµατικής αύξησής της, στο δείγµα εκείνου του 

καρκίνου, που είναι µολυσµένος µε τον HPV-11 (βιοψία 14, Εικόνα 6.8).  Είναι 

αξιοσηµείωτο, πως το καρκίνωµα αυτό, µε την ιδιαίτερα υψηλή έκφραση BDP1, 

υπερεκφράζει τα 7SK και MRP RNA (Εικόνα 6.5).  Μολονότι, κάτι τέτοιο οδηγεί στο 

συµπέρασµα, πως τα πολύ υψηλά επίπεδα BDP1 µπορεί να ενεργοποιούν την 

µεταγραφή των γονιδίων 7SK και MRP, δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση µεταξύ 

BDP1, 7SK και MRP RNAs σε άλλες βιοψίες. 

 

 

 
Εικόνα 6.7:  Έκφραση των mRNAs των υποµονάδων του TFIIIB σε θετικές και 
αρνητικές για HPV-16 βιοψίες. 
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   HPV  16                  33       11 

 
Viral integration     -      +      +      +     +      +      -      -       +      + 

Sample #     1      2      3      4      5      6     11    12    13    14    

 BDP1 
 

  BRF1 

 TBP 

 ARPP P0 

Εικόνα 6.8:  RT-PCR ανάλυση της έκφρασης των υποµονάδων του TFIIIB σε 
βιοψίες µολυσµένες από διαφορετικούς τύπους HPV. 
 

Τα σχετικά επίπεδα του TBP mRNA ποικίλουν επίσης µεταξύ των βιοψιών, όµως 

πάλι, δεν υπάρχει φανερή συσχέτιση, είτε µε την παρουσία, τον τύπο, την 

ενσωµάτωση του ιού HPV ή την έκφραση συγκεκριµένων προϊόντων της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ (Εικόνα 6.7 και 6.8).  Ωστόσο, υπάρχει συσχέτιση µεταξύ αυτών 

των παραµέτρων και της έκφρασης του mRNA, της ειδικής για τον TFIIIB 

υποµονάδας BRF1.  Έτσι, η έκφραση του BRF1 βρέθηκε πως ήταν µέγιστη, στις 

βιοψίες που έδειξαν τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης, των tRNAs και 5S rRNA.  Σε 

όλες τις περιπτώσεις, αυτή η συσχέτιση συνδεόταν µε την παρουσία του HPV-16, µε 

εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που ο HPV-16 διατηρούταν επισωµατικά και όχι 

ενσωµατωµένος στο γονιδίωµα του ξενιστή (δείγµα 1, Εικόνα 6.7 και 6.8).  Οι 

τελευταίες ήταν οι βιοψίες εκείνες που έδειξαν λίγη ή καθόλου αύξηση του BRF1 
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καθώς και τα χαµηλότερα επίπεδα tRNAs από όλες τις HPV-16 θετικές βιοψίες.  Τα 

συµπεράσµατα αυτά ελέγχθηκαν in vitro στο µοντέλο των κυττάρων W12.  

Πράγµατι, τα αποτελέσµατα των βιοψιών µε επισωµατικό HPV-16 και χαµηλή 

έκφραση BRF1 και tRNAs, ήταν σύµφωνα µε αυτά των W12 κυττάρων µε 

επισωµατικό HPV-16 (Εικόνα 6.9).  Έτσι, φαίνεται πως η παρουσία του HPV-16 

επάγει την έκφραση του BRF1 και η ενσωµάτωση του ιού στο γονιδίωµα, αυξάνει 

πολύ περισσότερο την έκφραση της ειδικής υποµονάδας του TFIIIB. 

 

 
Εικόνα 6.9:  RT-PCR ανάλυση του BRF1 σε κύτταρα W12 

 

6.1.4 - Η δέσµευση του TFIIIC2 στους υποκινητές τύπου ΙΙ αυξάνεται µε 

την παρουσία υψηλού κινδύνου HPV και την ενσωµάτωσή του στο 

γονιδίωµα 

Προκειµένου να διερευνηθούν αλλαγές στην ενεργότητα του παράγοντα TFIIIC2, 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες αλλαγής κινητικότητας ηλεκτροφορητικού προτύπου 

(electrophoretic mobility shift assays, EMSAs).  Σαν ιχνηθέτης, χρησιµοποιήθηκε ο 

υποκινητής του γονιδίου VAI του αδενοϊού.  Στην Εικόνα 6.10, φαίνονται τα 

σύµπλοκα που ανιχνεύτηκαν, όταν ο ιχνηθέτης αναµίχθηκε µε ολικά εκχυλίσµατα 

πρωτεΐνης από φυσιολογικά ή παθολογικά δείγµατα. 
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Πειράµατα ανταγωνισµού, χρησιµοποιώντας µη σηµασµένο υποκινητή του γονιδίου 

VAI, έδειξαν ότι καθένα από αυτά τα σύµπλοκα DNA και πρωτεΐνης, ήταν 

αποτέλεσµα ειδικής δέσµευσης στην συγκεκριµένη αλληλουχία DNA.  Από τα 

σύµπλοκα που παρατηρήθηκαν, αυτό που παρουσίαζε µεγαλύτερη καθυστέρηση, ως 

προς την κινητικότητά του, οφειλόταν στον TFIIIC2, καθώς στην ηλεκτροφόρηση 

αναλυόταν στο ίδιο επίπεδο µε το σύµπλοκο DNA και καθαρισµένου TFIIIC2 που 

είχε αποµονωθεί από κύτταρα HeLa (Εικόνα 6.10, Γραµµή C).  Επειδή, η ποσότητα 

της βιοψίας ήταν περιορισµένη, δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί η ταυτότητα των 

συµπλόκων που κινούνται γρήγορα.  Ωστόσο, προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει, 

πως η περιοχή αυτή του VAI, που περιέχεται στον ιχνηθέτη, αλληλεπιδρά και µε 

άλλες πρωτεΐνες [Van Dyke & Roeder 1987, Hoeffler et al. 1988].   

 

Από την Εικόνα 6.10, είναι φανερό πως τα παθολογικά επιθήλια τραχήλου της 

µήτρας, καρκινικά ή µε ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, θετικά για τον HPV-16, δείχνουν 

µεγαλύτερη ικανότητα δέσµευσης TFIIIC2 στον VAI υποκινητή (Εικόνα 6.10, 

Γραµµές 6, 7, 10, 11), σε σχέση µε τον φυσιολογικό τράχηλο (Εικόνα 6.10. Γραµµές 

12 και 13).  Όταν µάλιστα ο υψηλού κινδύνου ιός ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα, η 

αλληλεπίδραση TFIIIC2 και υποκινητή VAI γίνεται πολλαπλά ισχυρότερη (Εικόνα 

6.10, Γραµµές 1-5, 8, 9).  Τα αποτελέσµατα αυτά συνηγορούν στο ότι, µολονότι η 

έκφραση των υποµονάδων του TFIIIC2 δεν αλλάζει σύµφωνα µε την ιική κατάσταση, 

στα δείγµατα καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, η ικανότητά του να δεσµεύεται 

στους ειδικούς υποκινητές, τύπου ΙΙ, της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, αυξάνεται παρουσία 

των υψηλού κινδύνου τύπων HPV.  Η αύξηση αυτή της ικανότητας ειδικής 

πρόσδεσης στο DNA του TFIIIC2 γίνεται ακόµη πιο έντονη, όταν ο υψηλού κινδύνου 

ιός ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα. 
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Εικόνα 6.10:  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δοκιµασιών αλλαγής κινητικότητας 
ηλεκτροφορητικού προτύπου, για την ικανότητα δέσµευσης του TFIIIC2 στο γονίδιο 
VAI του αδενοϊού.  Γραµµή P: ελεύθερος ιχνηθέτης VAI.  Γραµµή C: καθαρισµένος 
TFIIIC2 από κύτταρα HeLa.  Γραµµή SC: ειδικός ανταγωνιστής (µη σηµασµένος 
ιχνηθέτης).  Γραµµή 1-5: δείγµατα καρκίνου τραχήλου της µήτρας θετικά για 
ενσωµατωµένο HPV-16.  Γραµµή 6 και 7: καρκίνοι τραχήλου θετικοί για 
επισωµατικό HPV-16.  Γραµµή 8 και 9: ΗSIL και LSIL, αντίστοιχα, θετικά για 
ενσωµατωµένο HPV-16.  Γραµµή 10-11: HSIL και LSIL, αντίστοιχα θετικά για 
επισωµατικό HPV-16.  Γραµµή 12 και 13: φυσιολογικός τράχηλος της µήτρας, χωρίς 
HPV. 
 

6.1.5 - Η απενεργοποίηση RB1 και TP53 δεν αυξάνει την έκφραση του 

BRF1 mRNA 

Η ενσωµάτωση του ιικού DNA, των υψηλού κινδύνου HPV τύπων, στο γονιδίωµα 

του ξενιστή έχει δειχτεί πως διεγείρει την έκφραση των ογκοπρωτεϊνών E6 και E7.  

Σύµφωνα µε αυτό το δεδοµένο, φαίνεται πως και στις βιοψίες καρκίνου τραχήλου της 

µήτρας ισχύει το ίδιο (Εικόνα 6.11, δείγµα 1).  Τα επίπεδα έκφρασης του E7 mRNA 

στα δείγµατα αυτά, συµφωνούν µε τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του BRF1.  

Έτσι, τα δείγµατα 3-6 (Εικόνα 6.11) δείχνουν την υψηλότερη έκφραση για τα RNA 

και των δύο µορίων, E7 και BRF1.  Η παρατήρηση αυτή, εγείρει την υπόθεση πως 

πιθανά, το γονίδιο BRF1 διεγείρεται προς έκφραση, από το E7, εξαιτίας της 

απενεργοποίησης του RB1 ή των συγγενών του πρωτεϊνών RBL1 και RBL2.  Οι 
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λειτουργικές περιοχές του γονιδίου RB1 φαίνονται στην Εικόνα 6.12.  Για την 

διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, εξετάστηκε αν η έκφραση του BRF1 αλλάζει, όταν 

χάνονται οι πρωτεΐνες της οικογένειας RB1.  Για το σκοπό αυτό, συγκρίθηκαν τα 

επίπεδα έκφρασης του BRF1 µεταξύ εµβρυϊκών ινοβλαστών φυσικού τύπου και 

ινοβλαστών που αποµονώθηκαν από RB-νοκάουτ ποντίκια.  Μολονότι, η έκφραση 

των tRNA γονιδίων αυξάνεται σηµαντικά στα κύτταρα RB -/-, όπως έχει ήδη δειχτεί 

[White et al. 1996, Scott et al. 2001], δεν παρατηρείται αύξηση στα επίπεδα mRNA 

του BRF1 (Εικόνα 6.13, γραµµές 1 και 2).  Παροµοίως, το τριπλά νοκάουτ ποντίκι µε 

RB1 -/-, RBL1 -/-, και RBL2 -/-, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα tRNAs, αλλά 

φυσιολογικά επίπεδα BRF1 mRNA (Εικόνα 6.13, γραµµές 3 και 4).  Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν, πως η υπερέκφραση του BRF1 στους HPV-16 θετικούς 

όγκους και SIL, δεν οφείλεται στην απενεργοποίηση της RB1 και των οµόλογων 

πρωτεϊνών της, από την Ε7 ογκοπρωτεΐνη του ιού. 

 
     HPV  16                 HPV33  -ve 

 
Viral integration     -       +      +      +       +       +       +      +      n/a 

Sample #    1       2      3       4       5       6      11     12     13  

 
Εικόνα 6.11:  Σύγκριση επιπέδων έκφρασης του E7 mRNA του ιού HPV-16 στις 
βιοψίες καρκίνου τραχήλου της µήτρας. 
 

 

 
Εικόνα 6.12:  Λειτουργικές περιοχές του γονιδίου RB1.  ∆ιακρίνονται τα τµήµατα 
της περιοχής pocket, µε την οποία η RB1 αλληλεπιδρά µε τον µεταγραφικό 
παράγοντα E2F αλλά και µε την ογκοπρωτεΐνη Ε7.  Τα αµινοξέα από 379 ως 928, 
είναι αρκετά για να σταµατήσουν την κυτταρική αύξηση και να καταστείλουν την 
RNA πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή [White 1998, Dick & Dyson 2002]. 
 

 

 
HPV16 E7 mRNA 
ARPP P0 
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Εικόνα 6.13:  Η έκφραση του BRF1 mRNA δεν αυξάνεται σε ινοβλάστες RB1- ή 
TP53-νοκάουτ.  Εµβρυϊκοί ινοβλάστες φυσικού τύπου, γραµµές 1, 3 και 5.  
Ινοβλάστες RB-νοκάουτ, γραµµή 2.  Ινοβλάστες RB1-, RBL1- και RBL2, τριπλά 
νοκάουτ, γραµµή 4.  Ινοβλάστες TP53-νοκάουτ, γραµµή 6.  Κύτταρα 
οστεοσαρκώµατος U2OS και SAOS2, γραµµές 7 και 8.  Οι εκκινητές που 
χρησιµοποιήθηκαν στα παραπάνω RT-PCR ήταν για το tRNALeu, BRF1 και ARPP P0 
σαν εσωτερικός µάρτυρας. 
 

Σε αναλογία µε την παραπάνω διαδικασία, εξετάστηκε η πιθανότητα η αύξηση του 

BRF1 mRNA, να οφείλεται στην απενεργοποίηση της TP53, από την ογκοπρωτεΐνη 

Ε6 του HPV-16.  Οι λειτουργικές περιοχές του γονιδίου TP53 απεικονίζονται στην 

Εικόνα 6.14.  Και πάλι τα επίπεδα του BRF1 mRNA παρέµειναν τα ίδια σε 

ινοβλάστες ποντικού µε και χωρίς TP53, ενώ η έκφραση των tRNA αυξήθηκε 

(Εικόνα 6.13, γραµµές 5 και 6), όπως έχει προαναφερθεί [Cairns & White 1998].  Η 

σύνθεση των tRNA αυξήθηκε και στις δύο κατηγορίες νοκάουτ κυττάρων, εξαιτίας 

της απελευθέρωσης του παράγοντα TFIIIB, από την άµεση σύνδεσή του µε την RB1 

ή την TP53, κατά περίπτωση.  Όπως έχει αναφερθεί, οι ογκοκατασταλτικές αυτές 

πρωτεΐνες ασκούν, µε αυτόν τον τρόπο, άµεση καταστολή της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

µεταγραφής [Larminie et al. 1997, Cairns & White 1998].  Ωστόσο, η απουσία της 

µιας ή της άλλης ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης, δεν αλλάζει τα επίπεδα του BRF1 

mRNA.  Ακόµη, τα επίπεδα του BRF1 δεν αλλάζουν ούτε στην κυτταρική σειρά 

οστεοσαρκώµατος SAOS2, που είναι επίσης RB1 -/- και TP53 -/-, σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα επίπεδα στα κύτταρα U20S οστεοσαρκώµατος, τα οποία έχουν φυσικού 

τύπου RB1 και TP53 (Εικόνα 6.13, γραµµές 7 και 8). 
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Συµπερασµατικά λοιπόν, η απενεργοποίηση της TP53 από την Ε6 ογκοπρωτεΐνη του 

HPV-16, ή η απενεργοποίηση της RB1 από την Ε7 ογκοπρωτεΐνη του HPV-16, δεν 

φαίνεται να είναι τα υπεύθυνα γεγονότα, που βρίσκονται πίσω από την αύξηση των 

επιπέδων του BRF1 mRNA στους καρκίνους τραχήλου της µήτρας και SILs, που 

είναι θετικοί για τον ιό HPV-16. 

 

 

 
Εικόνα 6.14:  Λειτουργικές περιοχές της ανθρώπινης TP53.  Στο αµινο-τελικό άκρο 
υπάρχουν 43 αµινοξέα, πλούσια σε όξινα κατάλοιπα, που ενεργοποιούν την 
µεταγραφή.  Η περιοχή ειδικής πρόσδεσης στο DNA βρίσκεται µεταξύ των 
καταλοίπων 100-300.  Στο καρβοξυ-τελικό άκρο 93 αµινοξέα µπορούν να 
προσδεθούν στο DNA µε µη ειδικό τρόπο.  Τα αµινοξέα 320-360 επιτρέπουν τον 
τετραµερισµό του µορίου [White 1998]. 
 

 

6.1.6 - Ο BRF1 είναι ο περιοριστικός παράγοντας της RNA πολυµεράσης 

ΙΙΙ µεταγραφής στα κύτταρα του τραχήλου της µήτρας 

Η συσχέτιση που παρατηρήθηκε στις βιοψίες µεταξύ των επιπέδων tRNA, 5S rRNA 

και BRF1 mRNA, φανερώνει πως η διαθεσιµότητα του BRF1, µπορεί να αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα για πολλά γονίδια που µεταγράφονται από την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ, στον πλακώδες επιθήλιο του τραχήλου της µήτρας.  Για να ελεγχθεί 

περαιτέρω αυτή η παρατήρηση, διερευνήθηκε αν αυξηµένα επίπεδα BRF1 µπορούν 

να επάγουν την µεταγραφή tRNAs και 5S rRNA σε κύτταρα τραχήλου της µήτρας.  

Προηγούµενες µελέτες, είχαν δείξει ότι, η µεταγραφή της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

αυξάνεται σηµαντικά, κατά την µετάβαση από την G1 στην S φάση του κυτταρικού 

κύκλου, εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης της ενεργότητας του TFIIIB, ο οποίος 

απελευθερώνεται από την RB1 και RBL2 [White et al. 1995, Scott et al. 2001].  Έτσι, 

εξετάστηκε η απόκριση στον BRF1 κατά τις φάσεις G1 και S.  Κύτταρα HeLa, 

διαµολύνθηκαν µε φορέα, που εκφράζει τον BRF1 και συγχρονίστηκαν, 

χρησιµοποιώντας είτε θυµιδίνη είτε νοκοδοζόλη, ώστε να σταµατήσει η πρόοδος του 

κυτταρικού κύκλου.  Μετά την άρση των παρεµποδιστών του κυτταρικού κύκλου, τα 

συγχρονισµένα κύτταρα περισυλλέχθηκαν είτε στη φάση G1 είτε στη φάση S του 



 - 119 -

κυτταρικού κύκλου.  Όπως έχει δειχτεί προηγούµενα [White et al. 1995], η RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή, είναι πολύ λιγότερο ενεργή στην φάση G1 του 

κυτταρικού κύκλου από την φάση S (Εικόνα 6.15).  Η διαµόλυνση µε τον BRF1 έχει 

ελάχιστη επίδραση στην µεταγραφή των γονιδίων tRNA, στην φάση S του 

κυτταρικού κύκλου, αλλά αυξάνει σηµαντικά τα tRNAs στη φάση G1 (Εικόνα 6.15, 

a).  Επιπλέον, η µεταγραφή του 5S rRNA αυξάνεται σηµαντικά, τόσο κατά την φάση 

G1, όσο και κατά την S, σαν συνέπεια της διαµόλυνσης µε BRF1 (Εικόνα 6.15, b).  

Αντίθετα, η µεταγραφή, από την RNA πολυµεράση ΙΙΙ, του γονιδίου 7SK, δεν έδειξε 

να ανταποκρίνεται, στο ερέθισµα της παρουσίας υψηλών επιπέδων BRF1, σε καµία 

από τις δύο φάσεις του κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 6.15, c).  Η παρατήρηση αυτή 

είναι πιθανά αποτέλεσµα του πολύ διαφορετικού υποκινητή του γονιδίου 7SK και 

των διαφορετικών απαιτήσεων σε µεταγραφικούς παράγοντες [Schramm & 

Hernandez 2002].  Τα αποτελέσµατα αυτά, αποδεικνύουν αδιαµφισβήτητα, πως η 

αύξηση του BRF1 διεγείρει επιλεκτικά την σύνθεση tRNAs και 5S rRNA, στα 

επιθηλιακά κύτταρα του τραχήλου της µήτρας.  Έτσι, παρέχεται µια εξήγηση για την 

παρατηρούµενη συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων αυτών των προϊόντων της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ και του BRF1 mRNA. 
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Εικόνα 6.15:  Η αύξηση της συγκέντρωσης του BRF1 στα κύτταρα του τραχήλου της 
µήτρας διεγείρει την RNA πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή των γονιδίων tRNAs και 5S 
rRNA, αλλά όχι και του 7SK RNA. (a) Μεταγραφή του tRNALeu σε κύτταρα HeLa, 
τα οποία έχουν διαµολυνθεί µε: Γραµµή 1 και 4, 10 µg άδειου φορέα pcDNA3-HA.  
Γραµµή 2 και 5, 5 µg pcDNA3-HA.BRF.  Γραµµή 3 και 6, 10 µg pcDN3-HA.BRF.  
(b) Όπως τα προηγούµενα, εκτός του ότι εξετάστηκε η µεταγραφή του 5S rRNA.  (c) 
Μεταγραφή του 7SK γονιδίου σε κύτταρα HeLa, τα οποία έχουν διαµολυνθεί µε: 
Γραµµή 1 και 3, 10 µg άδειου φορέα pcDNA3-HA.  Γραµµή 2 και 4, 10 µg pcDNA3-
HA.BRF.  Μετά τη διαµόλυνση τα κύτταρα συγχρονίστηκαν στις φάσεις G1 ή S πριν 
περισυλλεγούν.  
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6.2 - Απορύθµιση της G1/S µετάβασης του κυτταρικού κύκλου 

Οι ογκοπρωτεΐνες Ε6 και Ε7 των υψηλού κινδύνου HPV τύπων, όπως 

προαναφέρθηκε, απενεργοποιούν τις ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες TP53 και RB1, 

δύο κύριους ρυθµιστές της G1/S µετάβασης [Dyson et al. 1989, Munger et al. 1989, 

Werness et al. 1990].  Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές από µόνες τους δεν είναι αρκετές για 

να γίνουν καρκινικά ή να αθανατοποιηθούν, φυσιολογικά κύτταρα [zur Hausen 

2002].  Καθώς, η ρύθµιση της προόδου του κυτταρικού κύκλου, αποτελεί τον 

«πυρήνα» του ελέγχου της κυτταρικής αύξησης, διαδικασία που παραβιάζεται στα 

καρκινικά κύτταρα, είναι πιθανό αλλαγές σε άλλα µόρια, κυκλίνες, κινάσες και 

αναστολείς τους, που συµµετέχουν σε αυτήν, να λειτουργούν συνεργιστικά µε την 

απενεργοποίηση των TP53 και RB1, για την απορύθµιση της G1/S µετάβασης. 

 

Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν, δείγµατα καρκίνου και ενδοεπιθηλιακών 

αλλοιώσεων (SILs) τραχήλου της µήτρας, σε σύγκριση µε αντίστοιχα φυσιολογικά 

δείγµατα, µε RT-PCR, ως προς τα επίπεδα mRNA, των γονιδίων του 

ρετινοβλαστώµατος (RB1), των οµολόγων του RBL1 (p107) και RBL2 (p130), του 

TP53, του οµολόγου του TP73 και των ισόµορφων του και του MDM2, που ρυθµίζει 

την διάσπαση της TP53, των µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας E2F, που 

ρυθµίζονται από την RB1, E2F1, E2F2, E2F3, E2F4 και E2F5, των κυκλινών CCND1 

και CCNE1, των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών CDK2, CDK4 και CDK6, των 

αναστολέων των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών CDKN1A (p21Cip1), CDKN1B 

(p27Kip1), CDKN2A (p16Ink4A) και CDKN2D (p19Ink4D), κάποιων από τα γονίδια, που 

η έκφρασή τους ρυθµίζεται από τους µεταγραφικούς παράγοντες της οικογένειας E2F 

και κωδικοποιούν για πρωτεΐνες απαραίτητες για τον διπλασιασµό του DNA, 

διυδροφολική αναγωγάση (DHFR), MYC, πυρηνικό αντιγόνο κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού (PCNA) και DNA πολυµεράση Α (POLA).  Σαν εσωτερικός 

µάρτυρας έλεγχου αυτών των αντιδράσεων χρησιµοποιήθηκε το housekeeping 

γονίδιο της β-2-µικροσφαιρίνης (B2M).  Στην Εικόνα 6.16, παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των αναλύσεων. 
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Εικόνα 6.16:  Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στον καρκίνο (CA), στις 
ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις, υψηλού (HSIL) και χαµηλού βαθµού (LSIL) καθώς και 
στον φυσιολογικό τράχηλο της µήτρας.  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ανάλυσης 
των RT-PCR προϊόντων που µελετήθηκαν.  Φαίνονται ακόµη οι µέσες τιµές οπτικής 
πυκνότητας των ζωνών (ID, integrated density) και οι τυπικές τους αποκλίσεις (SD), 
όπως υπολογίστηκαν από το λογισµικό ImageJ 1.32j (Wayne Rasband, National 
Institutes of Health, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/), για κάθε οµάδα δειγµάτων. 
 

 

Πέντε γονίδια, τα RBL2, E2F2, CDK6, CCNE1 και MYC, βρέθηκαν να 

υπερεκφράζονται µόνο στον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, σε ποσοστό 80%, 

80%, 97%, 74% και 74% των περιστατικών, αντίστοιχα.  Οκτώ γονίδια βρέθηκαν να 

υπερεκφράζονται, τόσο στον καρκίνο, όσο και στις υψηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακές 

αλλοιώσεις (HSILs).  Τα γονίδια αυτά ήταν τα E2F1 στο 84% και 71% των 

καρκινωµάτων και HSILs, αντίστοιχα, E2F3 στο 81% και 74%, E2F5 στο 86% και 

81%, CCND1 στο 77% και 52%, CDK2 στο 88% και 62%, CDKN1B στο 86% και 

77%, PCNA στο 89% και 69%, και POLA στο 62% και 52%.  Μόνον πέντε από τα 

24 γονίδια που εξετάστηκαν, βρέθηκαν να υπερεκφράζονται σε σύγκριση µε τα 

φυσιολογικά δείγµατα και στις τρεις οµάδες παθολογικών δειγµάτων, καρκίνο και 

ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις υψηλού και χαµηλού βαθµού.  Τα γονίδια αυτά ήταν τα  
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TP53, που υπερεκφραζόταν στο 80% των όγκων, 69% των HSILs και 64% των 

LSILs, E2F4 στο 89%, 81% και 76%, CDKN1A στο 82%, 73% και 70%, CDKN2A 

στο 86%, 82% και 77% και τέλος DHFR στο 75%, 70% και 62%, αντίστοιχα.  Το 

γονίδιο MDM2 παρουσιάζει ένα µοναδικό πρότυπο, µε υπερέκφραση στο 88% και 

73% των HSILs και LSILs, αντίστοιχα, χωρίς να αλλάζει στον καρκίνο του τραχήλου 

της µήτρας.  Το RBL1, αντίθετα από τα υπόλοιπα βρέθηκε να υποεκφράζεται στο 

97%, 88% και 73% των όγκων, HSILs και LSILs, αντίστοιχα.  Το TP73 παρουσιάζει 

σε χαµηλότερα επίπεδα έκφρασης στο 60% των καρκίνων του τραχήλου της µήτρας.  

Ωστόσο, τα ισόµορφα του TP73 που περιέχουν το εξόνιο 13 αυξάνονται σηµαντικά 

στο 73% των όγκων και στο 69% των HSILs, τη στιγµή που τα ισόµορφα που 

περιέχουν το εξόνιο 2, µειώνονται στο 97% των όγκων και στο 73% των HSILs.  

Τρία γονίδια, τα RB1, CDK4 και CDKN2D, παρουσιάζουν παρόµοια επίπεδα 

έκφρασης, τόσο στα παθολογικά, όσο και στα φυσιολογικά δείγµατα τραχήλου της 

µήτρας.  Όλες οι παρατηρούµενες διαφορές στην γονιδιακή έκφραση, ήταν 

στατιστικά σηµαντικές (p<0.05), όταν δοκιµάστηκαν µε µονόδροµη ανάλυση της 

διακύµανσης σε σειρά κατά Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis one-way analysis of 

variance on ranks).  Η µέση τιµή οπτικής πυκνότητας ανά γονίδιο και οµάδα 

δειγµάτων φαίνεται στην Εικόνα 6.16 µε SD και απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 

6.17 µε 3x το τυπικό σφάλµα (SE). 

 

Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των ηλεκτροφορήσεων, των RT-PCR, για τα 

γονίδια που µελετήθηκαν, επεξεργάστηκαν περαιτέρω µε τη δοκιµασία συσχέτισης σε 

σειρά κατά Spearman (Spearman rank order correlation test).  Οι στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις (p<0,0001), που εντοπίστηκαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.1.  Από τις στατιστικά σηµαντικές, οι υψηλότερες θετικές τιµές συντελεστών 

συσχέτισης (CC) κατά Spearman, υπολογίστηκαν για τα ζεύγη γονιδίων  PCNA-

CDKN1B (CC: 0,812), DHFR-E2F1 (CC: 0,784), RBL1-TP73 εξόνιο 2 (CC: 0,782), 

E2F4-DHFR (CC: 0,765), E2F4-CDKN1B (CC: 0,759) και E2F4-PCNA (CC: 0,757).  

Οι χαµηλότερες τιµές αρνητικές τιµές CC υπολογίστηκαν για τα ζεύγη γονιδίων, 

RBL1-DHFR (CC: -0,800), E2F4-RBL1 (CC: -0,793), RBL1-E2F1 (CC: -0,767), 

RBL1-CCND1 (CC: -0,767), RBL1-CDKN1B (CC: -0,755) και RBL1-TP53 (CC: -

0,751). 

 

 



 - 124 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.17:  Πολλαπλό καρτεσιανό διάγραµµα µε γραµµές σφάλµατος.  Οι µέσες 
τιµές παρατηρούµενης οπτικής πυκνότητας ζωνών, απεικονίζονται µε σηµεία.  Οι 
γραµµές σφάλµατος απεικονίζουν 3x SE. 
 

 

Ακόµη, πραγµατοποιήθηκε ιεραρχική ταξινόµηση των παρατηρήσεων 

χρησιµοποιώντας σαν κριτήριο την Ευκλείδεια απόστασή τους, χρησιµοποιώντας το 

λογισµικό SYSTAT 10 (SPSS Inc., U.S.A.).  Η ανάλυση δηµιούργησε µε 

αντιµετάθεση τον πίνακα δεδοµένων που παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.18.  Τα 122 

δείγµατα που αναλύθηκαν, 35 καρκινώµατα τραχήλου της µήτρας εκ πλακωδών 

κυττάρων, χαµηλών σταδίων, 26 HSILs, 33 LSILs και 28 φυσιολογικοί τράχηλοι της 

µήτρας, διαχωρίστηκαν σε τρεις κυρίως οµάδες (Εικόνα 6.18, αριστερό µέρος), 

φυσιολογικοί τράχηλοι, LSILs και καρκίνος τραχήλου της µήτρας µαζί µε HSIL.  

Ωστόσο, η τελευταία οµάδα µπορεί αδιαµφισβήτητα να αναλυθεί σε δύο υπο-οµάδες, 
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στις οποίες διαχωρίζονται οι όγκοι από τα HSILs.  Μόνον 8 περιπτώσεις, από τα 

συνολικά 122 δείγµατα, δηλαδή ένα ποσοστό 6,6%, ταξινοµήθηκαν σε λάθος οµάδα. 

 

Επιπλέον, στον ίδιο πίνακα που προκύπτει από την αντιµετάθεση των δειγµάτων, τα 

24 γονίδια που εξετάστηκαν, διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες γονιδιακής έκφρασης 

(Εικόνα 6.18, κάτω µέρος).  Η πρώτη οµάδα, περιλαµβάνει τα TP73 µετάγραφα, που 

περιέχουν το εξόνιο 2, το RBL1 και την TP73, τα οποία εκφράζονται γενικά σε 

χαµηλά επίπεδα.  Η δεύτερη οµάδα, περιλαµβάνει τα POLA, CCND1, CDK2, E2F4, 

CDK6, MDM2, B2M (εσωτερικός µάρτυρας), CDKN2D, MYC, CDKN1A, RBL2, 

E2F2, TP73 µετάγραφα, που περιέχουν το εξόνιο 13, CCNE1 και CDKN2A, γονίδια 

µε µέση έκφραση.  Τέλος, η τρίτη οµάδα, περιλαµβάνει τα CDK4, E2F3, E2F5, E2F1, 

RB1 PCNA, CDKN1B, TP53 και DHFR, τα οποία εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα. 

 

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των επιπέδων έκφρασης των ρυθµιστικών γονιδίων 

του κυτταρικού κύκλου που εξετάστηκαν, δείχνουν πως η απορύθµιση της µετάβασης 

από την G1 στην S φάση του κυτταρικού κύκλου, είναι µια πολυσταδιακή διαδικασία.  

Στην πορεία από τον φυσιολογικό προς τον παθολογικό, αθανατοποιηµένο και τέλος 

καρκινικό φαινότυπο, διαφορετικά γονίδια ενεργοποιούνται µεταγραφικά.  Αρχικά τα  

TP53, MDM2, E2F4, CDKN1A, CDKN2A και DHFR, ενεργοποιούνται στην 

πλειονότητα των περιστατικών LSIL.  Κατόπιν, τα E2F1, E2F3, E2F5, CCND1, 

CDK2, CDKN1B, PCNA και POLA, ενεργοποιούνται στα HSIL.  Τέλος, τα RBL2, 

E2F2, CDK6, CCNE1, TP73 και MYC υπερεκφράζονται στον καρκίνο του τραχήλου 

της µήτρας εκ πλακωδών επιθηλιακών κυττάρων. 
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Πίνακας 6.1:  Στατιστικά σηµαντικοί συντελεστές συσχέτισης κατά, υπολογισµένοι για ζεύγη γονιδίων 
CDK2 CDKN2D MYC   CDKN1A CDKN2A MDM2 RBL2   CDK4 RBL1 PCNA CDKN1B CDK6 E2F2 RB1 CCNE1   DHFR E2F5 E2F1 POLA   TP53   TP73   E2F3 TP73 

exon13 CCND1   TP73 
exon2   

E2F4 0.728 0.602 0.634 0.679 0.134 0.527 0.372 -0.793 0.757 0.759 0.460 0.557 0.337 0.424 0.765 0.647 0.747 0.698 0.676 -0.475 0.602 0.677 0.723 -0.726
CDK2 0.529 0.574 0.628 0.147 0.507 0.320 -0.744 0.688 0.693 0.485 0.491 0.316 0.452 0.734 0.576 0.619 0.613 0.678 -0.440 0.568 0.625 0.702 -0.657

CDKN2D 
MYC   0.618 0.595 0.325 -0.651 0.606 0.574 0.479 0.483 0.241 0.274 0.586 0.511 0.552 0.526 0.529 -0.463 0.535 0.485 0.542 -0.568

CDKN1A 0.588 0.359 0.447 0.245 -0.624 0.578 0.600 0.437 0.375 0.231 0.292 0.642 0.505 0.551 0.563 0.551 -0.353 0.532 0.487 0.533 -0.540
CDKN2A 0.509 -0.719 0.686 0.666 0.558 0.440 0.318 0.437 0.708 0.528 0.658 0.559 0.620 -0.406 0.557 0.501 0.572 -0.598

MDM2 0.244 0.192 -0.300 0.228
RBL2   0.222 -0.464 0.476 0.531 0.228 0.328 0.253 0.412 0.458 0.404 0.450 0.410 0.476 -0.261 0.458 0.337 0.418 -0.405
CDK4 -0.279 0.282 0.302 0.189 0.146 0.377 0.387 0.289 0.321 0.430 -0.334 0.213 0.366 0.381 -0.364
RBL1 -0.722 -0.755 -0.594 -0.589 -0.386 -0.504 -0.800 -0.660 -0.767 -0.703 -0.751 0.549 -0.662 -0.677 -0.767 0.782
PCNA 0.812 0.463 0.511 0.397 0.445 0.722 0.604 0.600 0.667 0.668 -0.515 0.604 0.680 0.683 -0.687

CDKN1B 0.526 0.505 0.486 0.582 0.714 0.615 0.667 0.682 0.647 -0.509 0.613 0.664 0.647 -0.674
CDK6 0.391 0.272 0.386 0.557 0.412 0.552 0.418 0.471 -0.353 0.461 0.478 0.485 -0.469
E2F2 0.298 0.422 0.574 0.495 0.548 0.537 0.525 -0.428 0.422 0.538 0.484 -0.460
RB1 0.437 0.405 0.234 0.378 0.324 0.379 -0.383 0.317 0.339 0.290 -0.367

CCNE1   0.429 0.391 0.377 0.471 0.521 -0.422 0.422 0.447 0.407 -0.464
DHFR 0.712 0.784 0.684 0.716 -0.534 0.555 0.687 0.743 -0.682
E2F5 0.674 0.653 0.650 -0.498 0.483 0.546 0.667 -0.603
E2F1 0.666 0.578 -0.475 0.499 0.583 0.719 -0.644
POLA   0.675 -0.509 0.506 0.706 0.709 -0.646
TP53   -0.650 0.590 0.622 0.700 -0.670
TP73   -0.512 -0.497 -0.504 0.630
E2F3 0.508 0.510 -0.593
TP73 0.592 -0.620

CCND1   -0.721
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Εικόνα 6.18:  Πίνακας από αντιµετάθεση των δεδοµένων, µε βάση την ιεραρχική 
ταξινόµηση των παρατηρήσεων, δειγµάτων και γονιδίων, µε βάση την Ευκλείδεια 
απόστασή τους.  Αριστερό µέρος, ταξινόµηση δειγµάτων. Κάτω µέρος, ταξινόµηση 
γονιδίων. 
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Κεφάλαιο 7ο  

Συζήτηση 

7.1 - Απορύθµιση της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ 

Η έκφραση του tRNA και 5S rRNA αυξάνεται σηµαντικά σε παθολογικά δείγµατα 

τραχήλου της µήτρας, µολυσµένα από υψηλού κινδύνου τύπους του HPV, σε 

σύγκριση µε παθολογικέ βιοψίες, που περιέχουν χαµηλού κινδύνου τύπους HPV, και 

φυσιολογικά δείγµατα αρνητικά για τους κοινούς HPV τύπους.  Για τα tRNALeu και 

tRNAArg, το µικρής διάρκειας ηµιζωής, πρωτογενές µετάγραφο χρησιµοποιήθηκε σαν 

δείκτης αυξηµένης µεταγραφής [Winter et al. 2000].  Τα δείγµατα, που έδειξαν 

αυξηµένα επίπεδα RNA, γονιδίων οµάδας ΙΙΙ, µε εσωτερικούς υποκινητές, έκφραζαν 

το mRNA του BRF1, ο οποίος αποτελεί υποµονάδα του µεταγραφικού παράγοντας 

της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, TFIIIB.  Επιπλέον, η υπερέκφραση του γονιδίου BRF1, σε 

επιθηλιακά κύτταρα τραχήλου της µήτρας, έχει σαν συνέπεια την αυξηµένη 

µεταγραφή tRNAs και 5S rRNA.  Ώστε, η επαγωγή του BRF1 είναι πιθανά υπεύθυνη 

για την παρατηρούµενη αφθονία των tRNAs και 5S rRNAs στα επιθηλιακά κύτταρα 

από παθολογικές βιοψίες, καρκίνους και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις, του τραχήλου 

της µήτρας, τα οποία ήταν µολυσµένα από υψηλού κινδύνου HPV.  Ωστόσο, µια 

εναλλακτική εξήγηση προκύπτει από το γεγονός, ότι οι ογκοπρωτεΐνες Ε6 και Ε7 του 

υψηλού κινδύνου ιού HPV-16, µπορούν να εξουδετερώσουν τις TP53 και RB1, 

αντίστοιχα, ούτως ώστε να απελευθερωθεί ο TFIIIB, από τα κατασταλτικά 

αποτελέσµατα, της φυσικής αλληλεπίδρασής του, µε τις δύο αυτές 

ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες [Larminie et al. 1999, Sutcliffe et al. 1999, Stein et al. 

2002].  Η ενσωµάτωση του ιικού γονιδιώµατος του HPV σε αυτό του κυττάρου 

ξενιστή διεγείρει περαιτέρω την παραγωγή των ογκοπρωτεϊνών του ιού, κάτι που 

επιβεβαιώνεται από τα κύτταρα W12, µε ενσωµατωµένο HPV, στα οποία αυξάνονται, 

τόσο η RNA πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή, όσο και το mRNA του BRF1.  Η επαγωγή 

των δύο αυτών γεγονότων είναι πολύ λιγότερο εµφανής στις βιοψίες στις οποίες το 

DNA του HPV-16 ή του HPV-33, υψηλού κινδύνου τύπων HPV δηλαδή, δεν έχει 

ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα των κυττάρων.  Οι παρατηρήσεις αυτές εγείρουν την 

πιθανότητα, η ιική ενσωµάτωση στο DNA του ξενιστή, να επιδρά δραστικά στο 

σύστηµα µεταγραφής της RNA πολυµεράσης III, και επιπλέον, διαφορές στον αριθµό 
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των αντιγράφων του ιικού DNA ή ενσωµάτωσή του σε διαφορετικές θέσεις στο 

γονιδίωµα, µπορεί επίσης να συµβάλλουν σε αλλαγές της γονιδιακής έκφρασης 

µεταξύ των δειγµάτων.  Υποθέτει κανείς, πως η ενσωµάτωση του HPV-16 έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της ενεργότητας του TFIIIB, µέσω τριών ανεξάρτητων 

µηχανισµών, απελευθέρωσή του δια της αλληλεπίδρασης Ε7/RB1, από την RB1, 

απελευθέρωσή του δια της αλληλεπίδρασης Ε6/TP53, από την TP53 και τέλος 

υπερέκφραση του BRF1.  Η σχετική αποτελεσµατικότητα κάθε µιας από αυτές τις 

τρεις διαφορετικές στρατηγικές, εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, όπως η φάση 

του κυτταρικού κύκλου, ή συνθήκες που ενεργοποιούν την TP53, σαν την υποξεία.  

Είναι επίσης πιθανό, άλλοι τύποι HPV υψηλού κινδύνου, όπως ο HPV-18, να 

παρουσιάζουν παρόµοια αποτελέσµατα, αλλά κάτι τέτοιο δεν στάθηκε δυνατό να 

διερευνηθεί.  Το ότι δεν φάνηκαν σηµαντικές διαφορές στις βιοψίες που περιείχαν 

HPV-33, ο οποίος είναι επίσης υψηλού κινδύνου, εικάζεται πως οφείλεται στο ότι ο 

ιός έµεινε σε επισωµατική κατάσταση και δεν ήταν ενσωµατωµένος στο γονιδίωµα 

του ξενιστή. 

 

Τα γονίδια, 7SK και MRP, συµπεριφέρονται πολύ διαφορετικά από τα tRNA και 5S 

rRNA.  Οι διαφορές αυτές, στην ανταπόκριση των γονιδίων της οµάδας ΙΙΙ, στα ιικά 

ερεθίσµατα, εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων τους σε µεταγραφικούς 

παράγοντες.  Έτσι, τα 7SK και MRP, δεν χρησιµοποιούν τον TFIIIC2 ή τον BRF1 

[Schramm & Hernandez 2002].  Πράγµατι, η µεταγραφή του 7SK δεν αυξάνεται µε 

την υπερέκφραση του BRF1 (Εικόνα 6.15).  Τα γονίδια αυτά όµως χρειάζονται τα 

TBP και BDP1 για την έκφρασή τους [Schramm & Hernandez 2002] και οι ανάγκες 

τους αυτές δικαιολογούν την εντυπωσιακή υπερέκφρασή των 7SK και MRP RNA 

επιλεκτικά, στα δείγµατα εκείνα, που υπερεκφράζεται ο συµπαράγοντας του TFIIIB, 

BDP1.  Ωστόσο, σε κανένα από τα υπόλοιπα δείγµατα, όπου τα επίπεδα της 

έκφρασης είναι πολύ χαµηλότερα, δεν είναι ξεκάθαρη µια τέτοια συσχέτιση µεταξύ 

TBP, BDP1 και 7SK ή MRP RNA.  Είναι πιθανό, η διαθεσιµότητα άλλων 

µεταγραφικών παραγόντων, όπως ο PTF/SNAPc, να αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα για τα γονίδια οµάδας ΙΙΙ, µε εξωτερικούς, από την κωδική περιοχή, 

υποκινητές, στο επιθήλιο του τραχήλου της µήτρας. 

 

Για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων που περιγράφονται, δεχόµαστε την υπόθεση, 

πως τα επίπεδα µεταγραφικών παραγόντων στους ιστούς που εξετάστηκαν, 
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αντικατοπτρίζουν την έκφραση των αντίστοιχων mRNAs.  Έτσι, υποθέτουµε πως 

όγκοι µε υψηλά επίπεδα BRF1 mRNA, είναι πιθανό να έχουν και υψηλό περιεχόµενο 

σε πρωτεΐνη BRF1.  Είναι, ωστόσο, γνωστό, πως κάτι τέτοιο µπορεί να µη συµβαίνει 

στην πράξη, καθώς ο µετα-µεταγραφικός και µεταφραστικός έλεγχος, ίσως ασκεί 

σηµαντική επίδραση, στο τελικό αποτέλεσµα σε επίπεδο πρωτεΐνης.  Όµως, η 

περιορισµένη διαθεσιµότητα σηµαντικών ποσοτήτων βιοψίας, αποκλείει την ανάλυση 

σε επίπεδο πρωτεΐνης. 

 

Προηγούµενες µελέτες, έδειξαν, πως και τα πέντε mRNA, που κωδικοποιούν για τις 

υποµονάδες του TFIIIC2, επάγονται σε ινοβλάστες, που έχουν µετασχηµατισθεί µε 

SV40 ή ιό πολυόµα [Larminie et al. 1999, Felton-Edkins & White 2002].  Επιπλέον, η 

µόλυνση από αδενοϊό, µπορεί επιλεκτικά να αυξήσει τα επίπεδα του TFIIIC110 [Sinn 

et al. 1995].  Αυτή η παρατήρηση, οδηγεί στο ερώτηµα, αν ο TFIIIC2 επάγεται 

επίσης όταν κύτταρα µολυνθούν ή µετασχηµατισθούν µε τον HPV, αλλά τα 

αποτελέσµατα αυτής της εργασίας δείχνουν πως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει.  

Αποδεδειγµένα, η έκφραση του TFIIIC2 δεν ρυθµίζεται µε τον ίδιο τρόπο από όλους 

τους DNA ογκογόνους ιούς. 

 

Η ογκοπρωτεΐνη X του ιού της ηπατίτιδας Β, µπορεί να αυξήσει την έκφραση του 

TBP σε κύτταρα S2 και Rat1A και µε αυτό τον τρόπο να διεγείρει την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή [Wang et al. 1997].  Τα επίπεδα του TBP mRNA, 

κυµαίνονταν δραµατικά, ανάµεσα στα δείγµατα που εξετάστηκαν, αλλά δεν φάνηκε 

καµία συσχέτιση µεταξύ αυτών και των µεταγράφων της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ.  

Έτσι, είναι πιθανό ο TBP, να µην αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 

µεταγραφή των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ στα κύτταρα τραχήλου της µήτρας, ένα 

συµπέρασµα, που υποστηρίζεται από προηγούµενες in vitro παρατηρήσεις [White et 

al. 1995, White et al. 1995].  Παρόµοια, τα επίπεδα του BDP1 ποικίλουν σηµαντικά 

ανάµεσα στο σύνολο των βιοψιών που εξετάστηκαν, όµως δείχνουν ελάχιστη 

συσχέτιση, µε την έκφραση µεταγράφων της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, οδηγώντας στο 

συµπέρασµα, πως ο BDP1 πιθανά βρίσκεται σε περίσσεια στον τράχηλο της µήτρας.  

Ωστόσο, η πολύ µεγάλη αύξηση του BDP1 σε κάποιες βιοψίες, έχει σαν συνέπεια την 

δραµατική επαγωγή των 7SK και MRP RNAs.  Ώστε, είναι η πολύ µεγάλη αύξηση 

του BDP1, το γεγονός που µπορεί να ενεργοποιήσει την µεταγραφή των παραπάνω 

γονιδίων, ακόµη και αν δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την εν γένει RNA 
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πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή.  ∆εν είναι γνωστό τι προκαλεί την δραµατική αύξηση του 

BDP1 στις βιοψίες αυτές, όµως δεν υπάρχουν στοιχεία γονιδιακής ενίσχυσης.  

Επαγωγή του BDP1, έχει επίσης παρατηρηθεί σε ινοβλάστες µετασχηµατισµένους µε 

SV40 ή πολυόµα ιό [Felton-Edkins & White 2002]. 

 

Τα δεδοµένα της µελέτης, της RNA Πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής στον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας, υποστηρίζουν πως η έκφραση του BRF1 µπορεί να ρυθµίζεται 

από έναν ιό, τον HPV.  Ο µηχανισµός µε τον οποίο συµβαίνει αυτό µένει 

αδιευκρίνιστος, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζεται, από την εισδοχή του ιικού DNA στο 

γονιδίωµα του ξενιστή.  Μια πιθανή ερµηνεία της παρατήρησης αυτής, είναι το 

γονίδιο του BRF1 να ρυθµίζεται από το µονοπάτι TP53 ή το µονοπάτι της RB1, ώστε 

το όλο σύστηµα έκφρασής του να ανταποκρίνεται στα επίπεδα έκφρασης των E6 και 

Ε7, τα οποία αλλάζουν κατά την ιική ενσωµάτωση στο γονιδίωµα.  Όµως, τα 

αποτελέσµατα των εµβρυϊκών ινοβλαστών από ποντίκια νοκάουτ για TP53, RB1 ή 

όλες τις pocket πρωτεΐνες, τα οποία δεν δείχνουν διαφορές στην έκφραση του BRF1, 

έρχονται σε αντίθεση µε αυτήν την υπόθεση.  Επιπλέον, τα επίπεδα του BRF1 

παραµένουν σταθερά στα κύτταρα SAOS2, στα οποία λείπει, τόσο η TP53, όσο και η 

RB1.  Μολονότι, είναι πιθανό η κατάσταση να διαφέρει στο επιθήλιο του τραχήλου 

της µήτρας, τα δεδοµένα συνηγορούν πως τα επίπεδα του BRF1, είναι ανεξάρτητα 

από τα TP53 και RB1.  Κάτι τέτοιο όµως, δεν αποκλείει την πιθανή εµπλοκή των Ε6 

και Ε7, στην ρύθµιση του BRF1, έµµεσα, εξαιτίας αλληλεπιδράσεών τους µε άλλες 

κυτταρικές πρωτεΐνες, εκτός των TP53 και RB1 (Πίνακας 2.1). 

 

Το πλεονέκτηµα για τους HPV υψηλού κινδύνου, από την υπερέκφραση του BRF1, 

έγκειται στην άρση του περιορισµού παραγωγής tRNAs και 5S rRNA στα κύτταρα 

του τραχήλου της µήτρας, που αποτελούν την φυσική θέση που µολύνουν οι ιοί 

αυτοί.  Είναι προφανές, πως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί µια µεταγραφική 

απόκριση είναι η ρύθµιση του περιοριστικού παράγοντα της διαδικασίας.  Αφού, η Ε6 

και Ε7 µπορούν να αυξήσουν την RNA πολυµεράση ΙΙΙ µεταγραφή, 

αποκαταστέλλοντας τον TFIIIB, φαίνεται πως οι υψηλού κινδύνου HPV, ανέπτυξαν 

εξελικτικά έναν επιπρόσθετο µηχανισµό για την ενεργοποίηση αυτού του 

µεταγραφικού συστήµατος.  Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συµπέρασµα, πως ο υψηλός 

ρυθµός παραγωγής tRNAs και 5S rRNA αποτελεί πλεονέκτηµα για τον ιό, πιθανά 

γιατί η αύξηση της µεταγραφικής ικανότητας διευκολύνει την συσσώρευση ιικών 
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πρωτεϊνών.  Είναι ακόµη σηµαντικό, πως ο µηχανισµός αυτός παρατηρείται στους 

υψηλού κινδύνου και ογκογόνους τύπους του HPV, όπως ο HPV-16, και όχι στους 

χαµηλού κινδύνου, όπως ο HPV-11, κάτι που τον συνδέει µε την προαγωγή της 

καρκινογένεσης.  Η παρατήρηση αυτή είναι σύµφωνη µε τη σύνδεση του κυτταρικού 

µετασχηµατισµού και της ανώµαλης αύξησης της ενεργότητας της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής. 

 

7.2 - Απορύθµιση της G1/S µετάβασης του κυτταρικού κύκλου 

Ως προς την απορύθµιση της µετάβασης, από την φάση G1 στην φάση S του 

κυτταρικού κύκλου, τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής οδηγούν στο συµπέρασµα 

πως πρόκειται για µια προοδευτική, πολυσταδιακή διαδικασία.  Αρχικά, αµέσως µετά 

την µόλυνση του επιθηλίου του τραχήλου της µήτρας, από υψηλού κινδύνου HPV, η 

έκφραση των γονιδίων TP53, MDM2, E2F4, CDKN1A, CDKN2A και DHFR 

αυξάνεται σηµαντικά στα LSIL.  Για το γονίδιο RBL1, παρατηρείται ελάττωση των 

µεταγραφικών του επιπέδων στην ίδια οµάδα δειγµάτων.  Όλες αυτές οι αλλαγές 

παρατηρήθηκαν στην πλειονότητα των LSIL βιοψιών, µετά από σύγκρισή τους µε τις 

βιοψίες φυσιολογικού τραχήλου της µήτρας, µε περιορισµένες αποκλίσεις µεταξύ 

δειγµάτων από διαφορετικά άτοµα, και επηρεάζουν, τόσο το µονοπάτι της TP53, όσο 

και της RB1. 

 

Η υπερέκφραση της TP53 πιθανά ενεργοποιείται, από την επισωµατική παρουσία του 

HPV και τότε MDM2 και CDKN1A ακολουθούν επίσης κάτω από την µεταγραφική 

ενεργοποίηση του γονιδίου TP53 [Harris & Levine 2005].  Το γονίδιο CDKN1A έχει 

σηµαντική ανασταλτική δράση, στο σηµείο ελέγχου της µετάβασης G1/S και στην 

πρόοδο του κυτταρικού κύκλου.  Ο υποκινητής του CDKN2A, ανταποκρίνεται σε 

καταστάσεις πίεσης, περιορίζοντας την κυτταρική αύξηση και τροποποιώντας τον 

µηχανισµό της απόπτωσης, όπως επάγεται από ογκογονίδια [Lowe & Sherr 2003].  Η 

αύξηση των επιπέδων του DHFR, το οποίο µετατρέπει το διυδροφολικό οξύ σε 

τετραϋδροφολικό, ένα «όχηµα» µεταφοράς µεθυλικών οµάδων, που χρειάζεται για 

την de novo σύνθεση πουρινών, απαραίτητων για την διαδικασία της αντιγραφής του 

DNA, στα δείγµατα LSIL, υποδεικνύει απορύθµιση της µεταγραφικής δράσης, της 

οικογένειας των παραγόντων E2F [Chen 1997].  Το γονίδιο RBL1, ρυθµίζει την 

κυτταρική διαίρεση, µέσω αλληλεπιδράσεων ευαίσθητων στην φωσφορυλίωση, µε 
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τους µεταγραφικούς παράγοντες της οικογένειας E2F, κύρια δε µε τον E2F4.  Ο 

συνδυασµός της υποέκφρασης του RBL1 και υπερέκφρασης του E2F4, απορυθµίζει 

τον λόγο των συµπλόκων RBL1-E2F4 προς RBL2-E2F4 και πιθανά, µε αυτό τον 

τρόπο, αλλάζει την µεταγραφική ενεργότητα του E2F4 [Farkas et al. 2002, Parakati & 

Dimario 2005].  Πρέπει να σηµειωθεί πως οι µεταγραφικοί παράγοντες E2F4 και 

E2F1, κρατούν αντίθετους ρόλους, ως προς την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου.  

Ενώ, ο E2F1 είναι ένας ενεργοποιητής της κυτταρικής διαίρεσης και αύξησης, ο E2F4 

λειτουργεί σαν καταστολέας της µεταγραφής [Crosby & Almasan 2004].  Ώστε, η 

υπερέκφραση του E2F4 µόνη της, απορυθµίζει το ισοζύγιο µεταξύ διαφορετικών 

ενεργοτήτων της οικογένειας µεταγραφικών παραγόντων E2F και ίσως αντισταθµίζει 

την επιθετικό και γρήγορο κυτταρικό πολλαπλασιασµό. 

 

Τα ευρήµατα των προτύπων γονιδιακής έκφρασης στις βιοψίες HSIL, υποδεικνύουν 

µια δεύτερη οµάδα υπερεκφραζόµενων γονιδίων, µαζί µε αυτά που προαναφέρθηκαν.  

Η οµάδα αυτή αποτελείται από τα E2F1, E2F3, E2F5, CCND1, CDK2, CDKN1B, 

PCNA και POLA.  Η έκφραση του οµόλογου γονιδίου της TP53, TP73, παραµένει 

στα HSIL στα ίδια επίπεδα µε τα LSIL και τις βιοψίες φυσιολογικού τραχήλου της 

µήτρας.  Ωστόσο, τα ισόµορφα του γονιδίου που περιέχουν το εξόνιο 13 αυξάνονται, 

ενώ εκείνα που περιέχουν το εξόνιο 2 µειώνονται στα HSIL. 

 

Η υπερέκφραση των E2F1, E2F3, και E2F5, πιθανά αντισταθµίζει τα αποτελέσµατα 

της υπερέκφρασης του E2F4, στην κυτταρική αύξηση, στα HSILs και προωθεί την 

µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων που σχετίζονται µε την πρόοδο του κυτταρικού 

κύκλου και την S φάση του, όπως τα PCNA και POLA [La Thangue 2003, Crosby & 

Almasan 2004].  Η κυκλίνη CCND1 αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά του 

σηµείου ελέγχου G1/S του κυτταρικού κύκλου και η υπερέκφρασή της συνεισφέρει 

στην ογκογένεση [Tashiro et al. 2003].  Επιπλέον, η µεταγραφή της CCND1 

ρυθµίζεται από τον παράγοντα E2F [Lee et al. 2000].  Η κινάση CDK2 είναι 

συστατικό του συµπλόκου κυκλίνης/κινάσης CCNE1/CDK2, το οποίο µαζί µε το 

CCND1/CDK4/6, αποτελούν τους κύριους ρυθµιστές του περάσµατος από την G1 

φάση του κυτταρικού κύκλου [Hwang & Clurman 2005].  Η υπερέκφραση του CDK2 

προάγει την µετάβαση G1/S [Woo & Poon 2003].  Ο CDKN1B, ο οποίος αποτελεί 

έναν ακόµη κύριο αναστολέα του σηµείου ελέγχου µετάβασης από την G1 στην S 

φάση, υπερεκφράζεται, πιθανά σε µια αντισταθµιστική απόκριση του κυττάρου, 
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προκειµένου να ανακτήσει τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου.  Παρόλο, που η 

έκφραση του TP73 δεν αλλάζει, η αύξηση τον ισοµόρφων του, που περιέχουν το 

εξόνιο 13, παράλληλα µε την ελάττωση εκείνων, που περιέχουν το εξόνιο 2, οδηγεί 

στο συµπέρασµα, πως η πλειονότητα των ισοµόρφων TP73 στα δείγµατα HSIL δεν 

µπορούν να αναπληρώσουν τις λειτουργίες της TP53 [Arvanitis et al. 2004, Harms & 

Chen 2005, Harris & Levine 2005].  Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν, πως η απορύθµιση 

του κυτταρικού κύκλου κατά την G1/S µετάβαση, είναι πολύ πιο σοβαρή στα 

δείγµατα HSIL από ότι στα LSIL.  Είναι χαρακτηριστικό, πως σύµφωνα µε τα 

επίπεδα γονιδιακής έκφρασης, κατά την ιεραρχική ταξινόµηση των δειγµάτων σε 

οµάδες, οι βιοψίες µε HSIL, ταξινοµούνται στην ίδια οµάδα, µε τους καρκίνους του 

τραχήλου της µήτρας. 

 

Ακολούθως, στα δείγµατα καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, µια εντοπίζεται µια 

τρίτη οµάδα υπερεκφραζόµενων γονιδίων, τα RBL2, E2F2, CDK6, CCNE1, TP73 και 

MYC.  Οι αλλαγές αυτές, συµβαίνουν στο υπόβαθρο των προαναφερθέντων 

διαφοροποιήσεων της γονιδιακής έκφρασης, από τα φυσιολογικά επίπεδα µε την 

εξαίρεση του MDM2, το οποίο δείχνει να επιστρέφει στο φυσιολογικό πρότυπο, 

δίνοντας έτσι συνολικά, την εικόνα µια πλήρως απορυθµισµένης µετάβασης G1/S.  Η 

αλλαγή των επιπέδων έκφρασης του MDM2 στον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, 

είναι πιθανά συνέπεια της ταχείας διάσπασης της TP53, µέσω της δέσµευσης της 

στην αυξανόµενη ιική ογκοπρωτεΐνη E6, αύξηση που οφείλεται στην ενσωµάτωση 

του ιικού DNA σε αυτό του ξενιστή, αφού η µεταγραφή του MDM2 ελέγχεται από 

την ίδια την TP53, σε ένα µηχανισµό ανάδροµης αρνητικής ρύθµισης.  Η µείωση των 

επιπέδων του TP73, συνδυάζεται µε την απορύθµιση του ισοζυγίου των ισοµόρφων 

της, εντείνοντας τις συνέπειές της. 

 

Η δοκιµασία σειριακών συσχετισµών κατά Spearman, έδωσε πρόσθετες ενδείξεις για 

τις περίπλοκες σχέσεις µεταξύ των γονιδίων που εξετάστηκαν.  Οι στατιστικά 

σηµαντικοί συντελεστές συσχέτισης κατά Spearman (p<0,0001), όπως 

υπολογίστηκαν για κάθε ζεύγος γονιδίων απεικονίζονται στον Πίνακα 6.1.  Θετικές 

τιµές συντελεστή συσχέτισης κοντά στο +1 φανερώνουν µια ισχυρή θετική συσχέτιση 

µεταξύ δύο γονιδίων, µε τα δύο τους να αυξο-µειώνονται µαζί.  Σε αντίθεση, ένας 

αρνητικός συντελεστής συσχέτισης, κοντά στο -1 φανερώνει µια ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση µε το ένα γονίδιο να αυξάνεται όταν το άλλο µειώνεται.  Οι θετικές και 
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αρνητικές συσχετίσεις είναι σε συµφωνία µε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις.  Η 

ιεραρχική ταξινόµηση της γονιδιακής έκφρασης, επέτρεψε την οµαδοποίηση των 

βιοψιών µε βάση τον βαθµό παθολογικότητάς τους, µε ελάχιστα λάθη (6,6%).  Έτσι, 

φαίνεται πως αυτή η οµάδα µοριακών δεικτών, του ελέγχου της µετάβασης G1/S, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς.  Τα γονίδια που εξετάστηκαν, 

διακρίνονται επίσης σε τρεις οµάδες, χαµηλής TP73 µε εξόνιο 2, RBL1 και TP73, 

µέτριας, POLA, CCND1, CDK2, E2F4, CDK6, MDM2, B2M, CDKN2D, MYC, 

CDKN1A, RBL2, E2F2, TP73 µε εξόνιο 13, CCNE1, και CDKN2A, και υψηλής 

CDK4, E2F3, E2F5, E2F1, RB1 PCNA, CDKN1B, TP53 και DHFR, έκφρασης. 

 

7.3 - Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, παρουσιάζουν 

σηµαντικά βήµατα της καρκινογένεσης του τραχήλου της µήτρας.  Η µεταγραφή από 

την RNA πολυµεράση ΙΙΙ των tRNAs και 5S rRNA, αυξάνεται σηµαντικά στις 

βιοψίες τραχήλου της µήτρας, που είναι µολυσµένες µε υψηλού κινδύνου HPV 

τύπους.  Το φαινόµενο εντείνεται ακόµη περισσότερο, όταν το ιικό DNA 

ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα του ξενιστή του.  Το γεγονός αυτό συνδέεται µε τις 

ογκοπρωτεΐνες του ιού Ε6 και Ε7, των οποίων η έκφραση αυξάνεται δραµατικά µετά 

την ενσωµάτωση του ιού, λόγω της διακοπής του ORF E2, το οποίο κωδικοποιεί για 

καταστολέα της έκφρασης των Ε6 και Ε7.  Οι συνέπειες της έκφρασης των Ε6 και Ε7 

στην µεταγραφή της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, είναι ειδικές, ως προς τους υποκινητές 

των γονιδίων οµάδας ΙΙΙ, που επάγονται.  Η ενεργοποίηση, λοιπόν, της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ αφορά κυρίως γονίδια µε εσωτερικούς υποκινητές, εντός της 

κωδικής περιοχής των γονιδίων, όπως τα tRNAs και 5S rRNAs.  Η ενεργοποίηση 

αυτή επιτυγχάνεται µε τρεις τρόπους.  Πρώτον, ενεργοποίηση λόγω της 

εξουδετέρωσης της TP53, γνωστού αναστολέα του µεταγραφικού παράγοντα TFIIIB, 

της RNA πολυµεράσης ΙΙΙ, από την ογκοπρωτεΐνη Ε6.  ∆εύτερον, ενεργοποίηση λόγω 

της εξουδετέρωσης της RB1, που λειτουργεί ανάλογα µε την TP53 στον TFIIIB, από 

την ογκοπρωτεΐνη Ε7.  Τρίτον, επαγωγή της µεταγραφής από την RNA πολυµεράση 

ΙΙ, της ειδικής υποµονάδας του TFIIIB, BRF1, η οποία αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα για την µεταγραφή των γονιδίων tRNA και 5S rRNA, από την RNA 

πολυµεράση ΙΙΙ.  Γονίδια οµάδας ΙΙΙ, που δεν χρησιµοποιούν τον BRF1 στην 

µεταγραφή τους, δηλαδή εκείνα µε εξωτερικούς της κωδικής περιοχής υποκινητές, 
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όπως τα 7SK και MRP RNA, δεν ανταποκρίνονται ούτε στην παρουσία του ιού, ούτε 

στην ενσωµάτωσή του.  Η µεταγραφή του BRF1, από υψηλού κινδύνου τύπους HPV, 

δεν οφείλεται στην απενεργοποίηση είτε της TP53 ή της RB1, από της Ε6 και Ε7.  

Επειδή όµως η αύξηση του mRNA του BRF1 εξαρτάται από την ενσωµάτωση του 

ιού, εικάζεται πως άλλες αλληλεπιδράσεις της Ε6 ή της Ε7 µε κυτταρικές πρωτεΐνες, 

αποτελούν την αιτία του φαινοµένου.  Τα αποτελέσµατα της ενεργοποίησης της RNA 

πολυµεράσης ΙΙΙ µεταγραφής, των tRNAs και 5S rRNAs, από τους υψηλού κινδύνου 

HPV τύπους, στα επιθηλιακά κύτταρα του τραχήλου της µήτρας, έγκειται στην 

αύξηση της βιοσυνθετικής ικανότητας των κυττάρων, συµβάλλοντας έτσι στον 

ανώµαλα αυξηµένο κυτταρικό πολλαπλασιασµό τους, και στην παραγωγή υψηλών 

επιπέδων ιικών πρωτεϊνών.  Από τα αποτελέσµατα αυτά συνάγεται το συµπέρασµα 

πως ο BRF1 θα µπορούσε να αποτελέσει έναν πιθανό θεραπευτικό στόχο για την 

ανάσχεση της αύξησης των νεοπλασµατικών κυττάρων στον καρκίνο του τραχήλου 

της µήτρας. 

 

Η απορύθµιση της µετάβασης G1/S, στα κύτταρα του επιθηλίου του τραχήλου της 

µήτρας, που είναι µολυσµένα από τον HPV, γίνεται σταδιακά.  ∆ιαφορετικά γονίδια, 

ενεργοποιούνται µεταγραφικά, σε χαµηλού και υψηλού βαθµού προ-καρκινικές 

καταστάσεις και στον καρκίνο.  Η πρώτη οµάδα γονιδίων, που αλλάζουν νωρίς σε 

αυτήν την πορεία, αποτελείται από τα TP53, MDM2, E2F4, CDKN1A, CDKN2A και 

DHFR, τα οποία βρίσκονται ενεργοποιηµένα στις βιοψίες LSIL.  Η δεύτερη οµάδα 

αποτελείται από τα E2F1, E2F3, E2F5, CCND1, CDK2, CDKN1B, PCNA και 

POLA, τα οποία βρίσκονται ενεργοποιηµένα στις βιοψίες HSIL.  Η τρίτη οµάδα των 

όψιµων ανταποκρινόµενων γονιδίων ή των γονιδίων που συνδέονται µε τον καρκίνο, 

αποτελείται από τα RBL2, E2F2, CDK6, CCNE1, TP73 και MYC, τα οποία 

υπερεκφράζονται µόνο στα καρκινώµατα τραχήλου της µήτρας εκ πλακωδών 

επιθηλιακών κυττάρων.  Το γονίδιο RBL1 βρίσκεται να υποεκφράζεται και στις τρεις 

οµάδες παθολογικών δειγµάτων και το TP73 παρουσιάζει απορύθµιση του ισοζυγίου 

των ισοµόρφων του.  Η ιεραρχική ταξινόµηση µπορεί να διακρίνει και να 

οµαδοποιήσει τις βιοψίες που µελετήθηκαν, ανάλογα µε το βαθµό της νεοπλασίας, µε 

βάση τα πρότυπα της γονιδιακής έκφρασης, γεγονός που συνηγορεί υπέρ µιας 

πιθανής διαγνωστικής αξίας αυτών των δεικτών. 
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