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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Στην περιφέρεια του πυρηνικού φακέλου εντοπίζονται ένζυμα που τροποποιούν 

τις πρωτεΐνες της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης όπως είναι η κινάση του LBR. 

Τα τελευταία χρόνια στα στοιχεία του πυρηνικού φακέλου έχει προστεθεί και η 

περιφερική ετεροχρωματίνη. Η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη 1 (ΗΡ1) αποτελεί κύριο 

καταστολέα του φαινομένου επίδρασης θέσης και ενέχεται στη δημιουργία και 

διατήρηση της δομής της χρωματίνης. Παλαιότερες μελέτες του εργαστηρίου μας, 

έχουν δείξει ότι η ΗΡ1 συνδέεται στον πυρηνικό φάκελο. Η σύνδεση αυτή 

πραγματοποιείται μέσω του σχηματισμού συμπλόκου ανάμεσα στον LBR τις 

νουκλεοσωμικές ιστόνες Η3/Η4 και την ΗΡ1. 

Η ΗΡ1 συνδέεται με ένζυμα όπως η  μεθυλοτρανσφεράση Suvar 3-9, η οποία 

μεθυλιώνει την ιστόνη Η3 στη λυσίνη 9. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

θεωρήσαμε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε την ύπαρξη πρωτεϊνικών κινασών που 

φωσφορυλιώνουν ιστόνες της ετεροχρωματίνης που συνδέονται με τον πυρηνικό 

φάκελο.  

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο συγκατακρίμνησης πρωτεϊνών με σφαιρίδια 

γλουταθειόνης-αγαρόζης (GST pull-down) διαπιστώσαμε ότι μαζί με την 

ανασυνδιασμένη Μ31 (ΗΡ1β) συγκατακριμνίζεται εκτός από τις νουκλεοσωμικές 

ιστόνες και μια κινάση που φωσφορυλιώνει την Η3 στη θρεονίνη 3. Η κινάση 

συνδέεται με την Μ31 και όχι με τα νουκλεοσώματα.  

Για να μελετήσουμε την ύπαρξη και κατανομή της φωσφορυλιωμένης στη 

θρεονίνη 3 Η3 παράγαμε ένα πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την 

συγκεκριμένη τροποποίηση. Το αντίσωμα χαρακτηρίστηκε ως προς την ικανότητα 

του να αναγνωρίζει ειδικά τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 με ELISA, 

ανοσοφθορισμό και ανοσοαποτύπωση.  

Δείξαμε την ύπαρξη της συγκεκριμένης τροποποίησης in vivo η οποία 

ανιχνεύθηκε σε όλες τις καρκινικές σειρές (τραχήλου της μήτρας, μαστού, προστάτη, 

λευχαιμικές) που εξετάσαμε καθώς και σε φυσιολογικά κύτταρα (πολυδύναμα 

μεσεγχυματικά και μυελού των οστών, ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα ποντικού). Η 

κατανομή της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 είναι παρόμοια για όλα τα είδη 

κυττάρων που μελετήσαμε. 
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Όπως οι περισσότερες φωσφρορυλιώσεις των ιστονών έτσι και η συγκεκριμένη 

εντοπίζεται στη μίτωση. Η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 αρχίζει στην πρόφαση και 

σταματάει να υφίσταται στο τέλος της ανάφασης. Κατά την πρόφαση εντοπίζεται 

γύρω από τον πυρηνικό φάκελο ενώ συνεχίζοντας στην προμετάφαση-μετάφαση 

παρατηρείται σε κεντρικές περιοχές των χρωμοσωμάτων καθώς και κατά μήκος των 

χρωμοσωμάτων. Τέλος κατά στην αρχή της ανάφασης ανιχνεύεται στα άκρα των 

χρωμοσωμάτων, ενώ δεν εντοπίζεται στην τελόφαση. 

Η καλύτερα μελετημένη φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 είναι η 

φωσφορυλίωση στην σερίνη 10. Σύγκριση των δύο τροποποιήσεων έδειξε διαφορές 

στην κατανομή τους. Αναλυτικότερα, η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 αρχίζει στη 

μεσόφαση (G2) και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της μίτωσης όπου ανιχνεύεται στην 

περιφέρεια των νεοσχηματιζόμενων πυρήνων ενώ αντίθετα η φωσφορυλίωση στη 

θρεονίνη 3 απουσιάζει τόσο κατά τη μεσόφαση όσο και στην τελόφαση. Στην 

πρόφαση τα δυο σήματα εντοπίζονται στην περιφέρεια του πυρηνικού φακέλου ενώ 

κατά τη μετάφαση διαχωρίζονται, με τη φωσροφυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 να 

εντοπίζεται κατά μήκος των χρωμοσωμάτων και κυρίως στα κεντρομερή   

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα αποτελέσματα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το 

ένζυμο που φωσφορυλιώνει την ιστόνη Η3 στη θρεονίνη 3 συνδέεται ισχυρά με 

περιφερικές δομές του πυρήνα των κυττάρων. Συγκεκριμένα, πειράματα 

ανοσοφθορισμού που πραγματοποιήσαμε έδειξαν ότι κατά τα πρώιμα στάδια της 

πρόφασης, η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3, αρχίζει ξεκάθαρα, από την 

περιοχή του πυρηνικού φακέλου. Επίσης η ενεργότητα της συγκεκριμένης κινάσης 

αρχικά, ανιχνεύθηκε σε παρασκευάσματα μεγάλης καθαρότητας, πυρηνικών φακέλων 

με περιφερική ετεροχρωματίνη, ενώ από πειράματα συγκατακρήμνισης βρέθηκε ότι η 

κινάση συνδέεται με την ΗΡ1 η οποία αλληλεπιδρά μέσω των ιστονών με τον LBR 

και κατ’ επέκταση με τον πυρηνικό φάκελο.   
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 1. Εισαγωγή 
 

1.1 Η  χρωματίνη 
 

Στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων, το DNA περιελίσσεται γύρω από 

σφαιρικές δομές, τα νουκλεοσώματα. Τα νουκλεοσώματα αποτελούν το θεμελιώδη 

λίθο της ευκαρυωτικής χρωματίνης και χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση του 

ευμεγέθους DNA στον πυρήνα ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την ορθή πρόσβαση σε 

αυτό. Η συμπύκνωση λαμβάνει χώρα με περαιτέρω συσπείρωση αλυσίδων 

νουκλεοσωμάτων και ταυτόχρονο σχηματισμό υπερελικοειδών, ινωδών δομών 

(χρωματίνη). Το αποτέλεσμα είναι ότι 2 περίπου μέτρα DNA (στον άνθρωπο) 

συμπιέζονται σε ένα πυρήνα διαμέτρου περίπου 10μm (Widom 1998).   

Η χρωματίνη του μεσοφασικού κυττάρου περιλαμβάνει δύο μορφολογικά 

διαφορετικούς τύπους χρωματίνης: τη διασκορπισμένη ευχρωματίνη και την 

συμπυκνωμένη ετεροχρωματίνη (Tamaru; Hennig 1999; Richards and Elgin 2002; 

Grigoryev, Bulynko et al. 2006). Τα δύο είδη χρωματίνης αναγνωρίστηκαν για πρώτη 

φορά από τον Emil Heitz το 1928 ο οποίος χαρακτήρισε την ευχρωματίνη ως 

¨πραγματική χρωματίνη¨ και την ετεροχρωματίνη ως ¨διαφορετική χρωματίνη¨. Η 

τελευταία περιγράφηκε ως οι προκαθορισμένες χρωμοσωμικές περιοχές οι οποίες δεν 

αποσυμπυκνώνονται κατά την μεσόφαση.     

 Τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει αρκετά δεδομένα αναφορικά με τα 

κατώτερα επίπεδα οργάνωσης της χρωματίνης: α) το νουκλεόσωμα που αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο της και β) την ίνα των 30nm που αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο 

συσπείρωσης της. Άγνωστες παραμένουν οι μοριακές αλληλεπιδράσεις και οι δομικές 

αλλαγές που συντελούνται ώστε να οργανωθεί η ίνα της χρωματίνης σε μερικώς ή 

πλήρως συμπυκνωμένα χρωμοσώματα (εικόνα 1). Για αρκετά χρόνια η χρωματίνη 

θεωρούνταν αδρανές υλικό, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συμπύκνωση του 

DNA. Σήμερα όμως είναι σαφές ότι  το υπόστρωμα για ορισμένες από τις πιο βασικές 

βιολογικές λειτουργίες του κυττάρου, όπως η μεταγραφή, η αντιγραφή, η 

επιδιόρθωση του DNA, ο ανασυνδυασμός, δεν είναι το μόριο του DNA αλλά η 

χρωματίνη και ως εκ τούτου  γίνεται πλέον αντιληπτή η σημασία της χρωματίνης στη 

ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και στην κυτταρική ανάπτυξη (Jenuwein and Allis 

2001). 
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ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ DNA 

ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΑ 

ΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ 
30-nm 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 

ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΜΙΤΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Το νουκλεόσωμα 

Εικόνα 1: Oργάνωση και συμπύκνωση του DNA στην χρωματίνη. Το κατώτερο 

επίπεδο οργάνωσης της χρωματίνης είναι το νουκλεόσωμα, όπου 1.65 στροφές 

υπερελικωμένου DNA τυλίγεται γύρω από το οκταμερές των ιστονών. Τα 

νουκλεοσώματα συνδέονται μεταξύ τους με μικρού μήκους αλληλουχίες 

συνδετικού DNA. Στο επόμενο επίπεδο οργάνωσης τα νουκλεοσώματα 

συμπυκνώνονται στις ίνες χρωματίνης διαμέτρου 30 nm, οι οποίες περαιτέρω 

σχηματίζουν υψηλότερης τάξης και βαθμού συμπύκνωσης δομές. Για τα επίπεδα 

οργάνωσης της χρωματίνης πέρα από το νουκλεόσωμα δεν είναι γνωστός ο τρόπος 

με τον οποίο γίνεται η συμπύκνωση (Felsenfeld and Groudine 2003).   
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1.1.1 Το νουκλεόσωμα 
Η βασική υπομονάδα της χρωματίνης είναι το νουκλεόσωμα που ακολουθεί ένα 

κοινό δομικό πρότυπο σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Η δομή του 

νουκλεοσώματος απεικονίστηκε για πρώτη φορά το 1984 από τον  Richmond et al με 

κρυσταλλογραφία στα 7Å. Σήμερα η ανάλυση της δομής του έχει φτάσει στο όριο 

των 1.9Å (Davey and Richmond 2002). Το νουκλεόσωμα έχει κυλινδρικό σχήμα με 

ύψος 11nm και διάμετρο 13nm. Αποτελείται από τέσσερις νουκλεοσωμικές ιστόνες 

(core histones), μία συνδετική ιστόνη (linker histone), νουκλεοσωμικό DNA και 

συνδετικό DNA. Στο κέντρο του νουκλεοσώματος βρίσκεται ένα οκταμερές ιστονών 

γύρω από το οποίο περιτυλίγονται 147 ζεύγη βάσεων (base pairs) σε 1.67 στροφές 

(πυρηνικό σωμάτιο, εικόνα 2) (Kornberg 1974; Oudet, Gross-Bellard et al. 1975; 

Luger, Mader et al. 1997). Το κεντρικό τμήμα του μορίου των τεσσάρων ιστονών 

αποτελείται από ένα εξελικτικά συντηρημένο δομικό μοτίβο που απαρτίζεται από 

τρεις α-έλικες οι οποίες συνδέονται μέσω δυο βρόγχων, των L1 και L2 (εικόνα 3). Οι 

αλληλουχίες εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος κάθε ιστόνης (στο 

αμινοτελικό/καρβοξυτελικό άκρο) σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση 

του κεντρικού τμήματος (histone fold extensions) εμφανίζοντας δομή α-έλικας (στο 

αμινοτελικό άκρο της Η3 και στο καρβοξυτελικό άκρο της Η2Β), ενώ σε άλλες 

αποτελούν τις «ουρές» κάθε ιστόνης που δεν διαθέτουν συνήθως κάποιο δομικό 

μοτίβο.  

Το οκταμερές των ιστονών συγκροτείται από ένα τετραμερές Η3/Η4 και δύο 

διμερή Η2Α/Η2Β. Η περιοχή επαφής του κάθε υπο-συμπλόκου καλείται «μοτίβο 

χειραψίας» (handshake motif) και προκύπτει από την συμπληρωματικότητα στη δομή 

του κεντρικού τμήματος των ιστονών. Για τον σχηματισμό του τετραμερούς Η3/Η4, 

δυο ετεροδιμερή Η3/Η4 συνδέονται μέσω αλληλεπιδράσεων Η3-Η3. Το 

καρβοξυτελικό τμήμα των ελίκων α2, α3 κάθε μορίου Η3 συμμετέχει στον 

σχηματισμό ενός «δεματίου τεσσάρων ελίκων» (four helix bundle). Το  ίδιο μοτίβο 

σχηματίζεται και κατά τη σύνδεση των δυο διμερών Η2Α/Η2Β εκατέρωθεν του 

τετραμερούς Η3/Η4 διαμέσου αλληλεπιδράσεων Η2Β-Η4. Η ιστόνη Η2Α συνδέεται 

στην Η4 μέσω μιας ειδικής περιοχής (docking domain), ενώ τα δύο «μισά» του 

νουκλεοσώματος συνδέονται μεταξύ τους μέσω αλληλεπιδράσεων Η2Α-Η2Α που 

εμπλέκουν τις αγκύλες L1 (Luger, Mader et al. 1997). Το ιστονικό οκταμερές 

αλληλεπιδρά με τη Β- έλικα του DΝΑ, με αποτέλεσμα την αριστερόστροφη 

 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Πυρηνικό σωμάτιο νουκλεοσώματος. Απεικονίζονται οι δυο κλώνοι του 

τμήματος των 147bp του DNA (σκούρο μπλε/μωβ-κόκκινο), καθώς και το κεντρικό 

τμήμα κάθε αλυσίδας των οκτώ μορίων ιστόνης (Η3: καφέ, Η4: μωβ, Η2Α: ανοιχτό 

μπλε, Η2Β: πράσινο) (Luger, Mader et al. 1997). 
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 Εικόνα 3: Αλληλουχίες των νουκλεοσωματικών ιστονών. Το κεντρικό τμήμα των 

Η3, Η4, Η2Α, Η2Β στοιχίζεται βάσει ομοιοτήτων στην δομή. Στο σχήμα 

υποδεικνύονται τα στοιχεία της δευτεροταγούς δομής, όπως οι α-έλικες (α1, α2, α3) 

και οι βρόγχοι (L1, L2) (Luger, Mader et al. 1997).  

 

 

 

 

 

 

υπερ-ελίκωσή του γύρω από το σωμάτιο. 

Το τετραμερές Η3/Η4 οργανώνει τις 60 bp του μεσαίου τμήματος του 

νουκλεοσωμικού DNA, ενώ τα δυο διμερή H2A/H2B οργανώνουν περίπου 30 bp 

εκατέρωθεν αυτού του τμήματος (Luger, Mader et al. 1997; Davey and Richmond 

2002). Έτσι απομένουν περίπου 26 bp (13x2) στα σημεία εισόδου-εξόδου του DNA 

που οργανώνονται από την εκτός του κεντρικού τμήματος α-έλικα που υπάρχει στο 

αμινοτελικό άκρο της Η3. Οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται είναι δεσμοί 

υδρογόνου, γέφυρες ιόντων και μη πολικές επαφές μεταξύ του κεντρικού τμήματος 

των ιστονών και της βάσης σακχάρου του DNA.  

Οι αμινοτελικές ουρές των ιστονών προεξέχουν από την επιφάνεια του 

νουκλεοσώματος, περνώντας ανάμεσα από τις περιελίξεις του DNA (Η3 και Η2Β) ή 

το «σώμα» του οκταμερούς (Η4, Η2Α). Οι περιοχές αυτές συχνά αλληλεπιδρούν με 

στοιχεία του ίδιου σωματιδίου ή γειτονικών νουκλεοσωμάτων. Τέτοιου είδους δια-

νουκλεοσωμικές αλληλεπιδράσεις φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

σχηματισμό δομών υψηλότερης τάξης, όπως η ίνα της χρωματίνης. 
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Μεταξύ δυο διαδοχικών νουκλεοσωμάτων μεσολαβεί μια ποικίλου μήκους (50-100 

bp) αλληλουχία DNA και ένα μόριο συνδετικής ιστόνης (linker histone). Σε κάθε 

νουκλεόσωμα αντιστοιχεί ένα μόριο συνδετικής ιστόνης Η1. Έχει δειχθεί ότι η 

ανασύσταση του νουκλεοσώματος in vitro μπορεί να επιτευχθεί απουσία Η1, ενώ οι 

νουκλεοσωμικές ιστόνες είναι απολύτως απαραίτητες (Thomas 1984). Η συνδετική 

ιστόνη Η1 αποτελείται από ένα μικρό αμινοτελικό τμήμα, ένα κεντρικό σφαιροειδές 

τμήμα και ένα εκτεταμένο καρβοξυτελικό τμήμα. Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς η Η1 απαντάται σε διάφορες ισομορφές, όπως η Η5 στα ερυθροκύτταρα 

των πτηνών και η Η10 σε τελικώς διαφοροποιημένα κύτταρα. Μέσω του κεντρικού 

τμήματός της, η Η1 συνδέεται στο DNA, στο σημείο εισόδου-εξόδου του από το 

νουκλεόσωμα και πιθανόν σε μια δεύτερη περιοχή που προέρχεται από παρακείμενο 

νουκλεόσωμα στην αναδιπλωμένη ίνα. Η συνδετική ιστόνη για αρκετά χρόνια 

θεωρήθηκε απαραίτητη στην αναδίπλωση της χρωματίνης, γεγονός που δεν 

επαληθεύτηκε από επόμενες  in vitro μελέτες (Dorigo, Schalch et al. 2003) 

 

 

1.1.2 Η ίνα της χρωματίνης 
 

Το επόμενο επίπεδο οργάνωσης της χρωματίνης αποτελεί η ίνα των 30nm. 

Ειδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξεχωριστών νουκλεοσωμάτων οδηγούν μέσω της 

αναδίπλωσης μιας συστοιχίας νουκλεοσωμάτων (τη θεμελιώδη μονάδα της 

χρωματίνης) στη δημιουργία της ίνας των 30nm (δευτεροταγή δομή) και στη μεγάλης 

κλίμακας διαμόρφωση (τεταρτοταγή δομή) με την οποία χτίζεται ένα ολόκληρο 

χρωμόσωμα.    

Η δομή της ίνας των 30nm παραμένει αδιευκρίνιστη. Τα προτεινόμενα μοντέλα 

είναι δύο: α. το σωληνοειδές και β. το  zig-zag. Στο σωληνοειδές μοντέλο τα 

συνεχόμενα (consecutive) νουκλεοσώματα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο στην 

ίνα η οποία αναδιπλώνεται σε μια απλή (one–start) έλικα όπως φαίνεται στην εικόνα 

1.4 (Tremethick 2007). Στο δεύτερο μοντέλο δυο σειρές νουκλεοσωμάτων 

τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν zig-zag, με το συνδετικό DNA να 

διασταυρώνεται ανάμεσα τους. Με τον τρόπο αυτό τα νουκλεοσώματα που 

εναλλάσσονται μεταξύ τους μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Έτσι σχηματίζεται μια 

δομή διπλής έλικας (εικόνα  4). 
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Εικόνα 4:  Μοντέλο οργάνωσης της ίνας της χρωματίνης των 30nm 

Με μπλε και ροζ εμφανίζονται οι εναλλασσόμενες  στροφές της έλικας.  
Το συνδετικό DNA δεν εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σχήμα  
Αριστερά: στο μοντέλο του σωληνοειδούς, η ίνα είναι μονή έλικα.  
Δεξιά: στο μοντέλο zigzag η ίνα της χρωματίνης είναι μια διπλή έλικα με το συνδετικό 

DNA να διασταυρώνεται ανάμεσα σε γειτονικές σειρές νουκλεοσωμάτων. Με μπλε και 

πορτοκαλί εμφανίζονται οι εναλλασσόμενες  στροφές της έλικας (Tremethick 2007). 
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1.1.3 Χημικές τροποποιήσεις των ιστονών και προτεινόμενος 

ιστονικός κώδικας 
 

Οι ιστόνες υφίστανται μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως ακετυλίωση, 

μεθυλίωση, φωσφορυλίωση, ουβικουιτινυλίωση, ADP-ριβοζυλίωση και 

σουμοϋλίωση. Οι τροποποιήσεις αυτές ανιχνεύονται κυρίως στο αμινοτελικό τους 

άκρο σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, έχουν παρατηρηθεί και στο κεντρικό τμήμα 

των ιστονών (όπως η Κ79 της Η3). Τα τελευταία χρόνια έχουν ταυτοποιηθεί αρκετοί 

ενζυμικοί παράγοντες που εισάγουν ή απομακρύνουν τις συγκεκριμένες 

τροποποιήσεις από τις ιστόνες. Συγκεκριμένα δομικά μοτίβα αναγνωρίζουν ειδικά 

κάποιες τροποποιήσεις ή συνδυασμούς τροποποιήσεων στην αμινοτελική περιοχή 

των ιστονών (van Leeuwen and Gottschling 2002). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 

οι πρωτεΐνες που περιέχουν βρομοτομέα (Bromodomain) συνδέονται με 

ακετυλιωμένες λυσίνες (Owen, Ornaghi et al. 2000; Sanchez and Zhou 2009), η 

φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 10 ιστόνη Η3 αναγνωρίζεται από τις πρωτεΐνες 14-3-3 

(Macdonald, Welburn et al. 2005) ενώ ο χρωμοτομέας (Chromodomain) συνδέεται σε 

μεθυλιωμένα κατάλοιπα λυσίνης (Taverna, Li et al. 2007).  

 

Πρωτεϊνικά μοτίβα αναγνώρισης 
 (Reader module) 

μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις  
(PTM mark) 

Bromodomain Ακετυλιωμένες ιστόνες  (Kac) 
Chromodomain 
Double chromodomain 
Chromo barrel 
Tudor 
Double/tandem tudor 
 
MBT 

H3K9me2/3, H3K27me2/3 
H3K4me1/2/3 
H3K36me2/3 
(Rme2s) 
H3K4me3, H4K20me3, H4K20me1/2  
H4K20me1/2, H1K26me1/2, 
H3K4me1, H3K9me1/2 

PHD finger H3K4me3, H3K4me0 
H3K9me3, H3K36me3 

WD40 repeat H3R2/K4me2 
14-3-3 H3S10ph, H3S28ph 
BRCT H2AX-S139ph 
  

Πίνακας 1: Πρωτεϊνικά μοτίβα που αναγνωρίζουν μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις των ιστονών (Taverna, Li et al. 2007). 
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Μια από τις καλύτερα μελετημένες τροποποιήσεις των ιστονών είναι η 

ακετυλίωση. Κατά την ακετυλίωση μεταφέρεται μια ακετυλομάδα από το 

ακέτυλοσυνένζυμο Α σε μια ε-αμινομάδα ενός καταλοίπου λυσίνης. Η μεταβολή 

αυτή  είναι αντιστρεπτή. Η ρύθμιση της προσθήκης και της αφαίρεσης ακετυλομάδων 

στις ιστόνες καταλύεται από τις ακετυλοτρανσφεράσες (ΗΑΤ) και τις απακετυλάσες 

(ΗDACS) των ιστονών αντίστοιχα. Οι ΗΑΤs υποκατηγοριοποιούνται στις τύπου Α, 

που εντοπίζονται στον πυρήνα και ακετυλιώνουν ιστόνες που είναι συγκροτημένες σε 

νουκλεοσώματα, και στις τύπου Β, που είναι κυτταροπλασματικές και ακετυλιώνουν 

τις νεοσυντιθείσες ιστόνες που πρόκειται να μεταφερθούν στον πυρήνα για τον 

σχηματισμό των νουκλεοσωμάτων. Με την ακετυλίωση ελαττώνεται το θετικό 

φορτίο των πολύ βασικών αμινοτελικών ‘ουρών’ των ιστονών, με αποτέλεσμα να 

εξασθενούν οι αλληλεπιδράσεις με το αρνητικά φορτισμένο DNA, μεταξύ των 

ιστονών που βρίσκονται σε γειτονικά νουκλεοσώματα, καθώς και μεταξύ των 

ιστονών και ρυθμιστικών πρωτεϊνών (Edmondson and Roth 1996). Οι υπερ-

ακετυλίωμένες ιστόνες έχουν συσχετιστεί με χαλάρωση της χρωματίνης καθώς και 

μεταγραφική ενεργοποίηση ενώ αντίθετα οι υπό-ακετυλιωμένες  (απακετυλιωμένες) 

εντοπίζονται σε μεταγραφικά ανενεργές περιοχές. Η ακετυλιωμένη λυσίνη 

αναγνωρίζεται από τον βρομοτομέα (bromodomain/brahma-like domain) (Sanchez 

and Zhou 2009), ένα αρκετά συντηρημένο δομικό μοτίβο πρωτεϊνών, που έχει δομή 

αριστερόστροφου δεματίου τεσσάρων ελίκων και δεμεύεται σε μια υδρόφοβη σχισμή 

που δημιουργείται από την αντιπαράλληλη διάταξη των θηλιών που συνδέουν τα δυο 

ζεύγη α-έλικας. Βρομοτομέα διαθέτουν οι ακετυλοτρανσφεράσες των ιστονών-τύπου 

Α (για παράδειγμα οι οικογένειες GCN5/PCAF, CBP/p300), ένζυμα που συμμετέχουν 

στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης (για παράδειγμα οι hSNF2α, hSNF2β,  μέλη 

της οικογένειας SWI/SNF),  καθώς και οι μεθυλοτρανσφεράσες των ιστoνών (όπως οι 

Ash1, MLL). 

 

Κατά τη μεθυλίωση προστίθενται σε κατάλοιπα λυσίνης (Κ) μια, δυο ή τρεις 

μεθυλομάδες ενώ μια ή δυο (κατά συμμετρικό ή ασύμμετρο τρόπο) μεθυλομάδες σε 

κατάλοιπα αργινίνης (R). Τα ένζυμα που καταλύουν τη μεθυλίωση σε κατάλοιπα 

λυσίνης και αργινίνης είναι οι μεθυλοτρανσφεράσες των ιστονών (ΗΜΤs) και οι 

μεθυλοτρανφεράσες των αργινινών (PMRTs) αντίστοιχα. Αρχικά η μεθυλίωση 

θεωρούνταν μη αντιστρεπτή τροποποίηση, τα τελευταία όμως χρόνια  

ταυτοποιήθηκαν ένζυμα που αφαιρούν τη μεθυλομάδα από τις ιστόνες. Ένζυμα που 
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απομεθυλιώνουν ιστόνες είναι η LSD1 (Lysine Specific Demethylase 1), ειδική για 

μονο-/δι-μεθυλιωμένα κατάλοιπα λυσίνης 4 της ιστόνης Η3 (Shi, Lan et al. 2004) ή 

για μονο-/δι-μεθυλιωμένα κατάλοιπα λυσίνης 9 της ιστόνης Η3 (Metzger, Wissmann 

et al. 2005) και η JHDM1 (JmjC domain containing Histone Demethylase 1), ειδική 

για μονο-/δι-μεθυλιωμένα κατάλοιπα λυσίνης 36 της Η3 (Tsukada, Fang et al. 2006). 

Η μονομεθυλομάδα στην αργινίνη δεν αφαιρείται, αλλά μετατρέπεται σε κιτρουλλίνη 

μέσω της δράσης του ενζύμου PAD4 (peptidylargenine deiminase 4, (Wang, 

Wysocka et al. 2004). Σε αντίθεση με την ακετυλίωση, η  μεθυλίωση δεν μεταβάλλει 

το συνολικό φορτίο των ιστονών. Η προσθήκη μεθυλομάδων αυξάνει τον βασικό και 

υδρόφοβο χαρακτήρα τους και τη συγγένειά τους για ανιονικά μόρια όπως το DNA. 

Η μεθυλίωση έχει συσχετιστεί τόσο με τη γονιδιακή καταστολή, όσο και με τη 

γονιδιακή ενεργοποίηση. Μεθυλίωση στη λυσίνη 9 και στη λυσίνη 27 της ιστόνης Η3 

ή στη λυσίνη 12 της ιστόνης Η4 παρατηρούνται σε ετεροχρωματινικές περιοχές, ενώ 

η μεθυλίωση στη λυσίνη 4 της Η3 ανιχνεύεται σε περιοχές με υψηλή μεταγραφική 

ενεργότητα. Οι πρωτεΐνες που περιέχουν χρωμοτομέα, WD40, Tudor και MBT 

περιοχές συνδέονται ειδικά με μεθυλιωμένα κατάλοιπα λυσίνης και αργινίνης (Millar 

and Grunstein 2006). Τα ένζυμα που μεθυλιώνουν κατάλοιπα λυσινών περιέχουν την 

περιοχή SET (με εξαίρεση την Dot1p). Η περιοχή αυτή αποτελείται από 130 αμινοξέα 

και ανακαλύφθηκε σε τρία γονίδια της Drosophila (Su(var)3-9, En(zeste) και 

Trithorax) που εμπλέκονται σε επιγενετικά φαινόμενα. Αποτελείται από μια σειρά β-

πτυχωτών φύλλων, τα οποία διατάσσονται κυκλικά, ώστε να δημιουργείται μια 

σχισμή στην περιοχή που παρέχει τη μεθυλομάδα. Οι πρωτεΐνες που μεθυλιώνουν 

κατάλοιπα αργινίνης ποικίλουν σε μήκος (από 348-608 αμινοξέα), διαθέτουν μια 

κεντρική περιοχή που είναι αρκετά διατηρημένη και αποτελεί το ενεργό κέντρο του 

ενζύμου και υποδιαιρούνται σε τρεις τομείς: την περιοχή της μεθυλοτρανσφεράσης 

(MT domain), μια περιοχή β-βαρελιού και ενός βραχίονα διμερισμού (Cheng, Collins 

et al. 2005). 

 

Η φωσφορυλίωση των ιστονών λαμβάνει χώρα τόσο κατά τη μίτωση όσο και 

τη μεσόφαση και είναι μια αντιστρεπτή τροποποίηση. Η φωσφορυλίωση των ιστονών 

έχει συνδεθεί με ποικίλες κυτταρικές διεργασίες όπως η συμπύκνωση και ο 

διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων, η ενεργοποίηση της μεταγραφής, η γονιδιακή 

αποσιώπηση, η απόπτωση και η επιδιόρθωση του DNA (Johansen and Johansen 

2006; Houben, Demidov et al. 2007; Kouzarides 2007; Cerutti and Casas-Mollano 
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2009). Στα κύτταρα θηλαστικών η ιστόνη Η3 φωσφορυλιώνεται σε πολλά κατάλοιπα 

τόσο κατά τη διάρκεια της μίτωσης όσο και κατά τη μεσόφαση (πίνακας 2).  

 

 

 

 

Κινάσες Θέση φωσφορυλίωσης 

της Η3 Μιτωτικές Μεσοφασικές 

T3 Haspin, VRK1  

S10 Aurora B, VRK1 MSK1, MSK2 

T11 Dlk/ZIP ChK1, PRK1 

S28 Aurora B MSK1, MSK2 

T118 C-AMP-εξαρτώμενη 

πρωτεϊνική κινάση  

  

 

 

Πίνακας 2: Θέσεις φωσφορυλίωσης της ιστόνης Η3 και τα αντίστοιχα υπεύθυνα 

ένζυμα στη μίτωση και τη μεσόφαση. Βασισμένο στο (Perez-Cadahia, Drobic et al. 

2009). 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα η φωσφορυλίωση της Η3 συνδέεται με δυο αντίθετες χρωματινικές 

καταστάσεις: τα πολύ συμπυκνωμένα μιτωτικά χρωμοσώματα και την πιο 

προσβάσιμη δομή χρωματίνης που παρατηρείται σε ενεργά γονίδια κατά την 

μεσόφαση (Perez-Cadahia, Drobic et al. 2009). Το παραπάνω παράδοξο υπονοεί ότι η 

επίδραση της φωσφορυλίωσης, στη δομή της χρωματίνης, μπορεί να επηρεάζεται και 

από άλλες ιστονικές τροποποιήσεις. Έχει δειχθεί ότι η μιτωτική φωσφορυλίωση της 

ιστόνης Η3 αρχίζει στην πρόφαση και συνεχίζεται κατά την μετάφαση και ανάφαση. 

Η αποφωσφορυλίωση της, ξεκινά στο τέλος της ανάφασης και ολοκληρώνεται στην 

τελόφαση.  
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• Πιο συγκεκριμένα στα κύτταρα θηλαστικών η φωσφορυλίωση της Η3 στη 

σερίνη 10 (Η3S10) γίνεται αρχικά ορατή στην περικεντρική ετεροχρωματίνη κατά το 

τέλος της G2. Διαδοχικά η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 επεκτείνεται κατά μήκος 

των χρωμοσωμάτων. Η επέκταση ολοκληρώνεται κατά την πρόφαση αλλά παραμένει 

ακόμα ορατή κατά τη μετάφαση (Goto, Yasui et al. 2002). Η αποφωσφορυλίωση της 

Η3S10 αρχίζει στο τέλος της ανάφασης και ολοκληρώνεται κατά την τελόφαση 

προτού γίνει αντιληπτή η αποσυμπύκνωση των χρωμοσωμάτων. Αυτό υποδεικνύει 

ότι η Η3S10 συμπίπτει με τη μιτωτική συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων. Όμως η 

φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 δεν απαιτείται για την συμπύκνωση των 

χρωμοσωμάτων και τη μίτωση σε όλους του οργανισμούς. Στο Saccharomyces 

cerevisie, η συγκεκριμένη φωσφορυλίωση δεν επηρεάζει τη μετάβαση των 

χρωμοσωμάτων στη μίτωση ή τη μείωση (Hsu, Sun et al. 2000), ενώ στη Drosophila 

melanogaster, συνδέεται με ανώμαλη μορφολογία των μιτωτικών χρωμοσωμάτων αν 

και έχει παρατηρηθεί μια μικρή συσχέτιση με την συμπύκνωση τους (Adams, Maiato 

et al. 2001; Prigent and Dimitrov 2003). Επομένως παρόλο που σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρατηρείται συσχέτιση της φωσφορυλίωσης στην Η3S10 με την 

συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων, δεν υπάρχει απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στα δυο 

γεγονότα.  

 

• Η αμινοτελική ουρά της Η3 μπορεί επίσης να φωσφορυλιωθεί στη σερίνη 28 

(Η3S28) κατά τη διάρκεια της μίτωσης και της μείωσης. Η κατανομή της 

φωσφορυλίωσης στη σερίνη 28 είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρείται για τη 

σερίνη 10. Η συγκεκριμένη τροποποίηση παρουσιάζεται στην αρχή της μίτωσης κατά 

την πρόφαση και αρχίζει να εξασθενεί στο τέλος της ανάφασης με αρχή τελόφασης. 

Σε κύτταρα θηλαστικών, η συγκεκριμένη τροποποίηση έχει δειχθεί ότι συμπίπτει με 

την συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων  

 Στα φυτά η κατανομή των φωσφορυλιωμένων Η3S10 και Η3S28 ρυθμίζεται 

διαφορετικά από ότι σε άλλους οργανισμούς. Οι δυο τροποποιήσεις συνδέονται με τη 

θέση των κεντρομερών κατά τη μίτωση και τη μείωση (Houben, Demidov et al. 2007; 

Granot, Sikron-Persi et al. 2009). Κατά τη διάρκεια της πρώτης μειωτικής διαίρεσης 

τα χρωμοσώματα υπερφωσφορυλιώνονται σε όλο τους το μήκος στις σερίνες 10 και 

28 ενώ κατά τη δεύτερη μειωτική διαίρεση η φωσφορυλίωση της Η3 παρατηρείται 

στις περικεντρικές περιοχές όπως και στη μίτωση. Γενικά η φωσφορυλίωση στην 
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σερίνη 28 κατά τη μίτωση και τη μείωση συμπίπτει στους περισσότερους 

οργανισμούς με τη φωσφορυλίωση στη σερίνη 10.  

Η ύπαρξη των φωσφορυλιώσεων στις σερίνες 10 και 28 κατά τη μίτωση 

ρυθμίζεται από κινάσες και φωσφατάσες ειδικές για τα συγκεκριμένα κατάλοιπα της 

Η3. Πολλές μελέτες έχουν υποδείξει τα μέλη της οικογένειας κινασών Aurora ως 

υπεύθυνα για τη μιτωτική φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 στις σερίνες 10 και 28 

(Goto, Tomono et al. 1999; Hsu, Sun et al. 2000; Crosio, Fimia et al. 2002). Στα 

θηλαστικά εκφράζονται τρεις ισομορφές της Aurora οι Α, Β και C (Adams, Maiato et 

al. 2001) που παρουσιάζουν ομολογία στην καταλυτική τους περιοχή. Η έκφραση 

τους ρυθμίζεται με τρόπο εξαρτώμενο από τον κυτταρικό κύκλο και γίνεται μέγιστη 

κατά τη μετάβαση από τη G2 στη μίτωση (Kimura, Matsuda et al. 1999).  

Η ενδοκυττάρια κατανομή των τριών Aurora φανέρωσε την σύνδεση των κινασών με 

δομές της χρωματίνης (Crosio, Fimia et al. 2002). Η Aurora Α έχει εντοπιστεί στα 

κεντροσωμάτια των μεσοφασικών κυττάρων και στους πόλους της ατράκτου στη 

μετάφαση ενώ η Aurora Β έχει εντοπιστεί στο μεσοσωμάτιο των τελοφασικών 

κυττάρων (Crosio, Fimia et al. 2002). Η Aurora C ανιχνεύεται κατά τη 

σπερματογένεση και εντοπίζεται στα κεντροσωμάτια κατά την ανάφαση (Crosio, 

Fimia et al. 2002; Prigent and Dimitrov 2003). 

Πειραματικά δεδομένα σε κύτταρα θηλαστικών καταδεικνύουν την Aurora Β 

ως πιθανή κινάση για τη μιτωτική φωσφορυλίωση των Η3S10 και Η328 (Prigent and 

Dimitrov 2003). Σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών η συνεντόπιση της Aurora Β με τη 

φωσφορυλιωμένη Η3 παρατηρήθηκε από το τέλος της G2 και μέχρι τη μετάφαση 

(Crosio, Fimia et al. 2002). Αναστολή της Aurora Β προκαλεί δραματική μείωση της 

μιτωτικής φωσφορυλίωσης της Η3S10 (Kang, Park et al. 2007; Loomis, Naoe et al. 

2009). Περαιτέρω, η υπερέκφραση της Aurora Β χωρίς ενεργότητα κινάσης (Kinase 

dead), σε κύτταρα HeLa, προκάλεσε την κατάργηση της μιτωτικής φωσφορυλίωσης 

των Η3S10 και Η3S28 καθώς και ανώμαλη μίτωση η οποία χαρακτηρίζεται από 

ημιτελή συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων και μη ευθυγράμμιση τους στο 

μεταφασικό πιάτο (Goto, Yasui et al. 2002). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

οφείλεται είτε στο ρόλο της μιτωτικής κινάσης είτε στην στρατολόγηση των 

πρωτεϊνών condensin.  

Πρόσφατα αναφέρθηκε η μιτωτική φωσφορυλίωση της Η3S10 από τη VRK1 

(Vaccinia-related kinase) σε κύτταρα θηλαστικών (Kang, Park et al. 2007). Στα 
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κύτταρα HeLa η VRK1 και η φωσφορυλιωμένη Η3S10 συνεντοπίζονται κατά τη 

διάρκεια της μίτωσης. Καταστολή της έκφρασης  της VRK1 (siRNA knockdown), σε 

κύτταρα HeLa, οδήγησε κατά την μίτωση σε μείωση της Η3S10 φωσφορυλίωσης  

αλλά δεν είχε καμία επίδραση στη φωσφορυλίωση της Η3S28 (Kang, Park et al. 

2007). Οι παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν ότι η VRK1 έχει επίδραση μόνο στη 

μιτωτική φωσφορυλίωση της Η3S10 ενώ άγνωστο παραμένει αν έχει την ίδια 

λειτουργία και σε άλλους οργανισμούς. 

 

Η μιτωτική φωσφορυλίωση της Η3 ρυθμίζεται από την ύπαρξη ειδικών 

φωσφατασών. Η ΡΡ1 είναι μια πρωτεϊνική φωσφατάση τύπου 1 η οποία έχει 

αναφερθεί ότι από-φωσφορυλιώνει in vivo την Η3S10 στο yeast, C. elegans και στα 

σπονδυλωτά (Hsu, Sun et al. 2000; de Carvalho, Zaaijer et al. 2008). Στα κύτταρα 

θηλαστικών η ΡΡ1 αποφωσφορυλιώνει την Η3 και στη σερίνη 28. Όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως η φωσφορυλίωση της Η3S28 δεν ανιχνεύεται κατά τη μεσόφαση 

(G2), γίνεται όμως εμφανής μετά από αναστολή της ΡΡ1/ΡΡ2Α (Goto, Yasui et al. 

2002).    

Ένας προτεινόμενος μηχανισμός ρύθμισης της μιτωτικής φωσφορυλίωσης των 

Η3S10 και Η3S28 είναι ο ακόλουθος: αρχικά η Aurora Β φωσφορυλιώνει την Η3S10 

και Η3S28 κατά το τέλος της G2 βοηθώντας στην συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων. 

Μετά την είσοδο στην μίτωση (από την πρόφαση έως την μετάφαση) τα επίπεδα των 

φωσφορυλιωμένων Η3S10 και Η3S28 αυξάνονται από την Aurora Β (έχει προταθεί 

ότι η ενεργότητα φωσφατάσης της ΡΡ1 χάνεται μόλις φωσφορυλιωθεί από την Cdc2 

πριν την είσοδο στην μίτωση). Μετά το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων η Aurora Β 

απομακρύνεται από τα χρωμοσώματα και η φωσφορυλίωση της Η3 στις σερίνες 10 

και 28 σταδιακά ελαττώνεται. Τα επίπεδα της φωσφορυλίωσης Η3S28 ελαττώνονται 

με μεγαλύτερο ρυθμό από τα αντίστοιχα της Η3S10 πιθανότατα λόγω της 

διαφορετικής προτίμησης της ΡΡ1 για τις Η3S10 και Η3S28. 

 

Η φωσφορυλίωση της Η3 πραγματοποιείται και σε μεσοφασικά κύτταρα 

περιορίζεται όμως, σε σημαντικά μικρότερο μέρος των νουκλεοσωμάτων. Η 

επαγόμενη φωσφορυλίωση των Η3S10 και Η3S28 στην μεσόφαση έχει συνδεθεί με 

την ενεργοποίηση συγκεκριμένων γονιδίων (Cerutti and Casas-Mollano 2009). Οι δύο 

τροποποιήσεις πραγματοποιούνται ανεξάρτητα, σε διαφορετικές χρωματινικές 
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περιοχές (Dunn and Davie 2005). Η διαφορετική εναπόθεση της φωσφορυλιωμένης 

Η3 μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω στρατολόγησης της κινάσης από μια πρωτεΐνη ή 

σύμπλοκο πρωτεϊνών υποδεικνύοντας έτσι ποια από τις δύο σερίνες θα 

φωσφορυλιωθεί. 

 Ενεργοποίηση κυττάρων θηλαστικών με αυξητικούς παράγοντες και εστέρες 

φορβόλης προκαλεί ταχεία ενεργοποίηση των γονιδίων άμεσης απόκρισης 

(immediate-early genes) με επακόλουθη φωσφορυλίωση της Η3. Ο εστέρας 

φορβόλης ενεργοποιεί την σηματοδότηση του Ras/ERK/MAPK με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση των MSK1 και MSK2 (mitogen and stress activated ptotein kinase), οι 

οποίες φωσφορυλιώνουν την Η3 στις σερίνες 10 και 28 (Drobic, Dunn et al. 2006). Η 

φωσφορυλίωση της Η3 είναι στενά συνδεδεμένη με την ακετυλίωση στα κατάλοιπα 

λυσίνης 9 και 14 στην ίδια ουρά της Η3 στα νουκλεοσώματα των γονιδίων άμεσης 

απόκρισης (Thomson, Clayton et al. 2001).  

Πρόσφατα αναφέρθηκε η αλληλεπίδραση διαφορετικών κινασών μετά από 

απόκριση τους στο ίδιο ερέθισμα και ενεργοποίηση τους στην ίδια γονιδιακή περιοχή 

(Zippo, De Robertis et al. 2007). Με το μηχανισμό αυτό περισσότερες από μια 

κινάσες μπορούν να ρυθμίζουν τη φωσφορυλίωση της Η3S10 σε διαφορετικές 

περιοχές του ίδιου γονιδίου ώστε να επιτύχουν τη σωστή ενεργοποίηση της 

μεταγραφής του.  

Η επίδραση των κινασών που φωσφορυλιώνουν την Η3 καθώς και της 

φωσφορυλιωμένης Η3S10 στη γονιδιακή έκφραση μπορεί να ερμηνευθεί με την 

στρατολόγηση των απαραίτητων για τη μεταγραφή παραγόντων. Η MSK1 έχει 

δειχθεί ότι διαμορφώνει την φωσφορυλίωση της Η3 στην σερίνη 10 ενώ ταυτόχρονα 

στρατολογεί μεταγραφικούς παράγοντες, ένζυμα που διαμορφώνουν τη χρωματίνη 

και την RNA πολυμεράση ΙΙ στα γονίδια στόχος (Vicent, Ballare et al. 2006) 

Η σχέση της επαγόμενης φωσφορυλίωσης της Η3S28 στα νουκλεοσώματα 

συγκεκριμένων γονιδίων, με τη μεταγραφική ενεργοποίηση τους, δεν έχει μελετηθεί 

τόσο εκτενώς όσο η αντίστοιχη της Η3S10. Πρόσφατες μελέτες σε ερυθροκύτταρα 

πτηνών έδειξαν την ύπαρξη φωσφορυλιωμένης Η3S28 στην περιοχή του υποκινητή 

μεταγραφικά ενεργών γονιδίων και ως εκ τούτου η τροποποίηση αυτή μπορεί να δρα 

ως ένας ενεργός μάρτυρας της γονιδιακής ενεργοποίησης που χαρακτηρίζεται από 

χαλαρές νουκλεοσωμικές δομές (Sun, Chen et al. 2007). Επιπλέον σε 

μετασχηματισμένους ινοβλάστες ποντικών, η επαγόμενη φωσφορυλίωση της Η3 στις 
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σερίνες 10 και 28 συνεντοπίζεται με το σημείο έναρξης της μεταγραφής από την 

RNA πολυμεράση ΙΙ (Dunn, He et al. 2009). 

Ο ρόλος της ύπαρξης της φωσφορυλιωμένης Η3 στους υποκινητές γονιδίων 

μπορεί να ερμηνευθεί όπως και στην περίπτωση της μιτωτικής φωσφορυλίωσης, ότι 

λειτουργεί ως διπλός διακόπτης. Έχει δειχθεί ότι με τη στρατολόγηση της MSK1, τα 

επίπεδα της φωσφορυλιωμένης Η3S10 και ακετυλιωμένης Η3Κ14 αυξάνονται σε 

ενεργούς μεταγραφικά υποκινητές μετά από κυτταρική διέγερση (Vicent, Ballare et 

al. 2006). Η αύξηση αυτή έχει παρατηρηθεί με παράλληλη μείωση της σύνδεσης της 

ΗΡ1γ στον υποκινητή χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή στα επίπεδα της μεθυλιωμένης 

Η3Κ9. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να υποδεικνύουν ότι η φωσφορυλίωση της Η3S10 

μπορεί να επηρεάσει την επαγωγή ενός γονιδίου μέσω της απομάκρυνσης της ΗΡ1γ 

και κατασταλτικών συμπλόκων που προϋπήρχαν στον υποκινητή. Ένας άλλος 

πιθανός ρόλος της φωσφορυλιωμένης Η3S10 στην ενεργοποίηση της μεταγραφής 

μπορεί να ενέχει τις 14-3-3 πρωτεΐνες. Οι 14-3-3 πρωτεΐνες συνδέονται με τη 

φωσφορυλιωμένη Η3S10 ή Η3S28 και η σύνδεση αυτή σταθεροποιείται από την 

ύπαρξη ακετυλίωσης στη λυσίνη 14. Προσάρτηση των πρωτεϊνών 14-3-3 στην 

περιοχή του υποκινητή hdac 1 συνδέεται με την απελευθέρωση της ΗΡ1γ από την 

περιοχή, ενώ καταστολή (siRNA knockdown) των 14-3-3 πρωτεϊνών καταργεί την 

έκφραση του hdac 1 γονιδίου (Walter, Clynes et al. 2008; Winter, Simboeck et al. 

2008). Η ενεργοποίηση μιας Η3 κινάσης, μετά από συγκεκριμένο ερέθισμα, θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε φωσφορυλίωση της Η3S10 σε ένα υποκινητή όπου μετά 

την απομάκρυνση της ΗΡ1γ από την Η3Κ9me3, η φωσφορυλιωμένη λυσίνη 10 

αναγνωρίζεται από τις πρωτεΐνες 14-3-3 οι οποίες στη συνέχεια στρατολογούν τα 

απαραίτητα για τη μεταγραφή συστατικά.   

 

• Μια άλλη θέση φωσφορυλίωσης της Η3 είναι η θρεονίνη 11 (Η3Τ11). Αρχικά 

χαρακτηρίστηκε σε ινοβλάστες ποντικού όπου βρέθηκε να περιορίζεται στη μίτωση 

(Preuss, Landsberg et al. 2003). Η φωσφορυλίωση εμφανίζεται στην αρχή της 

πρόφασης και διαρκεί μέχρι την αρχή της ανάφασης. Η εντόπιση της Η3Τ11 

περιορίζεται στις κεντρομεριδιακές περιοχές. Η κατανομή της Η3Τ11 διαφέρει από 

αυτή των Η3S10 και Η3S28. Οι δύο τελευταίες τροποποιήσεις αρχίζουν από τις 

περικεντρομεριδιακές περιοχές και διαδίδονται σε όλο το μήκος των χρωμοσωμάτων 

εκτός από τα κεντρομερή, αποκλείοντας αμοιβαία η μια την ύπαρξη της άλλης 

(Preuss, Landsberg et al. 2003). Η ύπαρξη της φωσφορυλίωσης στη θρεονίνη 11 έχει 
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αναφερθεί και στα φυτά κατά τη μίτωση και τη μείωση (Houben, Demidov et al. 

2005). 

Το ένζυμο που καταλύει τη μιτωτική φωσφορυλίωση της Η3Τ11 είναι η Dlk/ZIP 

(Death-associated protein-like kinase ή zipper interaction protein). Η Dlk/ZIP 

αποτελεί ένα καλά συντηρημένο μέλος της οικογένειας των DAP κινασών. 

Εντοπίζεται στον πυρήνα και έχει καθολική έκφραση (Preuss, Landsberg et al. 2003). 

Ο ρόλος της  Η3Τ11 φωσφορυλίωσης δεν έχει αποσαφηνιστεί. Βιβλιογραφικά 

δεδομένα (Preuss, Landsberg et al. 2003) προτείνουν ότι ίσως συνδέεται με το 

επίπεδο συμπύκνωσης των χρωμοσωμάτων.  

Αρχικά η ύπαρξη της Η3Τ11 φωσφορυλίωσης στη μεσόφαση και η δράση της 

στη μεταγραφή γονιδίων προέκυψε από την παρατήρηση της σύνδεσης της Dlk/ZIP 

με μεταγραφικούς καθώς και με παράγοντες ματίσματος (splicing). Μετά από 

επίδραση αναστολέων φωσφατασών σε μεσοφασικά κύτταρα, η φωσφορυλίωση στη 

θρεονίνη 11 έγινε εμφανής και εντοπίστηκε στις περικεντρομεριδιακές περιοχές 

(Houben, Demidov et al. 2005). Προτάθηκε ότι η φωσφορυλίωση λαμβάνει χώρα 

κατά τη μεσόφαση αλλά δε γίνεται αντιληπτή επειδή ο ρυθμός αποφωσφορυλίωσης 

είναι μεγαλύτερος από αυτόν της φωσφορυλίωσης, Εναλλακτικά η κινάση που 

φωσφορυλιώνει τη Η3Τ11 μπορεί να παραμένει ανενεργή λόγω αποφωσφορυλίωσης 

κατά τη μεσόφαση (Houben, Demidov et al. 2007). Πρόσφατες μελέτες προτείνουν 

ένα νέο ρόλο για τη Η3Τ11 στη μεσόφαση. Η συγκεκριμένη τροποποίηση 

ανιχνεύθηκε σε διάφορες κυτταρικές σειρές θηλαστικών κατά τη μεσόφαση 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ειδική για τη μίτωση αλλά ούτε 

εξαρτώμενη από τον τύπο του κυττάρου (Shimada, Niida et al. 2008). Η κινάση που 

φωσφορυλιώνει τη Η3Τ11 στη μεσόφαση είναι η Chk1. Σε φυσιολογικές συνθήκες η 

Chk1 είναι συνδεδεμένη με τη χρωματίνη και η Η3Τ11 φωσφορυλιωμένη. Όταν 

προκληθεί καταστροφή του DNA η Chk1 απελευθερώνεται από τη χρωματίνη με 

επακόλουθη απώλεια της Η3Τ11 φωσφορυλίωσης και μείωση της γονιδιακής 

έκφρασης. Η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 και τη θρεονίνη 11 αυξάνει δραματικά 

την προτίμηση του GCN5 για την Η3. Με αυτόν τον τρόπο η φωσφορυλίωση της Η3 

μπορεί να δρα στη μεταγραφική ρύθμιση ευνοώντας την στρατολόγηση του GCN5 

και μέσω αυτού να επηρεάζει τη μεταγραφή σε εξαρτώμενους από τον GCN5 

υποκινητές (Shimada, Niida et al. 2008). Η παρατήρηση ότι η απομάκρυνση της 

Chk1 δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της Η3Τ11 φωσφορυλίωσης σε 
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συγχρονισμένα με νοκοδαζόλη κύτταρα υποδεικνύει την ύπαρξη μιας ειδικής 

μιτωτικής κινάσης. 

Η PRK1 (protein kinase C related kinase 1) είναι άλλη μια κινάση που 

αναγνωρίζει ως υπόστρωμα την Η3Τ11. Μετά από διέγερση κυττάρων LNCap 

(καρκινικά κύτταρα προστάτη) με ανδρογόνα, η κινάση αποκρίνεται, 

φωσφορυλιώνοντας την Η3Τ11 in vivo (Metzger, Yin et al. 2008). Στο πλαίσιο αυτό 

η φωσφορυλίωση της Η3Τ11 θα μπορούσε να προάγει τη μεταγραφή γονιδίων 

ενισχύοντας την εξαρτώμενη από τη JMJD2C απομεθυλίωση της Η3Κ9. 

Επιπρόσθετα η αναστολή της PRK1 παρεμποδίζει την ακετυλίωση της Η3Κ9 και Κ4 

λόγω μη στρατολόγησης της p300 (Baek, Ohgi et al. 2006).  

 

• Η θρεονίνη 118 (Η3Τ118) εντοπίζεται στη νουκλεοσωμική περιοχή της Η3 η 

οποία σταθεροποιεί το τετραμερές (Η3-Η4)2. In vitro μελέτες έδειξαν ότι η θρεονίνη 

118 αποτελεί το σημαντικότερο στόχο φωσφορυλίωσης στις ελεύθερες από DNA Η3. 

Η τροποποίηση αυτή καταλύεται από cAMP εξαρτώμενη πρωτεϊνική κινάση. Αρχικά 

θεωρήθηκε ότι η φωσφορυλίωση καταστέλλεται στις συνδεόμενες με DNA ιστόνες 

Η3 (Shibata, Inagaki et al. 1990). Μεταγενέστερες μελέτες (Zhang, Eugeni et al. 

2003) έδειξαν ότι η Η3Τ118 φωσφορυλίωση απαντάται in vivo σε ιστόνες 

απομονωμένες από θύμο βοός. Η υπεύθυνη κινάση για την συγκεκριμένη 

τροποποίηση δεν έχει βρεθεί, έχει όμως προταθεί ότι η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 

118 επηρεάζει σημαντικά δομικά χαρακτηριστικά. Στο νουκλεόσωμα η Τ118 

συνδέεται με τη φωσφορική ραχοκοκαλιά του DNA και με την αργινίνη 45 της Η4. Η 

φωσφορυλίωση της Τ118 πιθανότατα απωθεί την αρνητικά φορτισμένη φωσφορική 

ραχοκοκαλιά του DNA και επηρεάζει την αλληλεπίδραση της αργινίνης 45 της Η4 με 

το DNA. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση της σύνδεσης DNA-

ιστονών και να συμβάλει στο γλίστρημα του οκταμερούς ιστονών κατά μήκος του 

DNA ή στην πλήρη απομάκρυνση του.  

 

• Η θρεονίνη 3 (Η3Τ3) αποτελεί μια θέση φωσφορυλίωσης της Η3 που 

χαρακτηρίστηκε πρόσφατα. Το συγκεκριμένο κατάλοιπο είναι συντηρημένο σε 

διάφορους οργανισμούς. Η Η3Τ3 φωσφορυλιώνεται κατά τη διάρκεια της μίτωσης. Η 

κύρια κινάση που φωσφορυλιώνει την Η3Τ3 είναι η Haspin. Εκτενής αναφορά στην 

έκφραση της συγκεκριμένης τροποποίησης καθώς και στην Haspin γίνεται στα 
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επόμενα κεφάλαια. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι και η VRK1 (vaccinia related kinase 

1) φωσφορυλιώνει τη θρεονίνη 3 και τη σερίνη 10 της Η3, κατά τη μίτωση (Kang, 

Park et al. 2007). Έχει δειχθεί ότι η VRK1 συνεντοπίζεται με την ΗΡ1γ καθώς και με 

τις ιστόνες Η2Β και Η3. Επιμόλυνση κυττάρων με συνεχώς ενεργή VRK1 οδηγεί σε 

δραματική συμπύκνωση του πυρήνα ανεξάρτητα από το στάδιο του κυτταρικού 

κύκλου υποδεικνύοντας ότι η εξαρτώμενη από τη VRK1 φωσφορυλίωση της Η3Τ3 

και της Η3S10 συνδέεται λειτουργικά με την ορθή αρχιτεκτονική των 

χρωμοσωμάτων. 

 

Για τον ρόλο της ADP-ριβοσυλίωσης (σε κατάλοιπα γλουταμικού) και της 

ουβικουϊτινυλίωσης (σε κατάλοιπα λυσινών) δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Σε 

κύτταρα που διπλασιάζονται κανονικά έχει δειχθεί ότι τα επίπεδα της ADP-

ριβοσυλίωσης των νουκλεοσωματικών ιστονών είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα 

κύτταρα που δεν διπλασιάζονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι η παραπάνω 

τροποποποίηση μπορεί να συσχετίζεται με την αντιγραφή του DNA (Boulikas, Bastin 

et al. 1990). Η προσθήκη της ουβικουϊτίνης, μιας συντηρημένης πρωτείνης με 

μοριακό βάρος 8.6 KD, σε μια άλλη πρωτεΐνη σηματοδοτεί συνήθως την 

αποικοδόμησή της. Αντίθετα, η παραπάνω τροποποίηση στην ιστόνη Η2Β στη 

Tetrahymena έχει δειχθεί ότι συσχετίζεται με μεταγραφική ενεργοποίηση, αφού η ub-

Η2Β απαντάται σε μεταγραφικά ενεργές περιοχές. 

 

Η προσθήκη αρκετών μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στην αμινοτελική 

περιοχή των ιστονών ρυθμίζεται από προϋπάρχουσες τροποποιήσεις (θετικά ή 

αρνητικά), φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως ‘δια-ρύθμιση’ (εικόνα 5). Η προσθήκη 

της τριμεθυλίωσης στη λυσίνη 4 της ιστόνης Η3 (me3K4H3) από το ένζυμο Set9 

αναστέλλει τη μεθυλίωση στη λυσίνη 9, παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου 

Su(var)3-9, αλλά ευνοεί την ακετυλίωση στην Η3, είτε άμεσα από το ένζυμο p300 

(Lo, Duggan et al. 2001), είτε έμμεσα παρεμποδίζοντας την δράση απο-ακετυλάσης 

του ενζύμου NuRD (Zegerman, Canas et al. 2002). Ανάλυση με φασματοσκοπία 

μαζών της Η3 από ανθρώπινα μιτωτικά κύτταρα, έδειξε ότι η φωσφορυλίωση και η 

μεθυλίωση μπορεί να πραγματοποιούνται σε γειτονικά κατάλοιπα στου ίδιου μορίου 

όπως είναι η Κ9/S10 και η Κ27/S28. Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζει τη θεωρία του 

διπλού διακόπτη (binary switch) κατά την οποία μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις 

σε γειτονικά αμινοξέα μπορούν να διαμορφώνουν την σύνδεση μορίων στις ιστόνες. 
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Η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη 1 συνδέεται μέσω του χρωμοτομέα της με τη δι ή τρι-

μεθυλιωμένη Η3Κ9 και μεσολαβεί στην οργάνωση της ετεροχρωματίνης και την 

αποσιώπηση γονιδίων (Fischle 2005, Sabbattini 2007). Όταν τα κύτταρα εισέλθουν 

στη μίτωση η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 (ίσως και η ακετυλίωση στη λυσίνη 14) 

προάγουν την αποσύνδεση της ΗΡ1β από τα χρωμοσώματα χωρίς να επηρεάζονται τα 

επίπεδα της Η3Κ9me3 (Hirota 2005, Fischle 2005). Η απομάκρυνση της ΗΡ1 παρέχει 

ένα μοριακό μηχανισμό για τη δράση της Η3S10 κατά τη μίτωση. Στα μετάζωα η 

φωσφορυλίωση της Η3S10 ενέχεται στην απελευθέρωση, στενά συνδεδεμένων με τη 

χρωματίνη, πρωτεϊνών όπως η ΗΡ1, επιτρέποντας τη δυναμική αναδιοργάνωση της 

χρωματίνης που απαιτείται για τη μιτωτική συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων. 

Επιπρόσθετα αποφεύγοντας την απαλοιφή της μεθυλίωσης μπορεί να διατηρείται η 

επιγενετική μνήμη κατά τη διάρκεια της μίτωσης.  

Επίσης, έχει δειχθεί ότι υπάρχει «διάλογος» μεταξύ τροποποιήσεων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές ιστόνες. Η ρύθμιση αυτού του τύπου μπορεί να 

περιορίζεται σε ένα νουκλεόσωμα ή να επεκτείνεται σε αλληλουχίες 

νουκλεοσωμάτων. Η τρι-μεθυλίωση στη λυσίνη 20 της Η4, η οποία διαμεσολαβείται 

από τη μεθυλοτρανσφεράση PR-Set7/Set8, είναι μια τροποποίηση που εντοπίζεται 

στην περικεντρομεριδιακή ετεροχρωματίνη και προϋποθέτει την παρουσία της 

me3K9H3, ενώ παρεμποδίζει την ακετυλίωση αυτής της ιστόνης στη λυσίνη 14. Σε 

άλλη περίπτωση, η me3K4-H3 ευνοεί την ακετυλίωση των ιστονών Η3 και Η4, ενώ 

για να μεθυλιωθούν οι Κ4 και Κ79 στην Η3 πρέπει να έχει προηγηθεί η 

ουβικουϊτινιλίωση στη Κ123 της Η2Β στον S. cerevisiae.  
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 Εικόνα 5: Δια-ρύθμιση στο επίπεδο της αμινοτελικής ‘ουράς’ των ιστονών. (a) 

Τροποποιήσεις που υφίσταται κάθε κατάλοιπο αμινοξέος. Ρ, φωσφορυλίωση σε σερίνη ή 

θρεονίνη (S/T); Ac, ακετυλίωση σε λυσίνη (Κ), μονο/δι/τρι-μεθυλίωση σε λυσίνη ή 

μονο/δι-μεθυλίωση (ασύμμετρη ή συμμετρική) σε αργινίνη (R). (b) Δια-ρύθμιση στο 

αμινοτελικό άκρο της ιστόνης Η3. Στο επάνω μέρος αναπαριστάται η αλληλουχία του 

αμινοτελικού άκρου (αα 1-40) και οι τέσσερις α-έλικες (με κουτιά) του κεντρικού 

τμήματος της Η3. Στο κάτω μέρος αναπαρίσταται καθεμία τροποποίηση που επηρεάζει 

θετικά (με πράσινο, go/permissive) ή αρνητικά (με κόκκινο, stop/ repressive) μια άλλη 

τροποποίηση σε in vitro δοκιμές. (c) Δια-ρύθμιση στο αμινοτελικό άκρο της ιστόνης Η4. 

Στο επάνω μέρος αναπαριστάται η αλληλουχία του αμινοτελικού άκρου (αα 1-26) και οι 

τρείς α-έλικες (με κουτιά) του κεντρικού τμήματος της Η3. Στο κάτω μέρος η 

αναπαράσταση γίνεται όπως στο (b) (Fischle, Wang et al. 2003).  
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1.2 Η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη 1 (ΗΡ1) 
 

1.2.1 Δομή και λειτουργία της ΗΡ1 
 

Η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη 1 (ΗΡ1) ανακαλύφθηκε  μελετώντας τη 

γονιδιακή αποσιώπηση μωσαϊκού τύπου (διαφορετική έκφραση ενός γονιδίου από 

κύτταρο σε κύτταρο). Αυτή η εκλεκτική απενεργοποίηση παρατηρείται όταν ένα 

γονίδιο που βρίσκεται φυσιολογικά εντός μιας ευχρωματινικής περιοχής μετατοπιστεί 

δίπλα ή εντός μιας ετεροχρωματινικής περιοχής. Η ΗΡ1 αποτελεί ένα κύριο 

καταστολέα του παραπάνω φαινομένου, το οποίο καλείται PEV (Position Effect 

Variegation, φαινόμενο επίδρασης θέσης) και εμφανίζει κυρίως ετεροχρωματινική 

κατανομή (James and Elgin 1986; Eissenberg, James et al. 1990). 

Οι πρωτεΐνες της οικογένειας ΗΡ1 είναι μη ιστονικές χρωμοσωμικές πρωτεΐνες που 

συμμετέχουν στη δημιουργία και τη διατήρηση της δομής της χρωματίνης. Μέλη της 

οικογένειας της ΗΡ1 έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς, από το σχιζομύκητα (S. pombe), ως τους φυτικούς και τους ζωικούς 

οργανισμούς (από μια ως πέντε ισόμορφες), αλλά δεν υπάρχουν στον σακχαρομύκητα 

(S cerevisiae) (όπου το PEV διαμεσολαβείτε από τις κατασταλτικές πρωτεΐνες SIR, 

silent information regulatory) (Moazed 2001).  

Οι πρωτεΐνες της ΗΡ1 οικογένειας κωδικοποιούνται από μια οικογένεια 

γονιδίων γνωστή ως chromobox (CBX). Στα θηλαστικά υπάρχουν τρεις πρωτεΐνες 

της οικογένεια  ΗΡ1 οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια. Στους 

ανθρώπους η ΗΡ1α  κωδικοποιείται από το γονίδιο CBX5 που εντοπίζεται στο 

χρωμόσωμα 12q13.13 (Norwood, Grade et al. 2004). Οι ΗΡ1β και ΗΡ1γ  

κωδικοποιούνται από τα γονίδια CBX1 και CBX3 που βρίσκονται στα χρωμοσώματα 

17q21.32 και 7p15.2 αντίστοιχα. Παρόλο που οι τρεις ισομορφές έχουν ομοιότητα 

65% (εικόνα 6) παρουσιάζουν διαφορετική κυτταρική εντόπιση. Η οικογένεια των 

ΗΡ1 πρωτεϊνών ανήκει σε μια μεγαλύτερη υπεροικογένεια πρωτεϊνών που περιέχουν 

τομείς (domains) που τροποποιούν την οργάνωση της χρωματίνης και καλούνται 

χρωμοτομείς (chromodomains CDs). Η υπεροικογένεια των πρωτεϊνών που φέρουν 

χρωμοτομέα υποδιαιρείται σε τρεις οικογένειες. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία ενός χρωμοτομέα και μέλος της είναι η Polycomb. Στη δεύτερη απαντώνται 

δυο χρωμοτομείς και μέλη της είναι οι CHD1-4 (Chromo Helicase/ATPase Domain), 

 31



ενώ στην τρίτη, στην οποία ανήκουν και οι ΗΡ1 πρωτεΐνες, απαντάται ένας 

χρωμοτομέας και ένας σκιώδης χρωμοτομέας (chromoshadow domain CSD, περιοχή 

στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης που εμφανίζει αρκετή ομοιότητα με τον 

χρωμοτομέα), ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται μια ενδιάμεση, ποικίλου μήκους 

συνδετική περιοχή (hinge region). Η δομή του χρωμοτομέα (CD) που βρίσκεται στο 

αμινοτελικό άκρο της ΗΡ1 έχει αναλυθεί με NMR (Ball, Murzina et al. 1997). 

Πρόκειται για μόρφωμα με σφαιροειδές σχήμα διαμέτρου 30Å που αποτελείται από 

τρεις αντιπαράλληλες β-αλυσίδες οι οποίες σχηματίζουν μια β-πτυχωτή επιφάνεια 

που τοποθετείται έναντι μιας α-έλικας (α2) (Singh and Georgatos 2002) (εικόνα 7). Η 

πλευρά της β-πτυχωτής επιφάνειας που βρίσκεται έναντι της α-έλικας (η εσωτερική 

πλευρά της β-πτυχής) αποτελείται από συντηρημένα μη πολικά αμινοξέα, έχει σχήμα 

αύλακας. Το εξωτερικό επιφανειακό φορτίο της β-πτυχής του χρωμοτομέα της ΗΡ1 

είναι αρνητικό, γεγονός που υποδηλώνει ότι μέσω του χρωμοτομέα 

διαμεσολαβούνται πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Ο σκιώδης χρωμοτομέας (CSD) 

βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο. Είναι μια αρκετά συντηρημένη δομή που, όπως ο 

χρωμοτομέας, αποτελείται από τρεις αντιπαράλληλες β-αλυσίδες τοποθετημένες 

έναντι δύο α-ελίκων (α1 και α2) (Cowieson, Partridge et al. 2000) (εικόνα 7). Ενώ ο 

χρωμοτομέας δε διμερίζεται σε διάλυμα, ο σκιώδης χρωμοτομέας διμερίζεται κάτω 

από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Διατηρημένα μοναδικά κατάλοιπα εντοπίζονται 

στην επιφάνεια διμερισμού του σκιώδους χρωμοτομέα. Κατά το διμερισμό 

σχηματίζεται  μια μη πολική εσοχή μέσω της οποίας συνδέονται οι πρωτεΐνες που 

αλληλεπιδρούν με την ΗΡ1 και περιέχουν την συντηρημένη αλληλουχία  PXVXL 

(Cowieson, Partridge et al. 2000; Raffa, Cenci et al. 2005). Η συνδετική περιοχή 

βρίσκεται μεταξύ χρωμοτομέα και σκιώδη χρωμοτομέα, είναι λιγότερο συντηρημένη 

ως δομή, βρίσκεται στην επιφάνεια του μορίου και είναι αρκετά εύκαμπτη (Singh and 

Georgatos 2002) με αποτέλεσμα να μην έχει ταυτοποιηθεί η τρισδιάστατη δομή της. 

Η συνδετική περιοχή υπόκειται σε μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και ειδικότερα 

σε φωσφορυλίωση (Koike, Maita et al. 2000; Zhao, Heyduk et al. 2001; Badugu, Yoo 

et al. 2005; Lomberk, Bensi et al. 2006). Έχει δειχθεί ότι οι τροποποιήσεις στην 

περιοχή αυτή επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις, την λειτουργία και την εντόπιση της 

ΗΡ1 (Smothers and Henikoff 2001; Vermaak and Malik 2009).  
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Εικόνα 6: Αλληλουχία και δομή των ΗΡ1 πρωτεϊνών στο ποντίκι και πρωτεΐνες με τις 

οποίες αλληλεπιδρούν. (a) Αμινοξική αλληλουχία των ΗΡ1α/β/γ (με αστερίσκο 

υποδεικνύονται τα συντηρημένα αμινοξέα μεταξύ των τριών ισομορφών). Η περιοχή 

σύνδεσης της ΗΡ1 με το RNA διαμεσολαβείται από τα αμινοξέα 86-108 της συνδετικής 

περιοχής (hinge). (b) Στo σχεδιάγραμμα απεικονίζονται οι περιοχές της ΗΡ1α, ενώ στο 

κάτω μέρος παρατίθενται πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρά (Maison and Almouzni 

2004).  
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Εικόνα 7: Σύγκριση των δομών του χρωμοτομέα και του σκιώδη χρωμοτομέα της ΗΡ1β. 

Ο χρωμοτομέας (CD, αμινοξέα 10-78) αποτελείται από τρεις β-αλυσίδες που 

σχηματίζουν μια β-πτυχωτή δομή η οποία τοποθετείται έναντι σε μια α-έλικα (α2) που 

βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της δομής. Υδρόφοβα κατάλοιπα σχηματίζουν τη 

βάση της αύλακας (groove, υποδεικνύεται με τη λευκή οριζόντια γραμμή), διαμέσου της 

οποίας πραγματοποιούνται πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Η δομή του σκιώδη 

χρωμοτομέα της ΗΡ1β (CSD, αμινοξέα 104-171) είναι αρκετά παρόμοια με τη δομή του 

χρωμοτομέα, με τη διαφορά ότι έναντι της β-πτυχής τοποθετούνται δυο α-έλικες (α1, α2) 

(Singh & Georgatos, 2002). 
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1.2.2 Μοριακές αλληλεπιδράσεις και λειτουργικός ρόλος της ΗΡ1 
 

Η κατανομή και ο ρόλος των ΗΡ1 πρωτεϊνών στη χρωματίνη έχουν μελετηθεί 

αναλυτικά. Οι ΗΡ1 πρωτεΐνες, ανάλογα με την ισομορφή, κατανέμονται όχι μόνο 

στην ετεροχρωματίνη αλλά και στην ευχρωματίνη (Horsley, Hutchings et al. 1996; 

Minc, Courvalin et al. 2000; Fanti, Berloco et al. 2003; Lomberk, Bensi et al. 2006). 

Στα κύτταρα θηλαστικών οι ΗΡ1α και ΗΡβ εντοπίζονται κυρίως στην 

ετεροχρωματίνη ενώ η ΗΡ1γ παρατηρείται τόσο σε ετεροχρωματινικές όσο και σε 

ευχρωματινικές περιοχές. Οι ΗΡ1 πρωτεΐνες έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρούν έμμεσα ή 

άμεσα με αρκετές μη ιστονικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε διαφορετικές 

διαδικασίες (Πίνακας 3), όπως η ρύθμιση της μεταγραφής, η τροποποίηση της 

χρωματίνης, η αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA και η αρχιτεκτονική του πυρήνα. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές πιθανά εξαρτώνται από συγκεκριμένες μετα-

μεταφραστικές τροποποιήσεις της ΗΡ1 και μπορεί να είναι ειδικές είτε για μια 

ισομορφή της ΗΡ1 είτε και για τις τρεις (Lomberk, Bensi et al. 2006).  

Η πιο γνωστή λειτουργία της ΗΡ1 είναι ο σχηματισμός ετεροχρωματίνης. Το 

μοντέλο  στο οποίο βασίζεται ο σχηματισμός της ετεροχρωματίνης περιλαμβάνει την 

κυκλική στρατολόγηση της ΗΡ1 στη μεθυλιωμένη λυσίνη 9 της Η3 (εικόνα 8). Το 

διμερές της ΗΡ1 συνδέεται, μέσω των χρωμοτομέων, με τις ουρές της μεθυλιωμένης 

στη λυσίνη 9 Η3 (Η3Κ9me) δυο γειτονικών νουκλεοσωμάτων καθιστώντας τα 

νουκλεοσώματα λιγότερο ευκίνητα. Η ΗΡ1 στρατολογείται στη μεθυλιωμένη Κ9 

μέσω της ιστονικής μεθυλοτρανσφεράσης SUV39H1 που τροποποιεί το 

συγκεκριμένο κατάλοιπο (Lachner, O'Carroll et al. 2001; Stewart, Li et al. 2005). 

Στην συνέχεια η ΗΡ1 στρατολογεί νέα μόρια  SUV39H1 με τα οποία διαδίδεται το 

σήμα της μεθυλιωμένης Κ9 με επακόλουθο την προσθήκη νέων μορίων ΗΡ1. Το 

μοντέλο αυτό έχει επεκταθεί και στη μεθυλίωση του DNA καθώς τόσο η ΗΡ1 όσο και 

η SUV39H1 στρατολογούν μεθυλοτρανσφεράσες (Fuks, Hurd et al. 2003). Το 

παραπάνω μοντέλο σχηματισμού ετεροχρωματίνης οδηγεί στο συμπέρασμα, του 

σχηματισμού ενός δομικά σταθερού και στατικού ετεροχρωματινικού διαμερίσματος. 

Η θεώρηση αυτή αντικρούεται από μελέτες (Cheutin, McNairn et al. 2003) που 

δείχνουν ότι η σύνδεση της ΗΡ1 με την ετεροχρωματίνη είναι δυναμική. Οι κινητικές 

σύνδεσης εξαρτώνται από το βαθμό συμπύκνωσης της χρωματίνης καθώς και από 

άλλες πρωτεΐνες μεταξύ των οποίων και η  Su(var) 3-9. 
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Πίνακας 3: Παραδείγματα πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με την ΗΡ1 (Lomberk, 

Bensi et al. 2006). 
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Shadow Chromo A. 

 
 

 

 

Εικόνα 8: Ρόλος της ΗΡ1 στη διατήρηση και δημιουργίας της ετεροχρωματίνης. 

Α. Σχηματική αναπαράσταση των τριών τομέων της ΗΡ1 και οι χαρακτηρισμένες 

λειτουργίες τους. Β. Μοντέλο δημιουργίας της ετεροχρωματίνης μέσω της ΗΡ1. Ο 

χρωμοτομέας της ΗΡ1 συνδέεται με τη Η3Κ9me ενώ ο σκιώδης χρωμοτομέας 

αλληλεπιδρά είτε με άλλα μόρια ΗΡ1 είτε με τη Su(var)3-9 (μεθυλιώνει την Η3Κ9) 

παρέχοντας ένα τρόπο δημιουργίας της ετεροχρωματίνης (Vermaak et al. 2009).  
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Με τον τρόπο αυτό παρόλο που η ΗΡ1 προκαλεί την εξάπλωση ετεροχρωματινικών 

περιοχών, αλλαγές στα επίπεδα ή της τροποποιήσεις της ΗΡ1 μπορούν να αλλάξουν 

γρήγορα το τοπίο της ετεροχρωματίνης (Cheutin, McNairn et al. 2003). Η σύνδεση 

της ΗΡ1 με την Η3Κ9me μπορεί να είναι αρκετά ασθενής ώστε να επιτρέπει την 

απομάκρυνση της ΗΡ1. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αλληλεπίδραση με 

άλλες πρωτεΐνες εξουδετερώνει την σύνδεση της Η3Κ9me με ορισμένες ΗΡ1 

πρωτεΐνες στοχεύοντας τις μακριά από την ετεροχρωματίνη (Font-Burgada, Rossell 

et al. 2008; Abel, Eskeland et al. 2009).   

Σε αρκετούς κυτταρικούς τύπους η ΗΡ1 εντοπίζεται στην περιφέρεια του 

πυρήνα, όπου απαντάται μεγάλο μέρος της ετεροχρωματίνης, πιθανά 

αλληλεπιδρώντας με πρωτεΐνες του πυρηνικού φακέλου. Έχει δειχθεί, μέσω της 

τεχνικής των δυο υβριδίων, ότι η ΗΡ1 αλληλεπιδρά με τον LBR  (Lamin B Receptor) 

(Ye and Worman 1996) διασύνδεση  που όμως φαίνεται  να μην είναι άμεση αλλά 

πιθανότατα να διαμεσολαβείται από τις νουκλεοσωμικές ιστόνες Η3 και Η4 

(Polioudaki, Kourmouli et al. 2001). 

Οι ΗΡ1α και ΗΡ1β (σε ποντίκι και άνθρωπο) αλληλεπιδρούν μέσω του CSD με 

το πεπτίδιο αλληλεπίδρασης PxVxL που διαθέτει ο παράγοντας p150 (Murzina, 

Verreault et al. 1999; Brasher, Smith et al. 2000; Lachner, O'Carroll et al. 2001) και 

είναι μέρος του συμπλόκου CAF (εναποθέτει τα σύμπλοκα των Η3-Η4 στη 

χρωματίνη). Μεταλλάξεις στην ΗΡ1 που εμποδίζουν την σύνδεσή της με τον CAF 

p150 δεν επηρεάζουν την αντιγραφή κατά την S-φάση, ενώ σε πρόσφατη μελέτη 

(Quivy, Gerard et al. 2008) έχει δειχθεί ότι η ΗΡ1α αλληλεπιδρά με τον CAF και 

συνδέεται στις εστίες περικεντρομεριδιακής χρωματίνης κατά τη διάρκεια της 

αντιγραφής του DNA, ανεξάρτητα από τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των 

ιστονών. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ΗΡ1 συμμετέχει στη γονιδιακή 

αποσιώπηση, κυρίως σε ετεροχρωματινικές περιοχές, αλλά έχει παρόμοια δράση και 

στις ευχρωματινικές περιοχές. Έχει δειχθεί ότι η ΗΡ1 στρατολογείται στον υποκινητή 

του γονιδίου της κυκλίνης Ε (και καταστέλλει την έκφρασή του) αλληλεπιδρώντας με 

την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος (Rb) και τη μεθυλοτρανσφεράση Suv39H1 

(μεθυλιώνει ειδικά την me3K9H3). Επιπλέον, σε κύτταρα που βρίσκονται στη G0 έχει 

βρεθεί ότι η ΗΡ1γ συνδέεται με το σύμπλοκο Ε2F-6, αλλά και με 

μεθυλοτρανσφεράσες που μεθυλιώνουν ειδικά τη λυσίνη 9 της H3 με αποτέλεσμα τη 
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μεταγραφική απενεργοποίηση (Nielsen, Schneider et al. 2001; Ogawa, Ishiguro et al. 

2002; Ayyanathan, Lechner et al. 2003). 

Εκτός από την αποσιώπηση της γoνιδιακής έκφρασης, η ΗΡ1 ενέχεται και στην 

ενεργοποίηση  γονιδίων. Μελέτες στη Drosophila, έδειξαν ότι η ΗΡ1 απαιτείται για 

τη μεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων που εντοπίζονται στην ετεροχρωματίνη 

(Weiler and Wakimoto 1995; Lu, Emtage et al. 2000). Η έκφραση των 

συγκεκριμένων γονιδίων βασίζεται στην ετεροχρωματινική τους εντόπιση και χάνεται 

όταν μετατοπιστούν σε ευχρωματινικές περιοχές.    

Η ΗΡ1 έχει επίσης εντοπιστεί σε ευχρωματινικές μεταγραφικά ενεργές περιοχές 

Μελέτες στη Drosophila, έδειξαν ότι η ΗΡ1 συνεντοπίζεται με μεταγραφικά ενεργές 

περιοχές πολυτενικών χρωμοσωμάτων (Piacentini, Fanti et al. 2003). Τόσο στον 

άνθρωπο όσο και στον ποντικό οι ΗΡ1 πρωτεΐνες και ειδικότερα η ΗΡ1γ σχετίζονται 

με την επιμήκυνση της αντιγραφής (Vakoc, Mandat et al. 2005; Lomberk, Bensi et al. 

2006). Η ευχρωματινική εντόπιση της ΗΡ1 δεν συμπίπτει πάντοτε με την ύπαρξη της 

μεθυλιωμένης στη λυσίνη 9 Η3. Η επίδραση που παρουσιάζει η ΗΡ1, στα γονίδια της 

ευχρωματίνης είναι πολύ εντοπισμένη.  
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1.3 Ο Πυρηνικός φάκελος  
 

1.3.1 Δομή, σύσταση και οργάνωση του πυρηνικού φακέλου 

 

Ο πυρηνικός φάκελος είναι ένα μεμβρανικό σύστημα που περιβάλλει τον 

πυρήνα. Αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα: την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη 

(Inner Nuclear Membrane ΙΝΜ), την εξωτερική πυρηνική μεμβράνη (Outer Nuclear 

Membrane ΟΝΜ), τα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων (Nuclear Pore Complex 

NPCs) και την πυρηνική λάμινα (εικόνα 9). Στα κλασσικά συστατικά του πυρηνικού 

φακέλου έχει προστεθεί, τα τελευταία χρόνια, και η περιφερική χρωματίνη (Burke 

and Stewart 2002). 

Ο πυρηνικός φάκελος ρυθμίζει την κυκλοφορία μακρομορίων, μέσω των 

πόρων, από το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα και αντίστροφα. Παρέχει θέσεις 

δέσμευσης στη χρωματίνη και τον κυτταροσκελετό. Η θέση και η δυναμική του 

πυρήνα καθορίζεται από μεγαλομοριακά σύμπλοκα που σχηματίζονται μεταξύ του 

κυτταροσκελετού και του πυρηνοσκελετού που ονομάζονται σύμπλοκα LINC. 

Συγκεκριμένα οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης, 

Sun1 και Sun2, αλληλεπιδρούν μέσω του Ν-τελικού άκρου με τις λαμίνες τύπου Α 

και Β (Hodzic, Yeater et al. 2004; Crisp, Liu et al. 2006; Haque, Lloyd et al. 2006; 

Wang, Du et al. 2006; Razafsky and Hodzic 2009) ενώ μέσω του C-τελικού άκρου 

αλληλεπιδρούν με διαμεμβρανικές πρωτεΐνες της εξωτερική πυρηνικής μεμβράνης, 

τις Syne-1 και -2 ή Nesprin-1 και 2 (Eissenberg, James et al. 1990; Apel, Lewis et al. 

2000; Razafsky and Hodzic 2009). Το μέρος των πρωτεϊνών Nesprin-1 και -2 που 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα αλληλεπιδρά με τον κυτταροσκελετό δημιουργώντας 

μία σύνδεση με τον πυρήνα (εικόνα 10). Μέσω των αλληλεπιδράσεων αυτών 

εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του πυρήνα μέσα στο κύτταρο καθώς και των 

χρωμοσωμάτων μέσα στον πυρήνα ρυθμίζοντας την έκφραση συγκεκριμένων 

γονιδίων. Ο πυρηνικός φάκελος δεν είναι μια στατική δομή αλλά αναδιαμορφώνεται 

συνέχεια ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης όπου υποβάλλεται σε 

πλήρη αποσύνθεση και επανσύνθεση (Hetzer, Walther et al. 2005; Schirmer and 

Gerace 2005; Prunuske and Ullman 2006). 
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Εικόνα 9: Σχηματικό διάγραμμα του πυρήνα όπου τονίζονται οι μεμβρανικές 

δομές του πυρηνικού φακέλου και οι δομές που συνδέονται με αυτόν. Το 

μεμβρανικό σύστημα του πυρηνικού φακέλου αποτελείται από την εξωτερική 

πυρηνική μεμβράνη (ΟΝΜ), την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη (ΙΝΜ) και τη 

μεμβράνη των πόρων. Η ΟΝΜ αποτελεί συνέχεια του αδρού ενδοπλασματικού 

δυκτίου. Η ΙΝΜ  περιέχει πρωτεΐνες που τη συνδέουν  με το δίκτυο των λαμινών 

(Zhao, Bodnar et al. 2009).  
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Εικόνα 10: Εντοπισμός και  λειτουργία των συμπλόκων LINC. Η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των περιοχών SUN (πορτοκαλί) και KASH (πράσινο), στο διαμεμβρανικό  

χώρο, συνδέει την πυρηνική λάμινα με τα κύρια συστατικά του κυτταροσκελετού 

όπως η ακτίνη και το δίκτυο των μικροσωληνίσκων. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τη 

μετακίνηση-αγκυροβόληση του πυρήνα μέσα στο κύτταρο. Επιπλέον οι 

αλληλεπιδράσεις SUN-KASH συμβάλλουν σημαντικά στην δυναμική των 

χρωμοσωμάτων και την πρόσδεσή τους στον πυρηνικό φάκελο (Razafsky and Hodzic 

2009). 
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Οι πρωτεΐνες της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης έχουν μελετηθεί εκτενώς, σε 

αυτές ανήκουν ο LBR (Lamin B Receptor), η LAP1, η LAP2, η εμερίνη και η ΜΑΝ1 

και οι πρωτεΐνες SUN. 

Οι πρωτεΐνες SUN αρχικά ανακαλύφθηκαν μέσω του μοριακού χαρακτηρισμού 

του γονιδίου unc-84 στο C. elegans (Malone, Fixsen et al. 1999). Μεταλλάξεις στο 

unc-84 παρεμποδίζουν την πυρηνική μετανάστευση σε τρεις ιστούς: εντερικά και 

υποδερμικά εμβρυϊκά κύτταρα και στα Ρ-κύτταρα της λάρβας ενώ επίσης αποτρέπει 

την αγκυροβόληση του πυρήνα σε όλα τα μετα-εμβρϋικά κύτταρα (Malone, Fixsen et 

al. 1999; Starr, Hermann et al. 2001). Η UNC-84 είναι συστατικό της εσωτερικής 

πυρηνικής μεμβράνης. Μια πρωτεΐνη για να ανήκει στην οικογένεια SUN πρέπει να 

έχει τρία χαρακτηριστικά: α. να έχει τουλάχιστον μια διαμεμβρανική περιοχή, β. να 

εντοπίζεται στην εσωτερική πυρηνική μεμβράνη και γ. να περιέχει μια 

καρβοξυτελική περιοχή ομόλογη με την αντίστοιχη άλλων  πρωτεϊνών SUN η οποία 

εκτείνεται στο περιπυρηνικό χώρο του ενδοπλασματικού δικτύου. Οι πρωτεΐνες SUN 

με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι συντηρημένες σε όλα τα ευκαριωτικά. Οι 

ανώτεροι οργανισμοί έχουν περισσότερες από μια πρωτεΐνες SUN οι οποίες 

εκφράζονται με ιστοειδικό τρόπο (Malone, Misner et al. 2003; Hodzic, Yeater et al. 

2004; Padmakumar, Libotte et al. 2005; Crisp, Liu et al. 2006; Ding, Xu et al. 2007; 

Kracklauer, Banks et al. 2007). Η ακριβής διαμόρφωση και ο μηχανισμός στόχευσης 

των πρωτεϊνών SUN παραμένει άγνωστος. Πρόσφατα γενετικά και βιοχημικά 

δεδομένα προτείνουν ότι οι SUN σχηματίζουν διμερή ή πολυμερή και ότι ενέχονται 

σε μια πληθώρα κυτταρικών λειτουργιών. Στον άνθρωπο και στο Dictyostelium 

discoideum διατηρούν σταθερή την απόσταση της εσωτερικής από την εξωτερική 

πυρηνική μεμβράνη (Crisp, Liu et al. 2006; Xiong, Rivero et al. 2008). Ο τρόπος 

λειτουργίας των SUN μπορεί να εξηγηθεί με βάση το παρακάτω μοντέλο: οι SUN 

λειτουργούν στην εσωτερική πυρηνική μεμβράνη και στρατολογούν τις KASH στην 

εξωτερική πυρηνική μεμβράνη, σχηματίζοντας μια γέφυρα κατά μήκος του 

πυρηνικού φακέλου. Ακολούθως ένα άλλο μέλος των KASH τοποθετείται στην 

εξωτερική πυρηνική μεμβράνη προεξέχοντας στο κυτταρόπλασμα και ρυθμίζοντας 

διάφορες κυτταρικές λειτουργίες (Starr 2009).  

Ο LBR είναι η πιο καλά μελετημένη πρωτεΐνη της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης και εκφράζεται σε όλα τα μεταζώα. Αρχικά απομονώθηκε και 

χαρακτηρίστηκε από ερυθροκύτταρα πτηνών. Αποτελείται από μια επιμήκη 

αμινοτελική περιοχή, επτά ή οκτώ υρδόφοβα διαμεμβρανικά τμήματα και μια 
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καρβοξυτελική ουρά (Worman, Yuan et al. 1988; Worman, Evans et al. 1990). Το 

αμινοτελικό άκρο του μορίου εκτείνεται στο πυρηνόπλασμα και περιλαμβάνει 

εκτεταμένες περιοχές που αποτελούνται από εναλλασσόμενες σερίνες και αργινίνες 

(SR motilfs) οι οποίες φωσφορυλιώνονται από τις κινάσες SRPK1 και cdc2 

(Nikolakaki, Simos et al. 1996; Nikolakaki, Meier et al. 1997). Ο LBR μπορεί να 

σχηματίσει ολιγομερή μέσω της αμινοτελικής της περιοχής (Makatsori, Kourmouli et 

al. 2004). Αποτελεί μέρος ενός πρωτεϊνικού συμπλόκου, το οποίο περιλαμβάνει τις 

λαμίνες Α και Β, μια ειδική κινάση (LBR κινάση), τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη p18 

καθώς και τις p32/p34   (Simos and Georgatos 1992; Simos and Georgatos 1994). Η 

κινάση του LBR είναι όμοια με την κινάση SRPK1 η οποία φωσφορυλιώνει 

αλληλουχίες SR. Η φωσφορυλίωση των SR έχει ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση 

της p32/p34 από το σύμπλοκο αλλά δεν επηρεάζει την σύνδεση των λαμινών. Η p18 

έχει δομική ομοιότητα με τους υποδοχείς των βενζοδιαπεζινών, εκφράζεται σε 

περιορισμένο αριθμό καλά διαφοροποιημένων κυττάρων και συνδέεται in vitro με 

τον  LBR και τις λαμίνες τύπου Β (Simos, Maison et al. 1996). 

Η LAP1 είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου ΙΙ. Αποτελείται από μια 

καρβοξυτελική περιοχή που εκτείνεται στον περιπυρηνικό χώρο, μια κεντρική 

διαμεμβρανική περιοχή και ένα αμινοτελικό τμήμα προς την πλευρά του 

πυρηνοπλάσματος. Έχει τρεις ισομορφές, τις LAP1A, B και C, οι οποίες προέρχονται 

από εναλλακτικό μάτισμα του μεταγραφήματος του γονιδίου της LAP1. H LAP1C 

εκφράζεται σε όλους τους τύπους κυττάρων σε αντίθεση με τις άλλες δύο ισομορφές, 

οι οποίες εκφράζονται σε καλά διαφοροποιημένα κύτταρα (Foisner and Gerace 1993). 

Όπως ο LBR έτσι και η LAP1 έχει προταθεί ότι αποτελεί συστατικό ενός 

πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου, το οποίο περιλαμβάνει, όπως προκύπτει από πειράματα 

συγκατακρήμνισης, λαμίνες τύπου Β, καθώς και μια κινάση, της οποίας η λειτουργία 

εξαρτάται από ιόντα ασβεστίου (Maison, Pyrpasopoulou et al. 1997). Από την 

ανάλυση της αμινοξικής ακολουθίας προκύπτει ότι στο αμινοτελικό άκρο των 

LAP1A και LAP1B περιέχεται περιοχή coiled-coil μήκους 27 αμινοξέων, η οποία 

πιθανότατα εμπλέκεται στο σχηματισμό ομοδιμερών (Martin, Toda et al. 1995). 

Μελέτες με ηλεκτρονική μικροσκοπία υποδεικνύουν το σχηματισμό συστάδων LAP1 

οι οποίες κατανέμονται κατά μήκος του πυρηνικού φακέλου (Maison, Pyrpasopoulou 

et al. 1997).  

Η LAP2 είναι επίσης μια πολυμορφική πρωτεΐνη. Εναλλακτικό μάτισμα του 

ίδιου γονιδίου έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία τριών ισομορφών στον άνθρωπο 
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(LAP2α, β, γ) και επτά στον ποντικό (LAP2α, β, β΄, γ, δ, ε, ζ). Οι ισομορφές β, β΄, γ, 

δ, ε είναι πρωτεΐνες τύπου ΙΙ οι οποίες διαθέτουν μια κεντρική διαμεμβρανική 

περιοχή, το αμινοτελικό τους άκρο  εκτείνεται στο πυρηνόπλασμα, ενώ το καρβόξυ-

τελικό τους άκρο εντοπίζεται στον περιπυρηνικό χώρο. Από τις LAP2α και ζ 

απουσιάζει η διαμεμβρανική περιοχή, επομένως οι πρωτεΐνες αυτές εντοπίζονται 

μόνο στο πυρηνόπλασμα. Το άμινο-τελικό άκρο της LAP2β έχει μήκος περίπου 400 

αμινοξέων σε αντίθεση με εκείνο των ισομορφών γ, δ και ε το οποίο είναι κατά πολύ 

μικρότερο. Η LAP2α διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, 

έχοντας διατηρήσει μόνο ένα μικρό τμήμα της άμινο-τελικής περιοχής της LAP2β 

(Dechat, Korbei et al. 2000). Όπως και στην περίπτωση του LBR και της LAP1, η 

LAP2β συνδέεται με λαμίνες τύπου Β. Η μιτωτική φωσφορυλίωση της LAP2β έχει 

ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση της από τις λαμίνες (Maison, Pyrpasopoulou et al. 

1997). Η LAP2β συμμετέχει στο σχηματισμό ενός μεγάλου μεγέθους πρωτεϊνικού 

συμπλόκου, το οποίο περιλαμβάνει τις λαμίνες τύπου Β, την εμερίνη, τον LBR και 

την ΗΑ95 (Martins, Eide et al. 2000). 

Η εμερίνη έχει ένα άμινο-τελικό τμήμα πλούσιο σε σερίνες το οποίο 

εντοπίζεται στην περιοχή του πυρηνοπλάσματος, μια διαμεμβρανική περιοχή καθώς 

και ένα βραχύ καρβόξυ-τελικό άκρο το οποίο εκτείνεται στον περιπυρηνικό χώρο. Το 

σύμπλοκο της εμερίνης περιλαμβάνει τον LBR, την LAP2β καθώς και λαμίνες τύπου 

Β. Επιπλέον η εμερίνη συνδέεται με λαμίνες τύπου Α (Martin, Toda et al. 1995; 

Clements, Manilal et al. 2000). 

H MAN1 αποτελείται από δύο διαμεμβρανικά τμήματα, καθώς και από μια 

μακριά άμινο-τελική περιοχή και ένα βραχύ καρβόξυ-τελικό άκρο τα οποία 

εκτείνονται στο πυρηνόπλασμα (Lin, Blake et al. 2000). Όπως προκύπτει από 

ανάλυση της ακολουθίας των αμινοξέων, η MAN1 μοιράζεται με την LAP2 και την 

εμερίνη ένα τμήμα 40 περίπου αμινοξέων με χαρακτηριστική δομή (LEM module).  

Ο όρος πυρηνική λάμινα αναφέρεται σε ένα οργανωμένο δισδιάστατο δίκτυο 

ενδιαμέσων ινιδίων, τα οποία καλύπτουν και στηρίζουν την εσωτερική πυρηνική 

μεμβράνη. Πρόκειται για ένα ορθοκανονικό πλέγμα, το οποίο αποτελείται από 

ενδιάμεσα ινίδια λαμινών. Αντίστοιχα με τις άλλες πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο 

σχηματισμό ενδιαμέσων ινιδίων, το μόριο των λαμινών περιλαμβάνει μια μικρή 

άμινο-τελική κεφαλή, ένα μεσαίο τμήμα με χαρακτηριστική ελίκωση coiled-coil και 

μια καρβόξυ-τελική ουρά. Οι περιοχές coiled-coil δύο μορίων λαμίνης συνδέονται 

παράλληλα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό πολικών διμερών, τα οποία στη συνέχεια 
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διατάσσονται αντιπαράλληλα και δημιουργούν πολυμερή. Τα πολυμερή με τη σειρά 

τους διατάσσονται αντιπαράλληλα και συνδέονται εγκάρσια μεταξύ τους (Stuurman, 

Heins et al. 1998).  

Οι λαμίνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις τύπου Α και τύπου Β ανάλογα 

με τη δομή και το πρότυπο έκφρασής τους. Οι λαμίνες τύπου Β εκφράζονται από τα 

διαφορετικά γονίδια LMNB1και LMNB2 τα οποία κωδικοποιούν τη λαμίνη Β1 καθώς 

και τις λαμίνες Β2 και Β3 αντίστοιχα. Αντίθετα τέσσερεις τουλάχιστον λαμίνες τύπου 

Α (A, ΑΔ10, C, C2) λαμβάνονται από εναλλακτικό μάτισμα του γονιδίου LMNA. Οι 

λαμίνες τύπου Β εκφράζονται σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα σε αντίθεση με τις 

τύπου Α οι οποίες εντοπίζονται μόνο σε καλά διαφοροποιημένα κύτταρα (Broers and 

Ramaekers 2004). 

Διαφορετικού τύπου λαμίνες φαίνεται να έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες 

ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο, τον βαθμό διαφοροποίησης, τις πρωτεΐνες που 

αλληλεπιδρούν και την τοπολογία τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λαμίνες τύπου Β 

είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός οργανισμού σε αντίθεση με τις λαμίνες Α 

που πιθανόν εξυπηρετούν πιο εξειδικευμένες λειτουργίες (Pekovic, Harborth et al. 

2007). 

Όλες οι λαμίνες τύπου Β καθώς και η λαμίνη Α, μεταφράζονται ως προλαμίνες 

(pre-lamins) και περιέχουν στο καρβοξυτελικό άκρο μια χαρακτηριστική ακολουθία 

CaaX (cysteine-alophatic-alihatic-any amino acid) η οποία υφίσταται τρεις μετα-

μεταφραστικές τροποποιήσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά ισοπρενυλίωση 

της κυστεΐνης, πρωτεολυτική απομάκρυνση των τριών καρβόξυ-τελικών αμινοξέων 

(aaX) και καρβοξυμεθυλίωση της ισοπρενυλιωμένης κυστεΐνης. Οι λαμίνες τύπου Α 

υφίστανται μια επιπλέον μετα-μεταφραστική τροποποίηση που οδηγεί στην 

απομάκρυνση του ισοπρενυλιωμένου καρβόξυ-τελικού άκρου (Weber, Plessmann et 

al. 1989; Mattout, Dechat et al. 2006; Scaffidi and Misteli 2006). 

H λάμινα συνδέεται με τον πυρηνικό φάκελο μέσω των διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών LBR, LAP1, LAP2, εμερίνη και MAN1 (Georgatos 2001). Η ενσωμάτωση 

των νεοσυντιθέμενων λαμινών υποβοηθείται από την παρουσία της ακολουθίας 

CaaX. Στη μεσόφαση η σύνδεση με το φάκελο, αλλά και η συγκρότηση ή η 

αναδιάταξη των ινιδίων ρυθμίζεται με φωσφορυλίωση σε κατάλοιπα σερίνης, 

θρεονίνης και τυροσίνης. Με την έναρξη της μίτωσης, η υπερφωσφορυλίωση των 

λαμινών προκαλεί εξασθένηση των αλληλεπιδράσεων λαμίνης-λαμίνης και σταδιακό 

αποπολυμερισμό της λάμινας (Stuurman, Heins et al. 1998). Η πυρηνική λάμινα 
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προσδίδει σχήμα και σταθερότητα στον πυρηνικό φάκελο και παρέχει το δομικό 

σύνδεσμο μεταξύ του DNA και της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης.  

Η πρωτεϊνική σύσταση της εξωτερικής πυρηνικής μεμβράνης (ΟΝΜ), είναι 

παρόμοια με εκείνη του ενδοπλασματικού δικτύου. Από πρόσφατες μελέτες 

προκύπτει ότι η ΟΝΜ περιέχει αρκετές μοναδικές πρωτεΐνες, οι οποίες μέσω 

αλληλεπιδράσεων με πρωτεΐνες της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης (ΙΝΜ), 

συνδέουν τον περιφερικό σκελετό του πυρήνα με τον κυτταροσκελετό (εικόνα 10). 

 

1.3.2 Διάσπαση και επανασυγκρότηση του πυρηνικού φακέλου 
 

Ο πυρηνικός φάκελος των ανώτερων ευκαρυωτικών κυττάρων αποδομείται 

στην αρχή της μίτωσης, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση των μικροσωληνίσκων της 

μιτωτικής ατράκτου με τα χρωμοσώματα, και επανασυγκροτείται γύρω από τις 

αδελφές χρωματίδες στα τελευταία στάδια της κυτταρικής διαίρεσης  (Gonczy 2002).  

Η αποδόμηση του φακέλου αρχίζει στις πρώιμες φάσεις της πρόφασης και 

περιλαμβάνει τον αποπολυμερισμό της λάμινας, την θραυσματοποίηση και 

απομάκρυνση των πυρηνικών μεμβρανών από την χρωματίνη καθώς και την 

αποσυναρμολόγηση των συμπλόκων των πυρηνικών πόρων (Aitchison and Rout 

2002).  

Από πειράματα κλασσικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν 43 χρόνια πριν είχε προταθεί ότι η διάσπαση του πυρηνικού 

φακέλου σχετίζεται με τους μικροσωληνίσκους, δεδομένης της στενής σύνδεσης της 

ατράκτου με τον φάκελο καθώς και της παρουσίας εγκολπώσεων κοντά στα 

κεντροσωμάτια (Robbins and Marcus 1964). Από μελέτες που έγιναν στο εργαστήριο 

μας, προτάθηκε ότι οι συγκεκριμένες εγκολπώσεις αποτελούν περιοχές στις οποίες οι 

μικροσωληνίσκοι που αναπτύσσονται από τα κεντροσωμάτια πιέζουν αντιδιαμετρικά 

τον πυρηνικό φάκελο δημιουργώντας εντομές (Georgatos, Pyrpasopoulou et al. 

1997). Από πρόσφατες μελέτες σε ζωντανά κύτταρα προτάθηκε ότι οι παραπάνω 

εντομές σχηματίζονται όταν οι μικροσωληνίσκοι της μιτωτικής ατράκτου πιέζουν την 

πυρηνική μεμβράνη προς την κατεύθυνση των κεντροσωματίων. Η επακόλουθη 

διάτρηση του φακέλου λαμβάνει χώρα όχι στις περιοχές των εγκολπώσεων αλλά στην 

αντίθετη πλευρά του πυρήνα όπου η τάση είναι μεγαλύτερη. Επιπρόσθετα βρέθηκε 

ότι ο κινητήρας δυνεΐνη, εντοπίζεται στην εξωτερική πλευρά του πυρηνικού φακέλου 
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πριν από τη διάσπασή του, όπου συνδεόμενος με την πρωτεΐνη δυνακτίνη πιέζει τις 

πυρηνικές μεμβράνες καθώς και άλλα στοιχεία του πυρηνικού φακέλου κατά μήκος 

των μικροσωληνίσκων προς την πλευρά των κεντροσωματίων (Beaudouin, Gerlich et 

al. 2002; Salina, Bodoor et al. 2002) (εικόνα 11). 

Η πυρηνική λάμινα αποπολυμερίζεται με ρυθμιζόμενο τρόπο. Στην αρχή της 

πρόφασης αποπολυμερίζονται οι λαμίνες τύπου Α και διαχέονται στο πυρηνόπλασμα 

ενώ ακολουθεί η διαλυτοποίηση των λαμινών τύπου Β (Georgatos, Pyrpasopoulou et 

al. 1997). Τα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων αποσυναρμολογούνται και τα 

συστατικά του πυρηνοπλάσματος και του κυτταροπλάσματος αναμειγνύονται, καθώς 

εξαφανίζεται η διαμερισματοποίηση του κυττάρου, προκειμένου να σχηματιστεί η 

μιτωτική άτρακτος (Hetzer, Walther et al. 2005). Ο αποπολυμερισμός της λάμινας 

αποτελεί προϋπόθεση για τη διάσπαση του πυρηνικού φακέλου σε μεμβρανικά 

κυστίδια, τα οποία μαζί με τα συστατικά του πυρήνα διασκορπίζονται σε ολόκληρο 

το κυτταρόπλασμα (Georgatos, Pyrpasopoulou et al. 1997). Η λαμίνη Β 

συνεντοπίζεται με τον LBR σε μεμβρανικά κυστίδια (Meier and Georgatos 1994) ενώ 

ένας υποπληθυσμός κυστιδίων λαμίνης Β- LAP1 αγκυροβολεί στη μιτωτική άτρακτο 

(Maison, Pyrpasopoulou et al. 1997).  

Έχουν προταθεί διαφορετικά μοντέλα για την διάσπαση και κατανομή των 

πρωτεϊνικών συστατικών του πυρηνικού φακέλου. Σύμφωνα με το πρώτο, οι 

μεμβράνες αποσυντίθενται σε κυστίδια, τα οποία διακρίνονται από το ακέραιο 

μιτωτικό ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) (Vigers and Lohka 1991; Sasagawa, 

Yamamoto et al. 1999; Collas and Poccia 2000). Το δεύτερο μοντέλο υποστηρίζει ότι 

οι μεμβράνες καθώς και τα πρωτεϊνικά τους συστατικά απορροφούνται στο ER κατά 

τη διάρκεια της μίτωσης (Ellenberg, Siggia et al. 1997; Daigle, Beaudouin et al. 

2001). Σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι παραπάνω θεωρίες, προτάθηκε ένα 

τρίτο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι πρωτεΐνες του φακέλου διανέμονται στο ER, 

αλλά παραμένουν διαχωρισμένες σε μικροπεριοχές του δικτύου (Mattaj 2004). 

Η αποσυναρμολόγηση των μεμβρανών του πυρηνικού φακέλου και ο 

διασκορπισμός των νουκλεοπορινών, λαμινών και των πρωτεϊνών της ΙΝΜ 

αποτελούν καθοριστικό γεγονός για την εξέλιξη της μίτωσης. Αν και τα περισσότερα 

συστατικά διαχέονται στο ΕR, συγκεκριμένες νουκλεοπορίνες, όπως το σύμπλοκο 

Nup107-160, συνδέονται με τον κινητοχώρο κατά τη διάρκεια της κυτταρικής 

διαίρεσης (Belgareh, Rabut et al. 2001; Enninga, Levay et al. 2003; Salina, Enarson 

et al. 2003; Loiodice, Alves et al. 2004). 
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Εικόνα 11: Μηχανισμός της 

διάσπασης του πυρηνικού φακέλου 

στην αρχή της μίτωσης.  (a) Τα 

χρωμοσώματα έχουν διπλασιαστεί και 

βρίσκονται σε μη-συμπυκνωμένη 

μορφή.  Επίσης, έχουν διπλασιαστεί τα 

κεντροσωμάτια τα οποία βρίσκονται 

έξω από τον πυρήνα (b) H πρωτεΐνη 

κινητήρας δυνεΐνη συγκεντρώνεται 

στην εξωτερική επιφάνεια του 

πυρηνικού φακέλου και αλληλεπιδρά 

με τους μικροσωληνίσκους (c) H 

δυνεΐνη τραβάει τα συστατικά του 

πυρηνικού φακέλου κατά μήκος των 

μικροσωληνίσκων προς τα 

κεντροσωμάτια (d)  Η πίεση που 

ασκείται προς την αντίθετη από την 

περιοχή των κεντροσωματίων πλευρά 

του πυρήνα έχει ως αποτέλεσμα τη 

διάτρηση της πυρηνικής μεμβράνης (e) 

Μετά τη διάσπαση του πυρηνικού 

φακέλου τα συμπυκνωμένα 

χρωμοσώματα συνδέονται με τους 

μικροσωληνίσκους και διαχωρίζονται 

(Salina, Bodoor et al. 2002). 
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Επίσης η Nup358 συνδεόμενη με την RanGAP εντοπίζεται στον κινητοχώρο 

και σε συγκεκριμένες περιοχές της ατράκτου (Joseph, Tan et al. 2002). Σε μιτωτικά 

κύτταρα τα οποία διαθέτουν ανέπαφο σύστημα μικροσωληνίσκων, το μεγαλύτερο 

μέρος των κυστιδίων με λαμίνες τύπου Β-LAP1C παραμένει συνδεδεμένο με την 

μιτωτική άτρακτο (Maison, Pyrpasopoulou et al. 1997).  

Ο πυρηνικός φάκελος ανασυγκροτείται στο τελικό στάδιο της μίτωσης 

(τελόφαση). Γύρω από κάθε ομάδα χρωμοσωμάτων δημιουργείται ένα πυρηνικό 

περίβλημα έτσι ώστε να σχηματιστούν δύο θυγατρικοί πυρήνες. Επανασυντάσεται το 

σύμπλοκο Nup107-160, απαραίτητο για τον σχηματισμό NPC,  (Antonin, Ellenberg 

et al. 2008) και στην συνέχεια επανατοποθετούνται οι Nup153 και Nup50 (Mansfeld, 

Guttinger et al. 2006; Glavy, Krutchinsky et al. 2007; Dultz, Zanin et al. 2008). Η 

ενσωμάτωση της gp210 γίνεται στο τέλος της μίτωσης (Galy, Antonin et al. 2008).  

Οι πρωτεϊνικές υπομονάδες των λαμινών που είχαν φωσφορυλιωθεί κατά την 

πρόφαση, αποφωσφορυλιώνονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να 

σχηματίσουν την πυρηνική λάμινα. Στη συνέχεια γύρω από τα χρωμοσώματα 

συναθροίζονται κυστίδια της πυρηνικής μεμβράνης τα οποία αλληλεπιδρούν με 

πρωτεΐνες της χρωματίνης. Πολλές πρωτεΐνες της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης 

(ΙΝΜ) συνδέονται με συστατικά της χρωματίνης όπως είναι η ΗΡ1 (heterochromatin 

protein 1), η ΒΑF (barrier–to autointegration factor) και η ΗΑ95 (Georgatos 2001). Η 

ΗΡ1 πιθανότα συμμετέχει στην ανασυγκρότηση του πυρηνικού φακέλου μετά το 

τέλος της μίτωσης, διευκολύνοντας τη συσσώρευση των πρωτεϊνών της έσω 

πυρηνικής μεμβράνης στην επιφάνεια των χρωμοσωμάτων. Πεπτίδια που περιέχουν 

το τμήμα πρόσδεσης της ΗΡ1β (Μ31) στον πυρηνικό φάκελο, αναστέλλουν την 

συγκέντρωση των λαμινών τύπου Β και της LAP2β γύρω από τα χρωμοσώματα 

συμπεριφερόμενα ως dominant negative mutants. Οι ΗΡ1 πρωτεΐνες διαχωρίζονται 

από τους πόλους των χρωμοσωμάτων κατά το χρονικό διάστημα που οι πρωτεΐνες της 

εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης συσσωρεύονται στην περιοχή (Kourmouli, 

Theodoropoulos et al. 2000).  

Έχει προταθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην χρωματίνη και σε 

πρωτεΐνες της ΙΝΜ παρέχουν την κινητήριο δύναμη για τη συναρμολόγηση του 

πυρηνικού φακέλου μετά το τέλος της μίτωσης (Georgatos and Theodoropoulos 

1999). Ο συνεντοπισμός πολλών πρωτεϊνών του φακέλου με μικροσωληνίσκους της 

μιτωτικής ατράκτου και οι βλάβες του πυρηνικού φακέλου που προκύπτουν όταν 

μεταβάλλεται η δυναμική των μικροσωληνίσκων παρουσία αντιμιτωτικών φαρμάκων 
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κατά τη διάρκεια της μίτωσης (Maison, Pyrpasopoulou et al. 1997; Theodoropoulos, 

Polioudaki et al. 1999) δείχνουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

μικροσωληνίσκοι στην συγκρότηση ενός λειτουργικού πυρηνικού φακέλου. 
 

 

1.3.3 Σύνδεση του πυρηνικού φακέλου με τη χρωματίνη 
 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πρωτεϊνών της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης είναι οι μεγάλες πυρηνοπλασματικές περιοχές οι οποίες περιέχουν 

αλληλουχίες που τροποποιούνται από διάφορες κινάσες καθώς και coil-colied μοτίβα 

(LAP1, LAP2,MAN1,Emerin) μέσω των οποίων μπορούν να σχηματίσουν ομο- και 

ετερο-διμερή in vivo. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στο αμινοτελικό άκρο και 

συνδέονται με την πυρηνική λάμινα και με πρωτεΐνες της χρωματίνης όπως είναι η 

ΗΡ1, ο παράγοντας BAF (barrier to autointegration factor) και η ΗΑ95 (εικόνα 12) 

(Martin, Toda et al. 1995; Martins, Eide et al. 2000; Orstavik, Eide et al. 2000; Seki, 

Ueki et al. 2000; Zheng, Ghirlando et al. 2000). 

Πρώιμες μελέτες με ηλεκτρονική μικροσκοπία φανέρωσαν την ύπαρξη στενής 

σχέσης μεταξύ της περιπυρηνικής ετεροχρωματίνης, της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης και της πυρηνικής λάμινας (Fawcett 1981). Τόσο οι πρωτεΐνες της 

εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης όσο και η πυρηνικής λάμινας μπορούν να 

επηρεάσουν την γονιδιακή ρύθμιση μέσω απευθείας σύνδεσης τους με τη χρωματίνη 

(Mattout, Goldberg et al. 2007; Dechat, Pfleghaar et al. 2008) ή μέσω 

αλληλεπίδρασης με μεταγραφικούς ρυθμιστές (Heessen and Fornerod 2007). 

Οι μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης και της χρωματίνης έχουν διπλή σημασία. Πιο συγκεκριμένα η πρόσδεση 

των πρωτεϊνών αυτών στην συμπυκνωμένη χρωματίνη παρέχει την κινητήριο δύναμη 

για την ανασυγκρότηση του πυρηνικού φακέλου μετά το τέλος της μίτωσης 

(Georgatos and Theodoropoulos 1999). 

Επιπρόσθετα, η σύνδεση χρωματινικών περιοχών στο φάκελο έχει ως 

αποτέλεσμα την μεταγραφική τους αποσιώπηση (Andrulis, Neiman et al. 1998). 

Πιθανότατα στην εσωτερική πυρηνική μεμβράνη συγκεντρώνονται παράγοντες οι 

οποίοι προκαλούν αλλαγή στη δομή της χρωματίνης. 
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Εικόνα 12: Τοπολογία και οργάνωση των πρωτεϊνών της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης. 

Α. Σχηματικό διάγραμμα  των δομικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών γνωστών 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης. Τα υδρόφιλα 

άκρα (γραμμές ακανόνιστου σχήματος) εκτείνονται στο νουκλεόπλασμα (αριστερά) 

και στην περιπυρηνική περιοχή (δεξιά) ενώ οι υδρόφοβες περιοχές (κύλινδροι) 

διασχίζουν την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη (ευθεία γραμμή). Β. Υποθετικό 

μοντέλο πρωτεϊνικών  συμπλόκων της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης τα οποία 

αποτελούνται από ολιγομερή μεμβρανικών πρωτεϊνών, ρυθμιστικά ένζυμα και 

στοιχεία συνδεόμενα με τη χρωματίνη (Georgatos 2001).    
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Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν δυο μελέτες σε κύτταρα της Drosophila 

melanogaster (Pickersgill, Kalverda et al. 2006) καθώς και σε ανθρώπινους 

ινοβλάστες από πνεύμονα (Guelen, Pagie et al. 2008) που υποστηρίζουν την άποψη 

ότι η πυρηνική λάμινα είναι ένα μεταγραφικά κατασταλτικό διαμέρισμα. Στη 

Drosophila, οι συνδεόμενες με τη λαμίνη Β περιοχές του γονιδιώματος 

χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα μεταγραφής, απουσία  ενεργών ιστονικών 

τροποποιήσεων, καθυστέρηση στο χρόνο αντιγραφής και μικρή περιεκτικότητα σε 

γονίδια (Pickersgill, Kalverda et al. 2006). 

Οι πρωτεΐνες της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης και της πυρηνικής λάμινας 

μπορεί να δημιουργούν μεταγραφικά ανενεργά διαμερίσματα στον πυρήνα μέσω 

διαφόρων μηχανισμών. Στα κύτταρα HeLa η εμερίνη και η Lap2β έχει αναφερθεί ότι 

αλληλεπιδρούν με την ιστονική απακετυλάση 3 (HDAC3) και ότι υπερέκφραση της  

Lap2β επάγει την πλήρη απακετυλίωση της Η4 (Somech, Shaklai et al. 2005).     

In vitro μελέτες υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση της ΗΡ1 με στοιχεία του 

πυρηνικού φακέλου όπως ο LBR. Αποτελέσματα από πειράματα δυο υβριδίων 

έδειξαν άμεση αλληλεπίδραση του CSD της ΗΡ1 με τον LBR (Ye, Callebaut et al. 

1997) ενώ με πειράματα συγκατακρίμνησης έχουμε δείξει την έμμεση 

αλληλεπίδραση της ΗΡ1 και του LBR μέσω των ιστονών Η3 και Η4 και σχηματισμό 

του τετραμερούς συμπλόκου ΗΡ1-Η3/Η4- LBR (Polioudaki, Kourmouli et al. 2001). 

Επίσης ο LBR (lamin B receptor) μπορεί να συνδεθεί με DNA και μιτωτικά 

χρωμοσώματα και in vitro. Έχει προταθεί ότι μια τέτοια αλληλεπίδραση πιθανότατα 

προκαλεί μια τοπική αύξηση στην συγκέντρωση της ΗΡ1, των ιστονικών 

απακετυλασών και των μεταγραφικών καταστολέων όπως επίσης και μείωση στη 

διαθεσιμότητα μεταγραφικών παραγόντων στην εσωτερική πυρηνική μεμβράνη 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κατασταλτική φύση της συγκεκριμένης 

περιοχής του πυρήνα.(Heessen and Fornerod 2007). Τα αποτελέσματα αυτά  είναι σε 

συμφωνία με πρόσφατες μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι η σύνδεση μιας γενομικής 

περιοχής στην εσωτερική πυρηνική μεμβράνη / πυρηνική λάμινα  μέσω της Lap2β 

(Finlan, Sproul et al. 2008) ή με μια ελλειπής μορφή της εμερίνης (Reddy, Zullo et al. 

2008) μπορεί να οδηγήσει σε κάποιου βαθμού μεταγραφική καταστολή του 

συνδεόμενων γονιδίων. 

Παρόλο που η περιφέρεια του πυρήνα γενικά θεωρείται ως μεταγραφικά 

ανενεργό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχουν μικρο-περιοχές της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης/πυρηνικής λάμινας οι οποίες επιτρέπουν τη μεταγραφή. Η λαμίνη Β1 
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εμπλέκεται τόσο σε μεταγραφική ενεργοποίηση (Tang, Maya-Mendoza et al. 2008) 

όσο και σε αποσιώπηση (Guelen, Pagie et al. 2008). Επιπρόσθετα  έχει δειχθεί ότι η 

επανατοποθέτηση μιας επαγόμενης διαγονιδιακής συστοιχίας στην πυρηνική λάμινα 

δεν αρκούσε για την αποσιώπηση του γονιδίου (Kumaran and Spector 2008). Έτσι, η 

έκφραση γονιδίων που συνδέονται με την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη/πυρηνική 

λάμινα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το γονίδιο, την ισχύ του ενεργοποιητή και το 

τοπικό μικροπεριβάλλον (εικόνα 13).   

 

 

 

 
 

Εικόνα 13: Επίδραση της πυρηνικής εντόπισης στην γονιδιακή έκφραση 

Α. Πυρηνικές γειτονιές πλούσιες σε πρωτεϊνικούς παράγοντες (πράσινο) μπορεί να 

διαχέονται σε γειτονικά γονίδια και έτσι να επηρεάζουν αρνητικά (ή θετικά) την 

έκφραση τους. Β. Πρωτεΐνες που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές του πυρήνα 

(κόκκινο) μπορεί να επηρεάζουν άμεσα τη μεταγραφή σε συνδυασμό με άλλους 

πρωτεϊνικούς παράγοντες (μπλε) σταθεροποιώντας αλληλεπιδράσεις ή 

προστατεύοντας τα συνδεόμενα με αυτούς γονίδια από την επίδραση της γειτονικής 

ετεροχρωματίνης (Zhao, Bodnar et al. 2009)    
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1.4  Σκοπός της παρούσας μελέτης 
 

Ένζυμα, όπως η κινάση του LBR έχουν εντοπιστεί στην περιφέρεια του 

πυρηνικού φακέλου (Georgatos 2001) και έχει δειχθεί από παλαιότερες μελέτες του 

εργαστηρίου μας (Kourmouli, Theodoropoulos et al. 2000; Polioudaki, Kourmouli et 

al. 2001), ότι στον πυρηνικό φάκελο συνδέεται η ετεροχρωματινική πρωτεΐνη 1 ΗΡ1 

σχηματίζοντας σύμπλοκο με τις ιστόνες Η3/Η4 και τον LBR. 

Επίσης η ΗΡ1 συνδέεται με ένζυμα όπως η  μεθυλοτρανσφεράση Suvar 3-9, 

(Bannister, Zegerman et al. 2001) η οποία μεθυλιώνει την ιστόνη Η3 στη λυσίνη 9. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρήσαμε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε την 

ύπαρξη πρωτεϊνικών κινασών που φωσφορυλιώνουν ιστόνες της ετεροχρωματίνης 

που συνδέονται με τον πυρηνικό φάκελο.  Ως πηγή ενζύμων χρησιμοποιήθηκαν 

εκχυλίσματα πυρηνικών φακέλων διαφορετικής ιονικής ισχύος. Εκμεταλλευόμενοι 

την ιδιότητα της ΗΡ1 να συνδέεται με τις ιστόνες Η3/Η4 κάτω από συνθήκες υψηλής 

ιονικής ισχύος εντοπίσαμε αρχικά την ύπαρξη φωσφορυλίωσης στην Η3. Στην 

συνέχεια προσδιορίσαμε τη θέση του κατάλοιπου που τροποποείται, δημιουργήσαμε 

ειδικό αντίσωμα που αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη τροποποίηση και το 

χρησιμοποιήσαμε για να μελετήσουμε την ύπαρξη και κατανομή της συγκεκριμένης 

τροποποίησης τόσο σε καρκινικές σειρές όσο και σε διαφοροποιημένα και 

αδιαφοροποίητα φυσιολογικά κύτταρα.  
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2. Υλικά και μέθοδοι 
 
 
2.1 Υλικά  
 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν αναλυτικής 

καθαρότητας και προέρχονται από τις εταιρίες Merck (Darmstradt, Germany), Sigma-

Αldrich (Steinheim, Germany), Biorad (Palo Alto, CA, USA), Fluka (Switzerland) και 

Riedel del Haen (Switzerland). 

Για τα πειράματα ελέγχου της ενζυμικής δραστηριότητας του πυρηνικού 

φακέλου χρησιμοποιήθηκαν πυρήνες και πυρηνικοί φάκελοι από ερυθροκύτταρα τα 

οποία απομονώθηκαν από το αίμα υγιούς γαλοπούλας.  

Οι κυτταρικές σειρές ΗeLa, MCF-7 και C127I προέρχονται από την ΑTCC 

(American Type Culture Collection). Η σειρά DU147 και LNCap ήταν ευγενική 

προσφορά του Καθηγητή Ηλία Καστανά (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης), η 

HepG2 ήταν ευγενική προσφορά του Καθηγητή Δημήτρη Καρδάση (Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης) ενώ οι HL60 και Jurkat προσφορά της Καθηγήτριας Ελένης 

Παπαδάκη (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). H προμήθεια των θρεπτικών 

υλικών, ορού εμβρύου βοός (FBS), πενικιλλίνης/στρεπτομυκίνης και θρυψίνης έγινε 

από την εταιρεία Gibco-BRL Co, MD, USA.  

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη εμφανίζονται 

στον πίνακα 4. Συγκεκριμένα το αντίσωμα έναντι της ΗΡ1β (Μ31) έχει περιγραφεί 

από τους (Wreggett, Hill et al. 1994), το αντίσωμα της φωσφορυλιωμένης στη σερίνη 

10 Η3 (PS10) αγοράστηκε από την Upstate Biotechnology Inc. (Lake Placid, NY) 

ενώ το αντίσωμα για τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 (ΡΤ3) χαρακτηρίστηκε 

στην συγκεκριμένη εργασία.  

Τα δευτεροταγή αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν σε ανοσοφθρισμό 

αγοράστηκαν από τη Molecular Probes (Eugene, OR) και είναι τα: 

• Goat anti- rabbit IgG Alexa Fluor 488 

• Donkey anti-rat IgG Alexa Fluor 488 

Το δευτεροταγές αντίσωμα Αnti-rabbit IgG, Horseradish Peroxidase που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοαποτύπωση κατά Western αγοράστηκε από την 

Amersham Biosciences,UK   
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 Πρωτογενές αντίσωμα Ξενιστής Πολυκλωνικό/Μονοκλωνικό

Μ31 (ΗΡ1β) Αρουραίος Μ 

phosphoS10-H3 (PS10) κουνέλι Π 

CREST ανθρώπινος αυτοάνοσος 

ορός 

Π 

phosphoT3- H3 (PT3) κουνέλι Π 

Πίνακας 4: Αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

 

 

2.2 Παρασκευαστικές μέθοδοι 
 

2.2.1 Απομόνωση πυρήνων  
 

Η απομόνωση των πυρήνων από ερυθροκύτταρα γαλοπούλας έγινε σύμφωνα με 

το τροποποιημένο πρωτόκολλο των Georgatos and Blobel 1987. Μετά τη λήψη 80-

100ml αίματος γαλοπούλας ακολουθούν τρεις πλύσεις των ερυθροκυττάρων με  

παγωμένο PBS και φυγοκέντρηση τους, (επιτραπέζια φυγόκεντρος universal 16 R) 

στα 3800 rpm για 10 min στους 4οC. Με τη μέθοδο αυτή τα λευκά αιμοσφαίρια που 

σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα πάνω από το ίζημα των ερυθροκυττάρων 

απομακρύνονται με αναρρόφηση, το δε ίζημα επαναδιαλύεται σε 10 όγκους 

διαλύματος λύσης (5mM Na3PO4, 2mM MgCl2, 1mM DTT, 1mM PMSF) και 

επωάζεται στον πάγο, για 10min με ανάδευση. Τα λυμένα κύτταρα φυγοκεντρούνται 

(Sorval με κεφαλή SS34) στις 10000rpm, για 1min στους 4οC. Μετά την 

απομάκρυνση του υπερκειμένου, το ίζημα των μεμβρανοσκελετικών δομών των 

ερυθροκυττάρων αναδιαλύεται με 10 όγκους διαλύματος λύσης και εκτίθεται σε 

υπερήχους (cycle 1, amplitude 70, για 25sec). Ακολουθεί φυγοκέντρηση (Sorval με 

κεφαλή SS34, 10000rpm, 10min, 4οC) που οδηγεί στον σχηματισμό ιζήματος 

πυρήνων. Οι πυρήνες επαναδιαλύονται με 5 όγκους διαλύματος λύσης και 

εξαναγκάζονται να περάσουν 2 φορές από σύριγγα της οποίας η βελόνα έχει καμφθεί. 

Μετά από φυγοκέντρηση στα 3800g για 10 min στους 4οC (επιτραπέζια φυγόκεντρο  

universal 16 R), το ίζημα των πυρήνων φυλάσσεται στους –80οC.     
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2.2.2 Απομόνωση πυρηνικών φακέλων  
 

Πυρήνες από ερυθροκύτταρα γαλοπούλας επωάζονται σε θερμοκρασία 

δωματίου για 15min με 0.1mg/ml DNΑse I (250U) σε διάλυμα 10mM Na3PO4, 2mM 

MgCl2, 10% sucrose, 1mM PMSF, 1mM DTT και τμήματα της διαλυτής χρωματίνης 

απομακρύνονται με φυγοκέντρηση (Sorval, SS34, 10000rpm, 10min, 4οC). Η πέψη 

επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές και στην συνέχεια οι πυρηνικοί φάκελοι πλένονται 

με ισοτονικό διάλυμα (150mM KCl, 20mM Tris-HCl pH7.5, 10% sucrose, 2mM 

MgCl2, 1mM PMSF, 1mM DTT) για 30min σε 12000rpm στους 4οC. Οι πυρηνικοί 

φάκελοι που προκύπτουν με την παραπάνω διαδικασία ονομάζονται ισοτονικοί ή 

DNΑse.     

  

2.2.3 Εκχύλιση πυρηνικών φακέλων σε συνθήκες υψηλής ιονικής 

ισχύος και απορρυπαντικού  
 

Πυρηνικοί φάκελοι γαλοπούλας εκχυλίζονται με διάλυμα 300mM ή 600mM 

NaCl, 20mM Tris-HCl pH8.0, 1% Triton X-100, 250mM sucrose, 1mM MgCl2, 

0.1mM EGTA, 0.1mM PMSF, 0.1mM DTT και φυγοκεντρούνται σε κεφαλή TLS 55 

(BECKMAN), για 30 min, στα 40.000rpm στους 4οC. Σε μερικές περιπτώσεις μετά 

την εκχύλιση των πυρηνικών φακέλων με 300mM NaCl και τη φυγοκέντρηση τους, 

ακολουθεί αύξηση του άλατος στο εκχύλισμα (300-600mM) και νέα φυγοκέντρηση. 

Τα εκχυλίσματα χρησιμοποιούνται είτε άμεσα είτε μετά από περαιτέρω κλασμάτωσης 

τους σε διαβάθμιση σακχαρόζης. 

 

 2.2.4 Παραγωγή εκχυλίσματος πυρηνικών φακέλων απαλλαγμένο 

από ιστόνες  
 

Ισοτονικά πλυμένοι πυρηνικοί φάκελοι εκχυλίζονται με διάλυμα υψηλής 

ιονικής ισχύος, απουσία απορρυπαντικού (300mM-NoTriton: 300mM NaCl, 20mM 

Tris-HCl pH 7.5, 1mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 0.1mM DTT, 250mM sucrose, 0.2mM 

PMSF). Το υπερκείμενο που προκύπτει αραιώνεται στα 100mM NaCl και 

υπερφυγοκεντρείται. Στην συνέχεια επωάζεται με μικρή ποσότητα CM-κυτταρίνης. 
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Το μη προσδέσιμο στην κολώνα υλικό αποτελεί το απαλλαγμένο από ιστόνες 

εκχύλισμα  (depleted extract). 

 

2.2.5 Απομόνωση ανασυνδυασμένων χιμαιρικών GST πρωτεϊνών 

από βακτήρια  
 

Για την απομόνωση των χιμαιρικών πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος 

BL21(DE3) των βακτηρίων Ε.coli. Αρχικά 50ml καλλιέργειας επωάζονται στους 

37οC για 14 ώρες παρουσία αντιβιοτικού (Ampicillin). Την επόμενη μέρα, η 

καλλιέργεια αραιώνεται ως τα 500ml και αφήνεται να αναπτυχθεί μέχρι η οπτική 

πυκνότητα της να φτάσει το 0.8 (στα 600nm). Η επαγωγή της έκφρασης των 

πρωτεϊνών πραγματοποιείται με τη χρήση 100mM IPTG  για 3 ώρες στους 30οC.  

 Στην συνέχεια τα βακτήρια λύνονται σε 5ml διαλύματος MTPBS (PBS, 1.2mM 

PMSF, 0.1mM μερκαπτοαιθανόλη) με τη χρήση υπερήχων (3X10sec). Στο 

εναιώρημα προστίθεται 1% Triton X-100 και ακολουθεί φυγοκέντρηση (σε sorval) 

στα 10000rpm για 10min στους 4οC. Στη συνέχεια το υπερκείμενο επωάζεται με 

σφαιρίδια γλουταθειόνης αγαρόζης (glutathion–beads) για μισή ώρα στην ίδια 

θερμοκρασία. Μετά την απομάκρυνση του υπερκείμενου, τα σφαιρίδια πλένονται 3 

φορές με 30ml MTPBS (1X PBS, 10% Triton X-100, 1mM PMSF, 0,1mM 

mercaptethanol) και η πρωτεΐνη απομονώνεται με τη χρήση διαλύματος  ανηγμένης  

γλουταθειόνης (50mM Tris-Hcl pH 8.0, 9mg glutathion). 

 

2.2.6 Απομόνωση ανασυνδυασμένης ιστόνης 3 (Η3) 
 

Για την απομόνωση της ιστόνης Η3 από τα βακτήρια, 1lt καλλιέργειας οπτικής 

πυκνότητας 0,7 επωάζεται με 0.1mΜ IPTG για 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το 

ίζημα των βακτηριδίων (~4ml) φυγοκεντρείται και στην συνέχεια διαλυτοποιείται με 

5ml διαλύματος αποδιάταξης (unfolding buffer: 7M Guanidine-HCl, 20mM Tris-HCL 

pH 7.5, 10mM DTT). Ακολουθεί χρήση υπερήχων  4Χ10sec  και φυγοκέντρηση στα 

11.000rpm, για 20min στους 18οC. Το υπερκείμενο συλλέγεται και αραιώνεται με 10 

όγκους διαλύματος SAU-0 (7M Urea, 20mM Na Acetate pH 5.2, 5mM β-

μερκαπτοαιθανόλη και 1mM EDTA). Στην συνέχεια επωάζεται με SP σφαιρίδια 

σεφαρόζης (Amersham Biosciences, Sweden) για 45min σε θερμοκρασία δωματίου 
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και ακολουθούν τρεις πλύσεις με SAU-0. Η έκλουση της Η3 από την στήλη SP 

γίνεται αρχικά με 3ml διαλύματος SAU-400 (7M Urea, 400mM NaCl, 20mM Na 

Acetate pH 5.2, 5mM β-μερκαπτοαιθανόλη και 1mM EDTA) και στην συνέχεια με 

4ml διαλύματος SAU-600 (7M Urea, 600mM NaCl, 20mM Na Acetate pH 5.2, 5mM 

β-μερκαπτοαιθανόλη και 1mM EDTA). Συλλέγονται κλάσματα (1ml) τα οποία 

αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε SDS-PAGE. Μετά την έκλουση της πρωτεΐνης 

από την στήλη, τα SP-sepharose σφαιρίδια εξισορροπούνται, πλένονται αρχικά δυο 

φορές με 100ml 1Μ οξικού νατρίου pH 5.2, στην συνέχεια μια φορά με 100ml  

οξικού νατρίου 100mM pH 5,2 και τέλος δυο φορές με 100ml 20mM οξικού νατρίου 

pH 5,2. Τέλος η στήλη επωάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας με 100ml διαλύματος 

7Μ ουρίας, 1mM EDTA και 20mM οξικού νατρίου pH 5,2.    

 

2.2.7 Απομόνωση μείγματος ιστονών από πυρήνες  
 

Με χρωματογραφία υδροξυλαπατίτη 

Πυρήνες από ερυθροκύτταρα γαλοπούλας διαλυτοποιούνται σε διάλυμα Ι 

(0,34M sucrose, 10mM Tris-HCl pH 7.5, 2mM MgCl2, 0.5mM PMSF) και μετράται η 

οπτική τους πυκνότητα στα 260nm. Η μέτρηση γίνεται με αραίωση 10μl σε 1Μ 

NaOH (οπτική πυκνότητα 10 αντιστοιχεί σε 6mg DNA/ml). Οι πυρήνες χωρίζονται 

ανά 12mg χρωματίνης και στην συνέχεια 24mg χρωματίνης διαλυτοποιούνται στον 

ελάχιστο όγκο (1-2ml) διαλύματος ΙΙ (50mM Na3PO4 pH 6.8, 600mM NaCl, 1mM β-, 

μερκαπτεθανόλης, 0.5mM PMSF). Μετά από σύντομη χρήση υπερήχων, 

προσθέτονται 10ml διαλύματος ΙΙ και 0,1% Triton X-100. Το διάλυμα αναδεύεται για 

20min στους 4οC και στην συνέχεια το DNA κατακερματίζεται με την βοήθεια 

υπερήχων. Στο πυρηνικό αυτό, εκχύλισμα υψηλής ιονικής ισχύος προσθέτονται 4g 

υδροξυλαπατίτη έτσι ώστε να σχηματιστεί μια πάστα. Η πάστα μεταφέρεται σε στήλη 

χρωματογραφίας πάνω από 0.25g υδροξυλαπατίτη που έχει προηγουμένως 

εξισορροπηθεί σε διάλυμα ΙΙ. Ακολουθεί έκλουση της συνδετικής ιστόνης Η5 με 

διάλυμα ΙΙ (40ml) ενώ η έκλουση των υπολοίπων ιστονών γίνεται διαδοχικά με το 

διαλύμα ΙΙΙ  (750mM NaCl. 3X8ml), διάλυμα IV (1M NaCl, 4X8ml) και διάλυμα V 

(2.5M NaCl, 5X8ml). Συλλέγονται κλάσματα στα οποία μετράται η συγκέντρωση 

των ιστονών με τη μέθοδο Bradford. Στη συνέχεια οι ιστόνες είτε κατακρημνίζονται 
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με την προσθήκη TCA  είτε  ελέγχεται το ηλεκτροφορητικό τους προφίλ σε πηκτή 

ακρυλαμιδίου και ακολουθεί περαιτέρω διαχωρισμός.  

Εκχύλιση με οξύ 

Σύμφωνα με τη μέθοδο 12mg χρωματίνης διαλυτοποιούνται σε 0.2M H2SO4 

έτσι ώστε τελικά να υπάρχουν 4mg χρωματίνης/ml. Το δείγμα αφήνεται στους 4οC 

για αρκετές ώρες και στην συνέχεια φυγοκεντρείται (eppendorf) για 10min στους 

4οC. Συλλέγεται το υπερκείμενο και οι ιστόνες κατακρημνίζονται με 8 όγκους κρύας 

ακετόνης (στους -20 οC για 18 ώρες). Το ίζημα των ιστονών απομονώνεται με 

φυγοκέντρηση στα 10000 rpm για 10min και 4οC. Η διαλυτοποίηση των ιστονών 

γίνεται είτε σε νερό είτε σε διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύoς ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του πειράματος. 

 

2.2.8 Κατακρήμνιση πρωτεϊνών με τρίχλωρο οξικό οξύ  
 

Οι καθίζηση των πρωτεϊνών πραγματοποιείται με προσθήκη 25% τρίχλωρο 

οξικού οξέος (TCA) για 18 ώρες στους 4οC. Την επόμενη μέρα τα δείγματα 

φυγοκεντρούνται (10000 rpm, 10min, 4οC) και οι ιστόνες συλλέγονται σε ίζημα. Το 

προφίλ τους ελέγχεται με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαμιδίου.  

 

2.2.9 Απομόνωση μεσοφασικού και μιτωτικού ομογενοποιήματος 

από κύτταρα   
 

Καλλιέργεια κυττάρων C127I από 10 τρυβλία Petri διαμέτρου 100mm, 

συλλέγονται με θρυψίνη. Μετά την αδρανοποίηση του ενζύμου με θρεπτικό και 

φυγοκέντρηση στα 300g για 5 λεπτά, το ίζημα των κυττάρων πλένεται δύο φορές με 

κρύο PBS παρουσία 1mM PMSF. Ακολουθεί διαλυτοποίηση του ιζήματος σε 

υποτονικό διάλυμα ομογενοποίησης (10mM Tris-HCl pH7.5, 2mM MgCl2, 0,1mM 

EDTA, 1mMPMSF και 1mM DTT) και επώαση του στον πάγο για 10 λεπτά. Στην 

συνέχεια το εναιώρημα των κυττάρων ομογενοποιείται στον πάγο, με ομογενοποιητή 

Dounce τύπου Β. Το ομογενοποιημένο υλικό διέρχεται δυο φορές από σύριγγα και 

υπερφυγοκεντρείται στα 100.000g για 1 ώρα στους 4οC. Μετά το τέλος της 

υπερφυγοκέντρησης συλλέγονται τόσο το υπερκείμενο όσο και ίζημα. 
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Για την παρασκευή του μιτωτικού ομογενοποιήματος τα C127I κύτταρα έχουν 

προηγουμένως συγχρονιστεί στη μετάφαση με Nocodazole.  

 

 

2.3 Βιοχημικές  και Μοριακές μέθοδοι 
 

2.3.1 Μέτρηση συγκέντρωσης πρωτεϊνών  
 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η 

χρωματομετρική μέθοδος Bradford. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο σχηματισμό 

συμπλόκου μεταξύ των πρωτεϊνικών μορίων και μορίων Coomasie Blue που 

απορροφούν σε μήκος κύματος 595nm. Η καμπύλη αναφοράς που χρησιμοποιείται 

κατασκευάζεται με μέτρηση της απορρόφησης συγκεκριμένων συγκεντρώσεων BSA. 

 

2.3.2 Διαπίδυση 
 

Η απομάκρυνση της γλουταθειόνης από τις GST χιμαιρικές πρωτεΐνες γίνεται 

με τη μέθοδο της διαπίδυσης. Η πρωτεΐνη τοποθετείται σε ημιπερατή μεμβράνη και 

αφήνεται να ισορροπήσει  σε 1L assay buffer (150mM NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.4, 

2mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 10% sucrose, 1mΜ PMSF) για 14 h στους 4οC, υπό 

ανάδευση. Στην περίπτωση της ιστόνης Η3 η διαπίδυση γίνεται σε νερό. Μετά το 

τέλος της διαδικασίας η πρωτεΐνη φυγοκεντρείται για 30min σε eppendorff στα 

12000rpm και 4οC. Το υπερκείμενο είτε χρησιμοποιείται άμεσα είτε διατηρείται σους 

-80οC.     

 

2.3.3 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών  
 

Οι πρωτεΐνες αναλύονται σε αποδιατακτική  πηκτή ακρυλαμιδίου (SDS-PAGE) 

σε ασυνεχή συστήματα ρυθμιστικών διαλυμάτων κάτω από αναγωγικές συνθήκες. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης χρησιμοποιήθηκαν πηκτές ακρυλαμιδίου 

12.5% και 13,5%. Το διάλυμα μέσα στο οποίο διαλύονται οι πρωτεΐνες πριν από την 

ηλεκτροφόρηση (διάλυμα Laemmli) αποτελείται από 250mM Tris base, 9.2% SDS, 

40% Glycerol, 0.2% Bromophenol blue και 100mM DTT. Τα δείγματα θερμαίνονται 
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για 5-10min στους 95οC και η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στα 45mA  για 3 

ώρες (μέγιστη ισχύ και τάση). 

 

2.3.4 Χρώση πηκτών ακρυλαμιδίου  
 

Για την χρώση των πηκτών ακρυλαμιδίου χρησιμοποιήθηκε Coomasie Brilliant 

Blue. Μετά την ηλεκτροφόρηση η πηκτή βάφεται και ταυτόχρονα μονιμοποιείται με 

διάλυμα 50% μεθανόλης, 12% οξικού οξέος, 0.1% Coomasie Brilliant Blue σε νερό 

για μια τουλάχιστον ώρα. Η απομάκρυνση της χρωστικής πραγματοποιείται με 

τοποθέτηση της πηκτής ακρυλαμίδης σε διάλυμα 10% μεθανόλης και 10% οξικού 

οξέος, με συνεχή ανάδευση. 

 

2.3.5 Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών κατά Western (Western blot)  
 

Μετά το διαχωρισμό των πρωτεϊνών με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης, οι 

πρωτεΐνες μεταφέρονται από την πηκτή ακρυλαμίδης σε νιτροκυτταρίνη (Protran 

0.45μΜ της Schleicher and Schuell) εφαρμόζοντας ηλεκτρικό πεδίο με δυναμικό 35V 

για 2.5-3.0 ώρες. Η μεταφορά τους γίνεται σε διάλυμα 25mM Tris base, 192mM 

γλυκίνη, 0.1%SDS και 20% μεθανόλη. Στη συνέχεια η μεμβράνη πλένεται αρχικά με 

διάλυμα 20mM Tris-HCl pH 7.4, 155mM NaCl, 0.1% Tween (washing buffer) για 

10min οι δε ελεύθερες θέσεις της μεμβράνης καλύπτονται με πρωτεΐνες μετά από 

επώαση της σε διάλυμα 20mM Tris-HCl pH 7.4, 155mM NaCl, 0.1% Tween και 1% 

fish skin gelatin (gelatin buffer) για τουλάχιστον 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

Το πρωτογενές αντίσωμα αραιώνεται σε gelatin buffer και η μεμβράνη επωάζεται  για 

3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου με ανάδευση. Η περίσσεια του αντισώματος 

απομακρύνεται με έκπλυση της μεμβράνης 3 φορές για 10min με gelatin buffer. Το 

δευτερογενές αντίσωμα χρησιμοποιείται σε αραίωση 1/10000 (HRP) σε gelatin buffer 

και επωάζεται με τη μεμβράνη για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με ανάδευση. 

Στην συνέχεια, τα φίλτρα πλένονται 3 φορές για 10min με gelatin buffer και 3 φορές 

για 10min με washing buffer. Η εμφάνιση των πρωτεϊνών πραγματοποιείται με τη 

χρήση KIT χημειοφωταύγειας (ECL Amhersam). 

 

 63



2.3.6 Κλασμάτωση εκχυλίσματος πυρηνικών φακέλων υψηλής 

ιονικής ισχύος  με διαβάθμιση σακχαρόζης 
 

Ισοτονικά πλυμένοι πυρηνικοί φάκελοι ερυθροκυττάρων γαλοπούλας 

εκχυλίζονται με διάλυμα 300 ή 600mM NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM MgCl2, 

0.1mM EGTA, 0.1mM DTT, 0.2mM PMSF. Στην συνέχεια σχηματίζεται διαβάθμιση 

σακχαρόζης από 20-5% στο αντίστοιχο διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος και 1ml 

δείγματος τοποθετείται στην πάνω επιφάνεια του σωλήνα. Ακολουθεί 

υπερφυγοκέντρηση των δειγμάτων σε κεφαλή SW40 για 18 ώρες 30000rpm και 4οC. 

Για να μη διαταραχθεί η διαβάθμιση σακχαρόζης ο τερματισμός της 

υπερφυγοκέντρησης γίνεται απουσία φρένου. Μετά το τέλος της υπερφυγοκέντρησης 

συλλέγονται κλάσματα των 500μl με τη βοήθεια κλασματοσυλλέκτη και αναλύονται 

είτε με ηλεκτροφόρηση είτε χρησιμοποιούνται για pull-down. 

 

2.3.7 Πλεύση πυρηνικών φακέλων σε διαβάθμιση σακχαρόζης  
 

Ισοτονικά πλυμένοι πυρηνικοί φάκελοι ερυθροκυττάρων γαλοπούλας (DNase) 

είτε μετά από εκχύλιση με διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος (high salt) 

διαλυτοποιούνται σε 2ml διαλύματος 70% σακχαρόζης, 150mM NaCl, 20mM Tris-

HCl pH 7.5, 1mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 0.1mM DTT, 0.2mM PMSF και 

τοποθετούνται πάνω από 300μl του ίδιου διαλύματος με 85% σακχαρόζης. 

Διαλύματα 50%, 30%, 20% και 10% σακχαρόζης (3ml από κάθε ένα) τοποθετούνται 

διαδοχικά πάνω από το δείγμα  και υπερφυγοκεντρούνται σε κεφαλή SW40 για 18 

ώρες στα 100.000g και στους 4οC. Για να μη διαταραχθεί η διαβάθμιση σακχαρόζης ο 

τερματισμός της υπερφυγοκέντρησης γίνεται απουσία φρένου. Μετά το τέλος της 

υπερφυγοκέντρησης συλλέγονται τα κλάσματα που περιέχουν τους πυρηνικούς 

φακέλους (μεσόφαση 50-30% και 70-50% σακχαρόζης) και είτε αναλύονται με 

ηλεκτροφόρηση είτε χρησιμοποιούνται σε pull-down. 

 

2.3.8  Κλασμάτωση ιστονών με χρωματογραφία ιοντο-ανταλλαγής  
 

Για την περαιτέρω κλασμάτωση τους, τα ιζήματα των ιστονών διαλύονται σε 

5ml διαλύματος VI (6M urea, 10mM NaOAc pH 4.75, 0.1mM EDTA, 2mM β-
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mercaptoethanol, 0.5mM PMSF) και αναδεύονται για μια ώρα σε θερμοκρασία 

δωματίου. Για να απομακρυνθεί το μη διαλυτό υλικό τα δείγματα φυγοκεντρούνται 

σε θερμοκρασία δωματίου για 15min (eppendorf 12.000rpm) το δε υπερκείμενο 

επωάζεται με 3ml ρητίνης CM52 (η οποία έχει προηγουμένως εξισορροπηθεί σε 

διάλυμα VI) για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά τη τοποθέτηση της 

ρητίνης σε στήλη χρωματογραφίας, η έκλουση των ιστονών γίνεται με αυξανόμενη 

συγκέντρωση άλατος  (40ml διαλύματος, 0-400mM NaCl σε διάλυμα VI) και τελικά 

η στήλη πλένεται με 500mM NaCl σε διάλυμα VI. Τα κλάσματα (0.6ml) που 

συλλέγονται ελέγχονται με ηλεκτροφόρηση και εκείνα που περιέχουν ιστόνες 

τοποθετούνται για διαπίδυση στο κατάλληλο για το πείραμα, διάλυμα.        

 

2.3.9 Συγκατακρήμνιση πρωτεϊνών με σφαιρίδια γλουταθειόνης-

αγαρόζης (GST pull-down)  
 

15-30μg GST χιμαιρικών πρωτεϊνών (mHP1α, Μ31, Μ32, GST) επωάζονται σε 

Assay Buffer (150mM NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.4, 2mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 

10% sucrose, 1mM PMSF) με 15-30μl σφαιριδίων γλουταθειόνης για 30min σε 

θερμοκρασία δωματίου με ανάδευση. Στην συνέχεια τα σφαιρίδια πλένονται δύο 

φορές με assay buffer και μια με διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος (300 ή 600mΜ 

NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 250mM sucrose, 1% 

Triton X-1000, 0.2mM PMSF ,1mM DTT). Ακολουθεί επώαση των συνδεδεμένων 

στα σφαιρίδια πρωτεϊνών με το αντίστοιχο εκχύλισμα  πυρηνικών φακέλων υψηλής 

ιονικής ισχύος, για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με ανάδευση. Μετά το τέλος 

της επώασης ακολουθούν πέντε πλύσεις με το διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύς και μια 

με assay buffer. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και στα σφαιρίδια προστίθεται είτε  

διάλυμα Laemmli, και το υπερκείμενο μετά από θέρμανση αναλύεται με 

ηλεκτροφόρηση είτε προστίθεται assay buffer και [32Ρ] ΑΤΡ για να μελετηθεί η 

φωσφορυλίωση. 
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2.3.10  In vitro φωσφορυλίωση  
 

Έγινε μελέτη της in-vitro φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών σε απομονωμένους 

πυρηνικούς φακέλους και εκχυλίσματα αυτών καθώς και σε δείγματα από πειράματα 

pull-down.  

Οι πυρηνικοί φάκελοι διαλυτοποιούνται σε μικρό όγκο 150mM  NaCl, 15mM 

Tris-HCl pH 7.5, 2mM MgCl2, 0.05mM EGTA (διάλυμα φωσφωρυλίωσης). 

Προσθέτονται 10μCi 32P-ATP και επωάζονται για 30min σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μετά το τέλος της φωσφορυλίωσης τα δείγματα αναλύονται με ηλεκτροφόρηση και 

αυτοραδιογραφία. Με τον ίδιο τρόπο φωσφορυλιώνονται και τα δείγματα από pull-

down. Στα σφαιρίδια προσθέτονται 50μl από το διάλυμα φωσφορυλίωσης  και 3μCi 
32P-ATP. 

Στα εκχυλίσματα υψηλής ιονικής ισχύος των πυρηνικών φακέλων (300 ή 

600mM NaCl) το 32P-ATP προστίθεται απευθείας και επωάζονται για 30min σε 

θερμοκρασία δωματίου.   

 

2.3.11 Μέθοδος ενζυμοσύνδετης ανοσοπροσροφητικής  μέτρησης 

(ELISA)  
 

Για τον χαρακτηρισμό του αντισώματος της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 

ιστόνης Η3 χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο έμμεσης ανίχνευσης αντισώματος με  

ELISA (Curent protocols in immunology). Οι μικροπλάκες ήταν καλυμμένες είτε με 

το συνθετικό πεπτίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοποίηση (ένα 15μερές του 

αμινοτελικού άκρου της Η3 που περιέχει τη φωσφορυλιωμένη  θρεονίνη 3) είτε με 

ανασυνδυασμένη ιστόνη Η3 από την οποία απουσιάζουν οι μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις. Η οπτική πυκνότητα (O.D.) μετρήθηκε στα 495nm.  

 

2.3.12 Μετασχηματισμός βακτηριών με τη μέθοδο του θερμικού σοκ  
 

Βακτήρια (100μl) τοποθετούνται σε σωλήνα  των 15ml και προστίθενται 0.5μg 

καθαρού πλασμιδίου και τοποθετούνται στον πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθεί 

θέρμανση στους 42oC για 45 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια τοποθετούνται σε πάγο 

για 2 λεπτά. Προστίθενται 900μl θρεπτικού μέσου LB και επωάζονται για μια ώρα 
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σους 37oC με ανάδευση (στις 225 στροφές). Μέρος της καλλιέργειας (100μl) 

απλώνεται σε πιάτο με LB παρουσία αντιβιοτικού (στην συγκεκριμένη περίπτωση 

αμπικιλλίνη) και επωάζουμε στους 37oC για 18-20 ώρες.     

 

2.3.13 Απομόνωση DNA 
 

α) Από καλλιέργειες μεσαίας κλίμακας 

Απομονώνεται DNA από καλλιέργειες μεσαίας κλίμακας (30ml) με χρήση 

στήλης QIAGEN και σύμφωνα με το εγχειρίδιο της εταιρείας (QIAGEN, USA). 

β) Μετά από pull-down 

Μετά το τέλος της διαδικασίας του pull-down προστίθενται στα σφαιρίδια 

100μl νερό και αναδεύονται (vortex). Στο εναιώρημα προστίθεται ίσος όγκος 

εξισορροπημένης φαινόλης pH7.0, αναδεύεται καλά και φυγοκεντρείται για 5 λεπτά 

στα 12000rpm σε θερμοκρασία δωματίου. Απομακρύνεται η υδατική φάση και 

προστίθεται σε αυτή ίσος όγκος φαινόλης–χλωροφόρμιου. Αναδεύεται και 

φυγοκεντρείται όπως παραπάνω. Μετά την απομάκρυνση της υδατικής φάσης 

προστίθεται σε αυτή διπλάσιος όγκος απόλυτης αιθανόλης. Το διάλυμα τοποθετείται 

στους -80oC και παραμένει για 30 λεπτά μέχρι να κατακρημνιστεί το DNA. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 12.000rpm σε θερμοκρασία δωματίου. 

Απομακρύνεται το υπερκείμενο και στο ίζημα προστίθεται 70% αιθανόλη, σε ίσο 

όγκο με τον προηγούμενο. Μετά από φυγοκέντρηση, το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει 

για 30 λεπτά. Τέλος το ίζημα του DNA διαλύεται σε 10μl νερού. 

 

2.3.14  Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης  
 

Για την ηλεκτροφόρηση του απομονωμένου DNA χρησιμοποιήθηκε πηκτή 

αγαρόζης 1% σε διάλυμα ΤΑΕ (39.95mM Tris-base, 1mM EDTA pH8.0, 1.142ml 

οξικού οξέος) στο οποίο προστίθεται 1Χ βρωμιούχου αιθίδιου. Τα δείγματα 

ηλεκτροφορήθηκαν για 30 λεπτά στα 40V, σε διάλυμα ΤΑΕ. Η αποτύπωση του 

αποτελέσματος έγινε με έκθεση της πηκτής σε ακτίνες UV και φωτογράφηση με 

κάμερα.  
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2.4 Μέθοδοι απομόνωσης και καλλιέργειας κυττάρων 
 

 

2.4.1 Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών  
 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιηθήκαν οι ακόλουθες 

ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές τραχήλου της μήτρας (HeLa), μαστού 

(MCF-7), προστάτη (DU 147 και LNcap), λευχαιμίας (HL60 και Jurkat) καθώς και τα 

καρκινικά κύτταρα ποντικού C127I. Επίσης καλλιεργήθηκαν ανθρώπινα 

μεσεγχηματικά κύτταρα (MSCs) και λεφοκύτταρα ποντικού. Όλα τα κύτταρα 

αναπτύσσονται στους 37οC και σε υγρή ατμόσφαιρα με 5% διοξείδιο του άνθρακα 

στο αντίστοιχο καλλιεργητικό μέσο. Πιο ειδικά για τα C127I, HeLa, DU 147 και 

MCF-7 χρησιμοποιείται DMEM high glucose. Τα LNcap και τα λεμφοκύτταρα 

ποντικού αναπτύσσονται σε RPMI 1640 ενώ τα MSCs σε DMEM low glucose. Σε 

όλα τα θρεπτικά προστίθεται 10% FCS και αντιβιοτικά πενικιλίνη (100U/ml) και 

στρεπτομυκίνη (100U/ml).  

Τα κύτταρα αναπτύσσονται μέχρι να καταλάβουν το 80% του τρυβλίου. Για την 

ανακαλλιέργεια τους γίνεται αρχικά επώαση για 5 λεπτά σε διάλυμα θρυψίνης/EDTA 

στους 37οC για την αποκόλληση των κυττάρων από το πλαστικό. Τα κύτταρα 

συλλέγονται και προστίθεται θρεπτικό μέσο για την αδρανοποίηση του ενζύμου. Στη 

συνέχεια φυγοκεντρούνται (Kubota 2100) στα 300g για 5 λεπτά, απομακρύνεται το 

υπερκέιμενο και το ίζημα που αποτελείται από κύτταρα αραιώνεται με θρεπτικό 

υλικό. Για την ανακαλλιέργεια χρησιμοποιείται συνήθως το ¼ των κυττάρων της 

αρχικής καλλιέργειας. 

 

2.4.2 Συγχρονισμός κυττάρων με Νοκοδαζόλη 
 

Καλλιέργεια C127Ι κυττάρων, των οποίων η πυκνότητα δεν ξεπερνούσε το 

50%, τοποθετείται σε διάλυμα θρεπτικού (DMEM) παρουσία 100ng/ml Nocodazole 

για 20 ώρες στους 37οC και σε υγρή ατμόσφαιρα με 5% διοξείδιο του άνθρακα. Μετά 

το πέρας των 20 ωρών τα συγχρονισμένα στη μίτωση κύτταρα, συλλέγονται με 

θρυψίνη. Στην συνέχεια τα κύτταρα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή  μιτωτικού 

ομογενοποιήματος. 
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2.4.3 Απομόνωση και ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων ποντικού με 

επίδραση Κονκαναβαλίνης A 
 

Για την απομόνωση των λεμφοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε ο σπλήνας ενός 

ποντικού. Αρχικά μεταφέρεται σε τρυβλίο Petri και συνθλίβεται ανάμεσα στο 

εσμηρισμένο τμήμα δυο αντικειμενοφόρων (εικόνα 14). Τόσο τα κύτταρα όσο και τα 

υπολείμματα του ιστού απομακρύνονται από τις αντικειμενοφόρους με τη βοήθεια 

1ml θρεπτικού (RPMI). Στη συνέχεια συλλέγετε το θρεπτικό με προσοχή ώστε τα 

υπολείμματα του ιστού να παραμείνουν στο τρυβλίο και φυγοκεντρείται στα 300g για 

5 λεπτά. Απομακρύνεται το υπερκείμενο και στο ίζημα των κυττάρων προστίθεται 

1ml ΝΗ4Cl  (stock 0,145 Μ) για 1-2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά τη λύση 

των ερυθροκυττάρων ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 300g για 5 λεπτά. 

Απομακρύνεται το υπερκείμενο και τα κύτταρα πλένονται με 5ml RPMI τρεις φορές. 

Αραιώνονται σε 10ml RPMI και χωρίζονται σε δυο ίσα μέρη. Το πρώτο 

καλλιεργείται ως έχει (αποτελεί το δείγμα των μη ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων). 

Στο δεύτερο γίνεται ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων του ποντικού με επίδραση 

5μg/ml Κονκαναβαλίνη A για 2 -5 μέρες. Με τη αυτή μέθοδο τα Τ λεμφοκύτταρα 

εισάγονται στον κυτταρικό κύκλο. 
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Εικόνα 14: Σχηματική αναπαράσταση της απομόνωσης λεμφοκυττάρων 

ποντικού. 

 

 

2.4.4 Απομόνωση πολυδύναμων μεσεγχυματικών κυττάρων 
 

Για την απομόνωση τους χρησιμοποιήθηκε δείγμα μυελού των οστών από 

υγιείς δότες. Το δείγμα προήλθε από εναιώρημα που συλλέχθηκε  από την οπίσθια 

λαγόνια άκανθο. Εν συντομία μονοπύρηνα κύτταρα από μυελό τον οστών 

διαχωρίστηκαν με διαβάθμιση πυκνότητας. Μετά την απομόνωση τους, τα 

μεσεγχυματικά κύτταρα καλλιεργήθηκαν για μικρό αριθμό διαιρέσεων. Η ικανότητα 

διαφοροποίησης των κυττάρων in vitro, σε λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και 

χονδροκύτταρα μελετήθηκε με καλλιέργεια τους στα ανάλογα θρεπτικά για τρεις 

εβδομάδες. Η διαφοροποίηση προς λιποκύτταρα αποτιμήθηκε με oil Red O χρώση 

(Gronthos et al 1998) ενώ προς οστεοκύτταρα με χρώση αλκαλικής φωσφατάσης 

(ALP)/Von Kossa (Gronthos et al 1998). Η επαγωγή της χονδρογένεσης 

επιβεβαιώθηκε με χρώση Alcian Blue και Masson’s trichrome stain (Gronthos et al 

1998). 
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2.4.5 Παρασκευή επιχρίσματος περιφερικού αίματος 
 

Μερικές σταγόνες αίματος τοποθετήθηκαν πάνω στην επιφάνεια μιας 

αντικειμενοφόρου. Η ομοιόμορφη κατανομή του δείγματος επιτεύχθηκε με τη 

βοήθεια δεύτερης αντικειμενοφόρου η οποία αρχικά εφάπτεται υπό γωνία στις 

σταγόνες του αίματος επιτρέποντας τη διάχυση του αίματος με τριχωειδή φαινόμενο. 

Στην συνέχεια η δεύτερη αντικειμενοφόρος απομακρύνθηκε από τη σταγόνα του 

αίματος προς το άλλο άκρο της εφαπτόμενης αντικειμενοφόρου με ταχύτητα (εικόνα 

15). Τα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών μονιμοποιήθηκαν με 

φορμαλδεύδη και μελετήθηκαν με ανοσοφθορισμό. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου παρασκευής επιχρίσματος. 
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2.5 Μορφολογικές μέθοδοι  
 

 

2.5.1 Έμμεσος ανοσοφθορισμός  
 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται, σε αποστειρωμένες γυάλινες καλυπτρίδες, για 24 ή 

48 ώρες ώστε η πυκνότητα τους να είναι 60-80% τη μέρα της δοκιμής. Αφαιρείται το 

θρεπτικό υλικό και πλένονται με PBS. Ακολουθεί μονιμοποίηση των κυττάρων με 

διάλυμα φορμαλδεΰδης σε PBS, η συγκέντρωση της οποίας καθώς και ο χρόνος 

επώασης καθορίζεται από το αντίσωμα που χρησιμοποιούμε. Ακολουθεί έκλυση με 

PBS και επώαση με διάλυμα γλυκίνης (20mM σε PBS) για 5 λεπτά. Μετά την 

απομάκρυνση του διαλύματος, τα δείγματα πλένονται με PBS και επωάζονται για 10 

λεπτά με διάλυμα 0,2% Triton, 2mM MgCl2, 0,5% fish skin gelatin σε PBS (Blocking 

Buffer). Διάλυμα αντισώματος (50μl αραιωμένο σε Blocking Buffer) προστίθενται 

πάνω στις καλυπτρίδες για 45 λεπτά. Ακολουθεί έκπλυση  με Blocking Buffer για 10 

λεπτά και προσθήκη 50μl διαλύματος δευτερογενούς αντισώματος (αραιωμένο σε 

Blocking Buffer) το οποίο είναι ομοιοπολικά συζευγμένο με μια φθορίζουσα 

χρωστική και αναγνωρίζει τις ανοσοσφαιρίνες του πρωτογενούς αντισώματος. Μετά 

από 45 λεπτά το δευτεροταγές αντίσωμα απομακρύνεται. Ακολουθεί έπλυση με 

Blocking Buffer για 10 λεπτά και στην συνέχεια με PBS. Η χρώση του DNA γίνεται 

με ιωδιούχο προπίδιο και DAPI.  

Για τη χρώση με ιωδιούχο προπίδιο τα κύτταρα επωάζονται με 0.2 mg/ml 

RNase σε PBS για 20 λεπτά. Πλένονται δυο φορές με PBS και προσθέτονται 50μl 

ιωδιούχου προπιδίου σε PBS (5μg/ml) για 5 λεπτά. Μετά από πλύση με PBS 

προσθέτονται 50μl DAPI (2μg/ml) για 5 λεπτά και επαναλαμβάνεται η πλύση με PBS 

2 φορές.  

Σε αντικειμενοφόρο τοποθετούνται 4μl Moviol (εμποδίζει τον αποχρωματισμό του 

δείγματος κατά τη διάρκεια της παρατήρησης) και πάνω σε αυτές οι καλυπτρίδες 

ανεστραμμένες. Απομακρύνεται η περίσσεια Moviol  και τα δείγματα σφραγίζονται 

με διάφανη ρητίνη. 

Στην περίπτωση κυττάρων που αναπτύσσονται σε εναιώρημα (όπως οι 

λευχαιμικές καρκινικές σειρές και λεμφοκύτταρα ποντικού) οι καλυπτρίδες προ-

επωάζονται με διάλυμα 0,1% Alcian Blue για 30 λεπτά, πλένονται τρεις φορές με 

 72



νερό και αφήνονται να στεγνώσουν. Στην συνέχεια τα κύτταρα τοποθετούνται πάνω 

σε αυτές για 30 λεπτά. Πλένονται με PBS  και ακολουθεί η διαδικασία του 

ανοσοφθορισμού όπως περιγράφεται παραπάνω. 

  

2.5.2 Συνεστιακή μικροσκοπία  
 

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το συνεστιακό μικροσκόπιο Leica 

TCS-SP2 SE της εταιρίας Leica Optics, Germany. Αποτελείται από τέσσερα κύρια 

μέρη: α. Ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού DMRE με φίλτρα 

φλουορεσκίνης/ροδαμίνης και φακούς 10x, 20x, 40x, 63x β. Μονάδα συνεστιακής 

σάρωσης (confocal scanning unit) που περιλαμβάνει δύο πηγές εκπομπής laser 

ακτινοβολίας (Argon/ Argon Krypton και Helion/Neon), διχροϊκό κάτοπτρο, μονάδα 

σάρωσης του δείγματος, μονάδα συλλογής ανακλώμενης ακτινοβολίας, τρία 

διαφράγματα (pinhole) που ελέγχουν την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη 

ακτινοβολία  και φωτοπολλαπλασιαστές γ. Μια μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου της 

μονάδας σάρωσης (control electronics) δ. Ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει το 

κατάλληλο λογισμικό για τη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων που 

προκύπτουν από την ανάλυση των δειγμάτων.  
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3. Αποτελέσματα 
 
 
 
3.1 Μελέτη της ενζυματικής δραστηριότητας του πυρηνικού 

φακέλου  
 

Για να μελετήσουμε την ενζυματική δραστηριότητα στις περιφερικές δομές του 

πυρήνα των κυττάρων, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της in vitro φωσφορυλίωσης σε 

διαφορετικά μεμβρανικά παρασκευάσματα. Αρχικά απομονώσαμε πυρήνες από 

ερυθροκύτταρα πτηνών (γαλοπούλας) (Harris 1978; Georgatos and Blobel 1987; 

Pyrpasopoulou, Meier et al. 1996) και ακολούθησε κλασμάτωση τους, μετά από 

επώαση με DNase I και RNase A, για την απομόνωση πυρηνικών φακέλων (Nuclear 

Envelopes). Όπως φαίνεται στην εικόνα 16Α οι κύριες πρωτεΐνες που εμφανίζονται 

κατά την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή ακρυλαμιδίου τόσο στους πυρήνες όσο και στους 

πυρηνικούς φακέλους, είναι οι συνδετικές και οι νουκλεοσωμικές ιστόνες. Στους 

πυρηνικούς φακέλους η σχετική ποσότητα των ιστονών είναι σημαντικά μεγαλύτερη 

από αυτή των πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (εικόνα 16Α ΝΕ). Μετά από 

περαιτέρω κλασμάτωση με επίπλευση σε διαβάθμιση 10-50% σακχαρόζης, η χαλαρά 

συνδεόμενη χρωματίνη διαχωρίζεται από τα μεμβρανικά κυστίδια. Το υλικό που 

συλλέγεται από την διεπιφάνεια 30-50% περιέχει σχεδόν στοιχειομετρική αναλογία 

ιστονών και πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου όπως φαίνεται στην εικόνα 16Β, 

(CB) και αποτελεί τους πυρηνικούς φακέλους με περιφερική ετεροχρωματίνη 

(NEPH).  

Όταν οι πυρηνικοί φάκελοι επωάστηκαν με [32P]ATP παρατηρήθηκε 

φωσφορυλίωση σε τρία πολυπεπτίδια με παρόμοια ηλεκτροφορητική κινητικότητα με 

εκείνη της ιστόνης Η5, της ιστόνης Η3 και του LBR (Lamin B receptor) (εικόνα 16Β 

AR). Η φωσφορυλίωση του LBR είναι γνωστό ότι καταλύεται από μια κινάση 

σερίνης-αργινίνης την SRPK1 (Nikolakaki, Simos et al. 1996; Nikolakaki, Meier et 

al. 1997), ενώ η φωσφορυλίωση των ιστονών Η5 και Η3 μπορεί να οφείλεται σε 

cAMP-εξαρτώμενες και σε cAMP-μη εξαρτώμενες κινάσες που βρίσκονται στα 

εμπύρηνα  ερυθροκύτταρα (Appelbaum, Blobel et al. 1990). 

. 
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Εικόνα 16: Μελέτη της ενζυματικής δραστηριότητας του πυρηνικού φάκελου.  

A: Κλασμάτωση πυρήνων από ερυθροκύτταρα γαλοπούλας. Ηλετροφορητικό προφίλ 

πυρήνων (WN), πυρηνικών φακέλων (ΝΕ), εκχυλίσματος ΝΕ με διάλυμα υψηλής 

ιονικής ισχύος και Triton (STE) και του αντίστοιχου ιζήματος (STP) μετά από 

υπερφυγοκέντρηση. Β: In vitro φωσφορυλίωση πυρηνικών φακέλων με περιφερική 

ετεροχρωματίνη (NEPH). Ηλεκτροφορητικό προφίλ (CB) της παρασκευής και η 

αντίστοιχη αυτοραδιογραφία (AR) μετά από επώαση με [32P]ATP. Τα βέλη δείχνουν 

τις θέσεις του LBR και των ιστονών Η5/Η3. Γ: pull-down/in vitro φωσφορυλίωση σε 

εκχύλισμα NEPH με διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος και Triton (STE). Το εκχύλισμα 

επωάστηκε με ακινητοποιημένη GST (1) ή M31-GST  (2,3) και στην συνέχεια με 

[32P]ATP (1,2) ή με μίγμα [32P]ATP και περίσσεια μη σημασμένου ATP (3). Η 

ανάλυση των δειγμάτων έγινε με SDS-PAGE (CB) και αυτοραδιογραφία  (AR). Οι 

θέσεις των M31-CST, GST και της Η3 υποδεικνύεται από τα βέλη. Δ: Προφίλ του 

συν-κατακρημνιζόμενου με το οκταμερές ιστονών DNA κάτω από τις συνθήκες που 

αναφέρονται στο Γ. (1) υλικό συν-κατακρημνιζόμενο με GST, (2) υλικό συν-

κατακρημνιζόμενο με M31-GST. Οι αριθμοί στα δεξιά του gel αγαρόζης 

αντιστοιχούν σε bp. 
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Επικεντρωθήκαμε στη μελέτη της φωσφορυλίωσης της ιστόνης Η3 

εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Η3 συνδέεται, in vitro κάτω από ισχυρά ιονικές 

συνθήκες με την ΗΡ1 και  με συνδεόμενα με αυτή ένζυμα όπως η Suvar 3,9 (Aagaard, 

Laible et al. 1999; Bannister, Zegerman et al. 2001; Jenuwein and Allis 2001; 

Nielsen, Schneider et al. 2001) 

Ως εκ τούτου πυρηνικοί φάκελοι με περιφερική ετεροχρωματίνη εκχυλίστηκαν 

με διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος και απορρυπαντικού. Μετά από 

υπερφυγοκέντρηση τα διαλυτά στοιχεία (εικόνα 16A και 16Γ, STE) 

χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα συγκατακρίμνησης (pull-down). Λόγω της σχετικά 

μικρής ποσότητας ενδογενούς ΗΡ1 που περιέχουν τα ερυθροκύτταρα των πτηνών δεν 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοκατακρύμνησης με αντισώματα για την ΗΡ1 

(Gilbert, Boyle et al. 2003; Istomina, Shushanov et al. 2003).  

Πιο συγκεκριμένα, η συζευγμένη με GST πρωτεΐνη Μ31 (ΗΡ1β) δεσμεύτηκε σε 

σφαιρίδια γλουταθειόνης και επωάστηκε με εκχύλισμα πυρηνικών φακέλων σε 

συνθήκες υψηλής ιονικής ισχύος και παρουσία απορρυπαντικού. Είναι γνωστό από 

σχετικές μελέτες μας (Polioudaki, Kourmouli et al. 2001) ότι η Μ31 σχηματίζει σε 

συνθήκες αυξημένης συγκέντρωσης άλατος (έως 500mΜ), σύμπλοκο με τις 

νουκλεοσωμικές ιστόνες Η3 και Η4 μέσω των οποίων συνδέεται με τον LBR και κατ’ 

επέκταση με τον πυρηνικό φάκελο (εικόνα 17). Κάτω από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες η Μ31 συγκατακριμνίζεται με στοιχειομετρικές ποσότητες 

νουκλεοσωμικών ιστονών (εικόνα 16Γ, CB). Το προφίλ του DNA που απομονώνεται 

με το οκταμερές των ιστονών υπό αυτές τις συνθήκες, αναλύθηκε με ηλεκτροφόρηση 

σε πηκτή αγαρόζης. Λόγω της εκτεταμένης πέψης με DNase I κατά την παρασκευή 

των πυρηνικών φαντασμάτων, το μέγεθος του DNA υπολογίζεται περίπου στα 150bp 

μετά από χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο (εικόνα 16Δ). Προσθήκη στο δείγμα 

[32P]ATP, φανέρωσε την ύπαρξη ενεργότητας κινάσης η οποία φωσφορυλιώνει την 

ιστόνη Η3 (εικόνα 16Γ, AR) και συναπομονώνεται με την Μ31. Προσθήκη 

περίσσειας μη σημασμένου ATP ανταγωνίζεται το [32P]ATP όπως φαίνεται στην 

εικόνα 16Γ. Επομένως η εμφάνιση ζώνης στην αυτοραδιογραφία, στην περιοχή της 

Η3, δεν οφείλεται σε μη ειδική σύνδεση του ισότοπου στην ιστόνη αλλά σε 

φωσφορυλίωση. 
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Εικόνα 17: Σχηματική αναπαράσταση του συμπλόκου ΗΡ1- ιστονών Η3/Η4 και 

LBR (Polioudaki, Kourmouli et al. 2001). 
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3.2 Προσδιορισμός της θέσης φωσφορυλίωσης της ιστόνης Η3 από 

την κινάση του πυρηνικού φακέλου 
 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα θελήσαμε να προσδιορίσουμε τη θέση 

φωσφορυλίωσης της ιστόνης Η3. Η ταυτοποίηση έγινε με καθορισμό της 

αμινοτελικής ακολουθίας (N-terminal sequencing) της σημασμένης με 32Ρ πρωτεΐνης 

που φαίνεται στην εικόνα 16Γ. Για το σκοπό αυτό  η πρωτεΐνη αποκόπηκε από την 

πηκτή ακρυλαμιδίου, με τη βοήθεια της αυτοραδιογραφίας και η ραδιενέργεια που 

απελευθερώθηκε μετά από κάθε βήμα της αποδόμησης κατά Edman καθώς και αυτή 

που παρέμεινε στο δείγμα μετά το τέλος της διαδικασίας μετρήθηκαν σε αναλυτή β-

counter. Ο κύριος όγκος της ραδιενέργειας απελευθερώθηκε στα δέκα πρώτα 

¨βήματα¨ της αποδόμησης. Το μέγιστο ποσό 32Ρ ανιχνεύθηκε στο τρίτο κατάλοιπο 

(θρεονίνη) όπως φαίνεται στην εικόνα 18Α. Καμία άλλη κορυφή δεν παρουσιάστηκε 

τόσο στο αμινοτελικό όσο και στο καρβοξυτελικό άκρο της ακολουθίας της ιστόνης 

Η3. Παρατηρήθηκαν όμως υπολείμματα 32Ρ στα αμινοξέα 4 και 5 (λυσίνη και 

γλουταμίνη αντίστοιχα) όπως φαίνεται στην εικόνα 18Α και στις δύο προσπάθειες 

ανάλυσης που πραγματοποιήθηκαν. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε αδυναμία της 

μεθόδου (Czermin, Melfi et al. 2002; Muller, Hart et al. 2002; Nishioka, Rice et al. 

2002) και μπορεί να εξηγηθεί με μη ειδική προσκόλληση του διαχωριζόμενου υλικού 

στο επόμενο κατάλοιπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά την ανάλυση 

της αμινοτελικής ακολουθίας της Η3 δεν κατέστει δυνατός ο προσδιορισμός δυο 

αμινοξέων (εικόνα 18Α υποδηλώνονται με Χ) πιθανότατα λόγω μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων, ειδικότερα μεθυλίωση των αμινοξέων. Οι μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις της ιστόνης Η3 (όπως: φωσφορυλίωση, ακετυλίωση, μεθυλίωση) 

ανιχνεύονται (Fischle, Wang et al. 2003) κυρίως στην αμινοτελική της περιοχή 

(εικόνα 18Β). Ειδικότερα με τη μεθυλίωση παρεμποδίζεται ο προσδιορισμός του 

αμινοξέος κατά την ανάλυση της αμινοξικής ακολουθίας. Η παρατήρηση αυτή 

έρχεται σε συμφωνία με δεδομένα φασματοσκοπίας μάζας και ανοσοϊστοχημείας τα 

οποία υποδεικνύουν ότι η συνδεόμενη με πυρηνικούς φακέλους χρωματίνη, μεγάλο 

μέρος της οποίας είναι ετεροχρωματίνη, είναι εκτενώς μεθυλιωμένη στις λυσίνες 9 

και 27 (Gilbert, Boyle et al. 2003). 
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A. 

 

B. 

 

Εικόνα 18: Ταυτοποίηση ενεργότητας κινάσης του πυρηνικού φακέλου στην 

ιστόνη Η3. 

Α: Ταυτοποίηση της θέσης φωσφορυλίωσης στην Η3. Η μοναδική πρωτεΐνη  που 

σημάνθηκε με 32Ρ (H3) όπως φαίνεται στην εικόνα 17Γ αναλύθηκε με αποδόμηση 

κατά Edman. Από τα 30 αμινοξικά κατάλοιπα που προσδιορίστηκαν τα αμινοξέα 9 

και 27 δεν προσδιορίστηκαν (Χς σημειώνονται με κουκίδα). Στο διάγραμμα φαίνεται 

ότι η μέγιστη εκπομπή β-ακτινοβολίας εντοπίζεται στο τρίτο αμινοξύ (θρεονίνη 3). Β: 

Αμινοξική ακολουθία και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις του αμινοτελικού 

άκρου της Η3 (βασισμένο στο Fischle et al., 2003).   
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3.3 Προσδιορισμός της ενεργότητας της Η3 κινάσης του πυρηνικού 

φακέλου σε in vitro συνθήκες  
 

Για να διακρίνουμε αν η κινάση που φωσφορυλιώνει την ιστόνη Η3 συνδέεται 

με την Μ31 ή με τα νουκλεοσώματα υποβάλαμε το εκχύλισμα από πυρηνικούς 

φακέλους σε κλασμάτωση. Συγκεκριμένα πυρηνικοί φάκελοι με περιφερική 

ετεροχρωματίνη εκχυλίστηκαν με διάλυμα υψηλής ιονικής ισχύος απουσία 

απορρυπαντικού και αναλύθηκαν σε διαβάθμιση σακχαρόζης (εικόνα 19Α). Με την 

απουσία απορρυπαντικού αποφύγαμε την εκχύλιση ενδογενών διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών, όπως ο LBR, καθώς και τις συνδεόμενες με αυτές κινάσες. Τα 

μεμβρανικά κλάσματα από τη διαβάθμιση σακχαρόζης επωάστηκαν με 

ακινητοποιημένη σε σφαιρίδια γλουταθειόνης M31-GST και στο σχηματιζόμενο 

σύμπλοκο προστέθηκε [32P]ATP. Όπως φαίνεται στην εικόνα 19Α τα πρώτα 

κλάσματα της διαβάθμισης δεν περιείχαν ορατή ποσότητα νουκλεοσωμικών ιστονών. 

Για να αντισταθμίσουμε το γεγονός αυτό προστέθηκε εξωγενώς, στην αρχή της 

επώασης, μικρή ποσότητα ιστονών σε όλα τα δείγματα. Τα αποτελέσματα στην 

εικόνα 19Β AR δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα κλάσματα που περιέχουν ακέραια 

νουκλεοσώματα δηλαδή ισομορικές ποσότητες Η2Α, Η2Β, Η3 και Η4, δεν 

εμφανίζουν ενεργότητα κινάσης. 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι η κινάση συνδέεται με την Μ31, πραγματοποιήσαμε 

πειράματα συγκατακρήμνισης με εκχυλίσματα απαλλαγμένα από ιστόνες. Για να 

απομακρύνουμε μεγάλα τμήματα χρωματίνης, το αρχικό εκχύλισμα υψηλής ιονικής 

ισχύος αραιώθηκε με νερό έτσι ώστε η συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου να 

ελαττωθεί στα 100mM και στην συνέχεια υπερφυγοκεντρήθηκε. Το μερικώς 

απαλλαγμένο από ιστόνες εκχύλισμα (κλάσμα S1 εικόνα 20Α) χρωματογραφήθηκε σε 

στήλη ιοντοανταλλαγής CM52, ώστε να απομακρυνθούν τα ίχνη ιστονών (τόσο των 

νουκλεοσωμικών όσο και των συνδετικών). Το μη προσδεμένο στη χρωματογραφική 

στήλη υλικό (S2, εικόνα 4Α) αποτελεί το απαλλαγμένο από ιστόνες εκχύλισμα. Στο 

τέλος ρυθμίζεται η συγκέντρωση άλατος του εκχυλίσματος, στην αρχική του τιμή 

(300mM), και αφού επωαστεί με την M31-GST χρησιμοποιείται για πειράματα in 

vitro φωσφορυλίωσης. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 20Β δεν παρατηρείται 

φωσφορυλίωση όταν το απαλλαγμένο από ιστόνες εκχύλισμα επωαστεί με [32P]ATP 

ή όταν το πείραμα πραγματοποιείται απουσία είτε της M31-GST είτε του 
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εκχυλίσματος S2. Αντίθετα αν στο κατακρημνισμένο από την M31-GST υλικό 

προστεθούν νουκλεοσωμικές ιστόνες πριν από την προσθήκη [32P]ATP τότε 

εμφανίζεται ισχυρή φωσφορυλίωση στην ιστόνη Η3 (εικόνα 20Β CB και AR). Τα 

παραπάνω αποτελέσματα  αποδεικνύουν ότι η  κινάση  που φωσφορυλιώνει την Η3 

στη Θρεονίνη 3 (Τ3Κ) συνδέεται με την Μ31 κάτω από in vitro συνθήκες.  
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A. 

B. 

 
Εικόνα 19: Εντόπιση της ενεργότητας της Η3 κινάσης του πυρηνικού φακέλου 

σε in vitro συνθήκες. 

Α. Ηλεκτροφορητικό προφίλ εκχυλίσματος υψηλής ιονικής ισχύος, πυρηνικών 

φακέλων με περιφερική ετεροχρωματίνη (NEPH) μετά από κλασμάτωση σε 

διαβάθμιση σακχαρόζης (5-20%). Β. M31-GST pull-down/in vitro φωσφορυλίωση 

στα κλάσματα 1-16 εκχυλίσματος NEPH μετά από διαβάθμιση σακχαρόζης. Σε όλα 

τα κλάσματα έχει προστεθεί εξωγενώς, μικρή ποσότητα νουκλεοσωμικών ιστονών 

πριν από την επώαση τους με [32P]ATP. Οι περιοχές της πηκτής ακρυλαμιδίου που 

αντιστοιχούν στη Μ31-GST και τις νουκλεοσωμικές  ιστόνες δίνονται στο CB ενώ η 

αντίστοιχη αυτοραδιογραφία, στην περιοχή των ιστονών, φαίνεται στο AR. Τα 

κλάσματα με τη μεγαλύτερη ενεργότητα κινάσης σημειώνονται με βέλη ενώ οι 

κουκίδες αντιστοιχούν στα κλάσματα με τη μέγιστη συγκέντρωση ιστονών. 
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Εικόνα 20: Σύνδεση της Η3 κινάσης του πυρηνικού φακέλου με την Μ31. 

A. Παρασκευή εκχυλίσματος υψηλής ιονικής ισχύος από πυρηνικούς φακέλους 

ερυθροκυττάρων γαλοπούλας απουσία συνδετικών ιστονών. Ηλεκτροφορητικό 

προφίλ του αρχικού εκχυλίσματος (SE), (S1) το υπερκείμενο που προκύπτει μετά από 

αραίωση με νερό του SE και υπερφυγοκέντρηση του και (S2) το κλάσμα του S1 που 

δεν προσδέθηκε σε μικρή ποσότητα κυτταρίνης CM52 μετά από επώαση. B. Pull-

down/in vitro φωσφορυλίωση χρησιμοποιώντας το S2 κλάσμα. Σε όλα τα δείγματα 

έχει προστεθεί [32P]ATP. Pull-down με την 1: M31-GST, 2: GST (control), 3,4: όμοια 

με 1 και 2 μετά την προσθήκη νουκλεοσωμικών ιστονών από ερυθροκύτταρα 

γαλοπούλας, πριν από την επώαση με [32P]ATP. 5 και 6: απουσία M31-GST ή S2 

αντίστοιχα από το μείγμα της αντίδρασης. CB:  gel μετά από χρώση με Coomasie 

Blue και AR η αντίστοιχη αυτοραδιογραφία.           
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3.4 Χαρακτηρισμός αντισώματος που αναγνωρίζει τη 

φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3 
 

Για να εξετάσουμε την σημασία της φωσφορυλίωσης στην Η3 in vivo, 

παρήχθησαν πολυκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιώντας ως αντιγόνο ένα συνθετικό 

πεπτίδιο (15μερές) του αμινοτελικού άκρου της Η3 φωσφορυλιωμένο στη θρεονίνη 3. 

Αρχικά δοκιμάσαμε το αντίσωμα ως προς την ικανότητα του να αναγνωρίζει ειδικά 

τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3, με τη μέθοδο της ELISA. Διαφορετικές 

συγκεντρώσεις αντιγονικού πεπτιδίου (τετράγωνα) ή ανασυνδυασμένης (μη 

τροποποιημένης) Η3 (κύκλοι) επωάστηκαν με το πολυκλωνικό αντίσωμα για τη 

φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 (rabbit anti-phosphothreonine 3 antibody) και 

μετρήθηκε η απορρόφηση στα 495nm. Όπως φαίνεται στην εικόνα 21 επιβεβαιώσαμε 

ότι το αντίσωμα έχει μεγάλη συγγένεια για το φωσφορυλιωμένο πεπτίδιο ενώ δεν 

αναγνωρίζει την ανασυνδυασμένη ιστόνη Η3. Ακολούθως εξετάσαμε την ειδικότητα 

του αντισώματος με ανοσοαποτύπωση (western blot). Ομογενοποίημα, από 

μεσοφασικά (Ι) και συγχρονισμένα με νοκοδαζόλη στη μίτωση (Μ), κύτταρα C127, 

διαχωρίστηκε με υπερφυγοκέντρηση στο διαλυτό (Is, Ms) και το αδιάλυτο (Ip, Mp) 

κλάσμα. Τα κλάσματα αναλύθηκαν σε πηκτή ακρυλαμιδίου (εικόνα 22A CB) και 

στην συνέχεια με ανοσοαποτύπωση (εικόνα 22Β Blot). Βρήκαμε ότι το αντίσωμα 

αντιδρά ισχυρά με τη μιτωτικά τροποποιημένη ιστόνη Η3 αλλά ελάχιστα με την Η3 

σε μη διαιρούμενα κύτταρα. Τέλος το αντίσωμα για τη φωσφορυλιωμένη στη 

θρεονίνη 3 Η3 (anti-PΤ3) εξετάστηκε με έμμεσο ανοσοφθορισμό. Κύτταρα C127Ι 

μετά από μονιμοποίηση με φορμαλδεΰδη, επωάστηκαν με το αντίσωμα της PΤ3 ή 

μείγμα αντισώματος – αντιγόνου (πεπτιδίου) όπως υποδηλώνει η εικόνα  23Α και Β. 

Η χρώση της χρωματίνης πραγματοποιήθηκε με DAPI και η παρατήρηση των 

δειγμάτων έγινε σε συμβατικό μικροσκόπιο φθορισμού. Όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 23Α η συγκεκριμένη φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3 λαμβάνει χώρα 

μόνο στις φάσεις της μίτωσης. Κύτταρα που βρίσκονται στη μίτωση μέχρι και την 

αρχή της ανάφασης εμφανίζονται θετικά. Αντίθετα κατά τη διάρκεια της μεσόφασης, 

στο τέλος της  ανάφασης και στην τελόφαση δεν εντοπίζεται  φωσφορυλιωμένη στη 

θρεονίνη 3 Η3. Η προσθήκη του αντιγονικού πεπτιδίου στο μίγμα των αντισωμάτων 

ΡΤ3 κατά τον ανοσοφθορισμό οδηγεί στην απώλεια της χρώσης επισημαίνοντας την 

ειδικότητα που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αντισώματα (εικόνα 23Β). 
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Εικόνα 21: Χαρακτηρισμός του αντισώματος που αναγνωρίζει τη 

φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3 με ELISA. 

Διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιγονικού πεπτιδίου (τετράγωνα) ή ανασυνδυασμένης 

Η3 (κύκλοι) επωάστηκαν με πολυκλωνικό αντίσωμα ενάντια στη φωσφορυλιωμένη 

θρεονίνη 3 της Η3 (rabbit αnti-phosphothreonine 3 antibodies). Στο διάγραμμα 

φαίνονται οι τιμές της απορρόφησης στα 495nM  σε συνάρτηση με την συγκέντρωση 

του αντιγόνου. 
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Εικόνα 22: Εντόπιση της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 σε μιτωτικό 

ονογενοποίημα κυττάρων. 

Α Ηλεκτροφορητικό προφίλ μεσοφασικού και μιτωτικού ομογενοποιήματος C127I 

κυτάρων μετά από υπερφυγοκέντρηση. Ip, Mp: μη διαλυτό ίζημα μετά από 

ομογενοποίηση μεσοφασικών (Ip) και συγχρονισμένων (Mp) με νοκοδαζόλη C127Ι 

κυττάρων. Is, Ms: τα αντίστοιχα υπερκείμενα. Β: Αντίστοιχη με το Α ανάλυση 

πρωτεϊνών, με ανοσοαποτύπωση (Western Blot) χρησιμποιώντας το αντίσωμα που 

αναγνωρίζει την ΡΤ3 Η3.  
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Εικόνα 23: Κυτταρική εντόπιση της φωσφορυλιωμένης Η3 σε  κύτταρα.  

Έμμεσος ανοσοφθορισμός με αντισώματα για τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 

ιστόνη Η3 (ΡΤ3) (Α) ή μίγματος του αντισώματος και του αντιγονικού πεπτιδίου (Β). 

Η μελέτη της μίτωσης έγινε με χρώση του DNA με DAPI. Τα βέλη υποδηλώνουν 

κύτταρα που βρίσκονται στην ανάφαση και την τελόφαση. 
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3.5 Σύγκριση της ειδικής φωσφορυλίωσης στη θρεονίνη 3 με αυτή 

στην σερίνη 10 της Η3 
 

Η κατανομή της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 είναι παρεμφερής με 

αυτή που έχει αναφερθεί για τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 11 Η3 (Preuss, 

Landsberg et al. 2003). ‘Ομως, η ανάλυση μιτωτικών κυττάρων με συνεστιακή 

μικροσκοπία φανέρωσε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη φωσφορυλίωση της 

σερίνης 10 και αυτή στη θρεονίνη 3 της Η3. Μια από αυτές αφορούν στο τέλος της 

ανάφασης και στην τελόφαση όπου ενώ δε διακρίνεται χρώση με το αντίσωμα για τη 

φωσφο-θρεονίνη 3, η φωσφο-σερίνη 10 είναι εμφανώς ανιχνεύσιμη στην περιφέρεια 

των συμπυκνωμένων χρωμοσωμάτων και στους νέο-σχηματιζόμενους πυρήνες 

(εικόνα 24Α,Β, ανάφαση και τελόφαση). Επίσης παρόλο που οι δύο τροποποιήσεις 

εμφανίζονται να ξεκινούν από περιοχές όπου τα προφασικά χρωμοσώματα 

γειτνιάζουν με τον πυρηνικό φάκελο (εικόνα 24Α,Β, πρόφαση) με την πρόοδο της 

μίτωσης τα δύο σήματα διαχωρίζονται. Συγκεκριμένα η φωσφορυλιωμένη στη 

θρεονίνη 3 της Η3 συγκεντρώνεται στην κεντρική περιοχή του μεταφασικού πιάτου 

και εκτείνεται στους βραχίονες των χρωμοσωμάτων ενώ η φωσφορυλιωμένη στην 

σερίνη 10 Η3 είναι πιο έντονη στην περιφέρεια του μεταφασικού πιάτου (εικόνα 24Α, 

Β, προμετάφαση και μετάφαση).  

Διπλός ανοσοφθορισμός με το αντίσωμα της φωσφοθρεονίνης 3 ή της 

φωσφοσερίνης 10 και το CREST έδειξε ότι η ειδικές φωσφορυλιώσεις στη θρεονίνη 3 

και τη σερίνη 10 δεν περιλαμβάνουν κεντρομερικές εστίες (εικόνα 25Β, πρόφαση). Η 

περιφερική φθορίζουσα χρώση που παρουσιάζει η φωσφορυλίωση στην σερίνη 10 

στα προφασικά κύτταρα ήταν πολύ πιο ομοιογενής από εκείνη της φωσφορυλίωσης 

στη θρεονίνη 3 (εικόνα 25Β πρόφαση και εικόνα 24). Με την πρόοδο της μίτωσης η 

φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 εξαπλώνεται στους βραχίονες των χρωμοσωμάτων 

και στη περικεντρική χρωματίνη, ενώ η φωσφορυλίωση στην σερίνη 10 εστιάζεται 

στα απομακρυσμένα τμήματα των χρωμοσωμάτων (εικόνα 25Β, μετάφαση).   
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Εικόνα 24: Σύγκριση της ειδικής φωσφορυλίωσης της Η3 στη θρεονίνη 3 και 

στην σερίνη 10 στις διάφορες φάσεις της μίτωσης. 

Α: Ανοσοχρώση κυττάρων C127Ι με αντίσωμα που αναγνωρίζει ειδικά τη 

φωσφορυλιωμένη θρεονίνη 3 της Η3 (anti-PT3). Β: Ανοσοχρώση κυττάρων C127Ι με 

αντίσωμα που αναγνωρίζει ειδικά τη φωσφορυλιωμένη σερίνη 10 (anti-PS10).  
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Εικόνα 25: Διπλή χρώση μεσοφασικών και μιτωτικών κυττάρων, με διάφορα 

αντισώματα. 

Α: Χρώση κυττάρων C127I στη G2 και την πρόφαση με αντισώματα που 

αναγνωρίζουν τη φωσφορυλιωμένη σερίνη 10 / φωσφορυλιωμένη θρεονίνη 3 και την 

Μ31 (anti-PS10, anti-PT3, anti-M31 αντίστοιχα). Η μελέτη έγινε με συνεστιακή 

μικροσκοπία. Β: Χρώση προφασικών και μεταφασικών κυττάρων με αντισώματα για 

τη φωσφορυλιωμένη σερίνη 10 / φωσφορυλιωμένη θρεονίνη 3 και CREST.    
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Σύμφωνα και με προηγούμενες παρατηρήσεις (Hendzel, Wei et al. 1997) η 

φωσφορυλίωση της Η3 στην σερίνη 10 αρχίζει στην G2 φάση. Διπλή χρώση με 

αντισώματα για την Μ31 και τη φωσφορυλιωμένη σερίνη 10 της Η3 έδειξε ότι η 

συγκεκριμένη τροποποίηση αρχίζει στην G2 γύρω από τις ετεροχρωματινικές εστίες 

που περιέχουν Μ31 (εικόνα 25Α, G2). Αντίθετα στη μεσόφαση δεν εντοπίζεται σήμα 

φθορισμού με το αντίσωμα για τη φωσφοθρεονίνη-3 (εικόνα 23Α). Στα προφασικά 

κύτταρα, η Η3 φωσφορυλιωμένη τόσο στη θρεονίνη 3 όσο και στην σερίνη 10 

κατανέμεται διαφορετικά από την Μ31 που παρουσιάζει διάχυτο πυρηνοπλασματικό 

φθορισμό (εικόνα 25Α πρόφαση). Από το παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Μ31 δεν 

συνδέεται πλέον με κανένα από τα δύο είδη της φωσφορυλιωμένης Η3 κατά τη 

διάρκεια της μίτωσης (Hayakawa, Haraguchi et al. 2003).   

 

3.6 Εντόπιση της φωσφορυλιωμένης ιστόνης Η3 στη θρεονίνη 3, σε 

διάφορες κυτταρικές σειρές 
   

Η παρουσία και η κατανομή φωσφορυλιωμένης ιστόνης Η3 στην θρεονίνη 3 

στις διάφορες φάσεις της μίτωσης μελετήθηκε σε αρκετές διαφορετικές ανθρώπινες 

καρκινικές σειρές. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός με το αντίσωμα της 

φωσφοθρεονίνης 3, σε  καρκινικά κύτταρα του ενδομητρίου (HeLa) και του μαστού 

(MCF-7). Η παρατήρηση των δειγμάτων έγινε σε συνεστιακό μικροσκόπιο. Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 26, στα μεσοφασικά κύτταρα η συγκεκριμένη 

φωσφρορυλίωση δεν ανιχνεύεται (26Β, επισήμανση με βέλος). Με την είσοδο των 

κυττάρων στην μίτωση εμφανίζεται η φωσφορυλίωση της Η3 στη θρεονίνη 3 αρχικά 

γύρω από τον πυρηνικό φάκελο (αρχή πρόφασης) και στην συνέχεια κατά μήκος των 

συμπυκνωμένων χρωματοσωμάτων στο τέλος της πρόφασης. Με την πρόοδο της 

μίτωσης η φωσφορυλιωμένη Η3 συγκεντρώνεται στην κεντρική περιοχή του 

μεταφασικού πιάτου (προμετάφαση, μετάφαση). Στην αρχή της ανάφασης 

περιορίζεται στα άκρα των χρωμοσωμάτων ενώ στο τέλος της ανάφασης καθώς και 

στην τελόφαση η χρώση χάνεται. 

Μικρές διαφοροποιήσεις παρουσιάζει η κατανομή της φωσφορυλιωμένης στη 

θρεονίνη 3 της Η3 στις ανθρώπινες καρκινικές σειρές του προστάτη όπως οι LNCap 

και DU (εικόνα 27) όπου κατά την ανάφαση δεν ανιχνεύεται η συγκεκριμένη 

τροποποίηση.  
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Εικόνα  26: Έκφραση της φωσφορυλιωμένης Η3 στη θρεονίνη 3 σε ανθρώπινες 

καρκινικές σειρές  ενδομήτριου και μαστού.  

Έμμεσος ανοσοφθορισμός με αντίσωμα που αναγνωρίζει τη φωσφορυλιωμένη θρεονίνη 3 

της ιστόνης Η3 (anti PT3) σε καρκινικά κύτταρα του ενδομητρίου HeLa (Α) και  σε 

καρικνικά κύτταρα του μαστού MCF-7(Β). 
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Εικόνα 27: Έκφραση της φωσφορυλιωμένης Η3 στη θρεονίνη 3 σε ανθρώπινες 

καρκινικές σειρές προστάτη. 

Στα Α και Β φαίνεται χρώση LNCap και DU κυττάρων αντίστοιχα, με αντίσωμα που 

αναγνωρίζει τη φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 ιστόνη Η3 (ΡΤ3). Η χρώση του DNA 

έγινε με ιωδιούχο προπίδιο (ΡΙ).  
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Εικόνα 28: Εντόπιση της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 σε καρκινική 

σειρά ανθρώπινων ηπατοκυττάρων. 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες κυττάρων HepG2 στις διάφορες φάσεις της μίτωσης μετά 

από χρώση με αντίσωμα για την φωσφορυλιωμένη θρεονίνη 3 (anti-PT3, πράσινο). Η 

χρώση του DNA (κόκκινο) έγινε με ιωδιούχο προπίδιο (PI). Ο συνδυασμός των 2 

εικόνων φαίνεται στην τελευταία στήλη (merge). 
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Εικόνα 29: Ανίχνευση της φωσφορυλίλωσης στη θρεονίνη 3 της Η3 σε ανθρώπινες 

λευχαιμικές σειρές Jurkat (A) και HL-60 (Β). 
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Στην συνέχεια μελετήθηκαν η ηπατική σειρά HepG2 (εικόνα 28) καθώς και δύο 

ανθρώπινες λευχαιμικές σειρές οι HL-60 (Human promyelocytic leukemia cells) και 

Jurkat (T cell leukemia) (εικόνα 29). Βρήκαμε ότι τόσο στην ηπατική όσο και στις 

δυο λευχαιμικές σειρές η συγκεκριμένη φωσφορυλίωση εμφανίζεται στις ίδιες φάσεις 

της μίτωσης και συνεχίζει να εντοπίζεται στην αρχή της ανάφασης όπως ακριβώς και 

στις σειρές HeLa και MCF-7.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή 

της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 στα C127I (mouse mammary epithelial 

cells) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τροποποίηση αυτή εμφανίζεται την ίδια 

χρονική περίοδο και με την ίδια κατανομή σε όλες τις κυτταρικές σειρές που 

μελετήσαμε με μικρές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται κατά το τέλος της 

μίτωσης και ειδικότερα  στην ανάφαση.    

            

 

3.7 Διερεύνηση της ύπαρξης φωσφορυλίωσης στη θρεονίνη 3 της Η3 

σε επίχρισμα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών  
 

Συνεχίζοντας τη μελέτη της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 ιστόνης Η3 

διερευνήσαμε την ύπαρξη της συγκεκριμένης τροποποίησης σε ανθρώπινα 

αιμοποιητικά κύτταρα καθώς και σε κύτταρα από μυελό των οστών από φυσιολογικό 

δότη (Κλινική και εργαστήριο Αιματολογίας πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια 

Ελένη Παπαδάκη). Ο έλεγχος των ανθρώπινων αιμοποιητικών κυττάρων έγινε σε 

επίχρισμα περιφερικού αίματος. Όπως φαίνεται στην εικόνα 30, μετά από χρώση με 

το αντίσωμα της φωσφοθρεονίνης 3, τα κύτταρα του αίματος παρουσιάζονται 

αρνητικά, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα ευρήματά μας σε καρκινικά κύτταρα ότι η 

τροποποίηση αυτή δεν εκφράζεται σε μη διαιρούμενα κύτταρα. Αντίθετα στο δείγμα 

μυελού των οστών όπου ανιχνεύθηκαν μιτωτικά κύτταρα, η έκφραση της 

συγκεκριμένης τροποποίησης ήταν όμοια με αυτή που παρατηρήσαμε κατά την 

μελέτη των κυτταρικών σειρών (εικόνα 31).  
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Εικόνα 30: Διερεύνηση της ύπαρξης φωσφορυλίωσης της Η3 στη θρεονίνη 3 σε 

επίχρισμα περιφερικού αίματος. 

Έμμεσος ανοσοφθορισμός με αντίσωμα που αναγνωρίζει τη φωσφορυλιωμένη στη 

θρεονίνη 3 Η3 (πράσινο). Με το ΡΙ (κόκκινο) μελετήθηκε η μορφολογία του πυρήνα. 
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Εικόνα 31: Εντόπιση της φωσφορυλίωσης της Η3 στη θρεονίνη 3 σε επίχρισμα 

μυελού των οστών.  

Η φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 εμφανίζεται με πράσινο ενώ με κόκκινο (ΡΙ) 

το DNA. Ο συνεντοπισμός τους δίνεται στην τελευταία στήλη (merge). 
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3.8 Μελέτη της έκφρασης της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 

σε ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα ποντικού   
 

Βασιζόμενοι στις προηγούμενες παρατηρήσεις ότι η φωσφορυλίωση στη 

θρεονίνη 3 της Η3 εκφράζεται κατά τα πρώιμα στάδια της μίτωσης και απουσιάζει 

τόσο στη μεσόφαση όσο και στην τελόφαση, θελήσαμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη 

της συγκεκριμένης τροποποίησης σε διαφοροποιημένα κύτταρα όπως τα 

λεμφοκύτταρα ποντικού. Έτσι απομονώθηκαν λεμφοκύτταρα από τον σπλήνα 

ποντικού και καλλιεργήθηκαν για επτά μέρες παρουσία ή απουσία Κονκαναβαλίνης 

A. Η Κονκαναβαλίνη A οδηγεί σε ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και εισαγωγή 

τους στον κυτταρικό κύκλο. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 32Α επτά μέρες μετά την 

απομόνωση τους τα λεμφοκύτταρα εμφανίζονται αρνητικά στη χρώση με το 

αντίσωμα της φωσφοθρεονίνης 3. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη του περιφερικού αίματος καθώς και με 

αυτά από τη μελέτη των κυτταρικών σειρών όπου στα μεσοφασικά κύτταρα 

απουσιάζει η συγκεκριμένη φωσφορυλίωση. Αντίθετα όταν τα Τ λεμφοκύτταρα 

ενεργοποιούνται με την παρουσία Κονκαναβαλίνης A, παρατηρούμε την είσοδο τους 

στον κυτταρικό κύκλο που έχει ως επακόλουθο την έκφραση της φωσφορυλιωμένης 

στη θρεονίνη 3 ιστόνης Η3. Η τροποποίηση εντοπίζεται στα μιτωτικά κύτταρα και 

παρουσιάζει το ίδιο πρότυπο έκφρασης με αυτό που έχουμε ήδη παρατηρήσει (εικόνα  

32B). 
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Εικόνα 32: Μελέτη της έκφρασης της φωσφορυλιωμένης Η3 στη θρεονίνη 3 σε 

ενεργοποιημένα και μη λεμφοκύτταρα ποντικού. 

Ανοσοφθορισμός σε λεμφοκύτταρα ποντικού  πριν (Α) και μετά (Β) από 

ενεργοποίηση τους με 5μg/ml κονκαναβαλίνης Α (concanavalin A) για επτά ημέρες. 

Το πράσινο αντιπροσωπεύει τη χρώση του αντισώματος για τη φωσφορυλιωμένη 

θρεονίνη 3 της Η3 ενώ το κόκκινο τη χρώση του DNA με ιωδιούχο προπίδιο (PI). 
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3.9 Έκφραση της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 σε 

πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα  
 

Στην εικόνα 33Α φαίνεται το χαρακτηριστικό ατρακτοειδές σχήμα που 

λαμβάνουν κατά την καλλιέργεια τους, τα ανθρώπινα μεσεγχυματικά κύτταρα ενώ 

στις εικόνες 33Β και Ε φαίνεται η μορφολογία τους μετά την διαφοροποίηση τους σε 

λιποκύτταρα. Διαφοροποιημένα μεσεγχυματικά κύτταρα, προς οστεοκύτταρα, 

δίνονται στις εικόνες 33Δ ενώ οι αντίστοιχες για τα χονδροκύτταρα στις 33Γ και ΣΤ.                

Τα πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της 

έκφρασης της φωσφορυλιωμένης Η3 στη θρεονίνη 3. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 

34 η συγκεκριμένη τροποποίηση εκφράζεται στα κύτταρα που βρίσκονται στην 

μίτωση ενώ δεν παρατηρείται στα μεσοφασικά. Τόσο η εντόπισή της όσο και η 

χρονική διάρκεια της είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρήσαμε στα διάφορα είδη 

φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων που μελετήσαμε.      

 

 
 
Εικόνα 33:  Διαφοροποίηση ανθρώπινων μεσεγχυματικών κυττάρων in vitro. 

Καλλιέργεια ανθρώπινων μεσεγχυματικών κυττάρων (hMSCs) με τη χαρακτηριστική 

μορφολογία ατράκτου μετά από χρώση με Giemsa (Α). Διαφοροποίηση των hMSCs 

προς οστεοκύτταρα (Δ), λιποκύτταρα (Β, Ε) και χονδροκύτταρα (Γ, ΣΤ) (Polioudaki, 

Kastrinaki et al. 2009). 

 

 

 101



 
 
 

Εικόνα 34: Μελέτη της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 σε ανθρώπινα 

μεσεγχυματικά κυττάρα.  

Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανθρώπινων μεσεγχυματικών κυττάρων στις φάσεις 

τις μίτωσης μετά από ανοσοφθορισμό με το αντίσωμα της φωσφοθρεονίνης 3 

(anti-PT3, πράσινο). Η χρώση του DNA έγινε με ιωδιούχο προπύδιο (PI, 

κόκκινο). Ο εντοπισμός της φωσφορυλιωμένης Η3 σε σχέση με τα χρωμοσώματα 

αποτυπώνεται στο merge.   
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4. Συζήτηση 
 

Βιβλιογραφικά δεδομένα των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι οι μετα-

μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών πραγματοποιούνται κυρίως στην 

αμινοτελική ουρά τους. Έχουν βρεθεί αρκετοί ενζυμικοί παράγοντες που προσθέτουν 

ή απομακρύνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις από τις ιστόνες. Η ιστόνη με τις 

περισσότερες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις είναι η Η3 (Espino, Drobic et al. 

2005). Η φωσφορυλίωση της Η3 λαμβάνει χώρα κυρίως στη μίτωση (Perez-Cadahia, 

Drobic et al. 2009). Όμως οι σερίνες 10 και 28 φωσφορυλιώνονται και στη μεσόφαση 

(G2), παρόλο που περιορίζονται σε ένα σημαντικά μικρότερο κλάσμα των 

νουκλεοσωμάτων (Goto, Yasui et al. 2002). Οι μέχρι σήμερα γνωστές θέσεις 

φωσφορυλίωσης στην ουρά της Η3 (εικόνα 35) βρίσκονται στα κατάλοιπα 3, 10, 11 

και 28 (Perez-Cadahia, Drobic et al. 2009). Η πιο εκτενώς μελετημένη τροποιοποίηση 

της Η3 είναι η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 (Gurley, D'Anna et al. 1978; Hendzel, 

Wei et al. 1997; Wei, Yu et al. 1999) 

 

Προηγούμενες in vitro βιοχημικές μελέτες (Shoemaker and Chalkley 1978; 

Shoemaker and Chalkley 1980) προσδιόρισαν σε πυρήνες κυττάρων θύμου βοοειδών, 

την ύπαρξη μιας πρωτεϊνικής κινάσης που φωσφορυλιώνει την ιστόνη Η3 στη 

θρεονίνη 3. Στην συγκεκριμένη διατριβή χρησιμοποιώντας βελτιωμένες μεθόδους και 

υλικά, μελετήσαμε διεξοδικά in vitro και in vivo την ύπαρξη της συγκεκριμένης 

τροποποίησης. Αρχικά διερευνήσαμε την ύπαρξη πρωτεϊνικών κινασών που 

φωσφορυλιώνουν την Η3 σε παρασκευάσματα πυρηνικών φακέλων με περιφερική 

ετεροχρωματίνη. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της in vitro φωσφορυλίωσης 

ανιχνεύσαμε την ύπαρξη φωσφορυλίωσης σε δυο πολυπεπτίδια με μοριακά βάρη 

παρόμοια με εκείνα του LBR και της ιστόνης Η3. Η φωσφορυλίωση του LBR είναι 

γνωστό ότι καταλύεται από την SRPK1 (Nikolakaki, Simos et al. 1996; Nikolakaki, 

Meier et al. 1997). Η ταυτοποίηση της δεύτερης πρωτεΐνης καθώς και η θέση της 

φωσφορυλίωσης πραγματοποιήθηκαν με ανάλυση της αμινοξικής της ακολουθίας.  

Βρήκαμε ότι πράγματι το πολυπεπτίδιο αυτό είναι η Η3 η οποία κάτω από τις 

συγκεκριμένες συνθήκες, φωσφορυλιώνεται στη θρεονίνη 3. Υπολείμματα 

ραδιενεργού φωσφόρου ανιχνεύθηκαν και στα γειτονικά αμινοξέα (4 και 5) γεγονός 

που αποδίδεται σε αδυναμία της μεθόδου (Czermin, Melfi et al. 2002; Muller, Hart et 
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al. 2002; Nishioka, Rice et al. 2002). Κατά την ανάλυση δεν έγινε δυνατή η 

ταυτοποίηση των καταλοίπων στις θέσεις 9 και 27, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα 

συγκεκριμένα κατάλοιπα είναι πιθανότατα μεθυλιωμένα. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμβαδίζει με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι η συνδεόμενη με 

τον πυρηνικό φάκελο ετεροχρωματίνη είναι εκτενώς μεθυλιωμένη στις λυσίνες 9 και 

27 (Gilbert, Boyle et al. 2003; Makatsori, Kourmouli et al. 2004).  

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 35: Κινάσες και φωσφατάσες που είναι υπεύθυνες για τη φωσφορυλίωση 

και την αποφωσφορυλίωση της αμινοτελικής ουράς της Η3. Στην παρένθεση 

αναφέρεται το ερέθισμα για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ενζύμου (Perez-

Cadahia, Drobic et al. 2009).  
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Παλαιότερες μελέτες του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι η ετεροχρωματινική 

πρωτεΐνη 1 (ΗΡ1) συνδέεται με τις ιστόνες και τον πυρηνικό φάκελο μέσω του LBR 

(Polioudaki, Kourmouli et al. 2001). Έχει επίσης αναφερθεί ότι η ΗΡ1 συνδέεται με 

ένζυμα που μεθυλιώνουν την Η3 (Aagaard, Laible et al. 1999; Bannister, Zegerman 

et al. 2001; Nielsen, Schneider et al. 2001). Βασιζόμενοι στα παραπάνω 

βιβλιογραφικά δεδομένα μελετήσαμε τη δυνατότητα συγκατακρίμνησης του ενζύμου 

με το σύμπλοκο ΗΡ1-ιστονών. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο συγκατακρίμνησης 

πρωτεϊνών με σφαιρίδια γλουταθειόνης-αγαρόζης (GST pull-down) διαπιστώσαμε ότι 

μαζί με την ανασυνδιασμένη Μ31 (ΗΡ1β) συγκατακριμνίζεται εκτός από τις 

νουκλεοσωμικές ιστόνες και μια κινάση που φωσφορυλιώνει την Η3 στη θρεονίνη 3. 

Η ύπαρξη μιας κινάσης που συνδέεται με την ΗΡ1 και φωσφορυλιώνει την Η3 

συμβαδίζει με τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα (Bannister, Zegerman et al. 

2001; Nielsen, Schneider et al. 2001) σύμφωνα με τα οποία η ΗΡ1 συνδέεται με τη 

μεθυλοτρανσφεράση Su(var)3-9 και μεθυλιώνει την Η3 στη λυσίνη 9. Έτσι η ΗΡ1 

παρουσιάζεται ως μια μοριακή πλατφόρμα στην οποία συνδέονται ένζυμα που 

τροποποιούν την Η3. Λόγω της σπανιότητας του υλικού δε μπορέσαμε να 

απομονώσουμε την κινάση που φωσρορυλιώνει την ιστόνη Η3 στη θρεονίνη 3 και να 

μελετήσουμε απευθείας την κατανομή της.  

Στην συνέχεια δείξαμε την ύπαρξη της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 in 

vivo και μελετήσαμε την κατανομή της ιδιαίτερα στις διάφορες φάσεις της μίτωσης. 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση ανιχνεύθηκε σε όλες τις καρκινικές σειρές (τραχήλου 

της μήτρας, μαστού, προστάτη, λευχαιμικές) που εξετάσαμε καθώς και σε 

φυσιολογικά κύτταρα (πολυδύναμα μεσεγχυματικά και μυελού των οστών). Η 

κατανομή της φωσφορυλιωμένης στη θρεονίνη 3 Η3 είναι παρόμοια για όλα τα είδη 

κυττάρων που μελετήσαμε. Όπως οι περισσότερες φωσφρορυλιώσεις των ιστονών 

(Cerutti and Casas-Mollano 2009; Perez-Cadahia, Drobic et al. 2009) έτσι και η 

συγκεκριμένη εντοπίζεται στη μίτωση. Η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 αρχίζει 

στην πρόφαση και σταματάει να υφίσταται στην ανάφαση. Κατά την πρόφαση 

εντοπίζεται γύρω από τον πυρηνικό φάκελο ενώ συνεχίζοντας στη μετάφαση 

παρατηρείται σε κεντρικές περιοχές των χρωμοσωμάτων καθώς και κατά μήκος των 

χρωμοσωμάτων. Τέλος κατά την ανάφαση ανιχνεύεται στα άκρα των 

χρωμοσωμάτων.      

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν παρατηρήθηκε σε καλά διαφοροποιημένα 

κύτταρα (περιφερικού αίματος και λεμφοκύτταρα) τα οποία βρίσκονται εκτός 
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κυτταρικού κύκλου. Όταν όμως τα λεμφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν και εισήχθηκαν 

στον κυτταρικό κύκλο, η φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 Η3 ανιχνεύθηκε και 

παρουσίασε το ίδο πρότυπο έκφρασης με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Τα 

δεδομένα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τροποποίηση αυτή εκφράζεται σε 

διαιρούμενα κύτταρα κατά τη διάρκεια της μίτωσης. 

Το πρότυπο έκφρασης της φωσφορυλίωσης στη θρεονίνη 3 και τη θρεονίνη 

11 διαφέρει ξεκάθαρα από αυτό της φωσφορυλίωσης στη σερίνη 10 (Preuss, 

Landsberg et al. 2003; Polioudaki, Markaki et al. 2004). Η φωσφορυλίωση στα 

κατάλοιπα  θρεονίνης 3 και 11 λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά τη μίτωση και 

συγκεκριμένα από την πρόφαση και μέχρι τη ανάφαση ενώ αντίθετα η 

φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 αρχίζει στη μεσόφαση (G2) και συνεχίζεται μέχρι το 

τέλος της μίτωσης όπου ανιχνεύεται στην περιφέρεια των νεοσχηματιζόμενων 

πυρήνων. Κατά τη μετάφαση τόσο η φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 3 ιστόνη Η3 

όσο και αυτή στην θρεονίνη 11 εντοπίζονται σε κεντρομεριδιακές περιοχές ενώ η 

αντίστοιχη τροποποίηση στη σερίνη 10 κατανέμεται σε περιφερικές περιοχές των 

χρωμοσωμάτων. Οι κινάσες που ενέχονται σε αυτές τις τροποποιήσεις είναι 

διαφορετικές. Η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 11 καταλύεται από την Dlk/ZIP 

(Death-associated protein like kinase/Zipper interacting protein kinase) (Preuss, 

Landsberg et al. 2003) ενώ στη σερίνη 10 από την Aurora B (Giet and Glover 2001; 

Crosio, Fimia et al. 2002). Η Haspin (για την οποία εκτενής αναφορά γίνεται 

παρακάτω) είναι μια κινάση η οποία βρέθηκε να φωσφορυλιώνει την Η3 στη 

θρεονίνη 3 (Tanaka, Yoshimura et al. 1994; Tanaka, Yoshimura et al. 1999). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι κατά την πρόφαση και οι τρεις τροποποιήσεις 

εμφανίζονται αρχικά στις χρωμοσωμικές περιοχές που εφάπτονται στον πυρηνικό 

φάκελο, γρήγορα όμως εστιάζονται σε διαφορετικές περιοχές. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να υποδηλώνει ότι κύμματα φωσφορυλίωσης και αποφωσφορυλίωσης 

σαρώνουν τα χρωμοσώματα στα αρχικά στάδια της μίτωσης και δημιουργούν ζώνες 

που περιέχουν διαφορετικές μορφές φωσφορυλιωμένης Η3.  

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα αποτελέσματα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το 

ένζυμο που φωσφορυλιώνει την ιστόνη Η3 στη θρεονίνη 3 συνδέεται ισχυρά με 

περιφερικές δομές του πυρήνα των κυττάρων. Συγκεκριμένα, πειράματα 

ανοσοφθορισμού που πραγματοποιήσαμε έδειξαν ότι κατά τα πρώιμα στάδια της 

πρόφασης, η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3, αρχίζει ξεκάθαρα, από την 

περιοχή του πυρηνικού φακέλου. Επίσης η ενεργότητα της συγκεκριμένης κινάσης 
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αρχικά, ανιχνεύθηκε σε παρασκευάσματα μεγάλης καθαρότητας, πυρηνικών φακέλων 

με περιφερική ετεροχρωματίνη, ενώ από πειράματα συγκατακρήμνισης βρέθηκε ότι η 

κινάση συνδέεται με την ΗΡ1 η οποία αλληλεπιδρά μέσω των ιστονών με τον LBR 

και κατ’ επέκταση με τον πυρηνικό φάκελο.   

 

Η διασφάλιση ότι κάθε θυγατρικό κύτταρο θα αποκτήσει το σωστό αριθμό 

χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση, αρχικά φαίνεται να είναι μια απλή διαδικασία αλλά 

στην πράξη είναι πολύπλοκη. Η χρωματίνη πρέπει να είναι συμπυκνωμένη και 

ταυτόχρονα οι αδελφές χρωματίδες συγκρατούνται μαζί για να επιτρέψουν την 

συντονισμένη σύνδεση τους με τους αντίθετους πόλους της ατράκτου. Ένας 

μηχανισμός επιτήρησης των σημείων ελέγχου (checkpoints) παρεμποδίζει το 

διαχωρισμό των χρωματίδων έως ότου όλα τα χρωμοσώματα τοποθετηθούν σωστά 

στο μεταφασικό πιάτο και να διασφαλιστεί ότι τα χρωμοσώματα διαχωρίζονται προς 

στους αντίθετους πόλους με αποτέλεσμα το μητρικό κύτταρο να χωρίζεται σε δυο 

θυγατρικά. Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση αυτής της διαδικασίας παίζει μια 

ομάδα μιτωτικών κινασών (Cdk, Aurora, Polo, Nek, Bud και Mps1).  

Η Haspin είναι μια κινάση που φωσφορυλιώνει τη θρεονίνη 3 της ιστόνης Η3 

κατά τη μίτωση. Αρχικά ανακαλύφθηκε στα κύτταρα σπέρματος ποντικού. Το γονίδιο 

και η πρωτεΐνη ονομάστηκαν germ cell specific gene 2 (Gsg2) και haploid cell-

specific protein kinase (haspin) αντίστοιχα (Tanaka, Yoshimura et al. 1994; Tanaka, 

Yoshimura et al. 1999). Η Haspin εκφράζεται σε αφθονία στους όρχεις ενώ 

παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης στους σωματικούς ιστούς οι οποίοι 

περιέχουν μεγάλο αριθμό διαιρούμενων κυττάρων όπως ο θύμος, ο μυελός των 

οστών, ο σπλήνας καθώς και σε διαιρούμενες κυτταρικές σειρές (Higgins 2001). 

Ενδογενής haspin καθώς και η ενεργότητα της ως κινάσης, έχουν αναφερθεί στις 

ανθρώπινες καρκινικές σειρές HeLa και U2OS (Dai, Sultan et al. 2005; Dai, 

Kateneva et al. 2009; Markaki, Christogianni et al. 2009). Επομένως η Haspin 

εκφράζεται κυρίως στους όρχεις αλλά είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη και στα 

διαιρούμενα σωματικά κύτταρα. 

Ομόλογα της haspin έχουν βρεθεί σε σπονδυλωτά, αρθρόποδα, νηματώδεις, 

μύκητες και φυτά. Σε όλα υπάρχει μια περιοχή πρωτεϊνικής κινάσης στο 

καρβοξυτελικό άκρο και αποτελούν ξεχωριστό είδος κινασών που δεν προσομοιάζει 

με τις γνωστές οικογένειες πρωτεϊνικών κινασών (Tanaka, Yoshimura et al. 1999; 

Higgins 2001; Higgins 2003; Kannan, Taylor et al. 2007). Η haspin παρουσιάζει 
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σαφή ενεργότητα κινάσης σερίνης/θρεονίνης παρά την απουσία καλά συντηρημένων 

μοτίβων που εντοπίζονται στις άλλες κινάσες (Tanaka, Yoshimura et al. 1999; 

Tanaka, Iguchi et al. 2001; Dai, Sultan et al. 2005; Eswaran, Patnaik et al. 2009). Το 

αμινοτελικό άκρο της haspin είναι ελάχιστα συντηρημένο αλλά κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά όπως η επικράτηση κατάλοιπων σερίνης και λυσίνης/αργινίνης είναι 

κοινά μεταξύ των διαφορετικών ειδών (Higgins 2003). Σε αντίθεση με τις 

περισσότερες κινάσες, όπου απαιτείται φωσφορυλίωση για την ενεργοποίηση τους, η 

καταλυτική περιοχή της Haspin είναι από μόνη της ενεργή in vitro (Dai, Sultan et al. 

2005; Eswaran, Patnaik et al. 2009) και έχει επιβεβαιωθεί από δομικές μελέτες ότι 

υιοθετεί μια ενεργή διαμόρφωση κατά την οποία τα κατάλοιπα κλειδιά τοποθετούνται 

κατάλληλα για κατάλυση.  

Το μοναδικό μέχρι σήμερα γνωστό υπόστρωμα της Haspin είναι η ιστόνη Η3. Η 

Haspin στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κατάλοιπο της Η3 τη θρεονίνη 3. Η 

ανασυνδυασμένη Haspin φωσφορυλιώνει in vitro τόσο απομονωμένη Η3 όσο και 

νουκλεοσωμική (Dai, Sultan et al. 2005; Patnaik, Jun et al. 2008; Eswaran, Patnaik 

et al. 2009; Villa, Capasso et al. 2009). Πειράματα σίγασης του γονιδίου της haspin 

(RNA interference) απαλείφουν τη φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 της Η3 κατά τη 

μίτωση. Αντίθετα υπερέκφρασή της προκαλεί φωσφορυλίωση της θρεονίνης 3 της Η3 

στη μεσόφαση (Dai, Sultan et al. 2005; Markaki, Christogianni et al. 2009). 

Επομένως η Haspin εμφανίζεται ως η κύρια μιτωτική κινάση που φωσφορυλιώνει την 

Η3Τ3 σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων. 

Η απουσία της Haspin οδηγεί σε αύξηση του μιτωτικού δείκτη. Τα κύτταρα 

συσσωρεύονται στην προμετάφαση ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση των 

κυττάρων που βρίσκονται στην ανάφαση. Ως αποτέλεσμα είναι η καθυστέρηση της 

έξόδου των κυττάρων από τη μίτωση (Dai, Sultan et al. 2005; Dai, Sullivan et al. 

2006; Markaki, Christogianni et al. 2009). Επίσης καθυστερεί την σύγκλιση των 

χρωμοσωμάτων αλλά στο τέλος το μεταφασικό πιάτο σχηματίζεται. Αυτή η 

κατάσταση που προσομοιάζει με μετάφαση συνεχίζεται για δυο ώρες, πριν τα 

χρωμοσώματα αρχίσουν να εγκαταλείπουν το μεταφασικό πιάτο (Dai, Kateneva et al. 

2009). 

 

Η φωσφορυλίωση των ιστονών μπορεί να ρυθμίζει τουλάχιστον τρεις μοριακές 

διαδικασίες. (1) Να οδηγεί σε φυσικοχημικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των νουκλεοσωμάτων κατά τη συμπύκνωση της χρωματίνης 
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ή των ιστονών με το DNA. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η φωσφορυλίωση στη 

σερίνη 10 της Η3 η οποία ενέχεται στην συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων στο 

Tetrahymena (Wei, Yu et al. 1999) και στην αλληλεπίδραση της ουράς της Η3 με το 

DNA αλλάζοντας πιθανόν το πακετάρισμα των νουκλεοσωμάτων (Sauve, Anderson 

et al. 1999). (2) Να δημιουργεί ή να καταργεί μια θέση πρόσδεσης για μια 

συνδεόμενη με ιστόνες πρωτεΐνη. Χαρακτηριστική περίπτωση δημιουργίας θέσης 

πρόσδεσης μετά από φωσφορυλίωση των ιστονών αποτελεί η σύνδεση των 14-3-3 

πρωτεϊνών με τη φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 10 Η3 (Η3S10ph). Η αλληλεπίδραση 

αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη της φωσφορικής ομάδας στην σερίνη 10 και παίζει 

ρόλο στη ρύθμιση της μεταγραφής (Macdonald, Welburn et al. 2005). (3) Να 

επηρεάζει τη δημιουργία ή τη λειτουργική συμπεριφορά άλλων ιστονικών 

τροποποιήσεων. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 της 

Η3 χρησιμεύει ως συστατικό του «μεθυλ/φωσφο» διακόπτη, ρυθμίζοντας την 

σύνδεση των ιστονών με τη χρωματίνη. Η σύνδεση της ετεροχρωματινικής πρωτεΐνης 

1 (ΗΡ1) σε πεπτίδια της Η3 ενισχύεται σημαντικά από την ύπαρξη τριμεθυλίωσης 

στη λυσίνη 9 της Η3 (Η3Κ9me3). Η φωσφορυλίωση της Η3S10 δίπλα από τη 

Η3Κ9me3 παρεμποδίζει την σύνδεση της ΗΡ1 και μπορεί να την εκδιώξει από την 

περικεντρομερική ετεροχρωματίνη στη διάρκεια της μίτωσης (Fischle, Tseng et al. 

2005; Hirota, Lipp et al. 2005). 

 

Παρόμοιοι μηχανισμοί ενδέχεται να ισχύουν και για τη φωσρορυλίωση της 

Η3Τ3. Έχει προταθεί ότι η φωσφορυλιωμένη Η3Τ3 ενδεχόμενα να συμμετέχει σε 

αλλαγές στο πακετάρισμα των νουκλεοσωμάτων (Georgatos, Markaki et al. 2009). 

Όπως και για τη φωσφορυλιωμένη Η3S10 (Hans and Dimitrov 2001) έτσι και για τη 

φωσφορυλιωμένη Η3Τ3 πιστεύεται ότι μπορεί να χρησιμεύει στο σημάδεμα των 

χρωμοσωμάτων που έχουν φτάσει επιτυχώς στη μίτωση (Markaki, Christogianni et al. 

2009). Υπάρχει ένας ικανός αριθμός δημοσιευμένων αποτελεσμάτων όπου φαίνεται 

ότι η φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 εμποδίζει την σύνδεση πρωτεϊνών με την Η3. Η 

απευθείας σύνδεση του αναστολέα του συμπλόκου απακετυλασών (ΙΝΗΑΤ) σε 

πεπτίδια της ουράς της Η3 παρεμποδίζεται in vitro από την προϋπάρχουσα 

φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 (Schneider, Bannister et al. 2004). Παρόμοια 

επίδραση έχουν και οι φωσφορυλιώσεις στη σερίνη 10 και τη θρεονίνη 11 της Η3 

όπως επίσης ικανές να εκτοπίσουν την ΙΝΗΑΤ είναι και οι πολλαπλές ακετυλιώσεις. 

Σε δυο παρόμοια in vitro παραδείγματα η σύνδεση της AIRE (autoimmune regulator 
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protein) και της συνδεόμενης με μεθυλοτρανσφεράσες πρωτεΐνης WDR5 στην ουρά 

της Η3 εκτοπίζεται είτε από τη μεθυλίωση στην αργινίνη 2 είτε από τη 

φωσφορυλίωση στη θρεονίνη 3 (Couture, Collazo et al. 2006; Koh, Kuo et al. 2008; 

Chignola, Gaetani et al. 2009).    

 

Η γειτνίαση της Η3Τ3 με τις θέσεις μεθυλίωσης στην αργινίνη 2 και τη λυσίνη 

4 οδηγούν στην υπόθεση ότι η φωσφορυλίωση της Η3Τ3 μπορεί να λειτουργεί με ένα 

μηχανισμό «μεθυλ/φωσφο» διακόπτη όπως η Η3Κ9/Η3S10 (Fischle, Wang et al. 

2003). Πράγματι σύνδεση της CHD1 (chromodomain helicase DNA binding protein 

1) στη μεθυλιωμένη λυσίνη 4 της Η3 ακυρώνεται in vitro από τη φωσφορυλιωμένη 

Η3Τ3 (Flanagan, Mi et al. 2005). Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν in vivo 

πειράματα τα οποία να αποδεικνύουν άμεσα την ιδέα αυτή, είναι αρκετά πιθανόν ότι 

η φωσφορυλίωση στην Η3Τ3 χρησιμεύει στην απομάκρυνση μεταγραφικών 

παραγόντων και παραγόντων που ρυθμίζουν τη χρωματίνη, από τα χρωμοσώματα 

κατά τη διάρκεια της μίτωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρέχεται ένα μέσο για 

την επανέναρξη του προγράμματος της γονιδιακής έκφρασης κατά τη διάρκεια της 

μίτωσης είτε για να αποκλείσει την συσσώρευση λαθών μετά από πολλαπλούς 

κυτταρικούς κύκλους είτε για να βοηθήσει στην εδραίωση νέων μεταγραφικών 

προφίλ στα κύτταρα που διαφοροποιούνται (Egli, Birkhoff et al. 2008).  

Έχει προταθεί ότι η φωσφορυλίωση της Η3 στη θρεονίνη 3 παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ενεργοποίηση της Aurora B στα κεντρομερή (Rosasco-Nitcher, Lan et al. 

2008). Στην περίπτωση αυτή η προσθήκη πεπτιδίου της Η3 στην ανενεργή 

ανασυνδυασμένη Aurora B/INCENP εμποδίζει την ενεργοποίηση της κινάσης από τη 

TD-60 (Telophase Disc 60)  και τους μικροσωληνίσκους in vitro. Η συγκεκριμένη 

αναστολή δεν πραγματοποιείται αν το πεπτίδιο της Η3 είναι φωσφορυλιωμένο στη 

θρεονίνη 3. Τέλος, ο ρόλος της μιτωτικής φωσφορυλίωσης της Η3Τ3 στην κυτταρική 

διαίρεση, αναδικνύεται σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη (Kelly, Ghenoiu et al.2010). 

Πιο συγκεκριμένα, η φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 στη θρεονίνη 3 αναγνωρίζεται 

από τον τομέα BIR της Survivin (η οποία είναι μέλος του chromosome passenger 

complex (CPC)). Η σύνδεση αυτή μεσολαβεί στην στρατολόγηση του CPC στα 

χρωμοσώματα με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της καταλυτικής υπομονάδας της 

Aurora B (εικόνα 36). Τροποποιήσεις στην ενεργότητα κινάσης της Haspin οδηγούν 

σε απενεργοποίηση της Aurora B και έχουν ως συνέπεια προβλήματα στην 
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εξαρτώμενη από την Aurora B συγκρότηση της μιτωτικής ατράκτου καθώς και 

αναστολή της επανασυγκρότησης του πυρήνα. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν 

ένα άμεσο κυτταρικό ρόλο της μιτωτικής φωσφορυλίωσης της Η3Τ3 η οποία 

μεταφράζεται από το CPC και διασφαλίζει την σωστή κυτταρική διαίρεση. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 36: Μοντέλο της αλληλεπίδρασης του CPC με τη χρωματίνη. Η 

φωσφορυλίωση της Η3Τ3 είναι αναγκαία για την ενεργοποιηση της Aurora B (Kelly, 

Ghenoiu et al. 2010). 
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