
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                                          

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                                   

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙAΣ                                                                                                   

ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                        

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

«Βιοπληροφορική, βιοχημική και κυτταρογενετική μελέτη ευρείας κλίμακας 

διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων των γενετικών τόπων TNFα και E4F1 σε κύτταρα 

μακροφάγων ποντικού πριν και μετά την ενεργοποίησή τους με φυσιολογικές 

συγκεντρώσεις λιποπολυσακχαρίτη» 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαράλαμπος  Σπηλιανάκης                                          

Επίκουρος καθηγητής  τμήματος Βιολογίας 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:                                                               

Στυλιανή Μπάλιου ΑΜ:1673 

13/8/2012 

 

 

 

Ηράκλειο Κρήτης 2012 



 2 

Ευχαριστίες 

    Πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Σπηλιανάκη  που με τις 

γνώσεις του, τις εμπειρίες του  και τις συμβουλές του μέσα σε κλίμα φιλικής συνεργασίας με οδηγούσε  πάντα 

στις σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών μου  αλλά και στις επιλογές μου  που σχετίζονται με το 

μέλλον μου στο χώρο της Βιολογίας. Ήταν ο καθηγητής που μου έδωσε την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στο 

εργαστήριο του, να μετρήσω  το επίπεδο των γνώσεων μου, να αντιληφθώ τις δυσκολίες, αλλά και συνάμα  τη 

μεγάλη ικανοποίηση που προσφέρει η ενασχόληση με τον ερευνητικό τομέα. Υπήρξε μαζί μου φιλικός,  με 

κατανόηση, πάντα πρόθυμος να συζητήσει κάθε επιστημονικό προβληματισμό που κυριαρχούσε στη σκέψη μου 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλλιέργεια της κριτικής μου ικανότητας. Ακόμη ήταν ο καθοδηγητής μου 

τόσο στο σχεδιασμό πειραμάτων όσο και στην πραγματοποίησή τους. Επιπλέον, θεωρώ βαθύτατο χρέος  να τον 

ευχαριστήσω για τις συστατικές του επιστολές στο τμήμα της Ιατρικής και την εξαιρετική συμβολή του για τη 

συμμετοχή μου στο συνέδριο του ιδρύματος Μποδοσάκη. Για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, 

θεωρώ ότι πρέπει να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου  και τον ευγνωμονώ για τη 

συμπαράσταση, τη διάθεση, τη καλοσύνη  που μου προσέφερε όλη τη χρονιά και στη διάρκεια των 

σπουδών μου. 

   Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την κ. Μανουέλα Καψετάκη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ήταν 

η πρώτη που συνεργάστηκα μέσα στο εργαστήριο και γενικότερα την ευχαριστώ για τις  συμβουλές της και το 

ενδιαφέρον της. Η κ. Καψετάκη προσπαθούσε να με διορθώσει πάντα προς το καλύτερο είτε με παροχή 

γνώσεων είτε με τεχνικές λεπτομέρειες κατά την διάρκεια των πειραμάτων.  Στη συνέχεια, σημαντική ήταν η 

συνεργασία μου με την Διδακτορικό Καλλίνα Στρατήγη που με βοήθησε τις γνώσεις της στην εκμάθηση της  

πειραματικής διαδικασίας (RNA-DNA FISH)  και την ευχαριστώ για την στήριξη της. Ευχαριστώ και τους δύο 

επόπτες μου (κ. Μανουέλα Καψετάκη και κ. Καλλίνα Στρατήγη)  για το σχεδιασμό των πειραμάτων και τις 

συζητήσεις που είχαμε. Επιπλέον  θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διδακτορικό Χρύσα Δεληγιάννη που ήταν 

δίπλα μου όποτε χρειαζόμουν. Ξεχωριστή μνεία πρέπει να δοθεί στον Διδακτορικό Πέτρο Τζέρπο  που ήταν 

δίπλα μου ως φίλος, συνεργάτης με διάθεση πάντα προσφοράς γνώσεων και σημαντικός  παράγοντας  κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων μου. Ήταν ο διδακτορικός που με βοήθησε να αντεπεξέλθω στα μικροπροβλήματα  

που διέπουν το εργαστήριο καθημερινά αλλά προσπάθησε να οξύνει την οξυδέρκεια μου  συζητώντας  

επιστημονικά άρθρα. Η συμβολή του καθενός ήταν μοναδική τόσο επιστημονικά όσο και εργαστηριακά. 

    Ακόμα πρέπει να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου φίλους και φίλες  (Νεφέλη Φωτάκη, Αναστασία 

Ρηγάτου, Μαριάννα Καπετάνου, Ειρήνη Κατσά, Ιωάννα Γεωργοσοπούλου, Ελένη Μαυροθαλασσίτη) και την 

παρέα μου  στη φοιτητικά ζωή (Γεωργία, Θάλεια, Σοφία, Γιάννη, Δημήτρη, Αλέξη, Μάνο, Γεωργία, Θάνο, 

Κατερίνα, Χριστίνα, Μελίνα). 

    Δεν θα μπορούσα  να παραλείψω  να ευχαριστήσω τον παππού μου, τη γιαγιά μου, τις θείες μου και την 

αγαπημένη μου ξαδέλφη Βάλια  με τη συμπαράσταση   και τη βοήθεια που μου προσέφεραν απλόχερα στις 

δυσκολίες που συναντούσα  κατά  το χρονικό διάστημα που σπούδαζα στην Κρήτη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν πρέπει να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συγγενείς. 

    Φυσικά ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνω στους γονείς μου που αν και μακριά ήταν πάντα δίπλα μου στην 

προσπάθεια μου  παρέχοντας μου κάθε ηθική, υλική αλλά και οικονομική στήριξη.   Η αγάπη τους  και οι 

συχνές τους επισκέψεις αποτέλεσαν και είναι καθοριστικής σημασίας  για τη σταδιοδρομία μου. Στήριζαν 

πάντα τις επιλογές μου και θεωρώ ότι το σημαντικότερο κομμάτι τις επιτυχίας  μου δηλαδή η ολοκλήρωση των 

σπουδών και η απόκτηση του πτυχίου ανήκει και σ΄αυτούς, χάρη στις δικές τους θυσίες. Τέλος  είναι αναγκαίο 

να ευχαριστήσω τον αδελφό μου τον Νίκο που αν και είναι φοιτητής (Οδοντιατρική Αθηνών 4
ο
 έτος) ήταν 

πάντα κοντά μου είτε με επισκέψεις στην Κρήτη είτε με συζητήσεις του για κάθε μου κίνηση. Γνωρίζω ότι είναι 

ο καλύτερος φίλος μου που πάντα με στηρίζει και με προστατεύει,  για αυτό τον ευχαριστώ!                     
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Περίληψη  

  Η γενετική πληροφορία αποθηκεύεται στη χρωματίνη, μία υψηλά συμπυκνωμένη δομή. Ποικίλες ρυθμιστικές 

πρωτεΐνες με την πρόσβασή τους στο γενετικό υλικό ελέγχουν τη διαδικασία της μεταγραφής. Σήμερα 

υπάρχουν δεδομένα ότι οι διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις εμπλέκονται στη ρύθμιση της μεταγραφής των 

γονιδίων. Στα πλαίσια αυτά, η πειραματική διαδικασία ACT (Associated Chromosome Trap assay)  που 

πραγματοποιήθηκε σε ενεργοποιημένα μακροφάγα  ποντικού  με  LPS  οδήγησε στον ακριβή προσδιορισμό των 

γονιδιωματικών περιοχών που εμπλέκονται στις αλληλεπιδράσεις  με  το  γενετικό τόπο  TNFα. Ο κύριος 

στόχος  της παρούσας μελέτης ήταν να ανευρεθούν μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης τα ρυθμιστικά στοιχεία 

που  διαμεσολαβούν για τις διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του γονιδίου TNFa με τα παρακάτω 

γονίδια  (Adiponectin Receptor 1, Arrestin beta 1, P2X4-P2X7, E4F1) με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των 

πρωτεϊνικών συμπλόκων  που προσδεδεμένα σε αυτά τα ρυθμιστικά στοιχεία  ευθύνονται για τη γειτνίαση  των 

τόπων. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η  διαχρωμοσωμική  αλληλεπίδραση του γονιδίου TNFa με το γονίδιο E4F1  

ώστε να εκτιμηθεί  η λειτουργική διάσταση της υποπυρηνικής τοποθέτησης αυτών των γενετικών τόπων.  Για   

αυτό το λόγο,  πραγματοποιήθηκε η πειραματική διαδικασία υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με 

σημασμένα νουκλεοτίδια (RNA-DNA FISH)  στο γονίδιο Ε4F1 με την οποία κατέστη δυνατός ο έλεγχος της 

έκφρασης εξετάζοντας μεμονωμένα κύτταρα (single-cell level). Από τα αποτελέσματα έγινε φανερό πως  το 

ποσοστό έκφρασης του γονιδίου  E4F1 σε μακροφάγα ποντικού μεγιστοποιήθηκε στις δύο ώρες  διέγερσής τους 

μετά από επίδραση με φυσιολογικές συγκεντρώσεις λιποπολυσακχαρίτη  αλλά ταυτόχρονα παρατηρήθηκε και 

το πιο υψηλό ποσοστό διαλληλικής έκφρασης του γονιδίου. Στο μέλλον, η χρήση βιοχημικών και πειραματικών 

διαδικασιών θα μας βοηθήσει να ταυτοποιήσουμε τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα που διαμεσολαβούν στη  

δημιουργία και στη διατήρηση των διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων ώστε να διαφωτιστεί πλήρως ο 

μηχανισμός τους. 

Λέξεις-κλειδιά: μακροφάγα, LPS, ACT, TNFα, Arrestin beta 1, P2X4/P2X7, E4F1, ρυθμιστικά στοιχεία, 

RNA-DNA FISH. 
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ΙΙ)ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Γενικές αρχές ανοσοποιητικού συστήματος 

i) Είδη ανοσίας 

    H ανοσία αποτελεί την προστασία από μολυσματικές ασθένειες, διαθέτοντας τόσο μη ειδικά όσο και ειδικά 

μέσα. Η  έμφυτη ανοσία (innate immunity) αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στις μολύνσεις. Τα 

περισσότερα συστατικά της έμφυτης ανοσίας υπάρχουν πριν την έναρξη της μόλυνσης και συνιστούν μία 

ομάδα μηχανισμών για αντοχή στις ασθένειες. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι ειδικοί για ένα συγκεκριμένο 

παθογόνο, αλλά περιλαμβάνουν κυτταρικά και μοριακά συστατικά που αναγνωρίζουν τάξεις μορίων, που 

μοιάζουν με τα συνήθη παθογόνα. Φαγοκύτταρα όπως π.χ. μακροφάγα και ουδετερόφιλα, φραγμοί όπως π.χ. 

δέρμα και μία ποικιλία αντιμικροβιακών  συστατικών που συντίθενται από τον ξενιστή, παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην έμφυτη ανοσία.  Αντίθετα, η επίκτητη ανοσία (adaptive immunity) δε συμμετέχει μέχρις ότου συμβεί 

αντιγονική επίθεση στον οργανισμό. Η επίκτητη ανοσία αποκρίνεται στην επίθεση με ένα υψηλό βαθμό 

εξειδίκευσης, καθώς επίσης και με την ιδιότητα της «μνήμης». Τυπικά υπάρχει μία επίκτητη ανοσολογική 

απόκριση ενάντια σε ένα αντιγόνο μέσα σε πέντε ή έξι μέρες μετά την αρχική έκθεση σε αυτό. Έκθεση στο ίδιο 

αντιγόνο για δεύτερη φορά, προκαλεί μία απόκριση μνήμης: η ανοσολογική απόκριση συμβαίνει πιο γρήγορα 

από την πρώτη, είναι ισχυρότερη και συχνά πιο δραστική στην εξουδετέρωση και στην κάθαρση του 

παθογόνου. Οι βασικοί κυτταρικοί παράγοντες της επίκτητης ανοσίας είναι τα λεμφοκύτταρα, τα αντισώματα 

και άλλα μόρια που επίσης παράγονται (Goldsby et al. 2007).   

    Επειδή οι επίκτητες αποκρίσεις απαιτούν κάποιο χρόνο για να συμβούν, η έμφυτη ανοσία αποτελεί την 

πρώτη γραμμή άμυνας  κατά την κρίσιμη περίοδο αμέσως μετά την έκθεση του ξενιστή στο παθογόνο. Γενικά, 

οι περισσότεροι μικροοργανισμοί  αντιμετωπίζονται  από ένα υγιές άτομο  μέσα σε λίγες μέρες με μη ειδικούς 

μηχανισμούς, πριν την έναρξη της ενεργοποίησης του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήματος. 

ii) Γενικές ιδιότητες μακροφάγων 

 Τα μακροφάγα είναι τοποθετημένα σε σημεία που θα συναντήσουν τους στόχους τους. Για παράδειγμα 

βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς σε διάφορα επιθήλια σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και σε διάφορα 

όργανα όπου βρίσκονται αγγεία απ’ όπου διαχέονται το αίμα ή η λέμφος. Οι ιδιότητες που έχουν τα μακροφάγα 

είναι οι εξής: 

 Φαγοκυττάρωση 

 Έκκριση τοξικών χημικών ουσιών. 

 Δυνατότητα παρουσίασης αντιγόνων με μόρια Μείζονος Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης 

II και  παροχής του συνδιεργετικού σήματος που είναι απαραίτητο για την πλήρη ενεργοποίηση των Τ 

κυττάρων, η οποία οδηγεί στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίησή τους.  

 Παραγωγή κυτοκινών που εμπλέκονται στη φλεγμονή, στην ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Τ 

βοηθητικών λεμφοκυττάρων καθώς και στις συστηματικές αποκρίσεις, στη φλεγμονή και στο τραύμα 

(αντίδραση οξείας φάσης). 

   Η φλεγμονή είναι ο κοινός παρανομαστής για μια σειρά ασθενειών (λοιμώξεις, αυτοανοσίες, αλλεργίες, 

κακοήθειες κ.τ.λ.) που αφορούν όλα τα όργανα και τους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού.  Ο κλασικός 

ορισμός  για τη φλεγμονή αναφέρει ότι είναι η αντίδραση στη μόλυνση  και τον τραυματισμό. Εναλλακτικά 

μπορεί να ειπωθεί πως η φλεγμονή αποτελεί αντίδραση του οργανισμού σε εξωγενές ή ενδογενές στρες. 

Ωστόσο, η μόλυνση και ο τραυματισμός βρίσκονται στο ένα άκρο του ευρέως φάσματος των συνθηκών που 

προάγουν τη φλεγμονή και πυροδοτούν τη  συγκέντρωση λευκοκυττάρων και πρωτεϊνών του πλάσματος στον 

ιστό που έχει προσβληθεί. Το στρες των ιστών καθώς επίσης και η δυσλειτουργία τους προάγουν μια 

προσαρμοστική απόκριση η οποία αναφέρεται ως παρά-φλεγμονή  (εικόνα 1). Αυτή η απόκριση βασίζεται 
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κυρίως στα μακροφάγα τα οποία υπάρχουν στους 

ιστούς και αποτελούν ενδιάμεσο  μεταξύ της 

ομοιόστασης και της κλασικής φλεγμονώδους 

απόκρισης. Συγκεκριμένα, η ιστική αντίδραση από το 

στρες οργανώνεται από τα μακροφάγα και τα ιστικά 

κύτταρα  που αποτελούν το διαμεσολαβητή μεταξύ της 

αυτοκυτταρικής απόκρισης στο στρες και της 

¨καλοήθους¨ φλεγμονώδους αντίδρασης, που είναι 

επίσης γνωστή  ως  ¨parainflammation¨,  δηλαδή παρά-

φλεγμονή.  Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η αναλογία 

φλεγμονής και απόκρισης στο στρες είναι ενδεικτική 

(εικόνα 1) και εξηγείται από το γεγονός ότι η τοπική 

φλεγμονή θεωρείται απόκριση του ιστού στο στρες 

ενώ η συστηματική φλεγμονώδης απόκριση αποτελεί 

εξειδικευμένου είδους απάντηση στο στρες που                  

συμβαίνει σε επίπεδο οργανισμού.   

Εικόνα 1:Φλεγμονή και απάντηση στο στρες. (Α) Υπό 

κανονικές συνθήκες, τα μακροφάγα διατηρούν την 

ομοιόσταση του ιστού.(Β) Όταν η κυτταρική αντίδραση στο 

στρες έχει ενεργοποιηθεί, σηματοδοτείται   επικοινωνία των 

προσβεβλημένων κυττάρων με κύτταρα του ιστού όπως 

μακροφάγα. (Γ) Εάν η φύση  του στρες είναι τέτοια που  

επηρεάζει  ολόκληρο τον ιστό (π.χ. υποξία ή υπερθερμία), 

τότε η αντίδραση στο στρες ή παρά-φλεγμονή 

διαμεσολαβείται από τα μακροφάγα. (Δ) Αν η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή (π.χ. μόλυνση ή τραυματισμό), μια οξεία 

φλεγμονώδης αντίδραση ακολουθεί. Αυτή η αντίδραση γίνεται με  τα ουδετερόφιλα και τα εξειδικευμένα υποσύνολα των 

μονοκυττάρων της κυκλοφορίας που θα βοηθήσουν στην προστασία του ξενιστή από  μόλυνση και θα προωθήσουν την 

επισκευή των ιστών με σκοπό την αποκατάσταση της ομοιόστασης (Medzhitov et al. 2010). 

   Πιθανότατα, η παρά-φλεγμονή ευθύνεται για τις χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με 

τις σύγχρονες ανθρώπινες ασθένειες. Έχει διαπιστωθεί  ότι οξείες φάσεις της φλεγμονώδους απόκρισης  

(επαγόμενες είτε από τραύματα είτε από μολύνσεις) μεταπίπτουν σε χρόνιες φλεγμονές,  όπως έχει παρατηρηθεί 

στις ασθένειες του άσθματος, της  αθηροσκλήρωσης, του διαβήτη τύπου 2, του καρκίνου και  των 

νευροεκφυλιστικών  νοσημάτων. Επίσης, είναι απαραίτητο να αναφερθεί  η θετική ανατροφοδότηση που 

πυροδοτείται από αυτές τις ασθένειες σε καταστάσεις χρόνιας φλεγμονής όπως έχει εξακριβωθεί στην 

περίπτωση του ινσουσιλινοεξαρτώμενου τύπου διαβήτη (Hotamishgil. 2006). Έτσι πάρα τον ωφέλιμο σκοπό 

της, η φλεγμονή μπορεί να μετατραπεί σε επιβλαβή για τον οργανισμό αν είναι εκετεταμένη  λόγω της 

αναντιστοιχίας μεταξύ σωστά διαμορφωμένου περιβάλλοντος και των εξελικτικών διαδικασιών του 

παρελθόντος (Gluckmann   and  Hanson. 2004). 

iii) Κυτοκίνες 

     Οι κυτοκίνες είναι μια ομάδα γλυκοσυλιωμένων πρωτεϊνικών διαβιβαστών, μικρού μοριακού βάρους που η 

κύρια λειτουργία τους είναι η διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μεταξύ των ανοσοκυττάρων, αλλά και στην 

επικοινωνία μεταξύ του ανοσοβιολογικού, του μεταβολικού, αιματολογικού, νευρικού και ενδοκρινικού 

συστήματος. 

    Ο γενικός όρος «κυτοκίνες» συμπεριλαμβάνει τις ιντερλευκίνες (IL-1 -31), τις ιντερφερόνες (IFN-α, β, γ) και 

τους παράγοντες ανάπτυξης αποικιών και κυττάρων (TNFα, TNFβ). 

   Οι κύριες ιδιότητες των κυτοκινών περιλαμβάνουν: 
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 Τον πλειοτροπισμό, δηλαδή η ίδια κυτοκίνη μπορεί να παραχθεί και να δράσει από και σε διάφορα 

κύτταρα. 

 Η κάθε κυτοκίνη είναι εφικτό να επάγει την παραγωγή ή τη δράση άλλης και η δραστικότητά της 

επιτυγχάνεται με ελάχιστες ποσότητες.  

 Οι αποκρίσεις των κυττάρων στις κυτοκίνες είναι βραδείες  δεδομένου ότι  απαιτείται σύνθεση νέας 

πρωτεΐνης. 

 Οι περισσότερες κυτοκίνες είναι αναπτυξιακοί παράγοντες ενώ οι ιντερφερόνες, ο παράγοντας 

νέκρωσης των όγκων (TNFα), η ιντερλευκίνη-1 και ο παράγοντας μετασχηματισμού των κυττάρων-β 

(transforming growth factor –β, TGF-β) λειτουργούν κυτταροτοξικά ή αναπτυξιακά. 

 Οι κυτοκίνες δρουν μέσω ειδικών κυτταρικών υποδοχέων. Η  κλωνοποίηση των γονιδίων των 

υποδοχέων απέδειξε ότι υπάρχουν 3 τύποι υποδοχέων. 

 Η δράση των κυτοκινών μπορεί να είναι αυτοκρινής, ενδοκρινής και παρακρινής (Ράπτης. 1996). 

 

 Εικόνα 2: Μηχανισμός της ανοσολογικής απόκρισης. (Ράπτης. 1996). 

   Οι κυτοκίνες λειτουργούν ως μεσολαβητές της μη ειδικής ανοσίας, ρυθμιστές της ενεργοποίησης, αύξησης 

και διαφοροποίησης των λεμφοκυττάρων, ενεργοποιητές των κυττάρων της φλεγμονής, της αύξησης και της 

διαφοροποίησης των λευκοκυττάρων. Επίσης, μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο παρουσίασης του 

αντιγόνου είτε ενεργοποιώντας κύτταρα  αντιγονοπαρουσίασης είτε αυξάνοντας τον αριθμό τους. Ειδικότερα, 

ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση των βοηθητικών T-λεμφοκυττάρων στις δύο κατηγορίες των Τ κυττάρων βοηθών 

1 (Th1) και των Τ κυττάρων βοηθών 2 (Τh2) ενώ τέλος επιδρούν στην ανάπτυξη των αρχέγονων B-
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λεμφοκυττάρων και στη διαφοροποίηση των B-λεμφοκυττάρων σε πλασματοκύτταρα που παράγουν 

αντισώματα (εικόνα 2) (Coffman et al. 1991; Romagnani S. 1992; Paul  and Seder .1994; Taylor. 1995).  

   Υπάρχουν κυτοκίνες που  παίζουν σημαντικό  ρόλο στην ανάπτυξη της οξείας και της χρόνιας φλεγμονώδους 

απόκρισης. Η  ιντερλευκίνη 1 (interleukin 1, IL-1), η ιντερλευκίνη 6 (interleukin 6, IL-6), o  παράγοντας 

νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor α, TNFα), η ιντερλευκίνη 12 (interleukin 12, IL-12)  και πολλές 

άλλες κυτοκίνες έχουν πληθώρα δράσεων οι οποίες συνεισφέρουν στη χρόνια φλεγμονώδη απόκριση. 

Επιπρόσθετα η ιντερφερόνη γ συμμετέχει στη φλεγμονώδη απόκριση, επιδρώντας στο όψιμο στάδιο της οξείας 

απόκρισης και παίζοντας σημαντικό ρόλο στη χρόνια φλεγμονή, προσελκύοντας και ενεργοποιώντας τα 

μακροφάγα. 

iv) Φλεγμονή 

     Η  λοίμωξη  πυροδοτεί έναν πολύπλοκο καταρράκτη μη ειδικών γεγονότων, που είναι γνωστός ως 

φλεγμονώδης απόκριση και προστατεύει αρχικά τον οργανισμό, περιορίζοντας τη βλάβη στο σημείο της 

λοίμωξης ή του τραύματος. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εντοπισμένης οξείας φλεγμονώδους απόκρισης 

είναι το οίδημα, η ερυθρότητα, η θερμότητα, το άλγος και η μείωση της λειτουργικότητας της περιοχής. Στη 

διαδικασία της φλεγμονής συμμετέχουν διάφορα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και πολυάριθμοι 

μεσολαβητές. Η οργάνωση και η ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης θα ήταν αδύνατη χωρίς τον έλεγχο  της 

μετανάστευσης των λευκοκυτταρικών πληθυσμών. Οι κυτταρικοί πληθυσμοί  καίριας σημασίας σε αυτή τη 

διαδικασία είναι τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα και τα μακροφαγομιμητικά. Τα μακροφαγομιμητικά 

αποτελούν ένα ιδιαίτερο σύνολο κυττάρων που δεν είναι μακροφάγα (εφόσον δεν  προέρχονται  από  

μονοκύτταρα) αλλά έχουν χαρακτηριστικές ιδιότητες των φαγοκυττάρων. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός αυτός 

βρίσκεται διασκορπισμένος σε όλους σχεδόν τους ιστούς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπου 

εκπροσωπείται από τη μικρογλοία (Besedovsky  and Del Rey. 2000).  

    Η οξεία φλεγμονώδης απόκριση περιλαμβάνει τόσο τοπικές όσο και συστηματικές αντιδράσεις και 

χαρακτηρίζεται από γρήγορη έναρξη  καθώς και μικρή διάρκεια. Η οξεία φλεγμονή συνοδεύεται,  συνήθως από 

μία συστηματική αντίδραση που είναι γνωστή ως αντίδραση οξείας φάσης και χαρακτηρίζεται από γρήγορη 

μεταβολή των επιπέδων ορισμένων πρωτεϊνών του πλάσματος. Σε ορισμένα νοσήματα, η συνεχής διέγερση του 

ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή, η οποία προκαλεί παθολογο-ανατομικές 

αλλοιώσεις. 

   Μια τυπική φλεγμονώδης απάντηση περιλαμβάνει  τέσσερα στοιχεία: α) τους φλεγμονώδεις επαγωγείς  β) 

τους αισθητήρες  που τους  εντοπίζουν  γ) τους  μεσολαβητές της φλεγμονής που ενεργοποιούνται με τη δράση 

των αισθητήρων και  δ) τους ιστούς στόχους που επηρεάζονται από τους μεσολαβητές (εικόνα 3). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κάθε μόριο εμπλέκεται με  πολλές μορφές και οι συνδυασμοί του λειτουργούν σε 

απομακρυσμένα διακριτά φλεγμονώδη μονοπάτια. Ο τύπος του μονοπατιού που επάγεται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες εξαρτάται από τη φύση του  διεγέρτη της φλεγμονής (βακτηριακού, ιϊκού ή 

παρασιτικού). Για παράδειγμα, τα βακτηριακά παθογόνα ανιχνεύονται από υποδοχείς της έμφυτης ανοσίας, 

τους Toll-like υποδοχείς (TLRs), οι οποίοι εκφραζόμενοι στα μακροφάγα των ιστών επάγουν την παραγωγή 

προφλεγμονωδών κυτοκινών π.χ. τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (tumor necrosis factor α, TNFα), την 

ιντερλευκίνη 1 (interleukin1, IL-1), την ιντερλευκίνη 6 (inteleukin 6, IL-6), τις χημειοκίνες (CCL2 and CXCL8) 

αλλά και τις προσταγλανδίνες με κυριότερο εκπρόσωπο την PGE2.  
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Εικόνα 3 : Το μονοπάτι της φλεγμονώδης απόκρισης. (Medzhitov  et al. 2010). 

    Μέσα σε λίγα λεπτά  από τη  βλάβη, παρατηρείται αγγειοδιαστολή, εξαγγείωση των  λευκοκυττάρων και 

ενεργοποίηση του συστήματος  των κυτοκινών, της πήξης καθώς και της ινωδόλυσης. Μετά από λίγες ώρες από 

την έναρξη των αγγειακών μεταβολών ο πρώτος λευκοκυτταρικός πληθυσμός που διηθεί στους ιστούς  είναι τα 

ουδετερόφιλα. Ο πληθυσμός τους μετακινείται   από τα αιμοφόρα τριχοειδή αγγεία προς τον προσβεβλημένο 

ιστό, διασχίζοντας το ενδοθήλιο με τη διεργασία της διαπίδυσης. Στη συνέχεια  φαγοκυτταρώνει  τα παθογόνα 

και  απελευθερώνει τους  μεσολαβητές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι φλεγμονώδεις πρωτεΐνες των 

μακροφάγων (MΙΡ-1α και ΜΙΡ1-β) και οι χημειοκίνες, οι οποίες προσελκύουν τον πληθυσμό των μακροφάγων 

στο σημείο της φλεγμονής. Τα μακροφάγα καταφτάνουν 5-6 ώρες  μετά την έναρξη της φλεγμονώδους 

αντίδρασης και είναι πλέον ενεργοποιημένα  με αυξημένη  ικανότητα φαγοκυττάρωσης και απελευθέρωσης 

κυτοκινών (Boron  and  Boulpaep. 2001).  

    Ακόμη η ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής φλεγμονώδους απόκρισης  δεν κατέχει μόνο  σημαντικό ρόλο στην 

άμυνα του οργανισμού, αλλά  η ίδια αυτή αντίδραση μπορεί να αποβεί καταστροφική.  Η εκδοχή αυτή της 

αναστολής  μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παραγωγή αντιφλεγμονωδών σημάτων που κατευθύνονται προς 

τους ιστούς-στόχους. Ένα χαρακτηριστικό σημείο της φλεγμονώδους απόκρισης που ρυθμίζεται με τα 

αντιφλεγμονώδη σήματα [ιντερλευκίνη 10 (IL-10), ο παράγοντας μετασχηματισμού των κυττάρων β 

(transforming growth factor-β, TGF-β), τα γλυκοκορτικοειδή] αφορά την παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτοκινών που επάγονται από  τους Toll-like υποδοχείς στα μακροφάγα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα 

αντιφλεγμονώδη σήματα παρεμποδίζουν την έκφραση  10-15% επαγόμενων γονιδίων με την TLR 

σηματοδότηση στα μακροφάγα (Besedovsky  and Del Rey. 2000). 

v) Εμπλοκή φαγοκυττάρων στη φλεγμονή 

   Ο Metchnikoff είχε εστιάσει στις ωφέλιμες πλευρές της φλεγμονής και  είχε τονίσει τη σπουδαιότητα των 

μακροφάγων και των ουδετερόφιλων στην έμφυτη ανοσία και στη διατήρηση της ομοιόστασης του ιστού 

(Tauber. 2003). Το αρχικό βήμα στη φαγοκυττάρωση είναι η επαφή της επιφάνειας του φαγοκυττάρου με την 

επιφάνεια του μικροοργανισμού. Η πυροδότηση της φαγοκυττάρωσης αρχίζει με την αλληλεπίδραση των 

υποδοχέων των φαγοκυττάρων με συγκεκριμένους υδατάνθρακες ή λιπίδια στα κυτταρικά τοιχώματα των 

μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά, οι ουσίες που καλούνται οψωνίνες ενισχύουν σημαντικά τη 

φαγοκυττάρωση.  Κατά τη διάρκεια της φαγοκυττάρωσης εγκολπώνεται ο μικροοργανισμός και σχηματίζεται 

το  εσωτερικό κυστίδιο του φαγοσώματος, που περικλείει το  μικροοργανισμό  με την κυτταρική του μεμβράνη 

αποκλείοντας την επαφή του μικροοργανισμού με το κυτταρόπλασμα  του φαγοκυττάρου. Έπειτα  η σύντηξη 

του φαγοσώματος και του λυσοσώματος του φαγοκυττάρου  επιτρέπει τη διάσπαση του μικροοργανισμού με 

την εμπλοκή των υδρολυτικών ενζύμων. Άλλα ένζυμα στη μεμβράνη του φαγολυσοσώματος παράγουν 

μονοξείδιο του αζώτου, υπεροξείδιο του υδρογόνου και άλλα προϊόντα του οξυγόνου, με δυνατότητα 

αποικοδόμησης του μικροοργανισμού (Boron  and  Boulpaep. 2001).  
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    Ωστόσο, η φαγοκυττάρωση δεν αποτελεί το μόνο τρόπο  καθώς τα φαγοκύτταρα  μπορούν να 

απελευθερώνουν αντιμικροβιακές ουσίες και στο εξωκυττάριο υγρό. Πιο συγκεκριμένα  μερικές από τις ουσίες  

λειτουργούν ως μεσολαβητές της φλεγμονής. Έτσι, υπάρχει θετική ανατροφοδοτική δράση ούτως ώστε όταν τα 

φαγοκύτταρα εισχωρούν στην περιοχή της φλεγμονής και έρχονται σε επαφή με τους μικροοργανισμούς, να 

απελευθερώνονται χημικοί μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των χημειοκινών προσελκύοντας περισσότερα 

φαγοκύτταρα (Mosser  and Edwards. 2008). 

vi) Τα miRNA στη φλεγμονή 

 

    Η αποδιοργάνωση σε ένα από τα ρυθμιστικά  μόρια του σηματοδοτικού μονοπατιού της φλεγμονώδους 

απάντησης επηρεάζει το μέγεθος της απόκρισης των μακροφάγων στο λιποπολυσακχαρίτη (LPS) και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης της ανοσολογικής ανοχής. Προεξέχοντα ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα 

microRNAs τα οποία είναι μικρά τμήματα RNA που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες, αλλά ρυθμίζουν τη 

σταθερότητα και τη μετάφραση άλλων mRNA. Τα ενδογενή  αυτά μη κωδικά RNAs  προέρχονται από 

μετάγραφα της RNA πολυμεράσης II  και αποκτούν δευτεροταγή δομή φουρκέτας. Οι συγκεκριμένες δομές 

αναγνωρίζονται από τύπου III ριβονουκλεάσες (Drosha-Dicer στα ζώα)  και οδηγούν στο σχηματισμό δίκλωνων 

μορίων RNA ~21 βάσεων με δύο εξέχοντα νουκλεοτίδια σε κάθε 3΄ άκρο. Μία από τις δύο αλυσίδες του RNA 

εισέρχεται στο σύμπλοκο RISC, βασικό στοιχείο του οποίου είναι οι πρωτεΐνες της οικογένειας « αργοναύτες» 

(Argonaute). Με άξονα τη συμπληρωματικότητα των βάσεων, το RISC οδηγείται στο στόχο του, προκαλώντας 

αναστολή της μετάφρασης, αποικοδόμηση του mRNA στόχου ή ακόμα και τη σταθεροποίησή του. 

 

     Τα κυριότερα  microRNAs  που συμμετέχουν στη ρύθμιση της φλεγμονής είναι το miR155 και το miR146. 

Πρόσφατα, έχει αποδειχθεί ότι η επαγωγή του miR155 από το LPS στα μακροφάγα σχετίζεται με τη ρύθμιση 

πολλών μεσολαβητών του μονοπατιού (FADD, IKKε, Ripk1), επομένως εμπλέκεται στην αρνητική ρύθμιση 

της ανοσολογικής απόκρισης. Επιπλέον, έχει  διαπιστωθεί ότι το miR155 στοχεύει  το mRNA   του παράγοντα 

νέκρωσης των όγκων (TNFα), ενισχύοντας τη σταθερότητα, τη μετάφρασή  του  και προσδίδοντάς  του ρόλο 

ενισχυτή στη φλεγμονώδη απόκριση (Tili  et al. 2007). Αυτή η περίπλοκη σχέση του συγκεκριμένου  μορίου με 

την ανοσολογική απόκριση χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Σε ότι αφορά το miR146, έχει γνωστοποιηθεί ο 

κεντρικός του ρόλος στην αρνητική ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης στον κυτταρικό πληθυσμό των 

μακροφάγων. Το συγκεκριμένο microRNA ενεργοποιείται από προσδέτες των TLR υποδοχέων που 

αναγνωρίζουν βασικά συστατικά στην επιφάνεια των κυττάρων. Έχει επιβεβαιωθεί ότι ο  TNFα  και η 

ιντερλευκίνη 1-β  επάγουν την έκφραση του miR146  μέσω του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB. Στόχοι του 

NF-κB αποτελούν δύο συστατικά του μονοπατιού TLR/IL-1β, οι πρωτεΐνες TRAF6  και IRAΚ1 (Taganov et al. 

2006). 

 

B) Σηματοδότηση μέσω Toll-like υποδοχέων 

    Η έμφυτη ανοσία αποτελεί γεγονός πρωταρχικής σημασίας στο ανοσοποιητικό σύστημα και έχει μελετηθεί 

εκτενώς. Η ενεργοποίησή της δικαιολογείται  με την παρουσία των  διαφορετικών μοριακών προτύπων που 

μοιάζουν με στοιχεία των  παθογόνων (different pathogen-associated molecular patterns, PAMPs) και είναι 

αυτά που  προσδένονται στους υποδοχείς αναγνώρισης (pattern-recognition receptors, PRRs)  που διαθέτουν τα 

μακροφάγα. Τα συσχετιζόμενα μοτίβα των παθογόνων μπορούν να περιέχουν μανάνες (mannans) του 

κυτταρικού τοιχώματος του ζυμομύκητα, πεπτιδογλυκάνες, λιποπεπτίδια καθώς και συστατικά του 

βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος όπως τον λιποπολυσακχαρίτη (LPS). Ανάμεσα στην ποικιλία των 

υποδοχέων που υπάρχουν, οι Toll-like υποδοχείς  και το  μοτίβο πρόσδεσης νουκλεοτιδίων  2 του 

ολιγομερισμού  (nucleotide-binding oligomerization domain 2, NOD2) αποτελούν τις δύο  κύριες κατηγορίες 

υποδοχέων  που εξασφαλίζουν την επαγωγή της έμφυτης ανοσίας. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι οδηγούν στην 

ενεργοποίηση προ-φλεγμονωδών γονιδίων  με το μονοπάτι που σηματοδοτούν και οι άλλοι διαμεσολαβούν για 

τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης (Αderem and Ulevitch. 2000). Σχετικά με την κατανομή τους, οι TLR 



 10 

υποδοχείς εκφράζονται από ποικίλα κύτταρα του ανοσοποιητικού  όπως τα δενδριτικά, τα μακροφάγα, τα Β 

κύτταρα, τους  διάφορους τύπους Τ κυττάρων, καθώς και  από τα επιθηλιακά και τους ινοβλάστες. 

  Στα πειράματα που ακολούθησαν, έγινε μόλυνση των μακροφάγων RAW264.7 με 50ng/ml 

λιποπολυσακχαρίτη (LPS) προκειμένου να προκληθεί τεχνητή ανοσολογική απόκριση και να μελετηθεί το 

μοντέλο της έμφυτης ανοσίας.  Σχετικά με τη δομή του λιποπολυσακχαρίτη (LPS), είναι σαφές  ότι το κυρίαρχο 

δομικό του συστατικό είναι το λιπίδιο Α (lipid A) που ευθύνεται για τις αλληλεπιδράσεις του με άλλες 

πρωτεΐνες. Παρά τα γεγονός ότι το LPS είναι βασικό συστατικό της εξωτερικής μεμβράνης των Gram 

αρνητικών βακτηρίων, το λιπίδιο Α αποτελείται από ένα σκελετό διγλυκοζαμίνης που με τη σειρά του 

συνίσταται από  μακριές αλυσίδες λιπαρών οξέων συνδεδεμένες με εστέρες και με αμίδια (Darveau et al. 1998). 

Πρόσφατες μελέτες αποσαφηνίζουν την ποικιλία ύπαρξης υποδοχέων καθιστώντας κατανοητό πως  οι αλυσίδες 

των λιπαρών οξέων   του λιποπολυσακχαρίτη (LPS)  είναι απαραίτητες καθώς του προσδίδουν τη δυνατότητα 

πρόσδεσης  στους TLR4 υποδοχείς εφόσον το LPS βρίσκεται σε συγκεντρώσεις κάτω από 1nM. Σε 

αντιδιαστολή οι TLR2  υποδοχείς αποτελούν ένα διαφορετικό είδος υποδοχέων που εξειδικεύονται στην 

αναγνώριση συστατικών των Gram θετικών βακτηρίων  και όχι των Gram αρνητικών.  

 

Εικόνα 4: Σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγονται από Toll-like υποδοχείς στα σπονδυλωτά και στη δροσόφιλa. Ένας 

αριθμός ομόλογων πρωτεϊνών των καταρρακτών μεταγωγής σήματος έχει βρεθεί στη δροσόφιλα, συμπεριλαμβανομένου των 

dTRAF,dECSIT,ird4,ird6 και ird8.H πρωτεΐνη Cactus είναι ομόλογη του IkB,  ενώ Dif και Relish είναι ομόλογα του NF-κΒ. (Aderem 

and Ulevitch. 2000). 

    Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται  στην ενεργοποίηση των υποδοχέων Toll-like  (TLRs) που είναι 

ικανοί να προκαλούν τη μετατόπιση του πυρηνικού παράγοντα (nuclear factor-kappa B, NF-κB), που αποτελεί 
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θεμελιώδους σημασίας γεγονός για την  έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν  προ-φλεγμονώδεις 

κυτοκίνες. Ειδικότερα, η σύνδεση του LPS στον υποδοχέα TLR4 προωθεί το διμερισμό του  και τη 

στρατολόγηση του μυελοειδούς παράγοντα διαφοροποίησης (myeloid differentiation factor 88, MyD88). Αξίζει 

να αναφερθεί  ότι  ο παράγοντας αυτός   περιλαμβάνει δύο πρωτεϊνικά μοτίβα: ένα καρβοξυτελικό άκρο με 

μεγάλη ομολογία με τον Toll-like υποδοχέα και ένα αμινοτελικό άκρο που του δίνει τη δυνατότητα να  

αλληλεπιδρά με το  μοτίβο της σερίνης / θρεονίνης  της κινάσης  IRAK προκαλώντας την αυτοφωσφορυλίωσή 

της. Η αυτοφωσφορυλιωμένη πλέον μορφή IRAK σχηματίζει  ένα συγκρότημα  με το συσχετιζόμενο  

παράγοντα 6 του υποδοχέα  του   παράγοντα  νέκρωσης των  όγκων (tumor  necrosis  factor  receptor-associated   

factor  6,TRAF6) και  σε  αυτό  το σημείο  η κατάσταση περιπλέκεται αφού οι  λεπτομέρειες  του  μονοπατιού  

δεν  είναι  σαφείς.  Ωστόσο  είναι γνωστό  ότι ο ολιγομερισμός  του TRAF6 επάγει τον αυξητικό παράγοντα 

μετασχηματισμού  της ενεργοποιημένης κινάσης 1 (transforming growth factor-activated protein kinase 1  

TAK-1) που αποτελεί  ένα  μέλος  των  κινασών   MAP3 (εικόνα 4) (Aderem and Ulevitch. 2000). Αυτή η 

ενεργοποίηση  σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της Tpl2 (μέσω αποχωρισμού του Tpl2 από p105) είναι 

καθοριστικής σημασίας γεγονότα  στην περαιτέρω φωσφορυλίωση των IκB κινασών με συνέπεια την 

πρωτεολυτική τους αποδόμηση (εικόνα 5). Ως εκ τούτου, η φωσφορυλίωση του p105 είναι σημαντικό γεγονός 

στη δράση του LPS για τη διέγερση των MEK και ERK σηματοδοτικών μονοπατιών. Τα γεγονότα του 

καταρράκτη σηματοδότησης τελειώνουν με τη φωσφορυλίωση της σερίνης (Ser) 276 κυτταροπλασματικά από 

την ενεργοποιημένη κινάση PKAc και στο πυρηνικό διαμέρισμα από την MSK1 (mitogen and stress-activated 

kinase 1) ώστε να δημιουργηθεί το ετεροδιμερές p50/p65 και τα δύο μέλη της οικογένειας του  μεταγραφικού 

παράγοντα  NF-κB  να μετατοπιστούν   στον πυρήνα (εικόνα 5) (Vermeulen et al. 2003) 

 

 
Εικόνα 5 : Το μονοπάτι ενεργοποίησης του NF-κB μέσω διέγερσης του LPS. Συντομογραφίες: CREB (Camp response-

element binding), ELKS (Glu-Leu-Lys-Ser), ERK (extracellular signal related-kinase), GSK3 (glycogen synthase  kinase 3), Hsp90 

(heat shock protein 90), IkB (inhibitor of NF-κΒ),IKK (IkB kinase), LPS (lipopolysaccharide), MEK (mitogen-activated kinase/ERK), 

NEMO (NF-κB essential modulator), RIP (receptor-interacting protein), SODO (silencer of death domains), TLR (Toll-like 

receptor), TNFa (tumour necrosis factor α), TNFR1 (TNF receptor 1), Tpl-2 (tumour progression locus -2),TRADD (TNF-receptor-

associated death domain protein), TRAF (TNF-receptor-associated factor),Ub (ubiquitin) (Viatour et al. 2005). 
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    Παράλληλα, πρέπει να συμπληρωθεί ότι παράγονται ανασταλτικά σήματα από το ίδιο το μονοπάτι  

σηματοδότησης του ΤLR4, με κυριότερους εκπροσώπους, το IRAK-M  και το SOCS1 (Suppressor of Cytokine 

Signaling 1). Η ενεργοποίηση αρνητικών ρυθμιστών του μονοπατιού έχει σκοπό να μετριάσει το μονοπάτι που 

επάγεται από τον TLR4 υποδοχέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  να  ελαττώνεται η παραγωγή  προφλεγμονωδών 

κυττοκινών σε επακόλουθη δόση LPS εξασφαλίζοντας την ανοσολογική ανοχή  των μακροφάγων καθώς και 

την απευαισθητοποίησή τους. Επομένως, η ένταση της διέγερσης των μακροφάγων σηματοδοτεί την 

αποτελεσματικότητα της ανοσολογικής απόκρισης, ενώ η απορρύθμιση της διέγερσης μπορεί να έχει 

σημαντικές παρενέργειες. Η έντονη και παρατεταμένη διέγερση του συστήματος της φυσικής ανοσίας μπορεί 

να οδηγήσει τα μακροφάγα στη σήψη ενώ η παρατεταμένη ήπια διέγερση του συστήματος της έμφυτης ανοσίας 

δύναται να καταλήξει σε στεφανιαία νόσο ή  σε άλλα φλεγμονώδη/αυτοάνοσα νοσήματα. 

 

C) Πυρηνική οργάνωση 

i) Πυρηνική διαμερισματοποίηση  

 

    Ο πυρήνας επιδεικνύει μία περίπλοκη αρχιτεκτονική που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να  ανιχνευτεί 

μόνο με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων (Misteli. 2008). Με εξαίρεση  το πυρηνικό έλασμα (nuclear lamina), 

δεν υπάρχουν μεμβράνες που να περιβάλλουν τα υποδιαμερίσματα όπως το πυρηνίσκο (nucleolus). Αυτές οι 

δομικές και λειτουργικές δομές, πιθανόν οργανωμένες από συσσωρευμένους παράγοντες παρέχουν τα 

κατάλληλα περιβάλλοντα για χρωματινικές αλληλεπιδράσεις όπως εξηγείται με τις συστοιχίες ριβοσωμικού 

RNA  στον πυρηνίσκο. 

    Ο πυρηνικός φάκελος, μία δομή διπλής μεμβράνης, είναι αυτός που οριοθετεί τον πυρήνα. Ειδικότερα η 

εξωτερική μεμβράνη  είναι σε άμεση επαφή με  το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο  και οι πυρηνικοί πόροι 

διαμορφώνονται από τοπική συνένωση εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης, καθώς και από ένα σύμπλοκο  

πρωτεϊνών γνωστών ως «συμπλόκων πυρηνικού πόρου (NPC)». Η χρησιμότητα των πυρηνικών πόρων 

αναφέρεται  στη μεταφορά των υδροδιαλυτών μορίων διαμέσω του πυρηνικού φακέλου (π.χ. RNA, 

ριβοσωμάτων και πρωτεϊνών). Εσωτερικά του πυρηνικού φακέλου βρίσκεται  το πυρηνικό έλασμα (nuclear 

lamina) το οποίο παίζει ρόλο στη ρύθμιση της δομής του πυρηνικού φακέλου καθώς και στη τοποθέτηση της 

χρωματίνης στην περιφέρεια του πυρήνα κατά τη μεσόφαση (Spector. 2001).    

    Επιπλέον υπάρχουν διάφορα υποπυρηνικά διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένων των συμπλόκων πυρηνικού 

πόρου, του πυρηνικού ελάσματος και της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης καθώς και ακόμη  δέκα  και πλέον 

πυρηνικών σωματίων, όπως οι πυρηνίσκοι (nucleoli, σύνθεση  rRNA), τα πυρηνικά σωμάτια με στικτό πρότυπο 

(nuclear speckles, συμμετέχουν στο μάτισμα του pre-mRNA),  τα σωμάτια του Cajal (βιογένεση snRNPs)  και 

τα PML σωμάτια (μεταγραφική ρύθμιση, στόχος ιϊκής μόλυνσης) (Spector. 2001).  

    Επίσης είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι περιοχές της ετεροχρωματίνης των χρωμοσωμάτων 

συγκεντρώνονται στην περιφερειακή πυρηνική μεμβράνη ενώ οι μεταγραφικά ενεργές περιοχές της χρωματίνης 

τείνουν να δημιουργούν  θηλειές στο εσωτερικό του πυρήνα (Guelen. et al. 2008). Αυτή η  έκθεση των ενεργών 

μεταγραφικών μονάδων στα κέντρα μεταγραφής (transcription factories)  καθώς και τα αντίγραφα στα κέντρα 

αντιγραφής (replication factories) προσδίδουν επιπλέον επίπεδα  οργάνωσης στον πυρήνα. 

    Ωστόσο ένα ποιοτικό επιχείρημα έναντι της αποκλειστικά κατασταλτικής δράσης της πυρηνικής περιφέρειας 

προέρχεται από την απλή παρατήρηση  ότι στα κύτταρα θηλαστικών  η μεταγραφή δεν αποκαλύπτει μείωση της 

εκπροσώπησης των  ενεργών μεταγραφικών μονάδων στην περιφέρεια ούτε εμπλουτισμό ενεργών θέσεων στο 

εσωτερικό του πυρήνα (Misteli. 2004). Η πιο σπουδαία  όμως απόδειξη για τους πρόσθετους ρόλους της 

πυρηνικής περιφέρειας συνδέεται με τη δραστηριότητα των στοιχείων οριοθέτησης και τη συσχέτισή τους με τα 

σύμπλοκα του πυρηνικού πόρου (Ishii et al. 2002). 
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Εικόνα 6: Πυρηνική  διαμερασματοποίηση και υποπυρηνικά διαμερίσματα.(Ishii et al. 2002) 

   Το γονιδίωμα χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο τρόπους μεταγραφικής ρύθμισης. Πρώτον, ένα δίκτυο 

μεταγραφικών παραγόντων που ενεργεί με ένα συνδυαστικό τρόπο, ρυθμίζοντας  τη γονιδιακή ενεργοποίηση 

και την καταστολή. Ο δεύτερος τρόπος γονιδιακής ρύθμισης στους ανώτερους ευκαρυώτες  γίνεται μέσω  

χωροταξικής οργάνωσης του γονιδιώματος στο μεσοφασικό πυρήνα. Τα επίπεδα της γονιδιωματικής 

οργάνωσης μπορούν να διακριθούν σε τρία.  Το αρχικό επίπεδο  είναι «μίας-διάστασης οργάνωση» των 

αλληλουχιών (the one-dimensional, 1D arrangement of sequence elements)  όπως  ρυθμιστικές, κωδικές 

αλληλουχίες και συστάδες (stretches) επαναλαμβανόμενου DNA στο γονιδίωμα. Σε αυτή τη διάσταση 

υπάρχουν περιοχές που είναι  πλούσιες σε γονίδια, με υψηλή μεταγραφική δραστηριότητα ανάμεσα στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται  “housekeeping genes” ενώ  οι περιοχές  “anti-ridges” έχουν  αντίρροπη μεταγραφική 

δραστηριότητα (εικόνα 7). Το δεύτερο επίπεδο ορίζεται από την αλληλεπίδραση γενετικού υλικού με πρωτεΐνες 

καθώς και με ιστόνες, επιτρέποντας τη δημιουργία χρωματίνης που μπορεί να δεχτεί διάφορες επιγενετικές 

τροποποιήσεις  (εικόνα 7). Τρίτο επίπεδο στην ιεραρχία είναι  ο τρισδιάστατος (three-dimensional, 3D) χώρος 

του μεσοφασικού πυρήνα (εικόνα 7). Όπως έχει αποδειχτεί ο ευκαρυωτικός πυρήνας είναι 

διαμερισματοποιημένος σε υψηλό βαθμό. Είναι λοιπόν πιθανό ότι αυτή η χωροταξική οργάνωση  της 

χρωματίνης έχει ως σκοπό τον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη σημασία 

της πυρηνικής τοποθέτησης των γονιδίων. Τα ρυθμιστικά στοιχεία που βρίσκονται άνωθεν ή κάτωθεν των 

γονιδίων που ελέγχουν, επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων  σε διαφορετικά χρωμοσώματα.  Γίνεται λοιπόν 

σαφές ότι  η εξειδίκευση της ενεργότητας των γονιδίων  ελέγχεται με τις συνδυαστικές δράσεις των πολλαπλών 

ρυθμιστικών στοιχείων.  Επίσης, παράμετροι που επηρεάζουν τη τρισδιάστατη οργάνωση του γονιδιώματος 

είναι η αναδίπλωση της χρωματίνης, η συμπύκνωση του πυρήνα  και η πυρηνική τοποθέτηση των ινιδίων της 

χρωματίνης (Goetze et al. 2007).  
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 Εικόνα 7 : Τα επίπεδα ιεράρχησης της γονιδιωματικής οργάνωσης (Goetze et al. 2007). 

    Όπως είναι προφανές η μεταγραφική ενεργότητα των εκάστοτε γονιδίων δε συσχετίζεται  με απλό τρόπο  με 

την  υποπυρηνική τους τοποθέτηση  στο μεσοφασικό πυρήνα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα συνδυασμού των 

διαφορετικών δομών της  χρωματίνης  είναι η  τρισδιάστατη οργάνωση των γονιδίων σε «ridges and antiridges» 

αποδεικνύοντας ότι τα γειτονικά γονίδια  και οι ρυθμιστικές αλληλουχίες στο γονιδίωμα μπορούν   να 

συμβάλλουν στην  τρισδιάστατη αρχειοθέτηση  της χρωματίνης και  εν κατακλείδι στη λειτουργική κατάσταση 

των γονιδίων αυτών.  

    Όσον αφορά την αναδίπλωση της χρωματίνης, τα γονίδια οργανώνονται σε δομές θηλειών ή κομβικών 

σημείων χρωματίνης (chromatin hubs) ώστε να εκτίθενται τα ρυθμιστικά  τους στοιχεία  που ενεργοποιούν ή 

καταστέλλουν τη μεταγραφή (Apostolou and Thanos. 2008). Πρέπει να τονιστεί ότι έχει αποδειχτεί με μεγάλη 

επιτυχία πως συνδέονται   διαφορετικές θηλειές χρωματίνης για ενεργοποίηση της μεταγραφής. Συγκεκριμένα 

αποδείχθηκε ότι οι μεταγραφικοί παράγοντες GATA-1  και GATA-2 ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό και τη 

διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μέσω μεταγραφικής ρύθμισης. Παράλληλα 

διαπιστώθηκε  ότι ο μεταγραφικός παράγοντας GATA τοποθετημένος στο γενετικό τόπο kit κατευθύνει μία 

αλλαγή στη μεταγραφή, επαναπροσδιορίζοντας τις θηλειές της χρωματίνης (Jing et al. 2008).   

    Ακόμη από βιοχημικές μελέτες έχει βρεθεί ότι οι τεχνικές ανίχνευσης των θηλειών  είναι  οι παρακάτω: 

(chromosome conformation capture , 3C), (indirect chromatin immunoprecipitation, ChIP), (DNA adenine 

methyltransferase identification, Dam-ID) (εικόνα 8) και από μελέτες με χρήση μικροσκοπίου έχει βρεθεί ότι οι 

μεθοδολογίες περιορίζονται στην  τεχνική υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με φθορίζοντα 

νουκλεοτίδια (fluorescent in situ hybridization, 3D FISH)  και στην τεχνική (RNA tagging and recovery of 

associated proteins, RNA –TRAP) μία μέθοδος  περιορισμένης χρήσης  λόγω απόλυτης εξάρτησής της από την 

ενεργή μεταγραφή δηλαδή ανίχνευσης αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχείων που υπόκεινται σε ενεργή 

μεταγραφή. 
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Εικόνα 8: Μέθοδοι ανίχνευσης χρωματινικών θηλειών (Kadauke et al. 2009). 

 

    Όσον αφορά τη συμπύκνωση της χρωματίνης, είναι μία παράμετρος της τρισδιάστατης γονιδιωματικής 

οργάνωσης που συσχετίζει τη γονιδιακή έκφραση και την αναδίπλωση της χρωματίνης. Μελέτες με χρήση 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας  έχει δείξει ότι η πλειονότητα της χρωματίνης στα κύτταρα των θηλαστικών είναι 

συμπυκνωμένη ενώ  μελέτες με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου έχουν υποστηρίξει την ιδέα ότι μεταγραφικά 

ενεργές δομές χρωματίνης είναι λιγότερο συμπυκνωμένες σε σχέση με  τις σιωπηλές περιοχές της χρωματίνης 

(Scheuermann et al. 2004.; Dietzel   et  al. 2004). 

    Οι συστοιχίες των γονιδίων HoxA, HoxB  και του γενετικού τόπου του κύριου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας 

(major histocompatibility complex, MHC) έχουν μελετηθεί εκτενώς, αποδεικνύοντας ότι αποσυμπυκνώνονται 

χαρακτηριστικά έπειτα από μεταγραφική ενεργοποίηση (Chambeyron et al.2005; Williams et al. 2002). 

    Όσον αφορά την πυρηνική τοποθέτηση των ινιδίων χρωματίνης, είναι γνωστό ότι τα ενεργά γονίδια 

τοποθετούνται εσωτερικά στον πυρήνα σε σχέση με  ανενεργά. Επίσης, η  ίδια συσχέτιση  μεταξύ μεταγραφικής 

ενεργότητας και πυρηνικής τοποθέτησης έχει περιγραφεί τόσο για μεμονωμένα γονίδια, όσο και σε επίπεδο 

συστοιχιών αλλά και σε επίπεδο χρωμοσωματικών επικρατειών. Ωστόσο το σημείο που δεν έχει αποσαφηνιστεί 

ακόμη είναι τι καθοδηγεί την πυρηνική τοποθέτηση  σε σχέση με τη μεταγραφική ενεργότητα. Ο  στιγμιαίος 

διαχωρισμός των πολυμερών της χρωματίνης σε διαφορετικές αναδιπλώσεις  είναι μία πιθανή απάντηση στον 

παραπάνω προβληματισμό. 

 

ii) Διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις 

 

    Οι ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ DNA ρυθμιστικών περιοχών, όπως  μεταξύ υποκινητών και 

ενισχυτών ενός γονιδίου, έχουν μελετηθεί και χαρακτηρισθεί  κατά το παρελθόν. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

φαίνεται να επιτυγχάνουν γονιδιακή ρύθμιση μέσω της διαμόρφωσης ανώτερων δομών χρωματίνης. 



 16 

Χαρακτηριστικό  είναι  το παράδειγμα  του μοντέλου θηλειάς που προτείνεται ως το επικρατέστερο  για την 

αλληλεπίδραση  του ενισχυτή και του υποκινητή ενός γονιδίου (Nolis et al. 2009).  

    Στη σημερινή εποχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται  στις διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή 

αλληλεπιδράσεις γονιδίων ή και ρυθμιστικών περιοχών που εδράζονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Η 

τοπική συστοιχία των γονιδίων μπορεί να έχει ρυθμιστική λειτουργία π.χ. με  τη ρύθμιση της έκφρασής τους να 

επιτρέπει  τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις με ρυθμιστικά στοιχεία (Misteli et al. 2007). Οι διαχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις χωρίζονται σε ομόλογες και μη ομόλογες. Αναφορικά παραδείγματα  ομόλογων 

διαχρωμοσικών αλληλεπιδράσεων έχουν εντοπιστεί  σε πληθώρα γενετικών τόπων, ανάμεσα στους οποίους  

συμπεριλαμβάνονται το Ubx γονίδιο (Ultrabithorax) (Duncan. 2002), το Hox γονίδιο Abd-B (Abdominal-B) 

(Ronshaugen and Levine. 2004) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του RNA FISH σε δίπτερα έντομα όπως τη 

Drosophila.  

   Ένα πολύ καλά μελετημένο παράδειγμα για διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις σε ομόλογα χρωμοσώματα 

είναι η μελέτη του φαινομένου της απενεργοποίησης του  Χ  χρωμοσώματος στα θηλαστικά (Carrel. 2006). Η 

απενεργοποίηση του X χρωμοσώματος περιλαμβάνει το μέτρημα των χρωμοσωμάτων  και την επακόλουθη 

επιλογή ενός από τα δύο που θα απενεργοποιηθεί. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η διαδικασία απαιτεί την 

«επικοινωνία» μεταξύ των  χρωμοσωμάτων η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω ομόλογων διαχρωμοσωμικών 

αλληλεπιδράσεων. Σε εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα θηλυκού ποντικού έχει δειχθεί  ότι κατά τη διαδικασία της  

τυχαίας απενεργοποίησης  ενός χρωμοσώματος, τα Χ χρωμοσώματα κινούνται  από την περιφέρεια του πυρήνα  

και έρχονται σε γειτνίαση  με τις εκτιθέμενες Xic περιοχές τους (εικόνα 9). Λίγο  πριν την τυχαία  επιλογή του 

Χ χρωμοσώματος που απενεργοποιείται, παρατηρείται διαχρωμοσωμική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

συγκεκριμένων ρυθμιστικών περιοχών των δύο Χ χρωμοσωμάτων, μία αλληλεπίδραση που είναι γνωστή ως   

«καταμέτρηση και επιλογή-count and choice» (εικόνα 9) (Schneider and Grosschedl. 2007). Η αλληλεπίδραση 

αυτή έχει αναφερθεί ότι  εξαρτάται από τους μεταγραφικούς παράγοντες OCT4 ρυθμίζοντας το κέντρο 

απενεργοποίησης του Χ χρωμοσώματος (X-chromosome inactivation, XIC) καθώς και από τις πρωτεΐνες CTCF 

και YΥ1 (Donohoe et al. 2009). Αξιοσημείωτα  είναι τα μεταλλάγματα με γονιδιακή έλλειψη  στο κέντρο 

απενεργοποίησης του X χρωμοσώματος (Χ–chromosome inactivation, XIC) που οδηγούν σε αποδιοργανωμένη  

τυχαία απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος  η οποία  με τη σειρά της επηρεάζει το ζευγάρωμα των Χ 

χρωμοσωμάτων (Bacher et al. 2006; Xu et al. 2006). Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, τα  δύο  Χ 

χρωμοσώματα  φυσικά αλληλεπιδρούν  άμεσα ή   έμμεσα μέσω προσδεμένων  πρωτεϊνών στο γενετικό υλικό, 

επιτρέποντας τον απόλυτο σχεδιασμό της  ενεργής ή απενεργοποιημένης κατάστασης (Xu et al. 2006).  Στο Xi 

χρωμόσωμα, το Xist RNA (όπως φαίνεται με κόκκινο στην εικόνα 9)  ενεργοποιείται  και επεκτείνεται, 

εκτοπίζοντας την μεταγραφική μηχανή. Κατά   τον αποχωρισμό των ομολόγων  χρωμοσωμάτων, το ανενεργό Χ 

χρωμόσωμα (Xi)  μετακινείται στο  περιφερειακό διαμέρισμα του πυρήνα (perinuclear compartment) όπου η 

συμπυκνωμένη χρωματίνη μπορεί να αντιγράφεται (εικόνα 9; Zhang et al. 2007). Κατά την S  φάση του 

κυτταρικού κύκλου, το Xi χρωμόσωμα εντοπισμένο σε αυτό το περιφερειακό διαμέρισμα του πυρήνα 

αντιγράφεται πλέον. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο,  οι περιοχές πλούσιες σε επαναλήψεις και φτωχές σε γονίδια  

μέσα στη χρωμοσωματική  επικράτεια (chromosome territory) του Xi  χρωμοσώματος απενεργοποιούνται  

κατόπιν από τη συσσώρευση του Xist RNA  δημιουργώντας έτσι ένα εμπόδιο  διαμεσολαβούμενο από το Xist. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα γονίδια στο Xi χρωμόσωμα που διαφεύγουν της απενεργοποίησης βρίσκονται έξω 

από την χρωμοσωματική περιοχή του Xi χρωμοσώματος που είναι καλυμμένη με το Xist RNA (Chaumeil et al. 

2006). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  αυτού του φαινομένου  υποδηλώνεται από μελέτες που προτείνουν ότι 

η υπομεθυλίωση του DNA   και η πρόσδεση του  παράγοντα CTCF στη χρωματίνη  έχουν ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση ενός στοιχείου οριοθέτησης το οποίο προστατεύει το γονίδιο UBA1  έναντι της συνολικής 

μεταγραφικής σίγησης (Goto and Kimura. 2009). 
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Εικόνα 9: Η πυρηνική αναδιοργάνωση κατά την απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος (Xu et al. 2006). 

 

    Ακόμη ένα ενδιαφέρον παράδειγμα  μη ομόλογων αλληλεπιδράσεων χρωματίνης έχει αναγνωριστεί σε σχέση 

με τη ρύθμιση των γονιδίων των οσφρητικών υποδοχέων. Χίλια τριακόσια γονίδια συνιστούν την οικογένεια 

των οσφρητικών υποδοχέων,  από τα οποία μόνο ένα γονίδιο εκφράζεται σε ένα νευρώνα και η έκφραση είναι  

μονοαλληλική (Shykind. 2005). Έχει προταθεί ότι η  επιλογή της έκφρασης του γονιδίου ενός οσφρητικού 

υποδοχέα σε ένα συγκεκριμένο νευρώνα επιτυγχάνεται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ του  εκάστοτε γονιδίου και 

της αλληλουχίας του ενισχυτή, αναφερόμενη ως «Η element». Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι αυτό το στοιχείο 

«Η element» επιλέγει το όποιο γονίδιο ενεργοποιείται «in trans» στον κάθε νευρώνα (Lomvardas et al. 2006). 

    Επιπλέον, ένα παράδειγμα μη ομόλογων διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιείται με την 

παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών έχει διαπιστωθεί στο γενετικό τόπο Igf2/H19  που εμπλέκεται στο 

εντύπωμα (LaSalle and Lalande. 1996). Ο γενετικός τόπος H19/IGF2  περιλαμβάνει  ένα γονίδιο για μη κωδικό  

RNA (ncRNA) H19 και ένα για μη κωδικό RNA (ncRNA) (insulin-like growth factor 2,IGF2). Το γονίδιο IGF2   

εκφράζεται μόνο στο πατρικό χρωμόσωμα, ενώ η έκφραση του γονιδίου H19  περιορίζεται στο μητρικό 

χρωμόσωμα. Αυτό το μοτίβο της αμοιβαίας εντυπωμένης γονιδιακής έκφρασης ρυθμίζεται από ενισχυτές που 

βρίσκονται κάτωθεν του γονιδίου  H19 και η πρόσβαση σε αυτούς τους ενισχυτές ρυθμίζεται από την 

εντυπωμένη περιοχή ελέγχου  (imprinting control region, ICR  η οποία μεθυλιωμένη ονομάζεται DMR/DMD)  

η οποία βρίσκεται 2kb μακριά από το 5΄ άκρο του γονιδίου H19. Είναι σημαντικό ότι μόνο το μη μεθυλιωμένο 

μητρικό αλληλόμορφο μπορεί να προσδένει τον παράγοντα CTCF  που λειτουργεί ως μονωτής καταστέλλοντας 

τη δράση του ενισχυτή (enhancer-blocking insulator) και αποκλείει την αλληλεπίδραση του υποκινητή του 

IGF2 με τον ενισχυτή του γονιδίου (εικόνα 10). Στις ίδιες θέσεις προσδένεται η πρωτεΐνη κοχεσίνη (cohesin) η 

οποία είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση των αδελφών χρωματίδων μέσω του δακτυλίου της και συμμετέχει στο 

σχηματισμό της θηλειάς  της χρωματίνης αυτής της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης. Η περιοχή ICR είναι  

μεθυλιωμένη στο πατρικό  χρωμόσωμα, η οποία εμποδίζει την πρόσδεση του παράγοντα CTCF. Αυτή 

δραστηριότητα ακυρώνει την κατασταλτική ενεργότητα της περιοχής  ICR και καθιστά δυνατή τη διέγερση του 

υποκινητή IGF2 από την παρουσία του ενισχυτή (εικόνα 10) (Wendt and Peters. 2009). 
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 Εικόνα 10: A) Μοντέλα για μόνωση της λειτουργίας της χρωματίνης, B)σχηματική αναπαράσταση του γενετικού τόπου 

H19/IGF2   και η μεταγραφική του ρύθμιση C) εντοπισμός της κοχεσίνης και του παράγοντα CTCF  στον ανθρώπινο 

γενετικό τόπο H19/IGF2 D) μοντέλο για τη θηλειά της χρωματίνης στο μητρικό αλληλόμορφο του γενετικού τόπου 

H19/IGF2   με τρόπο εξαρτώμενο από τον παράγοντα  CTCF όπως περιγράφηκε από Murrell et al. 2004; Kurukuti et al. 

2006. 

 

    Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών έχουν αναδείξει μη ομόλογες διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ 

της εντυπωμένης περιοχής ελέγχου (imprinting control region, ICR) του γενετικού τόπου Igf2/H19 στο 

χρωμόσωμα 7 και του γενετικού τόπου Wsb1/Nsf1 στο χρωμόσωμα 7 για ένα από τα δύο αλληλόμορφα. Πρέπει 

να επισημανθεί ότι η πρωτεΐνη–μονωτής CTCF  και η περιοχή ICR δημιουργούν αυτή την αλληλεπίδραση 

(Ling et al. 2006). 

    Ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα των διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων  αποτελεί το γεγονός ότι  

γονίδια  σε διαφορετικά χρωμοσώματα σχετίζονται φυσικά ώστε να ρυθμίσουν την έκφρασή τους. Σε παρθένα 

T  κύτταρα  ο γενετικός τόπος Ifnγ  και ο γενετικός τόπος των TH2  γειτνιάζουν σε μία περιοχή του πυρήνα όταν 

ετοιμάζονται για γονιδιακή έκφραση (Spilianakis et al. 2005). Μετά από ενεργοποίηση των παρθένων Τ 

κυττάρων, ο γενετικός τόπος Ifnγ (αν τα παρθένα T κύτταρα διαφοροποιούνται σε TH1 κύτταρα) ή ο γενετικός 

τόπος TH2 (αν αυτά διαφοροποιούνται σε TH2 κύτταρα ) ενεργοποιείται ανάλογα ενώ οι άλλες περιοχές των 

γονιδίων παραμένουν ανενεργές. Προφανώς το ενεργοποιημένο γονίδιο καταλαμβάνει την πυρηνική 

τοποθέτηση  όπου βοηθά στη διέγερσή του, σε αντίθεση με  ένα σιγημένο γονίδιο που μετακινείται σε μία 

κατασταλμένη περιοχή του πυρήνα. Αυτή η μετακίνηση αντικαθιστά ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις από 

διαχρωμοσωμικές  (Spilianakis et al. 2005). Πιο αναλυτικά στα παρθένα T κύτταρα, η γονιδιακή συστοιχία των 

ιντερλευκινών  στο χρωμόσωμα 11  (περιέχοντας τις ιντερλευκίνες IL4, IL5 και IL13) δημιουργεί μία θηλειά με 

την περιοχή ελέγχου (locus control region, LCR)  στο 3΄ άκρο του γονιδίου Rad50  η οποία αλληλεπιδρά με τις 

ρυθμιστικές αλληλουχίες του γονιδίου της ιντερφερόνης-γ (IFNγ) στο χρωμόσωμα 10 (εικόνα 11) (Schneider 

and Grosschedl. 2007). Σε αυτή την περίπτωση η πρωτεΐνη SATB1 (special AT-rich sequence-binding protein 

1) αναδιπλώνει το γενετικό τόπο σε μικρές διαχρωμοσωμικές  θηλειές, οι οποίες είναι αγκυροβολημένες  από 

SATB1 στη βάση τους (εικόνα 11). Αυτές οι θηλειές είναι πολύ εύκολο να εξηγηθούν γνωρίζοντας ότι η 

πρωτεΐνη SATB1 αλληλεπιδρά με περιοχές του γενετικού υλικού που είναι πλούσιες σε  βάσεις αδενίνης, 

θυμίνης και έχουν τη δυνατότητα να ξετυλίγονται σε καταστάσεις στροφικής τάσης (π.χ. ευχρωματίνη). Σε 
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διαφοροποιημένα T κύτταρα βοηθούς 2 (TH2) τα οποία εκφράζουν την ιντερλευκίνη 4 δημιουργούνται  

ενδοχρωμοσωμικές  θηλειές  μεταξύ του γενετικού τόπου IL4 και της περιοχής ελέγχου (locus control region, 

LCR) του γονιδίου Rad50 με την παρεμβολή της πρωτεΐνης SATB1. Πρόκειται για μία ιστοειδικά  

εκφραζόμενη πρωτεΐνη  που προσδένεται στο DNA και εκφράζεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στο θύμο αδένα 

(Krangel. 2007). Στα Τ  κύτταρα βοηθούς 2 (ΤΗ2), το γονίδιο της ιντερφερόνης-γ δε μεταγράφεται  σε 

αντιδιαστολή  με τα  Τ κύτταρα βοηθούς 1 (TH1), στα οποία ο υποκινητής του γονιδίου της ιντερφερόνης-γ 

δημιουργεί μία ενδοχρωμοσωμική θηλειά με τον ενισχυτή CNS2 (το οποίο δεν φαίνεται στο σχήμα). 

Συμπερασματικά, όλες αυτές οι συναρπαστικές ανακαλύψεις χρησιμοποιώντας τη διαφοροποίηση των Τ 

κυττάρων ως μοντέλο μας υποδεικνύουν πως οι γενετικοί τόποι εγκαταλείπουν τις χρωμοσωματικές τους 

επικράτειες  για να δημιουργήσουν διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Το ερώτημα που 

αναδύεται μελετώντας αυτές τις αλληλεπιδράσεις  είναι αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα γενικευμένο 

καθολικό φαινόμενο που θα εφαρμόζεται σε πληθώρα γενετικών τόπων ή θα περιορίζονται πάντα σε 

εξειδικευμένα γεγονότα. 

 

 

Εικόνα 11: Ενδό και δια-χρωμοσωμικές θηλειές χρωματίνης.(Schneider and Grosschedl. 2007). 

    Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι αποτελέσματα πρόσφατων μελετών   υποστηρίζουν την παρουσία 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων  μεταξύ γονιδίων που σηματοδοτούνται από υποδοχείς στεροειδών ορμονών και 

το πόσο γρήγορα τέτοιες σηματοδοτήσεις επάγονται  ώστε να δημιουργείται μία συνεργασία αυτών των 

γονιδίων. Συγκεκριμένα έχει δειχθεί μονοαλληλική (50%) και διαλληλική  (50%) έκφραση σε διαχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις  μεταξύ χρωμοσώματος 21 και 2  σε  ανθρώπινη καρκινική κυτταρική σειρά μαστού (human  

breast cancer cell line, MCF7) στα οποία είχε προστεθεί  οιστραδιόλη (17β-estradiol, E2)(Kumaran et al. 2008). 

    Επιπρόσθετα, παραδείγματα μη ομόλογων  διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων στα οποία δεν μπορεί να 

διακριθεί αν η σχέση είναι «αιτία ή αποτέλεσμα» της πυρηνικής οργάνωσης φαίνεται με τις εξής  

αλληλεπιδράσεις. Αρχικά, με τη φυσική διαχρωμοσωμική αλληλεπίδραση  που έχει μελετηθεί μεταξύ του 

υποκινητή του γονιδίου της ιντερφερόνης-γ στο ένα χρωμόσωμα  και  ενός τόπου ρύθμισης (locus control 

region, LCR) των ΤH2 κυττάρων  στο άλλο χρωμόσωμα, στην ουσία  μίας περιοχής ρύθμισης των γονιδίων της 

ιντερλευκίνης. Η τελική έκβαση της παρατηρούμενης αλληλεπίδρασης είναι να επηρεάζεται η κινητική της 

μεταγραφικής ενεργοποίησης του γονιδίου της ιντερφερόνης-γ όπως συμβαίνει  στη διαφοροποίηση των Τ 

κυττάρων. Το άλλο παράδειγμα αναφέρεται στον περιορισμό της έκφρασης του γονιδίου της ιντερφερόνης-β   

έπειτα από διαμόλυνση με ιό. Η  αλληλική έκφραση του γονιδίου της ιντερφερόνης-β απαιτεί την πρόσδεση και 

τη συναρμολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα nuclear factor-κB (NF-κB) στο ενισχυόσωμα της 

ιντερφερόνης-β. Γενικά με τη διαμόλυνση από  ιό, οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες Alu των διαφορετικών 

χρωμοσωμάτων εκτίθενται και αλληλεπιδρούν με το γενετικό τόπο της ιντερφερόνης-β. Όπως γίνεται σαφές, οι 
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επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες με προσδεμένο τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κB, συμβάλλουν στην 

επακόλουθη πρόσδεση του ενισχυοσώματος  και την τελική ενεργοποίηση του γονιδίου της ιντερφερόνης-β 

(Apostolou and Thanos. 2008; Gοndor and Ohlsson. 2009). 

    Εικάζεται τέλος πως οι μακρινές διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν σε μακρινές ρυθμιστικές 

αλληλουχίες και πρωτεΐνες να έρχονται σε γειτνίαση με τα γονίδια τα οποία στοχεύουν, ευνοώντας με αυτό τον 

τρόπο το συντονισμό της έκφρασης παρόμοια ρυθμιζόμενων γονιδίων. Είναι δυνατό ο μηχανισμός να είναι 

εξειδικευμένος σε επίπεδο γονιδίου, όπως έχει βρεθεί στην οικογένεια των Hox γονιδίων  σε αναπτυσσόμενα 

έμβρυα ποντικού και σε διαφοροποιημένα εμβρυϊκά σωμάτια  (embryonic bodies) (Fraser and Bickmore. 2007; 

Lanctot et al. 2007). Είναι λοιπόν κατανοητό το ερώτημα που  προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα αν η 

σχετική θέση των γονιδίων   μπορεί να επηρεάζει την έναρξη της μεταγραφής και τα επίπεδα έκφρασης 

(Kumaran et al. 2008 ). 

 

D) Οι γενετικοί τόποι 

 

i) Ο γενετικός τόπος του TNFα 

 

    Η ανακάλυψη του LT-β και του TNFα, καθώς και η δομική και λειτουργική τους ομολογία, έχει οδηγήσει 

τους ερευνητές στην κατάταξή τους στην οικογένεια των κυτοκινών. Τα μέλη της υπεροικογένειας του TNF 

συμμετέχουν στη ρύθμιση της κυτταρικής απόπτωσης, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της επιβίωσης και 

της διαφοροποίησης των κυττάρων. 

    Δύο πιο συγγενικά μέλη της οικογένειας του TNFα είναι λυμφοτοξίνη α (LTα) και λυμφοτοξίνη β (LTβ) που 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ωρίμανση των δευτερογενών λεμφοειδών οργάνων, καθώς και σε διάφορες 

λεμφοειδείς δομές που εμπλέκονται στις  χρόνιες φλεγμονές και στις  μολυσματικές ασθένειες (εικόνα 12).  

 

 

 
 

 

 
 

Εικόνα  12: O γενετικός τόπος TNFa (Shebzukhov and Kuprash. 2011). 



 21 

 

 Δομή του γονιδίου TNFα 

 

    Το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί τον TNFα βρίσκεται στενά συνδεδεμένο στο 

χρωμόσωμα 6 του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα στη θέση  6p23-q12 (εικόνα 

13). Το γονίδιο του TNFα   βρίσκεται μετά το γονίδιο του LTβ στο κοντό άκρο του 

ανθρώπινου χρωμοσώματος 6. Το μήκος του είναι γύρω στα 3kb, αποτελείται από 

τέσσερα  εξόνια  ενώ τα εξόνια αυτά διακόπτονται από τρία εσόνια. Περισσότερο 

από 80% της ώριμης αλληλουχίας του TNFα κωδικοποιείται από το τέταρτο εξόνιο, 

ενώ τα εξόνια I και ΙΙ περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά αλληλουχίες του υποκινητή. 

Το mRNA του TNFα μεταγράφεται σε μία μεγάλη ποικιλία ειδών κυττάρων. Το 5΄ 

άκρο του γονιδίου του TNFα περιέχει  αρκετή από την ομόλογη αλληλουχία του 

ενισχυτή του Κβ καθώς και  ένα  μόριο Μείζονος Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας 

(MHC) τάξης II όπως το «Y box». Αυτές οι αλληλουχίες συσχετίζονται με τη 

μεταγραφική δραστηριότητα. Επιπλέον, σε μεταγραφικό  επίπεδο το γονίδιο του 

TNFα επηρεάζεται από την πλούσια UA  αλληλουχία στο 3΄ μη μεταφραζόμενο άκρο 

του mRNA του. Το γονίδιο TNFα συναντάται σε δύο μορφές, την μεμβρανική και τη 

διαλυτή, κάθε μία από τις οποίες εικάζεται ότι επιτελεί διαφορετικό φυσιολογικό 

ρόλο. Εκφράζεται σαν πρόδρομο μόριο 157 αμινοξέων στο οποίο προηγείται μία 

προ-αλληλουχία 76 αμινοξέων. Αυτή η συντηρητική προ-αλληλουχία φαίνεται να 

λειτουργεί σαν άγκυρα για το πρόδρομο πολυπεπτίδιο στη μεμβράνη. Έτσι, αντιθέτως  με το LTβ, που 

εκκρίνεται, ο ΤΝFα παράγεται αρχικά σαν μία τύπου II μεμβρανική πρωτεΐνη. Τα αμινοξέα (-44 έως -26) της 

προ-αλληλουχίας του TNFα συνθέτουν την υδρόφοβη διαμεμβρανική περιοχή  και τα κατάλοιπα (-76 έως -50) 

την ενδοπλασματική περιοχή. Η πρωτεΐνη έχει μοριακή μάζα 26 kDa και διαχωρίζεται πρωτεολυτικά (πιθανώς 

με μία πρωτεάση σερίνης μεταξύ αμινοξέων -14 και -1) για να δώσει την ενεργή περιοχή  των 17 kDa. Στην 

ώριμη μορφή του TNFa δεν ανιχνεύονται κατάλοιπα μεθειονίνης. Η τροποποιημένη μορφή του TNFα υφίσταται 

σε διάλυμα ως ομοτριμερές συνολικής μοριακής μάζας περίπου 52 kDa και σε αυτή τη μορφή προσδένεται με 

τους υποδοχείς. Έχει  δυνατότητες σηματοδότησης  τόσο ως ενσωματωμένη μεμβρανική πρωτεΐνη και ως 

διαλυτή κυτοκίνη που απελευθερώνεται έπειτα  από  πρωτεολυτική αποικοδόμηση (Hehlgans et al.  2005). 

Καθεμία από τις τρεις υπομονάδες περιέχει μία δισουλφιδική γέφυρα η οποία δεν είναι απαραίτητη για τη 

βιολογική δράση του μορίου (Cruse and Lewis.2000) 

 

 Ο βιολογικός ρόλος του TNFα 

 

    Οι βιολογικές δράσεις του TNFα ποικίλλουν και  ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι σχετικά 

περίπλοκος. Από τη μία πλευρά, συνεισφέρει στην αντίσταση σε ορισμένα είδη μολύνσεων και από την άλλη 

προκαλεί παθολογικές επιπλοκές. Οι αντιφατικοί του ρόλοι διαφωτίζονται με την ποικιλία των οδών αγωγής 

σήματος τους οποίους ενεργοποιεί. Παρά  λοιπόν την εμπλοκή του είτε θετικά είτε αρνητικά για τον οργανισμό, 

έχει πολλούς θεραπευτικούς ρόλους σε καταστάσεις όπως ανοσοδιέγερσης, αντίστασης σε μολυσματικούς 

παράγοντες, αντίστασης σε όγκους, ρύθμισης του ύπνου και της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Ωστόσο, παρασιτικές, 

βακτηριακές και ιϊκές μολύνσεις γίνονται πιο επικίνδυνες ή και θανατηφόρες λόγω της κυκλοφορίας του (Idriss  

and Naismith. 2000). 

    Ο κυριότερός του  ρόλος είναι η διαμεσολάβησή του έναντι στις μολύνσεις. Σε πειράματα τα οποία έγιναν σε 

ποντίκια στα οποία είχε αφαιρεθεί είτε το γονίδιο του TNFα είτε του υποδοχέα (TNFR) αποδείχθηκε ο 

σπουδαίος του ρόλος στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο TNFα είναι ένα από τα  πρώτα μέλη μιας μεγάλης 

οικογένειας προφλεγμονωδών  κυτοκινών. Είναι μια κυτοκίνη που εκκρίνεται από κύτταρα του ανοσοποιητικού 

όπως τα μακροφάγα, τα λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά, τα μαστικά καθώς και από τα κύτταρα του  λιπώδους 

ιστού. Η σπουδαιότητα της μελέτης του παράγοντα  TNFα οφείλεται  στη διακυτταρική σηματοδότηση  που 

επάγεται ως απόκριση  στην ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας σε παθογόνα που προέρχονται από 

Εικόνα 13: Σχηματική 
απεικόνιση των θέσεων 
ΤΝFa  και του ΤΝF-β στο 
ανθρώπινο χρωμόσωμα 
6. 
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βακτηριακές και ιϊκές μολύνσεις. Ως εκ τούτου, οι τρόποι με τους οποίους συμβάλλει ο TNFα απέναντι στις 

διάφορες μολύνσεις είναι μέσω της ενεργοποίησης των ουδετερόφιλων, των αιμοπεταλίων  και της 

ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των μακροφάγων και των κυττάρων «φυσικών- δολοφόνων» (natural killer, NK). 

    Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι εμπλέκεται σε  παθολογικές επιπλοκές ενός αρκετού μεγάλου αριθμού 

αυτοάνοσων νοσημάτων όπως στην απόρριψη μοσχεύματος και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Κατά ένα 

ποσοστό, η εμφάνιση των ασθενειών αυτών οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες και το γονίδιο TNFα 

θεωρείται ένα από τα πιθανά γονίδια στα οποία οφείλεται η γενετική προδιάθεση των ασθενειών.  Η πιθανότητα 

συσχέτισης των γενετικών διακυμάνσεων του γονιδίου με την προδιάθεση για διάφορες ασθένειες  περιπλέκεται 

από τη θέση του στο ανθρώπινο γονιδίωμα δηλαδή στην περιοχή  Μείζονος Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας 

(MHC). Η περιοχή αυτή εκτός από το γεγονός ότι είναι υψηλά πολυμορφική, κωδικοποιεί ένα μεγάλο αριθμό 

γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανοσολογική απόκριση (Sedgwick  and Ruuls. 1999) και παρουσιάζει 

κυτταροτοξικότητα έναντι κακοηθών κυττάρων ειδικά σε συνδυασμό με την ιντερφερόνη γ. Λόγω της 

τοξικότητας που παρουσιάζει ο TNFα σε θεραπευτικές δόσεις, έχουν γίνει προσπάθειες είτε να μειωθεί η 

τοξικότητα που προκαλεί ή να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του μορίου μέσω μεταλλάξεων. Οι ρόλοι του δεν 

περιορίζονται σε αυτά τα φάσματα  εφόσον έχει βρεθεί ότι πολλές από τις δράσεις του διαταράσσουν τη 

φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού. Συγκεκριμένα ρυθμίζει το μεταβολισμό των λιποκυττάρων σε 

σημεία όπως τη μεταγραφική ρύθμιση, το μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπαρών οξέων καθώς και τη 

μετάδοση σήματος μέσω ορμονών (Jaswinder  and Hotamisligil. 1999). 

    Είναι διαδεδομένο  ότι η χρόνια  έκθεση στην παραγωγή TNFα  μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην 

ινσουλίνη  όπως έχει αποδειχθεί  in vitro  αλλά και  in vivo. Ένα φυσικό επακόλουθο αυτού του φαινομένου 

είναι τα  αισθητά αυξημένα επίπεδα της κυτοκίνης TNFα στο αίμα  παχύσαρκων ή διαβητικών (Kawamanta et 

al. 2007). Τέλος,  μία άλλη συμμετοχή του αφορά τη ρύθμιση του ύπνου  με το αντίστοιχο αγγελιοφόρο μήνυμα 

να παράγεται σε ημερήσιο ρυθμό στον εγκέφαλο και τα υψηλότερα επίπεδα να παρουσιάζονται κατά τα άκρα 

των περιόδων του ύπνου. Παρόμοια αποτελέσματα ερευνών έχουν καταδείξει και τη συμμετοχή της κυτοκίνης 

ιντερλευκίνης 1  (Idriss  and Naismith. 2000). 

 

 Μηχανισμός δράσης     

 

    Ο TNFα εξασκεί τις δράσεις του μέσω της σύνδεσης και της δημιουργίας συμπλέγματος ως τριμερές με τους 

υποδοχείς του, οι οποίοι είναι παρόντες σε αυξημένους αριθμούς στις περισσότερες κυτταρικές μεμβράνες. Το 

σύμπλεγμα αυτό ενδοκυτταρώνεται  και μέσω κυστιδίων κλαθρίνης καταλήγει στα λυσοσώματα (Idriss  and 

Naismith. 2000). 

    Όσον αφορά τα σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγονται από αυτό τον παράγοντα, είναι απαραίτητη η  

ύπαρξη δύο υποδοχέων (εικόνα 14): του TNFR1, ο οποίος βρίσκεται στα περισσότερα κύτταρα του σώματος 

και  του TNFR2 που εκφράζεται κυρίως στα αιμοποιητικά κύτταρα. Ο υποδοχέας TNFR1 ενεργοποιείται από 

τη διαλυτή μορφή  του συνδέτη ενώ ο υποδοχέας TNFR2 κυρίως από  διαμεμβρανικές  μορφές. Οι TNFα 

υποδοχείς λειτουργούν  ως διαλυτές TNF-δεσμευτικές πρωτεΐνες, αναστέλλοντας τη  βιοδραστικότητα του 

TNFα   και ανταγωνίζοντας με επιφανειακούς υποδοχείς των κυττάρων για την πρόσδεση ελεύθερων συνδετών. 

Όσον αφορά την επαγωγή των υποδοχέων, ο TNFR2 συχνά ενεργοποιείται από κυτοκίνες, όπως TNFα και 

ιντερλευκίνη 1 σε αντίθεση με τον  TNFR1. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαμόρφωση των δράσεων  του TNFR1 

στα κύτταρα του ανοσοποιητικού και στα ενδοθηλιακά  να εξαρτάται από τον άλλον υποδοχέα, τον TNFR2 

(Balkwill  et al. 2009). Τέλος ένα άλλο στοιχείο που δείχνει τις περίπλοκες και ασυνήθιστες αντιφατικές του 

λειτουργίες αφορά το μηχανισμό δράσης του σαν ιοντικό κανάλι όταν βρεθεί σε καταστάσεις χαμηλού pH. 
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Εικόνα 14: Ενδοκυττάρια σηματοδότηση επαγόμενη από τον TNFa. 

H ενεργοποίηση του υποδοχέα του TNFα καταλήγει σε δύο 

διαφορετικά μονοπάτια ανάλογα με το κυτταρικό περιεχόμενο. 

Παρουσιάζεται το σηματοδοτικό μονοπάτι που οδηγεί στην επαγωγή 

γονιδίων της φλεγμονής και της επιβίωσης. Η πρόσδεση του συνδέτη 

επάγει  διαμεσολαβητές της φλεγμονής και αυξητικούς παράγοντες με 

την ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων  AP1 ή των κινασών 

IκΒ (IKK) που οδηγούν τελικά στην ενεργοποίηση του πυρηνικού 

παράγοντα NF-κΒ (Balkwill. 2009). 

 Συσχέτιση του TNFa με καρκίνο-φλεγμονή 

    Αρχικά έχει διαπιστωθεί  ότι ο TNFa δεν παράγεται μόνο από καρκινικά κύτταρα σε καλλιέργεια ιστού  αλλά 

και από το μικροπεριβάλλον του όγκου, αυξάνοντας την πιθανότητα να ενεργοποιεί τη διαδικασία της 

μετάστασης της νεοπλασίας αλλά και να αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο των κυτοκινών στην επαγόμενη 

φλεγμονώδη απόκριση. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό  ότι όλη αυτή η προώθηση της καρκινογένεσης από τον 

TNFα μπορεί να καταστέλλεται από παρεμποδιστές του σε ασθενείς με χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα. 

      Ο TNFα, παραγόμενος από κακοήθη, μυελοειδή κύτταρα και πιθανώς άλλα κύτταρα στο μικροπεριβάλλον 

του όγκου, ενεργεί κατά κύριο λόγο μέσω του TNF  υποδοχέα  1 (TNF  receptor 1) με αυτοκρινή και παρακρινή 

τρόπο. Μία εξήγηση για τη συστατική έκφραση του παράγοντα από τα κακοήθη κύτταρα είναι η αυξημένη 

σταθερότητα του μεταγράφου του TNFα (Szlosarek et al. 2006). Κατά τα αρχικά στάδια της μελέτης του είχε 

αναγνωριστεί ως παράγοντας με αντικαρκινικές δράσεις μέσω πειραμάτων σε ποντίκια στα οποία είχε γίνει 

απαλοιφή Τ κυττάρων (Havell et al.1988). Σήμερα όμως η συσχέτισή του με τον καρκίνο τροποποιήθηκε  από 

την επιστημονική κοινότητα. Αποδείχθηκε ότι οι παραγόμενες ποσότητες ΤΝFα μπορούν να  προκαλούν 

περαιτέρω γενετική βλάβη σε κακοήθη κύτταρα, την ενίσχυση επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων και την 

επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετατροπή (EMT) (εικόνα 15; Balkwill et al. 2009).  
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Εικόνα 15: Η  λειτουργία του TNFa  σε μικροπεριβάλλον καρκίνου (Balkwill. 2009). 

    Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι τα πειράματα του Havell, στα οποία καρκινικές κυτταρικές σειρές  του 

πνεύμονα  εκκρίνουν τη βερσικάνη, μια πρωτεογλυκάνη της εξωκυττάριας ύλης που ενεργοποιεί τα μακροφάγα  

μέσω Toll- like υποδοχέων (TLR2 and TLR6)  για την παραγωγή του TNFα και της ιντερλευκίνης 6 (interleukin 

6, IL-6) (Havell et al.1988). Επιπλέον, στα πλαίσια  του μικροπεριβάλλοντος  του όγκου, προκαλείται αυξημένη 

έκφραση του  TNFα, άλλων κυτοκινών, χημειοκινών και CXC υποδοχέα χημειοκινών 4 από τα κακοήθη 

κύτταρα. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι αυτός ο συνδυασμός των κυτοκινών και χημειοκινών λειτουργεί 

και παράγεται και  από μυελοειδή κύτταρα στο μικροπεριβάλλον του όγκου  με σκοπό  πρώτον  να συμβάλλει  

στη διατήρηση του φαινοτύπου και των δράσεων των σχετιζόμενων με τον όγκο  μακροφάγων (M2) (εικόνα 

15), δεύτερον στην αναδιαμόρφωση της εξωκυττάριας ουσίας (ECM), τρίτον στη  διαφοροποίηση  αρχέγονων 

κυττάρων  μυελοειδούς-ενδοθηλιακής  προέλευσης και τέταρτον στο φαινόμενο θετικής ανατροφοδότησης της 

ύπαρξης της καρκινογένεσης δηλαδή  της αγγειογένεσης.  Επίσης, οι δράσεις  των  κυτοκινών και των 

χημειοκινών που επάγονται από τον TNFα, ενεργούν σε λεμφοκύτταρα δημιουργώντας ένα πρώιμο φαινόμενο 

τοπικής ανοσοκαταστολής (εικόνα 15). Το τελικό αποτέλεσμα  όλων αυτών των καταστάσεων είναι η 

πρωτογενής ανάπτυξη του όγκου, η διευκόλυνση δυνατότητας μετάστασής του και η ρύθμιση του βαθμού της 

διήθησης των λευκοκυττάρων και της αγγειογένεσης (Balkwill et al. 2009).  

 

 Ρυθμιστικά στοιχεία του γονιδίου στα μακροφάγα 

    Οι NF-κΒ θέσεις πρόσδεσης είχαν εντοπιστεί πολύ νωρίς στον υποκινητή του TNFα υποδεικνύοντας τη 

ρύθμιση του TNFα από τoν παράγοντα NF-κΒ, ενώ καμία  θέση του υποκινητή του TNFα δεν αντιστοιχούσε σε 

μοτίβο-αλληλουχία (consensus sequence) του NF-κΒ. Το φαινόμενο εξηγήθηκε πρόσφατα με τη δημιουργία 

θηλειών του  DNA του υποκινητή του TNFa  με κοντινά ρυθμιστικά στοιχεία ενός  άλλου τόπου που περιέχει 



 25 

λειτουργικές θέσεις πρόσδεσης NF-κΒ.  Άλλοι  παράγοντες  που εμπλέκονται στη ρύθμιση της μεταγραφής του 

γονιδίου του TNFα είναι τα μέλη  της οικογένειας NFAT και της οικογένειας των ρυθμιστικών παραγόντων 

IRF.  H συμμετοχή των IRF1 και IRF8 παραγόντων διεγείρουν τη μεταγραφή του TNFα ως απάντηση στην 

ιντερφερόνη γ όπως έχει διαπιστωθεί στην κυτταρική σειρά των μακροφάγων ποντικού   RAW264.7.  Επιπλέον, 

λειτουργικές   θέσεις πρόσδεσης IRF1  έχουν βρεθεί τόσο στα εγγύς όσο στα απομακρυσμένα τμήματα του 

υποκινητή του  TNFα, ενώ θέσεις IRF8 έχουν βρεθεί μόνο στο  εγγύς τμήμα  του υποκινητή του (Minematsu  et 

al. 2007;Vila-del Sol  et al. 2008). 

   H μεταγραφή του TNFα δεν καθορίζεται μόνο από τη συμβολή των παραγόντων που προαναφέρθηκαν αλλά 

και από αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως της ιντερλευκίνης 10 (IL-10). Η ιντερλευκίνη 10 έχει αποδειχθεί ότι 

καταστέλλει την πρόσδεση της RelA πρωτεΐνης (μέλος της οικογένειας NF-κB) σε περιοχές πρόσδεσης κΒ στον 

γενετικό τόπο TNFα αλλά και σε μία ποικιλία γονιδίων υπεύθυνα για την κωδικοποίηση προφλεγμονωδών 

κυτοκινών  με την υποσημείωση να εμπλέκονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του NF-κB (Shebzukhov  and  

Kuprash.  2011). 

 

ii) Ο γενετικός τόπος του E4F1 

 

 Δομή του E4F1 

 

   Είναι γνωστό ότι  τα προϊόντα του γονιδίου του  αδενοϊού Ε1Α  συνεργάζονται για να ενεργοποιήσουν in 

trans  μια ποικιλία ιϊκών (E1A, E1B, E2, E3 και Ε4) και κυτταρικών  (DNA πολυμεράση α, PCNA) γονιδίων τα 

οποία απαιτούνται για να δημιουργηθεί το κατάλληλο μικροπεριβάλλον  για την αντιγραφή του αδενοϊού Ε1Α.  

Για να εκτελέσει λοιπόν ο αδενοϊός αυτή τη λειτουργία του, στοχεύει μία σειρά μεταγραφικών παραγόντων 

ανάμεσα στους οποίους συμμετέχει ο μεταγραφικός παράγοντας Ε4F1  που  με τη σειρά του προσδένεται σε 

ρυθμιστικά στοιχεία του DNA ή συναρμολογείται στα προ-εναρκτήρια σύμπλοκα των υποκινητών που 

ρυθμίζονται  από τον αδενοϊό E1A. Έχει αποδειχθεί  σε μελέτες in vivo ότι  η ικανοποιητική μεταγραφή  των 

επαγόμενων γονιδίων από τον αδενοϊό Ε1Α  επιτυγχάνεται με την πρόσδεση του κυτταρικού μεταγραφικού 

παράγοντα  E4F1  σε δύο θέσεις μέσα στον Ε4 ενισχυτή  και σε μια λειτουργική σημαντική θέση τοποθετημένη  

ανοδικά του στοιχείου TATA του E4F1 απαραίτητη για τη μεταγραφική δραστηριότητα (Lee and Green. 1987). 

Όσον αφορά τη θέση πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα E4F1 στον υποκινητή είναι ένα τυχαίο 

επαναλαμβανόμενο στοιχείο που αποτελεί κρίσιμης σημασίας αλληλουχία στην απάντηση στον αδενοϊό E1A 

και αναγνωρίζεται  επιπλέον από την  ΑΤΜ  οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων (Van Dam et al. 1993).  Με 

αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν καθώς και με τις αλληλεπιδράσεις του παράγοντα με άλλες πρωτεΐνες όπως 

RASSF1, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα  πως ο υποκινητής E4F1 αποτελείται αποκλειστικά από πολλαπλές 

θέσεις πρόσδεσης του E4F1 και  ένα στοιχείο TATA  όπως κλασσικά όλοι οι υποκινητές. Επιπλέον, εκτιμώντας 

την ειδικότητα πρόσδεσης αυτού του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή του, έχει βρεθεί ότι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνεται στη μεταγραφή τουλάχιστον τεσσάρων πρώϊμων γονιδίων επαγόμενων από τον αδενοϊό  

αλλά όχι στη  μεταγραφή  όψιμων λυτικών ιϊκών γονιδίων. Σύμφωνα με την πιθανότητα αυτή, οι θέσεις 

πρόσδεσης του E4F1  είναι παρούσες  σε λειτουργικά σημαντικές περιοχές των E1a, E2 και Ε3 υποκινητών 

(εικόνα 16) με την πιο συντηρημένη θέση πρόσδεσης του E4F1 να είναι  «ACGT(A/C)AC» 
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Εικόνα 16 : Απεικόνιση του E4F1 υποκινητή (Lee and Green. 1987). 

   Η ουβικουιτινιλιωμένη εκφραζόμενη E4F1 πρωτεΐνη αρχικά αναγνωρίστηκε ως ένας ρυθμιζόμενος 

κυτταρικός μεταγραφικός παράγοντας από τον αδενοϊό που απαιτείται για την αντιγραφή του (Le Cam  et al. 

2004). Παρά  την εκτεταμένη μελέτη του, δεν είναι πλήρως κατανοητές οι λειτουργίες του και πρέπει  να 

διερευνηθεί λόγω της μεγάλης του ομολογίας με το αντίστοιχο γονίδιο στον ανθρώπινο οργανισμό. Το  γονίδιο 

E4F1  του ανθρώπου και του ποντικού βρίσκονται στα χρωμοσώματα 16p13.3 και 17 αντίστοιχα, περιέχοντας 

μια γονιδιωματική οργάνωση 14 εξονίων σε απόσταση περίπου 12kb (Fajas  et al. 2000; Rooney et al. 1998). 

Το γονίδιο  E4F1 κωδικοποιεί μία ουβικουιτινιλιωμένη   πρωτεΐνη  120kDa η οποία είναι δομικά  ομόλογη με 

την οικογένεια των μεταγραφικών παραγόντων GLI/Kruppel. Με την έκφραση του αδενοϊού, το πεπτίδιο αυτό 

αποικοδομείται  με τη διαδικασία της πρωτεόλυσης και παράγεται μία πρωτεΐνη 50 kDa  η οποία λειτουργεί ως 

μεταγραφικός ενεργοποιητής στον υποκινητή Ε4F1 (Nevins and J.R.1990). Αντίθετα το πεπτίδιο συνολικού 

μήκους, p120E4F   καταστέλλει τη μεταγραφή  απουσία  του αδενοϊού. Στην πραγματικότητα, ο αδενοϊός Ε1Α  

ρυθμίζει τη μεταγραφική δραστηριότητα και των δύο μορφών του E4F1  με την φωσφορυλίωση  σε κρίσιμα 

κατάλοιπα. Δομικά, το πεπτίδιο p120 E4F1 περιέχει έξι δακτυλίους ψευδαργύρου (zinc-fingers) οι οποίοι 

συγκεντρώνονται σε δύο περιοχές: δύο μοτίβα περιέχονται στο αμινοτελικό τμήμα του πεπτιδίου p50E4F  και 

τα υπόλοιπα ομαδοποιούνται στην κεντρική περιοχή της πολυπεπτιδικής αλυσίδας (436-568 αμινοξέα) 

p120E4F (εικόνα 17) (Fernandes and Rooney. 1997). 

 

 
Εικόνα 17: Σχηματική αναπαράσταση  του p120E4F  και του p50E4F (Fernandes and Rooney. 1997). 
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 Ο βιολογικός ρόλος του Ε4F1 και ο μηχανισμός δράσης του 

 

    Αρχικά, έχει επισημανθεί ότι η εκτοπική έκφραση  της πρωτεΐνης  120κDa E4F1  παρεμποδίζει τη μετάβαση 

από τη G1 στην S φάση του κυτταρικού κύκλου σε ποικίλες  κυτταρικές σειρές και αλληλεπιδρά με τις 

ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες pRB, p53 καθώς και με άλλες πρωτεΐνες που τα σηματοδοτικά τους  μονοπάτια 

συμπεριλαμβάνουν παράγοντες όπως το πεπτίδιο p14
ARF 

, το μέλος της Polycomb οικογένειας Bmi1 και το 

στόχο της p53, την πρωτεΐνη FHL2 (Fajas et al. 2000; Sandy et al.2000). Έχει βρεθεί ότι ο E4F1 αλληλεπιδρά 

με το γονιδιακό προϊόν FHL2/Dral το οποίο ρυθμίζει την πρόσδεση του E4F1 στην p53 (Paul et al. 2006). 

 

    Άλλες έρευνες υποδεικνύουν την ικανότητα της πρωτεΐνης των 120 kDa E4F1  να παρεμποδίζει την πρόοδο 

του κυτταρικού κύκλου μέσω της αλληλεπίδρασης με το πεπτίδιο p14
ARF 

(Rizos et al. 2003), να ευθύνεται για 

την αυξημένη έκφραση των καταστολέων  του κυτταρικού κύκλου p21
Cip1 

, p27
Kip1  

(Fernandes et al.1998) και  

για τη μεταγραφική σίγηση του γονιδίου της κυκλίνης Α2 (Fajas et al. 2001). Συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί 

σε βλαστοκύστες εμβρύων 3.5 ημερών E4F1
-/-

 που ήταν σημασμένες  με τη χρήση αντισώματος έναντι της 

σερίνης 10 της φωσφορυλιωμένης ιστόνης 3 (κοινού δείκτη των κυττάρων μετάφασης) ότι ήταν ανίκανες να 

εξέλθουν από τη διαδικασία της μίτωσης και  να παραμείνουν στο στάδιο της προμετάφασης με ενεργό το 

σημείο της μιτωτικής διαίρεσης (active spindle checkpoint).  Όπως γίνεται κατανοητό παρεμποδίζεται η έναρξη 

της ανάφασης (Hendzel et al. 1997) λόγω της αλληλεπίδρασης με την  ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη RASSF1A 

που παρεμβάλλεται και καταστέλλεται η δραστηριότητα της λιγάσης της Ε3 ουβικουιτίνης της καταλυτικής 

υπομονάδας Cdc20 του συμπλόκου APC/C  (Anaphase Promoting Complex/ Cyclosome) (Fenton et al. 2004; 

Ahmed-Choudhury et al. 2005). Γίνεται λοιπόν  σαφές πως ο παράγοντας E4F1 είναι απαραίτητος  για τη 

μετάβαση στην Μ φάση του κυτταρικού κύκλου σε κύτταρα εμβρύου, ανεξάρτητα από το ρόλο του ως 

μεταγραφικός παράγοντας. Επιπρόσθετα, διάφορες αναλύσεις σε βλαστοκύστες εμβρύων στα οποία είχε 

προηγηθεί αφαίρεση των αλληλομόρφων του συγκεκριμένου γονιδίου επιβεβαιώνουν τα παραπάνω με 

μιτωτικές ανωμαλίες, μη χρωμοσωματικό αποχωρισμό  και αυξημένη απόπτωση κυττάρων, καθιστώντας το 

γονίδιο συστατικά εκφραζόμενο στα αρχικά στάδια του εμβρύου.  

 

   Ακόμη, πρέπει να τονιστεί ότι  η αλληλεπίδραση E4F1 με το γονίδιο Bmi1 είναι καίριας σημασίας για τα 

πολυδύναμα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, χωρίς να κρίνονται απαραίτητα τα γονίδια INK4A/ARF  και p53 

στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Chagraoui et al. 2006). Από τα πρώτα στάδια διαφοροποίησης στο 

αιμοποιητικό σύστημα, έχει βρεθεί πως το γονίδιο E4F1 μπορεί να αναπληρώσει τις ιδιότητες της 

απενεργοποίησης του γονιδίου Bmi1 στα ηπατικά κύτταρα, παρέχοντας τη δυνατότητα γένεσης και 

πολλαπλασιασμού των  αρχέγονων μυελοειδών κυττάρων (Lessard and Sauvageau. 2003). Το γονίδιο E4F1  

θεωρείται  καταστολέας του κυτταρικού πολλαπλασιασμού αλλά και αλληλεπιδρών παράγοντας με το  μέλος 

της Polycomb οικογένειας-Bmi1, που διαθέτει τις αντίθετες ιδιότητες στα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα ώστε 

μέσω της αλληλεπίδρασής τους να επέρχεται η ισορροπία. Η σπουδαιότητα αυτής της αλληλεπίδρασης φαίνεται 

στον κυτταρικό κύκλο με το γεγονός ότι η πρωτεΐνη Bmi1 μπορεί να αλλάξει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

παράγοντα E4F1 και των πρωτεϊνών που συσχετίζονται με τους μικροσωληνίσκους που διασφαλίζουν τον 

αποχωρισμό των χρωμοσωμάτων  και την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου. Ωστόσο, είναι ωφέλιμο να 

αναφερθεί ότι το γονίδιο Bmi1 εμπλέκεται σημαντικά στην αυτόανανέωση νευρικών βλαστικών κυττάρων, σε 

μετά-εμβρυϊκά και όχι εμβρυϊκά στάδια μέσω στόχευσης καταστολέων όπως p16/p19 (Fasano et al. 2007). 

 

    Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το γονίδιο E4F1 παίζει σπουδαίο ρόλο στην ομοιόσταση   των επιδερμικών 

βλαστικών κυττάρων. Συγκεκριμένα η απενεργοποίηση του γονιδίου E4F1 στο δέρμα ή στο βασικό στρώμα 

των επιδερμικών κυττάρων δημιουργεί υπερπλασία στο επιθήλιο των τριχών, αλλαγές στην κερατοειδή 

διαφοροποίηση  με αποτέλεσμα την απώλεια κυττάρων στην επιδερμίδα και σοβαρών εγκολπώσεων (εικόνα 

18) (Lacroix et al. 2010). 
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Εικόνα 18: Η σηματοδότηση του E4F1 για την αυτόανανέωση και διατήρηση επιδερμικών κυττάρων (Caramel et al. 

2010). 

    Σε μία άλλη μελέτη, έχει ανακαλυφθεί ότι ο παράγοντας E4F1 είναι απαραίτητος για την επιβίωση των 

μυελικών λευχαιμικών κυττάρων και οι δραστηριότητές του μπορούν να έχουν θεραπευτικό ενδιαφέρον. Σε 

ποντίκια στα οποία είχε γίνει απαλοιφή του γονιδίου CDKN2A, γονίδιο υπεύθυνο για την κωδικοποίηση του 

παράγοντα Ink4a/Arf, αναπτύχθηκε  ένα ιστιοκυτικό σάρκωμα (Hystiocytic Sarcoma, HS) δηλαδή ένας 

καρκίνος μονοκυτταρικής-μακροφαγικής προέλευσης και όχι Β ή Τ λεμφώματα. Η αδρανοποίηση του 

μεταγραφικού παράγοντα E4F1 προκαλούσε θάνατο μόνο των καρκινικών κυττάρων όχι των υγιών 

μακροφάγων με περαιτέρω συνέπεια τις μιτοχονδριακές επιπλοκές, το οξειδωτικό στρες με την αυξημένη 

παραγωγή ριζών οξυγόνου και την κατάληξη στην αυτοφαγία. Η σπουδαιότητα του παράγοντα στη μυελοειδή 

λευχαιμική σειρά συμπληρώνεται από το γεγονός ότι υπερεκφράζεται σε αυτά τα δείγματα, τονίζοντας τη 

σημασία του για επιβίωση (Hatchi et al. 2011). 

    Τέλος, υποστηρίζεται ότι το E4F1 εμπλέκεται όχι μόνο στα βήματα κυτταρικού κύκλου για σωματικά, 

εμβρυϊκά κύτταρα αλλά και στη διαδικασία της καρκινογένεσης. Ο παράγοντας αυτός αλληλεπιδρά με ιϊκές 

ογκοπρωτεΐνες όπως E1A13S, GAM1και HBX και έχει πιστοποιηθεί η συμμετοχή του σε μονοπάτια 

ογκογένεσης, που συμμετέχουν  οι πρωτεΐνες  του ρετινοβλαστώματος (Rb) και η p53. Όπως έχει αποδειχθεί, η 

αδρανοποίηση της Rb  μειώνει τις αντιπολλαπλασιαστικές ικανότητες του παράγοντα E4F1 (Fajas et al. 2000) 

ενώ εμπλέκεται στο μονοπάτι της p53 σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι, αν και συχνά η ουβικουιτινιλίωση 

συσχετίζεται άμεσα με την αποικοδόμηση των πρωτεϊνών, η ουβικουιτινιλίωση σε κατάλοιπα λυσίνης (K320-

321) της p53 που διαμεσολαβείται από τον παράγοντα E4F1 οδηγεί απλώς σε διακοπή του κυτταρικού κύκλου  

μέσω ενεργοποίησης των γονιδίων p21, της κυκλίνης G και δεν επηρεάζει την έκφραση του προ-αποπτωτικού 

γονιδίου Noxa (εικόνα 19) (Le Cam et al. 2006; Ian Hammond-Martel et al. 2012). Συγκεκριμένα η περιοχή 

γύρω από το μοτίβο του τέταρτου  δακτυλίου ψευδαργύρου του πεπτιδίου p120E4F προσδένεται στα τελευταία 

κατάλοιπα του κεντρικής περιοχής της p53 (256-294 αμινοξέα), χωρίς να επηρεάζεται η ικανότητα της 

συνενεργοποίησης του ογκοκαταστολέα in vivo (Wang et al. 1993). Επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι  τα 

γονίδια που διαμεσολαβούν για τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου δε ρυθμίζονται από τις συντηρητικές θέσεις 

πρόσδεσης της p53 αλλά από τις θέσεις του E4F1. Επιπλέον, υποστηρίζεται η σπουδαιότητα του παράγοντα 

E4F1 με την ιδιότητα της ουβικουιτινιλίωσης,  αφού  η  επαγωγή της έκφρασης p21 είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, 

ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα της πρωτεΐνης της p53. Έτσι συμπεραίνουμε ότι μια προσωρινή διακοπή στη 

φάση G1 του κυτταρικού κύκλου, όπως προκαλείται από ήπια βλάβη ή στρες, επιτρέπει στα κύτταρα να 
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επιβιώσουν με ασφάλεια έως ότου η βλάβη  επιλυθεί (Vousden and Prives. 2009). Συνοψίζοντας, η p53 

πρωτεΐνη μπορεί να λειτουργεί ως συμπαράγοντας με το πεπτίδιο p120E4F για να ρυθμίζει τη διαφορετική 

αναγνώριση των θέσεων  πρόσδεσης για E4F πρωτεΐνες ή να συσχετίζεται με το πεπτίδιο p120E4F για να 

ενισχύει την παρουσία άλλων παραγόντων μέσα σε ένα μεταγραφικό σύμπλοκο. Πρόσφατα αποτελέσματα 

δείχνουν  ότι ο παράγοντας συμμετέχει σε διάφορα μονοπάτια ογκογένεσης, στα οποία αλληλεπιδρά άμεσα με 

ογκοκαταστολείς ή ογκογονίδια όπως HNF1, RASSF1, SMAD4 και HMGA2, τα οποία είναι ανεξάρτητα των 

σηματοδοτήσεων του Rb και του p53 κατά την ανάπτυξη καρκίνου. 

 
Εικόνα 19: H ρύθμιση του γονιδίου p53  μέσω της δραστικότητας της ουβικουιτινιλίωσης του E4F1  (Jain and Barton.  

2009) 

    Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ουβουικιτιλιωμένες p53 μορφές που είναι επαγόμενες με τη δράση της  λιγάσης 

Hdm2 βρίσκονται κυτταροπλασματικά, σε αντίθεση με τις ουβουικιτιλιωμένες μορφές που έχουν ενεργοποιηθεί 

από τον παράγοντα  E4F1  που  βρίσκονται στενά συνδεδεμένες με τη χρωματίνη, εικάζοντας ότι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνονται στη μεταγραφή. 

 

     Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η περιοχή του παράγοντα E4F1 (30-80 αμινοξέα) που 

απαιτείται για τη δραστικότητά του ως Ε3 λιγάση ουβικουιτίνης παρουσιάζει ομοιότητες με την E3 λιγάση  

σουμοϋλίωσης (SUMO) RanBP2. Με αυτό τον τρόπο   δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ο παράγοντας 

E4F1 να λειτουργεί και ως λιγάση Ε3 σουμοϋλίωσης in vivo κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ή 

υποστρώματα. Εξάλλου,  κάποια μοτίβα (domains) των λιγασών E4F1 και RanBP2 προέρχονται από κοινό 

πρόγονο αλλά έχουν εξελιχτεί είτε για ουβικουιτινιλίωση είτε για σουμoϋλίωση, μία κατάσταση που 

παρατηρείται στα μοτίβα των λιγασών RING τύπου Ε3. 

 

   Τέλος, ο E4F1  θεωρείται ένα γονίδιο που ανταποκρίνεται στα οιστρογόνα μέσω του υποδοχέα ERα και 

ευθύνεται για την καταστολή του πολλαπλασιασμού των αγγειακών μυϊκών κυττάρων,  προστατεύοντας  τις 

γυναίκες  από αθηροσκληρωτικές αλλαγές (Nakamura et al. 2004). 
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 Συσχέτιση της επιγενετικής τροποποίησης  μέσω E4F1 με άλλες 

    Όσον αφορά τη συσχέτιση  της επιγενετικής τροποποίησης  (της ουβικουιτινιλίωσης από τον E4F1) με άλλες, 

η ουβικουιτινιλίωση από τον παράγοντα Ε4F1 συμβαδίζει με ακετυλίωση από τον παράγοντα CBP στη λυσίνη 

373 όπως αποδείχθηκε από την έκθεση κυτταρικής σειράς σε ιοντίζουσα ακτινοβολία σε πειράματα του Kong 

(Kong et al. 2001)  και ανταγωνίζεται με την ακετυλίωση από τον παράγοντα CBP/p300-associated factor 

(PCAF) που οδηγεί είτε σε διακοπή του κυτταρικού κύκλου είτε σε κυτταρικό θάνατο (Di Stefano et al. 2005; 

Knights et al. 2006). Ενδιαφέρον δεδομένο αποτελεί το γεγονός ότι η ακετυλίωση και η ουβικουιτινιλίωση 

αποτελούν δύο μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις που ενεργοποιούν το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53, αλλά 

τα γονίδια που στοχεύουν είναι διαφορετικά (Yang and Seto. 2008). Σαφώς η ανάλυση των παραπάνω 

φαινομένων βρίσκεται σε συμφωνία με «το μετα-μεταφραστικό κώδικα» (“posttranslational code”)  που έχει 

προταθεί για το γονίδιο p53 (Chuikov et al. 2004). 

 

Εικόνα 20: p53 ουβικουιτινιλίωση στους υποκινητές των γονιδίων στόχων. Το ετεροδιμερές p53/E4F1 αναγνωρίζει 

επιλεκτικούς υποκινητές όπως p21 (Hirano and Ronai. 2006). 

 

    Ωστόσο, η επιλογή για διακοπή του κυτταρικού κύκλου ή της απόπτωσης εξαρτάται από το αν τα χαμηλά 

επίπεδα της p53 μπορούν να ευνοήσουν την αναστολή της ανάπτυξης  ή τα υψηλότερα επίπεδα υπερισχύουν με 

το προεπιλεγμένο μονοπάτι απόπτωσης   (εικόνα 21) (Laptenkoand Prives. 2006). Ωστόσο η ρύθμιση της p53 

από αυτές τις τροποποιήσεις εξαρτάται από τον ιστό, το περιβάλλον, το χρόνο ή την παρουσία συμπαραγόντων 

που ρυθμίζουν τη δραστηριότητά της. 
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Εικόνα 21: Διαφορετική ρύθμιση των  γονιδίων στόχων  της p53 (Aylon  and Oren .2007)  

   Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι υπάρχει μία περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιγενετικών 

τροποποιήσεων στην  χρωματίνη του p53 (εικόνα 22) και των προσδενόμενων παραγόντων. Οι συνδεδεμένες 

μη ομοιοπολικά πρωτεΐνες στην p53 επιφέρουν ποικίλες δράσεις  με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ή την 

καταστολή των γονιδίων στόχων. 

 

Εικόνα 22: Eπιλεκτική επίδραση των p53 τροποποιήσεων. Οι περιοχές της p53 πρωτεΐνης απαρτίζονται από την περιοχή Ι 

μεταγραφικής ενεργοποίησης (transcriptional activation domain I,TAD 1), την περιοχή 2 μεταγραφικής ενεργοποίησης 

(transcriptional activation domain II, TAD II), την περιοχή προλίνης (PP), την περιοχή πρόσδεσης (DNA-binding core), την 

περιοχή του προσδέτη (L), την περιοχή τετραμεροποίησης (Tet) και το καρβοξυτελικό τμήμα πλούσιο σε κατάλοιπα λυσίνης. 

Απεικονίζονται οι διάφορες τροποποιήσεις (ανάμεσα στις οποίες η ουβικουιτινιλίωση)ως απάντηση στην ενεργοποίηση του 

p53 (Aylon  and Oren . 2007). 
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iv) Ο γενετικός τόπος του υποδοχέα 1 της αδιπονεκτίνης 

 

 Mοριακή δομή της αδιπονεκτίνης  και των υποδοχέων της 

 

   Τα μονομερή της αδιπονεκτίνης έχουν ένα αμινοτελικό “collagen-like domain” και ένα καρβοξυτελικό 

“globular domain” που δημιουργεί τριμερή, εξαμερή και πολυμερή  αδιπονεκτίνης (Kadowaki et al.2006). Τα 

πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους και οι τριμερείς μορφές της αδιπονεκτίνης, που περιλαμβάνουν το 

καρβοξυτελικό “globular domain”, συνιστούν τον πληθυσμό της  κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης  στο πλάσμα, 

ακόμα και στις χαμηλές συγκεντρώσεις της ( Fruebis et al. 2001; Yamauchi et al. 2001). 

 

   Το γονίδιο του υποδοχέα 1 της αδιπονεκτίνης κωδικοποιεί ένα υποδοχέα υψηλής συγγένειας για το 

καρβοξυτελικό “globular domain” της αδιπονεκτίνης  ενώ το γονίδιο  του υποδοχέα  2 της αδιπονεκτίνης 

κωδικοποιεί ένα υποδοχέα που προσδένει τόσο μακριές όσο και κυκλικές μορφές της ορμόνης της 

αδιπονεκτίνης. Η κατανομή του υποδοχέα 1 είναι άφθονη στους ιστούς των σκελετικών μυών ενώ ο άλλος  

κυριαρχεί στο ήπαρ. Οι αμινοξικές αλληλουχίες τους δείχνουν ότι οι υποδοχείς αυτοί της αδιπονεκτίνης 

αποτελούν ενσωματωμένες  διαμεμβρανικές πρωτεΐνες αγκυροβολήμενες στη μεμβράνη με το αμινοτελικό 

άκρο τους να βρίσκεται  εσωτερικά και το καρβοξυτελικό τους  άκρο εξωτερικά αντίθετα με την αντίστοιχη 

δομή των υποδοχέων που είναι συζευγμένοι με G πρωτεΐνες. Τελευταία πρόσφατα πειραματικά δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι το κυτταροπλασματικό τμήμα του υποδοχέα 1 της αδιπονεκτίνης αλληλεπιδρά  με το  

ομόλογο τμήμα pleckstrin της πρωτεΐνης προσδέτη, APPL1 ( Mao et al. 2006). 

 

    Σχετικά με την κατανομή τους, είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα Τ κύτταρα αποθηκεύουν αυτούς τους 

υποδοχείς σε ενδοκυττάρια διαμερίσματα στα οποία συνεκφράζονται ρυθμιστικά ανοσολογικά μόρια όπως 

CTLA-4  και TIRC-7  μέσα σε κυστίδια κλαθρίνης (Wilk  et al. 2011). Αυτή η συνέκφραση οδηγεί στη μείωση 

της επέκτασης των αντιγονοπαρουσιαστικών Τ κυττάρων, στην αυξημένη απόπτωσή τους καθώς και στη 

μειωμένη παραγωγή κυτοκινών ως απόκριση στην αντιγονοπαρουσίαση. Ωστόσο, οι μηχανισμοί με τους 

οποίους η αδιπονεκτίνη καταστέλλει τη λειτουργία των μακροφάγων δεν είναι πλήρως γνωστοί. Ένα σημαντικό 

πείραμα που έχει συμπληρώσει πολλά δεδομένα προς αυτή την κατεύθυνση  αποδεικνύει πως η αδιπονεκτίνη 

μπορεί να προκαλεί την αύξηση της παραγωγής του TNFa στα μακροφάγα μέσω του μονοπατιού ERK/Egr1 

στο οποίο συμμετέχει ο μεταγραφικός παράγοντας  NF-κB (Park et al. 2007). Όπως γίνεται σαφές η παραγωγή  

του TNFα οδηγεί στην αυξημένη έκφραση της ιντερλευκίνης 10 και στην παρεμπόδιση  της παραγωγής των 

κυτοκινών από το σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγεται με τη χρήση LPS στα μακροφάγα. 

 

 Ο βιολογικός ρόλος του υποδοχέα 1 της αδιπονεκτίνης. 

 

    Οι ανακαλύψεις της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα των 

μεταβολικών ασθενειών. Τα κύτταρα του λιπώδους ιστού  είναι εκείνα που  παράγουν τις δύο πρωτεΐνες που 

στη συνέχεια απελευθερώνονται στην κυκλοφορία. Παρόλο που ο βιολογικός ρόλος της αδιπονεκτίνης  δεν έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως, κλινικά και πειραματικά δεδομένα τονίζουν πως τα χαμηλά της επίπεδα στο πλάσμα 

ευθύνονται για την παθογένεια στην αντίσταση της ινσουλίνης, στον διαβήτη τύπου 2 και σε καρδιαγγειακά 

νοσήματα τα οποία κλινικά είναι σχετικά.  

     Είναι χαρακτηριστικό πως η αδιπονεκτίνη κυκλοφορεί σε πολλαπλές μορφές  συμπεριλαμβανομένων των 

μορφών υψηλού μοριακού βάρους όπως παρατηρείται στα όργανα των μυών και του ήπατος. Έχει αποδειχθεί 

επίσης πώς η αδιπονεκτίνη αναστέλλει τη διάχυση μονοκυττάρων στα αορτικά ενδοθηλιακά κύτταρα, έχει 

πιθανή αντιαθηροσκληρωτική  δράση και οι δραστηριότητές της είναι ευαίσθητες στην ινσουλίνη. Μία πιθανή 

γενετική αιτιολογία αυτών των φαινόμενων  είναι η δυνατότητά  της  να αυξάνει τα επίπεδα λιπαρών οξέων στο 

πλάσμα τα οποία οδηγούνται  στη συνέχεια για οξείδωση στους μύς (Fruebis et al. 2001). Συγκεκριμένα σε 

πειράματα με ποντίκια που ήταν ανθεκτικά στην ινσουλίνη και τους είχε χορηγηθεί αδιπονεκτίνη,  

παρουσιάστηκε αυξημένος καταβολισμός των λιπιδίων με συνέπεια μειωμένα ποσοστά τριγλυκεριδίων και  
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αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αντίθετα, σε πειράματα στα οποία τα ποντίκια είχαν εκτεθεί σε αγωγή 

υψηλών λιπαρών και  είχαν υποστεί έλλειψη αδιπονεκτίνης, υποστηρίχτηκε  η άποψη πως η αδιπονεκτίνη 

προστατεύει τον οργανισμό από την αντίσταση στην ινσουλίνη (Guerre-Millo. 2007). Πρόσφατα πειραματικά 

δεδομένα σε ποντίκια με έλλειψη της παραπάνω ορμόνης έχουν υπογραμμίσει το νέο ρόλο  της να παρεμποδίζει 

τη δημιουργία θρόμβων και έτσι να προστατεύει την καρδιά σε περιπτώσεις περιστατικών ισχαιμίας- 

επαναιμάτωσης. Τέλος, η αδιπονεκτίνη είναι μία αδιποκίνη με πιθανές αντιφλεγμονώδεις δράσεις και έτσι 

εξηγούνται με ασφάλεια οι ασθένειες που εμφανίζονται στο ήπαρ διαμεσολαβούμενες από τη δράση των  

μακροφάγων (Kupffer cells).  

 

      Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως με τη χρόνια έκθεση  του οργανισμού στην αιθανόλη, ευαισθητοποιείται 

η  ενεργοποίηση της δράσης  των ηπατικών  μακροφάγων  από το λιποπολυσακχαρίτη  (LPS), οδηγώντας  σε 

αυξημένη παραγωγή του TNFa αλλά και ριζών οξυγόνου. Η αδιπονεκτίνη μπορεί να κανονικοποιήσει τη 

σηματοδότηση που διεγείρεται από τον TLR4 υποδοχέα στα ηπατικά μακροφάγα έπειτα από έκθεση στην 

αιθανόλη, συνεισφέροντας στην ηπατοπροστατευτική δράση της αδιπονεκτίνης στην εξέλιξη της αλκοολικής 

νόσου (Huang et al. 2007). Ενώ όμως οι μηχανισμοί με τους οποίους η αδιπονεκτίνη καταστέλλει την TLR4 

σηματοδότηση δεν έχουν κατανοηθεί, έχουν γνωστοποιηθεί με πλήρη σαφήνεια οι μοριακοί μηχανισμοί με τους 

οποίους η αδιπονεκτίνη καταστέλλει την επαγώμενη παραγωγή TNFa από LPS σε κυτταρική σειρά 

μακροφάγων. Δύο σηματοδοτικά μονοπάτια έχουν αναγνωριστεί ότι απαιτούνται για τη δραστηριότητα της 

αδιπονεκτίνης, για τη μεταγραφή της αντιφλεγμονώδους κυτοκίνης-ιντερλευκίνης 10. Το πρώτο σηματοδοτικό 

μονοπάτι απαρτίζεται από τους παράγοντες NF-κΒ και  Egr1που οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή του TNFa και  

το δεύτερο μονοπάτι εξαρτάται από την ERK1/2 και την πρωτεϊνική κινάση Α (PKA) που είναι υπεύθυνες για 

την αύξηση της φωσφορυλίωσης του παράγοντα CREB (c-AMP response element-binding protein), ο οποίος 

επιδρά μέσω του στοιχείου CRE στον υποκινητή της ιντερλευκίνης 10 (Park et al. 2007). 

 

 Μηχανισμός δράσης 

 

   Ο καλύτερα χαρακτηρισμένος μοριακός μηχανισμός  που εμπλέκεται στις μεταβολικές και αγγειακές δράσεις 

της αδιπονεκτίνης πυροδοτείται από τη διέγερση του καταρράκτη μεταγωγής σήματος της ΑΜΡ κινάσης 

(εικόνα 23). Τα σηματοδοτικά μονοπάτια της αδιπονεκτίνης απαρτίζονται τουλάχιστον από δύο υποδοχείς 

(AdipoR1και AdipoR2). Η απενεργοποίηση της 5΄ AMP ενεργοποιημένης κινάσης στους μυς και στο ήπαρ 

αποκλείει την επίδραση της αδιπονεκτίνης στην οξείδωση των λιπαρών οξέων στους μυς καθώς και της 

παραγωγής των γλυκοκορτικοειδών στο ήπαρ. Σε αντιδιαστολή η ενεργοποίηση της σηματοδότησης από την 

κινάση AMP που επηρεάζεται από τα ποσοστά της αδιπονεκτίνης στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα, 

ευθύνεται για την αντιαποπτωτική της δράση και διεγείρει την παραγωγή ριζών νιτρικού οξέος σύμφωνα με το 

μοντέλο της καρδιάς σε κατάσταση ισχαιμίας-επαναιμάτωσης.  

 
Εικόνα 23: Σχηματική αναπαράσταση της ρύθμισης της αδιπονεκτίνης  με τους μηχανισμούς αγγειακών και 

μεταβολικών επιδράσεων (Guerre-Millo. 2008). 
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 Ρύθμιση της ενεργότητας της αδιπονεκτίνης 

 

    Η βιολογική ενεργότητα της αδιπονεκτίνης εξαρτάται από τη βιοδιαθεσιμότητα των κυκλοφορούντων 

μορφών της και τη λειτουργική ικανότητα των υποδοχέων της. Υποστηρίζεται ότι η έκφραση και των δύο 

υποδοχέων (AdipoR1και AdipoR2) που συνδέονται με την ΑΜΡ κινάση  στους μυς και στο ήπαρ συσχετίζονται 

αντίστροφα με τα επίπεδα της ινσουλίνης στο πλάσμα κατά τη διάρκεια σιτισμού ενώ  παρουσιάζουν ραγδαία 

μείωση σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που είναι παχύσαρκα (Tsuchida et al. 2004). Μελέτες  που 

διερευνούν τους μηχανισμούς που ενέχονται σε αυτή τη ρύθμιση  δείχνουν ότι η παραγωγή της αδιπονεκτίνης 

είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που ρυθμίζεται  τόσο σε επίπεδο γονιδιακής έκφρασης, όσο και σε 

επίπεδο απελευθέρωσης και σχηματισμού των πολυμερών μορφών της. Παρά το πλήθος δεδομένων που έχουν 

συσσωρευτεί, η επιστημονική κοινότητα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα έρευνας πάνω σε αυτή την  

ορμόνη εφόσον τα σηματοδοτικά μονοπάτια και η ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων  της  σε ιστούς   δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. 

 

iii) Ο   γενετικός τόπος του Arrestin beta 1 

 

 Μηχανισμός δράσης 

 

     Είναι γνωστό ότι το γονίδιο Αrrestin beta 1 διαδραματίζει σημαντικούς ρόλους στην λειτουργία των  

υποδοχέων με 7 διαμεμβρανικές έλικες (7-TMR), προκαλώντας την απευαισθητoποίηση των υποδοχέων και 

την εσωτερίκευσή τους (Lefkowitz et al. 2006). Έχει προταθεί ότι το γονίδιο αλληλεπιδρά και με υποδοχείς  με 

υποδοχείς  που δεν έχουν 7 διαμεμβρανικές έλικες (non-7-TMR)  όπως τον αυξητικό παράγοντα της ινσουλίνης, 

τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα και τους υποδοχείς ινσουλίνης (Dalle et al. 2001). Μία ξεχωριστή του 

λειτουργία αφορά τον τρόπο που επηρεάζει τον μεταβολισμό μέσω της αλληλεπίδρασης του γονιδίου Αrrestin 

beta 1 με τον υποδοχέα του TNFα. Συγκεκριμένα αυτή η αλληλεπίδραση ευθύνεται για τη  διέγερση της  

λιπόλυσης στα 3T3-L1 λιποκύτταρα. Είναι αποδεδειγμένο ότι η πρωτεΐνη Αrrestin beta 1 σχετίζεται με τον 

παράγοντα TRAF2 (TNFα- υποδοχέα συνδεδεμένου παράγοντα 2) που  διεγείρει την έντονη  φωσφορυλίωση 

στο κατάλοιπο τυροσίνης της  υπομονάδας  Gαq/11 με αποτέλεσμα την αύξηση της δραστηριότητά της (εικόνα 

24). Με πειράματα γενετικής απαλοιφής σε ποντίκια για  το γονίδιο  Αrrestin beta1 έχει βρεθεί  ότι η εμπλοκή 

του  TNFα  είναι σημαντική  επειδή  όταν αναστέλλεται η δραστηριότητά του παρεμποδίζεται η επαγόμενη  

φωσφορυλίωση της  υπομονάδας Gαq/11  λόγω  καταστολής της δραστηριότητάς της κινάσης Src (εικόνα 24). 

Ο TNFα διεγείρει τη λιπόλυση και  η απενεργοποίηση του γονιδίου Αrrestin  beta 1 παρεμποδίζει τις επιδράσεις 

του TNFα  να διεγείρει την ενεργοποίηση  τη σηματοδότησης  ERK και  την  απελευθέρωση της γλυκερόλης. 

Επίσης ο TNFα οδηγεί στην αυξημένη έκφραση των προφλεγμονωδών γονιδίων μέσω σηματοδότησης JNK και 

καταστέλλεται η σηματοδότηση αυτή με απαλοιφή του  Arrestin beta 1. Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα  από 

την αλληλεπίδραση των  δύο γονιδίων είναι: 1) το τριμερές σύμπλοκο της συνιστώσας q/11της G-πρωτεΐνης και 

της πρωτεΐνης Αrrestin   beta 1  να λειτουργούν  ως σηματοδοτικά μόρια στον καταρράκτη δράσης του   TNFα, 

2) τη  διέγερση του ERK μονοπατιού και την  ενεργοποίηση της λιπόλυσης 3) τη συνεργιστική δράση του 

γονιδίου Αrrestin  beta 1 και της υπομονάδας Gαq/11 για την επαγωγή δράσης του γονιδίου  TNFα που 

ευθύνεται με τη σειρά του για την ενεργοποίηση της κινάσης της 3 φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης και  έκφραση των 

γονιδίων που εμπλέκονται στη φλεγμονή. 
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Εικόνα 24: Σχηματική απεικόνιση σηματοδότησης του TNFa με τη διαμεσολάβηση της πρωτεΐνης  Arrestin beta 1 

(Kawamata et al. 2007). 

 Ο βιολογικός ρόλος του Arrestin beta 1 

   Από πολλές μελέτες έχει επιβεβαιωθεί ότι ποντίκια ανεπαρκή στο γονίδιο  Arrestin beta 1 (Arrb1) είναι πολύ 

πιο ανθεκτικά στην  αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα, ενώ η υπερέκφρασή του  ευθύνεται για την αυξημένη 

ευαισθησία σε αυτή την ασθένεια. Ακόμη, CD4
+ 

Τ κύτταρα από ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν 

πολύ υψηλότερη έκφραση Arrb1 σε σχέση με τα κύτταρα που η  απαλοιφή του γονιδίου   Arrb1 προκαλεί  

αύξηση της απόπτωσής  τους  με την απόσυρση των κυτοκινών. Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι το γονίδιο 

Αrrestin  beta 1 είναι ζωτικής σημασίας για  την κυτταρική επιβίωση των Τ βοηθητικών κυττάρων και είναι 

ένας παράγοντας  ευαισθησίας  εντοπισμού των αυτοάνοσων νοσημάτων (Shi et al. 2007) .  

    Κατανοώντας τη σημασία του ως θεραπευτικού στόχου, δύο σχετικά πρόσφατες ανακαλύψεις δείχνουν ότι η  

σηματοδότηση από υποδοχείς συζευγμένους με G πρωτεΐνη (the heptaelical G protein-coupled receptors, 

GPCRs) είναι πολύ πιο σύνθετη από ότι παραδοσιακά οραματίστηκε. Το σπουδαιότερο σε  αυτή τη 

σηματοδότηση  περιλαμβάνει την εμπλοκή του γονιδίου Arrestin beta 1 να απευαισθητοποιεί μια μικρή 

οικογένεια  υποδοχέων συζευγμένων με G πρωτεΐνη αποκαλύπτοντας το φαινόμενο της κατευθυνόμενης 

σηματοδότησης από τον προσδέτη  (Luttrell et al. 2002). Με αυτό τον τρόπο λοιπόν γίνεται φανερή  η εμπλοκή 

του γονιδίου αυτού στην ανάπτυξη, στην αναγέννεση ιστών, στη λειτουργία φωτοϋποδοχέων, στη συμπεριφορά 

με τη ρύθμιση του υποδοχέα της ντοπαμίνης, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στα φαινόμενα υπερπλασίας και 

υπερτροφίας αγγείων, στη σκελετική αναδιαμόρφωση, στη χημειοταξία ,στην ανοσολογική απόκριση, στη 

μεταβολική ρύθμιση και στην ανάπτυξη καρκίνου (Luttrell et al. 2010). Τέλος, θα ήταν παράλειψη  αν δεν 

γινόταν αναφορά στο λειτουργικό ρόλο της πρωτεΐνης ως διαμεσολαβητή στην κυτταρική διαδικασία της 

μετάστασης όγκων. Το σύμπλοκο  προσταγλανδίνης Ε/Arrestin beta 1/c-Src  του σηματοδοτικού μονοπατιού 

EGFR διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνεργοποίηση της προσταγλανδίνης Ε, επιτρέποντας τη μετάσταση 

(Buchanan et al. 2006). 
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v) Ο γενετικός τόπος του P2X4-P2X7  

 

    Το εξωκυττάριο μόριο τριφωσφορικής αδενοσίνης (triphosphate-5-adenosine, ATP) είναι ένα σηματοδοτικό 

μόριο που επιδρά σε βιολογικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της ανοσολογικής ρύθμισης, της 

απόπτωσης, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της νευρομεταβίβασης διεγερτών (Khakh  and North. 2006). 

Οι P2X υποδοχείς είναι κανάλια μεταφοράς κατιόντων που λειτουργούν με τη δράση του εξωκυττάριου ATP 

και οι επτά υπότυποι του συνδέονται ώστε να δημιουργούνται   ομοτριμερείς και ετεροτριμερείς υποδοχείς. Η 

δημιουργία ετερομερών των υποδοχέων προφανώς μπορεί να αλλάξει τις λειτουργικές και φαρμακολογικές 

δραστηριότητες των P2X  υποδοχέων. Όσον αφορά  τη δημιουργία  ομοτριμερών σχηματισμών, έχει αποδειχθεί  

ότι οι  δύο υποδοχείς συνυπάρχουν ενδογενώς σε ποικίλους ιστούς (Nicke. 2008; Boumechache et al. 2009).  

 

     Οι P2X4 και P2X7 υποδοχείς συνεκφράζονται στα ενδοθηλιακά, στα επιθηλιακά και στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα σε  κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος οι P2X7 υποδοχείς 

συνεκφράζονται με ένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους, τον υποδοχέα P2X4, όπως έχει βρεθεί στη 

νευροπαθολογία του πόνου (Bowler et al. 2003; Xiang  and Burnstock. 2005). Το ετερομερές που δημιουργείται 

από τον P2X4 και τον P2X7 έχει  κοινές ιδιότητες  με τους αντίστοιχους για το κάθε γονίδιο ταυτομερικούς 

υποδοχείς. Στην περίπτωση του ομοτριμερούς η συνέκφραση των δύο διαφορετικών υπομονάδων σχηματίζει 

υποδοχείς  με ιδιότητες διαφορετικές έπειτα από την έκφραση της κάθε υπομονάδας ξεχωριστά. Ωστόσο, η 

αλληλεπίδρασή τους στην περίπτωση ετερομερούς  αλλάζει τα επακόλουθα σηματοδοτικά μονοπάτια  όπως για 

παράδειγμα των πρωτεϊνικών κινασών που σχετίζονται με μιτογόνα (mitogen-activated protein kinases, 

MAPKs), την μετατόπιση  της φωσφατιδυλοσερίνης και τη σύζευξή τους με ABC  μεταφορείς (Marty  et al. 

2005). 

 

 Βιολογικός ρόλος  και μηχανισμός δράσης του P2X4 υποδοχέα 

 

    Όσον αφορά  τον υποδοχέα P2X4, η μικρογλοία του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελεί τον κυτταρικό 

πληθυσμό που εκφράζει τον υποδοχέα P2X4 ως απάντηση σε φλεγμονώδεις αποκρίσεις συγκεκριμένα στη 

διαδικασία του χρόνιου πόνου (Tsuda. 2003; Guo. 2003). Το τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο αδενοσίνης 

(adenosine5 triphosphate, ATP) αποτελεί το κύριο μόριο που απελευθερώνεται τόσο από ενεργοποιημένα 

μικρογλοιακά κύτταρα, μακροφάγα όσο και από μη ενεργοποιημένα. Έπειτα από διέγερση (από τραυματισμό 

του νωτιαίου μυελού), τα ενεργοποιημένα κύτταρα είναι ικανά να παράγουν αυξημένες ποσότητες 

εξωκυττάριου ATP που με τη σειρά τους επάγουν την έκφραση κυτταρικών πυρηνεργικών υποδοχέων όπως του 

P2X4R καθώς και την ενισχυμένη  παραγωγή  του TNFα και του  μονοξείδιου του αζώτου. Ως πυρηνεργικός 

υποδοχέας, ο P2X4 υποδοχέας είναι κυτταρικό κανάλι μεταφοράς ιόντων που διαμεσολαβεί για τις 

φυσιολογικές επιδράσεις των νουκλεοτιδίων πουρίνης. Ο P2X4 υποδοχέας ανταποκρίνεται στο εξωκυττάριο 

ATP σε σχέση με τον υποδοχέα P2X7  λόγω της υψηλότερης συγγένειάς του σε αυτό, διεγείροντας αυξημένες 

συγκεντρώσεις ενδοκυττάριου ασβεστίου, έναρξη δραστηριότητας πρωτεϊνικών κινασών σχετιζόμενων με 

μιτογόνα,  μεταγραφικών παραγόντων καθώς και την απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτοκινών (Gendron. 

2003). Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο υποδοχέας αυτός είναι απαραίτητος για  την απελευθέρωση της 

προσταγλανδίνης Ε2 (prostaglandin E2, PGE2)  από μυελοειδή κύτταρα in vivo κατά τη φλεγμονή και 

συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην  υπερευαισθησία στον πόνο και στην υπερδιεγερσιμότητα των αισθητήριων 

νευρώνων. Έχει γίνει λοιπόν σαφές πως οι υποδοχείς P2X4 αποτελούν δυνητικό θεραπευτικό στόχο 

εναλλακτικό των μη στεροϊδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) 

που θα μπορέσουν να περιορίσουν την απελευθέρωση της προσταγλανδίνης Ε2 (Ulmann et al. 2010). 
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 Βιολογικός ρόλος  και μηχανισμός δράσης του P2X7  υποδοχέα 

 

    Όσον αφορά τον υποδοχέα P2X7 αποτελεί το μοναδικό μέλος της οικογένειας  ανάμεσα στους  P2X 

υποδοχείς που σχηματίζει ομομερικά σύμπλοκα. Η ενεργοποίηση των P2X7 υποδοχέων στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος είναι υπεύθυνη για την  απελευθέρωση των ιντερλευκινών 1,18 (interleukin-1,   

IL1), (interleukin-18, IL-18), του TNFα, της μεταλλοπρωτεϊνάσης 9 της εξωκυττάριας ύλης (matrix 

metalloproteinase 9), της ενεργοποίησης των  πρωτεϊνικών κινασών του c-Jun μονοπατιού (the stress-activated 

protein kinase/c-Jun NH2-terminal kinase) και τέλος της απόπτωσης ή του κυτταρικού θανάτου (Perregaux  et 

al. 2000). Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι αυτός ο υποδοχέας αποτελεί σημαντικό στόχο σε 

φλεγμονώδεις ασθένειες όπως αρθρίτιδα (Dell’Antonio  et al. 2002). 

 

E) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Έχει διαπιστωθεί ότι η χρωματίνη μπορεί να αναδιομορφώνεται χωροχρονικά στα μακροφάγα μετά την 

ενεργοποίηση τους από ένα γονίδιο αναφοράς όπως τo TNFa. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε με τις διαχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των  γενετικών τόπων των γονιδίων  Adiponectin  receptor 1, Arrestin beta 1,  E4F1 

και P2X4-P2X7  με το γενετικό τόπο του γονιδίου αναφοράς TNFα σε μακροφάγα  κύτταρα ποντικού που 

εντοπίστηκαν με την τεχνική ACT (Associated Chromosome Trap assay).  Τα αποτελέσματα αυτή της τεχνικής   

μας οδήγησαν  στον  ακριβή προσδιορισμό  των  γονιδιωματικών  περιοχών  που εμπλέκονται στις 

αλληλεπιδράσεις αυτές. Στόχος της  παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσουμε τα πρωτεϊνικά  μόρια που 

εμπλέκονται στις διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις και οδηγούν στη δημιουργία και τη σταθεροποίησή τους. 

Με τη βοήθεια λογισμικών προγραμμάτων  βιοπληροφορικής ανάλυσης ανιχνεύσαμε τις πιθανές αλληλουχίες-

μοτίβα του DNA (τα κοινά ρυθμιστικά στοιχεία) των παραπάνω γονιδίων που συμμετέχουν στις 

διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις των γενετικών τόπων.  

    Στα πλαίσια αυτά κρίθηκε αναγκαία η συσχέτιση της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης των 2 γονιδίων 

(TNFa/E4F1) με την έκφραση, ώστε να εκτιμηθεί τελικά η λειτουργική διάσταση της υποπυρηνικής 

τοποθέτησης των γενετικών τόπων. Ουσιαστικά διερευνήθηκε, πως η πυρηνική οργάνωση και  συγκεκριμένα η 

διαχρωμοσωμική αλληλεπίδραση των TNFa/E4F1 επηρεάζει τη μεταγραφή των γονιδίων. Για το λόγο αυτό, 

εκτελέστηκε η πειραματική διαδικασία  υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με ανιχνευτές σημασμένους 

με φθορίζοντα νουκλεοτίδια (RNA –DNA FISH) και με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές. 
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III) ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

A.1.Αντιδραστήρια  

 Θρεπτικό υλικό DMEM 

 Ampicillin Applichem 

 Antibody Roche 542 anti-mouse 

 BSA NEB (New  England Biolabs) 

 DMSO  Thermo Scientific 

 Dextran sulphate SIGMA 

 LPS InvivoGen 

 DAPI antifade reagent Invitrogen 

 PBS tablets Gibco 

 Topro-3 iodide Invitrogen 

 Triton X100 Merck 

 Tween-20 Merck 

 Yeast t-RNA SIGMA 

Α.2.  Αναλώσιμα υλικά 

 Γάντια  Fisher Scientific Medium 

 Πιπέτες   5ml, 10ml, 25 ml   Stripette Disposable Serological Pipette Corning Inc. 

 Biosphere Filter tips Type Gilson /Eppendorf 

 Biosphere safe seal micro tubes SARSTEDT 

 Plates (96-48-24-12-6 -well) Cell culture cluster   Corning Inc. 

 Vials microtube 2ml,  SARSTEDT 

 Centrifuge tubes 15ml, 50ml Corning 

 Φλάσκες καλλιέργειας T25 , Τ75 Nunclon Surface ,nunc 

 Cell scraper  25cm  SARSTEDT 

A.3. Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 Απαγωγός BioAir Safemate 1.2 

 Επωαστήρας Nafco 5300 

 Μικροσκόπιο φθορισμού: Leica DFC490 

 Οπτικό μικροσκόπιο ( ανάστροφο): OLYMPUS LH50Α  

 Υδατόλουτρο Techne TE-10D tempette 

 Φυγόκεντροι Eppendorf 5415R  και  Jouan B3.11 

 Freezing Container: Nalgene Mr frosty  

 Gilson Pipetman 

 Speed-Vac 

 Vortex Labnet Vx100 
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Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA 

Β)Διαδικασία κλωνοποίησης cDNA  Ε4F1 

    Η διαδικασία κλωνοποίησης του συμπληρωματικού DNΑ του γονιδίου E4F1 έγινε ώστε να χρησιμοποιηθεί 

ως ανιχνευτής του mRNA στην πειραματική διαδικασία RNA-DNA FISH στα πλαίσια μελέτης της 

διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του TNFα και  του E4F1.  

 

Πειραματική διαδικασία  

 Αρχικά έγινε απομόνωση RNA (extraction RNA) από αθανατοποιημένη κυτταρική σειρά 

μακροφάγων  Raw 264.7 

 Σύνθεση cDNΑ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν  1-2 μg RNA στα οποία γίνεται αντίστροφη 

μεταγραφή, με εκκινητές ολιγοθυμιδίνης που υβριδοποιούνται στις συμπληρωματικές ουρές πολύ-

αδενίνης (poly-A) των αγγελιοφόρων  RNA (mRNA) και παρασκευάστηκε  ένα πλήθος  μονόκλωνων 

cDNA.  

 Το πλήθος των μονόκλωνων cDNA χρησιμοποιήθηκε σε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.  

Στα πλαίσια απομόνωσης συμπληρωματικού DNA (cDNA) πραγματοποιήθηκε μία αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης με εξειδικευμένους εκκινητές. Ο εκκινητής με κατεύθυνση προς τα εμπρός 

(forward primer) ήταν σχεδιασμένος ώστε να υβριδοποιείται σε  εύρος 20 βάσεων 

συμπεριλαμβανομένου του κωδικονίου έναρξης  του γονιδίου E4F1 και  ο αντίστροφος εκκινητής 

(reverse primer) ώστε να υβριδοποιείται  σε εύρος 20 βάσεων (20bp) συμπεριλαμβανομένου του 

κωδικονίου λήξης. Έτσι απομονώθηκε μόνο η κωδική περιοχή του επιθυμητού γονιδίου με τη χρήση  

εξειδικευμένων εκκινητών.  

 Ακολούθησε  απομόνωση  του καθαρού  προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

δεδομένου ότι  σε μια αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πέρα από το επιθυμητό τμήμα,  

πολλαπλασιάζονται και άλλα τμήματα π.χ. διμερή εκκινητών (primers dimers) τα οποία συνιστούν τα 

παραπροϊόντα της αντίδρασης (background).  

 Κλωνοποίηση. Το καθαρό cDNA πολυμερίστηκε με τη δράση της Taq πολυμεράσης. Η Taq 

πολυμεράση έχει το χαρακτηριστικό να προσθέτει μια βάση αδενίνης (Α) σε κάθε 3΄άκρο cDNA. 

Λόγω της  ιδιότητας της Taq πολυμεράσης στον πολυμερισμό  χρησιμοποιήθηκε ένας TA φορέας που 

έχει  το νουκλεοτίδιο της θυμίνης (Τ) στο 3΄άκρο ώστε να μπορούν να ενώνονται  τα συμπληρωματικά 

νουκλεοτίδια θυμίνης-αδενίνης (Τ-Α) συνιστώντας το TA φορέα που διαθέτει το ένθεμα. Επιλέχθηκε ο 

πλασμιδιακός φορέας κλωνοποίησης pCR 2.1  με μέγεθος 3.900 ζεύγη βάσεων (3.9kb) για να γίνει 

κλωνοποίηση  στην περιοχή του πολυσυνδέτη (εικόνα 25).  

 

                Εικόνα 25: Ο χάρτης πλασμιδίου. 
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 Μοριακή συγκόλληση DNA τμημάτων (ligation) σε φορείς με χαρακτηριστικά  

συμπληρωματικότητας  για το  ένθεμα,  το οποίο θα κλωνοποιηθεί. 

 Διαδικασία μετασχηματισμού (transformation) σε βακτήρια δηλαδή σε  φορείς που έχουν τη 

δυνατότητα να υπεριλικώνονται. 

 Απομόνωση  πλασμιδίων   άρα και κατά επέκταση  του ενθέματος που διέθεταν,  δεδομένου ότι στο 

TA φορέα (vector) ήταν ενσωματωμένη  μια αλληλουχία “amp R”  υπεύθυνη για την κωδικοποίηση 

της  β-λακταμάσης. Η β-λακταμάση έχει την ικανότητα να αποικοδομεί την αμπικιλλίνη και  να 

επιτρέπει στα κύτταρα που διαθέτουν το πλασμίδιο να επιζήσουν. Με αυτό τον τρόπο, 

πραγματοποιήθηκε απομόνωση μόνο των πλασμιδίων με το ένθεμα, εφόσον δύναται να 

μετασχηματιστούν κάποια παραπροϊόντα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης να 

κλωνοποιηθούν, κάποια διμερή εκκινητών   ή και πιθανότατα ο  TA  φορέας  να κυκλοποιηθεί έχοντας  

λεία άκρα και  μη ενσωματωμένο  το επιθυμητό ένθεμα. 

   Επιπλέον  τοποθετήθηκε Xgal υπόστρωμα κατά το στρώσιμο των κυττάρων σε  ένα τρυβλίο petri. 

Είναι γνωστό ότι οι  φορείς χωρίς το  ένθεμα διαθέτουν το γονίδιο της β γαλακτοσιδάσης που 

μεταβολίζει το Xgal  υπόστρωμα  ώστε να παράγεται  μπλε χρωστική στις αποικίες επειδή κατά την 

κυκλοποίηση των πλασμιδίων χωρίς ένθεμα ξανασχηματίζεται η αλληλουχία του γονιδίου της β 

γαλακτοσιδάσης. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι  άσπρες αποικίες  ήταν  αποικίες των TA  φορέων  

με  το ένθεμα εφόσον το  ένθεμα  διακόπτει την αλληλουχία του γονιδίου  της β γαλακτοσιδάσης. 

 Minipreps. Ακολούθησε μία  μικρής κλίμακας προετοιμασία του πλασμιδιακού DNA.  

 Πέψεις με περιοριστικά ένζυμα. Αρχικά έγινε πέψη με το περιοριστικό  ένζυμο EcoRI που οι θέσεις 

αναγνώρισής του βρίσκονται εκατέρωθεν του ενθέματος. Στη συνέχεια η επιβεβαίωση ότι η ζώνη μας 

διέθετε το ένθεμα  έγινε με τη χρησιμοποίηση περιοριστικών  ενζύμων  που πέπτουν το ένθεμα σε 2 ή 

3 θέσεις εσωτερικά του συνδυάζοντάς τα με την πέψη από το περιοριστικό ένζυμο EcoRI.  

 Midiprep (50-100 ml). Πραγματοποιήθηκε μια μεγαλύτερη υγρή καλλιέργεια του miniprep. 

 

1.1.Αλυσιδωτή  αντίδραση πολυμεράσης 

    Το  πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ο επιλεκτικός πολλαπλασιασμός ενός τμήματος DNA ανάμεσα 

σε πολλά, αρκεί να είναι γνωστές οι αλληλουχίες στα άκρα του τμήματος DNA που θα πολλαπλασιαστεί 

συμβάλλοντας στο σχεδιασμό των εκκινητών εκατέρωθεν του στόχου. 

 

 Αρχή της μεθόδου 

    Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης στηρίζεται στον ενζυματικό πολλαπλασιασμό ενός τεμαχίου DNA που 

βρίσκεται μεταξύ δύο «εκκινητών». Οι εκκινητές είναι ολιγονουκλεοτίδια που έχουν μήκος 20-30 βάσεις και 

υβριδοποιούνται  με συμπληρωματικές αλληλουχίες της έλικας DNA που κατευθύνουν την αντιγραφή του 

ενδιάμεσου τμήματος από την DNA πολυμεράση. Οι εκκινητές προσανατολίζονται με τα 3΄ άκρα τους προς το 

τμήμα DNA που θα πολλαπλασιαστεί. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι θερμικής αποδιάταξης του DNA-στόχου, 

υβριδοποίησης των εκκινητών στη συμπληρωματική τους αλληλουχία και επέκτασή τους από την DNA 

πολυμεράση, καταλήγουν στον  εκθετικό πολλαπλασιασμό του τμήματος DNA που ορίζεται από τα 5΄ άκρα 

των εκκινητών.  Παράγονται 2
n 

 αντίγραφα αυτού του τμήματος, όπου n είναι ο αριθμός των κύκλων. Η DNA 

πολυμεράση  που χρησιμοποιείται είναι ένα θερμοανθεκτικό ένζυμο του βακτηρίου Thermus aquaticus (Taq 

πολυμεράση) ώστε να μη χρειάζεται η προσθήκη νέου ενζύμου μετά από κάθε στάδιο θερμικής αποδιάταξης. 

 

Υλικά 

   Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 50 μl, στον οποίο ανάγονται όλες οι ποσότητες 

αντιδραστηρίων που βρίσκονται σε stock. Τα αντιδραστήρια προστέθηκαν με τη σειρά που αναγράφεται 

παρακάτω: 

 cDNA μήτρα (από αντίστροφη μεταγραφή) (4λ) 

 H2O (30.7 λ) 

 10x  ρυθμιστικό διάλυμα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (5λ) 
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 MgCI2 (οι DNA πολυμεράσες απαιτούν δεσμευμένο και ελεύθερο μαγνήσιο του οποίου η αύξηση 

πυροδοτεί την αύξηση της απόδοσης και μείωση της εξειδίκευσης), (5λ αρχικής συγκέντρωσης 

2.5Mm) (stock 25mΜ). 

  Ο εμπρόσθιος (forward) εκκινητής, ήταν ειδικός για το γονίδιο και είχε την αλληλουχία 5΄-

AGGAGGTGGTGCCCACAGCA-3΄ (2λ συγκέντρωσης 5pmol/λ).   

 Ο αντίστροφος (reverse) εκκινητής, ήταν ειδικός για το γονίδιο και είχε την αλληλουχία 5΄-

TAACGCTTGCCGCACTGGGG-3΄ (2λ συγκέντρωσης 5pmol/λ). 

   Ο σχεδιασμός των εκκινητών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργηθούν παλίνδρομες, 

δευτεροταγείς δομές και οι αλληλουχίες τους  στο 3΄ άκρο να μην τελειώνουν με μία σειρά πυριμιδινών  ή 

πουρινών. Οι σειρές  πουρινών ή πυριμιδινών μπορούν να προκαλέσουν τη λανθασμένη εκκίνηση σε 

περισσότερα του ενός σημεία και παραγωγή περισσότερων του ενός προϊόντων. 

 Taq polymerase (θερμοανθεκτική   πολυμεράση) (0.3λ αρχικής ενζυμικής δραστικότητας 1.5u/λ), 

(stock 5u/λ). 

 Δεοξυριβονουκλεοτίδια -dNTPs (1.25λ τελικής συγκέντρωσης 250μΜ) (stock 10mM). 

 Για την ακρίβεια της διαδικασίας το DNA πρέπει να είναι  απαλλαγμένο από προσμίξεις που 

αναστέλλουν την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (πρωτεάσες, νουκλεάσες και πολυσακχαρίτες). 

Στα δείγματα  συμπεριλήφθηκε   και ένα αρνητικό δείγμα ελέγχου (negative control). 

Πειραματική διαδικασία 

 Οι συνθήκες θερμικών κύκλων είναι :                          95 
o
C για 5 λεπτά 

                                                                                        95 
o
C για 30 δευτερόλεπτα 

                                                                                       70 
o
C για 90 δευτερόλεπτα 

    Η επανάληψη των σταδίων 2-3 πραγματοποιήθηκε άλλες 34 φορές. Σε κάθε επόμενο κύκλο  η 

θερμοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών μειώνεται κατά 0.3 βαθμούς κελσίου (0.3 
o
C)                                              

                                                                                       72 
o
C για 5 λεπτά 

                                                                                       16 
o
C επ’ αόριστον 

 

 

 

 

1.2.1. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

Σκοπός 

    Η επιτυχία της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πιστοποιείται μέσα από την ηλεκτροφόρηση 

ενός μικρού κλάσματος  του προϊόντος της αντίδρασης σε πήκτωμα αγαρόζης και χρώση με βρωμιούχο 

αιθίδιο συνήθως. Η  ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης,  εκτός από την ποσοτικοποίηση, δίνει 

επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του DNA  και την περιεκτικότητα του σε RNA.  

 

Αρχή της μεθόδου 

    Η ηλεκτροφόρηση  έγινε σε μια συσκευή ηλεκτροφόρησης  και το γενετικό υλικό των δειγμάτων 

τοποθετήθηκε στο άνω μέρος του πηκτώματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας μέσα από το πήκτωμα 
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αναγκάζει το γενετικό υλικό που έχει αρνητικό φορτίο  να μετακινηθεί προ της άνοδο που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος της  πηκτής και  έτσι έγινε η μέτρηση της ποσότητας του άγνωστου DNA. 

Πειραματική διαδικασία 

Α)Παρασκευή πηκτώματος 

     Το πήκτωμα  αγαρόζης  ήταν σε περιεκτικότητα 1.5% βάρος κατά όγκο  και διαλυμένο σε 0.5x TBE 

διάλυμα. Παρασκευάστηκε με προσθήκη  1.5gr  αγαρόζης σε 100 ml ΤBE διαλύματος (Tris, Boric acid, 

EDTA), συνεπώς 2.25 gr αγαρόζης σε 150 ml TBE διαλύματος καθώς και 35 μl βρωμιούχου αιθιδίου 

(1mg/ml). To βρωμιούχο αιθίδιο πρέπει να προστίθεται σε αναλογία 1/20.000. 

Β)Προθέρμανση πηκτώματος 

    Το πήκτωμα προθερμάνθηκε για 3 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων (microwave) και στη συνέχεια 

αφέθηκε να στερεοποιηθεί σε ειδική μήτρα στην οποία τοποθετήθηκε κατάλληλο χτένι  για το σχηματισμό 

των θέσεων που φορτώνονται τα δείγματα.  

Προετοιμασία των δειγμάτων  

   Τα  δείγματα  φυγοκεντρήθηκαν στιγμιαία  για την κατακρήμνιση των υδρατμών. 

Πριν το φόρτωμα των δειγμάτων  

   Μετά τη δημιουργία του πηκτώματος αγαρόζης αφαιρέθηκαν τα χτένια από την ειδική μήτρα. Η 

οριζόντια συσκευή της ηλεκτροφόρησης γέμιζε με  600 ml TBE διαλύματος (Tris, Boric acid, EDTA) και 

250 μl βρωμιούχο αιθίδιο (1mg/ml). 

Φόρτωμα δειγμάτων  και  ηλεκτροφόρηση 

    Τοποθετήθηκαν 10 μl  του  κάθε δείγματος του  σε μία επιφάνεια με  σταγόνες χρωστικής 6X loading 

buffer (2μl η καθεμία) συγκέντρωσης 1mg/ml ώστε να αναδευτεί το εκάστοτε δείγμα  με τη χρωστική σε 

τελικό όγκο 12.3 μl και να φορτωθεί  αυτή η ποσότητα στα πηγαδάκια του πηκτώματος. Το 6x loading 

buffer περιέχει orange G και γλυκερόλη. Η χρωστική Orange G δεν αντιδρά με το DNA και μας δείχνει 

πόσο έχει προχωρήσει η ηλεκτροφόρηση. Η γλυκερόλη είναι μία κρυοπροστατευτική ουσία που 

χρησιμοποιείται για να βαραίνει το δείγμα και να γίνεται καλύτερη πρόσδεσή του στο πηγαδάκι του 

πηκτώματος. Τέλος, το πήκτωμα μετά από ηλεκτροφόρηση 35 λεπτών (35min) εκτέθηκε σε  μία συσκευή 

με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

     1.2.2. Επεξεργασία αποτελεσμάτων 

    Η ποσοτικοποίηση έγινε συγκρίνοντας την ένταση της ζώνης του άγνωστου DNA  με την ένταση της 

ζώνης του μάρτυρα (μοριακός δείκτης DNA από φάγο λ που έχει πεφθεί με το περιοριστικό ένζυμο PstI). 

Αν υπάρχει RNA, αυτό φαίνεται με τη μορφή νέφους (smear). Σημειωτέον στο τελευταίο πηγαδάκι  του 

πηκτώματος τοποθετήθηκε ο μάρτυρας  που αναφέρεται στις βάσεις (bp) κάθε ζώνης.  

 

         
         Εικόνα 26: Αποτελέσματα ηλεκτροφόρησης cDNA E4F1.  
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  1.3. Καθαρισμός των δειγμάτων από πιθανά διμερή εκκινητών 

 75μl προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και  300μl ρυθμιστικού διαλύματος 

πρόσδεσης [Pure link binding buffer (εμπλουτισμένο σε ισοπροπανόλη)]  αναδεύτηκαν. 

 Προσθήκη σε κολώνα. 

 Φυγοκέντρηση  στα 10.000 rcf   για 1 λεπτό (1 min). 

 Αφαίρεση υπερκειμένου. 

 Προσθήκη 650μl ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης (washing buffer) για πλύσιμο της κολώνας. 

 Φυγοκέντρηση στα 10.000 rcf   για 1 λεπτό (1 min). 

 Φυγοκέντρηση για 2-3 λεπτά (2-3 min) στις 14.000 στροφές (rpm) ή 18.400 rcf (τη μέγιστη 

ταχύτητα). 

 Τοποθέτηση κολώνας σε ένα καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα (eppendorf) και προσθήκη 35μl 

ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης (elution buffer).  

  Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου (RT) για ένα λεπτό (1 min). 

  Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά (2 min) σε 18.400 rcf . 

  Αφαίρεση υποκείμενου. 

  Επώαση του εκλούσματος   cDNA E4F1    στον πάγο. 

 

1.4. Μοριακή συγκόλληση με τοποϊσομεράση. 

 

    Στο  προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης  (4μl) προστέθηκαν 1 μl  αλατούχο διάλυμα (salt 

solution) και 1μl TOPP R φορέα με τελικό  όγκο 6 μl για  την αντίδραση με τοποϊσομεράση. 

 Ανάδευση  του  περιεχομένου της αντίδρασης. 

 Επώαση  σε  22-23 βαθμούς κελσίου (22-23 
o
C) για 5 λεπτά (5 min). 

 Τοποθέτηση του περιεχομένου της  αντίδρασης στον πάγο.  

 

 1.5. Μετασχηματισμός πλασμιδίου σε βακτήρια E.coli 

Υλικά: 

 Δεκτικά κύτταρα (Competent cells, DH5a cells). 

 LB* υγρό χωρίς αντιβιοτικό. 

 Τρυβλία με αμπικιλλίνη (amp) (Applichem) και Xgal υπόστρωμα. 

*LB:10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl για την παρασκευή 1 λίτρου. 

Πειραματική διαδικασία 

 Επώαση δεκτικών βακτηριακών κυττάρων (competent cells) από τους -80 βαθμούς κελσίου  

(-80
o
C) στον πάγο για 5 λεπτά (5 min). 

 Προσθήκη 6μl από την αντίδραση με λιγάση “ligation mix” σε 100 μl δεκτικά κύτταρα. 

 Ανάδευση.  

 Επώαση για 30 λεπτά (30 min) στον πάγο. 

Ταυτόχρονα το τρυβλίο με (LB και άγαρ) επωάστηκε στους 37 βαθμούς κελσίου (37
o
C). 

 Επώαση του περιεχομένου της αντίδρασης (heat shock)  στους 42 βαθμούς κελσίου  (42
o
C)  για  90 

δευτερόλεπτα (90 sec). 

 Επώαση για 2 λεπτά (2 min) στον πάγο (χωρίς ανακίνηση). 



 44 

 Προσθήκη 900 μl  θρεπτικού LB υγρού  και επώαση στους 37 βαθμούς κελσίου (37 
o
C)  για 1 ώρα (1 

hr). Το  θρεπτικό LB υγρό προστίθεται ώστε να ανακάμψουν τα βακτήρια. Τα κύτταρα που 

αναπτύσσονται σε  θρεπτικό LB υγρό χωρίς αμπικιλλίνη, όσο πολλαπλασιάζονται και μεγαλώνουν 

έχουν την τάση να αποβάλλουν τα πλασμίδια. Μέχρι τη μια ώρα δεν πολλαπλασιάζονται ως 

ανταπόκριση από το σόκ που έχουν δεχτεί. Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα, αν συνεχίζουν να 

επωάζονται στους 37 βαθμούς  κελσίου (37 
o
C) διαιρούνται κάθε 20 λεπτά (20 min) και τελικά λόγω  

αυτής της  τάσης  αποβάλλουν πλασμίδια.  Είναι λοιπόν κατανοητό πως  μπορούν να χαθούν   κύτταρα 

που είχαν μετασχηματιστεί σε παρατεταμένη χρονική διάρκεια επώασής τους στους 37 βαθμούς 

κελσίου  (37 
o
C).  

 Στρώσιμο κυττάρων  με φλόγα σε τρυβλίο petri με LB υγρό, άγαρ,  αντιβιοτικό αμπικιλλίνης (amp) και 

Xgal  υπόστρωμα (60 μl). 

 Επώαση των τρυβλίων petri  για 16 ώρες (16 hrs) περίπου (overnight) σε συνθήκες επωαστικού 

κλιβάνου (με παροχή διοξειδίου του άνθρακα 5% και θερμοκρασία 37 βαθμούς κελσίου (37
o
C).  

 1.6.  Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας (miniprep) 

Υλικά 

P1 διάλυμα: 

 15mM Tris-HCl  pH=8 

 10mM EDTA 

 3.6 μl RNase A 100μg/ml 

P2 διάλυμα: 

 0.2 Μ NaOH 

 1% SDS 

P3 διάλυμα: 

 2.5Μ CH3COOΚ pH=5.2 

TE buffer: 

 Tris  

 EDTA 

Πειραματική  διαδικασία 

Τα τρυβλία (με  θρεπτικό LB υγρό, άγαρ, amp, Xgal υπόστρωμα) καθώς και  με τις αποικίες που είχαν 

διαμορφώσει,  επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Στη φλάκα 100ml με LB  τοποθετήθηκαν 100μl αμπικιλλίνης (0.1mg/ml) από stock (100mg/ml). 

 Σε καθαρά σωληνάκια  προστέθηκαν 4ml LB* και αμπικιλλίνη. 

 Έγινε λήψη μίας άσπρης αποικίας από το τρυβλίο (το τρυβλίο ήταν κοντά στη φωτιά   για 

αποστείρωση των συνθηκών) και η αποικία προστέθηκε στο σωληνάκι με 4ml LB* και αμπικιλλίνη. 

 Τα τρυβλία τοποθετήθηκαν στους 4 βαθμούς κελσίου (4
o
C), ενώ τα σωληνάκια εμπλουτισμένα με τις 

αποικίες   αναδεύτηκαν για 16 ώρες (16 hrs). 

 Φυγοκέντρηση 1.5 ml βακτηριακής καλλιέργειας  σε 18.000rcf για 2 λεπτά (2 min). 
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 Επαναδιαλυτοποίηση των κυττάρων σε 300μl διαλύματος P1. Το ρυθμιστικό αυτό διάλυμα 

προστέθηκε ώστε να γίνει επαναδιάλυση όλων των κυττάρων της πελέτας και να υπάρξει μια 

ισορροπία ως προς το pH με την επακόλουθη τοποθέτηση του διαλύματος της αλκαλικής λύσης. 

 Προσθήκη 300 μl από το Ρ2 διάλυμα και επώαση για 5 λεπτά (5 min). Το SDS χρησιμοποιήθηκε για 

να αποδιαταχτούν οι πρωτεΐνες της μεμβράνης και το καυστικό νάτριο (NaOH) αποδιάταξε το 

μεγαλομοριακό γονιδιωματικό DNA ώστε να μην απομονώνεται μαζί με το πλασμιδιακό DNA.  

 Προσθήκη 300 μl Ρ3 διαλύματος. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε η εξουδετέρωση των αλκαλικών 

συνθηκών εφόσον το παρατεταμένο χρονικό διάστημα αλκαλικών συνθηκών θα αποδιατάξει και θα 

υδρολύσει τα νουκλεικά οξέα. Είναι λοιπόν σαφές ότι στόχος χρήσης του  Ρ3 διαλύματος ήταν η 

κατακρήμνιση των πρωτεϊνών των μεμβρανών  για εξασφάλιση  πλασμιδιακού DNA στο υπερκείμενο. 

 Φυγοκέντρηση στις 14.000 rpm για 15 λεπτά (15 min). 

 Μεταφορά υπερκειμένου σε νέο σωληνάκι και πρόσθεση 0.7 όγκων ισοπροπανόλης. 

 Φυγοκέντρηση στις 18.400rcf για 5 λεπτά (5 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Αφαίρεση υπερκειμένου και πρόσθεση 200 μl 70% αιθανόλης (EtOH). 

 Φυγοκέντρηση στις 18.400rcf για 2 λεπτά (2 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Επαναδιαλυτοποίηση σε  40 μl TE ρυθμιστικό διάλυμα. Το  ρυθμιστικό αυτό διάλυμα συνεισφέρει με 

το να  διατηρεί το pH ουδέτερο εφόσον το όξινο pH βοηθά το DNA να αυτό υδρολύεται και να 

καταστρέφεται. 

*LB:10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl για την παρασκευή 1 λίτρου. 

1.7. Πέψη με περιοριστικό ένζυμο EcoRI  και ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1.5% 

w/v. 

 Σκοπός ήταν η επιβεβαιώση ότι διαθέτουμε ανασυνδυασμένα πλασμίδια  δηλαδή πλασμίδια που έχουν 

ενσωματώσει το επιθυμητό  ένθεμα.  Οι θέσεις αναγνώρισής της βρίσκονται εκατέρωθεν του  ενθέματος στον 

TA φορέα και έτσι δικαιολογήθηκε η πέψη με  EcoRI. 

 

Εικόνα 27 : Αποτελέσματα ηλεκτροφόρησης των  15 minipreps με το περιοριστικό ένζυμο E.coRI. 
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1.8. Πέψεις με περιοριστικά ένζυμα HindIII, Pst I, Nco I και ηλεκτροφόρηση σε πηκτή  

αγαρόζης 1.5% w/v. 

    Οι πέψεις έγιναν με περιοριστικά ένζυμα που πέπτουν το ένθεμα εσωτερικά μόνο για τα minipreps 13 και 14 

που διαφέρουν από τα άλλα (εικόνα 28). Τα υπόλοιπα minipreps παρουσίαζαν ζώνες ίδιου μοριακού βάρους 

(όπως φαίνεται στην εικόνα 27). 

 

Εικόνα 28: Αποτελέσματα ηλεκτροφόρησης  με τα περιοριστικά ένζυμα Hind III, Pst I, Nco I. 

1.9. Streaking και επιμόλυνση αποικίας σε φλάσκα (με LB*, amp) 

 Κατά το “streaking” πυρακτώθηκε μία μεταλλική ράβδος ώστε  με το σχεδιασμό γραμμών 

παράλληλων στο τρυβλίο petri να ληφθούν μοναδιαίες αποικίες.  

 Για την τοποθέτηση  μιας αποικίας στη φλάσκα (100ml)  με 100μl αμπικιλλίνης (1mg/ml). 

1. Πυρακτώθηκε η μεταλλική ράβδος  και τοποθετήθηκε μια αποικία από το τρυβλίο 

petri  στη φλάσκα κοντά σε φλόγα. 

2. Η φλάσκα με την αποικία  τοποθετήθηκε για ανάδευση. 

   *LB:10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl για την παρασκευή 1 λίτρου. 

1.10. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεσαίας κλίμακας (midiprep) με κολωνάκι 

 Χωρίσαμε τη φλάσκα με (LB*+amp+αποικία) που ήταν στην επώαση σε 2 δοκιμαστικούς σωλήνες 

φυγοκέντρησης (falcons) των 50 ml αλλά  τελικά προέκυψαν 2 δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρησης 

των 45 ml λόγω εξάτμισης. 

 Φυγοκέντρηση  90 ml  καλλιέργειας σε 15 βαθμούς κελσίου  (15 
ο
C) για 20 λεπτά (20 min) στις 

31.000rpm. 

 Επαναδιαλυτοποίηση πελετών σε 8ml διαλύματος επαναδιαλυτοποίησης (Resuspension buffer RES 

και RNase A). 

  Προσθήκη 8ml  ρυθμιστικού διαλύματος λύσης (Lysis buffer) και επώαση για 5 λεπτά (5 min) χωρίς 

ισχυρή ανάδευση (vortex)  και έπειτα ανακίνηση.  

 Προσθήκη 12ml  ρυθμιστικού διαλύματος εξισορρόπησης (Equilibration buffer).  

 Προσθήκη 8ml ρυθμιστικού  διαλύματος εξουδετέρωσης (Resuspension buffer NEU)  στα κύτταρα και  

φυγοκέντρηση στις 3500 rpm  στους 4 βαθμούς κελσίου (4
o
C) για 20 λεπτά (20 min).  
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 Προσθήκη 5ml  ρυθμιστικού διαλύματος εξισορρόπησης (Equilibration buffer EQU).  

 Προσθήκη 8ml ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης (Wash buffer).  

 Προσθήκη 5 ml  ρυθμιστικού διαλύματος έκλουσης (Elution buffer)  για να επιτευχθεί η έκλουση  του 

πλασμιδιακού DNA από την πρόσδεσή του στη ρητίνη λόγω υψηλής συγγένειας. 

 Κατακρήμνιση  με 3.5 ml ισοπροπανόλη. 

 Φυγοκέντρηση στις 3500 rpm  στους 4 βαθμούς κελσίου  (4
o
C) για 30 λεπτά (30 min). 

 Απομάκρυνση υπερκειμένου. 

 Επαναδιαλυτοποίηση πελέτας σε 2ml 70% EtOH.  

 Φυγοκέντρηση  στις 3500 rpm  στους 4 βαθμούς κελσίου για 2 λεπτά (2 min). 

 Απομάκρυνση αιθανόλης, στέγνωμα και επαναδιαλυτοποίηση DNA  σε 300 μl ρυθμιστικό διάλυμα ΤΕ 

(ΤΕ buffer). 

*LB:10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl για την παρασκευή 1 λίτρου. 

 

Υβριδοποίηση  νουκλεϊκών οξέων in situ με σημασμένους ανιχνευτές (RNA-DNA FISH).  

    Η υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων in situ με σημασμένα νουκλεοτίδια (FISH, Fluoresence In Situ 

hybridization) χρησιμοποιεί ανιχνευτές DNA ή RNA σημασμένους με φθορίζοντα νουκλεοτίδια. Τα μόρια αυτά 

φθορίζουν και είναι ορατά σε μικροσκόπιο φθορισμού. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό της θέσης 

συγκεκριμένων αλληλουχιών στα χρωμοσώματα. Η υβριδοποίηση εξαρτάται από την ικανότητα του 

αποδιοργανωμένου DNA να επανασυνδέεται με συμπληρωματικές αλυσίδες σε περιβάλλον λίγο χαμηλότερο 

από το σημείο τήξης του. 

    Η μέθοδος της υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με  σημασμένα νουκλεοτίδια αποτελεί μια  

διαδικασία με αρκετά μεγάλη ευαισθησία, η οποία πλησιάζει αυτή της υβριδοποίησης με ραδιενεργά 

σημασμένους ανιχνευτές. Η  συγκεκριμένη τεχνική  έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια λόγω της 

ποιότητας των μικροσκοπιών φθορισμού  και λόγω της διαθεσιμότητας μεγάλου αριθμού από σημασμένα 

νουκλεοτίδια, τα οποία δίνουν ισχυρό σήμα για περισσότερες από μια περιοχές για κάθε χρωμόσωμα. Πολύ 

σημαντικό είναι ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου βοηθάει στη μελέτη της ανευπλοειδίας, είτε προκαλείται 

από χρωμοσωματική απώλεια είτε από χρωμοσωματικό μη αποχωρισμό (με το συνδυασμό του FISH και της 

μεθόδου της αναστολής της κυτταροκίνησης).  

    Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν δύο τύποι FISH ανάλογα με τον τρόπο σήμανσης των ιχνηθετών. Στον 

πρώτο τρόπο σήμανσης, η φθορίζουσα χρωστική είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ανιχνευτή που όταν βρεθεί 

στον πυρήνα, θα υβριδοποιηθεί με τη συμπληρωματική του αλληλουχία. Στον δεύτερο τρόπο σήμανσης, το 

αντίσωμα έχει  μία φθορίζουσα χρωστική και μία ομάδα ανίχνευσης για να εντοπίσει τη συμπληρωματική του 

ομάδα που είναι προσδεδεμένη στον ανιχνευτή.  Ο ανιχνευτής μπορεί να σημανθεί με την ομάδα ανίχνευσης 

της βιοτίνης ή της διγκοξυγενίνης (στεροειδής ορμόνη που απομονώνεται από τα δικοτυλίδονα φυτά),  η 

καθεμία από τις οποίες  μπορεί να εντοπίζεται με τη χρήση ενζύμων όπως αλκαλικής φωσφατάσης ή με 

φθορίζουσες χρωστικές. Συγκεκριμένα, η σήμανση με βιοτίνη (της βιταμίνης Η) μπορεί να ανιχνευτεί με 

αντισώματα ειδικά για βιοτίνη ή με το μόριο avidin [μιας γλυκοπρωτεΐνης από αυγό που έχει δυνατότητα να 

προσδένεται στιγμιαία  10
-15

 /mol στους 25 βαθμούς κελσίου (25 
o
C)].  Η ανίχνευση με τις φθορίζουσες 

χρωστικές είναι πιο ευαίσθητη από την ενζυμική, πλεονεκτεί επειδή είναι μία διαδικασία ενός σταδίου, 

προσφέρει καλύτερη ανάλυση δεδομένων και εντοπισμό πολλών ανιχνευτών όταν έχουν σημανθεί με διακριτές 

φθορίζουσες χρωστικές. 

    Η υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων in situ με σημασμένα νουκλεοτίδια (FISH) είναι μία πολύπλοκη 

διαδικασία  και αποτελείται από τα εξής στάδια: 
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 Προετοιμασία των αντικειμενοφόρων 

 Μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων 

 Επεξεργασία του υλικού στις αντικειμενοφόρους 

 Αποδιάταξη του  DNA-στόχου 

 Προετοιμασία του ανιχνευτή (probe)  

 Υβριδοποίηση 

 Εκπλύσεις μετά την υβριδοποίηση 

 Ανοσοϊστοχημεία – Ανοσοκυτταροχημεία 

Τα κυριότερα βήματα της μεθόδου αυτής είναι τα ακόλουθα: 

 Μονιμοποίηση παρασκευασμάτων: Προκειμένου να λάβει χώρα η  εκάστοτε τεχνική του 

ανοσοφθορισμού τα κύτταρα θα πρέπει να μονιμοποιηθούν και  η κυτταρική τους μεμβράνη να γίνει 

διαπερατή. Οι μονιμοποιητικές ουσίες σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ των πρωτεϊνών 

του κυττάρου και αγκυροβολώντας τις διαλυτές πρωτεΐνες πάνω στον κυτταροσκελετό. Έτσι 

τερματίζεται κάθε βιολογική διαδικασία ενώ παράλληλα διατηρείται η μορφολογία και αυξάνεται η 

αντοχή των κυττάρων σε μηχανική ρήξη. Μονιμοποιητικές ουσίες είναι κυρίως  η φορμαλδεΰδη (με 

την μορφή PFA), μεθανόλη, ακετόνη, γλουταραλδεΰδη, αιθανόλη και οξικό οξύ.  

 Αφυδάτωση με αλκοόλες: Οι αφυδατώσεις με αυξημένες συγκεντρώσεις αιθανόλης  γίνονται για την 

καλύτερη διείσδυση του ανιχνευτή σε αυτά. 

 Αποδιάταξη του DNA- στόχου: Η αποδιάταξη  του γενετικού υλικού  πραγματοποιείται  από την 

παρατεταμένη υπερθέρμανση του κυττάρου. Διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο και την θερμοκρασία 

είναι δυνατό να δώσουν καλύτερες συνθήκες αποδιάταξης. Η παρουσία του διαλύματος φορμαμίδης 

είναι απαραίτητη γιατί προσφέρει τις συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθεί η αποδιάταξη σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες και να αποφευχθούν σημαντικές αλλοιώσεις στην μορφολογία του υλικού. 

Στην ουσία, η φορμαμίδη μειώνει το σημείο τήξης του δίκλωνου DNA επειδή απομακρύνει τα μόρια  

νερού από τη διπλή έλικα. 

 Αναδιάταξη του ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής συντίθεται με την διαδικασία (μετάφραση εγκοπής, Nick 

translation). Η ποσότητα του ανιχνευτή που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε να 

αποφευχθεί η πιθανότητα μη ειδικής δέσμευσης (background).  

 Εκπλύσεις μετά την υβριδοποίηση: Με τις εκπλύσεις απομακρύνονται λιγότερο σταθερά υβρίδια 

ανάμεσα στον ανιχνευτή και στις  συμπληρωματικές του αλληλουχίες, οι οποίες είναι πλήρως 

ομόλογες με την αλληλουχία του ανιχνευτή. 

 Ανοσοκυτταροχημεία: Μετά την υβριδοποίηση ακολουθεί χρώση με φθορίζουσες χρωστικές, όπως 

το ToPro3 που εκπέμπει στο υπεριώδες φώς και βάφει αποκλειστικά  το DNA. Η φθορίζουσα 

χρωστική ToPro3 έχει την ικανότητα να δεσμεύεται σε θέσεις της μικρής αύλακας του DNA, οι οποίες 

περιέχουν 3-4 γειτονικά ζεύγη αδενίνης-θυμίνης. 

 Μικροσκοπική ανάλυση: Τα παρασκευάσματα παρατηρoύνται σε συνεστιακό μικροσκόπιο 

(Confocal Microscope) Biorad-Zeiss εξοπλισμένο με δέσμη ιόντων αργού, ηλίου και νέον, το οποίο 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε μήκη κύματος από 450-650nm. Η τρισδιάστατη απεικόνιση των 

πυρήνων φαίνεται με τη χρήση του προγράμματος Volocity.  

 

C.Υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων του γονιδίου E4F1 in situ με ανιχνευτές 

σημασμένους με φθορίζοντα νουκλεοτίδια. 

    Τα καρκινικά κύτταρα Raw 264.7 διατηρούνται παγωμένα στους -80 βαθμούς κελσίου (-80
o
C) σε  ειδικά 

κρυοφιαλίδια (cryovials). Η διαδικασία του παγώματος των κυττάρων  έγινε με τη βοήθεια του θρεπτικού 

παγώματος (freezing medium*) το οποίο περιέχει διμέθυλοσουλφοξείδιο DMSO (Dimethyl  sulfoxide)  που 

προστατεύει τα κύτταρα από το θάνατο κατά τη διαδικασία του παγώματος. Η κρυοπροστατευτική αυτή ουσία 



 49 

είναι όμως τοξική για τα κύτταρα σε καλλιέργεια  και για το λόγο αυτό απομακρύνθηκε από το θρεπτικό με 

φυγοκέντρηση όταν ξεπάγωσαν. 

*2x Freezing medium: 60%θρεπτικό υλικό, 20% FBS, 20% DMSO. 

1.1.Απόψυξη καρκινικών κυττάρων 

    Η αλλαγή θρεπτικού υλικού έγινε στην απαγωγό-εστία κάθετης νηματικής ροής  και με τη χρήση αιθανόλης 

σε όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν  ώστε  να εξασφαλιστούν πλήρως αποστειρωμένες συνθήκες. 

 Μεταφορά του ειδικού κρυοφιαλιδίου (cyovial) από τους -80 βαθμούς κελσίου (-80
o
C) σε 

υδατόλουτρο (37
ο
C) για γρήγορο ξεπάγωμα. 

 Μεταφορά των κυττάρων σε ειδικό δοκιμαστικό σωλήνα φυγοκέντρησης (falcon) 15ml  που περιέχει 

θρεπτικό και φυγοκέντρηση για 5 λεπτά (5 min) στις 1200 rpm
  
για να απομακρυνθεί το DMSO. 

 Αφαίρεση υπερκείμενου και ξύσιμο της φλάσκας με ξύστρα  εφόσον τα κύτταρα Raw 264.7 έχουν τη 

δυνατότητα να προσκολλούνται στην επιφάνεια. 

  Επαναδιάλυση του ιζήματος των κυττάρων ώστε να επιτευχθεί το  σπάσιμο συσωματώματων και η 

δημιουργία μοναδιαίων κυττάρων. 

 Προσθήκη θρεπτικού DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) της εταιρίας Halten  στη 

φλάσκα και πιπετάρισμα. 

 Μεταφορά σε φλάσκα Τ25 και επώαση των κυττάρων στους 37 βαθμούς κελσίου (37
ο
C) σε 5% CO2 

στον επωαστικό κλίβανο. 

1.2.Μέτρηση κυττάρων στο μικροσκόπιο 

    Γενικά η μέτρηση των κυττάρων έγινε με τη βοήθεια του αιματοκυτταρόμετρου NEUBAUER. Αυτό 

αποτελείται από 2 διαμερίσματα σε καθένα από τα οποία βρίσκουμε χαραγμένα 16 τετράγωνα το καθένα με 

πλευρά 0.1mm και ύψος 0.1mm. Τοποθετήθηκε μια σταγόνα αιωρήματος κυττάρων στο αιματοκυτταρόμετρο 

και μετρήθηκαν στο μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας φακό Χ40. 

   Η μέτρηση των κυττάρων έγινε για να υπολογιστούν τα κύτταρα που θα στρωθούν σε κάθε καλυπτρίδα.  

1.3.Προετοιμασία κυττάρων 

    Πριν ξεκινήσει η προετοιμασία των κυττάρων, ήταν απαραίτητο να αραιωθεί ο αρχικός πληθυσμός κυττάρων  

έτσι ώστε σε κάθε καλυπτρίδα να περιέχονται 350.000 κύτταρα ανά 500μl. Έπειτα ανάλογα με το χρονικό 

διάστημα επίδρασης με το LPS, ανανεωνόταν το θρεπτικό υλικό, προσθέτοντας νέο με LPS μαζί.  Η 

ενεργοποίηση  κυττάρων με LPS ( InvivoGen)  πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω χρονικές στιγμές: 

0 λεπτά, 1 λεπτό, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 1ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες.  

                                                                                                                                                     1
η
ΜΕΡΑ 

1.4.Μονιμοποίηση κυττάρων 

Υλικά 

Το Cytaskeletal buffer (CSK) : 

 100mM NaCl 

 300mM sucrose 

 3mM MgCl2 
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 10mM PIPES 

 DEPC-H20 

 0.5% Triton X100 (Merck) 

 1mM EGTA 

 2mM VRC 

Πειραματική διαδικασία 

Σε κάθε καλυπτρίδα  στο  πιάτο (24-well plate) προστέθηκαν 500μl. 

 Αφαίρεση θρεπτικού υλικού. 

 Ξέπλυμα με 1x PBS* (pH=7-7.2) (Phosphate Buffer Solution). 

 Επώαση με το ρυθμιστικό διάλυμα κυτταροσκελετού (Cytoskeletal buffer, CSK) στον πάγο για 5 

λεπτά (5 min) στην κυτταρική σειρά μακροφάγων ποντικού Raw264.7. Συγκεκριμένα το Triton Χ100  

δημιουργεί διαπερατή μεμβράνη με οπές,  το EGTA  προστατεύει το RNA και  το VRC αποτελεί  τον 

καταστολέα της  RNασης ώστε να μην αποικοδομείται το RNA για την εντοπισμό του οποίου γίνεται 

το πείραμα. 

 Μονιμοποίηση με  4%PFA/1x PBS (pH=7-7.2)  για 10 λεπτά (10 min)  για την κυτταρική σειρά των 

μακροφάγων  στον πάγο. Οι αλδεΰδες χρησιμοποιούνται ως μονιμοποιητικά επειδή βοηθούν στη 

σταθεροποίηση των δομών του κυττάρου και των ιστών μέσω των διαμοριακών δεσμών με τις 

πρωτεΐνες. Με τον τρόπο αυτό έγινε η παρατήρηση των κυττάρων και των ιστών σε οπτικό, 

ηλεκτρονικό ή μικροσκόπιο φθορισμού. 

 Τρεις πλύσεις με  70% αιθανόλη στον πάγο.  

 Αποθήκευση του 24-well plate με 70% αιθανόλη  στους -20 βαθμούς κελσίου (-20
o
C) και μέχρι τη 

χρήση του τυλιγμένο σε Saran. 

*1x PBS: 8g NaCl, 0.2g KCl, 0.2g   KCl, 0.24g   KH2PO4. 

Υπολογισμοί  

Cytoskeletal (CSK) buffer: 

Τελική 

συγκέντρωση 

Αντιδραστήριο Για 500ml Για 1L Μοριακό βάρος 

100mM NaCl 2.92g 5.85g 58.5 

300mM sucrose 51.3g 102.69g 342.3 

3mM MgCl2 0.3g 0.6g 203.3 

10mM PIPES 1.5g 3g 302.4 

 Sterile H2O to 500ml to 1l  

   Μέτρηση του pH στο 6.8 με καυστικό νάτριο (NaOH) αν είναι απαραίτητο. Αποθήκευση των αντιδραστηρίων 

του συγκεκριμένου ρυθμιστικού διαλύματος στους -20 βαθμούς κελσίου (-20 
o
C). Προσθήκη των 

αντιδραστηρίων στο ρυθμιστικό διάλυμα CSK πριν τη χρήση του. 

Τελική συγκέντρωση Αντιδραστήριο Για 50ml 

0,5% Triton X100(Sigma T8787) 250μl από 100% ή 2,5ml από 

10% 

1mM EGTA 250μl από  200mM stock 

2mM Vanadyl Ribonucleoside 500μl από 200mM stock 

(Biolabs ref 1402) 
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             4%PFA/1x PBS: 

Αντιδραστήριο με τελικές συγκεντρώσεις 40 ml 

1 x PBS 4 ml (από stock 10 x PBS) 

4% PFA 10 ml (από stock 16%) 

H2O 26 ml 

 

1.4.Σήμανση  ιχνηθετών 

1.4.1.Διαδικασία της μετάφρασης εγκοπής (nick translation) 

Αρχή της μεθόδου 

   Η μέθοδος με την οποία συντέθηκαν ανιχνευτές ήταν η μέθοδος μετάφρασης εγκοπής (nick translation) με τη 

χρήση του μίγματος της μετάφρασης εγκοπής (DNase I, DNA Pol I). Καθώς είχαμε απομονωμένα τα κυκλικά 

DNA των βακτηριακών τεχνητών χρωμοσωμάτων (Bacterial Artificial Chromosomes,BACs) έγινε χρήση δύο 

ενζύμων της DNάσης I (DNase I) και της  DNA πολυμεράσης I (DNA Pol 1). Η DNase I είναι ένα ένζυμο που 

δημιουργεί εγκοπές (nicks) στη μία αλυσίδα του DNA σε τυχαίες θέσεις. Όσον αφορά το πείραμα, η επίδραση 

του ενζύμου στα βακτηριακά τεχνητά χρωμοσώματα (BACs) προκάλεσε λήψη γραμμικών τμημάτων DNA με 

ασύμμετρα άκρα. 

      Έπειτα χρησιμοποιήθηκε η DNA πολυμεράση I που τοποθετεί τα συμπληρωματικά νουκλεοτίδια (dNTPs 

που έχουν προστεθεί). Ωστόσο, η DNA πολυμεράση I έχει ενδονουκλεοτική δράση και με αυτό τον τρόπο 

αφαιρέθηκαν τα ήδη υπάρχοντα  νουκλεοτίδια και να προστέθηκαν νέα στην διαδικασία της μετάφρασης 

εγκοπής. 

   Το μίγμα dNTPs περιείχε A,C,G,T καθώς και σημασμένη ουρακίλη είτε με Orange είτε με  Green χρωστικές 

ουσίες. Η σημασμένη ουρακίλη χρησιμοποιήθηκε σε αναλογία 1:2 ή 1:3 για να προστίθενται σημασμένα και μη 

σημασμένα νουκλεοτίδια και να μπορεί η DNA πολυμεράση I να προχωρήσει την αντιγραφή δεδομένου ότι 

δημιουργείται θέμα στερικής παρεμπόδισης με τις μεγάλες ομάδες των χρωστικών ουσιών. 

Πειραματική διαδικασία 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε ήταν στα 20μl και περιείχε: 

 1-3μg DNA υπόστρωμα (2-3μg for BACs, 1μg for cDNA) 

 4μl 5x  μίγμα νουκλεοτιδίων (5x dNTP mix)  (Invitrogen), (με όλα τα dNTPs και ουρακίλη σημασμένη 

με φθορίζουσα χρωστική που εκπέμπει στο ανάλογο μήκος κύματος και δίνει το αντίστοιχο χρώμα) 

 4μl  μίγμα μετάφρασης εγκοπής (Nick translation mix) (Roche, Cat. No 1 745 824). 

 x μl  νερό (H2O) 

     Όλα τα αντιδραστήρια ανακινήθηκαν πρίν προστεθούν σε σκούρους δοκιμαστικούς σωλήνες των 

ιχνηθετών  (eppendorfs). Η σειρά προτεραιότητας ήταν:  νερό, DNA υπόστρωμα, μίγμα νουκλεοτιδίων και 

τέλος το μίγμα μετάφρασης εγκοπής  με τα ρυθμιστικά τους διαλύματα. Στο μίγμα του ενζύμου έγινε πολύ 

καλή ανάδευση.  
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 Επώαση του περιεχομένου αυτής της αντίδρασης  μία εως τέσσερις ώρες (1-4 hrs ) στους  15 βαθμούς 

κελσίου (15 
o
C). Πρέπει να σημειωθεί ότι η επώαση σταματάτησε ανάλογα με την ηλεκτροφόρηση σε 

πηκτή αγαρόζης 2% w/v περιεκτικότητας για να προκύψει το κατάλληλο μέγεθος ανιχνευτών [300 

ζεύγη βάσεων(bp) για cDNA ανιχνευτές, 500 ζεύγη βάσεων (bp) για ανιχνευτές κλωνοποιημένους σε 

βακτηριακά τεχνητά χρωμοσώματα (Bacterial Artificial Chromosome,BAC)]. 

 Purification kit (Invitrogen 
TM

) 

Το  προϊόν μετάφρασης εγκοπής (Nick translation product) για κάθε ανιχνευτή ήταν 20μl. Το 

πρωτοκόλλο  εφαρμόστηκε σε 100μl προϊόντος για αυτό τοποθετήθηκαν  80 μl Η2Ο  στο προϊόν της 

μετάφρασης εγκοπής . 

 Σ΄ ένα καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα (eppendorf), στο οποίο προστέθηκε η κολώνα, 

τοποθετήθηκε  το  προϊόν μετάφρασης εγκοπής και 400μl  ρυθμιστικό διάλυμα πρόσδεσης 

(binding buffer) εμπλουτισμένο σε ισοπροπανόλη τα οποία  αναδεύτηκαν με την πιπέτα. 

 Φυγοκέντρηση στις 11.000 στροφές ή g  για 2 λεπτά (2 min). 

 Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 650μl  ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης (wash buffer) για πλύση της κολώνας. 

 Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά (2 min) στις 11.000 στροφές. 

 Σε ένα καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα, προστέθηκαν 53μl H2O για BAC ανιχνευτές και μόνο 

για βουτινιλιωμένους cDNA ανιχνευτές. Γενικά στους cDNA ανιχνευτές προστίθονται 33μl  

νερό (H2O). Το H2O τοποθετήθηκε ακριβώς πάνω από το φίλτρο και όχι στα τοιχώματα. 

 Επώαση του σωληνάριου σε θερμοκρασία δωματίου (RT) για 2 λεπτά (2 min) μέσα στο 

μηχάνημα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης. 

 Φυγοκέντρηση στις 11.000 στροφές για 2 λεπτά (2 min). 

 Αφαίρεση κολώνας 

 Ο εναπομένων όγκος αποθηκεύτηκε στους -20 βαθμούς κελσίου (-20
 o
C). 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                       2
η
 ΜΕΡΑ 

1.5. Διαδικασία υβριδοποίησης 

    Σε αυτή τη διαδικασία υβριδοποιήθηκαν ιχνηθέτες που είχαν παρασκευαστεί με τις συμπληρωματικές 

αλληλουχίες  του  DNA και των  νεοστιθέμενων μεταγράφων (nascent mRNA).                               

1.5.1. Προετοιμασία των ιχνηθετών για την υβριδοποίηση ανά καλυπτρίδα 

       Υλικά:   

 3μl  BAC ανιχνευτή 

 3μl cDNA ανιχνευτή 
  
(2μl τοποθετούνται στην περίπτωση βουτινιλιωμένου ανιχνευτή στο RNA-DNA 

FISH) 

 1μl human COT-1(1μg/μl),
 
(Gibco BRL). 

 2μl Yeast t-RNA (9-11mg/ml), (Sigma) 

Διαλύματα: 

2x RNA hybridization mix for 100 μl: 

 20μl  DEPC-H2O (απαλλαγμένο από RNάσες) 

 20μl  20x αλατούχο διάλυμα κιτρικού οξέος (20xSSC)  

 10μl BSA (New England Biolabs, NEB) 20mg/ml από βόδι. 
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 10μl VRC 200mΜ 

 40μl Dextran sulphate 50% (Sigma)  

 

 

Πειραματική διαδικασία 

 Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε  με την τοποθέτηση όλων των αντιδραστηρίων σε τελικό όγκο 8μl  σε 

ένα σκούρο δοκιμαστικό σωλήνα ιχνηθετών (eppendorf). Όλα τα αντιδραστήρια ήταν τοποθετημένα 

στον πάγο  και είχε προηγηθεί η ανάδευσή τους. Συγκεκριμένα, το  Cot-1 DNA  χρησιμοποιείται   για 

να καταστέλλει μια μη ειδική υβριδοποίηση σε έλεγχο μικροσυστοιχιών. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την καταστολή επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών DNA σε διαδικασίες 

ανοσοφθορισμού (Schwarzacher et al. 1994). Το Ambion tRNA ζύμης  χρησιμοποιείται σε τελική 

συγκέντρωση της τάξης των 10-20 μg/ml και  είναι ένας αποτελεσματικός   τρόπος για  να βοηθήσει 

στην αύξηση των μικρών ποσοτήτων των νουκλεϊκών οξέων καθώς συμβάλλει στην καταστολή των 

επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών RNA (Leitch et al.1994).  

 Λυοφιλοποίηση των ιχνηθετών στη φυγόκεντρο  υπό κενό (Speed –Vac) για 20 λεπτά (20 min) στους 

30 βαθμούς κελσίου (30
 o
C).  

 Ανάδευση του περιεχομένου της στερεάς φάσης με το  μίγμα υβριδοποίησης (RNA hybridation mix) 

5μl για κάθε ανιχνευτή. Δεν υπήρχε σειρά προτεραιότητας στα υλικά πέρα από το γεγονός ότι η 

Dextran  sulphate  που είναι παχύρευστη τοποθετήθηκε τελευταία στην ανάδευση. Η παρουσία της 

δεξτράνης επιταχύνει το ρυθμό του υβριδισμού κατά 10 βαθμίδες. Η προσθήκη Sulfate δεξτράνης 

ευνόησε το σχηματισμό των δικτύων ανιχνευτών, με αποτέλεσμα  τη μεγαλύτερη ευαισθησία κατά τη 

διάρκεια της δέσμευσης από τα  νουκλεϊκά οξέα. 

 Προσθήκη της πελέτας σε 5 μl από-ιοντισμένης προθερμασμένης φορμαμίδης στους 37 βαθμούς 

κελσίου (37 
o
C).  Η φορμαμίδη είναι υπεύθυνη για να γίνει η αποδιάταξη του DNA του κυττάρου σε 

χαμηλότερη θερμοκρασία εφόσον χαμηλώνει τη θερμοκρασίας τήξης Tm του DNA που βρίσκεται στη 

μορφή duplex (Heslop-Herrison. 1991). Αν γινόταν η αποδιάταξη στους 90 βαθμούς κελσίου (90 
o
C) 

θα καταστρέφονταν οι πρωτεΐνες, το RNA και οι πυρήνες των κυττάρων. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι 

με τη φορμαμίδη δεν επηρεάστηκε ο ανιχνευτής και η φορμαμίδη συνέβαλλε στην αποδιάταξη του 

DNA των κυττάρων καθώς και στην ταυτόχρονη συντήρηση των συστατικών του κυττάρου. 

 Επώαση του σκούρου δοκιμαστικού σωλήνα των ιχνηθετών (eppendorf) στο υδατόλουτρο των 37 

βαθμών κελσίου  (37
o
C) για 20-30 λεπτά. 

 Πολύ καλή ανάδευση. 

 Αποδιάταξη του DNA για 10 λεπτά (10 min) στο θερμομπλόκ των 95 βαθμών κελσίου (95 
ο
C) . 

 Τοποθέτηση ανιχνευτών στον πάγο για 2-3 λεπτά (2-3 min). 

Υπολογισμοί 

2x RNA hybridization buffer: 

Αντιδραστήρια 1ml 100μl 200μl 300μl 

20 x SSC 200 μl 20 μl 40 μl 60 μl 

50% dextran sulphate 400 μl 40 μl 80 μl 120 μl 

BSA(Biolabs) 200 μl 20 μl 40 μl 60 μl 

Vanadyl Ribonucleoside 100 μl 10 μl 20 μl 30 μl 

H2O 100 μl 10 μl 20 μl 30 μl 
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1.5.2. Προετοιμασία των κυττάρων για την υβριδοποίηση.  

            Πειραματική διαδικασία                                                                                                       

 Όλες οι ποσότητες που τοποθετήθηκαν, ήταν 800μl ανά καλυπτρίδα  σε ένα  πιάτο (12-well-plate) 

ευρισκόμενο στον πάγο. 

 Στα  κάθε κελί του πιάτου (12-well plate) τοποθετήθηκαν 800μl αιθανόλης 70% για 3 λεπτά (3 min). 

Oι καλυπτρίδες ήταν τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε   τα κύτταρα να βρίσκονται στην επιφάνεια 

και να έρχονται σε επαφή με το διάλυμα αφυδάτωσης. Η διαδικασία που αποσκοπούσε στη σταδιακή 

αφυδάτωση για ομαλή μετάβαση κυττάρων από την μια φάση στην άλλη  με αποτέλεσμα την πλήρη 

αφυδάτωσή τους 

 Πλύση με 800μl  70% αιθανόλης σε κάθε κελί του πιάτου που βρίσκονταν η καλυπτρίδα με τα κύτταρα 

και προσθήκη σε κάθε κελί ξεχωριστά. 

 Πλύση με  800 μl 80% αιθανόλης στο κάθε κελί του πιάτου  για 3 λεπτά (3 min).  

 Πλύση με 800μl  95% αιθανόλης (στα τοιχώματα του) σε κάθε κελί του πιάτου (12 well-plate) στα 

τοιχώματά του για 3 λεπτά (3 min). 

 Πλύση  με 100% αιθανόλη σε κάθε κελί του πιάτου για 3 λεπτά (3 min). 

 Μετά την τελευταία πλύση,  το θερμομπλόκ των 93 βαθμών κελσίου (93
 o
C) τοποθετήθηκε  στον πάγο, 

έπειτα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (RT) ώστε η θερμοκρασία  του να φτάσει 37-42 βαθμούς 

κελσίου (37-42
o
C) που ήταν η επιθυμητή. 

 Τοποθέτηση κάθε καλυπτρίδας  πάνω στο θερμομπλόκ έτσι ώστε τα κύτταρα να βρίσκονται στην 

επιφάνεια για να στεγνώσουν.  

 Σε  αντικειμενοφόρους πλάκες τοποθετήθηκαν 10μl ανιχνευτή για κάθε καλυπτρίδα στην οποία ήταν 

στρωμένα κύτταρα χωρίς φυσαλίδες.  

 Τοποθετήθηκε  ειδική  κόλλα γύρω από κάθε καλυπτρίδα που ήταν ευρισκόμενη στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα για να αποφευχθεί πιθανή μετακίνησή της. 

 Οι αντικεμοφόρες πλάκες με τις καλυπτρίδες κυττάρων και ανιχνευτές τοποθετήθηκαν στο κουτί 

μισοσκεπασμένες για 15-30 λεπτά (15-30 min) στην εστία-απαγωγό κάθετης νηματικής ροής σε 

συνθήκες υγρασίας. 

 Τοποθέτηση των αντικειμενοφόρων με τις καλυπτρίδες  για 5 λεπτά  (5 min) στους 73 βαθμούς 

κελσίου (73
o
C). 

 Ολονύχτια επώαση (overnight) των καλυπτρίδων σε θαλάμους υβριδοποίησης στους οποίους 

τοποθετήθηκαν (hybridization chambers)  σε συνθήκες επωαστικού κλιβάνου [με παροχή διοξειδίου 

του άνθρακα 5% και θερμοκρασία  37 βαθμούς κελσίου (37 
o
C)]. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                  3η
ΜΕΡΑ                                                                                                                                                                    

1.6. Ημέρα εκπλύσεων ανά καλυπτρίδα 

Υλικά 

 ToPro-3/2x SSC:  

 ToPro-3 (Invitrogen) 

 2xSSC 
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 Διαλύματα 

 Διάλυμα  20x SSC (αλατούχο διάλυμα κιτρικού οξέος, Saline Sodium Citrate), pH =7 

Σε 300ml dH2O προστίθενται: 

 52.605 gr NaCl  

 26.467 gr Na Citrate 

 Διάλυμα  2x SSC, pH =7 

 Σε 270ml dH2O προστίθενται 30 ml   20 x SSC 

Πειραματική διαδικασία 

 Αφαίρεση κόλλας από κάθε καλυπτρίδα. 

 Πλύση  με 800μl 2xSSC για 5 λεπτά (5 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Επώαση  με 800μl ToPro3/2x SSC ανά καλυπτρίδα, για 1.5 λεπτό (1.5 min) σε θερμοκρασία 

δωματίου (RT).  

 Πλύση  με 800μl 2xSSC για 3 λεπτά (3 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Ξέπλυμα  με 1xPBS* και τοποθέτηση κυττάρων σε whattman για να στεγνώσουν. 

 Τοποθέτηση  μονιμοποιητικού μέσου (Prolong Gold with DAPI) σε κάθε καλυπτρίδα πάνω σε μία 

αντικειμενοφόρο πλάκα. Η δημοφιλής πυρηνική και χρωμοσωματική  χρωστική, η DAPI εκπέμπει 

μπλε φθορισμό κατά τη σύνδεσή της  με τις  περιοχές (αδενίνης- θυμίνης) του DNA. 

 Ολονύκτια επώαση   (overnight) σε θερμοκρασία δωματίου σε σκοτεινό περιβάλλον επειδή τα 

δείγματα ήταν φωτοευαίσθητα. 

 Παρατήρηση στο μικροσκόπιο φθορισμού (Confocal Microscope)  Biorad-Zeiss. Το  μικροσκόπιο 

φθορισμού είναι ένα εκτεταμένο αλλά αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση των σημάτων  σε  

υβριδοποιήσεις in situ φθορισμού (FISH). Τα περισσότερα μικροσκόπια είναι εξοπλισμένα με 

αργό-λέιζερ και ηλίου / νέον-λέιζερ σύστημα φωτισμού με μήκη κύματος διέγερσης των 488, 543 

και 633 nm.  

*1x PBS: 8g NaCl, 0.2g KCl, 0.2g   KCl, 0.24g   KH2PO4. 

Υπολογισμοί 

Αντιδραστήριο με τελική συγκέντρωση Για 6 ml 12 ml 

ToPro3/2 x SSC με αραίωση 1/600 1 μl ToPro3 2 μl 

 

D.Υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων του γονιδίου E4F1 in situ με βιοτινιλιωμένους 

ανιχνευτές. 

    H διαδικασία αυτή έγινε για τον καλύτερο δυνατό εντοπισμό νεοσυντιθέμενων μεταγράφων του γονιδίου που 

μελετάμε αφού στο πείραμα παρεμβλήθηκε ένα αντίσωμα (anti-biotin, made in goat) που φέρει μία φθορίζουσα 

χρωστική και   προσδένεται στον βιοτινιλιωμένο ανιχνευτή. 

   Στην υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων in situ στην οποία οι ανιχνευτές ήταν βιοτινιλιωμένοι,  οι 

διαδικασίες  (η προετοιμασία, η μονιμοποίηση των κυττάρων, η  σύνθεση  των ανιχνευτών και η υβριδοποίηση) 

ήταν ταυτόσημες με την  υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων in situ στην οποία οι ανιχνευτές ήταν  

σημασμένοι  με φθορίζοντα νουκλεοτίδια. Η ειδοποιός διαφορά αναφέρθηκε στην ημέρα της υβριδοποίησης 
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που  τοποθετήθηκαν 2 μl cDNA ανιχνευτή στην πειραματική διαδικασία της  υβριδοποίησης των νουκλεϊκών 

οξέων in situ στην οποία οι ανιχνευτές ήταν βιοτινιλιωμένοι. 

 

1.7. Ημέρα  πλύσεων ανά καλυπτρίδα                                                                      3η
ΜΕΡΑ 

Υλικά 

 Blocking buffer για 300 μl: 

 60 μl (20 x SSC) 

 3 μl 10%Tween 

 120 μl BSA 

 Detection   buffer   για 1000 μl (1ml):  

 200 μl (20 x SSC) 

 10 μl 10%Tween 

 100 μl BSA 

 690 μl H2O  

 

 (4 x SSC)/ 0.1%Tween για 10 ml: 

 100μl Tween 

 2000μl  (20 x SSC) 

 7.9 ml H2O  

 Topro-3/2x SSC:  

 Topro-3 (Invitrogen) 

 2xSSC 

Διαλύματα 

 Διάλυμα  20 x SSC (αλατούχο διάλυμα κιτρικού οξέος,Saline Sodium Citrate), pH =7 

Σε 300ml dH2O προστίθενται: 

 52.605 gr NaCl  

 26.467 gr Na Citrate 

 Διάλυμα  2x SSC, pH =7 

 Σε 270ml dH2O προστίθενται 30 ml   20 x SSC 

Πειραματική διαδικασία 

     Οι πλύσεις ξεκίνησαν δεδομένου ότι υπήρχαν  2μl  cDNA βιοτινιλιωμένου  ανιχνευτή (probe) και 3μl BAC  

ανιχνευτή (probe). Αρχικά έγιναν πλύσεις με: 

 Χρονική διάρκεια(λεπτά) Θερμοκρασία(βαθμοί κελσίου) 

2,5 x SSC / 50%φορμαμίδη 10  37
o
C 

2 x SSC 10  37
o
C 

1 x SSC 10 37
o
C 
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4 x SSC 10 RT 

   Όλα τα  διαλύματα  ήταν προθερμασμένα στους 37 βαθμούς κελσίου
 
(37 

o
C)  εκτός από  το τελευταίο 

διάλυμα που ήταν σε θερμοκρασία δωματίου. Οι εκπλύσεις στο πιάτο με τις καλυπτρίδες έγιναν στους 37 

βαθμούς κελσίου (37 
o
C). 

 Στη συνέχεια έγινε επώαση με το ρυθμιστικό διάλυμα καταστολής (Blocking buffer) για 30 λεπτά (30 

min) σε θάλαμο υβριδοποίησης (hybridization chamber). Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 60 μl 

ρυθμιστικού διαλύματος καταστολής για κάθε καλυπτρίδα. Με  αυτό τον τρόπο καταστέλλονται οι μη 

ειδικές θέσεις πρόσδεσης του αντισώματος (non specific Ab). Σε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα 

χρησιμοποιήθηκε  hybrislip (υδρόφοβη αντικειμενοφόρος πλάκα).  

 Έπειτα έγινε επώαση κάθε καλυπτρίδας  με mouse anti-biotin  αραίωσης  1/500 σε ρυθμιστικό διάλυμα 

ανίχνευσης (detection buffer) για 30 λεπτά (30 min) στο θάλαμο υβριδοποίησης (hybridization 

chamber). Σε κάθε καλυπτρίδα τοποθετήθηκαν 60 μl του ρυθμιστικού διαλύματος ανίχνευσης.  

   Γενικά, το Ambion Ultrapure BSA που τοποθετήθηκε στο  ρυθμιστικό διάλυμα καταστολής και 

ανίχνευσης, είναι αρκετά καθαρό για να χρησιμοποείται όταν η ακεραιότητα του DNA ή του RNA είναι 

κρίσιμη. Το BSA (Bovine Serum Albumin) έχει πολλές χρήσεις ως πρωτεϊνικός μεταφορέας  και σαν 

σταθεροποιητικός παράγοντας σε ενζυμικές αντιδράσεις. Στις υβριδοποιήσεις northern, Southern, and dot 

blot, το BSA χρησιμοποιείται επίσης και ως καταστολέας. Συνιστάται στα  ρυθμιστικά διαλύματα  για τη 

διαδικασία μετάφρασης εγκοπής (nick translation) και τις αντιδράσεις πολυμεράσης. (Leitch et al.1994) 

 Πλύση  με 800μl 4x SSC/0.1% Tween 3 φορές για  2 λεπτά (2 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT) 

και  το διάλυμα ήταν προθερμασμένο στους 37 βαθμούς κελσίου  (37
o
C).  

 Επώαση κάθε καλυπτρίδας με το αντίσωμα anti-biotin αραίωσης 1/500 σε  ρυθμιστικό διάλυμα 

ανίχνευσης (detection buffer) μέσα στο θάλαμο υβριδοποίησης (hybridization chamber). Το αντίσωμα 

αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό του RNA ήταν σημασμένο  με φθορίζουσα χρωστική 

που εκπέμπει στα 543 nm (στο κόκκινο) έτσι ώστε να παρατηρείται το RNA με κόκκινο χρώμα στο 

μικροσκόπιο φθορισμού.  

 Πλύση   με 800μl 4x SSC/ 0.1%Tween  2 φορές 2λεπτά (2 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Επώαση  με  800 μl ToPro3/ 2x SSC για 1.5 λεπτό (1.5 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Πλύση  με 800μl 2xSSC για 3 λεπτά (3 min) σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 

 Ξέπλυμα  με 1xPBS και τοποθέτηση καλυπτρίδας σε whattman για να στεγνώσουν. 

 Τοποθέτηση μονιμοποιητικού μέσου (Prolong Gold with DAPI) σε κάθε καλυπτρίδα πάνω σε μία 

αντικειμενοφόρο πλάκα. 

 Ολονύχτια επώαση  (overnight) σε θερμοκρασία δωματίου σε σκοτεινό περιβάλλον επειδή τα δείγματα 

ήταν φωτοευαίσθητα. 

 Παρατήρηση στο  μικροσκόπιο φθορισμού. 

Υπολογισμοί 

50% Φορμαμίδη /2x SSC: 

Αντιδραστήρια με τελικές συγκεντρώσεις Για 8 μl 

50% φορμαμίδη 4 ml (από stock 100% φορμαμίδης) 

2 x SSC 800 μl (από stock 20 x SSC ) 

H2O 3,2 ml 

 

1x SSC: 
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Αντιδραστήριο με τελική συγκέντρωση 9 ml 

1 x SSC 450 μl (από stock 20 x SSC ) 

H2O 8,55 ml 

 

Anti-biotin Roche antibody 543nm: 

Τελικό αντιδραστήριο  Για 600 μl 

Anti-biotin αντίσωμα σε αραίωση 1/500 1,2 μl 

 

 

 

4xSSC/0.1% Tween: 

Αντιδραστήρια με τελικές συγκεντρώσεις 10 ml 

4 x SSC 2 ml (από stock 20 x SSC ) 

0,1% Tween 100 μl (από stock 10% Tween) 

H2O 7,9 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

A) Βιοπληροφορική ανάλυση   του γονιδίου TNFa με τα γονίδια που αλληλεπιδρά όπως 

βρέθηκε από την τεχνική ACT για την εύρεση κοινών ρυθμιστικών αλληλουχιών. 

   Γενικά, η γονιδιακή έκφραση ελέγχεται από την παρουσία ρυθμιστικών στοιχείων στα οποία προσδένονται 

μεταγραφικοί παράγοντες  και άλλες ρυθμιστικές πρωτεΐνες. Η πιθανότητα πρόσδεσης ενός παράγοντα στις  

ρυθμιστικές αλληλουχίες της χρωματίνης είναι σε συνάρτηση με την αφθονία του παράγοντα  και την 

ικανότητα πρόσβασής του. Αξιοσημείωτο είναι  ότι η προσβασιμότητα της χρωματίνης επηρεάζεται από τη 

σύνθεση του νουκλεοσώματος, τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών, τη μεθυλίωση των 

κυτοσινών μέσα στα CpG δινουκλεοτίδια  και από τις αλληλεπιδράσεις του DNA. Αυτές  οι τροποποιήσεις  

λειτουργούν ως σήματα για την παρουσία και τη δραστηριότητα των  ρυθμιστικών στοιχείων σε κάθε κυτταρικό 

τύπο (Birney et al. 2007). Πρέπει να επισημανθεί ότι τα ρυθμιστικά στοιχεία δείχνουν μία εξελικτική 

συντήρηση, που σημαίνει ότι μπορεί να προβλεφθούν από υπολογιστικές προσεγγίσεις για εξελικτικά 

συντηρημένες μη κωδικές αλληλουχίες. 

    Ο στόχος τη εργασίας ήταν  μέσω  βιοπληροφορικής ανάλυσης να ανευρεθούν τα ρυθμιστικά στοιχεία που  

διαμεσολαβούν για τις διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί  μέσω της πειραματικής 

διαδικασίας  (Associated Chromosome Trap assay, ACT) μεταξύ του γονιδίου TNFa με το γονίδιο Adiponectin 

Receptor 1, του TNFa  με το  Arrestin beta 1, του TNFa με το P2X4-P2X7  και τέλος του  TNFa  με το  E4F1. 

Συγκεκριμένα, η ACT τεχνική έγινε σε πρωτογενή περιτονοϊκά μακροφάγα ποντικού επαγόμενα για 1 ώρα με 

λιποπολυσακχαρίτη (LPS). Αυτή η πειραματική διαδικασία επιτρέπει τον  εντοπισμό  τμημάτων του DNA που  

βρίσκονται είτε σε διαφορετικά χρωμοσώματα είτε απομακρυσμένα στο ίδιο χρωμόσωμα και μας παρέχει μια 

αποτελεσματική μεθοδολογία για να εντοπιστούν τμήματα μεγάλου βεληνεκούς του DNA. Είναι λοιπόν 

κατανοητό ότι η δοκιμασία ACT καθιστά δυνατό να διερευνηθούν οι μηχανισμοί της μεταγραφικής ρύθμισης 

“in trans” και συμβάλει στο  να εξηγήσει  τη σχέση της πυρηνικής αρχειοθέτησης με τη γονιδιακή  έκφραση 

στον εκάστοτε κυτταρικό τύπο. 

     Η αναζήτηση ρυθμιστικών στοιχείων έγινε για να ανευρεθούν τα μοτίβα-αλληλουχίες  στα οποία μπορούν 

να προσδένονται πρωτεΐνες που με τη σειρά τους δημιουργούν  και  σταθεροποιούν  τη γειτνίαση των  

παραπάνω γενετικών τόπων.   

 

    Αρχικά, η  διερεύνηση  στο γονιδίωμα επικεντρώθηκε σε αλληλουχίες μήκους 10kb των γονιδίων 

(Adiponectin Receptor 1, Arrestin beta 1, E4F1, P2X4-P2X7) οριοθετημένες σύμφωνα με τη θέση αναγνώρισης 

του περιοριστικού ενζύμου Bgl II που είχε χρησιμοποιηθεί στην τεχνική  Associated Chromosome Trap assay 

(ACT).  Βασικό στοιχείο στη δημιουργία των αλληλουχιών του συγκεκριμένου μήκους  ήταν να περιέχεται η 

αλληλουχία ACT, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια πλήρως εμπεριστατωμένη μελέτη στο πλαίσιο των 

διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων που ερευνώνται στη συγκεκριμένη  εργασία.  Η  στοίχιση των  παραπάνω 

αλληλουχιών 10kb  έγινε ώστε να ανευρεθούν  περιοχές 50-100  ζευγών βάσεων (bp)  που  διαθέτουν ποσοστό 

ομολογίας 55% και άνω. Η εξερεύνηση περιοχών με αυτό τον περιορισμό βασίστηκε στο γεγονός ότι για να 

εμφανίζεται ομολογία στις δύο αλληλουχίες, θα πρέπει να παρατηρείται  70% ομοιότητα ανά 100 ζεύγη βάσεων 

(bp). Στην ουσία πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση της  κοινής προέλευσης των  αλληλουχιών, δηλαδή των  

συντηρημένων νουκλεοτιδίων με απώτερο σκοπό να ανευρεθούν οι θέσεις πρόσδεσης πρωτεϊνικών παραγόντων  

υποδεικνύοντας  εν τέλει το λειτουργικό ρόλο των περιοχών.    
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    Σε δεύτερο στάδιο, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη  για την εύρεση της αλληλουχίας του εκάστοτε γονιδίου  

που  παρουσίαζε τη μεγαλύτερη δυνατή ομολογία στο μικρότερο εύρος βάσεων σε σύγκριση με την αλληλουχία 

του  TNFa, μέσω προγράμματος “Allign-X”. Οι πιθανές περιοχές με τα υψηλά ποσοστά ομολογίας,  υπεύθυνες 

για τη δημιουργία  «των ενδεχόμενων μοτίβων» ελέγχθηκαν εντοπίζοντας τις αντίστοιχες περιοχές  τους στο 

γονίδιο TNFa  και  αξιολογώντας  το λειτουργικό τους ρόλο. Πολλές φορές  η αλληλουχία του εκάστοτε 

γονιδίου με το υψηλότερο ποσοστό ομολογίας σε σχέση με το γονίδιο TNFa αντιστοιχούσε στην κωδική  

περιοχή του  TNFa,  υποδεικνύοντας τη μη διερεύνηση αυτής της περιοχής του εκάστοτε γονιδίου ως 

«ενδεχόμενο μοτίβο». 

    Πρόβλημα σε αυτή τη  μελέτη αποτέλεσε  η ύπαρξη περιοχών με επαναλήψεις  (είτε στην κωδική είτε στη μη 

κωδική περιοχή του DNA). Είναι γνωστό ότι  ο συνδυασμός νουκλεοτιδίων που επαναλαμβάνεται αρκετές 

φορές μπορεί να αποδοθεί σε ενθέσεις  μεταθετών στοιχείων ή σε περιοχές χαμηλής πολυπλοκότητας. Για αυτό 

το λόγο,  έγινε μία καταγραφή των επαναλαμβανόμενων στοιχείων   με τη χρήση του λογισμικού ευρείας 

χρήσης στην επιστημονική κοινότητα “Repeat masker” (http://www.repeatmasker.org). Συγκεκριμένα  

βρέθηκαν οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες  στο γενετικό υλικό με ειδική αναφορά στην περιοχή της 

αλληλουχίας του  κάθε γενετικού τόπου.  Ο προσδιορισμός αυτών των  επαναλαμβανόμενων περιοχών ήταν  το 

απαραίτητο βήμα στη  δημιουργία αλληλουχιών με μικρότερο μήκος. 

    Σε  τρίτο στάδιο, τα  προσδιορισμένα επαναλαμβανόμενα στοιχεία  τα οποία παρεμβάλλονταν στο 

πρόγραμμα “Vector Nti” αφαιρέθηκαν  και  υλοποιήθηκε η στοίχιση του κάθε αλληλεπιδρώντος γονιδίου με το 

γονίδιο αναφοράς TNFa. Λεπτομερέστερα, τα νεοεμφανιζόμενα τμήματα του κάθε γονιδίου τα οποία 

προέκυψαν  ύστερα από  την   αφαίρεση των επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών της αρχικής τους  αλληλουχίας 

10kb συγκρίθηκαν  με  όλη την αλληλουχία 10kb του γονιδίου  αναφοράς TNFa  ώστε να  εξαχθούν οι περιοχές  

με τα υψηλότερα ποσοστά ομολογίας.  Συμπερασματικά, η προσπάθεια αυτή δεν  οδήγησε σε κάποια αξιόλογα 

αποτελέσματα.   

 

    Σε τέταρτο στάδιο,  έγινε η εύρεση μοτίβων αλληλουχιών μέσω αλγορίθμου εντοπισμού μοτίβων, του 

λογισμικού “GLAM2” σε τμήματα αλληλουχιών τα οποία είχαν προκύψει με την αφαίρεση των 

επαναλαμβανόμενων στοιχείων όλων των γενετικών τόπων που μελετώνται. Η προσπάθεια αυτή 

εγκαταλείφθηκε  γρήγορα όμως επειδή έπρεπε να διερευνηθούν 2000 πιθανά αποτελέσματα.   

 

      Ωστόσο, η λύση στο παραπάνω πρόβλημα δόθηκε  με την κατασκευή αρχείων “masked files” όλων 

των μελετημένων γονιδίων. Συγκεκριμένα, σε αυτά τα αρχεία, οι αλληλουχίες των επαναλαμβανόμενων 

στοιχείων αντικαταστάθηκαν από Ν νουκλεοτίδια   και έτσι μπορούσε  να παρακαμφθεί η κατεύθυνση στη 

στοίχιση προς τα στοιχεία με τις ισχυρότερες ομολογίες.  

Παρακάτω παρατίθεται ένα “ masked file” μιας περιοχής του γενετικού τόπου TNFa. 

 

 

TGGTGTTATCCAGCTACTGACCCCAAACAAAGCATGATACTAGATGGAAC 

TTCTACCTGAGCCAGAAATTAGAGCTGGACATTGTCCTACCTCACCGCAC 

CCTCCAACAGCTTTTAATACATGTTTACTGAGTACCAACCAGGAAGTTTG 

TTCAAGGCAGGAAGTATACTGTGGCACAAAGTTGAGCCAAAGAATCCTAA 

GAGTAAATCCTTTACTCTTAGGGATCATGTTCCAGCCAGGCCAGATGGAA 

AAGACACATCAAAGAGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAAAATG  

 

   Ακολούθως, τα νέα “masked” αρχεία φορτώθηκαν στο λογισμικό “GLAM2”  και βρέθηκε ένα «μοτίβο–

αλληλουχία» το οποίο ενδεχομένως είναι  υπεύθυνο για το φαινόμενο των διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων 

http://www.repeatmasker.org/
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μεταξύ των γενετικού τόπου TNFa  με τους παρακάτω γενετικούς τόπους (Adiponectin Receptor1, Arrestin beta 

1, E4F1 και P2X4-P2X7) (εικόνα 29).  

   Το καλύτερο μοτίβο από τη δημιουργία “masked files” των γενετικών τόπων  μέσω της χρήσης του 

λογισμικού “GLAM2” (εικόνα 29) είναι μια αλληλουχία 36 νουκλεοτιδίων  που είναι πλούσια σε νουκλετίδια 

πυριμιδίνης. 

  

Εικόνα 29: Το καλύτερο δυνατό μοτίβο από τη δημιουργία “masked” αρχείων όλων των γενετικών τόπων. 

 

    Ταυτόχρονα έγινε η αποτύπωση της αλληλουχίας-μοτίβου των “masked files” σε ένα χάρτη του κάθε 

γονιδίου  που ήταν αναγραφόμενες οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό ομoλογίας 90% εως 95% με τη χρήση 

της βάσης δεδομένων “ECR browser” καθώς και οι περιοχές των επαναλαμβανόμενων στοιχείων από το 

λογισμικό “Repeat masker”. Η αποτύπωση αυτή έγινε για να υπάρχει μία χωροταξική συσχέτιση των 

ενδεχόμενων ρυθμιστικών αλληλουχιών που περιλαμβάνονται στις  πιο συντηρημένες περιοχές  σύμφωνα με τη 

βάση δεδομένων  “ECR browser” (εικόνες 33, 34, 35, 36).  Στη συνέχεια, το παραπάνω μοτίβο (εικόνα 29) 

χρησιμοποιήθηκε για να αναζητηθούν πιθανοί παράγοντες πρόσδεσης σε αυτή την περιοχή με τη χρήση του 

λογισμικού “ECR browser”  προκειμένου  να διαμεσολαβήσουν για τη διαχρωμοσωμική αλληλεπίδραση των 

μελετώμενων γενετικών τόπων.   

 

   Σε  πέμπτο στάδιο, έγινε δημιουργία αρχείων των πιο συντηρημένων περιοχών του κάθε γονιδίου ξεχωριστά 

με τη χρήση του λογισμικού “ECR browser” και βρέθηκαν τα μοτίβα-αλληλουχίες έπειτα από τη σύγκριση  

αλληλουχιών ανά δύο γονίδια (του εκάστοτε  γονιδίου με το γονίδιο αναφοράς TNFa)  που εισήχθηκαν στο 

λογισμικό “GLAM2”.  Ακολούθησε  μία  διερεύνηση στους παράγοντες πρόσδεσης αλλά  η προσπάθεια αυτή 

δεν έδωσε κάποιο  αποτέλεσμα που να μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

    Τέλος, δημιουργήθηκαν αρχεία με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων σύμφωνα με το 

λογισμικό του “ECR browser” τα οποία  εισήχθηκαν στο λογισμικό “GLAM2”  ώστε να βρεθούν  τα καλύτερα 

μοτίβα  με τα μικρότερα “e-values” τα οποία είναι στατιστικά σημαντικά όπως αναλύεται με την κατανομή 

παρακάτω. Τα  μοτίβα στα οποία καταλήξαμε ήταν τρία (εικόνες 30, 31, 32) τα οποία προέκυψαν από τις 

πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων  με περιορισμό στην ομολογία στο 90%.  Στην περίπτωση 

του γονιδίου του υποδοχέα 1 της αδιπονεκτίνης βρέθηκε μία μόνο πιο συντηρημένη περιοχή  26 ζευγών βάσεων 

(26 bp) στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή (3΄ UTR) με περιορισμό στην ομολογία στο 90%. Το αρχικό μοτίβο, για 

όλα τα γονίδια που μας ενδιαφέρουν, προέκυψε  από τις συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων με 

ομολογία 90%. Τα επόμενα δύο μοτίβα  βρέθηκαν με τις συντηρημένες περιοχές του γονιδίου  του υποδοχέα 
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1της αδιπονεκτίνης σε ένα  ποσοστό ομολογίας  85%  και τη χρήση των περιοχών των υπόλοιπων γονιδίων με 

ομολογία  90%.  Ακριβώς η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για τη μελέτη γονιδίων ανά δύο (του εκάστοτε 

γονιδίου και του γονιδίου αναφοράς TNFa).  H ανάλυση προχώρησε με την εύρεση παραγόντων πρόσδεσης στα 

μοτίβα μέσω της βάσης δεδομένων Tomtom του λογισμικού “GLAM2”, τα οποία μελετήθηκαν από τα 

δεδομένα της γνωστής βιβλιογραφίας αν μπορούσαν να μεσολαβήσουν σε αυτές τις διαχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις. 

 

      Συνοψίζοντας, πρέπει να επισημανθεί  όσον αφορά τα αποτελέσματα που βρέθηκαν από τη βάση δεδομένων  

“ECR browser”  σε κάθε γενετικό τόπο  ότι περιορίζονταν  με το κριτήριο του  υψηλού βαθμού ομολογίας ώστε 

να ανευρίσκονται  περιοχές του DNA  με συντηρημένα νουκλεοτίδια υποδεικνύοντας το  λειτουργικό τους 

ρόλο.  Επιπλέον, σε αυτό  το φαινόμενο της λειτουργικότητας συνηγορούσε το γεγονός ότι  χρησιμοποιήθηκαν 

αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί διαφορετικών ειδών με διαφορετικές εξελικτικές αποστάσεις από τον ποντικό  

στη βάση δεδομένων “ECR browser” με απώτερο σκοπό την ανεύρεση θεμελιωδούς μηχανισμού που ευθύνεται 

για τη γειτνίαση των συγκεκριμένων γενετικών τόπων.  

 

   Το  αρχικό μοτίβο από τη δημιουργία  αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γενετικών τόπων  

μέσω της χρήσης του λογισμικού “GLAM2” (εικόνα 30) είναι μια αλληλουχία 16 νουκλεοτιδίων  που είναι 

πλούσια σε νουκλετίδια πυριμιδίνης. 

 

Εικόνα 30: Το αρχικό μοτίβο από τη δημιουργία αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων, μέσω 

της χρήσης του λογισμικού ‘’GLAM2”.     
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Το  δεύτερο μοτίβο από τη δημιουργία  αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γενετικών τόπων  

μέσω της χρήσης του λογισμικού “GLAM2” (εικόνα 31) είναι μια αλληλουχία 29 νουκλεοτιδίων  που είναι 

πλούσια σε νουκλετίδια πυριμιδίνης. 

Εικόνα  31: Το δεύτερο μοτίβο από τη δημιουργία αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων, μέσω 

της χρήσης του λογισμικού ‘’GLAM2”.  

   Το  τρίτο  μοτίβο από τη δημιουργία  αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γενετικών τόπων  

μέσω της χρήσης του λογισμικού “GLAM2” (εικόνα 32)   είναι  μια αλληλουχία 16 νουκλεοτιδίων  που είναι 

πλούσια σε νουκλετίδια πυριμιδίνης και αρχίζει με δύο νουκλεοτίδια πουρινών σε ποσοστό 100%. 

  

Εικόνα 32: Το  τρίτο  μοτίβο από τη δημιουργία αρχείων με τις πιο συντηρημένες περιοχές όλων των γονιδίων, μέσω της 

χρήσης του λογισμικού “GLAM2”.  

    Είναι αξιοσημείωτο ότι  η εγκυρότητα του λογισμικού  “GLAM2” εκτιμήθηκε  και εγκρίθηκε  βάση των  

παραμέτρων στατιστικής σπουδαιότητας του μοτίβου. Σε αυτό το λογισμικό, η αξία του μοτίβου εξαρτάται από 

το πώς τοποθετείται  εκατοντάδες φορές στην κατανομή των τυχαίων σετ αλληλουχιών ανάλογου μήκους και 

πολυπλοκότητας σε σχέση με το αρχικό σετ αλληλουχιών που μελετάμε, ουσιαστικά αναγράφονται τα οριακά 

“scores” (e-values) μοτίβου για το κάθε γενετικό τόπο. Η καταγραφή των καλύτερων μοτίβων στην έρευνα 

αυτή στηρίχτηκε στην παραπάνω θεωρία «των e-values»  θεωρώντας ότι το μοτίβο-αλληλουχία με τις 

μικρότερες τιμές “e-values” είναι το σημαντικότερο στατιστικά, δηλαδή η πιθανότητα να είναι πραγματικό 

είναι μεγάλη. Η διαδικασία «των e-values» είναι απαραίτητη εφόσον  αρκετά από τα μοτίβα που εντοπίζονται 

συνήθως προκύπτουν λόγω ύπαρξης στατιστικού «τεχνουργήματος» εφόσον ο αλγόριθμος του λογισμικού 

μπορεί να εντοπίζει μοτίβα σε ομάδες νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που δεν υπάρχουν ή που έχουν 

δημιουργηθεί τυχαία (Κοσσίδα. 2008). Πρέπει να τονιστεί ότι οι παράμετροι σημαντικότητας της 
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υπερεκπροσώπησης  της αλληλουχίας του μοτίβου στο σύνολο των αλληλουχιών  είναι ο αριθμός εμφανίσεων 

αυτού του μοτίβου στο σύνολο των αλληλουχιών, ο βαθμός εκφυλισμού του μοτίβου, το μέγεθος των 

αλληλουχιών του συνόλου και τέλος η επιλογή αλληλουχιών που περιλαμβάνονται στο αρχικό σύνολο. 

   Ταυτόχρονα έγινε μία συνδυαστική μελέτη  στο λογισμικό “mouse blat” για  την εύρεση διάφορων 

επιγενετικών  τροποποιήσεων (όπως  μεθυλίωση της λυσίνης 4 στην ιστόνη 3, τριμεθυλίωση της λυσίνης στην 

ιστόνη 3  ενεργοποιητικές για τη διαδικασία της μεταγραφής, εύρεση των “CpG islands”). Επίσης στις 

μελετώμενες αλληλουχίες μήκους 10kb βρέθηκαν η θέση πρόσδεσης της RNA πολυμεράσης ΙΙ για την 

παρακολούθηση της μεταγραφικής δραστηριότητας, η θέση πρόσδεσης  του παράγοντα CTCF  που οριοθετεί 

τις μεταγραφικές μονάδες καθώς και οι θέσεις υπερευαισθησίας από την DNάση Ι  που ευθύνονται για την 

ανοιχτή χρωματίνη  ώστε να προσδένονται διάφορα πρωτεϊνικά σύμπλοκα (Baylin ; Fuks ; Gius  et al; Martin C 

et al; Mellor. 2005).  Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώθηκαν σε χάρτες απεικόνισης του κάθε γονιδίου, μαζί με 

την χωρική τοποθέτηση των  πιο συντηρημένων περιοχών μέσω της βάσης δεδομένων “ECR browser”, των 

μοτίβων   από το λογισμικό “GLAM2” και της ACT αλληλουχίας του κάθε γονίδιου (εικόνες 33, 34, 35, 36). 

  

 

Εικόνα 33: Αποτελέσματα  “Mouse blat “και “ECR browser” για το γονίδιο P2X4-P2X7. 
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Εικόνα 34 : Αποτελέσματα  “Mouse blat “και “ECR browser” για το γονίδιο Arrestin beta 1. 

 

Εικόνα 35: Αποτελέσματα  “Mouse blat “και “ECR browser” για το γονίδιο E4F1. 
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Εικόνα 36 : Αποτελέσματα  “Mouse blat “και “ECR browser” για το γονίδιο Adiponectin Receptor 1. 

 

    Τα αποτελέσματα αυτά αξιολογήθηκαν δεδομένου ότι η ανσοκατακρήμνιση τη χρωματίνης  σε συνδυασμό 

με την τεχνολογία της μικροσυστοιχίας (chromatin immunoprecipitation paired with genome tiling arrays, Chip-

chip) ή η ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης σε συνδυασμό με αλληλούχιση της (ChIP-seq) έχουν 

αποκαλύψει ότι  η μονομεθυλίωση  ή διμεθυλίωση της λυσίνης 4 στην ιστόνη 3 σηματοδοτούν μεταγραφικά 

ενεργή χρωματίνη  των ρυθμιστικών στοιχείων, των μεταγραφικών περιοχών και των υποκινητών. Οι 

επιγενετικές τροποποιήσεις σε συνδυασμό με την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης II  βρίσκονται έντονα  σε 

μεταγραφικά ενεργά γονίδια. Οι θέσεις υπερευαισθησίας από την DNάση Ι (που εντοπίζονται με DNase-chip 

και DNase-seq)  βρίσκονται συνήθως  στους υποκινητές, στα ιντρόνια και στα κοντινά ρυθμιστικά στοιχεία των 

γονιδίων. Τέλος, τα  στοιχεία οριοθέτησης  έχουν προταθεί να διαχωρίζουν τις περιοχές της προσβάσιμης 

χρωματίνης από εκείνη που σιγείται με τη διαμεσολάβηση της κοχεσίνης και του παράγοντα CTCF (CCCTC-

binding factor) (Barski et al. 2007; Parelho et al. 2008; Wendt et al. 2008). 

Β)Βιοχημική και κυτταρογενετική μελέτη της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης του  

γονιδίου TNFα με το γονίδιο Ε4F1. 

    Οι διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενετικών τόπων TNFa και του E4F1 εντοπίστηκαν για 

πρώτη φορά στα μακροφάγα ποντικού. Η μελέτη αυτής της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης δε θα ωφελούσε 

αν δε συσχετιζόταν με το λειτουργικό της ρόλο  υποδεικνύοντας ένα «αναπτυξιακό πλαίσιο» μέσα στο οποίο 

δημιουργείται  και ευνοείται. Για το λόγο αυτό, αναλύθηκε το πρότυπο έκφρασης του γονιδίου Ε4F1 

διατηρώντας τη μορφολογία των κυττάρων. 

   Προκειμένου να ελεγχθεί το πρότυπο έκφρασης του Ε4F1, έγινε απομόνωση  του  mRNA του γονιδίου, 

σύνθεση cDNA και κλωνοποίηση του γονιδίου. Στην πειραματική διαδικασία υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων 

in situ με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια (RNA-DNA FISH), η μέθοδος σύνθεσης 

ανιχνευτών έγινε μέσω «μετάφρασης εγκοπής (nick translation)», μίας διαδικασίας στην οποία  

πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση σημασμένων νουκλεοτιδίων με φθορίζουσα χρωστική. Στην πειραματική 
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διαδικασία υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές, η μέθοδος σύνθεσης 

ανιχνευτών έγινε μέσω «μετάφρασης εγκοπής (nick translation)», μίας διαδικασίας στην οποία  

πραγματοποιούνταν ενσωμάτωση βιοτινιλιωμένων νουκλεοτιδίων.  Αξίζει να σημειωθεί ότι  οι ιχνηθέτες BAC 

είχαν μέγεθος 500 ζεύγη βάσεων (500bp), οι ανιχνευτές cDNA είχαν μέγεθος 300 ζεύγη βάσεων (300bp)  και 

δοκιμάστηκαν σε υβριδοποιήσεις RNA-DNA FISH.  

    Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν υβριδοποιήσεις RNA-DNA FISH σε μακροφάγα ποντικού για το γενετικό 

τόπο E4F1 με σκοπό τον εντοπισμό του  φαινομένου της ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA των 

αλληλομόρφων του γονιδίου καθώς και την ανίχνευση του νεοσυντιθέμενου  mRNA.  Η επεξεργασία κυττάρων 

με RNάση  χρησιμοποιήθηκε για να επιβεβαιώσουμε ότι οι ανιχνευτές εντοπίζουν  μόνο  mRNA. Με  αυτό τον 

τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να τονιστεί η λειτουργική αξία της συγκεκριμένης διαχρωμοσωμικής 

αλληλεπίδρασης  στον κυτταρικό πληθυσμό των μακροφάγων. 

    Στα πλαίσια αυτά, είναι αναγκαίο να επισημανθεί η σπουδαιότητα της αθανατοποιημένης κυτταρικής σειράς 

μακροφάγων (που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία RNA-DNA FISH) για να ενεργοποιηθεί η 

σηματοδότηση από τον TLR4 υποδοχέα με τη χρήση λιποπολυσακχαρίτη (LPS). Αυτή η κυτταρική σειρά έχει 

δημιουργηθεί από ένα καρκίνο που έχει προσβληθεί από ιό της λευχαιμίας Abelson ποντικού. H επώαση της με 

LPS για δύο μέρες μπορεί απλώς να προκαλέσει τη λύση των ερυθροκυττάρων αλλά όχι και των στόχων των 

καρκινικών κυττάρων. 

    Με την ανάλυση  εικόνων που λήφθηκαν από το συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού (εικόνα 37),  

υλοποιήθηκαν τα διαγράμματα  για το κάθε πείραμα ξεχωριστά στα οποία εμφανίζονται τα ποσοστά κυττάρων 

που εκφράζουν τα δύο αλληλόμορφά τους ή το ένα. 

  

A  

B  
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C  

D  

 

Εικόνα 37: Υβριδοποίηση μακροφάγων με green -  dUTP  σημασμένο ανιχνευτή για DNA σήματα του γενετικού τόπου 

E4F1 και orange – dUTP σημασμένο ανιχνευτή για RNA σήματα του γενετικού τόπου E4F1. Η πρώτη στήλη 

αντιπροσωπεύει  τον πυρήνα. Α) Διαλληλική έκφραση  του E4F1 στο Volocity. B) Διαλληλική   έκφραση του E4F1   στο 

Volocity.C) Μόνοαλληλική  έκφραση του E4F1 στο Volocity. D) Μονοαλληλική έκφραση του E4F1   στο Volocity. 

 

 Αποτελέσματα έκφρασης του γενετικού τόπου E4F1 με τη χρήση RNA-DNA 

FISH με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια. 

 

    Η πειραματική διαδικασία  RNA-DNA FISH του γενετικού τόπου E4F1 με σημασμένους ανιχνευτές  με 

φθορίζοντα νουκλεοτίδια πραγματοποιήθηκε με ενεργοποίηση των μακροφάγων τις χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 

10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες).  Όλα τα αποτελέσματα της έκφρασης του γονιδίου 

συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της έκφρασης του E4F1 σε μη επαγόμενα μακροφάγα με LPS. Στο 

διάγραμμα 38, εμφανίζονται τα ποσοστά των πυρήνων που εκφράζουν το γονίδιο του E4F1  (μπλε στήλες) 

έχουν προκύψει από το άθροισμα του ποσοστού των πυρήνων με μόνοαλληλική έκφραση (κόκκινες στήλες) και 

του ποσοστού των πυρήνων με διαλληλική έκφραση (πράσινες στήλες).  

    Γενικά, η έκφραση του  mRNA του  E4F1 ακολουθεί μία σταθερή αύξηση  μέχρι τα 30 λεπτά διέγερσης των 

μακροφάγων με  LPS και μία μείωση  στα ποσοστά έκφρασής του τις χρονικές στιγμές (3 ώρες, 6 ώρες, 12 

ώρες). Στα πρώτα δέκα λεπτά (10 min) διέγερσης των μακροφάγων με LPS, φαίνεται  μία  μικρή αύξηση της 

έκφρασης του  mRNA (25%  σε σχέση με το  19%  του  mRNA του μάρτυρα,  δηλαδή αύξηση 6%) η οποία 

φαίνεται να οφείλεται στην  μικρή αύξηση της μόνοαλληλικής  έκφρασης (18.75% σε σχέση με το 14% της 

μονοαλληλικής έκφρασης του μάρτυρα, δηλαδή  αύξηση 4.75%).  
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Εικόνα 38: Μελέτη του χρονοξαρτώμενου πρότυπου ενεργοποίησης του E4F1 ύστερα από επίδραση με LPS 

συγκέντρωσης 50ng/ml σε πείραμα υβριδοποίησης RNA  in situ με  σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα 

νουκλεοτίδια. 

      Στα είκοσι λεπτά (20 min) διέγερσης των μακροφάγων  με LPS, διπλασιάζεται η έκφραση του mRNA σε 

σχέση με τα δέκα λεπτά  η οποία οφείλεται ταυτόχρονα στην αύξηση της  μονοαλληλικής  έκφρασης (26.32% 

σε σχέση με το 18.75% της μόνοαλληλικής έκφρασης στα δέκα λεπτά, δηλαδή αύξηση 7.57%) και στην 

αύξηση της διαλληλικής έκφρασης (31.58% σε σχέση με το 6.25% της διαλληλικής έκφρασης στα είκοσι 

λεπτά, δηλαδή  αύξηση 25.33%).  

     Στα τριάντα λεπτά (30 min) διέγερσης των μακροφάγων  με LPS, παρατηρείται η μέγιστη αύξηση του  

mRNA (77.27%)  η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της μόνοαλληλικής έκφρασης (68.18% σε σχέση  

με το 26.32% της μόνοαλληλικής έκφρασης στα είκοσι λεπτά, δηλαδή αύξηση 41.86%) ενώ ταυτόχρονα 

μειώνεται η έκφραση της διαλληλικής έκφρασης (9.09% από το 31.58%  της διαλληλικής έκφρασης στα 

είκοσι λεπτά, δηλαδή μείωση 22,49%). 

   Στις χρονικές στιγμές των δύο ωρών (2 hrs), έξι ωρών (6 hrs) και δώδεκα ωρών (12 hrs), εμφανίζεται 

μία σταθερή μείωση της έκφρασης του mRNA, η οποία οφείλεται  κυρίως στη μείωση της μόνοαλληλικής 

έκφρασης (35.48%, 34.29%, 40%  τις χρονικές στιγμές αντίστοιχα των 2 ωρών, 6 ωρών, 12 ωρών σε σχέση με 

το 68.18% της μόνοαλληλικής έκφρασης στα 30 λεπτά). 

    Συνοψίζοντας, όσον αφορά το πρότυπο της αλληλικής έκφρασης του E4F1,  κυριαρχούν τα ποσοστά των 

πυρήνων με  μόνοαλληλική έκφραση  σε όλες τις χρονικές στιγμές και μόνο τη χρονική στιγμή των είκοσι 

λεπτών  εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό πυρήνων με διαλληλική έκφραση (31.58%) σε σχέση με  το 

ποσοστό πυρήνων με  μόνοαλληλική έκφραση (26.32%).  Λεπτομερέστερα, η πορεία της μεταγραφής από το 

ένα αλληλόμορφο ακολουθεί τη πορεία της  μεταγραφής όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 38.  
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 Αποτελέσματα έκφρασης του γενετικού τόπου E4F1 με τη χρήση RNA-DNA 

FISH  με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές. 

    Η πειραματική διαδικασία  RNA-DNA FISH του γενετικού τόπου E4F1 με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές 

πραγματοποιήθηκε με ενεργοποίηση των κυττάρων τις χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 

λεπτά,1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες). Όλα τα αποτελέσματα της έκφρασης του γονιδίου 

συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της έκφρασης του E4F1 σε μη επαγόμενα μακροφάγα με  LPS. Στο 

διάγραμμα  40, τα ποσοστά των πυρήνων που εκφράζουν το γονίδιο του E4F1 (μπλε στήλες)  έχουν προκύψει 

από το άθροισμα του ποσοστού των πυρήνων με μόνοαλληλική έκφραση (κόκκινες στήλες) και του ποσοστού 

των πυρήνων με διαλληλική έκφραση (πράσινες στήλες).   

 

 

Εικόνα 39: Μελέτη χρονοξαρτώμενου πρότυπου ενεργοποίησης του E4F1  ύστερα από επίδραση με LPS συγκέντρωσης 

50ng/ml σε πείραμα υβριδοποίησης RNA in situ  με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές. 

    Στα πρώτα δέκα λεπτά (10 min)  διέγερσης των μακροφάγων με LPS, η έκφραση του  mRNA  του γονιδίου  

σχεδόν διπλασιάζεται (56.94% σε σχέση  με το 22% του  mRNA του μάρτυρα, δηλαδή αύξηση 34.94%)  που 

οφείλεται τόσο στην αύξηση της μόνοαλληλικής έκφρασης (41.67% σε σχέση με το 20.77% της 

μόνοαλληλικής έκφρασης του μάρτυρα, δηλαδή αύξηση 20.9%) όσο και στην αύξηση της διαλληλικής 

έκφρασης (15.28% σε σχέση με το 1.30% της διαλληλικής έκφρασης του μάρτυρα, δηλαδή αύξηση 13.98%). 

   Στα είκοσι λεπτά (20 min)  διέγερσης των μακροφάγων με LPS, μειώνεται σε μικρό ποσοστό το πρότυπο 

έκφρασης του  mRNA του γονιδίου (48.44%) και εύλογα τα επίπεδα της μόνοαλληλικής (37.21%), της 

διαλληλικής έκφρασης (11.63%) μειώνονται σε σχέση με τα δέκα λεπτά. 
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   Στα τριάντα λεπτά (30 min)  διέγερσης των μακροφάγων  με LPS, παρουσιάζεται μία σημαντική αύξηση της 

έκφρασης του mRNA του γονιδίου (66.42%) που αποδίδεται μόνο στην αύξηση της διαλληλικής έκφρασης 

(25.69%  σε σχέση με το 11.63% της διαλληλικής έκφρασης στα είκοσι λεπτά, αύξηση 14.06%)  ενώ τα 

επίπεδα της μόνοαλληλικής έκφρασης διατηρούνται  σχεδόν σταθερά. 

  Στην μία ώρα διέγερσης (1 hr)  των μακροφάγων με LPS, δεν μεταβάλλεται το πρότυπο έκφρασης του  

mRNA του γονιδίου. 

   Στις δύο ώρες διέγερσης (2 hrs) των  μακροφάγων με LPS, εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό έκφρασης 

του  mRNA  (92.31% σε σχέση με το 22% του mRNA του μάρτυρα, δηλαδή αύξηση 70.31% ), το οποίο 

αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της διαλληλικής έκφρασης (67.69% σε σχέση με το 25.61 της διαλληλικής 

έκφρασης στην μία ώρα, δηλαδή αύξηση 42.08%). 

   Στις τρείς ώρες διέγερσης (3 hrs) των μακροφάγων με LPS, παρατηρείται μία μείωση της μεταγραφής 

ώστε τα ποσοστά του mRNA του γονιδίου να είναι 77.27% (μείωση 15.04% σε σχέση με τις δύο ώρες). Η 

μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση της διαλληλικής έκφρασης (28.79% σε σχέση με το 67.69% του  

mRNA στις δύο ώρες, δηλαδή μείωση 38.9%), ενώ η μόνοαλληλική έκφραση παραμένει σταθερή. 

    Στις έξι ώρες διέγερσης (6 hrs) των μακροφάγων με LPS, η έκφραση του  mRNA του γονιδίου συνεχίζει 

να μειώνεται  και φτάνει στο ποσοστό του 53.33%  (μείωση 23.94% σε σχέση με τις τρεις ώρες),  που 

αποδίδεται τόσο στη μείωση της μόνοαλληλικής έκφρασης όσο και στη μείωση της διαλληλικής έκφρασης. 

     Στις δώδεκα ώρες διέγερσης (12 hrs)  των μακροφάγων με LPS, το πρότυπο έκφρασης του  mRNA του 

γονιδίου παρουσιάζει μικρή αύξηση της τάξεως του 12.05% (65.38% σε σχέση με το 53.33% των έξι ωρών). 

Στις είκοσι τέσσερις ώρες διέγερσης (24 hrs), η έκφραση του  mRNA του γονιδίου σχεδόν υποδιπλασιάζεται 

(35.29%) το οποίο αποδίδεται στην μείωση της μόνοαλληλικής έκφρασης (29.41% σε σχέση με το  43.59% 

της μόνοαλληλικής έκφρασης στις δώδεκα ώρες, μείωση 14.18%) αλλά κυρίως στην μείωση της 

διαλληλικής έκφρασης (5.88% σε σχέση με το 23.08%  της διαλληλικής έκφρασης της προγενέστερης 

χρονικής στιγμής,  δηλαδή μείωση 17.2%). 

 Μελέτη φαινομένου ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων  του 

γενετικού τόπου E4F1 

     Για την μελέτη της πυρηνικής τοποθέτησης των αλληλομόρφων του γονίδιου Ε4F1 σε σχέση με το χώρο και 

μεταξύ τους, πραγματοποιήθηκε πείραμα υβριδοποίησης του DNA in situ με σημασμένους ανιχνευτές  με 

φθορίζοντα νουκλεοτίδια καθώς και πείραμα υβριδοποίησης του DNA in situ με  βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές. 

Έπειτα μετρήθηκαν οι αποστάσεις ανάμεσα στα DNA σήματα σε  κάθε κύτταρο με την ανάλυση των εικόνων 

από το συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού (εικόνα 40). Η απόσταση  μεταξύ των δύο αλληλομόρφων σε κάθε 

κύτταρο υπολογίστηκε με τη χρήση Volocity (Improvision-PerkinElmer)  και όλες οι αποστάσεις 

κανονικοποιήθηκαν στο μέγεθος του εκάστοτε πυρήνα κυττάρου με τη χρήση της κανονικοποιημένης 

απόστασης (ND=normalized distance). Η απόσταση των 2 σημάτων DNA   μπορεί να είναι μικρότερη ή εξίσου 

ίση με 0.6μm, εφόσον ο μέσος όρος  διαμέτρου ενός πυρήνα μακροφάγου κυμαίνεται από 6-8μm. Το φαινόμενο 

της ομόλογης αλληλεπίδρασης  παρατηρείται όταν ND≤0.2   και τα σήματα DNA εφάπτονται.  

     Με την ανάλυση  εικόνων που λήφθηκαν από το συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού (εικόνα 

40),υλοποιήθηκαν τα διαγράμματα  για το κάθε πείραμα ξεχωριστά στα οποία εμφανίζονται τα ποσοστά 

κυττάρων όπου υπάρχει ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των δύο αλληλομόρφων του Ε4F1. 
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A  

                      

B  

 Εικόνα 40: Υβριδοποίηση μακροφάγων με green -  dUTP  σημασμένο ανιχνευτή για DNA σήματα του γενετικού τόπου 

E4F1 και orange – dUTP σημασμένο ανιχνευτή για RNA σήματα του γενετικού τόπου E4F1. Η πρώτη στήλη 

αντιπροσωπεύει τον πυρήνα. Α) Ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA  των δύο αλληλομόρφων του E4F1 κα έκφραση τους  στο 

Volocity. B) Ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των δύο αλληλομόρφων του E4F1 και έκφραση του ενός   αλληλομόρφου    στο 

Volocity.  

 Αποτελέσματα ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων  του γενετικού 

τόπου E4F1 με τη χρήση RNA-DNA FISH με σημασμένους ανιχνευτές με 

φθορίζοντα νουκλεοτίδια.        

 

    Η πειραματική διαδικασία  RNA-DNA FISH του γενετικού τόπου E4F1 με σημασμένους ανιχνευτές με 

φθορίζοντα νουκλεοτίδια πραγματοποιήθηκε με ενεργοποίηση των μακροφάγων τις χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 

10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες). Τα αποτελέσματα της ομόλογης αλληλεπίδρασης του  

DNA των δύο αλληλομόρφων του γονιδίου σε όλες τις χρονικές στιγμές συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της 

ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA των 2 αλληλομόρφων του  E4F1 σε μη επαγόμενα μακροφάγα με LPS.  

   Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 41, το μεγαλύτερο ποσοστό πυρήνων με ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA 

των  δύο αλληλομόρφων του E4F1 εμφανίζεται από τα πρώτα δέκα λεπτά ενεργοποίησης των μακροφάγων με 

το LPS (12.50% σε σχέση με το 5%  του μάρτυρα). Τις επόμενες χρονικές στιγμές των είκοσι λεπτών (20 

min), των τριάντα λεπτών (30 min) και των τριών ωρών (3 hrs) διέγερσης των μακροφάγων με LPS,  τα 

ποσοστά των πυρήνων με ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των  δύο αλληλομόρφων του γονιδίου  μειώνονται 

(5.26%,  4.55%, 0.68% αντίστοιχα  σε σχέση με το 12.50% τη χρονική στιγμή των 10 λεπτών). 
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Εικόνα  41: Διαγραμματική αναπαράσταση  του  φαινομένου ομόλογης αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

αλληλομόρφων του γονιδίου. Τα σήματα  με σχετική απόσταση ≤ 5 pixels θεωρήθηκαν σε ομόλογη αλληλεπίδραση για 

όλα τα κύτταρα. 

    Στις έξι ώρες διέγερσης (6 hrs) των μακροφάγων με LPS, εμφανίζεται μία αύξηση στο ποσοστό πυρήνων 

με ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των δύο αλληλομόρφων (11.43%), που κυμαίνεται στα επίπεδα της 

αύξησης των δέκα λεπτών (12.50%).  

    Στις δώδεκα ώρες διέγερσης (12hrs)  των μακροφάγων με LPS, το ποσοστό των πυρήνων με ομόλογη 

αλληλεπίδραση του DNA των  δύο αλληλομόρφων μειώνεται (7.50%) και φτάνει στα ίδια επίπεδα με τον 

μάρτυρα. 

   

 Αποτελέσματα ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων  του γενετικού 

τόπου E4F1 με τη χρήση RNA-DNA FISH με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές.   

    Η πειραματική διαδικασία  RNA-DNA FISH του γενετικού τόπου E4F1 με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές 

πραγματοποιήθηκε με ενεργοποίηση των κυττάρων τις χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 

λεπτά,1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες). Τα αποτελέσματα της ομόλογης αλληλεπίδρασης του  

DNA των δύο αλληλομόρφων του γονιδίου σε όλες τις χρονικές στιγμές συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της 

ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA των 2 αλληλομόρφων του  E4F1 σε μη επαγόμενα μακροφάγα με LPS. Τα 

ποσοστά των πυρήνων με το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων του γενετικού 

τόπου E4F1 απεικονίζονται στο διάγραμμα 42. 

     Γενικά,  το ποσοστό  των  πυρήνων με ομόλογη αλληλεπίδραση  του  DNA των  δύο αλληλομόρφων 

(homologouς pairing)  βρίσκεται στα ίδια επίπεδα για τις χρονικές στιγμές του μάρτυρα, των δέκα λεπτών  και 

των είκοσι λεπτών.  Από τα τριάντα λεπτά διέγερσης των κυττάρων, το ποσοστό των πυρήνων με το φαινόμενο 

της ομόλογης αλληλεπίδρασης ακολουθεί μία καθοδική πορεία,  με την μέγιστη μείωση να εμφανίζεται στις 

δύο ώρες (3.08%). Στη συνέχεια, τις επόμενες χρονικές στιγμές το ποσοστό των πυρήνων με ομόλογη 

αλληλεπίδραση του DNA των  δύο αλληλομόρφων αυξάνεται με τη μέγιστη αύξηση  να παρατηρείται στις 

δώδεκα ώρες (15.69%)  και  στις είκοσι τέσσερις ώρες  το ποσοστό των πυρήνων να επανέρχεται  στα ίδια 

επίπεδα με τον μάρτυρα (16%). 
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Εικόνα 42: Διαγραμματική αναπαράσταση για το φαινόμενο ομόλογης αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

αλληλομόρφων του γονιδίου. Τα σήματα  με σχετική απόσταση ≤ 5 pixels θεωρήθηκαν σε ομόλογη αλληλεπίδραση για 

όλα τα κύτταρα. 

    Όσον αφορά τη συσχέτιση του φαινομένου της ομόλογης αλληλεπίδρασης  του DNA των αλληλομόρφων του 

E4F1 με το συνολικό ποσοστό πυρήνων που εκφράζουν το γονίδιο, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω πίνακες 

(εικόνες 43, 44) για τα δύο πειράματα. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται τα ποσοστά των πυρήνων με μόνοαλληλική 

και διαλληλική έκφραση, που διαθέτουν ταυτοχρόνως το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA 

των αλληλομόρφων τους. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των πυρήνων με το φαινόμενο 

ομόλογης αλληλεπίδρασης απαρτίζεται από κύτταρα με μόνοαλληλική έκφραση, με διαλληλική έκφραση και 

από εκείνα που δεν εκφράζονται. Στο πείραμα με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια (εικόνα 

43), τα ποσοστά των πυρήνων με ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των αλληλομόρφων του γονιδίου τις 

χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά) δεν εκφράζονται.  Ακολούθως, στις χρονικές στιγμές 

τριών ωρών (3 ώρες) και έξι ωρών (6 ώρες) διέγερσης των μακροφάγων με LPS, τα ποσοστά  των πυρήνων  με 

ομόλογη αλληλεπίδραση του  DNA των αλληλομόρφων του E4F1  συμπεριλαμβάνουν ταυτόχρονα   μόνο 

ποσοστά  πυρήνων  με μόνο-αλληλική έκφραση του γονιδίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο τη χρονική στιγμή 

των δώδεκα ωρών (12 ώρες)  εμφανίζεται  ποσοστό πυρήνων με το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης 

των αλληλομόρφων του E4F1 και διαλληλική έκφραση του γονιδίου. 
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 Ποσοστό πυρήνων  με 

μόνοαλληλική έκφραση 

και το φαινόμενο της 

ομόλογης 

αλληλεπίδρασης του DNA 

των δύο αλληλομόρφων 

του γονιδίου. 

Ποσοστό πυρήνων με 

διαλληλική έκφραση και το  

φαινόμενο της ομόλογης 

αλληλεπίδρασης του DNA των 

δύο αλληλομόρφων του 

γονιδίου. 

0 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - - 

10 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - - 

20 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - - 

30 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - - 

3 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 100% - 

6 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 50% - 

12 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 50% 25% 

Εικόνα 43: Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην πειραματική διαδικασία 

υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια (RNA-DNA FISH 

E4F1). 

    Στο πείραμα με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές (εικόνα 44), το ποσοστό των πυρήνων με το φαινόμενο 

ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων του E4F1 οφείλεται κυρίως στο  ποσοστό πυρήνων με 

μόνοαλληλική έκφραση  σε όλα τα χρονικά στάδια διέγερσης  των μακροφάγων με LPS (50ng/ml). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόνο στις χρονικές στιγμές των δύο (2 ώρες) και των τριών ωρών (3 ώρες), τα ποσοστά των 

πυρήνων με ομόλογη αλληλεπίδραση του DNA των δύο αλληλομόρφων του γονιδίου έχουν ταυτοχρόνως 

ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά πυρήνων  διαλληλικής έκφρασης. 

 Ποσοστό πυρήνων με 

μόνοαλληλική έκφραση 

και το φαινόμενο της 

ομόλογης 

αλληλεπίδρασης του DNA  

των δύο αλληλομόρφων  

του γονιδίου. 

Ποσοστό πυρήνων με 

διαλληλική έκφραση και το 

φαινόμενο της ομόλογης 

αλληλεπίδρασης του DNA των 

δύο αλληλομόρφων του 

γονιδίου. 

0 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 20% - 

10 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 46.67% - 

20 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 71.42% - 

30 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 42.80% 31.06% 

1 ώρα με λιποπολυσακχαρίτη 60% 20% 

2 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 50% 50% 

3 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 14.29% 42.86% 

6 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 33.33% 33.33% 

12 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 37.5% 12.5% 

24 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 33.33% 11.11% 

Εικόνα 44:Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην πειραματική διαδικασία 

υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με φθοροχρώματα με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές  (RNA-DNA FISH E4F1). 

 Παράμετροι-εμπόδια στη μέτρηση κυττάρων της πειραματικής διαδικασίας 

RNA-DNA FISH E4F1. 
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     Τα φαινόμενα που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων ήταν τα πρώιμα γονίδια 

που αντιγράφονται καθώς μεταγράφονται (early replicating genes), το διασπασμένο σήμα (split signal) και η 

πολυπλοειδία στην αθανατοποιημένη καρκινική κυτταρική σειρά του πειράματος. Όμως, οι πυρήνες  που  

εμφάνιζαν το φαινόμενο των πρώιμων αντιγραφόμενων γονιδίων και ήταν πολυπλοειδή δεν προσμετρήθηκαν, 

ενώ  συμπεριλήφθηκαν πυρήνες με διασπασμένο σήμα. Τα φαινόμενα του διασπασμένου σήματος και των 

πρώιμων αντιγραφόμενων γονιδίων παρατηρήθηκαν  μόνο στο πείραμα με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές (εικόνα 

45) ενώ το φαινόμενο της πολυπλοειδίας ήταν αισθητό και στα δύο πειράματα. 

Διαφορετικές χρονικές στιγμές 

επαγόμενες με   LPS 

σε RNA-DNA FISH E4F1 με 

βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές 

 Ποσοστό 

πυρήνων με το 

φαινόμενο των 

πρώιμων 

αντιγραφόμενων 

γονιδίων. 

Ποσοστό 

πυρήνων με το 

φαινόμενο της 

διασπασμένου  

σήματος. 

0 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - - 

10 λεπτά  με λιποπολυσακχαρίτη - - 

20 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 2.33 % - 

30 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 2.41% 1.79% 

1 ώρα με λιποπολυσακχαρίτη - 2.41% 

2 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 4.62% 1.54% 

3 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη - - 

6 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη - - 

12 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη - - 

24 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη - - 

Εικόνα 45: Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην πειραματική διαδικασία 

υβριδοποίησης νουκλεϊκών οξέων in situ με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές  (RNA-DNA FISH E4F1). 

 

    Κατά τo φαινόμενο των πρώιμων γονιδίων να αντιγράφονται παρατηρείται ότι τα ενεργά γονίδια έχουν 

την τάση να αντιγράφονται νωρίς στην S φάση του κυτταρικού κύκλου. Η αντιγραφή αυτή επιβάλλει την 

ανάγκη να αποκατασταθεί η επιγενετική πληροφορία και στα δύο ινίδια χρωματίνης που προκύπτουν από την 

αντιγραφή  έτσι ώστε τα κύτταρα να συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματα έκφρασής τους κατά τον κυτταρικό 

κύκλο. Ειδικότερα, έχει προταθεί  ότι η έγκαιρη αντιγραφή καθορίζει τα πλαίσια    της ανοικτής  χρωματίνης σε 

επιγενετικές τροποποιήσεις  που επιτρέπει έκφραση των γονιδίων,  εκτιμώντας ότι η καθυστερημένη αντιγραφή 

αντιπροσωπεύει την ετεροχρωματίνη  σε σιωπηλές περιοχές (Chakalova  et al. 2005). 

 

   Επιπλέον, το φαινόμενο της πολυπλοειδίας  είναι συχνό στις  καρκινικές κυτταρικές  σειρές και 

παρεμποδίζει τον ακριβή έλεγχο του φαινομένου της ομόλογης αλληλεπίδρασης μεταξύ των αλληλομόρφων 

του εκάστοτε  γονιδίου που μελετάται (homologous pairing) καθώς και τoν έλεγχο για  το νεοσυντιθέμενο 

mRNA. 

Διαφορετικές χρονικές στιγμές  επαγόμενες με 

LPS 

 

 Ποσοστό πυρήνων με το φαινόμενο της 

πολυπλοειδίας 

0 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 8.57% 

10 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 15.52% 

20 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 28% 

30 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 18.37% 

3 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 12.5% 

6 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 18.87% 
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12 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 4.55% 

Εικόνα 46: Τα ποσοστά κυττάρων με πολυπλοειδία σε κάθε χρονική στιγμή ενεργοποίησης με LPS στο πείραμα RNA-

DNA FISH του E4F1  με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια. 

Διαφορετικές χρονικές στιγμές  επαγόμενες με 

λιποπολυσακχαρίτη (LPS) 

 

Ποσοστό πυρήνων με το φαινόμενο της 

πολυπλοειδίας 

0 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη - 

10 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 10.75% 

20 λεπτά με  λιποπολυσακχαρίτη  13.73% 

30 λεπτά με λιποπολυσακχαρίτη 6.59% 

1 ώρα με λιποπολυσακχαρίτη 1.06% 

2 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 4% 

3 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 13.48% 

6 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 17.57% 

12 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 8.41% 

24 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη 5.71% 

Εικόνα 47: Τα ποσοστά κυττάρων με πολυπλοειδία σε κάθε χρονική στιγμή ενεργοποίησης με LPS στο πείραμα RNA-

DNA FISH του E4F1 με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές. 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

    Σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκε  βιοπληροφορική ανάλυση του γενετικού τόπου του γονιδίου του 

TNFα με τον καθένα από τους γενετικούς τόπους των γονιδίων που αλληλεπιδρά (Adiponectin Receptor 1, 

Arrestin beta 1, E4F1 και P2X4-P2X7) με σκοπό την εύρεση κοινών ρυθμιστικών αλληλουχιών. Σε δεύτερη 

φάση έγινε μια βιοχημική και κυτταρογενετική μελέτη, εστιαζόμενη σε μία από τις πέντε διαχρωμοσωμικές 

αλληλεπιδράσεις των  γενετικών τόπων   TNFα/E4F1  σε μακροφάγα ποντικού. Η διερεύνηση του μηχανισμού 

των διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων είναι  καίριας σημασίας, καθώς οι αλληλεπιδράσεις τέτοιου είδους 

δεν περιορίζονται  μόνο στα μακροφάγα αλλά παρατηρούνται και σε πολλούς άλλους κυτταρικούς τύπους, 

υποδεικνύοντας την αναγωγή τους σε ένα γενικό φαινόμενο. 

    Όσον αφορά τη  βιοπληροφορική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά προγράμματα για να ανευρεθούν 

οι  κοινές ρυθμιστικές αλληλουχίες  που ευθύνονται για την υποπυρηνική τοποθέτηση των τόπων  και  την 

αλληλεπίδρασή τους “ in trans”. Αναλυτικότερα, η εύρεση  των κοινών ρυθμιστικών στοιχείων μεταξύ του 

γονιδίου  TNFa με τα παρακάτω γονίδια  (Adiponectin Receptor 1, Arrestin beta 1, E4F1  και P2X4-P2X7 

Adiponectin Receptor 1) βασίστηκε είτε στην ύπαρξη μιας κοινής πρωτεΐνης που έχει την ικανότητα να 

δημιουργεί πολυμερή  είτε σε δύο πρωτεΐνες που μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να  εξασφαλίζουν 

τη γειτνίαση  αυτών των γενετικών τόπων.  Έγινε σαφές λοιπόν ότι για την εξακρίβωση των δύο υποθέσεων 

που προαναφέρθηκαν, σημειώθηκαν οι θέσεις υπερευαισθησίας από την DNάση Ι στις αλληλουχίες μήκους  

10kb  των γονιδίων για να οριοθετηθούν οι περιοχές ανοιχτής χρωματίνης-που δύναται να αποτελούν πιθανές 

θέσεις πρόσδεσης διάφορων πρωτεϊνικών συμπλόκων-καθώς και οι περιοχές των διάφορων επιγενετικών 

τροποποιήσεων (εικόνες 33, 34, 35, 36). Εν κατακλείδι από τα αποτελέσματα της μελέτης, βρέθηκαν πιθανά 

μοτίβα ρυθμιστικών αλληλουχιών (εικόνες 29, 30, 31, 32) τα οποία μελετήθηκαν μέσω της βιβλιογραφίας και 

δεν αποτελούν θέσεις πρόσδεσης κάποιου γνωστού πρωτεϊνικού παράγοντα. 

    Όσον αφορά τη μελέτη της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης TNFα/E4F1, ο κύριος σκοπός της 

μελέτης αυτής ήταν μέσω μίας σειράς μοριακών, βιοχημικών και απεικονιστικών προσεγγίσεων  να 

κατανοήσουμε πως η πυρηνική οργάνωση των συγκεκριμένων γονιδίων επηρεάζει τη μεταγραφή. Στα πλαίσια 

αυτά κρίθηκε αναγκαία η συσχέτιση της διαχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης των δύο γονιδίων (TNFα, E4F1)  

με την έκφρασή τους, ώστε να εκτιμηθεί τελικά  η λειτουργική διάσταση της υποπυρηνικής τοποθέτησης αυτών 

των γενετικών τόπων. Για το λόγο αυτό, εκτελέστηκε η πειραματική διαδικασία  υβριδοποίησης νουκλεϊκών 

οξέων in situ με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια (RNA –DNA FISH) και με 

βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές για το γενετικό τόπο E4F1 ώστε να εξακριβωθούν τα ποσοστά κυττάρων που 

εκφράζουν το γονίδιο. 
   Οι πειραματικές διαδικασίες  RNA-DNA FISH για το γενετικό τόπο E4F1  έγιναν με σημασμένους ανιχνευτές 

με φθορίζοντα νουκλεοτίδια και με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές σε μακροφάγα ποντικού επαγόμενα με 50 

ng/ml LPS, ώστε να ανταποκρίνεται το μεγαλύτερο τμήμα του κυτταρικού πληθυσμού στην ενεργοποίηση. 

Γενικά, είναι δεδομένο  ότι οι συγκεντρώσεις του διεγέρτη μπορούν να ποικίλλουν από (0.005ng/ml-100ng/ml) 

και ότι  όσο πιο υψηλή είναι η συγκέντρωση του διεγέρτη τόσο μεγαλύτερο τμήμα κυττάρων δραστηριοποιείται 

(Tay et al. 2010). 

    Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των πειραματικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν (RNA-DNA FISH 

E4F1  με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια  και RNA-DNA FISH E4F1  με  

βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές)  με σκοπό τον εντοπισμό νεοσυντιθέμενου mRNA  προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα. Αρχικά, η έκφραση του  mRNA του E4F1 αυξάνεται, φτάνει σε μία κορύφωση (77.27%  τη 

χρονική στιγμή των τριάντα λεπτών στο πείραμα με ανιχνευτές με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα 
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νουκλεοτίδια και αντίστοιχα 92.31% στις δύο ώρες στο  πείραμα με  βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές) και έπειτα 

μειώνεται τις επόμενες χρονικές στιγμές. Όπως εξακριβώθηκε από τα δύο πειράματα, το μέγιστο ποσοστό 

έκφρασης του mRNA του γονιδίου αποδίδεται κυρίως στη  διαλληλική έκφρασή του και υπάρχει συμφωνία  

αποτελεσμάτων όσον αφορά τα ποσοστά έκφρασης  του  mRNA τη χρονική στιγμή 30 λεπτών (77.27% στο 

πείραμα με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια και 65.06% αντίστοιχα στο πείραμα με 

βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές). Πιο συγκεκριμένα, στο RNA-DNA FISH του E4F1με σημασμένους ανιχνευτές 

με φθορίζοντα νουκλεοτίδια,  το μέγιστο ποσοστό έκφρασης του  mRNA του E4F1  εμφανίζεται στα 30 λεπτά 

(77.27%) και οφείλεται κυρίως στην αύξηση της διαλληλικής έκφρασης του γονιδίου. 

    Ακόμη, κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθούν  τα αποτελέσματα της έκφρασης του  mRNA του E4F1 με  

το φαινόμενο ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA των δύο αλληλομόρφων του γονιδίου. Από τα πειράματα 

του εργαστηρίου μας έγινε φανερό  ότι  τα μέγιστα ποσοστά έκφρασης του  mRNA  του E4F1 εμφανίζονται 

ταυτόχρονα με τα  χαμηλά ποσοστά πυρήνων που διαθέτουν το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης των 

αλληλομόρφων του γονιδίου. Παρατηρήθηκε ότι  επικρατεί  μόνοαλληλική έκφραση του γονιδίου όταν 

εμφανίζεται το φαινόμενο ομόλογης αλληλεπίδρασης (homologous pairing)  των αλληλομόρφων του E4F1.  

Αναλυτικότερα, στο RNA-DNA FISH με σημασμένους ανιχνευτές με φθορίζοντα νουκλεοτίδια,  το μέγιστο 

ποσοστό πυρήνων που εκφράζουν το γονίδιο (77.27%), αποδίδεται κυρίως στην μόνοαλληλική του έκφραση 

(68.18%) (εικόνα 37). Οι πυρήνες με το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης των αλληλομόρφων του 

γονιδίου αποτελούν το 4.55%  όλων των πυρήνων στα κύτταρα που έχουν μονιμοποιηθεί, εκ των οποίων 

κανένα αλληλόμορφο  δεν εκφράζεται (εικόνες 41, 43). Στο  RNA-DNA FISH με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές, 

το μέγιστο ποσοστό μεταγραφής του  mRNA  του E4F1 (92.31%) εμφανίζεται τη χρονική στιγμή των δύο ωρών 

και αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της  διαλληλικής έκφρασης  (67.69%) (εικόνα 39). Σε αυτή τη χρονική 

στιγμή οι πυρήνες των  μακροφάγων  που εμφανίζουν το φαινόμενο ομόλογης αλληλεπίδρασης του  DNA των 

αλληλομόρφων τους  βρίσκονται  σε ποσοστό 3.08% και μόνο το 50% αυτών εκφράζονται διαλληλικά (εικόνες 

43, 45). Γίνεται  λοιπόν σαφές ότι για  να πραγματοποιηθεί η αύξηση του ποσοστού των κυττάρων που 

εκφράζουν το E4F1 δεν ευθύνεται το φαινόμενο ομόλογης αλληλεπίδρασης του DNA των αλληλομόρφων του 

αλλά κάποιος άλλος πρωτεϊνικός παράγοντας.  

    Τα  παραπάνω συμπεράσματα συμβαδίζουν με τα ευρήματα της επιστημονικής βιβλιογραφίας  που 

υποστηρίζουν ότι η παρουσία αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομόλογων αλληλομόρφων βρίσκεται επιλεκτικά σε 

ενεργά μεταγραφόμενες περιοχές (Yaffe and Tannay. 2011). Όπως περιγράφηκε πρόσφατα, η ομόλογη 

αλληλεπίδραση της περιοχής Prader-Willi/Angleman, μίας εντυπωμένης περιοχής (imprinted region) στα 

ανθρώπινα λεμφοκύτταρα και στον εγκέφαλο, μειώθηκε με καταστολή της μεταγραφής. Η αιτιολόγηση πηγάζει 

από το γεγονός ότι  η μεταγραφή είναι η κινητήρια δύναμη. Τα  μεταγραφόμενα γονίδια βρίσκονται σε περιοχές 

δράσης της RNA πολυμεράσης ΙΙ  και επειδή τα ομόλογα αλληλόμορφα  επικοινωνούν, αυξάνεται η πιθανότητα 

μεγαλύτερων περιοχών να έρχονται κοντά στο ίδιο σύμπλοκο της μεταγραφής (Krueger et al. 2012). 

    Πρέπει να τονιστεί ότι  τα αποτελέσματα του RNA-DNA FISH E4F1 με σημασμένους ανιχνευτές με 

φθορίζοντα νουκλεοτίδια υστερούν σε σχέση με τα αποτελέσματα του RNA-DNA FISH E4F1 με 

βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές αφενός επειδή το  φάσμα χρονικών στιγμών που υφίστανται  διέγερση με LPS 

είναι διαφορετικό και αφετέρου διότι έχει μονιμοποιηθεί μικρότερος αριθμός πυρήνων των μακροφάγων-

σχεδόν η υποτριπλάσια ποσότητα. 

    Στο πείραμα  με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές παρατηρείται  μία αύξηση  στα ποσοστά έκφρασης  του  

mRNA  του Ε4F1, με το υψηλότερο ποσοστό  του  mRNA  να εμφανίζεται τη χρονική στιγμή των δύο ωρών  

και τα ποσοστά μεταγραφής στις χρονικές στιγμές (3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες) απλώς να μειώνονται. 

(εικόνα 39). Το  υψηλότερο ποσοστό μεταγραφής του γονιδίου στις δύο ώρες οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

της διαλληλικής του έκφρασης (92.31%). Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου  αποδίδεται ενδεχομένως στο 

ότι η μεταγραφή συχνά παρουσιάζει μέγιστα ποσά όταν η σύνθεση του mRNA αποτελείται από κύκλους 

μεταγραφής με πολλαπλά μόρια να παράγονται ανά κύκλο όπως έχουν δείξει έρευνες σε μεμονωμένα κύτταρα 

(Zenklusen et al. 2008). Από μία διαφορετική σκοπιά, αυτή η μεταγραφική αύξηση μπορεί να είναι εξαιτίας της 
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σταθερότητας του προ-εναρκτήριου συμπλόκου της μεταγραφής, με αποτέλεσμα να παράγονται πολλά 

μετάγραφα από ένα σταθερό σύμπλοκο (Raj et al. 2006).  

    Το μέγιστο ποσοστό μεταγραφής του E4F1 στις 2ώρες (39 διάγραμμα) μπορεί επίσης να δικαιολογηθεί 

βάση των αποτελεσμάτων μίας άλλης μελέτης που αναλύει τα ποσοστά έκφρασης της 

ακετυλατρανσφεράσης CBP/p300. Γνωρίζουμε ότι η ουβικουιτινιλίωση από τον Ε4F1 συμβαδίζει με την 

ακετυλίωση από τον παράγοντα CBP/p300 (εικόνα 20). Μελετώντας την ακετυλίωση στα κατάλοιπα λυσίνης 

373 και 382 από τον παράγοντα CBP/p300, αποδείχθηκε  ότι 30 λεπτά μετά από παροδική βλάβη, επιτρέπεται 

μεν  η περιοδικότητα στην έκφραση του p53 αλλά όχι η διακοπή του κυτταρικού κύκλου (μέσω ενεργοποίησης 

έκφρασης του p21), ενώ 60 λεπτά από τη βλάβη επαρκούν για την έναρξη τη μεταγραφής του p21 (LI et al. 

2007; Tang et al. 2008). Αυτό το στοιχείο συμφωνεί απόλυτα με το υψηλό επίπεδο μεταγραφής του E4F1  στις 

2ώρες, του παράγοντα  που με τη μεταγραφή του επάγεται η διακοπή του κυτταρικού κύκλου όπως έχει 

αναλυθεί διεξοδικά στην εισαγωγή. 

    Επιπλέον, από το πείραμα με βιοτινιλιωμένους ανιχνευτές παρατηρείται  μία μεταβολή στα ποσοστά 

έκφρασης του   mRNA  του Ε4F1 (εικόνα  39). Γενικά, οι παρατηρούμενες μεταβολές στην έκφραση σε 

διάφορα γονίδια όπως στο γονίδιο E4F1 που μελετάμε, ως αποτέλεσμα ενός περιβαλλοντικού ερεθίσματος  

δίνει πιθανόν τη δυνατότητα στον κυτταρικό πληθυσμό να προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος 

(Kaern et al. 2005). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι αυξάνοντας τη συγκέντρωση του σήματος/διεγέρτη δεν 

ενεργοποιούνται τα ποσοστά μεταγραφής σε επίπεδο κυττάρου αλλά το ποσοστό των κυττάρων που 

δραστηριοποιούνται με τη διέγερση (Pedraza et al. 2008). 

   Ένα παράδειγμα που υποδεικνύει πως ένας μεταγραφικός παράγοντας  μπορεί  να ευθύνεται για τη μεταβολή 

της έκφρασης ενός γονιδίου έχει βρεθεί στην περίπτωση  του γονιδίου TNFα με την εμπλοκή του πυρηνικού 

παράγοντα NF-kappaB. Η διακύμανση (fluctuation) στα ποσοστά έκφρασης  του TNFα μπορεί να 

αποσαφηνιστεί με τη σηματοδότηση από τη μεταγραφή του  πυρηνικού  παράγοντα  Β (NF- kappaB) που 

οδηγεί στην αποδέσμευσή του από τον κυτταροπλασματικό του καταστολέα (IkappaB) και τη μετατόπισή του 

στον πυρήνα. Οι μελέτες αποδεικνύουν πως οι ασύγχρονες μεταβολές NF-kappaB (RelA)  μετά από διέγερση 

των κυττάρων μειώνονται σε συχνότητα με την αυξημένη μεταγραφή IkappaB alpha. Οι λειτουργικές συνέπειες 

της NF-kappaB σηματοδότησης μπορούν να εξαρτώνται από τον αριθμό, την διάρκεια, και το πλάτος των 

μεταβολών (Nelson et al.2004). Επιπροσθέτως, σε μελέτες σε επίπεδο κυττάρου, έχει παρατηρηθεί πως 

εμφανίζεται μια μεταβολή στα ποσοστά έκφρασης  του NF-kappaB  λόγω της διέγερσης των κυττάρων από τον 

TNFα σε διάφορες συγκεντρώσεις  του (Tay et al. 2010). 

    Παρόμοια,  εικάζουμε ότι η διακύμανση  (fluctuation) στα ποσοστά έκφρασης του E4F1 μπορεί να 

αιτιολογείται  με τη ικανότητα του E4F1 να δρα πάνω στη p53 αλλά και τη συσχέτισή του με τον πυρηνικό 

παράγοντα NF-κΒ που ενεργοποιείται με τη διέγερση των μακροφάγων από το  LPS (όπως φαίνεται στις 

εικόνες 4, 5). Όσον αφορά τον παράγοντα  E4F1, έχει επισημανθεί  η ιδιότητά του  να δρα ως λιγάση Ε3 

ουβικουιτίνης για το  ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. Αν και δεν είναι γνωστά 

τα μονοπάτια που διεγείρουν αυτή την ικανότητα του E4F1, έχει αναφερθεί ότι ο κύριος ρυθμιστής των TLR 

απαντήσεων δηλαδή ο μεταγραφικός παράγοντας NF-kappaB, είναι  επίσης σημαντικός ρυθμιστής της 

μετaγραφικής δραστηριότητας του γονιδίου p53 (εικόνα 48). Έτσι οι διακυμάνσεις στα ποσοστά έκφρασης του 

παράγοντα  E4F1 που παρατηρούνται  στην αθανατοποιημένη κυτταρική σειρά μακροφάγων με  τη χρήση LPS 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μπορούν να εξηγηθούν   είτε με τον ανταγωνισμό του NF-kappaB με το p53,  

είτε με τη συνεργασία του (Aylon and Oren. 2007). Όταν NF-kappaB ρυθμίζει αρνητικά τα επίπεδα της 

πρωτεΐνης p53, υπάρχει θετική ρύθμιση της έκφρασης της Mdm2 και ανταγωνισμός για συμπαράγοντες όπως 

p300 και CBP  με αποτέλεσμα την απόπτωση και  τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης του E4F1 για να μην 

προχωρήσει η διαδικασία διακοπής του κυτταρικού κύκλου.  Πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν πως η 

φωσφορυλίωση της CBP, είναι ικανή  να κατευθύνει την πρόσδεση στον παράγοντα NF-kappaB και όχι στο 

p53 ώστε να ευνοείται  η επιβίωση (Huang et al. 2007), όπως απεικονίζεται  με τα υψηλά επίπεδα 

νεοσυντιθέμενου mRNA του  E4F1(εικόνα 40).  



 81 

 

 

Εικόνα 48: p53-πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν και ασκούν επιλεκτικές επιδράσεις στα γονίδια στόχους του p53 

(Vousden an Prives. 2009). 

    Μία άλλη μελέτη υποστηρίζει  την ίδια εικασία της μεταβολής του πρότυπου έκφρασης του E4F1,  

αποδεικνύοντας ότι στις συνθήκες παρατεταμένου στρες εκφράζονται τα κλασσικά γονίδια στόχοι της p53, που 

οδηγούν σε διακοπή κυτταρικού κύκλου. Αιτία είναι η αλλαγή  του προτύπου των μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων πάνω στην p53 που με τη σειρά τους μετατρέπουν την p53 σε πιο σταθερή  και πιο ενεργή 

μορφή (εικόνα  49) (Loewer et al; Schlereth et al. 2010). Μπορούμε  λοιπόν να ισχυριστούμε πως η μεταβολή 

στα ποσοστά έκφρασής του E4F1 μπορεί να εξηγηθεί ανάλογα με τη δραστηριότητά του να έχει πρόσβαση  

πυρηνικά στην p53 ουβικουιτινιλιώνοντας το καρβοξυτελικό άκρο της (K320), ώστε σε συνδυασμό με άλλους 

πρωτεϊνικούς παράγοντες, σε συνθήκες έντονης βλάβης, να οδηγεί το κύτταρο σε διακοπή του κυτταρικού του 

κύκλου.  
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Εικόνα 49: Μηχανισμοί που ενεργοποιούν την p53  σε παροδική βλάβη  και  σε έντονη  βλάβη (Loewer et al. 2010). Από 

τα δεδομένα, παρατηρούνται  καθορισμένες διακυμάνσεις της p53 ύστερα από παρατεταμένη και έντονη βλάβη σε σχέση με 

τις ασύγχρονες διακυμάνσεις από μια παροδική βλάβη 

    Σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν  επιπλέον κάποια αποτελέσματα σχετικά με τη δομή του 

παράγοντα E4F1 στα οποία  μπορεί να οφείλεται η αλληλεπίδρασή του  με το μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ. 

Όπως έχει αναφερθεί από την εισαγωγή, ο NF-κΒ αποτελεί τον κύριο πυρηνικό παράγοντα  που ενεργοποιείται 

με την LPS διέγερση  στα μακροφάγα. Ακόμη, είναι γνωστό πως ο E4F1 περιέχει δακτυλίους ψευδαργύρου,  

είναι μέλος της οικογένειας GLI-Kruppel και έχει  ένα συντηρημένο τμήμα στη θέση πρόσδεσής του. Επειδή 

όμως έχει αποδειχθεί ότι ο KLF4 (μέλος της οικογένειας Kruppel-like διαθέτει το  ίδιο συντηρημένο τμήμα 

θέσης πρόσδεσής με τον E4F1) αλληλεπιδρά με τον NF-κΒ, θεωρούμε πως ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να 

συμβαίνει και στην περίπτωση του E4F1. Συγκεκριμένα, ο παράγοντας KLF4 (μέλος της οικογένειας Kruppel-

like) αλληλεπιδρά με το μέλος της οικογένειας NF-kappaB p65 (RelA) και συνεργατικά επάγουν τον υποκινητή 

iNOS για να ρυθμίσει τη φλεγμονώδη απάντηση. Αξιοσημείωτο είναι πως οι Kruppel-like παράγοντες 

αποτελούν μία υποκατηγορία της οικογένειας μεταγραφικών παραγόντων με δακτυλίους ψευδαργύρου και 

έχουν μία  συντηρημένη αλληλουχία στον  τομέα πρόσδεσής τους CX2CX3FX5LX2HX3H ( με υπογραμμισμένα 

τα κατάλοιπα κυστεΐνης και ιστιδίνης) ίδια με εκείνη του E4F1 (Feinberg et al. 2005). Το αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι ότι ο παράγοντας E4F1 παίζει σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία μακροφάγων έπειτα από διέγερσή 

τους με λιποπολυσακχαρίτη και το σημαντικότερο η ρύθμιση του γονιδίου E4F1 μπορεί να ελέγχεται από το 

πρωτεϊνικό του προϊόν. 

    Μία εναλλακτική  υπόθεση  είναι ότι  οι παραπάνω μεταβολές στην έκφραση του E4F1 μπορούν να 

εξαρτώνται  από τον κυτταρικό τύπο όπου γίνονται τα πειράματα. Έχουν βρεθεί διακυμάνσεις έκφρασης σε 

διάφορα γονίδια στα μακροφάγα  τα οποία όπως είναι γνωστό διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη  

φαγοκυττάρωση (Hayashi   et al. 2007).  Τα αποτελέσματα αυτά αν και δεν αφορούν το γονίδιο  E4F1, 

επισημαίνονται για να τονίσουν την κινητική έκφρασης που ακολουθούν σε γενικές γραμμές τα γονίδια που 

εκφράζονται στα μακροφάγα.  

   Οι  μεταβολές έκφρασης διαφόρων γονιδίων δεν περιορίζονται μόνο στα μακροφάγα αλλά επεκτείνονται και 

σε άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού στα οποία  εμπλέκεται η  TLR σηματοδότηση. Συγκεκριμένα, έχουν 

παρατηρηθεί διαταραχές στα ουδετερόφιλα αλλά και στα ΝΚ κύτταρα γερασμένων πληθυσμών. Τα 

ουδετερόφιλα παρουσίαζαν διαταραγμένη χημειοταξία, ικανότητα φαγοκυττάρωσης καθώς και δυσλειτουργία 

στην σύνθεση ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Renshaw et al 2002). 

    Σε αυτά τα πλαίσια, αξίζει να τονιστεί ότι  τα παραπάνω αποτελέσματα  θα ήταν εντελώς διαφορετικά με 

αλλαγές σε κάποιες από τις παραμέτρους πραγματοποίησης του πειράματος. Πολύ πρόσφατες μελέτες  έχουν 

πραγματοποιηθεί  σε συνθήκες  ακριβώς ίδιες με το πείραμα στο εργαστήριο του κ. Σπηλιανάκη αλλά με 

παραλλαγές είτε στην καθαρότητα του LPS είτε στη θερμοκρασία του σώματος των ζώων ή της ηλικίας των 

ζώων, αποδεικνύοντας εμπεριστατωμένα τη διακύμανση της έκφρασης των γονιδίων που μελετώνται. Η πρώτη 

μελέτη αναφέρεται στη  σημασία επεξεργασίας των Raw264.7 με την κατάλληλη μορφή LPS, εφόσον υπάρχουν 

δύο μορφές που διαφέρουν στον τρόπο απομόνωσης και στην καθαρότητα τους (Rutledge et al. 2012). 

Αποδεικνύεται ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις της εξαιρετικά καθαρής μορφής  LPS (LIST) εμφανίζονται 

υψηλότερα επίπεδα έκφρασης προφλεγμονωδών κυτοκινών (ανάμεσα στις οποίες ο ΤΝFα) σε σχέση με τη  

λιγότερο καθαρή μορφή (Sigma), ενώ σε υψηλές LPS συγκεντρώσεις (Sigma) λαμβάνονται υψηλότερα 

ποσοστά έκφρασης προφλεγμονωδών κυτοκινών .  Η δεύτερη μελέτη τονίζει ότι ζώα με αυξημένη θερμοκρασία 

σώματος μετά από χορήγηση της ενδοτοξίνης LPS εκκρίνουν μεγαλύτερα ποσοστά ΤΝFα  από τα μακροφάγα 

τους σε σχέση με τα φυσιολογικά (Lee et al. 2012). 

    Στη τρίτη μελέτη, διαπιστώνεται ο κρίσιμος ρόλος της ηλικίας των ζώων στα πειράματα, άρα και η 

σπουδαιότητα μιας γερασμένης αθανατοποιημένης κυτταρικής σειράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο RNA-

DNA FISH. Οι περισσότερες μελέτες διαπιστώνουν ότι η έκφραση των ανωτέρω υποδοχέων και κυρίως του 
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TLR2 και του TLR4 δεν μεταβάλλεται στα μακροφάγα.  Η λειτουργικότητά τους φαίνεται να είναι 

διαταραγμένη   στα ηλικιωμένα ζώα υπάρχει ελαττωμένη έκκριση των φλεγμονωδών κυτοκινών μετά από 

διέγερση των υποδοχέων με φυσικούς τους συνδέτες (π.χ. λιποπολυσακχαρίτη για τον TLR4). Το γεγονός αυτό 

έχει αποδοθεί στη μειωμένη έκφραση των πρωτεϊνών p38 και JNK που παρατηρείται μετά από διέγερση των 

TLRs. Οι εν λόγω πρωτεΐνες ανήκουν στο μονοπάτι μεταγωγής του σήματος των TLRs (Boehmer et al. 2004). 

Υπάρχουν ενδείξεις από μελέτες ότι τα μακροφάγα ποντικιών μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες 

κυτοκινών αν διεγερθούν με άλλο ερέθισμα, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το μονοπάτι μεταγωγής του 

σήματος των TLRs. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι μετά από διέγερση των μακροφάγων με 

ιντερλευκίνη 2 αυξάνεται σε σημαντικό επίπεδο η παραγωγή του TNFα, όχι όμως και της ιντερλευκίνης 6. Μία 

απαραίτητη συμπλήρωση στις παραπάνω μελέτες είναι ότι σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ in vitro και in 

vivo παρατηρήσεων που οφείλονται στο ότι: α)εκτός των μακροφάγων και άλλα κύτταρα στον οργανισμό  

παράγουν κυτοκίνες και β) εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να δρουν και να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των 

in vitro μελετών. Για παράδειγμα, τα μακροφάγα είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται από τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες γίνεται η απομόνωσή τους ή και από τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, από καλλιεργητικά 

υλικά κ.τ.λ. Εξάλλου, η αλλαγή του μικροπεριβάλλοντος των κυττάρων αυτών είναι πολύ πιθανό να μεταβάλλει 

τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα τους. 

    Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι  αν και η τεχνική RNA-DNA FISH   είναι μια πολλά υποσχόμενη 

προσέγγιση, που δίνει τη δυνατότητα  να διακριθεί το ποσοστό έκφρασης σε επίπεδο κυττάρου ξεχωριστά 

καθώς και ποιο συγκεκριμένο αλληλλόμορφο εκφράζεται, θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες 

πειραματικές διαδικασίες  με την προοπτική να διερευνηθεί  το πρότυπο έκφρασης του E4F1.  Είναι απίθανο 

από τα δεδομένα  μόνο της τεχνικής  RNA-DNA FISH να ανακατασκευαστεί η δυναμική  έκφρασης του 

γονιδίου. Με αυτό το πείραμα λαμβάνονται απλώς στιγμιότυπα των επιμέρους δυναμικών τροχιών έκφρασης 

που είναι διαθέσιμες από τα μετρήσιμα κύτταρα που έχουν μονιμοποιηθεί (μετρήσεις των ποσοστών των 

κυττάρων που εκφράζουν το γονίδιο)  και πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες πειραματικές διαδικασίες. Κατά 

συνέπεια, είναι αδύνατο από αυτή την τεχνική  μόνο  να  προσδιοριστεί η συνολική κλίμακα του χρόνου της 

δυναμικής της έκφρασης των γονιδίου E4F1. Έτσι, ενώ είναι δυνατόν να συναχθεί από τη συσχέτιση των 

δεδομένων  ότι τα κύτταρα υποβάλλονται σε μεταβολές γονιδιακής έκφρασης, δεν είναι εφικτό ακόμα να 

καθοριστεί  με ακρίβεια η περίοδος των μεταβολών αυτών. Θα μπορούσαν  να εφαρμοστούν άλλες 

τεχνικές όπως ποσοτικοί ανοσοφθορισμοί (quantitative immunofluorescence) π.χ. ποσοτικοποίηση 

φθορισμού κυτταρομετρία 

ροής, μελέτες αλληλούχισης σε 

επίπεδο κυττάρου (single- cell  

sequencing studies)  καθώς και 

ανίχνευση των νεοσυντιθέμενων 

μεταγράφων σε ζωντανά 

κύτταρα με τη χρήση MS2 

συστήματος (εικόνα 50)(Larson 

et al. 2009). 

 

Εικόνα 50: Απεικόνιση του mRNA σε 

μοναδιαία κύτταρα. Φαίνονται οι 

δύο κοινές μέθοδοι της γονιδιακής 

έκφρασης σε  επίπεδο κυττάρου 

(Larson et al. 2009)Α)Η τεχνική 

FISH χρησιμοποιεί ολιγονουκλεοτίδια 

σημασμένα  σε πολλαπλές θέσεις με 

φθοροχρώματα για να ανιχνεύσουν τα 

μοναδιαία νεοσυντιθέμενα mRNAs 

στη θέση της μεταγραφής. Οι 
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σημασμένοι ανιχνευτές υβριδοποιούνται  σε μονιμοποιημένα κύτταρα με παραφορμαλδεΰδη. Β)Το MS2 σύστημα χρησιμοποιεί 

την ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ MS2 RNA hairpin και της σύνθεσης μίας φθορίζουσας πρωτεΐνης με το κάλυμμα του MS2 

φάγου ώστε να δημιουργηθεί ένα σημασμένο  φθορίζων mRNA. Εισάγοντας πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης στο mRNA 

επιτρέπεται η ανίχνευση νεοσυντιθέμενων mRNA σε ζωντανά κύτταρα. 

   Ακόμη, η τεχνική ChIP-chip (ανοσοκατακρήμνιση σε συνδυασμό με μικροσυστοιχία) καθώς και η 

εκμετάλλευση της παρεμβολής RNAi είναι  πειραματικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα για τη 

διερεύνηση και ανακάλυψη των  γονιδίων-στόχων του μεταγραφικού παράγοντα E4F1. Αυτές οι υπολογιστικές 

και πειραματικές τεχνολογίες θα συμβάλλουν σαφώς στη διευκρίνιση της  λειτουργίας των ρυθμιστικών 

στοιχείων  σε συγκεκριμένες χωρικές και χρονικές στιγμές δεδομένου ότι λαμβάνεται ένα στιγμιότυπο της 

κατάστασης που διαμορφώνεται στο γονίδιο που μελετάται. Σημειωτέον, η μεταγραφική ρύθμιση μπορεί να 

είναι ιστοειδική  και να αλλάζει ανάλογα  από στιγμή σε στιγμή σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν τόσο 

στο ενδοκυττάριο περιβάλλον όσο και εξωτερικά ( Segal et al. 2008;Li et al. 2009). 

    Επιπρόσθετα,  είναι γνωστό ότι το DNA δεν είναι τυχαία κατανεμημένο στο νουκλεόπλασμα, οπότε 

προβληματίζει αν το προφίλ της έκφρασης του E4F1 σχετίζεται με το φαινόμενο της ομόλογης αλληλεπίδρασης 

των αλληλομόρφων του. Περαιτέρω πειράματα θα μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν η τοποθέτηση 

των δύο αλληλομόρφων του γενετικού τόπου E4F1 βρίσκονται σε ενεργό ή ανενεργό πυρηνικό διαμέρισμα. Η 

σύγκριση των δύο αλληλομόρφων του συνεντοπισμού θα γίνει με DAPI (4,6-διαμίδινο-2-φαινυλοιδόλη) 

σήμανση για DNA, η οποία τονίζει την παρουσία συμπυκνωμένων περιοχών χρωματίνης, ώστε να 

προετοιμαστούν immunο-DNA FISH πειράματα χρησιμοποιώντας ένα αντίσωμα για την πρωτεΐνη 

ετεροχρωματίνης 1 άλφα (heterochromatin protein 1 alpha,HP1-a). 

   Μελλοντικά, κρίνεται  απαραίτητη  η αναγνώριση μονοπατιών που διεγείρουν τη φυσιολογική ενεργοποίηση 

της δραστικότητας του E4F1 ως λιγάση Ε3 ουβικουιτίνης  και η εκτίμηση της εμπλοκής του στην παθογένεια 

της καρκινογένεσης. Η έρευνα θα ήταν πολύ ωφέλιμο να αξιοποιήσει τα δεδομένα της βιβλιογραφίας όσον 

αφορά τη λειτουργική συσχέτιση των γονιδίων E4F1  και του Bmi1 στα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα 

(Chagraoui  et al. 2006). Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τη συμμετοχή της πρωτεΐνης Bmi1  στη ρύθμιση 

του μονοπατιού ARF-p53 είναι τεράστιο και θα ήταν ωφέλιμο η έρευνα να κατευθυνθεί στο ρόλο του Bmi1 στη 

διαδικασία της ουβικουιτινιλίωσης της πρωτεΐνης p53 με τη διαμεσολάβηση του παράγοντα E4F1 in vivo. 

      Τέλος, οι προσδοκίες από την ανεύρεση των μοτίβων-αλληλουχιών  των  κοινών  ρυθμιστικών στοιχείων 

που συμβάλλουν στις παρατηρούμενες διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του γονιδίου TNFa με το 

γονίδιο Adiponectin Receptor 1, του TNFa με το Arrestin beta 1, του TNFa με το P2X4-P2X7  και τέλος του 

TNFa με το E4F1 αποτελούν στην ουσία μία προσπάθεια ανάλυσης των  δυνατών θέσεων πρόσδεσης των 

πρωτεϊνών.  Είναι λοιπόν αυτονόητο  ότι ο εντοπισμός αυτών των μοτίβων των  κοινών ρυθμιστικών 

αλληλουχιών αποτελεί αφετηρία για την πειραματική απομόνωση των πρωτεϊνών με τη δοκιμή ενός υβριδίου 

(yeast one hybrid screening) ή τη χρωματογραφία συγγένειας (DNA affinity chromatography) καθώς και στην 

πρόβλεψή τους μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη αναγνώριση οποιουδήποτε 

παράγοντα προϋποθέτει την ανάλυση στοιχείων φασματοσκοπίας μάζας (mass spectrometry). Μεταγενέστερα 

με  την απομόνωση των  πρωτεϊνικών παραγόντων  απαιτεί να ακολουθηθεί  η διαδικασία  του “στυπώματος 

κατά Western” για την παρακολούθηση της έκφρασής τους και ενδείκνυται ο σχεδιασμός πειραματικής 

διαδικασίας με τη χρήση  siRNA με σκοπό τη μείωση της έκφρασης  των πιθανών πρωτεϊνικών  παραγόντων 

και αναλυτική μελέτη των επιδράσεων στη λειτουργία των κυττάρων. 
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