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"Ο,τι κερδίζει ο παρατηρητής δεν είναι το παρατηρούµενο αλλά η παρατήρηση" 

Νίκος Καρούζος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η κυτταρική γήρανση (senescence) συνιστά τη µόνιµη ανάσχεση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού παρά την παρουσία εξωτερικών µιτογόνων στο µέσο 

καλλιέργειας. Επαγώµενη είτε µέσω σταδιακής µείωσης του µήκους των τελοµερών 

µε ακόλουθη γενωµική αστάθεια, είτε µετά από επίδραση στρεσογόνων παραγόντων 

όπως παρουσία ογκογονιδίων ή οξειδωτικό στρες, η κυτταρική γήρανση συνιστά 

ουσιαστικά ένα εδραιωµένο σύστηµα αναφοράς και σύγκρισης για τη διερεύνηση 

µονοπατιών κυτταρικής σηµατοδότησης καθώς και µεταβολών που αφορούν στη 

λειτουργικότητα υποκυτταρικών οργανιδίων ιδιαίτερα σε παθολογικές καταστάσεις.  

 Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διατριβή χρησιµοποιώντας την κυτταρική 

γήρανση ανθρώπινων διπλοειδών ινοβλαστών ως σύστηµα αναφοράς, µελετά 

διεξοδικότερα δοµικές και βιοχηµικές αλλαγές στον πυρήνα του κυττάρου, 

σχετιζόµενες µε τις λαµίνες καθώς και µε τα ένζυµα που τις τροποποιούν στο 

καρβοξυτελικό τους άκρο και ιδιαίτερα την ενδοπρωτεάση Rce1 και τη 

µεθυλτρανσφεράση Icmt. Μελετώντας διεξοδικότερα το ρόλου των ενζύµων αυτών 

στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου η διατριβή οδηγήθηκε σε ευρήµατα τα οποία 

υποδεικνύουν ρυθµιστικό ρόλο για τη µεθυλτρανσφεράση στο µέσο της φάσης G1, µε 

τη λειτουργία του ενζύµου να συνιστά προϋπόθεση τόσο για την είσοδο του κυττάρου 

στη φάση S όσο και για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την περαίωσή της. 

Παράλληλα αναδείχθηκε νέος ρόλος των ενζύµων αναφορικά µε την ορθή διεξαγωγή 

και ολοκλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης (µίτωση), µε πληµµελή παρουσία των 

ενζύµων να οδηγεί σε αλλοίωση της δοµής του πυρήνα και σε φαινότυπους 

γενωµικής αστάθειας και κυτταρικής γήρανσης.  

 Η επίδραση των ενζύµων στο µεταίχµιο G2/M οφείλεται τουλάχιστον εν µέρει 

στην ολοκληρωµένη επεξεργασία της λαµίνης Β, καθώς αναδείξαµε πως 

καρβοξυτελικά µεταλλάγµατα της πρωτεΐνης µε αδυναµία µεταµεταφραστικής 

επεξεργασίας οδηγούν σε συγκέντρωση σε ενδοπυρηνικές εστίες στις οποίες 

συσσωρεύονται πρωτεΐνες απαραίτητες για την ορθή διεξαγωγή της µιτωτικής 

προόδου όπως η πρωτεΐνη των κεντροµεριδίων Cenp-F καθώς και η 

φωσφορυλιωµένη µορφή της ιστόνης 3, H3(ser10).  
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 Η ανάσχεση προόδου ή η απώλεια πιστότητας της µιτωτικής λειτουργίας 

κορυφώνεται σε περιπτώσεις πληµµελούς παρουσίας των δύο ενζύµων σε νεαρά 

κύτταρα, µε την αδυναµία ορθού σχηµατισµού της µιτωτικής ατράκτου, οδηγώντας 

το κύτταρο σε γηρασµένο φαινότυπο. 

 Περαιτέρω µελετήθηκε η ορθή λειτουργία της µηχανής µετα-µεταγραφικής 

επεξεργασίας των µεταγράφων τύπου ΙΙ (mRNAs) κατά τη γήρανση. Αναδείξαµε 

πληµµελή επεξεργασία των µεταγράφων τύπου ΙΙ διασυνδέοντας για πρώτη φορά τη 

λειτουργία αυτή µε τη φωσφορυλιωµένη µορφή της κινάσης ATR στη σερίνη 428  

και συσσώρευσή της στις εστίες εναλλακτικού µατίσµατος. Ο νέος αυτός ρόλος της 

ATR συνδέεται επίσης µε την ακεραιότητα του πυρηνικού πλέγµατος καθώς η 

ανακατανοµή της p-ATR(ser 428) που αναδείξαµε στα γηρασµένα κύτταρα, συνόδευε 

επίσης και την αλλοίωση της πυρηνικής λάµινας µετά από µειορρύθµιση των λαµινών 

µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA σε νεαρά κύτταρα. 
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ABSTRACT 

 

 The cellular aging (senescence) is a permanent arrest of cell proliferation 

despite the presence of external mitogens in the culture medium. Induced either by a 

gradual reduction in telomere length with subsequent genomic instability, or after 

effect of stress factors such as the presence of oncogenes or oxidative stress, cellular 

senescence is essentially a well-accepted system of reference for comparison in the 

investigation of cell signaling pathways as well as in the study of functional changes 

in subcellular organelle especially in pathological conditions.  

 In this context the present study by using senescence of human diploid 

fibroblasts as a reference system, we have investigated structural and biochemical 

changes in the cell nucleus associated with lamins and enzymes that modify them in 

the carboxyterminus and more specifically the endoprotease Rce1 and the 

methyltransferase Icmt. Looking in more detail the role of these enzymes in cell cycle 

progression, the dissertation led to findings that suggest a regulatory role for the 

methyltransferase in the middle of G1 phase of the cell cycle, with the functioning of 

the enzyme being a prerequisite for entry of the cell in S phase but also for the time 

required for its completion. Emerged alongside are new role of these enzymes in 

relation to the conduct and completion of cell division (mitosis), with inadequate 

presence of enzymes leading to lesions of the nuclear structure resulting in increased 

genomic instability and phenotypes resembling cellular senescence.  

 The effect of enzymes on the verge of G2 / M is at least partly attributed to 

integrated processing of lamin B and we brought that carboxyl mutant protein unable 

to post-translational processing lead to concentration in intranuclear foci sequestering 

proteins necessary for proper mitotic progression as the centromeric protein Cenp-F 

and the phosphorylated form of histone 3, H3(ser10). The loss of progress or fidelity 

of the mitotic function peaks where the presence of these enzymes is defective in 

young cells, resulting in the failure of proper formation of mitotic spindle, leading the 

cell to senescent-like phenotype.  

 Furthermore, we investigated the proper operation of the machinery for post-

translational processing of type II transcripts (mRNAs) in senescence. We found poor 

processing of type II transcripts and this function is linked for the first time with the 
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phosphorylated form of the ATR kinase at serine 428 and accumulation in RNA 

splicing speckles. This new role of ATR is also linked to the integrity of the nuclear 

lattice and the redistribution of p-ATR (ser 428) that we unveiled in senescent cells, 

also accompanied the misconfiguration of the nuclear envelope after downregulation 

of lamins with small interfering RNA in young cells. 
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  Β.11 Ανοσοκατακρήµνιση      51 
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  Β.12 Παροδικές διαµολύνσεις κυττάρων µε πλασµιδιακούς 

  φορείς έκφρασης µε χρήση λιποσωµάτων    52 

  Β.13 Μείωση των επιπέδων έκφρασης πρωτεϊνών  

  µε την µεθοδολογία του µικρού παρεµβαλλόµενου RNA 

  (RNA interference)       52 
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  Και επιτόπιος εντοπισµός πολυαδενυλιωµένων mRNAs 
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 της λαµίνης Β ως συνάρτηση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού  
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 Γ.2.1 Αναστολή της µεθυλτρανσφεράσης επιδρά στην πρόοδο 

 του κυτταρικού κύκλου τόσο κατά την µετάβαση από τη φάση G1 
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 Γ.5. Κατανοµή και δυναµική εκτοπικά εκφρασµένης λαµίνης Β1 

 σε γηρασµένα κύτταρα καθώς και σε νεαρά µετά από  
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 Γ.6. Η πρωτεάση Rce1 και η µεθυλτρανσφεράση Icmt ρυθµίζουν 
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 Γ.7 Πληµµελής παρουσία της Icmt και σε µικρότερο βαθµό της  

 Rce1 ευαισθητοποιεί το κύτταρο στη δράση παραγόντων  
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 µικρότερο βαθµό της ενδοπρωτεάσης Rce1 οδηγεί σε  

 διαταραχή της κυτταρικής διαίρεσης προκαλώντας  

 φαινότυπο γηρασµένου κυττάρου      114 

 Γ.10.2 Πρόκληση φαινοτύπου αναπαραγωγικής γηρανσης  

 16
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α.1. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (SENESCENCE) 

  Α.1.1. Προσδιορισµός της κυτταρικής γήρανσης  

 Τα περισσότερα φυσιολογικά κύτταρα έχουν πεπερασµένο εύρος ζωής σε 

συνήθεις συνθήκες καλλιέργειας in vitro το οποίο προσδιορίζεται µε τον αριθµό των 

αναδιπλασιασµών τις οποίες µπορεί να επιτελέσει ένα κυτταρικό στέλεχος. Ο αριθµός 

των αναδιπλασιασµών είναι συνάρτηση του κυτταρικού τύπου, της ηλικίας του δότη 

και των συνθηκών καλλιέργειας. Το φαινόµενο αυτό περιγράφηκε και 

προσδιορίστηκε αρχικά από τον Hayflick (Hayflick, 1965) και στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως πολλαπλασιαστική / αναπαραγωγική γήρανση (replicative senescence) 

και είναι γνωστό και ως “όριο Hayflick”. Η πραγµατοποίηση διαδοχικών 

διπλασιασµών των περισσοτέρων σωµατικών κυττάρων οδηγεί σε βράχυνση των 

τελοµερών µε αποτέλεσµα την είσοδο των κυττάρων σε φάση κρίσης ή αυξηµένου 

κυτταρικού θανάτου (Μ1) συνοδευόµενη από αναστολή του πολλαπλασιασµού για τα 

κύτταρα που επιβιώνουν σε αυτή τη φάση. Η καλλιέργεια µέσω αυτού του 

φαινοµένου εισέρχεται σε φάση πολλαπλασιαστικής/αναπαραγωγικής γήρανσης 

(replicative senescence) (Macieira-Coelho, 1988). Σε περίπτωση επίδρασης 

ογκογονιδίων ή πληµµελών µηχανισµών αναστολής του κυτταρικού κύκλου, τα 

εναποµείναντα κύτταρα εισέρχονται σε δεύτερη φάση κρίσης (Μ2) µε γενωµική 

αστάθεια και αυξηµένα ποσοστά κυτταρικού θανάτου (σχ. Α1). Κύτταρα τα οποία 

διαφεύγουν από αυτή τη φάση οδηγούνται προς τον µετασχηµατισµό (Wright et al., 

1989). Προσβολή του γενετικού υλικού από γενοτοξικούς παράγοντες όπως το 

οξειδωτικό στρες επιφέρει γήρανση η οποία ονοµάζεται πρόωρη γήρανση επαγώµενη 

από στρες (Stress induced premature senescence – SIPS). Περαιτέρω δε, έντονη 

διαρκής παρουσία µιτογόνων µηνυµάτων ως αποτέλεσµα δράσης προϊόντων 

ογκογονιδίων, µπορεί να οδηγήσει σε γήρανση (Oncogene-induced senescence) (Ben-

Porath and Weinberg, 2004; Campisi and d'Adda di Fagagna, 2007; Pazolli and 

Stewart, 2008). Η κυτταρική γήρανση (senescence) ουσιαστικά ορίζεται ως η µόνιµη 

ανάσχεση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, παρά την παρουσία µιτογόνων 

παραγόντων στο εξωτερικό περιβάλλον (Macieira-Coelho, 1988; Ben-Porath and 

Weinberg, 2004).  
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Σχήµα Α1. Οι διαρκείς διπλασιασµοί ακολουθούµενοι από κυτταρικές διαιρέσεις οδηγούν σε 

µείωση του µεγέθους των τελοµερών και είσοδο της καλλιέργειας σε φάση κρίσης (Μ1) και σε 

αναπαραγωγική γήρανση. Πληµµελής λειτουργία ανασταλτικών µηχανισµών του κυτταρικού 

κύκλου οδηγεί τα κύτταρα σε προσπάθεια πολλαπλασιασµού, αυξηµένη γενωµική αστάθεια, και 

µε συνοδή ενεργοποίηση της τελοµεράσης οδηγεί τα κύτταρα σε µετασχηµατισµό 

(τροποποιηµένο από (Blasco, 2005)). 
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 Α.1.2. Συστήµατα κυτταρικής γήρανσης και φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά  

 

Η κυτταρική γήρανση έχει µελετηθεί διεξοδικά σε ανθρώπινους ινοβλάστες, 

Το φαινόµενο αυτό όµως απαντάται και σε πληθώρα κυτταρικών τύπων όπως σε 

κύτταρα γλοίας (Ponten et al., 1983), κερατινοκύτταρα (Rheinwald et al., 2002) 

ενδοθηλιακά (Mueller et al., 1980) καθώς και σε λεµφοκύτταρα (Tice et al., 1979), 

ενώ έχει περιγραφεί και σε άλλα είδη. Αν και το κύριο χαρακτηριστικό είναι η µη 

αντιστρεπτή αναστολή του πολλαπλασιασµού, ο γηρασµένος φαινότυπος 

συνοδεύεται και από άλλα χαρακτηριστικά όπως αύξηση του κυτταρικού µεγέθους, 

διόγκωση του κυτταρικού πυρήνα, συγκερασµό των πυρηνίσκων, αύξηση του 

αριθµού των λυσοσσωµάτων κ.α (Cristofalo et al., 2004).  Παράλληλα µε την 

αδυναµία εισόδου της καλλιέργειας στη φάση S του κυτταρικού κύκλου, τα 

γηρασµένα κύτταρα παρουσιάζουν και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά συνυφασµένα µε 

την αυξηµένη παραγωγή ελευθέρων ριζών όπως:  

• συσσώρευση λιποφουσκίνης µε φθορισµό στην περιοχή των 360 – 

470 nm. Πρόκειται για συσσωµατώµατα οξειδωµένων παραπροϊόντων 

λιπαρών οξέων καθώς και RNA, DNA και βαρέων µετάλλων, µε 

τοξική δράση για το κύτταρο (Hohn et al., 2010),  

• µειωµένη δράση λυσοσσωµάτων και του πρωτεοσώµατος (Hohn et 

al., 2010), 

• σχηµατισµό εστιών υπέρπυκνης χρωµατίνης (Senescence – associated 

heterochromatic foci – SAHF) (Narita et al., 2003) 

• αυξηµένη ενεργότητα γαλακτοσιδάσης σε βέλτιστο pH 6.0, έναντι του 

φυσιολογικού βέλτιστου pH 4.0 (Dimri et al., 1995), 

• αυξηµένη παραγωγή και απελευθέρωση στο εξωκυττάριο µέσο 

µεταλλοπρωτεασών, ενζύµων δηλαδή τα οποία υδρολύουν πρωτεΐνες 

της εξωκυττάριας µήτρας (Millis et al., 1992). 

Αν και τα κύτταρα σε µία γηρασµένη καλλιέργεια χαρακτηρίζονται από την 

αδυναµία τους να εισέλθουν στη φάση διπλασιασµού του γενετικού υλικού (S), η 

µεταβολή αυτή σε επίπεδο καλλιέργειας επέρχεται σταδιακά. Σε κάθε φάση 
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ανάπτυξης της καλλιέργειας, ακόµη και αµέσως µετά την εγκαθίδρυσή της υπάρχει 

ένα µικρό ποσοστό γηρασµένων κυττάρων. Με τους συνεχείς αναδιπλασιασµούς, 

αυξάνει το ποσοστό των κυττάρων µε αυξηµένη διάρκεια κυτταρικού κύκλου, κυρίως 

λόγω της επιµήκυνσης της φάσης G1, καθώς και της ύπαρξης αυξηµένου αριθµού 

γηρασµένων κυττάρων (Cristofalo and Sharf, 1973).  Η µακρόχρονη παραµονή των 

γηρασµένων ινοβλαστών στην καλλιέργεια, ενισχύεται περαιτέρω και από την 

ιδιότητά τους να ανθίστανται στην απόπτωση (Chen et al., 2000; Hampel et al., 

2004). 

 

 Α. 1.3. ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

  

Α.1.3.α. Φάσεις του κυτταρικού κύκλου 

Η επιτυχής περαίωση του κυτταρικού κύκλου είναι συνυφασµένη µε την 

ολοκλήρωση δύο  διαδικασιών: της πιστής αντιγραφής του DNA (φάση S) µία µόνο 

φορά κατά τη διάρκεια του κύκλου και του ακριβούς διαχωρισµού των 

χρωµοσωµάτων στην επόµενη κυτταρική διαίρεση (M) (µίτωση για τα σωµατικά 

κύτταρα) αναπαράγοντας δύο όµοια κύτταρα. Η φάση της µίτωσης χωρίζεται αδρά σε 

πρόφαση, µετάφαση, ανάφαση, και τελόφαση ολοκληρώνοντας µε τη φάση της 

κυτοκίνησης, αν και λεπτοµερέστερος διαχωρισµός είναι απαραίτητος για να 

διακρίνει κανείς την οµαλή πρόοδο της µιτωτικής λειτουργίας (Pines and Rieder, 

2001). Το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών διαιρέσεων ονοµάζεται 

µεσόφαση. Οι φάσεις S και Μ διακόπτονται από δύο χρονικές περιόδους τις φάσεις 

G1 και G2 (σχ. Α2). Μετά την ολοκλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης, µπορεί να 

µεσολαβήσει µία χρονική περίοδος εξόδου από τον κύκλο, η φάση σίγασης (Go – 

quiescence) η διάρκεια της οποίας προσδιορίζεται από τον κυτταρικό τύπο και το 

ιστικό περιβάλλον. Στα συνήθη συστήµατα κυτταροκαλλιεργειών όπου τα κύτταρα 

βρίσκονται υπό την επίδραση µιτογόνων παραγόντων, η φάση αυτής είναι βραχείας 

διάρκειας και για να αυξηθεί το ποσοστό των κυττάρων σε αυτή, απαιτείται η 

αφαίρεση του ορρού και η διατήρηση της καλλιέργειας σε συνθήκες πλήρους 

ταπητίου. Η στενή κυτταρική επαφή σηµατοδοτεί την έξοδο από τον κυτταρικό 

κύκλο ιδιαίτερα στα µη µετασχηµατισµένα κύτταρα (το φαινόµενο ονοµάζεται 

αναστολή λόγω επαφής – contact inhibition). H αναστολή του πολλαπλασιασµού 
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κατά τη φάση της σίγασης, αναιρείται µετά την ανακαλλιέργεια τους και µε την 

προσθήκη ορρού στο µέσο καλλιέργειας. Σε αντίθεση µε τη φάση σίγασης (Go), η 

γήρανση συνιστά µη αντιστρεπτή µεταβολή σε συνήθεις συνθήκες καλλιέργειας. Τα 

κύτταρα σε µία γηρασµένη καλλιέργεια βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη φάση G1 µε 

διπλοειδές γένωµα (2Ν), παρατηρείται όµως και ένα ποσοστό κυττάρων το οποίο 

µετά τον διπλασιασµό του γενετικού υλικού και ενώ παρέµεινε για ένα διάστηµα σε 

τετραπλοειδή κατάσταση στη φάση G2, παρακάµπτοντας τη µίτωση επανήλθε στη 

φάση G1 (ενδοδιπλασιασµός, 4Ν γενετικό υλικό). 

 

 

Σχήµα Α2. Η επιτυχής ολοκλήρωση του κυτταρικού κύκλου επιτυγχάνεται µε τη 

συγχρονισµένη δράση συµπλόκων κυκλινών µε κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες. Η αντιστρεπτή 

έξοδος του κυττάρου από τον κύκλο χαρακτηρίζεται ως φάση σίγασης (Go – quiescence), ενώ η 

µη αντιστρεπτή ως γήρανση. (τροποποιηµένο από (Pines and Rieder, 2001)). 

 

Α. 1.3.β. Ρύθµιση της προόδου του κυτταρικού κύκλου 

Η προώθηση του κυττάρου στον κύκλο ενορχηστρώνεται από τη δράση των 

κυκλινών (cyclins), µορίων δηλαδή τα επίπεδα των οποίων µεταβάλλονται ως 

συνάρτηση της φάσης του κύκλου. Οι κυκλίνες σχηµατίζουν σύµπλοκα µε κινάσες οι 
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οποίες ονοµάζονται κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες (cyclin dependent kinases - CDKs) 

τη δράση των οποίων και ρυθµίζουν στην ανάλογη φάση του κύκλου. Οι βασικότερες 

κινάσες αυτού του τύπου στις αντίστοιχες φάσεις του κύκλου είναι οι ακόλουθες: 

• CDK4, CDK6: σχηµατίζουν ενεργά σύµπλοκα µε την κυκλίνη D και 

παρουσιάζουν µέγιστο ενεργότητας κατά την φάσης G1 του 

κυτταρικού κύκλου) 

• CDK2 σχηµατίζει ενεργά σύµπλοκα µε την κυκλίνη Ε (όψιµη φάση 

G1 και φάση S) και την κυκλίνη Α (φάση S),  

• CDK1: συµπλέκεται µε τις κυκλίνες Α και Β (G2 και M)  

Σε αντίθεση µε τις κυκλίνες, τα επίπεδα των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών 

παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου. Μία αδρή περιγραφή της 

µεταβολής των κυκλινών κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και των 

κυκλινοεξαρτώµενων κινασών (CDKs) µε τις οποίες συνδέονται δίνεται στον Πίνακα 

Α1 και στο σχήµα Α2.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 

ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΚΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΑΣΕΣ 

ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

 

CDK ΚΥΚΛΙΝΗ ΦΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ 

CDK4 Κυκλίνη D1, D2, D3 G1 

CDK6 Κυκλίνη D1, D2, D3 G1 

CDK2 Κυκλίνη Ε G1/S (στάδιο µετάβασης) 

CDK2 Κυκλίνη Α S 

CDK1 (cdc2) Κυκλίνη Α G2/M (στάδιο µετάβασης) 

CDK1 (cdc2) Κυκλίνη Β Μ (ΜΙΤΩΣΗ) 

CDK7 Κυκλίνη Η CAK (καθ΄όλη τη 

διάρκεια του κύκλου) 
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Η πρόοδος του κυττάρου στον κύκλο όµως είναι και άµµεση συνάρτηση του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης και ως εκ τούτου, επίδραση επιβλαβών παραγόντων 

ιδιαίτερα αυτών που επιφέρουν γενοτοξικές επιπτώσεις ενεργοποιούν µηχανισµούς 

αναστολής της προόδου του. Κοµβικό ρόλο σε αυτούς τους ανασταλτικούς 

µηχανισµούς κατέχουν οι αναστολείς των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών p21cip/waf1, 

p16INK4A, η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος pRb και η πρωτεΐνη p53 (σχ. 3) 

(Hengst et al., 1998; Eastman, 2004). 

 

 

 

 

Σχήµα Α3. Σύγκριση βασικών σηµατοδοτικών µονοπατιών επαγωγής κυτταρικής γήρανσης 

σε ανθρώπινα κύτταρα και σε κύτταρα ποντικού. Ποικίλες αιτίες όπως οι συνθήκες 

καλλιέργειας, η δράση ογκογονιδίων και οι διαρκείς αναδιπλασιασµοί, επάγουν κυτταρική 

γήρανση. Ενισχυτικό ρόλο στην πρόωρη γήρανση διαδραµατίζουν οι ελεύθερες ρίζες (reactive 

oxygen species – ROS), παραγωγή των οποίων µέσω συνθηκών υπεροξίας επηρρεάζει 

εντονότερα τα κύτταρα ποντικού. Κοµβικό ρόλο στη γήρανση των ανθρωπίνων κυττάρων 

διαδραµατίζει ο άξονας p53/p21WAF1 σε συνδυασµό ή ξεχωριστά από τον άξονα 

ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΑΑ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΑΑ  

ΟΟΓΓΚΚΟΟΓΓΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ    
RRAASS  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΒΡΡΑΑΧΧΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  
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p16ΙΝΚ4α/pRb. Στα κύτταρα ποντικού η γήρανση επιτυγχάνεται κυρίως µε την ενεργοποίηση 

του άξονα p16ΙΝΚ4α/pRb. 

 

Α.1.3.γ. Αλλαγές στον κυτταρικό κύκλο κατά τη γήρανση 

Η διαδικασία εισόδου του κυττάρου στη γήρανση και ακολούθως η µόνιµη 

παραµονή του στη φάση αυτή διαµεσολαβούνται κυρίως από τη λειτουργία της 

πρωτεΐνης p53 η οποία ρυθµίζει τη µεταγραφή του γονιδίου της πρωτεΐνης p21cip/waf1. 

Η πρωτεΐνη p21 αναστέλει την ενεργότητα του συµπλόκου της κυκλίνης Ε µε την 

κυκλινοεξαρτώµενη κινάση Cdk2 (Cyclin E/Cdk2). Ενα βασικό υπόστρωµα το οποίο 

φωσφορυλιώνεται από το σύµπλοκο αυτό είναι η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος 

(pRb). H πρωτεΐνη pRb όταν παραµένει σε υποφωσφορυλιωµένη κατάσταση, 

ελαττώνει την ενεργότητα µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας του E2F, υπό 

τον έλεγχο των οποίων βρίσκεται η έκφραση γονιδίων που προωθούν τον κυτταρικό 

κύκλο όπως κυκλίνη Α, c-myc, PCNA, RanGap κ.α. . Σε δεύτερο χρόνο αυξάνονται 

τα επίπεδα αναστολέων κυκλινοεξαρτώµενων κινασών της οικογένειας ΙΝΚ4 µε 

συνηθέστερη δράση αυτή της πρωτεΐνης p16INK4A, µε αποτέλεσµα την αναστολή 

της φωσφορυλίωση της pRb και την αδυναµία του κυττάρου να προωθηθεί 

ξεπερνώντας τον φραγµό στο τέλος της φάσης G1 του κυτταρικού κύκλου το οποίο

στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως σηµείο περιορισµού (Restriction point, R-point), 

ώστε να εισέλθει στη φάση S του κύκλου

 

 διπλασιάζοντας το γενετικό του υλικό 

(Stein and Dulic, 1995). Παρά το γεγονός ότι στα γηρασµένα κύτταρα παρατηρείται ο 

σχηµατισµός συµπλόκων των κυκλινών D και E µε την κινάση CDK2, η ενεργότητα 

των συµπλόκων αυτών είναι πολύ χαµηλή (Dulic et al., 1993) (σχ. Α4). Η κυτταρική 

γήρανση µπορεί να επέλθει ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης δράσης ογκογονιδίων 

τόσο σε in vitro (Serrano et al., 1997) όσο και σε in vivo συστήµατα (Ben-Porath and 

Weinberg, 2004; Sarkisian et al., 2007). Η αυξανόµενη παρουσία τέτοιων κυτταρικών 

τύπων (senescent) σε προκαρκινικές καταστάσεις (Collado et al., 2005) καθώς επίσης 

και σε συστήµατα διαγονιδιακών ποντικών (Schmitt et al., 2002) έχει ενισχύσει τη 

θεώρηση της κυτταρικής γήρανσης ως ενός µηχανισµού ανάδρασης προς αποφυγή 

του µετασχηµατισµού του κυττάρου και του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασµού ο 

οποίος οδηγεί τελικά στη νεοπλασία.  
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Α.    ΝΕΑΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Β.  ΓΗΡΑΣΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Σχήµα Α4.  Μεταβολές ρυθµιστικών µορίων του κυτταρικου κύκλου κατά τη γήρανση 

µε χαρακτηριστικό στοιχείο την απενεργοποίηση των συµπλόκων κυκλινών/κινασών της φάσης 

G1 (τροποποιηµένο από (Hutchison C., 2001). 
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 Α.2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ 

 

Συνήθης αιτία εισόδου των ανθρωπίνων κυττάρων σε φάση αναπαραγωγικής 

γήρανσης in vitro (replicative senescence) ιδιαίτερα στα ανθρώπινα κύτταρα είναι η 

βράχυνση των τελοµερών µετά από κάθε κύκλο αντιγραφής του γενετικού υλικού 

(Olovnikov, 1973; Harley et al., 1990). Τα τελοµερή συνιστώνται από µικρές 

επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες (TTAGGG για τα ανθρώπινα κύτταρα). Η 

προσθήκη των αλληλουχιών αυτών γίνεται µε τη δράση µιας αντίστροφης 

µεταγραφάσης της τελοµεράσης, αλλά και µε τη χρήση εναλλακτικού µηχανισµού ο 

οποίος επιτυγχάνει αναπλήρωση των τελοµεριδίων µε µηχανισµούς επιδιόρθωσης 

DNA (Bryan et al., 1995; Bryan et al., 1997) (ALT – Alternative Lengthening of 

Telomeres).  

Η τελοµεράση είναι το ένζυµο µε ιδιότητες αντίστροφης µεταγραφάσης, το 

οποίο χρησιµοποιώντας ως εκµαγείο ένα µόριο µη κωδικεύοντος RNA συνθέτει από 

αυτό επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες DNA αναπληρώνοντας την απώλεια του 

γενετικού υλικού στα άκρα των χρωµοσωµάτων σε κάθε κύκλο διπλασιασµού του 

γενετικού υλικού. Τα φυσιολογικά σωµατικά κύτταρα όπως οι ινοβλάστες, τα 

κερατινοκύτταρα, τα χονδροκύτταρα και άλλοι κυτταρικοί τύποι, παρουσιάζουν πολύ 

χαµηλή ενεργότητα τελοµεράσης. Τα καρκινικά κύτταρα συνήθως έχουν υψηλή 

έκφραση και ενεργότητα τελοµεράσης. Η ιδιότητά τους αυτή συνεισφέρει σηµαντικά 

στη δυνατότητα των κυττάρων αυτών να πολλαπλασιάζονται συνεχώς (Harley and 

Villeponteau, 1995). 

Η ακεραιότητά των τελοµερών διαφυλάσσεται µε την παρουσία πρωτεϊνών 

που συνδέονται µε αυτά, αποτρέποντας συντήξεις µεταξύ τελοµερών ή και 

αποικοδόµησή τους από νουκλεάσες / ένζυµα µηχανισµού επιδόρθωσης βλαβών του 

DNA (Campisi and d'Adda di Fagagna, 2007). Η ακριβής δοµή των τελοµερών δεν 

είναι γνωστή, εικάζεται όµως πως δοµούνται µε αναστόµωση του άκρου των 

χρωµοσωµάτων και εκτεταµµένη σπειροειδή κατασκευή η οποία επικαλύπτεται από 

πρωτεϊνικό κάλυµµα απολήγοντας σε δοµή t-φουρκέτας  (Griffith et al., 1999) (σχ. 

Α5). ∆υσλειτουργία των τελοµερών είτε λόγω βράχυνσης µέσω δεισλειτουργίας των 

πρωτεΐνών οι οποίες επικαλύπτουν το χρωµοσωµικό άκρο επάγει σηµατοδοτικά 

µονοπάτια τα οποία ρυθµίζουν την απόκριση του κυττάρου σε περιπτώσεις βλάβης 
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του DNA και είσοδο σε φάση γήρανσης (Bakkenist et al., 2004; Herbig et al., 2004). 

Αν και η έκταση της βλάβης στο γενετικό υλικό φαίνεται να είναι καθοριστικός όρος, 

δεν είναι αποσαφηνισµένο πως το κύτταρο επιλέγει ανάµεσα σε µία παροδική 

αναστολή του πολλαπλασιασµού και σε µία µόνιµη, όπως συµβαίνει στην περίπτωση 

των γηρασµένων κυττάρων (Herbig et al., 2004). Πλήθος πρωτεϊνών συµµετέχουν 

στα σηµατοδοτικά µονοπάτια απόκρισης µετά από βλάβη στο γενετικό υλικό. 

Κυριότερες από αυτές είναι η µεταλλαγµένη κινάση στο σύνδροµο Αταξίας-

Τελαγγειεκτασίας (ATM), η Chk2, πρωτεΐνες µε ρόλο προσαρµογέα όπως η 53BP1 η 

οποία δεσµεύει την πρωτεϊνη p53, η φωσφορυλιωµένη  ισοµορφή της ιστόνης Η2ΑX, 

γ-H2AX (Rogakou et al., 1998) κ.α. Αρκετές από τις πρωτείνες αυτές εδράζουν στα 

σηµεία πρόκλησης βλάβης του DNA (π.χ. Chk2, γ-H2AX), ο αριθµός των οποίων 

αυξάνει κατά την κυτταρική γήρανση. Σε περιπτώσεις γήρανσης επαγώµενης µέσω 

βράχυνσης των τελοµερών, σε αρκετές από αυτές τις εστίες βλάβης DNA 

εντοπίζονται τελοµερίδια, συνδέοντας την αποκάλυψη των χρωµοσωµικών άκρων µε 

τον καταρράκτη σηµατοδότησης σε περιπτώσεις βλάβης του DNA (d'Adda di 

Fagagna et al., 2003). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ 

        

Σχήµα Α5. Θεωρητικό πρότυπο οργάνωσης της δοµής των τελοµερών. Η 

αναστόµωση των άκρων υποβοηθείται και σταθεροποιείται µε την ύπαρξη πρωτεϊνών 

συνδεδεµένων µε αυτά (TRF1/2) (τροποποιηµένο από (Gilson and Geli, 2007)). 
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Η γήρανση µέσω βράχυνσης τελοµερών αφορά κυρίως σε συστήµατα 

ανθρωπίνων κυττάρων καθώς σε κύτταρα ποντικού, η τελοµεράση εκφράζεται 

κανονικά σε εµβρυικούς ινοβλάστες στην καλλιέργεια και το µέγεθος των τελοµερών 

παραµένει µεγάλο σε αυτά τα κύτταρα (Martin-Rivera et al., 1998). Παρά ταύτα, τα 

κύτταρα του ποντικού διάγουν βραχύτερο βίο στην καλλιέργεια και εισέρχοντα σε 

κρίση και φάση γήρανσης ταχύτερα. Μία βασική διαφορά σε σχέση µε τα ανθρώπινα 

έιναι η ευαισθησία τους σε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Σε συνήθεις συνθήκες 

καλλιέργειας η συγκέντρωση οξυγόνου ανέρχεται στο 20% (υπεροξία) και η 

παράµετρος αυτή από µόνη της αποτελεί πρόσθετο στρες και προκαλεί βλάβες στο 

DNA. Καλλιέργεια των κυττάρων του ποντικού σε συνθήκες χαµηλού οξυγόνου  

αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των διπλασιασµών τους (Parrinello et al., 2003). Αν 

και η εµπλοκή των πρωτεϊνών p53 και p16 είναι κοµβική για τη γήρανση των 

περισσοτέρων κυτταρικών τύπων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα κύτταρα 

εισέρχονται σε αυτή τη φάση ανεξάρτητα από τα σηµατοδοτκά µονοπάτια των 

πρωτεϊνών αυτών (Michaloglou et al., 2005). 
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ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

 

Σχήµα Α6.  Αιτίες και βασικά σηµατοδοτικά µονοπάτια εισαγωγής σε κυτταρική 

γήρανση. Η γήρανση τελικά συνιστά φαινοτυπική κατάληξη ως αποτέλεσµα επιβλαβούς 

επίδρασης παραγόντων είτε άµµεσα γενοτοξικών (ακτινοβολία) είτε ως αποτέλεσµα 

µεταβολικού στρες. 
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Α.3. ΓΗΡΑΝΣΗ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΓΚΟΓΟΝΙ∆ΙΑ 

 

Τα ογκογονίδια συνιστούν µεταλλαγµένες µορφές φυσιολογικών γονιδίων, οι 

οποίες προσδίδουν στο πρωτεϊνικό προιόν ιδιότητες οι οποίες ενδέχεται να 

οδηγήσουν το κύτταρο σε µετασχηµατισµό, δηλαδή αδιάλειπτη δυνατότητα 

διπλασιασµού. Τα φυσιολογικά κύτταρα αποκρίνονται στη λειτουργία τέτοιων 

γονιδίων µε είσοδο σε κυτταρική γήρανση (σχ. Α6). Το φαινόµενο αυτό 

παρατηρήθηκε αρχικά µετά από διαµόλυνση κυττάρων µε τη µεταλλαγµένη µορφή 

του γονιδίου της πρωτεΐνης Ras, η οποία υδρολύει GTP (Ras GTPase) (Serrano et al., 

1997). Στη συνέχεια, όµοια απόκριση παρατηρήθηκε και σε άλλα συστήµατα, όπως 

µε τη χρήση µεταλλαγµένων µορφών των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις 

πρωτεΐνες RAF, MEK, MOS και B-Raf (Lin et al., 1998; Zhu et al., 1998; 

Michaloglou et al., 2005). 

Καθώς η δράση τέτοιων µεταλαγµάτων είναι συνυφασµένη µε την 

αδιάλληπτη παρουσία µιτογόνων µηνυµάτων, η κυτταρική γήρανση λειτουργεί 

αντισταθµιστικά, αποτρέποντας την εκτροπή προς τον µετασχηµατισµό και τη 

δηµιουργία νεοπλασµάτων. Προς αυτή τη θεώρηση συνηγορούν οι παρατηρήσεις πως 

η διατήρηση κυττάρων σε καλλιεργητικό µέσο χωρίς ορρό (µείωση του φαινοµένου 

υπερβολικής παρουσίας µιτογόνων µηνυµάτων), οδηγεί σε αποφυγή του φαινοµένου 

της γήρανσης (Mathon et al., 2001; Tang et al., 2001; Woo and Poon, 2004). Το 

ερώτηµα του αν η γήρανση η οποία επάγεται από τη δράση ογκογονιδίων είναι 

τελείως διαφορετική από αυτή που παρατηρείται ως αποτέλεσµα διαταραχών στη 

δοµή της χρωµατίνης / βράχυνσης τελοµερών δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση, φαίνεται 

όµως πως αν µη τι άλλο υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες. Για παράδειγµα η 

ογκογονική µορφή του RAS επάγει γήρανση µέσω της υπερέκφρασης του αναστολέα 

p16, καθώς και τον σχηµατισµό των εστιών υπέρπυκνης χρωµατίνης (Senescence – 

associated heterochromatic foci –SAHF) (Narita et al., 2003; Zhang et al., 2005). 

Περαιτέρω δε, αν και η επαγωγή της γήρανσης µέσω της δράσης των ογκογονιδίων 

δεν προκαλεί απαραίτητα βράχυνση των τελοµερών, επάγει σηµατοδοτικά µονοπάτια 

τα οποία αφορούν σε απόκριση µετά από βλάβη στο DNA. Οι βλάβες αυτές 

προέρχονται συχνά από σφάλµατα κατά τον διπλασιασµό του DNA. Η απόκριση 

αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς η παράκαµψη της γήρανσης οδηγεί σε 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό και ογκογενή µετασχηµατισµό (Bartkova et al., 2006; 
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Di Micco et al., 2006). Στα ποντίκια, η συνεχής παρουσία µιτογόνων µηνυµάτων ή 

απώλεια της ογκοκατασταλτικής πρωτεϊνης PTEN (Phosphatase and Tensin homolog) 

η οποία καταλύει την αποφωσφορυλίωση της τριφωσφορικής φωσφατυδιλινοσιτόλης 

(PIP3) ελέγχοντας µε αυτό τον τρόπο την ενεργότητα του µονοπατιού της κινάσης 

PI3K δηµιουργεί προϋποθέσεις µετασηχµατισµού. Η πρόκληση όγκων όµως τελικά 

απαιτεί την υπαρξη περισσοτέρων αλλοιώσεων όπως την απώλεια των πρωτεϊνών 

p53 ή της p16. Τέτοιες απώλειες αποτρέπουν την είσοδο στη γήρανση και δύνανται 

να αναστρέψουν και τον γηρασµένο φαινότυπο σε κάποιες περιπτώσεις (Collado et 

al., 2005; Lazzerini Denchi et al., 2005) 

Η γήρανση εδραιώνεται µέσω των ογκοκατασταλτικών µονοπατιών  της p53 

και του διαύλου p16-pRb (σχ. Α4, σχ. Α6) Τα µονοπάτια αυτά αλληλεπιδρούν, 

δύνανται όµως να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα για την αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου. Σε γενικές γραµµές παρουσιάζουν ειδίκευση ως προς τον κυτταρικό τύπο και 

παρά το γεγονός πως η γήρανση σηµατοδοτείται από την ενεργοποίησή τους, 

υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για επαγωγή του φαινοµένου χωρίς την 

εµφανή διαµεσολάβηση αυτών των ρυθµιστικών µονοπατιών (Olsen et al., 2002; 

Michaloglou et al., 2005). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως το µονοπάτι p16-pRb είναι 

ουσιώδες για τον σχηµατισµό  εστιών υπέρπυκνης χρωµατίνης (SAHF) (Narita et al., 

2003). Για την ανάπτυξη των εστιών αυτών απαιτούνται αρκετές ηµέρες παραµονής 

γηρασµένων κυττάρων στην καλλιέργεια, και ο σχηµατισµός τους διαµεσολαβείται 

από τις πρωτεΐνες HIRA (Histone repressor), ASF1a (anti-silencing function – 1a) και 

πρωτεϊνών της ετεροχρωµατίνης HP1 (Zhang et al., 2005). Στο τέλος, κάθε εστία 

SAHF περιέχει τµήµα ενός χρωµοσώµατος πρακτικά δίχως συνδετική ιστόνη Η1, ενώ 

είναι περιοχή της χρωµατίνης εµπλουτισµένη στην ισοµορφή των ιστονών macroH2A 

και των ετεροχρωµατινικών πρωτεϊνών HP1. Αν και για τον σχηµατισµό των εστιών 

αυτών απαιτείται η λειτουργία του άξονα p16-pRb, µετά την εδραίωσή τους η 

παρουσία των πρωτεϊνών αυτών δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των εστιών. 

Τα ευρήµατα των εργασιών αυτών υποστηρίζουν τη θεώρηση πως το µονοπάτι p16-

pRb µπορεί να εδραιώσει αυτό-διατηρούµενες δοµές υπέρπυκνης χρωµατίνης οι 

οποίες προκύπτουν από την ικανότητα της πρωτεϊνης του ρετινοβλαστώµατος να 

αλληλεπιδρά µε ένζυµα τροποποίησης των ιστονών µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

µεταγραφικά κατεσταλµένης χρωµατίνης (Zhang et al., 2007a). 
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 Α.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ IN VIVO  

 

Τα γηρασµένα κύτταρα παρουσιάζουν εξεσηµασµένες µεταβολές στο 

πρότυπο της γονιδιακής τους έκφρασης οι οποίες είναι συνυφασµένες µε την ελλειπή 

απόκριση του κυττάρου σε µιτογόνα ερεθίσµατα (Shelton et al., 1999; Mason et al., 

2004). Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται αρχική ενεργοποίηση 

µονοπατιών συνδεδεµένων µε ενεργοποίηση υποδοχέων αυξητικών παραγόντων, τα 

χαµηλά επίπεδα έκφρασης γονιδίων όπως του c-fos (συστατικό στοιχείο του 

µεταγραφικού παράγοντα ΑΡ-1) (Riabowol et al., 1992), καθώς και η ασθενής 

πρόσδεση µεταγραφικών παραγόντων στο DNA ακόµη και µετά την επαγωγή τους 

µέσω της έκφρασης του ογκογονιδίου του Η-Ras (Rose et al., 1992), οδηγούν σε 

αδυναµία εισόδου στη φάση S του κυτταρικού κύκλου.  

Οι δύο κυριότεροι αναστολείς του κυτταρικού κύκλου των οποίων τα επίπεδα 

αυξάνουν σηµαντικά κατά την κυτταρική γήρανση είναι οι αναστολείς των 

κυκλινοεαρτώµενων κινασών (CDK Inhibitors) p21Cip/WAF1 και p16 (ή αλλιώς 

CDKN2 ή p16INK4A) (σχ. 5) (Krtolica et al., 2001; Braig and Schmitt, 2006). Οι 

συγκεκριµένοι αναστολείς συνιστούν κύρια στοιχεία στα ογκοκατασταλτικά 

σηµατοδοτικά µονοπάτια τα οποίο ρυθµίζονται από την πρωτεΐνη p53 και την 

πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος pRb. Οι πρωτεΐνες αυτές ρυθµίζουν την έκφραση 

γονιδίων τα οποία εµπλέκονται στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και πολύ συχνά 

σε περιπτώσεις νεοπλασίας τα µονοπάτια αυτά είναι διαταραγµένα (Sherr and 

McCormick, 2002). 

Το χαρακτηριστικό των φυσιολογικών κυττάρων να µπορούν να εισέλθουν σε 

φάση γήρανσης µετά από εκτοπική έκφραση ογκογονιδίων όπως η µεταλλαγµένη 

µορφή της µονοµερούς GTPase Ras (Serrano et al., 1997), ή της κινάσης B-Raf (Zhu 

et al., 1998) οδήγησε στην υπόθεση πως η πολλαπλασιαστική γήρανση λειτουργεί ως 

µηχανισµός αποτροπής ογκογένεσης (Mooi and Peeper, 2006). Παρατηρήσεις όµως 

οι οποίες συνδέουν το γηρασµένο φαινότυπο µε καταστάσεις αλλοίωσης και 

εφκυλισµού του ιστικού µικροπεριβάλλοντος (Krtolica et al., 2001; Krtolica and 

Campisi, 2002; Parrinello et al., 2005), επέφεραν την αναθεώρηση του γηρασµένου 

φαινότυπου ως µία κατάσταση βραχυπρόθεσµης ωφέλειας του οργανισµού µε 

µεσοµακροπρόθεσµες επιβλαβείς συνέπειες (Coppe et al., 2010) (σχ. Α6).  
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  Οι αναφορές σχετικά µε την ύπαρξη πολλαπλασιαστικά γηρασµένων 

κυττάρων in vivo, εγείρουν το ερώτηµα της προέλευσής τους. Πρόσφατα δεδοµένα 

από µοντέλα ποντικών δείχνουν πως γηραµένα κύτταρα in vivo προερχόµενα από 

επαγωγή του µονοπατιού της p53, δύνανται να αποµακρυνθούν από τον ιστό µέσω 

του ανοσοποιητικού συστήµατος (Ventura et al., 2007). ∆εν είναι σαφές µε ποιο 

µηχανισµό το ανοσοποιητικό αναγνωρίζει τα γηρασµένα ως ξένο σώµα και 

ενεργοποιεί µηχανισµούς καταστροφής τους, ούτε είναι σαφείς οι µηχανισµοί αν και 

δεν µπορεί να εξαιρεθεί ο πρόσφατα αναγνωρισµένος µηχανισµός της εγκόλπωσης 

ολόκληρων κυττάρων από γειτονικά και της ακόλουθης καταστροφής τους µε 

αυτοφαγία (Le Bot, 2007; Overholtzer et al., 2007).  

Σε συνάρτηση αυτών των ερωτηµάτων, δεν είναι σαφές αν τα υπάρχοντα 

γηρασµένα κύτταρα στο ιστό που ανιχνεύονται για παράδειγµα σε χρόνιες 

εκφυλιστικές καταστάσεις όπως αθηροσκλήρωση και οστεοαρθρίτιδια (Chang and 

Harley, 1995; Vasile et al., 2001; Price et al., 2002), προνεοπλασµατικές καταστάσεις 

(Collado et al., 2005; Michaloglou et al., 2005) και υπερπλασίες (Castro et al., 2003) 

έχουν διαφύγει αυτό τον µηχανισµό ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως ενώ γηρασµένα κύτταρα ανιχνεύονται σε 

προνεοπλασµατικές καταστάσεις, δεν ανιχνεύονται σε κακοήθεις όγκους.  

Πέραν της σχέσης της πολλαπλασιαστικής γήρανσης µε την ογκογένεση, ο 

ρόλος της in vitro γήρανσης στην ηλικίωση, έχει υποστηριχτεί από λιγότερες 

αναφορές και η παρουσία τέτοιων κυτταρικών τύπων είναι συνδεδεµένη µε 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις, συνήθως ηλικιοεξαρτώµενες (Dimri et al., 1995; Mendez et 

al., 1998; Severino et al., 2000; Minamino et al., 2002; Price et al., 2002).  
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ΣΧΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ – ΑΛΟΙΩΣΗΣ ΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Σχήµα Α6.  Αρχική αλοίωση του ιστικού περιβάλλοντος (τραυµατισµοί, χηµικοί 

µεταλαξογόνοι παράγοντες) προκαλούν φλεγµονώδη απόκριση του ιστού συνοδευόµενη από 

χρόνια έκλυση κυτοκινών. Παρατεταµένη κατάσταση φλεγµονής µε εκχυµώσεις προερχόµενες 

από νεκρά κύτταρα, οδηγεί γειτονικά υγιή κύτταρα σε κατάσταση γήρανσης. Προϊόντος του 

χρόνου, τα γηρασµένα κύτταρα εκλύουν µε τη σειρά τους επιβλαβή µακροµόρια όπως 

κυτοκίνες, µεταλλοπρωτεάσες, µε αποτέλεσµα νa υποβοηθούν την µετεξέλιξη υπαρχόντων 

γειτονικών µετασχηµατισµένων κυττάρων σε καρκινικά. Τελικά η κυτταρική γήρανση ενώ 

βραχυπρόθεσµα είναι προστατευτική για τον ιστό, µακροπρόθεσµα υποβοηθά την πρόοδο 

ιστικών αλλοιώσεων. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΗΡΑΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 Ο όρος «Κυτταρική γήρανση» (Senescence), χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

κύτταρα τα οποία έχουν πάψει να διαιρούνται αφού προηγουµένως 

πραγµατοποίησαν έναν αριθµό κυτταρικών διαιρέσεων ο οποίος για συνήθεις 

συνθήκες καλλιέργειας είναι σχετικά σταθερός για ένα κυτταρικό στέλεχος 

(Hayflick, 1965). 

 ∆υσλειτουργικά βραχέα τελοµερίδια επάγουν κυτταρική γήρανση µέσω του 

µονοπατιου της πρωτεΐνης p53 (Harley et al., 1990; Bodnar et al., 1998).  

 Επαγωγή κυτταρικής γήρανσης µπορεί να προέλθει από τη δράση ογκογονιδίων ή 

την πληµµελή λειτουργία ογκοκατασταλτικών µηχανισµών (Braig et al., 2005; 

Lazzerini Denchi et al., 2005; Michaloglou et al., 2005; Zhang et al., 2005) 

 Βράχυνση των τελοµερών ως αποτέλεσµα των αλλεπάλληλων διπλασιασµών του 

γενετικού υλικού οδηγεί σε φάση αυξηµένου κυτταρικού θανάτου Μ1 (Mortality 

phase 1) και είσοδο σε αναπαραγωγική γήρανση. Ανθρώπινα κύτταρα τα οποία 

παρουσιάζουν πληµµελή δράση ή απώλεια της πρωτεΐνης p53 µπορούν να 

προσπεράσουν αυτή τη φάση   και να εισέλθουν σε κατάσταση κρίσης (φάση 

αυξηµένου κυτταρικού θανάτου Μ2) µε αυξηµένη γενωµική αστάθεια και 

ενδεχόµενη ενεργοποίση της τελοµεράσης οδηγώντας το κύτταρο σε 

µετασχηµατισµό (Wright et al., 1989; Michaloglou et al., 2005).  

 Κύτταρα µε χαρακτηριστικά γήρανσης (Senescent-like) ανιχνεύονται και στους 

ιστούς in vivo ιδιαίτερα σε περιοχές µε χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, όσο και 

σε προκαρκινικές καταστάσεις (Collado et al., 2005; Michaloglou et al., 2005) 
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 Α.5 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΑΣ 

 Α.5.1.∆οµή του κυτταρικού πυρήνα 

Ο πυρήνας συνιστά κύριο συστατικό στοιχείο των ευκαρυωτικών κυττάρων 

και το εσωτερικό του διαχωρίζεται από το κυτόπλασµα µε την κατασκευή του 

πυρηνικού φακέλου. Ο πυρηνικός φάκελος απαρτίζεται από τρία (Schirmer et al.) 

δοµικά στοιχεία: την πυρηνική µεµβράνη, τους πυρηνικούς πόρους και την πυρηνική 

λάµινα (Gerace and Burke, 1988).  Η πυρηνική µεµβράνη οργανώνεται σε 

διπλοστοιβάδα, η έξω πλευρά της οποίας συνιστά δοµική και βιοχηµική συνέχεια του 

αδρού ενδοπλασµατικού δικτύου. Σε αντίθεση, η έσω πυρηνική µεµβράνη έχει 

διακριτή βιοχηµική σύσταση σε σχέση µε την έξω και το ενδοπλασµατικό δίκτυο και 

προσδιορίζεται περαιτέρω από την ύπαρξη πυρηνικών διαµεµβρανικών πρωτεϊνών οι 

οποίες είναι γνωστές ως διαµεµβρανικές πρωτεΐνες του πυρηνκού φακέλου (Schirmer 

et al., 2005) οι οποίες είναι προσαρτηµένες στην έσω πυρηνική µεµβράνη κατά τη  

µεσόφαση. Οι δύο µεµβράνες διαχωρίζονται µεταξύ τους από έναν αυλό εύρους περί 

τα 100 nm. Η συνέχεια της πυρηνικής µεµβράνης διακόπτεται από την παρουσία 

υπερµεγεθών πολυπρωτεϊνικών κατασκευών οι οποίες διαµεσολαβούν την 

επικοινωνία µε το κυτόπλασµα και ονοµάζονται πυρηνικοί πόροι (Fahrenkrog and 

Aebi, 2003) (σχ. Α8). Την πυρηνοπλασµατική πλευρά της έσω πυρηνικής µεµβράνης 

επαλοίφει ένα δίκτυο πολυµερών ινιδίων απαρτιζόµενο από πρωτεΐνες της 

υπεροικογένειας των ενδιαµέσων ινιδίων, τις λαµίνες. Το πλέγµα των λαµινών έχει 

αποτυπωθεί µε µεθόδους ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σε πυρήνες ωοκυττάρων 

βατράχου (Aebi et al., 1986) (σχ. Α7α). Πρόσφατα προτάθηκε µερική αναθεώρηση 

αναφορικά µε τον τρόπο οργάνωσης του πλέγµατος αυτού, προτείνοντας τον 

σχηµατισµό επάλληλων στρωµάτων πυρηνικής λάµινας (Zhao et al., 2008) (σχ. Α7β). 
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Σχήµα Α7. Απεικόνιση της πυρηνικής λάµινας µε ηλεκτρονική µικροσκοπία (Α) 

στην οποία αναδεικνύεται η πλεγµατική υφή της δοµής (από (Aebi et al., 1986). 
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Νεώτερη θεώρηση του µοντέλου (B) αυτού προτείνει την ύπαρξη δεύτερης επάλληλς 

επίστρωσης µε πιο ακανόνιστα διευθετηµένα πολυµερή λαµινών (από (Zhao et al., 

2008)). 

 

Στο εσωτερικό του κυτταρικού πυρήνα ταυτοποιούνται διακριτά υποπυρηνικά 

οργανίδια µε λειτουργίες οι οποίες διατρέχουν ευρύ φάσµα των κυτταρικών 

λειτουργιών όπως σύνθεση RNA και µετα-µεταγραφική ωρίµανση, καταβολισµός 

πρωτεϊνών, κ.α. Η λειτουργική διαµερισµατοποίηση του πυρήνα περιλαµβάνει τους 

πυρηνίσκους, τις εστίες εναλλακτικού µατίσµατος (RNA splicing speckles), τα 

σωµάτια προµυελοκυτταρικής λευχαιµίας (PML bodies), το σωµάτιο cajal, τις εστίες 

Gem κ.α. (βλ. σχ. Α8 µε αναλυτικότερη περιγραφή στον πίνακα που ακολουθεί). 

Πέραν του ενδιαφέροντος που αφορά στη µελέτη των προαναφερθεισών 

κατασκευών αναφορικά µε τη συνεισφορά τους στην κυτταρική λειτουργία, 

ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν περαιτέρω στη συνεισφορά συστατικών 

στοιχείων αυτών των κατασκευών σε παθολογικές καταστάσεις. Ασθένειες οι οποίες 

συνδέονται µε µεταλλάξεις σε στοιχεία της έσω πυρηνικής µεµβράνης ή των 

πυρηνικών πόρων καταχωρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «ασθένειες του 

πυρηνικού φακέλου» (envelopathies), ενώ κατηγορίες ασθενειών οι οποίες εµπλέκουν 

την παρουσία µεταλλαγµένων µορφών των λαµινών αναφέρονται ως 

«λαµινοπάθειες» (laminopathies). Στην κατηγορία των ασθενειών αυτών 

περιλαµβάνονται διαταραχές στους γραµµωτούς µύες, λιποδυστροφικά σύνδροµα, 

περιφερικές νευροπάθεις, σύνδροµα προγηρίας καθώς επίσης και αναπτυξιακές 

δυσπλασίες ή και ενδοµήτριος εµβρυϊκός θάνατος (Nagano and Arahata, 2000; Burke 

et al., 2001; Mounkes et al., 2001; van der Kooi et al., 2002; Mounkes et al., 2003; 

Hutchison and Worman, 2004; Gruenbaum et al., 2005; Somech et al., 2005).   
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ∆ΙΩΝ 

 

 

Σχήµα Α8. Σκαρίφηµα  υποπυρηνικών οργανιδίων (βλ. περιγραφή στον πλαίσιο που 

ακολουθεί) (τροποποιηµένο από (Spector, 2001) 

 40



Α∆ΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ∆ΙΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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 1. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ: Τα χρωµοσώµατα οργανώνονται σε µεγάλες 

χρωµατινικές περιοχές (Spector, 2001; Lamond and Sleeman, 2003). Ο 

βαθµός συµπυκνωσης της χρωµατίνης δεν είναι οµοιογενής σε όλες τις 

περιοχές του πυρήνα. Περιοχές µε αυξηµένη πύκνωση ονοµάζονται 

ετεροχρωµατινικές ενώ αυτές µε µειωµένο βαθµό πύκνωσης ευχρωµατινικές. 

Παράδειγµα ετεροχρωµατίνης αποτελούν οι κεντροµεριδιακές περιοχές και 

µεγάλο τµήµα της περιφερικής χρωµατίνης. Συνήθως η ετεροχρωµατίνη 

περιλαµβάνει γενετικούς τόπους µε χαµηλή µεταγραφική δραστηριότητα. 

 2. ΠΥΡΗΝΙΣΚΟΙ. Ο αριθµός των πυρηνίσκων δεν είναι σταθερός (συνήθως 

1-5) και το µέγεθός τους κυµαίνεται στην περιοχή του 1-5 µm. Η λειτουργία 

του πυρηνίσκου αφορά στη σύνθεση του ριβοσωµικού RNA και στη 

συναρµολόγηση πρόδροµων υποµονάδων του ριβοσώµατος µε τη συµµετοχή 

πρωτεϊνών οι οποίες συντίθενται στο  κυτόπλασµα και εισέρχονατι στον 

πυρήνα µέσω των πυρηνικών πόρων. Τη δοµή του πυρηνίσκου διακρίνονται 3 

περιοχές:  τα ινώδη κέντρα (fibrillar centres FC), τα οποία επενδύονται από τα 

πυκνά ινώδη συστατικά (dense fibribllar components DFC) και το κοκκιώδες 

τµήµα (granular component GC) που περιλαµβάνει την υπόλοιπη περιοχή του 

πυρηνίσκου (Spector, 2001; Lamond and Sleeman, 2003; Handwerger and 

Gall, 2006). 

 3. ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΤΙΣΜΑΤΟΣ (RNA splicing speckles). 

Πρόκειται για µεσοχρωµατινικούς τόπους οι οποιοι είναι εµπλουτισµένοι σε 

πρωτεΐνες οι οποίες συµµετέχουν στο εναλλακτικό µάτισµα του πρόδροµου 

ετερογενούς πυρηνικού mRNA. Συνήθως οι εστίες αυτές βρίσκονται εγγύς 

των περιοχών µε υψηλή µεταγραφική ενεργότητα (Sacco-Bubulya and 

Spector, 2002; Handwerger and Gall, 2006)  

 4. ΣΩΜΑΤΙΑ CAJAL (Cajal bodies, Coiled bodies). Πρόκειται για µικρές 

πυρηνικές εστίες (µε διάµετρο  0.2 – 1 µm). Χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία της πρωτείνης κοϊλίνης p80 (coilin p80). Θεωρείται ότι 

συµµετέχουν στον σχηµατισµό των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών συµπλόκων 

snRNPs τα οποία συµµετέχουν στη διαδικασία εναλλακτικού µατίσµατος, 

αλλά και των µικρών µορίων RNA, των snoRNPs τα οποία οδηγούνται στον 

πυρηνίσκο και ρυθµίζουν τη χηµική τροποποίηση άλλων οµάδων  



 

     

     

 

RNA όπως tRNA, rRNA. 

 5. ΣΩΜΑΤΙΑ GEMS (Gemini bodies). Βρίσκονται εγγύς των σωµατίων 

Cajal και χαρακτηρίζονται από την παρουσία της πρωτεΐνης SMN 

(Survival of motor neurons) και Gemin 2. Οι πρωτεΐνες αυτές ενέχονται 

στον σχηµατισµό των snRNPs. H νωτιαία µυϊκή ατροφία προκύπτει από 

ελαττωµένη έκφραση της πρωτεϊνης SMN και εικάζεται πως η παρουσία 

των πρωτεϊνών αυτών και η ακεραιότητα των σωµατίων gems είναι 

συνυφασµένα µε την ωρίµανση των snRNPs. 

  6. ΣΩΜΑΤΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (PML 

bodies). Χαρακτηρίζονται από την παρουσία των πρωτεϊνών PML 

(Strouboulis and Wolffe, 1996). Το µέγεθος των οργανιδίων αυτών είναι 

συνήθως 0.3 – 1 µm. Ο ακριβής ρόλος των οργανιδίων αυτών δεν έχει 

αποσαφηνιστεί, φαίνεται όµως πως εµπλέκονται στη ρύθµιση της 

γονιδιακής έκφρασης καθώς και στην απόκριση του κυττάρου µετά από 

ιϊκή προσβολή. Ο αριθµός τους ανά πυρήνα συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 

10 και 30 τέτοιων εστιών. Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από οξεία 

προµυελοκυτταρική λευχαιµία φέρουν µία χρωµοσωµική µετατόπιση 

(αναστροφή) µε αποτέλεσµα να προκύπτει σύντηξη γονιδίων και 

δηµιουργία χειµερικής πρωτεΐνης µεταξύ της PML και του υποδοχέα του

άλφα ρετινοϊκού οξέος. Κύτταρα από δότες µε αυτή την ασθένεια 

παρουσιάζουν κερµατισµό των σωµατίων PML. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός πως θεραπεία των ασθενών αυτών µε ρετινοϊκό οξύ οδηγεί σε 

ύφεση της νεοπλασίας και επαναδιοργάνωση των σωµατίων PML. 
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  Η πορεία του κυττάρου προς τη γήρανση συνοδεύεται από εξεσηµασµένες 

µεταβολές στη δοµή του πυρήνα (Macieira-Coelho, 1988) όπως αύξηση µεγέθους, 

δηµιουργία πολλαπλών πτυχώσεων και αυλακώσεων της πυρηνικής µεµβράνης, 

συσσωµάτωση των πυρηνίσκων και τέλος, σχηµατισµό εστιών αυξηµένης πύκνωσης 

της χρωµατίνης (Senescence associated heterochromatic foci -SAHF) ο οποίος 

διαµεσολαβείται από τη δράση της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώµατος pRb (Narita et 

al., 2003). Συνοπτικά, η in vitro γήρανση χρησιµοποιείται εκτεταµένα ως ένα 

σύστηµα αναφοράς σε µελέτες που αφορούν στη διερεύνηση διαταραχών της 

προόδου του κυτταρικού κύκλου καθώς και µελέτης της δοµής και οργάνωσης του 

πυρήνα και της χρωµατίνης (Meshorer and Soreq, 2002; Narita et al., 2003; Zhang et 

al., 2005).  

 

Α.5.2. Βασικές βιοχηµικές ιδιότητες των λαµινών και ένζυµα 

τροποποίησής τους 

 Κύρια συστατικά στοιχεία του πυρηνικού φακέλου συνιστούν οι λαµίνες, 

πρωτεΐνες οι οποίες ανήκουν στην υπεροικογένεια των ενδιαµέσων ινιδίων και 

κατατάσσονται ως ενδιάµεσα ινίδια τύπου V (Fisher et al., 1986; Stuurman et al., 

1998). Οι λαµίνες διαχωρίζονται σε A/C και Β. Οι ισοµορφές Α/C προέρχονται από 

το ίδιο γονίδιο µε εναλλακτικό µάτισµα, ενώ οι Β (B1/B2) αποτελούν προϊόντα 

διαφορετικών γονιδίων. Κατά τη µίτωση οι λαµίνες υπερφωσφορυλιώνονται και οι 

ισοµορφές A/C βρίσκονται διαλυτοποιηµένες στο κυτόπλασµα ενώ οι Β1/Β2 

βρίσκονται συνδεδεµένες µε µεµβράνες (Gerace et al., 1978; Gerace and Blobel, 

1980; Roberts et al., 2008). Οι πρωτεΐνες των ενδιαµέσων ινιδίων περιέχουν στη δοµή 

τους µία καλά συντηρηµένη περιοχή η οποία περιλαµβάνει την αµινοτελική περιοχή, 

ένα κεντρικό τµήµα µε δοµή α-ελικωµένης ράβδου η οποία απαρτίζεται από τέσσερα 

υπερελικωµένα σπειράµατα τα οποία διακόπτονται από συνδετικές περιοχές L1, L12 

και L2 (σχ. Α9) (McKeon et al., 1986; Herrmann et al., 2009). Σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα µέλη της υπεροικογένειας των ενδιαµέσων ινιδίων, η σφαιρική περιοχή 

στην κεφαλή του µορίου των λαµινών (αµινοτελικό άκρο) είναι γενικά µικρότερη σε 

µέγεθος και επιπλέον είναι θετικά φορτισµένη. Πρόσθετα, οι λαµίνες διαθέτουν 

αλληλουχία η οποία τους επιτρέπει την είσοδο στον πυρήνα (Nuclear Localization 

Sequence/signal – NLS).  
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ΣΧΗΜΑ Α9 (Α) Σύγκριση των βασικών δοµικών χαρακτηριστικών της 

υπεροικογένειας των ενδιαµέσων ινιδίων µε τη δοµή των λαµινών. Στο µέσο του 

µορίου στην περιοχή του σπειράµατος 1Β, οι λαµίνες φέρουν µία περιοχή περιοχή η 

οποία δεν απαντάται στα υπόλοιπα µέλη της υπεροικογένειας. Περαιτέρω οι λαµίνες 

διαθέτουν αλληλουχία εισόδου στον πυρήνα (NLS) καθώς και καρβοξυτελικά άκρο το 

οποίο στην περίπτωση των λαµινών Α, Β1 και Β2 τροποποιείται µετα-µεταφραστικά µε 

πρενυλίωση, ενδοπρωτεόλυση και µεθυλίωση (Β) Οι λαµίνες διµερίζονται (όπως και 

άλλα µέλη της υπεροικογένειας των ενδιαµέσων ινιδίων) και ακολούθως τα διµερή 

οργανώνονται µεσω τετραµερών (διµερές-διµερές) και µε προσανατολισµό κεφαλής-

ουράς σε υπερµοριακά πλέγµατα (Herrmann et al., 2009). 

 

 

∆εδοµένα από κρυσταλλογραφικές µελέτες (Dhe-Paganon et al., 2002) αλλά 

και από µελέτες µε φάσµα πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR) (Krimm et al., 

2002) δεικνύουν πως το καρβοξυτελικό άκρο των λαµινών (µία περιοχή περι τα 116 
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αµινοξέα) έχει δοµή η οποία προσοµοιάζει αυτή των αντισωµάτων (Ig-like folding 

motif). 

Μεταµεταφραστικά, οι λαµίνες Α, Β1 και Β2 τροποποιούνται στο 

καρβοξυτελικό τους άκρο όπου απολήγουν σε τετραπεπτίδιο της µορφής –CAAX, 

όπου C: κυστεΐνη, Α: αλειφατικό αµινοξύ, Χ: οποιοδήποτε αµινοξύ. Οι 

καρβοξυτελικές τροποποιήσεις χωρούν µε τη σειρά: 1) πρενυλίωση δηλαδή 

προσθήκη µίας αλειφατικής αλυσίδας 15 ατόµων άνθρακα (φαρνεσύλιο), από το 

ένζυµο της φαρνεσυλτρανσφεράσης (FTase) 2) ενδοπρωτεόλυση µε αφαίρεση των 

τριών τελευταίων αµινοξέων (-ΑΑΧ) από τη δράση των ενδοπρωτεασεών Rce1 (Ras-

converting enzyme 1) ή/και Zmpste24 και 3) προσθήκη µεθυλοµάδας στην ελεύθερη 

καρβονυλοµάδα της φαρνεσυλιωµένης κυστείνης από την µεθυλτρανσφεράση Icmt 

(Isoprenylcysteine carboxymethyltransferase). Πρόσθετα, η λαµίνη Α υφίσταται µία 

περαιτέρω δράση εκτοµής από το µεταλλοένζυµο Zmpste24, µε τελική επιπρόσθετη 

αφαίρεση 15 αµινοξέων στο καρβοξυτελικό άκρο, αφήνοντας πλέον το τελικό 

πρωτεϊνικό προϊόν δίχως λιπίδο (Benetka W, 2006).  

ΜΕΤΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΞΥΤΕΛΙΚΟΥ
ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΜΙΝΗΣ Β
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Σχήµα Α10. Η απόληξη της λαµίνης Β σε τετραπεπτίδιο της αλληλουχίας CAAX οδηγεί 

σε µεταµεταφρστική επεξεργασία της διαδοχικά από 3 ένζυµα: τη 
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φαρνεσυλτρανσφεράση (FTase), την ενδοπρωτεάση (Rce1) και τη µεθυλτρανσφεράση 

(Icmt). Από τα στάδια που απεικονίζονται, η φαρνεσυλίωση και η ενδοπρωτεόλυση 

είναι µη αντιστρεπτά. Το τελευταίο στάδιο (η µεθυλίωση της πρενυλιωµένης κυστεΐνης 

είναι θεωρητικά αντιστρεπτό. 

 

 Η οµάδα αυτών των ενζύµων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, εκτός 

των λαµινών, τροποποιούν πληθώρα πρωτεϊνών µε αντίστοιχη δοµή στο 

καρβοξυτελικό τους άκρο και οι οποίες ενέχονται στην οργάνωση του 

κυτταροσκελετού, τη µεταγωγή µηνύµατος και τελικά στον κυτταρικό 

µετασχηµατισµό (Bergo et al., 2002; Wahlstrom et al., 2007; Wahlstrom et al., 2008). 

Σε αυτό το υπερσύνολο των υποστρωµάτων των προαναφερθέντων ενζύµων ανήκει 

π.χ. η υπεροικογένεια των πρωτεϊνών RAS (Winter-Vann and Casey, 2005). 

Ερευνητικές εργασίες έχουν εστιάσει στη σχέση µεταξύ της πληµµελούς λειτουργίας 

ή της έλλειψης των ενζύµων αυτών (κυρίως των ενδοπρωτεασών Rce1/Zmpste24 και 

της µεθυτρανσφεράσης Icmt) και του ελέγχου της δραστικότητας ογκοπρωτεϊνών µε 

απώτερο στόχο την ογκοκαταστολή (Bergo et al., 2002; Bergo et al., 2004; Winter-

Vann et al., 2005). 

Παρά το αυξανόµενο ενδιαφέρον και τις παρατηρήσεις περί επιβράδυνσης του 

πολλαπλασιασµού ινοβλαστών ποντικού, σε συστήµατα κυτταροκαλλιεργειών, µετά 

από αφαίρεση τµήµατος του γονιδίου της ενδοπρωτεάσης Rce1 και της 

µεθυλτρανσφεράσης Icmt, (µε τη χρησιµοποίηση µηδενικών ποντικών για τα ένζυµα 

αυτά), η πληροφορία αναφορικά µε την επίδραση των ενζύµων αυτών στην 

προώθηση του κυτταρικού κύκλου και τελικά στη γενωµική σταθερότητα, παραµένει 

περιορισµένη (Kim et al., 1999; Bergo et al., 2002; Winter-Vann et al., 2005). 

 

 Α.6. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 

  Α.6.1. Ο ρόλος των λαµινών τύπου Β στην αντιγραφή του DNA. 

 Έχει διαπιστωθεί ότι οι λαµίνες επιδρούν στην αντιγραφή και στη µεταγραφή 

του DNA (Ellis et al., 1997; Spann et al., 1997; Moir et al., 2000). Παρά ταύτα, ο 

ακριβής τους ρόλος παραµένει  ακόµη αδιευκρίνιστος λόγω της πολυπλοκότητας των 
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µηχανισµών. Παρά τη γενική συµφωνία στις προαναφερθείσες εργασίες αναφορικά 

µε ενδεχόµενο ρόλο της πυρηνικής λάµινας στην αντιγραφή του DNA, οι ερµηνείες 

του φαινοµένου είναι αντικρουόµενες. Οι περισσότερες λειτουργικές µελέτες γίνονται 

µε χρήση περικοµµένων µορφών των λαµινών και µε τρόπο ο οποίος επιφέρει 

µεγάλης κλίµακας διαταραχές στην πυρηνική οργάνωση. Κατα συνέπεια, όποιες 

αλλαγές παρατηρούνται στην κυτταρική λειτουργία και αποδίδονται σε 

τροποποιήσεις των λαµινών, θα µπορούσαν να οφείλονται σε δευτερογενείς 

παρενέργειες τις οποίες επιφέρει η πειραµατική προσέγγιση.  

Οι πρώτες µελέτες που υποδύκνειαν ρόλο των λαµινών στην αντιγραφή του 

DNA έγιναν in vitro σε εκχυλίσµατα αυγών βατράχου (Xenopus laevis) (cell free 

extracts), στα οποία υποστηρίζεται ο σχηµατισµός πυρήνων µε δυνατότητα 

αντιγραφής του DNA (replication competent nuclei). Φυσική ή λειτουργική απαλοιφή 

των ενδογενών λαµινών τύπου Β µε τη χρήση αντισωµάτων σε αυτά τα εκχυλίσµατα, 

είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πυρήνων, µε λειτουργικά σύµπλοκα πυρηνικών 

πόρων οι οποίοι όµως είχαν εύθραυστο πυρηνικό φάκελο λόγω απουσίας 

σχηµατισµού της πυρηνικής λάµινας. Οι πυρήνες αυτοί είχαν απωλέσει τη 

δυνατότητα αντιγραφής του DNA (Newport and Forbes, 1987; Ellis et al., 1997; 

Roberts et al., 2008).  

∆εδοµένου ότι έχει αναφερθεί η παρουσία της λαµίνης Β1 στις εστίες έναρξης 

αντιγραφής  DNA στην φάση S του κυτταρικού κύκλου (Shumaker et al., 2005; 

Philimonenko et al., 2006) εικάζεται πως οι λαµίνες Β διαδραµατίζουν τουλάχιστον 

έµµεσο ρόλο στη σύνθεση του DNA. Ο µηχανισµός όµως µε τον οποίο οι λαµίνες 

επηρεάζουν την αντιγραφή του DNA είναι υπό αµφισβήτηση. Για την περαιτέρω 

διερεύνηση του ρόλου των λαµινών στην αντιγραφή του γενετικού υλικού, έχουν 

χρησιµοποιηθεί επικρατείς µη λειτουργικές µεταλλαγµένες µορφές των λαµινών, στις 

οποίες ελείπουν οι αλληλουχίες των άκρων (tail domains), είτε για την αναστολή του 

σχηµατισµού της λάµινας, είτε για τη διάρρηξη της λάµινας των ήδη σχηµατισµένων 

και πυρήνων µε αντιγραφόµενο DNA. Χρησιµοποιώντας αυτή την πειραµατική 

προσέγγιση δείχθηκε  ότι οι λαµίνες Β συγκεντρώνονται στο πυρηνόπλασµα µε τη 

µορφή συσσωµατωµάτων, τα οποία στρατολογούν πρωτεΐνες που συµµετέχουν στη 

φάση της επιµήκυνσης της αντιγραφής του DNA, προτείνοντας µε αυτόν τον τρόπο 

ότι οι λαµίνες εµπλέκονται στη φάση της αντιγραφής του DNA (Spann et al., 1997; 

Moir et al., 2000).  
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Τα αποτελέσµατα από τις προαναφερθείσες µελέτες βρίσκονται σε µερική 

αναντιστοιχία µε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες στις οποίες αναφέρθηκε πως η 

διαταραχή του πολυµερισµού της πυρηνικής λάµινας οδηγεί σε αναστολή της 

έναρξης της αντιγραφής του γενετικού υλικού και όχι της φάσης επιµήκυνσης (Ellis 

et al., 1997; Izumi et al., 2000). Στις τελευταίες αναφορές, οι ερευνητικές οµάδες 

έδειξαν πως η συσσώρευση παραγόντων οι οποίοι εµπλέκονται στην αντιγραφή του 

DNA, σε πυρηνοπλασµατικές εστίες στις οποίες συγκεντρώνονται µεταλλαγµένες 

µορφές των λαµινών οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στο πυρηνικό πλέγµα, είναι 

τεχνητή λόγω της υπερέκφρασης αυτών των χιµαιρικών κατασκευών και σε κάθε 

περίπτωση δεν αναστέλουν τη λειτουργία αντιγραφής σε κέντρα έναρξης τα οποία 

είναι ήδη σχηµατισµένα (Izumi et al., 2000). Μία πιθανή ερµηνεία η οποία έχει 

προταθεί για τον ρόλο των λαµινών, διαµεσολαβείται από την αλληλεπίδραση της 

λαµίνης Β µε τη διαµεµβρανική πρωτεϊνη Lap2b. Η αλληλεπίδραση αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα την σταθεροποίηση και αναστολή πρωτεόλυσης της κινάσης cdc6 η 

οποία είναι απαραίτητη για την εκίνηση της αντιγραφής του DNA (Martins et al., 

2000; Martins et al., 2003). 

 

 Α.6.2. Ο ρόλος των λαµινών στη µεταγραφή 

 

Αναφορικά µε τον ρόλο των λαµινών στη µεταγραφή, έχει αναφερθεί δράση 

των λαµινών Α-τύπου στο πυρηνόπλασµα όπου και εντοπίζονται πιθανότατα 

αλληλεπιδρώντας µε πρωτεΐνες, οι οποίες δεν είναι αποκλειστικά µεµβρανικές όπως η 

Lap2a (Dorner et al., 2006; Pekovic et al., 2007). Η ακεραιότητα του πλέγµατος των 

λαµινών είναι ουσιώδους σηµασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της µεταγραφικής 

µηχανής (Spann et al., 2002), ενώ, η µειορρύθµιση της λαµίνης Β1 µε χρήση µικρού 

παρεµβαλλόµενου RNA οδηγεί σε δραστική µείωση της απόδοσης της µεταγραφικής 

µηχανής και της δοµής των πυρηνίσκων (Tang et al., 2008). Πρόσφατα αποτελέσµατα 

διασυνδέουν την οργάνωση του πλέγµατος των λαµινών µε την χωροταξική 

διευθέτηση της χρωµατίνης αναφορικά µε τις µεταγραφικά ενεργές περιοχές (Guelen 

et al., 2008; Shimi et al., 2008). Πρόσφατα αναδείχθηκε ότι µία µεταλλαγµένη µορφή 

της λαµίνης Α (προγερίνη), διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη µείωση της 

πολυδυναµίας των µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων και ως εκ τούτου στη 
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δυνατότητα ιστικής αναγέννησης (Scaffidi and Misteli, 2008). Το χαρακτηριστικό 

αυτής της µεταλλαγµένης λαµίνης Α είναι η µη ολοκληρωµένη τροποποίησή της στο 

καρβοξυτελικό άκρο. Η πρωτεΐνη αυτή εµφανίζεται σποραδικά σε όλα τα κύτταρα, τα 

επίπεδα της όµως παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλά σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ είναι 

κυρίαρχη µορφή σε σύνδροµα προγηρίας  (McClintock et al., 2007). Εποµένως, η 

κατανόηση της επίδρασης του πλέγµαστος των λαµινών στην ακεραιότητα / 

πιστότητα του µηχανιµού ρυθµίσης της µεταγραφής είναι ίσως σηµαντική για την 

κατανόηση της παθοφυσιολογίας ασθενειών, αρκετές από τις οπίες συµβαδίζουν µε 

την ηλικίωση. 

 Τόσο για τις λαµίνες τύπου Α όσο και για τις λαµίνες τύπου Β έχουν 

αναφερθεί ρόλοι στην οργάνωση της µεταγραφικής µηχανής. Η λαµίνη Β 

αλληλεπιδρά µε την RNA πολυµεράση ΙΙ τόσο σε κύτταρα από έµβρυο όσο και από 

ώριµο δότη. Μεταλλαγµένες κυρίαρχες κατασταλτικές µορφές των λαµινών 

αναστέλουν την ενεργότητα της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Spann et al., 2002). Σε 

αντίθεση µε τη λαµίνη Β, οι λαµίνες τύπου Α φαίνεται να έχουν πιο ειδικό ρόλο 

καθώς αλληλεπιδρούν µε ρυθµιστές της µεταγραφικής µηχανής όπως οι πρωτεϊνες 

MOK2 (Dreuillet et al., 2002), SREBP1 (Lloyd et al., 2002) καθώς και µε πρωτεϊνες 

της οικογένειας του ρετινοβλαστώµατος (pRb) (Ozaki et al., 1994) και της πρωτεΐνης 

c-Fos καταστέλοντας τη µεταγραφική δυνατότητα του συµπλόκου ΑΡ-1 (Ivorra et al., 

2006). Η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος ενεργεί καταστέλοντας τη δραστικότητα 

του µεταγραφικού συµπλόκου E2F-DP3, µεταγραφικοί στόχοι του οποίου είναι 

γονίδια απαραίτητα για την είσοδο τυ κυττάρου στη φάση S του κυτταρικού κύκλου 

(Korenjak and Brehm, 2005). Μεταλλάξεις της πρωτεΐνης pRb στο καρβοξυτελικό 

άκρο, µειώνουν τη δυνατότητα προσάρτησής της σε πυρηνικές δοµές (Mittnacht and 

Weinberg, 1991; Hendzel et al., 1997) οι οποίες περιγράφονται ουσιαστικά ως το 

πυρηνικό ικρίωµα (Nuclear scaffold) συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν οι 

λαµίνες (Gruenbaum et al., 2005). Πρόσφατα αναδείχθηκε σχέση άµµεσης 

αλληλεπίδρασης µεταξύ της λαµίνης Α και της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώµατος. 

Συγκεκριµένα, σε ινοβλάστες από µηδενικά ποντίκια για τη λαµίνη Α (Lmna -/-), η 

πρωτεΐνη pRb εµφανίζεται ασταθής και αποικοδοµείται ταχύτερα από το 

πρωτεόσωµα. Ως αποτέλεσµα αυτού, τα κύτταρα παρουσιάζουν βραχύτερη φάση G1 

και ταχύτερη είσοδο στη φάση S (Johnson et al., 2004). Αν και σταδιακά 

αναδεικνύεται ο ρόλος ης πυρηνικής λάµινας τόσο στην οργάνωση της χρωµατίνης 
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όσο και στη λειτουργία της µεταγραφικής µηχανής (Spann et al., 2002; Guelen et al., 

2008; Shimi et al., 2008), τα δεδοµένα αναφορικά µε τη µηχανή µετα-µετα γραφικής 

επεξεργασίας (εναλλακτικό µάτισµα) και σηµατοδοτικών µονοπατιών τα οποία 

επάγονται µετά από διαταραχή του πυρηνικού πλέγµατος και ιδιαίτερα κατά τη 

γήρανση παραµένουν λιγοστά. 

 

Α.7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ RCE1 ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ICMT ΤΗΣ ΛΑΜΙΝΗΣ Β ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 

   

 Α.7.1. Ελλειψη της Rce1 ή της Icmt οδηγεί σε εµβρυϊκό θάνατο  

 Πρωτεΐνες µε καρβοξυτελικό άκρο της µορφής CAAX (C: κυστεΐνη, Α: 

αλειφατικά αµινοξέα, Χ: οποιοδήποτε αµινοξύ), υφίστανται διαδοχικά τριπλή 

τροποποίηση: πρενυλίωση της κυστείνης, ενδοπρωτεόλυση του τριπεπτιδίου –ΑΑΧ 

και µεθυλίωση της καρβονυλοµάδας που προκύπτει από την κυστεΐνη (Benetka W, 

2006) (βλ. σχ. Α10). ∆ηµιουργία µηδενικών ποντικών για την Rce1 (Rce1 -/-) είχε ως 

αποτέλεσµα το θάνατο των εµβρύων µετά τη 15η µέρα (Ε15.5) της κύησης (Kim et 

al., 1999). Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου τα ποντίκια επιβίωσαν κατά την 

εµβρυική φάση, δεν έζησαν για περισσότερες από 10 ηµέρες µετά τον τοκετό.  Η 

ακριβής αιτία του θανάτου τους δεν είναι διευκρινισµένη, καθώς δεν παρατηρήθηκαν  

εµφανείς µορφολογικές ανωµαλίες.  Η βασική διαφορά στα κύτταρα από τα ποντίκια 

αυτά ήταν πως η πρωτεΐνες Ras  ήταν φαρνεσυλιωµένες αλλά όχι πρωτεολυµένες. 

Ανάλυση των πρωτεϊνών Ras έδειξε πως δεν ήταν µεθυλιωµένες (Kim et al., 1999). 

Οµοια, στην περίπτωση της µεθυλτρανσφεράσης Icmt, έλλειψη της πρωτεΐνης 

οδηγεί σε εµβρυικό θάνατο και µάλιστα νωρίτερα  απ΄ ότι στην περίπτωση της Rce1 

(E12.5 έναντι E15.5 για την πρωτεάση) (Bergo et al., 2001; Lin et al., 2002). 

Ιστολογική ανάλυση σε αρσενικά χιµαιρικά ποντίκια (ενύοντας Icmt -/- εµβρυικά 

βλαστοκύτταρα σε βλαστοκύστες φυσιολογικών ποντικών), ανέδειξε την ιστοειδική 

συµβολή των µηδενικών κυττάρων για την Icmt στην οργανογένεση. Πιο 

συγκεκριµένα, µεγαλύτερες απαιτήσεις σε κύτταρα µε παρουσία της Icmt είχαν 

όργανα όπως ο εγκέφαλος και το ήπαρ ενώ σε άλλους ιστούς η αναγκαιότητα αυτή 
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ήταν µικρότερη (Lin et al., 2002), αναδεικνύοντας τη ιστοειδική αναγκαιότητα 

παρουσίας της µεθυλτρανσφεράσης για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. 

Σε µεταγενέστερη ερευνητική εργασία δείχθηκε πως τα ίδια ένζυµα που 

πρωτεολύουν και µεθυλιώνουν τις πρωτεΐνες Ras, τροποποιούν και τη λαµίνη Β 

(Maske et al., 2003) και οι πυρήνες σε κύτταρα εµβρυικών ινοβλαστών από ποντίκια 

µε απαλοιφή των γονιδίων της Rce1 ή της Icmt, παρουσίαζαν µορφολογικές 

αλλοιώσεις όπως λοβώσεις, πτυχώσεις και θηλώµατα, ενώ το συνολικό µεταγραφικό 

προφίλ των κυττάρων αυτών ήταν διαφορετικό σε σχέση µε τα φυσιολογικά κύτταρα 

και παρουσίαζε σηµαντικές οµοιότητες µε το προφίλ εµβρυικών ινοβλαστών από 

ποντίκια στα οποία η λαµίνη Β1 είχε αντικατασταθεί από µία περικοµµένη µορφή της 

από την οποία έλειπε µεγάλο τµήµα του καρβοξυτελικού της άκρου (Malhas et al., 

2007). 

 

Α.7.2 Εκτοµή της Rce1 σε συστήµατα κυτταροκαλλιεργειών ελαττώνει 

τον ρυθµό κυτταρικής αύξησης και τη δυνατότητα µετασχηµατισµού in vitro 

Για να ερευνηθεί ο ρόλος της ενδοπρωτεάσης στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό, οι Bergo και συνεργάτες (Bergo et al., 2002) δηµιούργησαν 

οµόζυγα ποντίκια τα οποία έφεραν τις πλαισιώνουσες αλληλουχίες lox και στα δύο 

αλληλόµορφα της Rce1. Καλλιεργώντας εµβρυϊκούς ινοβλάστες από τα ποντίκια 

αυτά και µετά από διαµόλυνση µε τον αδενοϊό ο οποίος φέρει το γονίδιο της 

πρωτεΐνης ανασυνδυασµού Cre, δηµιούργησαν κύτταρα µηδενικά για την 

ενδοπρωτεάση Rce1. Χρησιµοποιώντας αυτή την προσέγγιση η ερευνητική αυτή 

οµάδα δηµιούργησε κύτταρα µε έλλειψη ενδοπρωτεάσης (Rce∆/∆).  

Ελλειψη της πρωτεΐνης οδήγησε σε εσφαλµένη στόχευση των πρωτεϊνών 

RAS, µακρυά από την πλασµατική µεµβράνη οδηγώντας σε µειωµένο ρυθµό 

πολλαπλασιασµού (Bergo et al., 2002). Η αστοχία αυτή όµως δεν αφορούσε εξίσου 

και άλλες πρωτεΐνες οι οποίες ακολουθούν την ίδια σειρά τροποποιήσεων όπως οι 

πρωτεΐνες Rho οι οποίες τροποποιούνατι µε γερανυλγερανύλιο και όχι µε φαρνεσύλιο 

στην καρβοξυτελική κυστεΐνη (Michaelson et al., 2005). Η έλλειψη της 

ενδοπρωτεάσης µείωσε περαιτέρω τη δυνατότητα µετασχηµατισµένων κυττάρων είτε 

µε το K-RAS είτε µε το H-RAS να σχηµατίζουν αποικίες σε µαλακό υπόστρωµα, 

ιδιότητα χαρακτηριστική των καρκινικών κυττάρων (Bergo et al., 2002). Πρόσθετη 
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επώαση των κυττάρων µε αναστολείς της φαρνεσυλτρανσφεράσης ανέστειλε πλήρως 

της δυνατότητα ανάπτυξης των κυττάρων σε µαλακά υποστρώµατα.  

  

 A.7.3. Η παρουσία της Icmt είναι θεµελιώδης για τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό 

Οµόζυγη απαλοιφή της ICMT (Icmt -/-) σε εµβρυικά βλαστικά κύτταρα 

ποντικού είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια της δυνατότητας µεθυλίωσης τς πρωτεΐνης 

RAS (Bergo et al., 2000). Περαιτέρω, ως αποτέλεσµα της απώλειας της 

µεθυλτρανσφεράσης, οι πρωτεΐνες RAS  εµφανίζονταν σε ενδοµεµβρανικά 

συστήµατα και όχι στην πλασµατική µεµβράνη (Bergo et al., 2000; Michaelson et al., 

2005; Roberts et al., 2008). 

Για να διερευνήσουν διεξοδικότερα την επίδραση της απώλειας της 

µεθυλτρανσφεράσης στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, οι Bergo και συνεργάτες 

προκάλεσαν εκτοµή του γονιδίου σε κυτταρικό στέλεχος ινοβλαστών µε 

πλαισιώνουσες αλληλουχίες loxP (flox Icmt – Icmtfl/fl), µε τη χρήση του ενζύµου Cre 

το οποίο επιφέρει ανασυνδυασµό του DNA και εκτοµή. Αφαιρώντας το εξόνιο 1 και 

δηµιουργώντας κυτταρικό στέλεχος µε περικοµµένο το γονίδιο της 

µεθυλτρανσφεράσης (Icmt∆/∆), οι ερευνητές παρατήρησαν συσσώρευση µη 

µεθυλιωµένων υποστρωµάτων της  Icmt ως αποτέλεσµα της απώλειας του ενζύµου 

(Bergo et al., 2004). 

Η απώλεια της ενζυµικής δράσης της µεθυλτρανσφεράσης, επέφερε µείωση 

του πολλαπλασιασµού των κυττάρων και αναστολή του µετασχηµατισµού επαγώµενη 

από το µεταλλαγµένο ογκογονίδιο του Κ-Ras (Bergo et al., 2004). Παραδόξως, παρά 

την εκτοπική παρουσία των πρωτεϊνών RAS, η φωσφορυλίωση των κινασών ERK1/2 

καθώς και της ΑΚΤ1 µετά από επώαση των κυττάρων µε αυξητικούς παράγοντες, 

παρέµεινε ανεπηρέαστη παρά την έλειψη µεθυλίωσης και τον ακόλουθο εκτοπισµό 

του RAS. Περαιτέρω διερεύνηση του φαινοµένου ανέδειξε την κινάση RhoA ως ένα 

σηµαντκό στόχο της ενεργότητας της µεθυλτρανσφεράσης καθώς η µειωµένη 

µεθυλίωση ελλάτωσε δραστικά τον χρόνο ηµιζωής της πρωτεΐνης RhoA και 

ακολούθως τα επίπεδά της (Bergo et al., 2004). Στο συγκεκριµένο σύστηµα κυττάρων 

µελετήθηκε επιπλέον ο ρόλος του αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21cip/waf1. Η 

πρωτεΐνη αυτή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την είσοδο του κυττάρου σε φάση 
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γήρανσης (Stein and Dulic, 1995; Zhu et al., 1998; de Magalhaes et al., 2004). Σε 

εµβρυϊκούς ινοβλάστες ποντικού µε απαλοιφή της µεθυλτρανσφεράσης και ακόλουθη 

διαµόλυνση µε το ογκογονίδο του K-Ras (K-RASG12V), τα κύτταρα εµφάνισαν 

υψηλά επίπεδα της p21. Aπαλοιφή και της πρωτείνης p21, οδήγησε σε απώλεια 

αναστολής του πολλαπλασιασµού παρά την έλλειψη της µεθυλτρασνφεράσης (Bergo 

et al., 2004).  

Παρά το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον αναφορικά µε την επίδραση των 

ενζύµων αυτών τόσο στην πυρηνική οργάνωση όσο και στον κυτταρικό 

µετασχηµατισµό, η πληροφορία για την επίπτωση της πληµµελούς δράσης των δύο 

αυτών ενζύµων σε συγκεκριµένες φάσεις του κυτταρικού κύκλου απουσιάζει καθώς 

και ενδεχόµενη σχέση µε την κυτταρική γήρανση απουσιάζει. Περαιτέρω, παρά το 

αυξηµένο ενδιαφέρον για το ρόλο της λαµίνης Α σε σύνδροµα προγηρίας καθώς και 

της µεταλλαγµένης της µορφής (προγηρίνης) στην πυρηνική δοµή και στην πρόοδο 

του κυτταρικού κύκλου, η αντίστοιχη πληροφορία για τη λαµίνη Β παραµένει 

ελειπέστερη, ιδιαίτερα δε η επίδραση της µεταµεταφραστικής τροποποίησής της στο 

καρβοξυτελικό της άκρο, στην προώθηση του κυτταρικού κύκλου και στην πρόκληση 

γηρασµένου φαινότυπου. 

 

 Α.8. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Κεντρικό αντικείµενο µελέτης της παρούσας διατριβής ήταν ο κυτταρικός 

πυρήνας σε συστήµατα τα οποία προσεγγίζουν τον γηρασµένο φαινότυπο  ή έχουν 

εισέλθει σε αυτόν (in vitro senescence). Το φαινόµενο µελετάται µε σηµείο αναφοράς 

την αναπαραγωγική γήρανση (replicative senescence), η οποία πραγµατοποιείται 

µέσω διαδοχικών ανακαλλιεργειών (serial passaging) είτε µέσω πρόωρης πρόκλησής 

της, ως αποτέλεσµα στρες (Stress-induced premature senescence – SIPS). Ως κύριο 

βιολογικό υλικό χρησιµοποιήθηκαν ανθρώπινοι διπλοειδείς ινοβλάστες δερµατικής ή 

πνευµονικής προέλευσης. 

Τα κυτταρικά συστήµατα ανθρωπίνων διπλοειδών ινοβλαστών προσφέρουν 

το πλεονέκτηµα της διατήρησής τους σε συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας για επαρκές 

διάστηµα ώστε να µελετηθούν διεργασίες προώθησης κυτταρικού κύκλου πριν την 

είσοδο των κυττάρων σε φάση γήρανσης. Παράλληλα και σε αντιδιαστολή µε 
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µετασχηµατισµένες ή ακόµη περισσότερο καρκινικές κυτταρικές σειρές, η 

καλλιέργεια στελεχών ανθρωπίνων διπλοειδών ινοβλαστών είναι συνυφασµένη µε 

την παρουσία του συνόλου των µηχανισµών ελέγχου αναφορικά µε τη διατήρηση της 

γενωµικής σταθερότητας και την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, επιτρέποντας τη 

διερεύνησή τους. Η κυτταρική γήρανση συνιστά ακραία έκφανση των µηχανισµών 

ελέγχου προς αποφυγή του κυτταρικού µετασχηµατισµού. Παρά το χρονοβόρο της 

διαδικασίας, η απόληξη αυτή προσφέρεται ως σύστηµα µελέτης ή/και 

αντιπαραβολής, αναφορικά µε την ανατοµή µονοπατιών κυτταρικής σηµατοδότησης, 

καθώς επίσης και δοµικών και λειτουργικών αλλαγών του κυτταρικού πυρήνα. 

Παρά το αυξηµένο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας αναφορικά µε 

τις µεταλλαγµένες µορφές της λαµίνης Α και τη σχέση τους µε µυοσκελετικές 

παθήσεις και σύνδροµα προγηρίας, καθώς επίσης και την εκτενή µελέτη τους 

αναφορικά µε την επίδρασή τους στη γενωµική σταθερότητα, η αντίστοιχη 

πληροφορία για το ρόλο της λαµίνης Β παραµένει πολύ περιορισµένη, κυρίως λόγω 

του γεγονότος πως εξάλειψη της λαµίνης Β οδηγεί σε εµβρυϊκό θάνατο, 

υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα της παρουσίας της αλλά και περιορίζοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα µελέτης των διεργασιών οι οποίες αλοιώνονται σε 

περιπτώσεις πληµελούς λειτουργίας της.  

Με αφετηρία την µελέτη της διαφορικής έκφρασης και της 

µεταµεταφραστικής απεικόνισης της λαµίνης Β σε νεαρούς και γηρασµένους 

ινοβλάστες, καθώς και της µιτωτικής λειτουργίας σε κύτταρα τα οποία προσεγγίζουν 

το στάδιο της πολλαπλασιαστικής γήρανσης, η διατριβή έχει εστιάσει διεξοδικότερα: 

 1) Στη µελέτη του ρόλου των ενζύµων τροποποίησης της λαµίνης Β, Rce1 

(ενδοπρωτεάση) και Icmt (µεθυλτρανσφεράση φαρνεσυλιωµένης κυστεΐνης) τόσο 

στην προώθηση του κυτταρικού κύκλου όσο και στην πρόκληση φαινοτύπου 

πρόωρης πολλαπλασιαστικής γήρανσης.  

2) Στο ίδιο πλαίσιο και ως δεύτερο σκέλος, µελετάται η σχέση µεταξύ της 

αλλοιωµένης δοµής του πλέγµατος των λαµινών στο γηρασµένο πυρήνα και της 

δοµής και ενεργότητας των πυρηνικών εστιών εναλλακτικού µατίσµατος (RNA 

splicing speckles).  
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Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

 Β.1. Βιολογικό υλικό, µέθοδοι κυτταροκαλλιεργειών και χρώση 

γηρασµένων κυττάρων µε υπόστρωµα γαλακτοσιδάσης σε pH 6.0 

 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν ανθρώπινοι διπλοειδείς ινοβλάστες 

διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων και ιστικής προέλευσης. Στη µελέτη 

περιελήφθησαν οι εµπορικά διαθέσιµες σειρές: HFFF-2 (εµβρυϊκοί δερµατικοί 

ινοβλάστες ATCC USA), από νεογνό 3 ηµερών AG01523c (The Human Mutant Cell 

Repository, Coriell Institute for Medical Research, Camden, USA), MRC-5 

(εµβρυϊκοί πνευµονικοί ινοβλάστες) (ECACC Animal Cell Lines Database, UK), 

αλλά και σειρές οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν στο εργαστήριο από ενήλικους δότες 

(DSF8 – diploid skin fibroblasts). Συµπληρωµατικά, χρησιµοποιήθηκαν καρκινικές 

κυτταρικές σειρές καρκίνου του τραχήλου της µήτρας (Hela) καθώς και κύτταρα 

οστεοσαρκώµατος (SAOS-2 και U2OS). 

Οι κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε πλήρες DMEM, παρουσία 

αντιβιοτικών (πενικιλλίνης/στρεπτοµυκίνης (50.000µg/lt) και παρουσία 10% (v/v) 

ορρού από έµβρυο βοδιού (FBS) (Ιnvitrogen, Paisley, UK), σε ατµόσφαιρα 5% CO2, 

95% υγρασία και θερµοκρασία 37ο C. Τα κύτταρα αφήνονταν να καλύψουν τον 

πυθµένα της φιάλης κυτταροκαλλιέργειας σχηµατίζοντας µονοστιβάδα. Στη συνέχεια 

ακολουθούσε ανακαλλιέργεια µε διάλυµα 0.25% (w/v) θρυψίνης, 10mM κιτρικού 

νατρίου, 110mM NaCl pH 7.2. Μετά την αφαίρεση της θρυψίνης ακολουθούσε ήπια 

επαναιώρηση των κυττάρων σε νέο θρεπτικό υλικό και αυτό ισοµοιραζόταν σε νέες 

φιάλες, µε λόγο κατανοµής (split ratio) 1:2 ή 1:4.  

 Η γήρανση των κυτταικών στελεχών µέσω διαδοχικών αναδιπλασιασµών 

επέρχετο ειδικά για κάθε στέλεχος ως εξής: HFFF2: πέρασµα (ανακαλλιέργεια) 49-52 

(αθροιστικός αναδιπλασιασµός (cumulative population doublings – CPD): 70-75). 

AG01523c : πέρασµα 40-42 CPD: 56-60. DSF8: πέρασµα 30-32 CPD: 36-38. MRC-5 

πέρασµα: 40-44 CPD: 58-62. Η δοκιµή της γαλακτοσιδάσης σε pH 6.0 έγινε ακριβώς 

όπως περιγράφεται στην αρχική αναφορά (Dimri 1995). Συνοπτικά, νεαρά και 

γηρασµένα κύτταρα επιστρωµένα σε γυάλινες καλυπτρίδες µονιµοποιήθηκαν σε 

φορµαλδεΰδη 3% σε διάλυµα PBS για 5 λεπτά και µετά από διαδοχικές εκπλύσεις σε 

PBS ακολούθησε επώαση σε διάλυµα χρώσης: 1 mg of 5-bromo-chloro-3-indolyl P3-
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D-galactoside (X-Gal)/ml/40 mM κιτρικό οξύ/φωσφορικό νάτριο, pH 6.0/ από 5 mM 

σιδηροκυανιούχο και σιδηροκυανικό κάλιο, 150 mM NaCl, 2 mM MgCl2. Η επώαση 

διήρκεσε για διάστηµα 12-16 ωρών. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση σε PBS και 

παρατήρηση σε µικροσκόπιο φωτεινού πεδίου. 

Β.2. Αντισώµατα και χηµικά αντιδραστήρια 

 

 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα αντισώµατα: 

Πολυκλωνικό αντίσωµα κατσίκας έναντι της λαµίνης Β1 (sc-6216) (Santa Cruz), 

πολυκλωνικό αντίσωµα κατσίκας έναντι αι των δύο ισοµορφών της λαµίνης Β 

(Β1/Β2) (sc-6217) (Santa cruz) µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικού έναντι των λαµινών 

Α/C (sc-7292), µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι της φαρνεσυλιωµένης και 

ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β (8d1) (Maske et al., 2003) (Abcam). Πολυκλωνικό 

αντίσωµα κατσίκας έναντι της πρωτεΐνης Cenp-F (Everest Biotech, Οxford UK). Τα 

µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι της p21CIP1/WAF1 (sc-53393) καθώς και αυτό που 

αναγνωρίζει τις φωσφορυλιωµένες ισοµορφές των ΕRK-1/2 (sc-7976) ήταν από την 

Santa Cruz. Το πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού που αναγνωρίζει τη 

φωσφορυλιωµένη µορφής της κινάσης p70 (Τhr 389) (η οποία φωσφορυλιώνει την 

πρωτεΐνη S6  της ριβοσωµικής υποµονάδας ήταν από την Cell Signalling 

Technologies. Το πολυκλωνικό αντισώµατα έναντι της φωσφορυλιωµένης ιστόνης 3 

στη σερίνη 10 (06-570), καθώς και το πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι της πρωτεάσης 

Rce1 (09-120) ήταν από την Upstate. Για την µεθυλτρανφεράση Icmt 

χρησιµοποιήθηκαν δύο αντισώµατα: ι) Πολυκλωνικός ορρός κουνελιού (δώρο από 

τον καθηγητή Douglas Eaton, Ιατρική σχολή Πανεπιστηµίου Emory, ΗΠΑ) ιι) 

πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού (09-119) από την εταιρεία Upstate. Τα 

µονοκλωνικά αντισώµατα ποντικού έναντι των επιτόπων Myc (EQKLISEEDL) και 

Flag (DYKDDDDK) ήταν από τη Sigma. Τα δευτερογενή αντισώµατα γίδας που 

αναγνωρίζουν τα παραπάνω µονοκλωνικά ή πολυκλωνικά πρωτογενή αντισώµατα 

και έχουν δεσµευµένη την υπεροξειδάση αγριοραπανιού (Ηorseradish Hyperoxidase, 

HRP) ήταν από την Sigma ή τη Santa Cruz. Τα δευτερογενή αντισώµατα σηµασµένα 

µε φθορίζουσες χρωστικές ήταν από την Invitrogen και τη Jacksons Immunoresearch. 

Τα ένζυµα περιορισµόυ ήταν από τις εταιρείεςε New England Biolabs και Fermentas. 

H προµήθεια των υπολοίπων χηµικών αντιδραστηρίων έγινε από τη Sigma-Aldrich, 

εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου διευκρινίζεται διαφορετικά στο κείµενο. 
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 Β.3. Συγχρονισµός καλλιεργειών 

 Για την πληρέστερη αντιπαραβολή του γηρασµένου φαινοτύπου µε αυτό των 

νεαρών κυττάρων και στα πλαίσια της διεξοδικότερης καλλιέργειες νεαρών κυττάρων 

συγχρονίστηκαν σε σίγαση (Go, quiescence) µε αναστολή µέσω επαφής και 

ακόλουθη στέρηση ορρού (0.5%) για διάστηµα 48 ωρών. Στις περιπτώσεις όπου 

απαιτείτο η λήψη εκχυλίσµατος από κύτταρα συγχρονισµένα στη φάση S του 

κυτταρικού κύκλου οι καλλιέργειες επωάστηκαν µε θυµιδίνη (2.5 mM) ή αφιδικολίνη 

(2 µΜ) -αναλόγως της απόκρισης του κυτταρικού συστήµατος- για διάστηµα 16 

ωρών. Ακολούθησε έκπλυση του κυτταροστατικού παράγοντα και συλλογή υλικού 

στα κατάλληλα χρονικά σηµεία ή µετά την προσθήκη φρέσκου υλικού, στις 

περιπτώσεις όπου κρίνετο σκόπιµη η συλλογή µετά από διπλή αναστολή, οι 

καλλιέργειες αφήνονταν να προωθηθούν στον κύκλο και µετά την παρέλευση 8-10 

ωρών προστίθετο εκ νέου κυτταροστατικό. Την επόµενη µέρα, µετά την παρέλευση 

14-16 ωρών γινόταν η συλλογή µετά από έκπλυση του κυτταροστατικού. Για τις 

περιπτώσεις εµπλουτισµού σε κύτταρα της φάσης G2, γινόταν χρήση µονής 

αναστολής στη φάση S, έκπλυση του κυτταροστατικού και µετά από διάστηµ 10 – 12 

ωρών γινόταν η συλλογή του δείγµατος. Η πορεία προόδου παρακολουθείτο µε 

παράλληλα δείγµατα τα οποία µετά από µονιµοποίηση και χρώση µε διάλυµα 

ιωδιούχου προπίδιου αναλύονταν µε κυτταροµετρία ροής φθορισµού. 

 

 B.4 Μέθοδοι µοριακής βιολογίας 

 Οι διαδικασίες υποκλωνοποίησης και µεταλλάξεων έγιναν µε κλασσικές 

µεθόδους µοριακής βιολογίας (Joseph Sambrook, 1989), µε τη χρήση ενζύµων 

περιορισµού και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης.  (Phusion polymerase high 

fidelity, Finnzymes). Ο καθαρισµός των τµηµάτων DNA µετά από διαχωρσιµό σε 

πήκτωµα αγαρόζης έγινε µε το σύστηµα καθαρισµού της Sigma (Genelute Kit). Η 

συγκόλληση των τµηµάτων DNA έγινε µε το ένζυµο συνδετάση (Ligase) της 

Fermentas στους 15 0C µε ολονύχτια επώαση. Η υποκλωνοποίηση έγινε στους φορείς 

έκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεϊνης (GFP, Clontech, USA), ή στους 

πλασµιδιακούς φορείς pcDNA-Myc/His 3.1(-) (Invitrogen, USA). Η 

υποκλωνοποίηση της πρωτεΐνης Sumo-3 έγινε µε χρήση περιοριστικών ενζύµων και 
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αποκοπή από τον πλασµιδιακό φορέα GST-PGEX 2TK (ευγενική χορηγεία του 

καθηγητή Jorma Palvimo, πανεπιστήµιο Kuopio Φινλανδία), µε χρήση των ενζύµων 

EcoRI / SalI και υποκλωνοποίηση στον πλασµιδιακό φορέα EGFP-C2. Η 

υποκλωνοποίηση της λαµίνης Β1 (αγρίου τύπου) έγινε µε αποκοπή του cDNA 

(χορηγεία του καθηγητή Goldman, ιατρική σχολή πανεπιστήµιο Σικάγο, ΗΠΑ) από 

το πλασµίδιο pcDNA3 µε χρήση των ενζύµων BamHI/XbaI και υποκλωνοποίηση 

στον φορέα EGFP-C1. Για τον έλεγχο της πιστότητας αντιγραφής και ορθής 

κλωνοποίησης ακολούθησε αλληλούχιση όλων των χιµαιρικών κατασκευών. Για τους 

µετασχηµατισµούς χρησιµοποιήθηκε το στέλεχος DH5A του βακτηρίου E. Coli. H 

χιµαιρική κατασκευή EGFP-Coilin ήταν χορηγεία του καθηγητή Angus Lamond 

(πανεπιστήµιο Dundee, Σκωτία). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΟΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ 

SRM160 Forward  ACGGTACCGGAGCGATCTCCGAGCGA KpnI 
SRM 160 reverse B GCGGATCCACTGCGTACAAACCAAATA    BamHI 
Sumo 2 Forward ACGGTACCCCCGCGCCGCCTCCCCGC         KpnI 
Sumo 2 Reverse CGGGATCCCAATGCGAGGATGGACGGC    BamHI 
Sumo1 For (EGFP) TAC AAG TCC GGA CTC AGA TCT   Bgl II 
Sumo 1 activation GCGTCGACTCAACCCCCCGTTTGTTCCTG   SalI 

Sumo 2 activation 
ACGGTCGACTTAACCTCCCGTCTGCTGC
TG   

SalI 

LMNB1 for del 
stop codon  

TCAGGATCCATGGCGACTGCGACCCCCG
T  

BamH1 

LMNB1 rev del 
stop codon 

CGGGTACCTCATAATTGCACAGCTTCTA 
 

KpnI 

LMB1 del stop 
codn 2nd 

CGGGTACCCATAATTGCACAGCTTCTA 
 

KpnI 

LMB1-CAIM AAGAGCATCCAATAGAAGCGTCGAGAT SalI 
LMB1-CAIM (b) AAGAGCATCCAATAGAAGC blunt 
LMA c-tail for TACCTCCTGGGCAACTCCAGCC blunt 
LMA c-tail rev TAGGTACCGTCCCAGATTACATGATGCT Asp718 
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 Β.5. Αποµόνωση ολικού RNA και κλωνοποίηση cDNA 

 Η συλλογή ολικού RNA έγινε χρησιµοποιώντας το σύστηµα της Sigma 

(GenElute™ Mammalian Total RNA Miniprep Kit). Η κλωνοποίηση των 

αλληλουχιών DNA (cDNAs) που αντιστοιχούν σε µεταφραζόµενα RNAs (mRNA) 

για τις πρωτεΐνες SUMO-1/2/3 καθώς και της πρωτεΐνης SRM των περιοχών 

εναλλακτικού µατίσµατος του πυρήνα έγινε µετά από κατασκευή βιβλιοθήκης 

αντίγραφου DNA (cDNA) από διπλοειδείς ινοβλάστες, χρησιµοποιώντας την 

αντίστροφη µεταγραφάση MMV1LU της εταιρείας Invitrogen (USA). Η ακόλουθη 

κλωνοποίηση σε πλασµιδιακούς φορείς έκφρασης οι οποίοι έφεραν την Πράσινη 

Φθορίζουσα Πρωτεΐνη (GFP) καθώς και η κλωνοποίηση τµηµάτων γενετικού υλικού 

για την κατασκευή χιµαιρικών µορίων της λαµίνης Β1 έγιναν µε κλασσικές τεχνικές 

µοριακής βιολογίας µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων και µε την αντίδραση 

αλυσιδωτής πολυµεράσης (PCR). Για την προσθήκη της πρωτεΐνης GFP 

χρησιµοποιήθηκαν οι πλασµιδιακοί φορείς EGFP-C1, EGFP- C2, (Clontech), ενώ για 

την προσθήκη των επιτόπων Myc ή FLAG χρησιµοποιήθηκαν οι πλασµιδιακοί φορείς 

pcDNA 3.1 (-) A, B, C (Invitrogen). 

 

 Β.6. Μέθοδος προσδιορισµού πρωτεϊνών κατά Bradford. 

 

 Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης διαλύµατος πρωτεϊνών 

χρησιµοποιήθηκε µια τροποποίηση της µεθόδου Bradford (Bradford, 1976). H 

µέθοδος βασίζεται στην άµεση µετατόπιση της απορρόφησης από το µήκος κύµατος 

465nm στα 595nm, όταν η χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250 δεσµεύεται σε 

πρωτεΐνες σε όξινο διάλυµα. Η ανιονική µορφή της χρωστικής δεσµεύεται στην 

πρωτεΐνη προκαλώντας αλλαγή του χρώµατος από κόκκινο-καφέ σε µπλε, οδηγώντας 

σε µετατόπιση της απορρόφησης. H δέσµευση γίνεται µέσω ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων, µε τη συµµετοχή δεσµών Van der Waals καθώς και µε τη 

δηµιουργία υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων µεταξύ σουλφονικών οµάδων της 

χρωστικής και αµινοξικών καταλοίπων (κυρίως αργινίνης αλλά και ιστιδίνης, 

λυσίνης, τυροσίνης, τρυπτοφάνης και φαινυλαλανίνης). 

 Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης διαλύµατος πρωτεϊνών, 

χρησιµοποιήθηκε το Coomasie Plus Protein Assay Reagent Kit (Pierce) και 
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ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Συγκεκριµένα, 

το αντιδραστήριο το οποίο περιέχει την χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250, 

Coomasie Plus Protein Assay Reagent, αραιώθηκε µε Η2Ο σε αναλογία 1:10. 

Προετοιµάστηκαν δείγµατα γνωστής συγκέντρωσης BSA από 0 έως 25µg/ml, για την 

κατασκευή πρότυπης καµπύλης, καθώς και δείγµατα από τα άγνωστης συγκέντρωσης 

πρωτεϊνικά διαλύµατα. Ο τελικός όγκος ρυθµίστηκε µε Η2Ο (εκτός από τον µάρτυρα 

που περιείχε µόνο Η2Ο) ώστε να είναι ίδιος (25µl) και σε όλα τα δείγµατα 

προστέθηκε το αραιωµένο 1:10 µε Η2Ο Coomasie Plus Protein Assay Reagent, έως 

τελικού όγκου 1ml. Ακολούθησε ανάδευση των δειγµάτων µέτρηση της οπτικής 

απορρόφησης στα 595nm. Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης συνολικής πρωτεΐνης 

των δειγµάτων άγνωστης περιεκτικότητας προκύπτει βάσει της πρότυπης καµπύλης. 

 

 Β.7. Προετοιµασία κυτταρικών λυµάτων, αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 

ηλεκτροµεταφορά και ανοσοστύπωση 

 

 Αρχικά τα κύτταρα εκπλύθηκαν µε κρύο PBS, το οποίο αποµακρύνθηκε 

εντελώς. Τα τρυβλία τοποθετήθηκαν πάνω σε πάγο. Προστέθηκε  διάλυµα λύσης 

Tris-HCl 50 mM pH 8.0 TX-100 1%, δεοξυχολικό νάτριο 0.2%, δωδεκυλθειϊκό 

νάτριο (SDS) 0.5% στο κάθε τρυβλίο, τα κύτταρα συλλέχθησαν γρήγορα µε απόξυση 

και τα κυτταρικά λύµατα µεταφέρθηκαν σε µικροφυγοκεντρικούς σωλήνες. 

Ακολούθησε ήπιος ηχοβολισµός για διάστηµα 10 δευτερολέπτων για να 

κατακερµατιστεί το DNA. Ακολούθως τα δείγµατα τοποθετήθηκαν στον πάγο για 20 

λεπτά, όπου αναδεύονταν ήπια κάθε 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια τα δείγµατα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 12.000g για 10 λεπτά, στους 4oC, ώστε να αποµακρυνθούν 

µεµβρανικά υπολείµµατα, τα οποία παρέµειναν αδιάλυτα στο διάλυµα λύσης. To 

υπερκείµενο µεταφέρθηκε σε νέoυς µικροφυγοκεντρικούς σωλήνες και 

προσδιορίστηκε η ποσότητα ολικής πρωτεΐνης στο κυτταρικό λύµα µε τη µέθοδο 

Bradford. Τα δείγµατα φυλάχθηκαν στους -80οC. Πριν την ηλεκτροφόρηση των 

δειγµάτων, ακολουθούσε πρόσθεση συγκεκριµένης ποσότητας διαλύµατος φόρτωσης 

δειγµάτων 4x ώστε αυτό να έχει τελική συγκέντρωση 1x στα κυτταρικά λύµατα. Τα 

δείγµατα αποδιατάσονταν (100οC / 5 λεπτά) και ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση. 
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 Η ανάλυση της έκφρασης των πρωτεϊνών έγινε µε ανοσοστύπωση µετά από 

ηλεκτροφορετικό διαχωρισµό µονής διάστασης σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου (SDS-

PAGE).  

∆ιαλύµατα – Αντιδραστήρια 

 

• ∆ιάλυµα 30% µίγµατος ακρυλαµιδίου: 29% (w/v) ακρυλαµίδιο και 1% (w/v) 

Ν,Ν’-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο 

• ∆ιάλυµα πηκτώµατος συγκέντρωσης (4x): 0.5M Tris-HCl, pH 6.8 

• ∆ιάλυµα πηκτώµατος διαχωρισµού (4x): 1.5M Tris-HCl, pH 8.8 

• Αναγωγικό διάλυµα φόρτωσης δειγµάτων (2x): 125mM Tris-HCl pH 6.8, 

2.5% (w/v) SDS, 20% (v/v) γλυκερόλη, 125mM β-µερκαπτoαιθανόλη, 2mΜ 

PMSF, 2mΜ NaF, 2mM NaVO4 και 0.02% (w/v) κυανούν της 

βρωµοφαινόλης. 

• 10% (w/v) SDS 

• 10% (v/v) γλυκερόλη  

• 10% (w/v) υπερθειϊκό αµµώνιο (ammonium persulfate, APS) 

• ∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης (10x): 0.25Μ Tris, 2.5Μ γλυκίνη  

Πρωτεϊνικοί δείκτες γνωστών µοριακών βαρών (Molecular weight markers (19-180 

kda), Fermentas) 

• Σύσταση πηκτώµατος διαχωρισµού: 0.375M Tris-HCl, pH 8.8, 7.5-20% (w/v) 

πολυακρυλαµίδιο (ανάλογα µε το µοριακό βάρος της υπό ανίχνευσης 

πρωτεΐνης), 0.1% (w/v) SDS, 0.1% (v/v) γλυκερόλη, 0.01% (w/v) APS, 0.04% 

(v/v) TEMED.  

• Σύσταση πηκτώµατος συγκέντρωσης: 0.125M Tris-HCl, pH 6.8, 5% (w/v) 

πολυακρυλαµίδιο, 0.1% (w/v) SDS, 0.05% (v/v) γλυκερόλη, 0.01% (w/v) APS, 

0.04% (v/v) TEMED. 

 

 Μετά την ηλεκτροµεταφορά κάθε µεµβράνη εκπλύθηκε γρήγορα µε TBS-T 

και επωάστηκε µε 5% ξηρό άπαχο γάλα σε TBS-T για 1 ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στη συνέχεια ακολούθησε ολονύχτια επώαση µε το πρωτογενές αντίσωµα, 

αραιωµένο στην κατάλληλη συγκέντρωση, σε 5% (w/v) ξηρό άπαχο γάλα σε TBS-T. 

Το πρώτο αντίσωµα αποµακρύνθηκε και η µεµβράνη εκπλύθηκε τουλάχιστον τρεις 
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φορές µε TBS-T, για µισή ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθησε επώαση µε 

το κατάλληλο δευτερογενές αντίσωµα αραιωµένο σε 5% (w/v) ξηρό άπαχο γάλα σε 

TBS-T, επίσης για µία ώρα. Οι τελικές τρεις τουλάχιστον εκπλύσεις έγιναν µε ΤΒS-T 

για περισσότερο από µισή ώρα, σε θερµοκρασία δωµατίου. Όλες οι επωάσεις και οι 

εκπλύσεις έγιναν υπό συνεχή, ήπια ανάδευση. Η ανίχνευση των πρωτεϊνών έγινε µε 

τα αντιδραστήρια ECL Western Blotting Reagents, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή (Amersham Biosciences). Αµέσως, ακολούθησε έκθεση της 

µεµβράνης, σε Kodak-X-OMAT AR φιλµ αυτοραδιογραφίας για διάφορα χρονικά 

διαστήµατα. 

 

 Β.8. Ηλεκτροφορετικός διαχωρισµός κυτταρικών λυµάτων σε δύο 

διαστάσεις: Ισοηλεκτρεστίαση (IEF) ακολουθούµενη από αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση παρουσία δωδεκυλθειϊκού νατρίου (SDS) (IEF-SDS PAGE). 

 Για την περίπτωση της µελέτης της έκφρασης και της µεταµεταφραστικής 

ενδοπρωτεόλυσης των λαµινών τύπου Β, κυτταρικά εκχυλίσµατα από νεαρά -τόσο 

ασύγχρονα πολλαπλασιαζόµενα όσο και ανεσταλµένα λόγω επαφής (quiescent)- και 

γηρασµένα κύτταρα διαχωρίστηκαν µε ηλεκτροφόρηση διπλής διάστασης. Στην 

πρώτη διάσταση έγινε διαχωρισµός µε βάση το ισοηλεκτρικό σηµείιο των πρωτεϊνών 

και στη δεύτερη µε βάση το µοριακό τους βάρος (IEF-SDS PAGE), ακολουθούµενη 

από ηλεκτροµεταφορά σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης και ανοσοστύπωση µε τα 

κατάλληλα αντισώµατα. 

 O διαχωρισµός πρωτεϊνικών λυµάτων σε δύο διαστάσεις αυξάνει σηµαντικά 

τη διακριτική ικανότητα του συστήµατος τόσο ως προς τον αριθµό των πρωτεϊνών οι 

οποίες δύνανται να ανιχνευθούν, όσο και ως προς τον διαχωρισµό υποτύπων 

συγγενών πρωτεϊνών ή ακόµη και µεταξύ διαφόρων καταστάσεων της ίδιας 

πρωτεΐνης οφειλοµένων σε µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις οι οποίες 

ενδεχοµένως δεν διακρίνονται µε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση µονής διάστασης. 

 Η πρώτη εφαρµογή της µεθόδου περιγράφηκε το 1975 από τον O' Farrell 

(O'Farrell, 1975). Οι πρωτεΐνες συνιστούν επαµφοτερίζοντα µακροµόρια καθώς 

φέρουν σύνολο αντίθετα φορτισµένων αµινοξέων ως συνάρτηση του pH του 

περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται (σχ. Β2). Το καθαρό φορτίο µιάς 

αποδιαταγµένης πρωτεΐνης προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισµα αρνητικά και 
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θετικά φορτισµένων των πλευρικών αλυσίδων των αµινοξέων συν τη συνεισφορά του 

αµινοτελικού και του καρβοξυτελικού άκρου σε συγκεκριµένο pH. Το ισοηλεκτρικό 

σηµείο συνιστά το pH στο οποίο η πρωτεΐνη εµφανίζεται µε µηδενικό φορτίο. Εδώ 

αξίζει να σηµειωθεί ότι το ισοηλεκτρικό σηµείο αφορά "γραµµική" ιδιότητα της 

πρωτεΐνης σε συνθήκες πλήρους αποδιάταξης και µικρή η µηδενική αντιστοίχιση 

υπάρχει αναφορικά µε την κατανοµή των φορτιών της στο χώρο σε συνθήκες 

φυσιολογικής αναδίπλωσης και λειτουργίας. Μία πρωτεΐνη θετικά φορτισµένη σε 

συγκεκριµένο pH ηλεκτροφορείται προς την κάθοδο και αντίστροφα. Προϊόντος του 

χρόνου και αναλόγως του µεγέθους και των µεταµεταφραστικών τροποποιήσεων τις 

οποίες φέρει µια πρωτεΐνη, καταλήγει σε παλίνδροµη κίνηση πέριξ της θέσης 

µηδενικού φορτίου (ισοηλεκτρικό σηµείο). Η διακριτική ικανότητα του συστήµατος 

είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων κυριότερες εκ των οποίων είναι το εύρος της 

διαβαθµίδας pH, το µήκος της διαδροµής της λωρίδας πολυακρυλαµιδίου, η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου, η ετερογένεια του δείγµατος, το συνολικό ποσό της 

πρωτεΐνης κ.α..  

 Η ισοηλεκτρεστίαση πραγµατοποιείται σε ειδικά πολυµερισµένα πλέγµατα 

ακρυλαµιδίου ποσοστό των µορίων του οποίου φέρει προσδεδεµένα µε 

οµοιοπολικούς δεσµούς αρνητικά ή θετικά φορτισµένα µόρια (σχ. Β1). Το πλέγµα 

πολυµερίζεται χρησιµοποιώντας βαθµίδες (gradient) διαλυµάτων ακρυλαµιδίου µε 

διαφορική σύσταση ως προς τα φορτισµένα µόρια. Η γενική χηµική δοµή αυτών των 

µορίων τα οποία αµπλουτίζουν το πλέγµα προσδίδοντας του ιδιότητες φορτισµένου 

περιβάλλοντος είναι η εξής: 

CH2=CH-C-NH-R  

    Ο 

R: ασθενές οξύ / ασθενής βάση 

Για την υποβοήθηση διατήρησης της βαθµίδας pH σε συνθήκες υψηλής έντασης 

ηλεκτρικού πεδίου η ηλεκτροφόρηση γίνεται παρουσία επαµφοτερίζοντων µορίων 

(αµφολυτών). 
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Σχήµα Β1. Σχηµατική απεικόνιση προ-πολυµερισµένου ακρυλαµιδίου µε διαβάθµιση pΗ (IPG 

– Isoelectric focusing Polyacrylamide Gels) (τροποποιηµένα από G&E Helathcare booklet 2D 

eletrophoresis. Principles and methods). 

  

   

Σχήµα Β2. Απεικόνιση του ισοηλεκτρικού σηµείου µιάς πρωτεΐνης. Η καµπύλη 

εξουδετέρωσης (τιτλοδότησης) απεικονίζεται εδώ ως σιγµοειδής. Συνήθως η καµπύλη 

περιλαµβάνει περισσότερα από ένα σηµεία αλλαγής καµπυλότητας ειδικότερα στην περίπτωση 

βαρέων µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων όπως οι γλυκοσυλιώσεις (τροποποιηµένα από 

G&E Helathcare booklet 2D eletrophoresis. Principles and methods). 
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 Πειραµατική διαδικασία: 

∆ιαλύµατα: 

∆ιάλυµα λύσης: 8Μ Ουρία υψηλής καθαρότητας ειδική για ισοηλεκτρεστίαση (Merck 

chemicals UK), DTT 100 mM, αναστολείς πρωτεασών (Roche biochemicals), CHAPS 

4%, γλυκερόλη 10%, 0,5% αµφολύτες pH 4-7 0,1% pH 3-10 

Λωρίδες ακρυλαµιδίου: Για τον ευκρινέστερο διαχωρισµό των λαµινών τύπου Β 

χρησιµοποιήθηκαν λωρίδες ακρυλαµιδίου µε διαβάθµιση pH 4-7 µήκους 17 cm (Βιο-

rad). 

∆ιαδικασία: Για τη µελέτη των λαµινών, τα κύτταρα συλλέγονταν µε θρυψινοποίηση, 

ακολουθούσε αδρανοποίηση µε προσθήκη θρεπτικού υλικού παρουσία ορρού 10%, 

φυγοκέντρηση σε 200g για διάστηµα 5 λεπτών, αναρρόφηση του υπερκειµένου και το 

κατακρήµνισµα (κύτταρα) διαλυτοποιείτο στο διάλυµα λύσης που περιγράφεται πιο 

πάνω, σε όγκο 400 µικρολίτρων (µl). Ακολούθως, γινόταν ήπιος ηχοβολισµός για τον 

κατακερµατισµό των νουκλεϊνικών οξέων. Μετά από πάροδο 15 λεπτών όπου το λύµα 

αφήνονταν σε θερµοκρασία δωµατίου για να ολοκληρωθεί η λύση, ακολουθούσε 

φυγοκέντρηση (13000 g) για διάστηµα 5 λεπτών. Το υπερκείµενο επιστρώνονταν σε 

διαδροµή ειδικού αδρανούς σκαφιδίου (Amersham Biosciences UK) και ακολουθούσε 

εναπόθεση της αφυδατωµένης λωρίδας ακρυλαµιδίου (IPG). Το σκαφίδο καλυπτόταν 

για να µειωθεί η εξάτµιση. Η είσοδος του δείγµατος στη λωρίδα ακρυλαµιδίου και η 

ενυδάτωση γινόταν µε ολονύχτια προσρόφηση (16 ώρες) σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Την επόµενη µέρα, οι λωρίδες ακρυλαµιδίου τοποθετούνταν σε κατάλληλη συσκευή 

ισοηλεκτρεστίασης (Biorad). Για τις συγκεκριµένες λωρίδες οι συνθήκες 

ηλεκτροφόρησης ήταν: 

150 V 2 ώρες 

1000 V (2 ώρες) 

4000 V (18 ώρες). 

Η αύξηση στη διαφορά δυναµικού επιτυγχάνετο γραµικά και ειδικά για την µέγιστη τιµή 

(4000 V) σε διάστηµa όχι µικρότερο των 3 ωρών. Συνολικά τα δείγµατα 

ηλεκτροφορούντο για περίπου 80000 Vh. 
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 Μετά την ολοκήρωση της ισοηλεκτρεστίασης, οι λωρίδες προετοιµάζονταν για 

τη δεύτερη διάσταση. Για το σκοπό αυτό επωάζονταν σε διάλυµµα εξισορρόπησης  

Τris – HCl 50 mM pH 8.8, Oυρία 6Μ, γλυκερόλη 30%, δωδεκυλθειϊκό νάτριο (SDS) 

2%, διθιοθρεϊτόλη (DTT) 100 mM, ίχνη βρωµοφαινόλης. 

 Η εξισορρόπηση γινόταν σε δύο διαστήµατα των 10 λεπτών σε συνθήκες ήπιας 

ανάδευσης, µε ενδιάµεση ανανέωση του διαλύµατος εξισορρόπηση. Στη συνέχεια η 

λωρίδα τοποθετείτο οριζόντιο σε πολυµερισµένο ασυνεχές  πήγµα ακρυλαµιδίου και 

ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση και ανοσοστύπωση όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

   

 Β.9. Προσδιορισµός της ενζυµικής ενεργότητας της µεθυλτρανσφεράσης 

των πρενυλιωµένων κυστεϊνών (Ιcmt) in vitro 

 

 Η λύση των κυττάρων για την εκτίµηση της ενεργότητας της 

µεθυλτρανσφεράσης in vitro έγινε µε δύο τρόπους: ι) µε ήπιο ηχοβολισµό ιι) µε βαθιά 

ψύξη σε υγρό άζωτο ακολουθούµενη από επαναφορά σε θερµοκρασία δωµατίου 

(freeze and thaw) ώστε να προκληθεί ρήξη µεµβρανών. Και στις δύο περιπτώσεις τα 

κύτταρα είχαν συλλεγεί µε απόξυση στο ακόλουθο διάλυµα: Tris-HCl 50 mM pH 7.5, 

NaCl 150 mM 5mM MgCl2 µε προσθήκη αναστολέων πρωτεασών (Sigma-Aldrich), 

απουσία χηλικών παραγόντων καθώς η µεθυλτρανσφεράση απαιτεί δισθενή ιόντα για 

τη λειτουργία της και κυρίως µαγνήσιο. Ακολούθως τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν 

στις 1000 στροφές / λεπτό για 5 λεπτά ώστε να αποµακρυνθούν άρρηκτα κύτταρα και 

ευµεγέθη τµήµατα µεµβρανών / υπολείµµατα κυττάρων. Η εκτίµηση της ποσότητας 

πρωτεΐνης έγινε µε το σύστηµα προσδιορισµού της Pierce το οποίο χρησιµοποιεί τη 

µέθοδο Bradford.  Ακολούθως το κυτταρικό λύµα χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση 

της ενεργότητας της µεθυλτρανσφεράσης (Hrycyna et al., 1994; Griggs et al., 2010). 

Ως υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε η φαρνεσυλιωµένη κυστεΐνη (AFC: N-acetyl-S-

farnesyl-L-cysteine) και ως δότης µεθυλοµάδας τριτιωµένη S-αδενοσυλ-µεθειονίνη 

[3Η-methyl] S-adenosyl-L-methionine (SAM). Η σύσταση του διαλύµατος 

αντίδρασης ήταν η ακόλουθη: 

 

• Πρωτεΐνικό περιεχόµενο κυτταρικού λύµατος: 5µg 
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• Υπόστρωµα AFC     150 µΜ 

• ∆ότης µεθυλοµάδας 3H-SAM (70 mCi/mmol)             20 µΜ 

• ∆ιάλυµα αντίδρασης: Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 150 mM 5mM MgCl2 µε 

προσθήκη αναστολέων πρωτεασών (Sigma-Aldrich). Ο τελικός όγκος της 

αντίδρασης ήταν 60 µικρόλιτρα (µl). Η αντίδραση επωάστηκε στους 30 0C για 

30 λεπτά και ακολούθως τερµατίστηκε µε την προσθήκη αλκαλικού 

αποδιατακτικού διαλύµατος 1Μ ΝαΟΗ / 1% SDS (30 µl).  

• ∆ιάλυµα σπινθηρισµού: 0.4% (w/v) 2.5-διφαινυλοξαζόλη (PPO), 0.01% (w/v) 

1.4-δι(5-φαινυλο-2-οξαζόλυλο)βενζένιο (POPOP), σε διάλυµα τολουολίου: 

Triton X-100 µε αναλογία 2:1 

 

 Μετά από ανάδευση, το αδρανοποιηµένο λύµα εναποτέθηκε σε µικρής 

επιφάνειας φίλτρο Wattmann. Ακολούθως το διαβρεγµένο φίλτρο στερεώθηκε στο 

εσωτερικό πώµατος φιαλιδίου το οποίο περιείχε 5 ml υγρό σπινθηρισµού και το 

φιαλίδιο πωµατίσθηκε. Οι αλκαλικές συνθήκες µετά την προσθήκη του καυστικού 

νατρίου οδηγούν σε υδρόλυση του µεθυλεστέρα ο οποίος έχει σχηµατιστεί από τη 

δράση της µεθυλτρανσφεράσης. Η πτητική ραδιενεργή (τριτιωµένη) µεθανόλη η 

οποία προκύπτει από την αντίδραση υδρόλυσης διαχέεται ελεύθερα στο εσωτερικό 

του φιαλιδίου και έρχεται σε χηµική ισορροπία µε το υγρό σπινθηρισµού. Μετά 

παρέλευση διαστήµατος 3 ωρών, το πώµα αφαιρείται και µετά την τοποθέτηση νέου 

πώµατος η εγκλωβισµένη ραδιενέργεια στο υγρό σπινθηρισµού µετράται σε µετρητή 

β-ακτινοβολίας. 

 

 Β.10 Προσδιορισµός ενεργότητας της µεθυλτρανσφεράσης Icmt in vivo 

 

 Η εκτίµηση της ενεργότητας του ενζύµου σε ζωντανά κύτταρα, γίνεται µετά 

από 90λεπτη επώαση των καλλιεργειών µε τριτιωµένη µεθειονίνη. Η µεθειονίνη 

µετατρέπεται σε αδενοσυλµεθειονίνη η οποία και χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα για 

τις αντιδράσεις µεθυλίωσης από την Icmt (Baron and Casey, 2004). Ακολούθως τα 

κύτταρα λύνονται και ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-

PAGE). To πήκτωµα ακρυλαµιδίου κόβεται σε ζώνες, οι οποίες τοποθετούνται σε 
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ανοιχτά σωληνάρια µε αλκαλικό διάλυµµα ανθρακικού νατρίου µε pH 9. Το 

σωληνάριο τοποθετείται όρθιο σε πωµατιζόµενο φιαλίδιο το οποίο περιέχει 5 ml υγρό 

σπινθηρισµού. Οι µεθυλοµάδες οι οποίες έχουν σχηµατιστεί στις πρενυλιωµένες 

κυστεΐνες των πρωτεϊνών-υποστρωµάτων της Icmt, υδρολύονται και λόγω της 

πτητικότητάς τους εξισορροπούνται µε την υγρή φάση του υγρού σπινθηρισµού. 

Μετά από 24ωρη επώαση το εσωτερικό φιαλίδιο αφαιρείται και γίνεται µέτρηση της 

εκπεµπόµενης β-ακτινοβολίας ενσωµατωµένης στο υγρό σπινθηρισµού (Hrycyna et 

al., 1994). 

 

 Β.11 Ανοσοκατακρήµνιση 

 Για τη µελέτη ενδεχόµενης έµµεσης ή άµµεσης αλληλεπίδρασης της λαµίνης 

Β µε την πρωτεΐνη Cenp-F, χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα Hela, καθώς ο συγχρονισµός 

τους στη φάση G2 µε χρήση κυτταροστατικών ήταν αισθητά πιο αποτελεσµατικός σε 

σχέση µε τις πρωτογενείς καλλιέργειες ινοβλαστών. Συγχρονισµένα κύτταρα (βλέπε 

πιο πάνω µέθοδοι κυτταροκαλλιεργειών και συγχρονισµός) θρυψινοποιήθηκαν και 

µετά από αδρανοποίηση της θρυψίνης µε προσθήκη θρεπτικού υλικού και βόειου 

ορρού (10%), ακολούθησαν δύο εκπλύσεις µε PBS, φυγοκεντρήσεις και το 

κατακρήµνισµα διαλυτοποιήθηκε σε διάλυµα ανοσοκατακρήµνισης 

• Tris-HCl 50mM pH 8.0, 150 mM NaCl, 1% Tx-100, EGTA 1mM, EDTA 1mM, 

DTT 0.5 mM, προσθήκη Benzonase (Merck) 5 units,  αναστολείς πρωτεασών. 

 Ακολούθησε λύση στους 4 oC για 30-45 λεπτά, φυγοκέντρηση στις 12000 g για 

15 λεπτά και το υπερκείµενο επωάστηκε σε κυκλική περιφορά µε µείγµα µαγνητικών 

σφαιριδίων στα οποία ήταν προσδεδεµένες πρωτεΐνες Α/G (Νew England Biolabs) για 

διάστηµα µισής ώρας σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθησε συγκέντρωση των 

σφαιριδίων µε χρήση µαγνήτη και το υπερκείµενο φυγοκεντρήθηκε µία φορά για 5 

λεπτά στις 10000 g. Το υπερκείµενο αυτής τη φυγοκέντρησης µεταφέρθηκε σε νέο 

σωληνάριο στο οποίο προστέθηκε είτε ειδικό αντίσωµα για τη λαµίνη Β. Ακολούθησε 

ολονύχτια επώαση σε ψυχρό θάλαµο µε κυκλική περιστροφή του δείγµατος. Την 

επόµενη µέρα τα φιαλίδια µεταφέρθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου, όπου και 

προστέθηκε µείγµα µαγνητικών σφαιριδίων στα οποία ήταν προσδεδεµένες πρωτεΐνες 

Α/G. Ακολούθησε συνεπώαση για 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια 

τα σφαιρίδια συγκεντρώθηκαν µε χρήση µαγνήτη και εκπλύθηκαν/συγκεντρώθηκαν 
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διαδοχικά τρεις φορές σε διάλυµα ανοσοκατακρήµνισης για να αποµακρυνθούν µη 

ειδικά προσαρτηµένες πρωτεΐνες. Ακολούθως τα σφαιρίδια επαναιωρήθηκαν σε 

διάλυµα λύσης Laemli: 

• Tris-HCl 62.5 mM pH 6.8, SDS 1,25% γλυκερόλη 10%, DTT 50 mM 

και ακολούθησε βρασµός στους 95 οC για διάστηµα 5 λεπτών. Στη συνέχεια 

ακολούθησε ηλεκτροφορετικός διαχωρισµός των δειγµάτων, ηλεκτροµεταφορά και 

ανοσοστύπωση µε τα κατάλληλα αντισώµατα. 

 

 Β.12 Παροδικές διαµολύνσεις κυττάρων µε πλασµιδιακούς φορείς 

έκφρασης µε χρήση λιποσωµάτων 

 Για την παροδική έκφραση των χιµαιρικών κατασκευών, έγινε διαµόλυνση 

των πλασµιδιακών φορέων έκφρασης µε τη χρήση του αντιδραστηρίου Jet-Pei 

(Polyplus, Γαλλία) ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνοπτικά, τα 

κύτταρα επιστρώνοντας 48 ώρες νωρίτερα και την ηµέρα της διαµόλυνσης είχαν 

πυκνότητα 50-60%. Για κάθε φρεάτιο διαµέτρου 12 mm χρησιµοποιήθηκε 1 µg 

λιποσωµάτων (αραιωµένο αρχικά σε 50 µικρόλιτρα θρεπτικού υλικού Opti-MEM) 

ανά 500 ng πλασµιδιακού DNA (αραιωµένο σε 100 µl Οpti-MEM. Μετά από 

παρέλευση διαστήµατος 5 λεπτών ακολουθούσε ανέµειξη των δύο διαλυµάτων και 

µετά από παρέλευση διαστήµατων 20 λεπτών τα λιποσώµατα διασπειρονταν στην 

καλλιέργεια οπότε και ακολουθούσε ήπια ανάδευση.  Η ανάλυση της έκφρασης των 

πρωτεϊνών γινόταν µετά παρέλευση διαστήµατος τουλάχιστον 48 ωρών. 

  

 Β.13 Μείωση των επιπέδων έκφρασης πρωτεϊνών µε την µεθοδολογία του 

µικρού παρεµβαλλόµενου RNA (RNA interference) 

∆ίκλωνα µόρια RNA µπορούν να προκαλέσουν την επιγενετική αποσιώπηση 

γονιδίων ανάλογα µε την αλληλουχία των µορίων RNA σε φυτά, ζώα και µύκητες,  

ανάλογα µε τη φύση της αλληλουχίας στόχου, το µέγεθος των µικρών δίκλωνων 

RNA και τη συµπληρωµατικότητα τους ως προς την αλληλουχία-στόχο (Bayne and 

Allshire, 2005; Matzke and Birchler, 2005; Brodersen and Voinnet, 2006). Ο 

µηχανισµός της επιγενετικής αποσιώπησης της έκφρασης συγκεκριµένων γονιδίων 

στο κυτταρόπλασµα και στον πυρήνα ονοµάζεται RNA interference (RNAi) για τα 
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ζώα, quelling για τους µύκητες και cosuppression ή post-transcriptional gene 

silencing (PTGS) για τα φυτά  (Bayne and Allshire, 2005; Chicas et al., 2005; 

Kawasaki et al., 2005). 

Τα dsRNA µπορούν να δηµιουργηθούν τόσο στον πυρήνα όσο και στο 

κυτταρόπλασµα α) από τη µεταγραφή αντίστροφα επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών 

DNA, β) από την ταυτόχρονη µεταγραφή νοηµατικών (sense) και αντινοηµατικών 

(antisense) µορίων RNA, γ) από την αντιγραφή RNA ιών καθώς και δ) από την 

ενεργότητα κυτταρικών ή ιϊκών RNA-εξαρτώµενων RNA πολυµερασών (RNA-

dependent RNA polymerase, RdRP) σε µονόκλωνα µόρια RNA, σε οργανισµούς που 

διαθέτουν αυτού του είδους τις πολυµεράσες (Matzke et al., 2001; Mittal, 2004; 

Matzke and Birchler, 2005; Brodersen and Voinnet, 2006). 

Τα µικρά δίκλωνα µόρια RNA που προκύπτουν από τα µεγαλύτερα δίκλωνα 

RNA µπορεί να είναι δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα µικρά 

παρεµβαλλόµενα δίκλωνα µόρια RNA (small interfering RNAs, siRNAs), τα οποία 

είναι πλήρως συµπληρωµατικά ως προς το mRNA-στόχο (Di Micco et al., 2006). Το 

πρώτο βήµα της διαδικασίας αποσιώπησης µε µόρια siRNA στα θηλαστικά αφορά τη 

δράση µιας ενδονουκλεάσης δίκλωνου RNA, η οποία είναι µια ριβονουκλεάση τύπου 

III και προκαλεί τοµή µεγάλων dsRNA σε µικρότερα δίκλωνα µόρια µήκους 21 έως 

25 νουκλεοτιδίων. Αυτά τα µόρια siRNA έχει διαπιστωθεί ότι προκύπτουν από την 

ριβονουκλεάση τύπου III, Dicer, στη Drosophila (Hamilton and Baulcombe, 1999), 

ενώ στα θηλαστικά έχει βρεθεί µόνο µία (Chresta et al., ; Bernstein et al., 2001)   

(Matzke and Birchler, 2005). Στο δεύτερο βήµα της διαδικασίας, τα αντινοηµατικά 

siRNAs λειτουργούν ως οδηγοί για µια διαφορετική ριβονουκλεάση, την RISC 

(RNA-induced silencing complex ή σύµπλοκο αποσιώπησης επαγόµενο από RNA), η 

οποία δεσµεύει τα µονόκλωνα µόρια mRNA τα οποία είναι συµπληρωµατικά µε τα 

siRNA, και τα τέµνει περίπου στο µέσο της περιοχής όπου αυτά υβριδοποιούνται µε 

τα αντινοηµατικά siRNAs (Elbashir et al., 2001). Η πρωτεΐνη Αργοναύτης 

(Argonaute, Ago) η οποία αποτελεί κύριο συστατικό του συµπλόκου RISC καθώς και 

άλλων συµπλόκων παρόµοιας δράσης, είναι εκείνη που προσδένει τα µικρά δίκλωνα 

RNA και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί τµήση των mRNA-στόχων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αποικοδόµηση συγκεκριµένων µονόκλωνων µορίων mRNA και 

τελικά την παρεµπόδιση της σύνθεσης της αντίστοιχης πρωτεΐνης (Matzke et al., 

2001; Mittal, 2004).   
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 Η δεύτερη  κατηγορία µικρών µορίων RNA είναι τα µίκροRNA (microRNA, 

miRNA) τα οποία προκύπτουν από την τοµή µεγαλύτερων δίκλωνων RNA συνήθως 

µε δοµή φουρκέτας (RNA hairpin). Η µεταγραφή των γονιδίων που κωδικοποιούν τα 

περισσότερα miRNA είναι ειδική για κάθε ιστό. Τα miRNA προσδένονται µε 

πρωτεϊνικά σύµπλοκα ανάλογα της RISC και στη συνέχεια προσδένονται στην 

3΄αµετάφραστη περιοχή των mRNA-στόχων, καταστέλλοντας µε αυτό τον τρόπο τη 

µετάφραση τους (Brodersen and Voinnet, 2006). Σε περιπτώσεις πλήρους 

συµπληρωµατικότητας µε το οµόλογο mRNA, τα miRNA µπορούν να δρουν ως 

siRNA, πράγµα που περιπλέκει το µηχανισµό της δράσης αυτών των µορίων (Mittal, 

2004; Matzke and Birchler, 2005). Όσον αφορά την αποσιώπηση στον πυρήνα, τα 

miRNA µπορούν να ενεργοποιήσουν τη µεθυλίωση οµόλογων περιοχών DNA ή 

ιστονών. Όταν η µεθυλίωση του DNA συµβαίνει στην αλληλουχία ενός υποκινητή, 

αυτό µπορεί να οδηγήσει στην καταστολή της µεταγραφής του γονιδίου που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο του συγκεκριµένου υποκινητή (Mittal, 2004; Matzke and 

Birchler, 2005). Σύµφωνα µε τις πρόσφατες σχετικά µελέτες δύο διαφορετικών 

ερευνητικών οµάδων και σε αντίθεση µε προηγούµενη εργασία (Svoboda et al., 

2004), υποδεικνύεται ότι η RNA-εξαρτώµενη µεθυλίωση του DNA µπορεί να 

συµβαίνει και στα θηλαστικά (Mills et al., 2000; Kawasaki and Taira, 2004) µε 

άγνωστο τρόπο. 

 Η αποσιώπηση του RNA φαίνεται πως έχει εξελιχθεί τελικά σε ένα µηχανισµό 

ελέγχου του πολλαπλασιασµού ξένων για τον οργανισµό αλληλουχιών βάσεων, όπως 

αλληλουχιών µεταθετών στοιχείων και ιών, τα οποία παράγουν συχνά κατά την 

αντιγραφή τους δίκλωνα µόρια RNA. Παράλληλα όµως αποτελεί µια σηµαντική 

τεχνική µοριακής βιολογίας µε την οποία επιτυγχάνεται ισχυρότατη µείωση της 

έκφρασης συγκεκριµένων γονιδίων (Matzke et al., 2001; Kawasaki et al., 2005). 

  

 Πειραµατική διαδικασία  

 Ανθρώπινοι διπλοειδείς ινοβλάστες επιστρώθηκαν µε πυκνότητα 

2x104κύτταρα/cm2, παρουσία ΜΕΜ χωρίς αντιβιοτικά και 10% FBS. Το θρεπτικό 

υλικό της καλλιέργειας των κυττάρων ανανεωνόταν µε OPTI-MEM I (Invitrogen). Ως 

µέσο επιµόλυνσης των κυττάρων µε µόρια siRNA χρησιµοποιήθηκε το 

αντιδραστήριο Interferin (Polyplus, Γαλλία) σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Εν συντοµία, κατάλληλη ποσότητα µορίων siRNA διαλυόταν σε 
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Opti-MEM I, ώστε η τελική συγκέντρωση τους κατά τη διάρκεια της επιµόλυνσης 

των κυττάρων να είναι 20 – 30 nM. Επίσης, το αντιδραστήριο Interferin διαλυόταν σε 

ίδιο όγκο Opti-MEM I, σε ξεχωριστό φιαλίδιο φυγοκέντρησης και ακολουθούσε 

επώαση για 5 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, η διαλυµένη ποσότητα 

siRNA προστέθηκε στην διαλυµένη Interferin. Ακολουθούσε επώαση για 20 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου ώστε να σχηµατιστούν µικκύλια Interferin -RNA και στη 

συνέχεια ακολουθούσε προσθήκη τους στην καλλιέργεια των ινοβλαστών. Η 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου καθώς και της επίδρασης που επέφερε η µείωση 

της πρωτεΐνης-στόχου στη φυσιολογία των κυττάρων έγινε 48-72 ώρες µετά από τη 

διαµόλυνση µε µία από τις µεθόδους που αναφέρονται παραπάνω. 

 Για κάθε mRNA στόχο χρησιµοποιήθηκαν 3 διαφορετικά ολιγονουκλεοτίδια 

τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Εξαίρεση αποτελεί η µειορρύθµιση µε 

µικρό παρεµβαλόµενο RNA των λαµινών A/C για τις οποίες χρησιµοποιήθηκε µία 

αλληλουχία εµπορικά διαθέσιµη από την Genecust (Γαλλία) Το µη ειδικό 

ολιγονουκλεοτίδιο ήταν από τη Santa Cruz  (Control siRNA-A: sc-37007). 

 

mRNA ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟ 

ΛΑΜΙΝΗ Β1 CAGAAAGAGUCUAGAGCAU 

ΛΑΜΙΝΗ Β1 GAUCAAGCUUCGAGAAUAU 

ΛΑΜΙΝΗ Β1 GCGAAGAUGUGAAGGUUAU 

Rce1 GACCUAUGCUCCUGGGAUA 

Rce1 GGGAUUGAAGCCAGAGCUA 

Rce1 UGACAGAGGAGCUGGUGUU 

Icmt GAGUGUAAGUAAAGGAUAA 

Icmt GAACAAAGCUACCUGGAAA 

Icmt GAACAGAAGAAGAAGAAAU 

ΛΑΜΙΝΕΣ Α/C CUGGACUUCCAGAAGAACA 
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 Β.14 Τεχνικές ανοσοφθορισµού σε µονιµοποιηµένα δείγµατα. Συνεστιακή 

µικροσκοπία. Τρισδιάστατη µικροσκοπία διακριτών στιγµιοτύπων (time-lapse) 

σε ζωντανά κύτταρα µετά από παροδική διαµόλυνση µε LmB1-GFP  

 Τόσο για τη µελέτη της έκφρασης αλλά και για τη στόχευση των πρωτεϊνών 

και την οργάνωση του πυρήνα, έγινε εντοπισµός αντιγόνων σε επιστρωµένα 

µονιµοποιηµένα κύτταρα µε έµµεσο ανοσοφθορισµό. Τα δείγµατα µελετήθηκαν  σε 

µικροσκόπιο φθορισµού είτε ευρέος πεδίου (wide field) είτε συνεστιακό (confocal). 

Σε ένα συνεστιακό µικροσκόπιο µε σαρωτή λέϊζερ, η φωτεινή δέσµη η οποία 

εκπέµπεται από την πηγή λέϊζερ διέρχεται µέσω ίριδας ρυθµιζόµενης διαµέτρου 

(pinhole) κυµατοδηγείται µέσω του αντικειµενικού φακού και εστιάζει στο υπό 

παρατήρηση δείγµα, σε έναν οπτικό όγκο ο οποίος κυρίως µέσω της χρήσης της 

ίριδας και του σηµειακού σαρωτή (point scanner) κατά δεύτερο λόγο µπορεί να 

περιοριστεί (για βέλτιστες συνθήκες παρατήρησης και για συγκεκριµένους 

καταδυτικούς φακούς) σε διαστάσεις της τάξης των 200 x 200 νανοµέτρων  (nm) 

(άξονες x, y) και 500 nm εστιακού βάθους (z) (Pawley, 2006). Ένας διχρωϊκός 

καθρέφτης επιτρέπει µονόδροµα τη διέλευση φωτός συγκεκριµένου µήκους κύµατος 

µε αποτέλεσµα στον ίδιο άξονα και σε αντίθετη διεύθυνση να κυµατοδηγούνται τόσο 

η δέσµη διέγερσης όσο και τα φωτόνια που εκπέµπονται ως αποτέλεσµα του 

φθορισµού των µορίων στόχων (βλ. σχ. Β3). Η χρήση της ίριδας ρυθµιζόµενης 

διαµέτρου επιτρέπει τη διέλευση φωτισµού ο οποίος προέρχεται κυρίως από το 

εστιακό επίπεδο φωτισµού. Ως αποτέλεσµα αυτής της τεχνικής, τα εστιακά επίπεδα 

αρχικού φωτισµού (διέγερσης) και αυτού από το οποίο επανεκπέµπεται η 

ακτινοβολία φθορισµού βρίσκονται πρακτικά στις ίδιες καρτεσιανές συντεταγµένες, 

εξ' ου και ο προσδιορισµός "συν-εστιακό" µικροσκόπιο (confocal microscope) (βλ. 

σχ. Β3).  Η τρισδιάσταση ανασύσταση και η ανάλυση εικόνας µε τεχνικές 

κερµατισµού (segmentation) της πληροφορίας η οποία αποτυπώνεται σε 

εικονοστοιχεία δύο ή τριών διαστάσεων (pixels / voxels) και η ποσοτικοποίηση έγινε 

µε τα λογισµικά Volocity (Improvision), Imaris (Bitplane AG) και Image-Pro Plus 

(Media Cybernetics). 

 Πειραµατική διαδικασία: 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης: Φορµαλδεΰδη (1- 3,7% ανάλογα µε το αντιγόνο) σε PBS 

Εναλλακτικά χρησιµοποιήθηκε παγωµένη µεθανόλη (-20 0C) για διάστηµα 5 λεπτών.  
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∆ιάλυµα περατότητας κυττάρων PBS TX-100 0,25% 

∆ιάλυµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων (blocking buffer): PBS ζελατίνη 0,5 % 

       ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

  

Σσχήµα Β3. Βασική αρχή λειτουργίας συνεστιακού µικροσκοπίου (Τροποποιηµένο από 

http://www.bio.brandeis.edu/marderlab/microscopyB.html) 

 

 Τα κύτταρα τα οποία προορίζονταν για ανοσοφθορισµό επιστρώνονταν σε 

γυάλινες καλυπτρίδες. Μετά από έκπλυση µε PBS, ακολουθούσε µονιµοποίηση µε το 

κατάλληλο διάλυµα για διάστηµα 5-10 λεπτών. Στην περίπτωση της φορµαλδεΰδης, η 

µονιµοποίηση γινόταν σε θερµοκρασία δωµατίου. Σε περιπτώσεις χρήσης µεθανόλης 

(-20 0C), η προσθήκη του µονιµοποιητικού γινόταν στους 4 0C. Ακολούθως τα 

κύτταρα επωάζονταν σε διάλυµα PBS (1.4 mM KH2PO4. 8 mM Na2HPO4. 140 mM 

NaCl. 2.7 mM KCl, pH 7.4) /TX-100 (0,25%) για 5 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου, 

ακολουθούσε έκπλυση (2x) µε PBS και επώαση µε διάλυµα κορεσµού µη ειδικών 

αληλεπιδράσεων για 10 λεπτά. Ακολούθως τα δείγµατα επωάζονταν µε το 

πρωτογενές αντίσωµα διαλυτοποιηµένο σε κατάλληλη αραίωση σε διάλυµα 

κορεσµού µη ειδικών αλληλεπιδράσεων (δέσµευσης µη ειδικών θέσεων – blocking 

buffer) για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθούσε τριπλή έκπλυση µε 

διάλυµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων και επώαση για 45 λεπτά µε δευτερογενές 
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αντίσωµα σηµασµένο µε το κατάλληλο χρωµοφόρο, διαλυτοποιηµένο στο ίδιο 

διάλυµα. Η διαδικασία επαναλαµβάνετο για διπλό έµµεσο ανοσοφθορισµό και τελικά 

ακολουθούσε χρώση µε τη φθορίζουσα ουσία 4',6-διαµιδινο-2-φαινυλινδόλη (DAPI) 

(4',6-diamidino-2-phenylindole) σε συγκέντρωση 0,5 µg / ml για 5 λεπτά. Μετά από 

διπλή έκπλυση µε PBS τα δείγµατα εναποτίθεντο σε αντικειµενοφόρους µε 

αντιοξειδωτικό διάλυµα παρατήρησης φθοριζόντων παρασκευασµάτων Prolong anti-

fade (Invitrogen Inc.). 

 Για την παρατήρηση ζωντανών κυττάρων µε µικροσκοπία διακριτών 

στιγµιοτύπων (time-lapse), κυττάρων που εξέφραζαν τις χιµαιρικές κατασκευές της 

πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) συνδεδεµένης µε τη λαµίνη Β1, 

χρησιµοποιήθηκε το συνεστιακό µικροσκόπιο Leica SP5, µε θάλαµο ελεγχόµενων 

συνθηκών και θερµοκρασία 37 0C. Oι λήψεις εικόνων για πολύωρες παρατηρήσεις 

γίνονταν ανά διαστήµατα των 5 λεπτών. Ο αριθµός των τοµών που λαµβάνονταν 

περιορίζονταν στον ελάχιστο δυνατό (7-9 τον αριθµό) σε συνδυασµό µε 

ελαχιστοποιηµένη ισχύ δέσµης λέϊζερ ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η 

φωτοτοξικότητα και η φωτοξείδωση του χρωµοφόρου. Για τια παρατηρήσεις αυτές 

χρησιµοποιήθηκε ελαιοκαταδυτικός φακός (Leica x40 NA 1.25). 

 Για τα πειράµατα ανάκτησης µετά από φωτοοξείδωση (FRAP) 

χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος φακός και η περιοχή φωτοοξείδωσης ορίστηκε κυκλική µε 

ακτίνα 45 µΜ. Η δέσµη λεϊζερ χρησιµοποιήθηκε στο 100 % για διάστηµα 5 

δευτερολέπτων και ακολούθως έγινε λήψη εικόνων ανά διαστήµατα λεπτών. Η ίριδα 

ρυθµίστηκε σε διάµετρο 1.5 µονάδων Airy και η λήψη εικόνων έγινε µε την ένταση 

του λέϊζερ ρυθµισµένη στο 2%. Κάθε πείραµα περιελάµβανε µάρτυρα και 

επεξεργασµένο δείγµα και τα πειράµατα φωτοοξείδωσης γίνονταν ανά ζεύγη την ίδια 

µέρα.  

 Β.15 Μελέτη µιτώσεων σε πραγµατικό χρόνο µε µικροσκοπία διαφορικής 

παρεµβολής αντίθεσης (DIC – Nomarski) 

 Για την πληρέστερη κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων κατά τη 

διαδικασία της µίτωσης, έγινε παρακολούθηση διπλοειδών ινοβλαστών µε 

µικροσκοπία διαφορικής παρεµβαλλόµενης αντίθεσης (Differential Interference 

Contrast – Nomarski). Για να επιτευχθεί ο πειραµατικός στόχος σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο, ιδοκατασκευή για τον έλεγχο της θερµοκρασίας, του 
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φωτισµού και της περιοδικής λήψης εικόνων από καλλιέργειες κυττάρων τα οποία 

είχαν επιστρωθεί σε καλυπτρίδες ενσωµατωµένες σε ειδικά κατασκευασµένο θάλαµο 

παρατηρήσεων. Ο φωτισµός έγινε µε χρήση φίλτρου 550 ± 15 nm και η λήψη 

εικόνων γινόταν ανά διαστήµατα των επτά λεπτών για να µειωθεί η φωτοτοξικότητα. 

  

 Β.16 Ανάλυση έκφρασης αντιγόνων µε φθορίζουσα κυτταροµετρία ροής 

(Flow cytometry) 

 Η µελέτη της έκφρασης αντιγόνων ως συνάρτηση του κυτταρικού κύκλου 

έγινε µε διπαραµετρική ανάλυση κυτταροµετρίας ροής µετά από έµµεσο 

ανοσοφθορισµό για το υπό εξέταση αντιγόνο και χρώση του DNA µε ιωδιούχο 

προπίδιο. Η κυτταροµετρία ροής συνιστά µια τεχνολογία µε την οποία είναι δυνατή η 

ανάλυση πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών µεµονωµένων σωµατιδίων εντός 

ρυθµιστικού διαλύµατος, όπως κυττάρων, καθώς αυτά διαπερνούν µια δέσµη φωτός. 

Οι ιδιότητες κάθε σωµατιδίου οι οποίες υπολογίζονται είναι το σχετικό του µέγεθος, 

η σχετική κοκκίωση, όπως επίσης και η σχετική ένταση φθορισµού την οποία 

εκπέµπει, όταν αυτό διεγερθεί µε ακτινοβολία κατάλληλου µήκους κύµατος. Ο 

υπολογισµός αυτός πραγµατοποιείται από ένα οπτικοηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο 

καταγράφει πώς κάθε κύτταρο ή σωµατίδιο µπορεί να διαχέει ή να σκεδάζει στιγµιαία 

µια δέσµη ακτινοβολίας laser καθώς και το φθορισµό που εκπέµπει. Ο 

κυτταροµετρητής ροής µπορεί να αναλύσει κάθε κύτταρο ή σωµατίδιο µεγέθους 0.2-

150µM.  

 Ένας κυτταροµετρητής ροής αποτελείται από τρία κύρια συστήµατα: το 

ρευστοδυναµικό, το οπτικό και το ηλεκτρονικό. Περιληπτικά, το σύστηµα ρευστών 

είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά των σωµατιδίων στη δέσµη της ακτινοβολίας laser 

για ανάλυση (υδροδυναµική εστίαση) (σχ. Β4). Το σύστηµα οπτικών αποτελείται από 

lasers, τα οποία εκπέµπουν ακτινοβολία συγκεκριµένου µήκους κύµατος και από ένα 

σύνολο φίλτρων και πρισµάτων, τα οποία κατευθύνουν τόσο τη σκεδαζόµενη 

ακτινοβολία, όσο και την ακτινοβολία φθορισµού που προέρχεται από το σωµατίδιο, 

στους κατάλληλους ανιχνευτές. Το σύστηµα ηλεκτρονικών των ανιχνευτών 

καταγράφει την ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, ώστε στη συνέχεια να 

γίνεται ανάλυση των κυτταρικών πληθυσµών από το κατάλληλο λογισµικό.  
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 Σηµαντική εφαρµογή της κυτταροµετρίας ροής είναι η ανάλυση του 

κυτταρικού κύκλου συγκεκριµένου πληθυσµού. Τα κύτταρα µονιµοποιούνται και 

µετά από διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και εκπλύσεις σε διάλυµα PBS, επαναιωρούνται 

και οι πυρήνες τους επισηµαίνονται µε ιωδιούχο προπίδιο, το οποίο έχει µέγιστο 

απορρόφησης στα 493nm ενώ εκπέµπει στα 630nm. Το ιωδιούχο προπίδιο έχει την 

ιδιότητα να δεσµεύεται σε νουκλεϊκά οξέα. Το ποσό της ακτινοβολίας που 

εκπέµπεται από πυρήνες της G2 φάσης του κυτταρικού κύκλου, µε διπλασιασµένο το 

γενετικό τους υλικό (4N), είναι διπλάσιο από εκείνο που εκπέµπεται από πυρήνες 

κυττάρων της G0/G1 (2Ν). Ενδιάµεσες τιµές φθορισµού αντιστοιχούν στην S φάση 

του κυτταρικού κύκλου. 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 

 

           

Σχήµα Β.4. Μετά την είσοδο του δείγµατος στο δοχείο ροής, τα κύτταρα εστιάζουν µέσω 

συνεχούς ροής του διαλύµατος ροής (συνήθως PBS) στο σηµείο διέλευσης της φωτεινής δέσµης. 

Η διακριτική ικανότητα (ακρίβεια µετρήσεων) είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση της ταχύτητας 

ροής του δείγµατος (τροποποιηµένο από (Robinson, 2005) 

 

Πειραµατική διαδικασία: 
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 Τα κύτταρα θρυψινοποιούντα και ακολουθεί προσθήκη θρεπτικού υλικού 

παρουσία βόειου ορρού (10%) για την αδρανοποίηση της θρυψίνης και φυγοκέντρηση 

για 10 λεπτά σε πωµατιζόµενο σωληνάρια των 15 / 50 ml σε επιτραπέζια φυγόκεντρο 

στις 500 στροφές το λεπτό (200g). Το κατακρήµνισµα (κύτταρα) εκπλύεται (1x) µε PBS 

και ακολουθεί φυγοκέντρηση µε τον ίδιο τρόπο. Τα κύτταρα επαναιωρούνται σε PBS 

και προστίθεται παγωµένη µεθανόλη (100%)  ή αιθανόλη (70 %). Μετά από 

πωµατισµό του σωληναρίου και ήπια ανάδευση τα κύτταρα παραµένουν στους 4 0C για 

διάστηµα 10 λεπτών.  

 Ακολούθως γίνεται επεξεργασία όπως στην περίπτωση των µονιµοποιηµένων 

κυττάρων σε καλυπτρίδες. Ενδιάµεσα σε κάθε στάδιο επώασης µε πρωτογενές / 

δευτερογενές αντίσωµα µεσολαβούσαν 2 φυγοκεντρήσεις/εκπλύσεις των δειγµάτων µε 

διάλυµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων και φυγοκεντρήσεις σε 700 στροφές το λεπτό 

(300 g). Οι επωάσεις µε τα αντισώµατα διαρκούσαν 1 ώρα. Στο τέλος τα δείγµατα 

επαναιωρούνταν σε διάλυµα χρώσης του γενετικού υλικού µε ιωδιούχο προπίδιο: 

• ∆ιάλυµα χρώσης πυρήνων: 50µg/ml ιωδιούχο προπίδιο, 10mM Tris-HCl pH 

7.5, 5mM MgCl2, 10µg/ml ριβονουκλεάση A (RNAse A) 

 

 B.17 Εκτίµηση δυνατότητας διπλασιασµού γενετικού υλικού µε 

αντίδραση σύνθεσης DNA ιn vitro  

 Για τη µελέτη της δυνατότητας των πυρήνων να εισέλθουν σε φάση 

διπλασιασµού του γενετικού τους υλικού χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία των 

(Krude et al., 1997; Mills et al., 2000). Κύτταρα µε περατή πλασµατική αλλά ακέραια 

την πυρηνική µεµβράνη µετά από κατεργασία µε διγιτονίνη, επωάστηκαν σε διάλυµα 

αντιγραφής DNA, συµπληρωµένο µε σύστηµα αναγέννησης ΑΤΡ (φωσφοκρεατίνη 

και κινάση της φωσφοκρεατίνης), νουκλεοτίδια και το βιοτινυλιωµένο νουκλεοτίδιο 

biotin-dUTP. Το µείγµα περιέχει και κυτοσολικό εκχύλισµα από κύτταρα τα οποία 

είχαν συγχρονιστεί στην S φάση και η αντίδραση χωρεί για 3 επιπλέον ώρες στους 37 
οC. Τα κύτταρα µονιµοποιούνται και η ενσωµάτωση biotin-dUTP γίνεται 

στρεπταβιδίνη ή αβιδίνη (αναγνωρίζει το βιοτινυλιωµένο νουκλεοτίδιο) σηµασµένες 

µε τα κατάληλα φθορίζοντα χρωµοφόρα. Παράλληλες καλλιέργειες επωάζονταν µε 

50 µΜ βρωµοδεοξυουριδίνη (BrdU) για διάστηµα 30 λεπτών ώστε να σηµανθεί και 
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ακολούθως µε ανοσοφθορισµό να εκτιµηθεί το ποσοστό του πληθυσµού το οποίο 

βρίσκεται στην S φάση. 

 

 

∆ιαλύµατα – πειραµατική διαδικασία: 

• ∆ιάλυµα διάτρησης πλασµατικής µεµβράνης: 20 mM Hepes – KOH pH 7.8, 110 

mM οξεικού κάλιο (CH3COOK) 5 mM οξεικό νάτριο, 2mM MgCl2, 0.5 mM 

EGTA, 0.5 mM DTT, αναστολείς πρωτεασών, διγιτονίνη 40 µΜ. 

• ∆ιάλυµα αντιγραφής DNA: 20 mM Hepes-KOH pH 7.8,, dNTPs τελική 

συγκέντρωση 100 – 200 µΜ, NTPs (CTP, GTP, UTP) (τελική συγκέντρωση 100 

– 200 µΜ)) ΑΤΡ 4 mM, φωσφοκρεατίνη 40 mM κινάση της φωσφοκρεατίνης 3-

5 µονάδες ενζύµου ανά αντίδραση, Bio-dUTP (Biotinylated dUTP) 20 uM.   

  

         

B. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
(Replication Competence vs. Replication active) –

In vitro DNA Replication 

∆ιάτρηση ΠΜ µε digitonin

N
C

N C

Avidin-FITC

N
C N

C
+BrdU

15 min Μονιµοποίηση
Ανοσ/µος

FACS
Μικροσκόπιο

S phase cells1. Eκτίµηση S φάσης in vivo

2. Εκτίµηση δυνατότητας διπλ/µου
DNA in vitro

∆/µα
επιµ

ήκυ
νση

ς +

ATP, dNTPs, bio-dUTP

N C

N C

΄Προσθήκη κυτοπλάσµατος

από κύτταρα S φάσης+

ATP, dNTPs, bio-dUTP

 

 

Σχήµα Β.5  Σχηµατική απεικόνιση της µεθόδου αντιγραφής DNA in vitro 
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 Τα κύτταρα τα οποία είχαν επιστρωθεί σε γυάλινες καλυπτρίδες, εκπλύοντο 

σε διάλυµα διάτρησης της πλασµατικής µεµβράνης απουσία διγιτονίνης. Ακολούθως 

επωάζονταν στο ίδιο διάλυµα παρουσία διγιτονίνης για διάστηµα 5 λεπτών. 

Ακολουθούσε ήπια έκπλυση µε το ίδιο διάλυµα απουσία διγιτονίνης και επώαση στο 

διάλυµα αντιγραφής DNA, µε ή χωρίς προσθήκη κυτοπλάσµατος (20 µg / αντίδραση) 

προερχόµενο από καλλιέργειες συγχρονισµένες στη φάση S. Η αντίδραση επωάζετο 

στους 37 0C για διάστηµα 3 ωρών και ακολούθως τα κύτταρα µονιµοποιούντο µε 

διάλυµα φορµαλδεΰδης (3,7% σε PBS) για 10 λεπτά. Ακολούθως γινόταν έκπλυση µε 

PBS και επώαση σε PBS/TX-100 0,25% για διάστηµα 5 λεπτών. Ακολουθούσε 

επώαση σε διάλυµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων (PBS/ ζελατίνη 0,5%) για 10 

λεπτά και επώαση µε στρεπταβιδίνη σηµασµένη µε φλουορεσκεΐνη ή ροδαµίνη για 1 

ώρα. Ακολουθούσαν εκπλύσεις (3x) µε PBS / ζελατίνη (0,5%), χρώση του DNA µε 

DAPI (0,5 µg / ml σε PBS), έκπλυση µε PBS και επίθεση των δειγµάτων σε 

αντικειµενοφόρους µε διάλυµα παρατήρησης (Prolong anti-fade, Initrogen Inc.). Η 

ανίχνευση της βρωµοδεοξυουριδίνης γινόταν µε µονοκλωνικό αντίσωµα (Amersham 

Biosciences UK), µετά από µονιµοποίηση των κυττάρων ανοσοφθορισµό και 

ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής-φθορισµού, η µικροσκοπία φθορισµού όπως 

περιγράφεται πιο πάνω. 

  

 B.18 Εκτίµηση πολυπλοειδιών µε επιτόπιο υβριδισµό DNA και ανίχνευση 

µε φθορισµό (DNA FISH) 

 Για την εκτίµηση πολυπλοειδίας σε ευµεγέθεις πυρήνες έγινε εντοπισµός 

κέντρων έναρξης αντιγραφής µε ιχνηθέτες οι οποίοι αντιστοιχούν στο τµήµα του 

γενώµατος το οποίο περιέχει το γονίδιο της λαµίνης Β2. Το γονίδιο αυτό φέρει στην 

αλληλουχία του ένα χαρακτηρισµένο κέντρο έναρξης αντιγραφής  DNA 

(Abdurashidova et al., 2000). Ο ιχνηθέτης µήκους 130 – 200 Kbp (γενετικός τόπος 

κλωνοποιηµένος σε BAC) σηµάνθηκε µε ταυτόχρονη αντίδραση 

δεοξυριβονουκλεάσης/DNA πολυµεράσης «εγκοπής-µετάφρασης» (Nick-translation). 

Η σήµανση έγινε µε βιοτινυλιωµένο νουκλεοτίδιο. Η αποδιάταξη και ο υβριδισµός 

έγιναν παρουσία του χαοτροπικού φορµαµιδίου. Ο εντοπισµός έγινε µε αβιδίνη 

σηµασµένη µε φθορίζον χρωµοφόρο. 
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 Πειραµατική διαδικασία: 

• 50xTAE buffer: 242g Tris, 100ml διαλύµατος 0.5M EDTA, 57.1mL Glacial 

Acetic Acid, προσθήκη ddH2O ώστε να επιτευχθεί τελικός όγκος 1 lt. 

• 20x SSC: 175.3g NaCl 88.2g κιτρικό νάτριο, τελικός όγκος µε ddH20 1 lt. 

• Ιχνηθέτης: Τεχνητό χρωµόσωµα βασισµένο σε βακτηριακός πλασµιδιακό φορέα 

(BAC) µε ενσωµατωµένη ολόκληρη τη γενωµική περιοχή η οποία περιλαµβάνει 

το γονίδιο της λαµίνης Β2 (RP11-211I3) (CHILDREN'S HOSPITAL 

OAKLAND USA) 

• ∆ιαδικασία ιχνηθέτησης: Η σήµανση ιχνηθετών τόσο µεγάλου µεγέθους όπως 

στην περίπτωση των BACs γίνεται µε αντίδραση εγκοπής / αντιγραφής. Στη 

βιβλιογραφία η µέθοδος αναφέρεται ως "nick-translation" και όχι ""nick-

replication". Η παρουσία δεοξυρυβονουκλεάσης σε χαµηλή συγκέντρωση, 

προκαλεί κατά διαστήµατα εγκοπές στο µόριο του τενχητού βακτηριακού 

χρωµοσώµατος το οποίο φέρει την γενωµική περιοχή-ιχνηθέτη. Από το 

εκτεθιµένο 3' υδροξύλιο ξεκινάει αντίδραση πολυµερισµού παρουσία DNA 

πολυµεράσης τύπου Ι και µείγµατος τριφωσφορυλιωµένων 

δεοξυρυβονουκλεοτιδίων το οποίο περιέχει και το τροποποιηµένο νουκλεοτίδιο 

το οποίο θα ανιχνευθεί µε την κατάλληλη µέθοδο (βιοτινιλυωµένο dUTP στη 

συγκεκριµένη περίπτωση) 

• ∆ιάλυµα αντίδρασης 10x: 500 mM Tris, pH 7.5, 100 mM MgCl2, 10 mM DTT, 

0.5 mg/ml BSA and 10x βήτα-µερκαπτοαιθανόλη(100 mM) 

• ∆ιάλυµα DNAse I (10x): 1.0-1.3ul DNase (από πυκνό διάλυµα, 3mg/ml) σε 

1000 ul ddH2O. 

- 1µg  DNA 

- 5µl 10x διάλυµα αντίδρασης αντιγραφής / εγκοπής  

- 50 µM τελική συγκέντρωση από d(ACG)TP 

- 20 µΜ biotin-dUTP 

- 5µl 0.1M βήτα-µερκαπτοαιθανόλη 

- DNAseI 0.3 – 0.5 µg / ml 
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- προσθήκη 10µl στο µείγµα αντίδρασης από: the DNAseI should be calibrated to give 

fragments of 100-500bp 

- 5U DNA polymerase I 

- συµπλήρωση ddH2O ώστε να επιτευχθεί τελικός όγκος 50µl 

Η αντίδραση επωάζεται στους 160C για διάστηµα 90 – 120 λεπτών. Ακολουθεί διακοπή 

και λήψη δείγµατος 2 µl για ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% (σε διάλυµα 

ηλεκτροφόρησης ΤΑΕ. Ο µικροφυγοκεντρικός σωλήνας µε την υπόλοιπη αντίδραση 

τοποθετείται στους – 200C. Το βέλτιστο µέγεθος των ιχνηθετηµένων µορίων βρίσκεται 

στην περιοχή των 200 – 300 βάσεων. Ο σηµασµένος ιχνηθέτης κατκρηµνιζόταν µε 

προσθήκη DNA από σπέρµα σολωµού (5µg) καθώς και ανθρώπινου DNA cot-1 (10 µg) 

το οποίο είναι πλούσιο σε επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες Alu και χρησιµεύει στον 

υβριδισµό για τη µείωση µη ειδικής πρόσδεσης του ιχνηθέτη. Για την κατακρήµνιση 

χηρισµοποιήθηκε ίσος όγκος ισοπροπανόλης, επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 

διάστηµα τουλάχιστον 3 ωρών και φυγοκέντρηση σε 13000 g για 30 λεπτά. Ο 

σηµασµένος ιχνηθέτης επαναιωρείτο σε διάλυµα υβριδισµού: 

• 2xSSC (pH 7.0), φορµαµίδιο 50%, θειική δεξτράνη 10 % 

 

 ∆ιαδικασία υβριδισµού - ανίχνευσης 

 Η όλη διαδικασία εφαρµόστηκε σε κύτταρα επιστρωµένα σε γυάλινες 

καλυπτρίδες. Τα κύτταρα πλύθηκαν µε παγωµένο PBS και επωάστηκςν για 10 λεπτά 

σε ρυθµιστικό κυτταροσκελετού που περιέχει 100 mM NaCl, 300 mM σακχαρόζης, 3 

mM MgCl2, 10 mM PIPES, 0,1% Triton X-100. 

και στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν για 15 λεπτά σε διάλυµα που περιέχει 4% 

φορµαλδεΰδη σε PBS µε 5% οξικό οξύ. Μετά από έκπλυση µε PBS, τα κύτταρα 

επωάζονταν επί µία νύκτα σε διάλυµα 70% αιθανόλης στους 4 0C. Την επόµενη µέρα 

τα κύτταρα επωάστηκαν σε 50% φορµαµίδιο- 2xSSC στους 70 0C για 3 λεπτά και 

ξηραίνονταn σε σειρά αιθανόλης (70%, 85%, 90%, 100%) για διαστήµατα ενός 

λεπτού σε κάθε διάλυµµα. Παράλληλα έγινε αποδιάταξη του ιχνηθέτη σε 

µικροφυγοκεντρικό σωληνάριο στους 73 0C για 5 λεπτά, ακολούθως τοποθετήθηκε 

στους 4 0C για 10 λεπτά και ακολούθησε προεπώαση του µείγµατος ιχνηθέτη / µη 

ειδικών αλληλουχιών DNA (cot-1 salmon sperm DNA) στους 37 0C για µισή ώρα. 
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Στη συνέχεια το µείγµα υβριδισµού τοποθετήθηκε σε υδρόφοβη επιφάνεια, 

επικαλύφθηκε µε τα κύτταρα (καλυπτρίδα) και τοποθετήθηκε στους 37 0C για 

υβριδισµό για διάστηµα τουλάχιστον 24 ωρών. 

 Μετά την παρέλευση του διαστήµατος υβριδισµού, οι καλυπτρίδες 

αποκολλήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε διάλυµµα 2xSSC για 5 λεπτά και µετά από 

διαδοχικές εκπλύσεις σε 2xSSC / 50% φορµαµίδιο ακολούθησε επώαση µε διάλυµµα 

δέσµευσης µη ειδικών θέσεων (2x SSC ΒSA 1%) για 20 λεπτά και επώαση µε 

στρεπταβιδίνη (ή αβιδίνη) σηµασµένη µε φλουορεσκεΐνη ή ροδαµίνη για διάστηµα 1 

ώρας. Μετά από έκπλυση και επώαση µε DAPI τα δείγµατα παρατηρήθηκαν σε 

µικροσκόπιο φθορισµού µε καταδυτικό φακό. Οι εικόνες ελήφθησαν µε έγχρωµη 

ψηφιακή κάµερα Leica DFC310 FX. 

 

 B.19 Σήµανση νεο-συντιθέµενου RNA (run-on transcription assay)  και 

επιτόπιος εντοπισµός πολυαδενυλιωµένων mRNAs (RNA FISH) 

  Για την εκτίµηση της δυνατότητας του κυττάρου να συνθέσει RNA και 

ακολούθως να το τροποποιήσει στο 3’ άκρο µε πολυαδενυλίωση, τα κύττρα 

επωάζονταν µε το αλογονωµένο ανάλογο Βρωµο-ουριδίνη τριφωσφορική (Br-UTP) 

µετά από κατεργασία των κυττάρων µε διγιτονίνη ώστε µε εκτοπισµό ποσοστού της 

χοληστερόλης να καταστεί η πλασµατική µεµβράνη περατή. Μετά από επώαση 

είκοσι λεπτών σε κατάλληλο διάλυµα το οποίο επιτρέπει στα κύτταρα να συνθέσουν 

RNA, τα κύτταρα µονιµοποιούνταν και ο εντοπισµός των παραγόµενων µεταγράφων 

γινόταν µε αντίσωµα έναντι της αλογονωµένης βάσης. Περαιτέρω, η εκτίµηση της 

διεργασίας ωρίµανσης του RNA έγινε µε υβριδισµό µε χρήση βιοτινυλιωµένων 

ιχνηθετών πολυµερών δεοξυθυµιδίνης (Oligo-dT). Η αλληλουχία υβριδίzει µε την 

πολυαδενυλιωµένη ουρά στο 3’ άκρο του RNA, τροποίηση απαραίτητη για την 

αύξηση του χρόνου ηµίσιας ζωής του µεταγράφου. 
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Πειραµατική διαδικασία 

∆ιάλυµα διάτρησης της πλασµατικής µεµβράνης και σήµανση µε Br-UTP 

20 mM Hepes – KOH pH 7.8, 110 mM οξεικού κάλιο (CH3COOK) 5 mM οξεικό 

νάτριο, 2mM MgCl2, 0.5 mM EGTA, 0.5 mM DTT, αναστολείς πρωτεασών, διγιτονίνη 

5 µΜ 

 Μετά από έκπλυση µε TBS, τα κύτταρα κατέστησαν ηµι-περατά 

επωάζοντάς τα σε ρυθµιστικό διάλυµα σύνθεσης RNA (Tris-HCl 50 mM pH 7,5, 

γλυκερόλη 25%, 5 mM MgCl2, KCl 100 mm) παρουσία διγιτονίνης (5 µΜ), µε την 

παρουσία του αναστολέα  RNAsin για 4 λεπτά και επωάζονται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

σύνθεση RNA, παρουσία του Br-UTP (0,2 mM), 0,5 mM κάθε GTP, CTP και 2 mM 

ATP για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά πάγιες και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία για τον εντοπισµό BrdU µε την χρήση του Anti-BrdU αντίσωµα (BD 

PharMingen), όπως αυτά τα αντισώµατα προσδιορίζουν τόσο BrdU και Bromouridine 

(Wansink et al., 1993)  (Al Wansink και συν. 1993).  

 Για την ανίχνευση polyA mRNAs µε FISH τα κύτταρα είχαν επιστρωθεί σε 

γυάλινες καλυπτρίδες. Μετά την αναρρόφηση του θρεπτικού υλικού και ήπια έκπλυση 

µε PBS (1x), ακολούθησε µονιµοποίηση σε διάλυµα 3,7% φορµαλδεΰδης σε PBS. 

Ακολούθως τα κύτταρα εκπλύθηκαν µε PBS και κατέστησαν περατά µε PBS, TX-100 

0,4% για 5 λεπτά παρουσία αναστολέα RNAσών. Μετά από εξισορρόπηση των 

δειγµάτων σε διάλυµµα 2xSSC ακολούθησε επώση µε διάλυµµα δέσµευσης µη ειδικών 

θέσεων (2x SSC, 25% φορµαµιδίο, 1 mg / ml tRNA και δεξτράνη 10%) για 30 λεπτά. 

Aκολούθησε ολονύκτιος υβριδισµός µε τον ιχνηθέτη (βιοτινιλυωµένο 25 µερές ολιγο-dT 

διαλυτοποιηµένο σε διάλυµµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων) στους 37 0C. Τα δείγµατα 

εκπλύθηκαν επόµενη ηµέρα διαδοχικά µε φορµαµίδιο 10% σε 2x SSC, 1x SSC, 0,5% 

SSC, επώαση σε διάλυµµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων (2x SSC ζελατίνη 0,5%) για 

15 λεπτά και ακολούθως ανίχνευση των υβριδοποιηµένων µορίων-στόχων µε Avidin 

FITC διαλυτοποιηµένη σε διάλυµµα δέσµευσης µη ειδικών θέσεων. Μετά από επώαση 

1 ώρας σε θερµοκρασία δωµατίου ακολούθησε χρώση του DNA µε DAPI διπλή 

έκπλυση µε PBS και εναπόθεση σε διάλυµα παρατήρησης (Prolong anti-fade, 

Invitrogen Inc.).  
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 

 

 Γ.1. ∆ιαφορική έκφραση και επεξεργασία του καρβοξυτελικού άκρου της 

λαµίνης Β ως συνάρτηση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού των κυττάρων 

 

 Η λαµίνη Β συνιστά κύριο δοµικό συστατικό στοιχείο του πυρηνικού φακέλου 

και στα σωµατικά κύτταρα απαντώνται δύο ισόµορφα (B1/B2), προερχόµενα από 

διαφορετικά γονίδια (Schirmer et al.). Για την διερεύνηση της έκφρασης και 

τροποποίησης της λαµίνης Β ως συνάρτηση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού των 

ανθρωπίνων διπλοειδών ινοβλαστών σε συνθήκες καλλιέργειας συλλέχθησαν 

κυτταρικά εκχυλίσµατα από τρεις  φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας: ι) νεαρά σε 

εκθετική φάση ανάπτυξης ιι) νεαρά κύτταρα σε φάση σίγασης (Go) και ιιι) από 

γηρασµένους ινοβλάστες. Για την πληρέστερη απεικόνιση της έκφρασης και 

µεταµεταφραστικής ενδοπρωτεολυτικής τροποποίησης της λαµίνης Β, τα κυτταρικά 

λύµατα διαχωρίστηκαν µε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, αρχικά ως προς το 

ισοηλεκτρικό τους σηµείο και στη συνέχεια ως προς το µοριακό τους βάρος (IEF-

SDS PAGE). Ακολούθως έγινε ηλεκτροµεταφορά και ανοσοστύπωση µε δύο 

αντισώµατα: το µονοκλωνικό αντίσωµα 8d1 το οποίο αναγνωρίζει τη λαµίνη Β αφού 

έχει υποστεί ενδοπρωτεόλυση (Maske et al., 2003) και πολυκλωνικό αντίσωµα 

κατσίκας το οποίο αναγνωρίζει την ολική αποθήκη της λαµίνης Β. Όπως 

απεικονίζεται στο σχ. Γ1α,  η έκφραση και µεταµεταφραστική ενδοπρωτεόλυση της 

λαµίνης Β είναι συνάρτηση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού της καλλιέργειας. Πιο 

συγκεκριµένα, νεαροί ινοβλάστες σε εκθετική φάση ανάπτυξης παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό ενδοπρωτεόλυσης τόσο για τη λαµίνη Β1 όσο και για την ισοµορφή Β2. Σε 

αντιδιαστολή, γηρασµένοι ινοβλάστες παρουσιάζουν σηµαντική µείωση στα επίπεδα 

της κατεργασµένης λαµίνης Β από την ενδοπρωτεάση Rce1 όπως αυτό απεικονίζεται 

µε τα πειράµατα ανοσοστύπωσης µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 8D1.  Παράληλα 

παρατηρείται σηµαντική µείωση των ολικών επιπέδων της λαµίνης Β1. Οι νεαροί 

ινοβλάστες οι οποίοι βρίσκονται σε φάση σίγασης (Go), παρουσιάζουν ενδιάµεσο 

φαινότυπο όπου παρατηρείται σηµαντική µείωση των επιπέδων της λαµίνης Β1 η 

οποία παραµένει µη πρωτεολυµένη, ενώ η λαµίνη Β2 διατηρείται σε υψηλά επίπεδα 

τόσο σε ολική όσο και σε ενδοπρωτεολυµένη µορφή.  
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 Χαρακτηριστικοί δείκτες προώθησης του κυτταρικού κύκλου όπως η κυκλίνη 

cdc6 και κυκλίνη Α οι οποίες απαιτούνται για την προώθηση του κύκλου κατά την 

φάση S και την ακόλουθη κυτταρική διαίρεση (µίτωση) (Furuno et al., 1999; Pines 

and Rieder, 2001) εµφανίζονται µειορρυθµισµένοι µε την έξοδο του κυττάρου από 

τον κύκλο. Περαιτέρω, η πρωτεΐνη MCM5 η οποία απαιτείται για την προεργασία 

σχηµατισµού συµπλόκων στα κέντρα έναρξης αντιγραφής DNA εµφανίζεται 

µειορρυθµισµένη ιδιαίτερα στα νεαρά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε φάση σίγασης 

σε συµφωνία µε ερευνητικά αποτελέσµατα από προηγούµενη εργασία (Stoeber et al., 

2001). Ανοσοστύπωση έναντι της ενδοπρωτεάσης Rce1 η οποία υδρολύει το 

καρβοξυτελικό άκρο της λαµίνης Β έδειξε µείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης κατά 

την είσοδο του κυττάρου στη φάση της γήρανσης κατά 50% σε αντιδιαστολή µε την 

ενδοπρωτεάση Zmpste24 η οποία υδρολύει το καρβοξυτελικό άκρο της λαµίνης Α 

(Young et al., 2005), τα επίπεδα έκφρασης της οποίας παρέµειναν αµετάβλητα (σχ. 

Γ1β). 

 Για τη συσχέτιση των παραπάνω βιοχηµικών παρατηρήσεων µε τη δοµή του 

γηρασµένου πυρήνα, διεξήχθησαν πειράµατα ανοσοφθορισµού µε ακόλουθη 

παρατήρηση σε συνεστιακό µικροσκόπιο. Για τα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν 

το µονοκλωνικό αντίσωµα 8d1 το οποίο αναγνωρίζει την ενδοπρωτεολυµένη λαµίνη 

Β και κατσικίσιο πολυκλωνικό αντίσωµα το οποίο αναγνωρίζει τη συνολική αποθήκη 

της λαµίνη Β (βλ. επίσης σχ. Γ1α). Ο ανοσοφθορισµός έναντι της ολικής και της 

τροποποιηµένης αποθήκης της λαµίνης Β σε νεαρούς ινοβλάστες ανέδειξε συνεχή µεν 

αλλά ανοµοιογενούς πάχους επαλοιφή της έσω πυρηνικής µεµβράνης µε 

καλοσχηµατισµένους ενδοπυρηνικούς διαύλους, σε συµφωνία µε προηγούµενες 

αναφορές (Fricker et al., 1997; Maske et al., 2003). Αντίθετα, οι πυρήνες των 

γηρασµένων ινοβλαστών παρουσιάζονται ευµεγέθεις µε πολλαπλές αυλακώσεις, 

πτυχώσεις και έλλειψη σχηµατισµού των ενδοπυρηνικών διαύλων (σχ. Γ1γ). 

Παράλληλα, η σήµανση της πυρηνικές λάµινας µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 8d1 

ήταν ασθενής, ενώ σε αρκετά σηµεία η ένταση του σήµατος φθορισµού ήταν κάτω 

από το επίπεδο ανίχνευσης φωτονίων για ίδιες συνθήκες ανίχνευσης / απεικόνισης 

µεταξύ νεαρών και γηρασµένων πυρήνων. Η ύπαρξη αραιού δικτύου/πλέγµατος 

ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β στους πυρήνες γηρασµένων κυττάρων είναι σε 

συµφωνία µε τις παρατηρήσεις από τα πειράµατα ανοσοστύπωσης (σχ. Γ1α και Γ1γ). 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ενδοπρωτεολυµένη λαµίνη Β έχει αναφερθεί πως 
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οργανώνεται κατά περιοχές (Maske et al., 2003) ακολουθώντας µία κατανοµή η οποία 

προσοµοιάζει τις νησίδες οργάνωσης του υποδοχέα της λαµίνης Β (Makatsori et al., 

2004) στην περιοχή του πυρηνικού φακέλου. Η οργάνωση δε αυτή του υποδοχέα της 

λαµίνης Β κατά περιοχές φαίνεται να διαδραµατίζει ουσιώδη ρόλο για την 

αλληλεπίδραση της περιφερικής ετεροχρωµατίνης µε τον πυρηνικό φάκελο. 

 

Α 

 

 

Β 
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ΣΧΗΜΑ Γ1 (A). ∆ιαχωρισµός κυτταρικών λυµµάτων σε δύο διαστάσεις (IEF-SDS PAGE) 

και ανοσοστύπωση µε αντισώµατα τα οποία αναγνωρίζουν την ενδοπρωτεολυµένη (αριστερή 

συστοιχία) και την ολική (δεξιά συστοιχία) αποθήκης της λαµίνης Β. Ανάδειξη προτύπου 

έκφρασης και µετα-µεταφραστικής ενδοπρωτεόλυσης της λαµίνης Β ως συνάρτηση του 

πολλαπλασιαστικού δυναµικού της καλλιέργειας. Οι ισοµορφές Β1 και Β2 διαχωρίζονται 

ευκρινώς µε βάση το ισοηλεκτρικό τους σηµείο. Κύρια ισοµορφή στα γηρασµένα κύτταρα είναι 

η λαµίνη Β2. Συνολικά παρατηρείται δραστική µείωση των επιπέδων ενδοπρωτεόλυσης της 

λαµίνης Β κατά την είσοδο στη γήρανση. (Β) Ανοσοστύπωση έναντι της ενδοπρωτεάσης Rce1 η 

δεικνύει σηµαντική µείωση κατά την είσοδο στη γήρανση. ∆είκτες προώθησης του κυτταρικού 

κύκλου µειορρυθµίζονται τόσο σε νεαρά κύτταρα σε φάση Go όσο και σε γηρασµένα. Παρά την 

έξοδο από τον κύκλο, τα γηρασµένα διατηρούν επαρκή επίπεδα της πρωτεΐνης MCM5 η οποΐα 

προαπαιτείται για την έναρξη αντιγραφής του DNA. (Γ) ∆οµική απεικόνιση των παρατηρήσεων 

από τα πειράµατα ανοσοστύπωσης. Παρατηρήστε την καλοσχηµατισµένη λάµινα στα νεαρά 

κύτταρα µε την ενδοπρωτεολυµένη αποθήκη της λαµίνης Β να οργανώνεται σε "νησίδες" (βέλος 

(1)). Αναδυκνύεταιαι επίσης η ύπαρξη καλοσχηµατισµένων διαύλων πυρηνικής λάµινας στα 

νεαρά κύτταρα (βέλος (2)), σε αντιδιαστολή µε την ύπαρξη πτυχώσεων (βέλος (3)) και έλειψης 
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συνεντοπισµού ολικής και ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β στα γηρασµένα κύτταρα (βέλος (4)). 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ αφορούν σε κύτταρα HFFF2. O φαινότυπος τόσο σε 

βιοχηµικό όσο και σε δοµικό επίπεδο επαληθεύτηκε και σε κυτταρικά στελέχη MRC-5, DSF8 

και AG1523c 

 

Παρ’ ότι η πρενυλίωση και η ενδοπρωτεόλυση είναι µη αντιστρεπτές µετα-

µεταφραστικές τροποποιήσεις (Benetka W, 2006; Wright and Philips, 2006), η 

µεθυλίωση της εκτεθειµένης πρενυλιωµένης κυστείνης στο καρβοξυτελικό άκρο 

οδηγώντας στο σχηµατισµό µεθυλεστέρα, συνιστά µία δυνητικά αντιστρεπτή 

µεταβολή η οποία έχει επίσης αναφερθεί ότι µπορεί να επηρρεάσει το χρόνο ηµιζωής 

της πρωτεϊνης-στόχου (Chelsky et al., 1985; Hrycyna and Clarke, 1993). Η αντίδραση 

µεθυλίωσης χωρεί υπό την επίδραση του ενζύµου της καρβοξυτελικής 

µεθυλτρανσφεράσης της ισοπρενυλιωµένης κυστεïνης (Icmt) (Hrycyna and Clarke, 

1993) και τα ποντίκια µε έλλειψη του ενζύµου (Icmt -/-) παρουσιάζουν οξύτερο 

φαινότυπο συγκριτικά µε τα αντίστοιχα µηδενικά για την ενδοπρωτεάση Rce1 (Rce1 

-/-) (Kim et al., 1999; Bergo et al., 2001). Σύµφωνα µε πρόσφατες δηµοσιεύσεις η 

χρήση αναστολέα της µεθυτρανφεράσης Icmt σε κύτταρα καρκίνου του προστάτη 

(PC3) οδηγεί σε αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1, αυτοφαγία και 

κυτταρικό θάνατο (Wang et al., 2008; Wang et al., 2010).  Πρόσθετα, µειωµένη 

ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης έχει συνδεθεί µε διαφοροποίηση κυττάρων 

νευροβλαστώµατος υπό την επίδραση ρετινοϊκού οξέος (Van Dessel et al., 2002).  

 Για να εκτιµηθεί η ενεργότητα της µεθυλτρασφεράσης ως συνάρτηση της 

προόδου του κυτταρικού κύκλου, σηµείο εκκίνησης ήταν η καλλιέργεια σε φάση 

σίγασης (quiescent – Go). Η είσοδος στη φάση σίγασης επιτυγχάνεται µε ανάπτυξη 

της καλλιέργειας µέχρι του σηµείου πλήρους κάλυψης του ταπητίου ανάπτυξης, 

ακολουθούµενη από παραµονή σε στάσιµη φάση για διάστηµα 48 επιπλέον ωρών σε 

θρεπτικό υλικό παρουσία ελάχιστου συµπληρώµατος βόειου ορρού (0.5%). 

Ακολούθως η καλλιέργεια θρυψινοποιείται και ανακαλλιεργείται σε παράλληλα 

τρυβλία. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δύο εκ των παραλλήλων καλλιεργειών 

επωάζονται µε τριτιωµένη ραδιενεργό µεθειονίνη. Η µεθειονίνη είναι πρόδροµος 

σχηµατισµού του υποστρώµατος (S-αδενοσυλµεθειονίνη) το οποίο χρησιµοποιεί η 

µεθυλτρασνφεράση Ιcmt για της αντιδράσεις µεθυλεστεροποίησης (Baron and Casey, 

2004). Μετά την 90λεπτη επώαση το κυτταρικό λύµα διαχωρίζεται µε αποδιατακτική 
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ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου παρουσία αναγωγικών παραγόντων. 

Η εκτίµηση της ενζυµικής ενεργότητας της Icmt γίνεται µέσω της ανίχνευσης 

µεθυλεστέρων µε τη µέθοδο πτητικής µεθυλοµάδας (Hrycyna et al., 1994) όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «υλικά και µέθοδοι». Παράλληλες 

καλλιέργειες συλλέγοντο για την εκτίµηση της προόδου του κυτταρικού κύκλου µετά 

από µονιµοποίηση, χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο και ανάλυση µε κυτταροµετρία 

ροής. Η σύγκριση έγινε µε καλλιέργεια γηρασµένων ινοβλαστών, καθώς επίσης και 

µε ασύγχρονα πολλαπλασιαζόµενη καλλιέργεια νεαρών ινοβλαστών παρουσία του 

αναστολέα της Icmt Ν-ακετυλιωµένη S-φαρνεσυλιωµένη L-κυστείνη (AFC) (Kramer 

et al., 2003; Baron and Casey, 2004).  

 Oπως απεικονίζεται στο σχήµα Γ2α, η ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης 

αυξάνει απότοµα µε την είσοδο του κυττάρου στον κύκλο, 6-8 ώρες µετά την 

ανακαλλιέργεια, και παραµένει σχετικά σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του. Κατά την 

είσοδο του κυττάρου σε κατάσταση γήρανσης, η ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης 

µειώθηκε στο 40% της αντίστοιχης που παρατηρείται σε νεαρά πολλαπλασιαζόµενα 

κύτταρα. Τα χαµηλότερα επίπεδα ενεργότητας του ενζύµου ανιχνεύθηκαν σε νεαρούς 

ινοβλάστες όταν αυτοί εισέρχονταν σε φάση σίγασης (Go). Στη φάση αυτή οι 

ινοβλάστες παρουσίασαν επίπεδα ενεργότητας της τάξης του 30% σε σχέση µε την 

εκθετικά αναπτυσσόµενη καλλιέργεια (σχ. Γ2α). Παράλληλα µε την εκτίµηση της 

ενζυµικής ενεργότητας in vivo εκτιµήθηκε η ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης 

Icmt και σε ολικό εκχύλισµα κυττάρων (in vitro). Τα κυτταρικά εκχυλίσµατα από 

νεαρούς ινοβλάστες εκθετικά αναπτυσσόµενης καλλιέργειας παρουσίασαν ενζυµική 

ενεργότητα, σε ποσοστό 140% ως προς την ενεργότητα λυµάτων από στάσιµες 

καλλιέργειες, τόσο από νεαρούς ινοβλάστες σε φάση σίγασης όσο και από 

γηρασµένους ινοβλάστες (σχ. Γ2γ).  

 Τα επίπεδα της πρωτΐνης Icmt, παρουσίασαν τη σηµαντικότερη µείωση κατά 

τη φάση της σίγασης (20% των επιπέδων που παρατηρούνται σε εκθετικά 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα). Στη φάση της γήρανσης τα επίπεδα της 

µεθυλτρανσφεράσης παραµένουν αρκετά υψηλά (80% των επιπέδων που 

παρατηρούνται σε νεαρά πολλαπλασιαζόµενα), παρ' αυτά η ενεργότητα του ενζύµου 

δεν ξεπερνάει το 50% αυτού των πολλαπλασιαζόµενων καλλιεργειών. Οι 

παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν το ενδεχόµενο της µειωµένης δράσης µέσω 
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µεταβολικής οδού (Hrycyna and Clarke, 1993) είτε µετα-µεταφραστικών 

τροποποιήσεων στο ένζυµο (Wright et al., 2009). 

 

Α. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ICMT 

ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

     

B 

            

Γ 
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Σχήµα Γ2. Η ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης τόσο in vivo (Α) όσο και  in vitro (Γ) είναι 

συνάρτηση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού των κυττάρων. Τα ολικά επίπεδα του 

ενζύµου µειώνονται δραστικά µόνο στην περίπτωση της σίγασης (Go) και όχι ιδιαίτερα 

κατά τη γήρανση (Sen) (C: νερά εκθετικά πολλαπλασιαζόµενα, AFC: νεαρές 

καλλιέργειες επωασµένες µε τον αναστολέα της µεθυλτρανσφρεράσης AFC 

(φαρνεσυλιωµένη κυστεΐνη). Τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται αφορούν σε 

πειράµατα τα διεξήχθησαν σε κύτταρα MRC-5 (εµβρυικοί πνευµονικοί ινοβλάστες). 

Παρόµοια αποτελέσµατα πείραµε και µε το κυτταρικό στέλεχος HFFF2 (εµβρυικοί 

δερµατικοί ινοβλάστες).  

 

 Γ.2.1 Αναστολή της µεθυλτρανσφεράσης επιδρά στην πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου τόσο κατά την µετάβαση από τη φάση G1 στη φάση S όσο 

και κατά τον διπλασιασµό του γενετικού υλικού  

 Για να εισέλθει το κύτταρο στη φάση διπλασιασµού του γενετικού του υλικού 

(φάση S), πρέπει να διέλθει από το σηµείο προεπιλογής των κέντρων έναρης 

αντιγραφής τα οποία θα ενεργοποιηθούν κατά τη φάση S (Origin Decision Point – 

ODP) (Wu and Gilbert, 1997). Ακολούθως, το κύτταρο ολοκληρώνει την 

προετοιµασία εισόδου στη φάση S υπερβαίνοντας τον φραγµό του σηµείου ελέγχου 

(restriction point – R-point) στο τέλος της φάσης G1 και προωθεί τον διπλασιασµό 

του κεντροσωµατίου και ακολούθως του γενετικού υλικού (Coverley et al., 2002). Η 

ενεργότητα της µεθυλτρανσφεράσης αυξάνει απότοµα µε την είσοδο στον κύκλο (σχ. 

Γ2α) σε ένα παράθυρο χρόνου όπου το κύτταρο αυξάνει τα επίπεδα της κυκλίνης D 

(αρχή-µέσο της φάσης G1) και της ενεργότητας του συµπλόκου της µε την 

κυκλινοεξαρτώµενη κινάση cdk4 cdk6 για να ακολουθήσει η αύξηση των επιπέδων 

της κυκλίνης Ε και του ενεργού συµπλόκου το οποίο σχηµατίζει µε την κινάση cdk2 

(Krude et al., 1997; Woo and Poon, 2003). 

 Η παρατηρούµενη απότοµη αύξηση στην ενεργότητατης Icmt λίγες µόνο ώρες 

µετά την είσοδο του κυττάρου στον κύκλο, σε συνδυασµό µε προηγούµενη αναφορά 

για ενδεχόµενο ρόλο της µεθυλτρανσφεράσης στην επιβίωση κυττάρων από καρκίνο 

του προστάτη κατά τη φάση G1 (Wang et al., 2008), µας παρότρυναν να εξετάσουµε 

την επίδραση της αναστολής της ενεργότητας του ενζύµου στην προώθηση του 

κυτταρικού κύκλου, αρχικά κατά το διάστηµα όπου νεαροί ινοβλάστες προσεγγίζουν 

 92



το σηµείο αναστολής R (R-point) του κυτταρικού κύκλου προς το πέρας της φάσης 

G1. Για να διερευνηθεί η επίδραση της πληµµελούς λειτουργίας της 

µεθυλτρανσφεράσης, χρησιµοποιήθηκαν δύο πεπτιδοµιµητικοί αναστολείς του 

ενζύµου, η Ν-ακετυλιωµένη S-φαρνεσυλ-κυστείνη (AFC) και η Ν-ακετυλιωµένη-S-

γερανυγερανυλιωµένη κυστείνη (AGGC) (Kramer et al., 2003; Baron and Casey, 

2004). Νεαροί δερµατικοί ινοβλάστες (HFFF2) συγχρονίστηκαν µε αναστολή µέσω 

επαφής σε φάση ηρεµίας (Go). Ακολούθως ανακαλλιεργήθηκαν και σε τακτά 

διαστήµατα µετά την επίστρωση σε νέες καλλιέργειες, επωάσθηκαν µε τον αντίστοιχο 

αναστολέα της µεθυλτρανσφεράσης. Μετά την παρέλευση διαστήµατος 20-22 ωρών 

από την επίστρωση, τα δείγµατα συνελέγησαν για να µελετηθεί η κατανοµή των 

φάσεων του κύκλου καθώς και η έκφραση της κυκλίνης Α µε τεχνικές φθορισµού και 

κυτταροµετρία ροής (βλ. σχ. Γ3 για τον πειραµατικό σχεδιασµό). Η κυκλίνη Α 

επελέγη ως δείκτης της προώθησης του κύκλου καθώς τα επίπεδα της αυξάνουν 

σταδιακά από το πέρας της φάσης G1 και καθ’ όλη τη διάρκεια διπλασιασµού του 

γενετικού υλικού (φάση S) έως και το τέλος της πρόφασης οπότε και αποικοδοµείται 

για να ολοκληρωθεί η µιτωτική διεργασία (Furuno et al., 1999; den Elzen and Pines, 

2001).  

 

 

Σχήµα Γ3. Σχηµατική απεικόνιση του πειραµατικού σχεδιασµού για την ανάδειξη του ρόλου 

της αναστολής της µεθυλτρανσφεράσης κατά τη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου. Μετά την 
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ανακαλλιέργεια (απελευθέρωση από φάση G0) σε διαστήµατα 12, 14, 16 και 18 ωρών 

προστέθηκε στο υλικό καλλιέργειας ο αναστολέας AFC (ή AGGC). Μετά από παρέλευση 

διαστήµατος 22 ωρών από την ανακαλλιέργεια έγινε συλλογή των δειγµάτων και ανάλυση της 

προόδου του κυτταρικού κύκλου καθώς και των επιπέδων έκφρασης της κυκλίνης Α. Ta 

πειράµατα αυτά επαναλήφθησαν σε κυτταρικά στελέχη MRC-5 και DSF8 µε παρόµοια 

αποτελέσµατα. 

  

 Όπως απεικονίζεται στο σχ. Γ4, η προσθήκη του αναστολέα AFC στο 

καλλιεργητικό µέσο 12 ώρες µετά την ανακαλλιέργεια και την απελευθέρωση των 

κυττάρων από τη φάση ηρεµίας, είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική επιβράδυνση της 

προώθησης του κυτταρικού κύκλου και αύξηση του ποσοστού των κυττάρων στη 

φάση G1. Οι καλλιέργειες υπό την επίδραση του αναστολέα παρουσίαζαν ποσοστό 

της τάξης του 25% κυττάρων θετικών για κυκλίνη Α (κλάσµα S-G2) σε αντίθεση µε 

την καλλιέργεια-µάρτυρα η οποία είχε το 50% των κυττάρων της θετικό για κυκλίνη 

Α 20-22 ώρες µετά την ανακαλλιέργεια. 

 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ 

ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ICMT ΣΤΗ ΦΑΣΗ G1 

 

 94



ΣΧΗΜΑ Γ4.  Η αναστολή της µεθυλτρασνφεράσης ξεκινώντας από το µέσο της φάσης G1 

οδηγεί σε επιβράδυνση του κύκλου (25 % ποσοστό κυττάρων θετικών για κυκλίνη Α έναντι 52% 

στην καλλιέργεια µάρτυρα). Προσθήκη του αναστολέα προς το πέρας της G1, επιφέρει 

µικρότερης έκτασης επιβράδυνση του κύκλου (42% του πληθυσµού εµφανίζεται θετικό για 

κυκλίνη Α έναντι 52% της καλλιέργειας µάρτυρα). 

 

 

 Το πείραµα επαναλήφθηκε επωάζοντας ασύγχρονες καλλλιέργειες µε τον 

αναστολέα για 24 ώρες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήµατος, οι καλλιέργεις 

επωάστηκαν µε το αλογονωµένο παράγωγο της θυµιδίνης, βρωµοδεοξυουριδίνη 

(BrdU). Η αζωτούχος αυτή βάση ενσωµατώνεται στο DNA κατά τη διάρκεια 

σύνθεσής του. Ακολούθως τα δείγµατα µονιµοποιούνται και µε ανοσοφθορισµό 

εντοπίζονται τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται στη φάση S ως ανοσοθετικά έναντι της 

BrdU. Παράλληλες καλλιέργειες συνελλέγησαν την ίδια χρονική στιγµή και 

εξετάστηκε σε αυτές η έκφραση της κυκλινης Α. Η 24ωρη επίδραση του αναστολέα 

και σε µέτρια επίπεδα συγκέντρωσης (20 – 40 µΜ) (Kramer et al., 2003) είχε ως 

αποτέλεσµα την δοσοεξαρτώµενη επιβράδυνση του κυτταρικού κύκλου σε 

διαφορετικές φάσεις. Πιο συγκεκριµένα, σε χαµηλές συγκεντρώσεις (20 µΜ) 

παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των κυττάρων στη φάση S (39% ± 4%  έναντι 

28 ± 3% στην περίπτωση της καλλιέργειας-µάρτυρα) (σχ. Γ5). Η αύξηση αυτή στα 

ποσοστά της φάσης S µετά την επίδραση του αναστολέα συνοδεύτηκε από µειωµένο 

ρυθµό σύνθεσης DNA, όπως αυτό αποτυπώνεται στη µείωση του σήµατος φθορισµού 

έναντι της BrdU. Υψηλές συγκεντρώσεις του αναστολέα (100 µΜ) οδήγησαν σε 

πλήρη αναστολή του πολλαπλασιασµού, απώλεια της φάσης S και συσσώρευση των 

κυττάρων στις φάσεις G1 και G2 του κύκλου. Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια και 

µε τη χρήση του δεύτερου ανταγωνιστικού αναστολέα (AGGC) (τα αποτελέσµατα 

δεν παρουσιάζονται).  

 Αξιοσηµείωτο είναι πως ενώ η ένταση του σήµατος της BrdU στις 

καλλιέργειες που υπέστησαν την επίδραση του αναστολέα (AFC) σε σχέση µε τον 

µάρτυρα, η συσσώρευση της κυκλίνης Α συνεχιζόταν ακολουθώντας προφίλ 

παρόµοιο µε αυτό της καλλιέργειας –µάρτυρα (σχ. Γ6). Τα πειραµατικά δεδοµένα 

από τη χρήση των αναστολέων δεικνύουν σηµαντικό ρόλο για τη µεθυλτρανσφεράση 

Icmt κατά την προώθηση του κύκλου από τη φάση S στη φάση G2 και κυρίως πως 
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πληµµελής λειτουργία του ενζύµου ενδεχοµένως οδηγεί σε αποσύζευξη της 

λειτουργίας του διπλασιασµού του γενετικού υλικού, από την προεργασία για είσοδο 

στη µίτωση. Μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις του αναστολέα (100 µΜ) 

παρατηρήθηκε δραστική µείωση της φάσης S (<3%) και συνοδή µείωση της κυκλίνης 

Α (σχ. Γ6). Στην καλλιέργεια δεν παρατηρήθηκαν αποπτωτικά φαινόµενα µε τη 

µέθοδο σήµανσης DNA εκκινώντας από σηµεία µονόκλωνης εγκοπής (TUNNEL - 

translate Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) (τα 

δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ S ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ 
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Σχήµα Γ5. (Α) Μέσα επίπεδα αναστολής της µεθυλτρασνφεράσης αυξάνουν το ποσοστό των 

κυττάρων που βρίσκονται σε φάση S, ως αποτέλεσµα της επιβράδυνσης του ρυθµού σύνθεσης 

DNA όπως αναδεικνύεται από τη µείωση της έντασης του σήµατος φθορισµού µετά από 
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ανοσοεντοπισµό έναντι της αλογονωµένης βάσης Brdu κατά τουλάχιστον 50% (η κλιµακα είναι 

λογαριθµική).  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΝΗΣ Α ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ 

   

 Σχήµα Γ6. Τα επίπεδα της κυκλίνης Α δεν παρουσιάζουν µείωση παρά µόνο στην περίπτωση 

σχεδόν πλήρους εξάλειψης του ποσοστού των κυττάρων σε φάση S (σε συγκέντρωση του 

αναστολέα της µεθυλατρανσφεράσης, AFC 100 µΜ).Η επώαση µε τον αναστολέα διήρκεσα για 

δι΄στηµα 16 ωρών χωρίς να παρατηρηθούν φαινόµενα απόπτωσης. 

 

 Η αναστολή του κύκλου ακόµη και σε κατάσταση διπλοειδούς γενώµατος  

(2Ν) στη φάση G1, όπως αυτό αποτυπώνεται µε χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο και 

κυτταροµετρία ροής (σχ. Γ4 και Γ5) δεν µπορεί να διακρίνει αν τα κύτταρα έχουν 

ανασταλεί σε σηµείο που οι πυρήνες τους διαθέτουν την ικανότητα να συνθέσουν 

DNA (replication competent) όταν τους προσφερθούν εξωγενώς υλικά απαραίτητα 

για τη σύνθεση DNA (Stoeber et al., 2001). Πυρήνες κυττάρων οι οποίοι έχουν τη 
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δυνατότητα εκκίνησης της αντιγραφής του DNA, έχουν ήδη ενσωµατώσει πρωτεΐνικά 

σύµπλοκα αποτελούµενα από τις πρωτεΐνες αναγνώρισης των κέντρων έναρξης 

αντιγραφής (σχ. Γ7) (Duncker et al., 2009; Labib, 2010). Οι πυρήνες των κυττάρων 

τα οποία βρίσκονται σε φάση ηρεµίας (Go) (νεαρά), είτε έχουν εισέλθει σε 

πολλαπλασιαστική γήρανση, δεν µπορούν να συνθέσουν DNA ακόµη κι αν τους 

παρασχεθεί µείγµα νουκλεοτιδίων, ΑΤΡ και σύµπλοκα 

κυκλινών/κυκλινοεξαρτώµενων κινασών (cyclinE/cdk2, cyclin A/cdk2) ή 

εναλλακτικά, εκχύλισµα από κύτταρα τα οποία είναι συγχρονισµένα στη φάση S 

(Stoeber et al., 2001). 

    

Σχήµα Γ7 Η έναρξη σύνθεσης DNA προϋποθέτει την συναρµογή πρωτεϊνικών συµπλόκων 

στις θέσεις έναρξης αντιγραφής. Απουσία των συµπλόκων αυτών καθιστά τον πυρήνα ανεπαρκή 

για αντιγρααφή ακόµη κι αν του παρασχεθεί εξωγενώς µείγµα κυκλινών και κινασών οι ποίες 

απαιτούνται για την είσοδο σε φάση S (από (Labib, 2010)). 

 

 Για να ελεγχθεί η επάρκεια αντιγραφής του DNA των πυρήνων καλλιεργειών 

οι οποίες  επωάστηκαν µε τον αναστολέα της µεθυλτρανσφεράσης, διεξήχθη in vitro 

δοκιµή σύνθεσης DNA παρουσία νουκλεοτιδίων, συστήµατος αναγένησης ενέργειας, 

ΑΤΡ, παρουσία εκχυλίσµατος από κύτταρα σε φάση S, το οποίο προωθεί επιπλέον 

και την έναρξη νέων συµβάντων αντιγραφής (initiation events) (βλ. υλικά και µέθοδοι 

καθώς και (Krude et al., 1997; Mills et al., 2000; Stoeber et al., 2001)). Οι 

καλλιέργειες που είχαν επωαστεί µε τον αναστολέα της µεθυλτρανσφεράσης σε 

συγκέντρωση η οποία βρίσκεται στην ακτίνα της IC50 (30 – 40 µΜ) (Baron and 
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Casey, 2004) παρουσίασαν αυξηµένο δείκτη σήµανσης παρουσία κυτοσολίου (29 % 

± 4%  έναντι 18±3 % του µάρτυρα) (σχ. Γ8). Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν 

πως η αναστολή του ενζύµου µπορεί να οδηγήσει στον εµπλουτισµό της καλλιέργειας 

µε κύτταρα τα οποία έχουν διέλθει από το σηµείο επιλογής των κέντρων έναρξης 

αντιγραφής (Wu and Gilbert, 1997) που θα ενεργοποιηθούν στη φάση S και 

βρίσκονται πλέον κοντά στο σηµείο αναστολής R1. H δυνατότητα αυτή όµως 

απολύεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις του αναστολέα (70 – 100 µΜ), καθώς οι 

πυρήνες των κυττάρων δεν δύνανται να συνθέσουν DNA παρά την προσθήκη 

εκχυλίσµατος από κύτταρα που βρίσκονταν σε φάση S (σχ. Γ8). 
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ΣΧΗΜΑ Γ8 ∆οκιµή επάρκειας σύνθεσης DNA σε καλλιέργειες νεαρών διπλοειδών 

ινοβλαστών (MRC-5) οι οποίοι είχαν επωαστεί µετά από ανακαλλιέργεια µε τον αναστολέα της 

µεθυλτρανφεράσης AFC (βλ. επίσης σχ. Γ4). Η επιβράδυνση του κύκλου και η συσσώρευση σε 

φάση G1 δεν αφαιρεί από τα κύτταρα τη δυνητική επάρκεια των κυττάρων για διπλασιασµό του 

γενετικού υλικού όπως αυτό αποτυπώνεται από τα αυξηµένα ποσοστά σύνθεσης DNA µετά την 

παροχή κυτοπλάσµατος προερχόµενο από καλλιέργειες συγχρονισµένες στη φάση S. H 

δυνατότητα αυτή των κυττάρων, απολύεται σε υψηλές συγκεντρώσεις του αναστολέα (>70µΜ). 

Ποσοστά θετικών πυρήνων: Μάρτυρας 18 +- 3%, AFC30 uM 29+-4 % 70 uM < 1%. Η εικόνα 

είναι αντιπροσωπευτική 4 επαναλήψεων στο συγκεκριµένο κυτταρικό στέλεχος. Τα 

αποτελέσµατα ήταν παρόµοια και σε δερµατικούς ινοβλάστες (HFFF2). 

 

 Η επιβράδυνση του κύκλου µέσα από την φάση S δεν συνυφαίνεται 

απαραίτητα µε την πρόκληση βλαβών στο γενετικό υλικό, ούτε και συνδέεται 

απαραίτητα µε στάση και επαγωγή µηχανισµών προστασίας από βλάβες στο γενετικό 

υλικό (Labib and Hodgson, 2007).  Εκτός της περίπτωσης όπου λόγω της 

κατάρευσης των φουρκετών αντιγραφής (replication forks) προκαλούνται θραύσµατα 

στο DNA οπότε και επάγονται µηχανισµοί επισκευής του DNA µε ακόλουθη στάση 

της λειτουργίας αντιγραφής, σε περιπτώσεις υπολειτουργίας µίας φουρκέτας 

αντιγραφής, η λειτουργία σύνθεσης του DNA συνεχίζεται συµπληρωµατικά από το 

σύµπλοκο το οποίο προχωρεί τη διεργασία από την αντίθετη κατεύθυνση µέχρι να 

φτάσει στο σηµείο αναστολής της αντιγραφής (stalled areas) (Labib and Hodgson, 

2007). Μέσω αυτής της λειτουργίας συµπληρωµατικότητας, δεν επάγονται 

σηµατοδοτικά µονοπάτια τα οποία ενεργοποιούνται σε συνθήκες πρόκλησης βλαβών 

στο γενετικό υλικό, ο απαιτούµενος χρόνος όµως για την ολοκλήρωση της φάσης S 

αυξάνει. 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα µετά από χρήση του αναστολέα της Icmt 

δεικνύουν διττό ρόλο για το ένζυµο στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. Αναστολή 

της µεθυλτρανσφεράσης µπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης 

της καλλιέργειας αναφορικά µε το χρόνο που απαιτείται ώστε το κύτταρο να διέλθει 

από τον φραγµό του σηµείου R στο πέρας της φάσης G1. Περαιτέρω όµως η 

πληµµελής λειτουργία του ενζύµου µπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση του ρυθµού 

σύνθεσης DNA οδηγώντας σε επιµήκυνση του χρόνου που απαιτείται για την 

περαίωση της φάσης S. Αξίζει να σηµειωθεί πως µέχρι τη συγγραφή της παρούσας 
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διατριβής δεν υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορές οι οποιες να συνδέουν τη 

δράση της µεθυλτρανσφεράσης µε την πρόοδο της φάσης S.  

   

Γ3. Αναστολή της Icmt προκαλεί δοµικές αλλοιώσεις στον κυτταρικό πυρήνα 

 Σε δοµικό επίπεδο παρατηρήθηκαν ανωµαλίες παρόµοιες µε αυτές που έχουν 

αναφερθεί σε εµβρυικούς ινοβλάστες ποντικού (Maske et al., 2003) και οι οποίες 

προσοµοίαζαν στο γηρασµένο φαινότυπο. Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε 

αυξηµένο ποσοστό πυρήνων µε λοβώσεις, πτυχώσεις, συστροφές καθώς και πυρήνες 

µε κενά στην συνέχεια της πυρηνικής λάµινας (15% ± 3% παρουσία του αναστολέα 

AFC έναντι 4 ± 2 % στην καλλιέργεια-µάρτυρα) (σχ Γ9). Οι δοµικές αυτές εκτροπές 

συνοδεύονταν από σηµαντική εξασθένηση στην ένταση του σήµατος 

ανοσοφθορισµoύ έναντι της τροποιηµένης λαµίνης Β (µονοκλωνικό αντίσωµα 8d1). 

      

ΣΧΗΜΑ Γ9 Ανοσοφθορισµός έναντι της ενδοπρωτεολυµένης και της ολικής αποθήκης της 

λαµίνης Β σε νεαρούς ινοβλάστες (ΗFFF2) οι οποίοι είχαν επωαστεί µε τον αναστολέα της 

µεθυλτρανσφεράσης ΑFC (40 µΜ) για διάστηµα 24 ωρών. Προσέξτε τις δοµικές αλλοιώσεις 
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και την εξασθένη του σήµατος για την ενδοπρωτεολυµένη λαµίνη Β. Η συνολική αποθήκη της 

πρωτεΐνης παραµένει αρκετά υψηλή.  

 

 Γ.4 Μειορρύθµιση των ενζύµων Icmt (µεθυλτρανσφεράση) καθώς και της 

Rce1 (ενδοπρωτεάση) οδηγεί σε αλοίωση της πυρηνικής δοµής προσοµοιάζοντας 

τον γηρασµένο φαινότυπο 

 Για να διερευνηθεί η επίδραση της Icmt στη δοµή του κυτταρικού πυρήνα, 

επιχειρήθηκε η µειορρύθµιση των επιπέδων της πρωτεΐνης µε τη χρήση µικρού 

παρεµβαλλόµενου RNA (small interfering RNA) (Liu and Paroo, 2010 

) σε νεαρούς δερµατικούς ινοβλάστες (ΗFFF2 και DSF8). Εκτίµηση της ενεργότητας 

του ενζύµου έγινε µε τη µέθοδο της πτητικής ραδιενεργού µεθανόλης (Hrycyna et al., 

1994). Πρόσθετα ακολουθήσαµε την ίδια προσέγγιση για να µειορρυθµίσουµε τα 

επίπεδα της ενδοπρωτεάσης Rce1 ώστε να µελετηθεί η επίδραση της έλλειψής της 

στον κυτταρικό κύκλο. 

 Μειορρύθµιση τόσο της Icmt όσο και της Rce1 είχε ως αποτέλεσµα την 

µείωση των επιπέδων της ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β όπως αυτή αποτυπώνεται µε 

ανοσοφθορισµό µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 8d1 και λήψη εικόνων µε συνεστιακό 

µικροσκόπιο. Τα επίπεδα της συνολικής αποθήκης της λαµίνης Β επηρρεάστηκαν 

αλλά σε µικρότερο βαθµό (σχ. Γ10). Η µειορρύθµιση των ενζύµων οδήγησε σε 

αύξηση της παρουσίας των ευµεγεθών πυρήνων οι οποίοι παρουσίασαν εκτεταµένες 

πτυχώσεις, λοβώσεις και σε µικρότερο ποσοστό ασυνέχειες στην πυρηνική λάµινα 

αναδεικνύοντας φαινότυπο o οποίος προσοµοιάζει τον γηρασµένο πυρήνα (σχ. Γ1 και 

σχ. Γ10). Η µειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης υπήρξε πιο τοξική σε σχέση µε 

την ενδοπροωτεάση (ποσοστά πυρήνων µε αλοιωµένη δοµή/µορφολογία: Icmt RNAi: 

8%±1.5%, Rce1 RNAi 5% ± 2% έναντι 2.5%±15 στην καλλιέργεια µάρτυρα).  

 Τα αποτελέσµατα αυτά δεικνύουν ιδιαίτερο ρόλο και για τα δύο ένζυµα στη 

σταθεροποίηση της λαµίνης Β µετά την φαρνεσυλίωσή της. Για να αξιολογήσουµε αν 

η επίδραση αυτή είναι όµοια µε ευθεία µείωση των επιπέδων της πρόδροµης λαµίνης 

Β, πραγµατοποιήθηκε µειορρύθµιση της λαµίνης Β µε την ίδια µεθοδολογία (RNAi). 

Η µειορρύθµιση της λαµίνης Β επέδρασε επίσης στην ακεραιότητα του κυτταρικού 

πυρήνα αλλοιώνοντας τη δοµή του µε διακριτές όµως µορφολογικές αλλοιώσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, η έλλειψη της πρόδροµης λαµίνης Β οδήγησε στο σχηµατισµό κενών 
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στην πυρηνική περιφέρεια, µε δικτυωτή µορφή «µπαλωµάτων» αντί µιας οµοιογενούς 

απώλειας της πρωτεΐνης (σχ. Γ11). Είναι πιθανό η πρόδροµη πρωτεΐνη να 

οργανώνεται σε περιοχές στις οποίες υφίσταται την ενδοπρωτεολυτική κατεργασία 

πριν την τελική µεθυλίωση (Maske et al., 2003) (βλ. επίσης σχ. Γ1). Σε συµφωνία µε 

τα παραπάνω, έχει αναφερθεί πως η καρβοξυµεθυλίωση σταθεροποιεί την πρωτεϊνη 

RhoB και αυξάνει το χρόνο ηµιζωής της (Backlund, 1997).  

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ Γ10 Μειορρύθµιση των Rce1 / Icmt σε δερµατικούς ινοβλάστες HFFF2 προκαλεί 

αλλοίωση της πυρηνικής δοµής τουλάχιστον επιδρώντας αρνητικά στη σταθερότητα και στα 

επίπεδα της φαρνεσυλιωµένης λαµίνης Β. Προσέξτε την σχετικά οµοιογενή εξασθένιηση του 

σήµατος στην πυρηνική λάµινα.  
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Σχήµα Γ11. Μειορρύθµιση της λαµίνης Β1σε δερµατικούς ινοβλάστες HFFF2 µε µικρό 

παρεµβαλλόµενο RNA προκαλεί την εξασθένιση του σήµατος κατά νησίδες  (λευκό βέλος). Η 

απαλοιφή αυτή τη λαµίνης Β ακολουθείται από αποσταθεροποίηση των λαµινών A/C. Το 

πρότυπο οργάνωσης προσοµοιάζει αλλά δεν είναι το ίδιο µε αυτό που δηµιουργείται µετά από 

µειορρύθµιση των Rce1 / Icmt (συγκρίνετε µε σχήµα Β10). Ta εποτελέσµατα ήταν ίδια σε 

ινοβλάστες MRC-5 και DSF8. 

 

 Τα αποτελέσµατα που περιγράφονται πιο πάνω από τις πειραµατικές 

προσεγγίσεις της παρούσας µελέτης δείχνουν σηµαντικό ρόλο για την ενδοπρωτεάση 

καθώς και για τη µεθυλτρανσφεράση όχι στην αρχική στόχευση της λαµίνης Β στον 

πυρηνικό φάκελο, αλλά κυρίως για την ακόλουθη οργάνωση και σταθεροποίησή της 

στο πυρηνικό πλέγµα. Οι παρατηρήσεις αυτές βρίσκονται σε αρµονία µε πρόσφατα 

δεδοµένα τα οποία αναδεικνύουν τον κυτταρικό πυρήνα ως χώρο µεταµεταφραστικής 

επεξεργασίας των λαµινών, µε παράδειγµα τη λαµίνη Α (Barrowman et al., 2008). Η 

καρβοξυµεθυλίωση µεγιστοποιεί την υδροφοβικότητα της λαµίνης Β και µέσω αυτής 

είναι πιθανό να αυξάνει η αλληλεπίδραση µε διαµεµβρανικές πρωτεϊνες του 

πυρηνικού φακέλου όπως ο υποδοχέας της λαµίνης Β (Worman et al., 1988; 

Pyrpasopoulou et al., 1996) καθώς και άλλων πρωτεϊνών όπως οι συνδεδεµένες µε 
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την πυρηνική λάµινα πρωτεΐνες Lap2, επιδρώνατς µε αυτό τον τρόπο στην οργάνωση 

της περιφερικής χρωµατίνης (Makatsori et al., 2004; Malhas et al., 2007).  

 

 Γ.5. Κατανοµή και δυναµική εκτοπικά εκφρασµένης λαµίνης Β1 σε 

γηρασµένα κύτταρα καθώς και σε νεαρά µετά από µειορρύθµιση των ενζύµων 

Rce1 / Icmt. 

  Για να µελετήσουµε πληρέστερα τη διαχείριση νεοσυντιθεµένης λαµίνης Β1 

σε γηρασµένα κύτταρα και να αντιπαραβάλουµε µε νεαρά στα οποία είχε προηγηθεί 

µείωση των ενζύµων Rce1 ή της Icmt µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA, 

πραγµατοποιήσαµε παροδική διαµόλυνση µε πλασµιδιακούς φορείς έκφρασης της 

λαµίνης Β1 (αγρίου τύπου) συζευγµένης µε την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP-

B1). Ακολούθως (48-72 ώρες αργότερα), τα κύτταρα παρατηρήθηκαν σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο. Όπως αναδεικνύεται στο σχ. Γ12, η στόχευση εκτοπικά εκφρασµένης 

λαµίνης Β1 και για µέτρια επίπεδα έκφρασης απεικονίζει τη δυνατότητα του 

κυττάρου να διαχειριστεί την αποθήκη της πρωτεΐνης, οργανώνοντας τον πυρηνικό 

φάκελο. Σε αντιδιαστολή µε τα νεαρά, τα γηρασµένα κύτταρα παρουσίαζαν εµφανή 

δυσκολία τελικής στόχευσης και ισοκατανοµής της λαµίνης Β στην πυρηνική λάµινα. 

Ο φαινότυπος παρουσίαζε δύο κυρίως εκφάνσεις. Στην πρώτη περίπτωση και για 

κύτταρα νεοεισελθόντα σε φάση γήρανσης, η λαµίνη Β συχνά κατανέµετο σε 

περιφερικές νησίδες εγγύς αλλά όχι εφαπτόµενες της πυρηνικής λάµινας. Για κύτταρα 

γηρασµένα µετά από παρατεταµένη παραµονή σε φάση γήρανσης, ο κυρίαρχος 

φαινότυπος αφορούσε σε συσσώρευση της λαµίνης Β σε ενδοπυρηνικές εστίες (σχ. 

Γ12). 

 Σε νεαρά κύτταρα η µειορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης Rce1 µε µικρό 

παρεµβαλλόµενο RNA οδήγησε κυρίως σε λοβώσεις του κυτταρικού πυρήνα και 

κατά περιοχές ασθενές σήµα της εκτοπικής λαµίνης Β. Αντίστοιχα, η µειορρύθµιση 

της µεθυλτρασνφεράσης Icmt παρουσίαζε τον πλέον εξεσηµασµένο φαινότυπο 

οδηγώντας τη λαµίνη Β1 σε συσσώρευση σε νησίδες οι οποίες σε αρκετές 

περιπτώσεις παραλληλίζονταν εγγύς της περιφέρειας του πυρηνικού φακέλου, 

σχηµατίζοντας όµως επάλληλο στρώµα (σχ. Γ 13), όπως αυτό που παρατηρήσαµε 

κατά την είσοδο των κυττάρων σε φάση γήρανσης.  
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ LMB1-GFP ΣΕ ΓΗΡΑΣΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑΡΑ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ RCE1 / ICMT 

 

Σχήµα Γ12. Παροδική διαµόλυνση µε τη χιµαιρική κατασκευή της λαµίνης Β1 µε την 

πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (B1-GFP) σε HFFF2. Στο κέντρο της εικόνας 

απεικονίζεται τυπική παρατηρούµενη µορφολογία και στόχευση της χιµαιρικής λαµίνης 

Β1 σε πυρήνες νεαρών κυττάρων τα οποία είχαν 48 ώρες νωρίτερα διαµολυνθεί µε 

αλληλουχία-µάρτυρα µικρού παρεµβαλλόµενου RNA (SCR RNAi). Η διαγραµµατική 

απεικόνιση αντιστοιχίζει την απόληξη τηε πυρηνικής δοµής και της οργάνωσης της 

λαµίνης Β µετά από 1) µεορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης Rce1, 2)επώαση της 

καλλιέργειας µε τον αναστολέα της µςθυλτρανσφεράσης AFC (40 µΜ) για διάστηµα 24 
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ωρών, 3) µειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης, 4) οργάνωση κατά την είσοδο σε φάση 

γήρανσης και 5) µετά από παρατεταµένη παραµονή των κυττάρων σε φάση γήρανσης. 

   

 

Σχήµα Γ13. Νησίδες εκτοπικά ενφρασµένης λαµίνης Β1 συχνά βρίσκονται σε γειτνίαση 

µε την περιφέρεια του πυρηνικού φακέλου χωρίς να εφάπτονται µετά από µειορρύθµιση 

της µεθυλτρανσφεράσης σε δερµατικούς ινοβλάστες (ΗFFF2 και DSF8). 

Αντιπαραβάλετε µε το σχήµα Γ12 το φαινότυπο κατά την είσοδο σε φάση γήρανσης. 

 

 Για να µελετήσουµε τη σταθερότητα των δοµών αυτών πραγµατοποιήσαµε 

πειράµατα µικροσκοπίας διακριτών χρονικών στιγµιοτύπων (time-lapse), σε 

συνεστιακό µικροσκόπιο. Όπως αναδεικνύεται στο σχ. Γ14, τόσο οι ενδοπυρηνικοί 

σχηµατισµοί που παρατηρούνται συχνά στα γηρασµένα παρέµεναν σταθεροί για 

πολύωρα διαστήµατα τα οποία εκτείνονταν µέχρι της διάρκειας των 12 ωρών, 

περαιτέρω ενισχύοντας τη θεώρηση πως οι κατασκευές αυτές που παρατηρήσαµε στα 

γηρασµένα κύτταρα καθώς και σε νεαρά µε µειορρύθµισµένη τη µεθυλτρανσφεράση 

δεικνύουν πληµελή επεξεργασία και και αδυναµία ορθής στόχευσης και 

ενσωµάτωσης της λαµίνης Β στο πυρηνικό πλέγµα.  
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ΣΧΗΜΑ Γ14   Πειράµατα σε ζωντανά κύτταρα µε συνεστιακή µικροσκοπία διακριτών 

στιγµιοτύπων (time-lapse) σε γηρασµένα κύτταρα µετά από παροδική διαµόλυνση µε τη 

χιµαιρική κατασκευή της λαµίνης Β1 µε την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη. Ακόµη και 

µετά παρέλευση διστήµατος 24 ωρών οι εστίες συσσώρευσης της εκτοπικά εκφρασµένης 

λαµίνης Β1 δεν ενσωµατώνονται στο πλέγµα. Τα πειράµατα διαξήχθησαν σε 

γηρασµένους πνευµονικούς ινοβλάστες (MRC-5) καθώς και σε δερµατικούς (HFFF2). 

H παραπάνω εικόνα προέρχεται από κύτταρα HFFF2. 

 

 Γ.6. Η πρωτεάση Rce1 και η µεθυλτρανσφεράση Icmt ρυθµίζουν την 

πρόοδο του κυτταρικού κύκλου σε διάφορα σηµεία 

 

 Η επίδραση των αναστολέων της µεθυλτρασνφεράσης (AFC/AGGC) στον 

ρυθµό προόδου της φάσης S (βλ. σχ. Γ4-6), συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης πως η 

µεθυλτρανσφεράση επιδρά όχι µόνο στην προσπέλαση του σηµείου ελέγχου R1, αλλά 

και στην πρόοδο της αντιγραφής του DNA. Ενώ για την Icmt υπάρχουν αναστολείς 

περατοί στην πλασµατική µεµβράνη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την περίπτωση της 

πρωτεάσης Rce1. Για να διερευνήσουµε περαιτέρω την επίδραση των ενζύµων αυτών 

στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου αναλύσαµε το προφίλ του κυτταρικού κύκλου 

µετά από µειορρύθµιση των δύο ενζύµων µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA σε 

δερµατικούς ινοβλάστες ΗFFF2, DSF8 και AG01523c. 
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 Ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής µετά από χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο 

ανέδειξε διαφορετικό πρότυπο κατανοµής των φάσεων στις καλλιέργειες µε 

µειορρυθµισµένη Icmt ή Rce1. Πιο συγκεκριµένα η µειορρύθµιση της 

µεθυλτρανσφεράσης σε δερµατικούς ινοβλάστες εµβρυικής προέλευσης οδήγησε σε 

αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού στις φάσεις S και G2 (σχ. Γ15α), ενώ σε 

κυτταρικά στελέχη δερµατικών ινοβλαστών από ενήλικα, παρατηρήθηκε 

συσσώρευση του πληθυσµού στη φάση G1 και µείωση της φάσης S. Καθώς η έλειψη 

των ενζύµων αυτών αποσταθεροποιεί τη φαρνεσυλιωµένη αποθήκη της λαµίνης Β, 

πραγµατοποιήσαµε πειράµατα µειορρύθµισης µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA έναντι 

της λαµίνης Β1 στο ίδιο κυτταρικό στέλεχος. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

έδειξαν σε κάθε περίπτωση πως η µείωση των ολικών επιπέδων της λαµίνης Β1 

οδηγεί σε αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 σχ. Γ17 υποστηρίζοντας 

διαφορετικό µηχανισµό επίδρασης της ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β.  Περαιτέρω 

πραγµατοποιήσαµε συγκριτικά αντίστοιχα πειράµατα σε καρκινικά κύτταρα από 

οστεοσάρκωµα (SAOS-2), από τα οποία απουσιάζει η πρωτεΐνη p21 (Zhu et al., 

2005) καθώς και στην κυτταρική σειρά ινοσαρκώµατος ΗΤ-1080, από την οποία 

απουσιάζει η πρωτεΐνη p53  (Chen et al., 1996). Και στις δύο κυτταρικές σειρές, µετά 

από µία παροδική αναστολή του κυτταρικού κύκλου ακολούθησε αυξηµένος 

κυτταρικός θάνατος (δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). 
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Σχήµα Γ15. Η µειορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης Rce1 οδηγεί σχεδόν σε δρατική µείωση του 

ποσοστού των κυττάρων που βρίσκονται σε φάση S, αυξάνοντας παράλληλα τους πληθυσµούς 

G1 και G. Η επίδρασή της δε αυτή εµφανίζεται ανεξάρτητη του αναπτυξιακού σταδίου από το 

οποιο προέρχονται τα κύτταρα. Η µεθυλτρανσφεράση εµφανίζεται να επιδρά µε τρόπο 

περισσότερο συνδεδεµένο µε το αναπτυξιακό στάδιο. Στους εµρβυϊκούς δερµατικούς ινοβλάστες 

προκαλεί σηµαντική αύξηση του ποσοστού στις φάσεις S/G2 ενώ σε ινοβλάστες από ενήλικα 

προκαλεί µείωση της φάσης S αυξάνοντας παράλληλα τα κλάσµατα G1 και  G2. 

  

 G1 S G2/M 

Ctrl RNAi 51 17 22 

B1 RNAi 70 9 11 
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ΣΧΗΜΑ Γ16 Η µειορρύθµιση της λαµίνης Β1 µε µικρό παρεµβαλόµµενο RNA σε 

δερµατικούς ινοβλάστες HFFF2, επέφερε αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού στη 

φάση G1. Ta αποτελέσµατα ήταν παρόµοια σε κύτταρα DSF8 καθώς και σε 

πνευµονικούς ινοβλάστες MRC-5 

 

 Ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής µετά από χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο 

ανέδειξε διαφορετικό πρότυπο κατανοµής των φάσεων στις καλλιέργειες µε 

µειορρυθµισµένη Icmt ή Rce1. Πιο συγκεκριµένα η µειορρύθµιση της 

µεθυλτρανσφεράσης σε δερµατικούς ινοβλάστες εµβρυικής προέλευσης οδήγησε σε 

αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού στις φάσεις S και G2 (σχ. Γ15α), ενώ σε 

κυτταρικά στελέχη δερµατικών ινοβλαστών από ενήλικα, παρατηρήθηκε 

συσσώρευση του πληθυσµού στη φάση G1 και µείωση της φάσης S. Καθώς η έλειψη 

των ενζύµων αυτών αποσταθεροποιεί τη φαρνεσυλιωµένη αποθήκη της λαµίνης Β, 

πραγµατοποιήσαµε πειράµατα µειορρύθµισης µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA έναντι 

της λαµίνης Β1 στο ίδιο κυτταρικό στέλεχος. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

έδειξαν σε κάθε περίπτωση πως η µείωση των ολικών επιπέδων της λαµίνης Β1 

οδηγεί σε αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 σχ. Γ16 υποστηρίζοντας 

διαφορετικό µηχανισµό επίδρασης της ενδοπρωτεολυµένης λαµίνης Β.  Περαιτέρω 

πραγµατοποιήσαµε συγκριτικά αντίστοιχα πειράµατα σε καρκινικά κύτταρα από 

οστεοσάρκωµα (SAOS-2), από τα οποία απουσιάζει η πρωτεΐνη p21 (Zhu et al., 

2005) καθώς και στην κυτταρική σειρά ινοσαρκώµατος ΗΤ-1080, από την οποία 

απουσιάζει η πρωτεΐνη p53  (Chen et al., 1996). Και στις δύο κυτταρικές σειρές, µετά 

από µία παροδική αναστολή του κυτταρικού κύκλου ακολούθησε αυξηµένος 

κυτταρικός θάνατος (δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). 

 Στη συνέχεια αναλύσαµε την επιδραση της µείωσης των επιπέδων των δύο 

αυτών ενζύµων µε µικρό παρεµβαλόµµενο RNA σε ανθρώπινους διπλοιειδείς, σε 

βασικούς µεταβολικούς διακόπτες. Συγκεκριµένα εξτάσθηκαν τα επιπεδα 

φωσφορυλίωσης των κινασών Erk 1/2, Akt, p70S6K. Η µειορύθµιση των ενζύµων 

αυτών σε πρωτογενείς καλλιέργεις ανθρωπίνων δερµατικών ινοβλαστών είχε ως 

αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της καλλιέργειας µε συνοδή 

µείωση των επιπέδων φωσφορυλίωσης της κινάσης p70S6 στη θρεονίνη 384 (σχ. 

Γ18). Η κινάση αυτή η οποία είναι απαραίτητη για την κυτταρική αύξηση και την 

πρόοδο του κύκλου κατά τη φάση G1, ενεργοποιείται από την επίδραση µιτογόνων 
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παραγόντων και φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη S6 της ριβοσωµικής υποµονάδας S40 

(Pullen and Thomas, 1997) ελέγχοντας την πρόοδο της µεταφραστικής µηχανής. 

 Η µειορύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης επέφερε µείωση των επιπέδων 

φωσφορυλίωσης της κινάσης Akt (ser 473) η οποία εµπλέκεται στην επιβίωση του 

κυττάρου και στη µεταφραστική λειτουργία µέσω του µονοπατιού της πρωτεϊνης 

mTOR (mammalian target of rapamycin) καθώς και στη ρύθµιση του µεταβολισµού 

της γλυκόζης (Lum et al., 2005), ενώ η φωσφορυλίωση των Erk 1/2 (p44/42), 

παρέµεινε ανεπηρέαστη. Τα αποτελέσµατα αυτά περαιτέρω υποστηρίζουν την εικόνα 

αναστολής του κυτταρικού κύκλου, ειδικότερα δε στην περίπτωση της 

µεθλτρανσφεράσης συντείνουν προς την επαγωγή αυτοφαγίας (Wang et al., 2008; 

Degtyarev et al., 2009; Wang et al., 2010). 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΘΥΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ 

    

Σχήµα Γ 17 Ενεργότητα µεθυλτρανσφεράσης Icmt µετά από µείωση των επιπέδων της 

µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA σε νεαρούς δερµατικούς ινοβλάστες (HFFF2). Τα 

πειράµατα αυτά επαναλήφθησαν σε δερµατικούς ινοβλάστες AG15023c µε παρόµοια 

αποτελέσµατα. 
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ΣΧΗΜΑ Γ18. α) Μειορύθµιση των ενζύµων Rce1και Icmt σε καλλιέργειες ανθρωπίνων 

δερµατικών ινοβλαστών (HFFF-2) προκάλεσε µείωση των επιπέδων φωσφορυλίωσης της 

κινάσης p70S6K, κοµβικού ρυθµιστή της πρωτεΐνοσύνθεσης όπως απεικονίζεται στο σχήµα (β). 
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Η µείωση της µεθυλτρανσφεράσης επέφερε µεραιτέρω µείωση των επιπέδων φωσφορυλίωσης 

της κινάσης Αkt.  

             

 Γ.7 Πληµµελής παρουσία της Icmt και σε µικρότερο βαθµό της Rce1 

ευαισθητοποιεί το κύτταρο στη δράση παραγόντων οι οποίοι επάγουν 

κυτταροστατικό στρες 

 ∆εδοµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία προερχόµενα από ινοβλάστες ποντικών 

µηδενικών για την δεύτερη ενδοπρωτεάση φαρνεσυλιωµένης κυστεΐνης, την 

Zmpste24, η οποία ενδοπρωτεολύει τη λαµίνη Α, δεικνύουν τάση των κυττάρων προς 

γενωµική αστάθεια όταν προκληθούν παροδικά µε κυτταροστατικούς παράγοντες 

(Liu et al., 2005; Young et al., 2005). 

 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, για να ελεγχθεί περαιτέρω η επίδραση 

της µειορρύθµισης µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA των ενζύµων Rce1 και Icmt, στη 

γενωµική σταθερότητα επιδράσαµε στις καλλιέργειες µε τον αναστολέα των κινασών 

ATM (κινάση µεταλλαγµένη στην αταξία) και ATR (αταξία-τελαγγειεκτασία-

σχετιζόµενη µε την Rad3) καθώς έχει ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφία πως ο 

αναστολέας αυτός επιδρά σε διάφορα σηµεία κατά την πρόοδο του κυτταρικού 

κύκλου (Schlegel and Pardee, 1986; Dimitrova and Gilbert, 2000; Hashimoto et al., 

2004). Οι καλλιέργειες διαµολύνθηκαν µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA και µετά από 

παρέλευση διαστήµατος 48 ωρών ακολούθησε επώαση µε καφείνη (5 mM) για 

διάστηµα 24 ωρών. Μετά από έκπλυση του αναστολέα οι καλλιέργειες επωάστηκαν 

σε νέο θρεπτικό υλικό για 24 επιπλέον ώρες οπότε και συνελέγησαν για ανάλυση µε 

µικροσκοπία ανοσοφθορισµού και µε κυτταροµετρία ροής. 

 Η παρακολούθηση της προόδου του κυτταρικού κύκλου µετά το παραπάνω 

πειραµατικό σχήµα, ανέδειξε υψηλά επίπεδα έκφρασης του αναστολέα του 

κυτταρικού κύκλου p21Cip/Waf1 κυρίως στην περίπτωση της µειορρύθµισης της 

µεθυλτρανσφεράσης (σχ. Γ19). Η αύξηση της πρωτεϊνης p21 δεν περιορίστηκε στις 

φάσεις G1 και G2 του κύκλου αλλά και στη φάση S, όπου η πρωτεϊνη φυσιολογικά 

παρουσιάζει µείωση ώστε να προωθηθεί η δράση των συµπλόκων των κυκλινών Α 

και Ε µε την κινάση cdk2. Αύξηση των επιπέδων της πρωετϊνης p21 κατά τη φάση S 

συνδέεται µε επιβράδυνση του ρυθµού διπλασιασµού του γενετικού υλικού µέσω 
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σχηµατισµού ανασταλτικού συµπλόκου µε τις κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες (Ogryzko 

et al., 1997).  

 Για να εκτιµηθεί η  ταχύτητα προόδου της φάσης S, πραγµατοποιήθηκε 

σήµανση των κυττάρων µε βρωµοδεοξυουριδίνη (BrdU) (20 λεπτά), και ακολούθησε 

ανοσοφθορισµός και κυτταροµετρία ροής. Η µέση ένταση σήµατος ανοσοφθορισµού 

εναντι της BrdU παρουσίασε σηµαντική µείωση κατά 25% στις καλλιέργειες που 

είχαν µειορρυθµισµένη την ενδοπρωτεάση, και κατά 40 %  στην περίπτωση της 

µεθυλτρασνφεράσης (σχ. Γ20), δεικνύοντας σηµαντική επιβράδυνση κατά την 

πρόοδο της φάσης S. Τα δεδοµένα αυτά συµπληρώνουν πρότερες µελέτες αναφορικά 

µε την επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της κυτταρικήςκαλλιέργειας µετά την 

απαλοιφή της Rce1 καθώς και της Icmt (Bergo et al., 2002; Wright and Philips, 

2006). Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά ενός στοχευµένου νέου ρόλου 

για την ενδοπρωτεάση Rce1 και ιδιαίτερα για την µεθυλτρανσφεράση Icmt στην 

πρόοδο του κυτταρικού κύκλου κατά τη φάση S και την ανάκαµψη του κυττάρου από 

την επίδραση γενοτοξικού στρες.  
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A    ΝΕΑΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ RNAi 

  

 

 B  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ 

    

ΣΧΗΜΑ Γ19. Η µειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης κατά κύριο λόγο και της 

ενδοπρωτεάσης κατά δεύτερο λόγο, ευαισθητοποιεί τα κύτταρα στην επιδραση κυτταροστατικών 
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παραγόντων οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων του αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21 

ακόµη και µέσα στη φάση S, επιφέροντας έτσι επιβράδυνση του ρυθµού αντιγραφής. Η 

πορτοκαλί ζώνη περιλαµβάνει τον πληθυσµό της φάσης S. Η µωβ ζώνη περιλαµβάνει τον 

πληθυσµό µε µεγιστοποιηµένη την πρωτεΐνη p21. Αντιπαραβάλετε µε καλλιέργεια ινοβλαστών η 

οποία προσεγγίζει την είσοδο σε φάση γήρανσης οπότε και παρατηρείται η µέγιστη επιβράδυνση 

στην ολοκλήρωση του κυτταρικού κύκλου (τελευταία σειρά µε αυξηµένα ποσοστά της πρωτεΐνης 

p21 στο 15% του πληθυσµοού που βρίσκεται στη φάση S. 

 

 Με αφορµή τα παραπάνω αποτελέσµατα ελέγξαµε τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης της κινάσης ΑΤΜ στη σερίνη 1981. Η τροποποίηση στο αµινοξικό 

αυτό κατάλοιπο προκύπτει από αυτοφωσφορυλίωση της κινάσης σε περιπτώσεις 

πρόκλησης γενετικής βλάβης διαδραµατίζοντας κυρίαρχο ρυθµιστικό ρόλο στην 

αναστολή του κυτταρικόυ κύκλου και στην είσοδο σε φάση γήρανσης (Bartkova et 

al., 2006; Jazayeri et al., 2006). Η φωσφορυλιωµένη µορφή της ΑΤΜ στη σερίνη 

1981 διαδραµατίζει ρόλο ως αρνητικός ρυθµιστής της προόδου του κυτταρικού 

κύκλου µέσω ενός µηχανισµού ο οποίος εµπλέκει τη δράση του αναστολέα p21Cip/Waf1 

και όχι της p16INK4A (Costanzo et al., 2000). Συγκρίναµε τις καλλιέργεις των 

νεαρών ινοβλαστών στις οποίες είχε προηγηθεί η µειορρύθµιση των ενζύµων Rce1 

και Icmt όπως περιγράφεται πιο πάνω, µε πρωτογενείς καλλιέργειες ινοβλαστών οι 

οποίες εισέρχοντο σε φάση γήρανσης (>90% πολλαπλασιαστικού δυναµικού 

περαιωµένο, φάση προ-γηρίας). Όπως περιγράφεται και στο σχ. Γ21 οι πυρήνες των 

κυττάρων που προσέγγιζαν τη φάση γήρανσης παρουσίαζαν έντονο ανοσοεντοπισµό 

για την p-ATM (ser1981) στον πυρήνα, σε αντιδιαστολή µε νεαρές καλλιέργειες όπου 

τα επίπεδα της φψσφορυλιωµένης πρωτείνης παρέµεναν χαµηλά και η 

φψσφορυλιωµένη κινάση ανετοπίζεται κυρίως στο κυτόπλασµα. Οι καλλιέργειες 

νεαρών ινοβλαστών στις οποίες είχε γίνει επίδραση κυτταροστατικού παράγοντα 

(καφφείνης) µετά από µειορρύθµιση είτε της ενδοπρωτεάσης αλλά κυρίως της 

µεθυλτρανσφεράσης, προσοµοίωναν έντονα τον γηρασµένο φαινότυπο 

συσσωρεύοντας τη φωσφορυλιωµένη κινάση στον πυρήνα (σχ. Γ21).  
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ΣΧΗΜΑ Γ20.  Ενσωµάτωση βρωµοδεοξυουριδίνης σε καλλιέργειεας οι οποίες είχαν υποστεί 

την επίδραση καφεΐνης (αναστολές των κινασών ATR / ATM ) η δράση της οποίας αναστέλει 

την προώθηση του κυτταρικού κύκλου σε διάφορες φάσεις. Μετά την απελευθέρωση από την 

24ωρη επίδραση του αναστολέα οι καλλιέργειες αφέθηκαν σε πλήρη ανάπτυξη και 24 ώρες 

αργότερα εκτιµήθηκε το ποσοστό και η ταχύτητα προόδου της φάσης S. Η επιβράδυνση του 

ρυθµού προόδου της φάσης S στις καλλιέργειες µε µειορρυθµισµένη την Rce1 και κυρίως την 

Icmt αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη µείωση της έντασης του σήµατος ανοσοφθορισµού 

έναντι της αλογονωµένης βάσης BrdU. H µείωση για την περίπτωση της ενδοπρωτεάσης είναι 

της τάξης του 25% και για την περίπτωση της µεθυλτρανσφεράσης σε ποσοστό 40%. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικά τριών ανεξάρτητων πειραµάτων 

και διεξήχθησαν σε καλλιέργειες δερµατικών ινοβλαστών HFFF2. 
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ p-ATM(ser 1981) ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΠΑΡΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΚΑΦΕΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ 

ΜΕΙΟΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙCMT 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ Γ21 Μειορρύθµιση των ενζύµων Rce1 και Icmt σε νεαρούς ινοβλάστες 

ακολουθούµενη από κυτταροστατικό στρες µε καφείνη επάγει τη φωσφορυλίωση της ΑΤΜ (ser 

1981) µετά την έκπλυση του αναστολέα. Οι καλλιέργειες επωάστηκαν µε τον αναστολέα 48 

ώρες µετά τη µειροούθµιση των ενζύµων µε µιρκό παρεµβαλόµενο RNA. Η επώαση διήρκεσε 

24 ώρες και µετά την έκπλυσή του, οι καλλιέργειες αφέθηκαν για άλλες 24 ώρες πριν 

παρατηρηθούν µετά από ανοσοφθορισµό έναντι της p-ATM (ser1981). Συγκρίνετε τον 

φαινότυπο µετά τη µείωση των ενζύµων µε το φαινότυπο των γηρασµένων κυττάρων στον 

πυρήνα των οπίων συσσωρεύεται η p-ATM (ser 1981). Ta αποτελέσµατα ήταν παρόµοια στις 

περιπτώσεις δερµατικών ινοβλαστών AG15023c και DSF8. 

 

 Παρόµοια εικόνα αποτελεσµάτων πήραµε επιδρώντας σε καλλιέργεις νεαρών 

ινοβλαστών µε τους αναστολείς καφεΐνη και AFC (αναστολέας της 

µεθυλτρανσφεράσης). Ο κάθε αναστολέας από µόνος του παρ’ ότι επέδρασε 

ανασταλτικά στην πρόοδο του κύκλου, δεν προκάλεσε την φωσφορυλίωση της ATM 
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στη σερίνη 1981 και τη συσσώρευσή της στον κυτταρικό πυρήνα. Η συνδυασµένη 

χρήση όµως των αναστολέων προκάλεσε φαινότυπο προγηρίας (σχ. Γ22).  

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ICMT ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ  

 

 

ΣΧΗΜΑ Γ22. Νεαρές καλλιέργειες δερµατικών ινοβλαστών επωάστηκαν για διάστηµα 24 

ωρών µε τους αναστολείς ξεχωριστά ή σε συνδυασµό. Ακολούθησε ανανέωση θρεπτικού υλικού 

απουσία των αναστολέων και µετά παρέλευση διαστήµατος 24 ωρών µονιµοποίηση και 

ανοσοφθορισµός έναντι της p-ATM.. Ta αποτελέσµατα που παρουσιάζονται προέρχονται από 

κύτταρα HFFF2. O παραπάνω φαινότυπος επαναλαµβάνετο και σε άλλα κυτταρικά στελέχη 

(MRC-5, AG 15023c).  
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 Γ.8 Αύξηση του ποσοστού πολυπλοειδιών σε καλλιέργειες µετά από 

µειορρύθµιση των επιπέδων της ενδοπρωτεάση Rce1 καθώς και της 

µεθυλτρανσφεράσης Icmt 

 

 Η παρατήρηση αυξηµένου ποσοστού κακοσχηµατισµένων πυρήνων οι οποίοι 

προσοµοίωναν τον γηρασµένο φαινότυπο (σχ. Γ10) σε καλλιέργειες νεαρών 

ινοβλαστών µετά από µείωση µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA της ενδοπρωτεάσης 

και της µεθυλτρανσφεράσης (Icmt RNAi: 8% ± 1.5%, Rce1 RNAi 5% ± 2% έναντι 

2.5 ± 1% στην καλλιέργεια µάρτυρα), µας προέτρεψε να πραγµατοποιήσουµε 

επιτόπιο υβριδισµό έναντι του γενετικού τόπου της λαµίνης Β2 και ανίχνευση µε 

τεχνικές φθορισµού (Fisher et al.), καθώς η γενωµική αυτή περιοχή περιέχει ένα 

κέντρο έναρξης αντιγραφής DNA (Abdurashidova et al., 2000). Τα κέντρα έναρξης 

αντιγραφής συνιστούν περιοχές του γενώµατος από τις οποίες ξεκινά η αντιγραφή 

του, χαρακτηρίζονται δε ως πρώιµα ή όψιµα ενεργοποιούµενα (early/late firing 

origins of replication) (Manders et al., 1992). Τα κέντρα έναρξης αντiγραφής 

ενεργοποιούνται µία µόνο φορά κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για να 

επανενεργοποιηθούν, το κύτταρο πρέπει να διέλθει από τη µίτωση (Krude et al., 

1997; Nishitani et al., 2001; Stoeber et al., 2001). Ανευπλοειδίες ή πολυπλοειδίες 

παρουσιάζονται ως αποτέλεσµα διαταραχών κατά την ολοκλήρωση της φάσης S ή 

κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης µε ανισοκατανοµή του γενώµατος ή 

ακόµη και µε παράκαµψη της κυτταρικής διαίρεσης επαναφορά στη φάση G1 και 

ακόλουθο διπλασιασµό του DNA. Το φαινόµενο ονοµάζεται ενδοδιπλασιασµός 

(endoreplication) (Edgar and Orr-Weaver, 2001). Αυξηµένη συχνότητα 

ανευπλοειδιών έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε γηρασµένους ανθρώπινους 

πνευµονικούς ινοβλάστες (IMR-90) (Sherwood et al., 1988). 

 Σε συµφωνία µε τις αρχικές παρατηρήσεις αναφορικά µε την ύπαρξη 

ευµεγεθών πυρήνων µε αποκλίνουσα µορφολογία (λοβώσεις, πτυχώσεις, θηλώµατα), 

φαινότυποι χαρακτηριστικοί της κυτταρικής γήρανσης (βλ. επίσης σχ. Γ1), οι 

πυρήνες µε τέτοια χαρακτηριστικά σε ποσοστό το οποίο υπερέβαινε το 70% 

παρουσίαζαν πολυπλοειδίες (σχ. Γ23). ∆εδοµένου ότι οι περιπτώσεις ανευπλοειδίας 

µπορεί να προκύψουν είτε λογώ διαταραχών κατά τη φάση S είτε λόγω ανωµαλιών 

κατά τη διαίρεση, δεν είναι σαφές στην περίπτωσή µας από ποια φάση προέρχονται οι 

παρατηρηθείσες ανωµαλίες.  
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ΣΧΗΜΑ Γ23. Επιτόπιος υβριδισµός (FISH) έναντι του γενετικού τόπου που φέρει το 

γονιδιο της λαµίνης Β2. Στην περιοχή αυτή εδράζει ένα κέτρο έναρξης αντιγραφής. Από 

τις εστίες αυτές ξεκινάει η διαδικασία αντιγραφής του γενετικού υλικού κατά τη φάση S. 

Προσέξτε τις πολυάριθµες εστίες που παρατηρούνται σε ευµεγέθεις πυρήνες µε 

αλλοιώσεις στη δοµή είτε ως αποτέλεσµα της γήρανσης είτε µετά από µειορύθµιση των 

ενζύµων τροποποίησης της λαµίνης Β. Το ποσοστό πολυπλοιειδών σε πυρήνες µε 

αλοιωµένη δοµή κυµαίνονταν µεταξύ 40-60%, ενώ σε περιπτώσεις 

νεαρών/καλοσχηµατισµένων πυρήνων το ποσοστό αυτό κυµαίνονταν µεταξύ 2-4%. Τα 

δεδοµένα προέρχονται από πειράµατα σε κύτταρα HFFF2. 
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 Γ.9 Μεταλλαγµένες µορφές της λαµίνης Β1 µε αδυναµία επεξεργασίας στο 

καρβοξυτελικό τους άκρο, οδηγούν σε εγκλωβισµό της πρωτεϊνης Cenp-F και 

συσσώρευση κυττάρων σε όψιµη G2 / πρώιµη πρόφαση 

 

 Καθώς διαταραχές στη µιτωτική λειτουργία ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κυτταρική γήρανση (Prencipe et al., 2009; Maehara et al., 2010) θελήσαµε να 

διερευνήσουµε διεξοδικότερα ενδεχόµενη επίδραση από τη δράση των ενζύµων Rce1 

και Icmt στη µιτωτική λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήθηκαν δύο 

προσεγγίσεις. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν χιµαιρικές κατασκευές µεταλλαγµάτων του 

καρβοξυτελικού άκρου της λαµίνης Β1. Η λαµίνη Β1 συνιστά όχι µόνο κύριο 

συστατικό στοιχείο του πυρηνικού φακέλου και κύριο υπόστρωµα των δύο ενζύµων 

αλλά επιπλέον η παρουσία της είναι συνυφασµένη µε τη δηµιουργία ενός ικριώµατος 

καθοδηγούµενο από τη δράση του ενζύµου υδρόλυσης GTP, Ran κατά τη φάση 

σχηµατισµού της µιτωτικής ατράκτου (Tsai et al., 2006).   
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ΣΧΗΜΑ Γ24 Σχηµατική απεικόνιση των χιµαιρικών µορίων της λαµίνης Β1 τα οποία 

κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής.  
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 Τα χιµαιρικά µόρια της λαµίνης Β1 (βλ. σχ. Γ24) διαµολύνθηκαν παροδικά σε 

ινοβλάστες καθώς και σε κύτταρα Hela στα οποία τα ποσοστά διαµόλυνσης ήταν 

ιδιαίτερα υψηλά διευκολύνοντας έτσι την ποσοτικοποίηση των αρχικών 

παρατηρήσεων που αποκοµίσαµε από τις πρωτογενείς καλλιέργειες ινοβλαστών. Στη 

συνέχεια ακολούθησε ανοσοφθορισµός και ανάλυση του κυτταρικού κύκλου καθώς 

και ανάλυση συνεντοπισµού των χιµαιρικών µορίων της λαµίνης Β1 µε την πρωτεϊνη 

Cenp-F και µε τη φωσφορυλιωµένη  µορφή της ιστόνης Η3 στη σερίνη 10 για να 

εκτιµηθεί η επίδραση των µεταλλαγµένων µορφών της λαµίνης Β1 στην προώθηση 

του κυτταρικού κύκλου από τη φάση S στη µίτωση. Η δυνατότητα επεξεργασίας των 

χιµαιρικών µορίων στο καρβοξυτελικό εκτιµήθηκε µε ανοσοστύπωση µε τη χρήση 

του µονοκλωνικού αντισώµατος 8D1.  

 Οπως παρουσιάζονται στο σχ. Γ25, οι χιµαιρικές κατασκευές της λαµίνης Β1 

αγρίου τύπου, αναγνωρίζονται από το αντίσωµα 8D1 ανεξάρτητα από τον επίτοπο ο 

οποίος έχει τοποθετηθεί στο αµινοτελικό άκρο του µορίου (Myc, GFP). Παράλληλα 

δε η µεταλλαγµένη µορφή της Β1 από την οποία έχει απαλοιφεί το τετραπεπτίδιο 

CVIM (-CAAX), στο οποίο επέρχεται η φαρνεσυλίωση, η ενδοπρωτεόλυση και η 

µεθυλίωση, δεν αναγνωρίζεται από το µονοκλωνικό αντίσωµα. Παρόµοιο προφίλ 

ενδοπυρηνικής στόχευσης πήραµε και µε την χιµαιρική λαµίνη Β1 η οποία συνίστατο 

από το µόριο αγρίου τύπου στο οποίο είχε προστεθεί επέκταση 5 αµινοξέων στο 

καρβοξυτελικό άκρο. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν πως η ύπαρξη της 

αλληλουχίας τύπου CAAX δεν επαρκεί για την µεταµεταφραστική επεξεργασία του 

µορίου. Στερεοειδικοί παράγοντες ενδεχοµένως καθορίζουν την πρόσβαση των 

ενζύµων (FTase, Rce1, Icmt) που χωρούν την τροποποίηση και σε αντίθετη 

περίπτωση η λαµίνη Β αδυνατεί να ενσωµατωθεί στο πυρηνικό πλέγµα µε ορθό 

τρόπο παρ’ ότι τα µεταλλαγµένα µόρια συνεντοπίζονταν µε τις λαµίνες τύπου Α 

(Σχηµα 22). Το µεταλλαγµένο µόριο της λαµίνης Β1 από το οποίο είχει απαλοιφεί το 

τετραπεπτίδιο του καρβοξυτελικού άκρου (CVIM) και είχε αντικατασταθεί από τα 18 

καρβοξυτελικά αµινοξέα της λαµίνης Α (βλ. σχ Γ24) αν και σχηµάτιζε ενδοπυρηνικές 

εστίες τελικά ενσωµατωνόταν στην περιφέρεια του κυτταρικού πυρήνα (σχ. Γ26). 

Χαρακτηριστικό της χιµαιρικής αυτής κατασκευής σε αντιδιαστολή µε τις 2 

προαναφερθείσες, ήταν η αύξηση του πυρηνικού µεγέθους καθώς και o σχηµατισµός 

λοβώσεων  δεικνύοντας πρενυλίωση η οποία διαµεσολαβεί την αύξηση του 

πυρηνικού φακέλου (Ralle et al., 2004). 
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ΣΧΗΜΑ Γ25 Η δυνατότητα καρβοξυτελικής τροποποίησης των χιµαιρικών 

κατασκευών της λαµίνης Β1 ελέγχθηκε µε ανοσοστύπωση µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 

8d1 το οποίο αναγνωρίζει τη λαµίνη Β µόνο µετά την ενδορπωτεόλυσή της από την 
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Rce1. Τα ολικά επίπεδα των χιµαιρικών κατασκευών ελέγθηκαν µε ανοστοστύπωση 

έναντι του επιτόπου τον οποιο έφερε η χιµαιρική κατασκευή (FLAG ή GFP). Οι 

παροδικέςδιαµολύνσεις έγιναν σε κύτταρα Hela ώστε να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό 

έκφρασης. Παράλληλες καλλιέργειες επωάστηκαν µετά από τη διαµόλυνση µε τον 

αναστολέα της HMG-CoA αναγωγάσης, λοβαστατίνη. Η αναστολή αυτή (σχήµα 

απίδρασης αναστολές από: (Demierre et al., 2005)) δεν επιτρέπει την πρενυλίωση των 

λαµινών και την περαιτέρω τροποποίησή τους από τις Rce1 Icmt. Παρατηρήστε πως οι 

χιµαιρικές Β1-CAIM, B1-GTKLT και ∆B1-18LMA δεν αναγνωρίζονται από το 

αντίσωµα 8d1 ενώ για τις κατασκευές µε τη λαµίνη αγρίου τύπου (GFP-B1, Flag-B1) η 

αποθήκη που αναγνωρίζεται από το αντίσωµα µειώνεται µετά τη χρήση του αναστολέα. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν απουσία ή ελειπή µεταµεταφραστική επεξεργασία για τις 3 

πρώτες χιµαιρικές κατασκευές. 

 

 Η σύνθεση του φαρνεσυλίου προυποθέτει µία αντίδραση αναγωγής η οποία 

καταλύεται από το ένζυµο αναγωγάση του 3-υδροξυλ-µεθυλγλουταρυλ-συνενζύµου 

Α (HMG-CoA Reductase - HMGR) από την οποία προέρχεται η ουσία µεβαλονικό 

(πρόδροµος της σύνθεσης του πυροφωσφορικού φαρνεσυλίου το οποίο 

χρησιµοποιείται από το ένζυµο φαρνεσυλτρασνφεράση για την τροποποίηση 

πρωτεϊνών οι οποίες φέρουν τετραπεπτίδια του τύπου CAAX στο καρβοξυτελικό 

τους όπως οι λαµίνες. Αναστολείς του ενζύµου HMGR, είναι οι στατίνες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται στην κλινική πρακτική για τη µείωση της χοληστερόλης (σχ. Γ23) 

(Demierre et al., 2005). Χρήση των αναστολέων αυτών προκαλεί σώρρευση 

πρόδροµων µορίων λαµίνης σε ενδοπυρηνικές εστίες (Beck et al., 1990; Sasseville 

and Raymond, 1995). Επώαση των κυττάρων µε λοβαστατίνη οδήγησε σε 

συσσώρευση της λαµίνης αγρίου τύπου καθώς και της χιµαιρικής λαµίνης Β1 η οποία 

έφερε το καρβοξυτελικό άκρο της λαµίνης Α, σε ενδοπυρηνικές εστίες, δεικνύοντας 

πως και το µετάλλαγµα της Β1 το οποίο έφερε το καρβοξυτελικό της Α, 

πρενυλιωνόταν. H υπόθεση αυτή ενισχύεται από την συσσώρευση της πρωτεΐνης σε 

ενδοπυρηνικές εστίες µετά από επίδραση λοβαστατίνης σχ. Γ26. Η συµπεριφορά των 

2 άλλων χιµαιρικών µορίων (απαλοιφή τετραπεπτιδίου καθώς και αυτού µε 

εκτεταµένο καρβοξυτελικό άκρο δεν επηρεάστηκε από την παρουσία του αναστολέα 

καθώς ούτως ή άλλως τα µόρια συσσωρεύονταν σε ενδοπυρηνικές εστίες δεικνύοντας 

έλλειψη πρενυλίωσης. Αξίζει να σηµειωθεί πως παρ’ ότι η χιµαιρική λαµίνη Β1 µε το 
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καρβοξυτελικό της λαµίνης Α, πρενυλιωνόταν, το µόριο δεν αναγνωριζόταν από το 

µονοκλωνικό αντίσωµα 8D1 (σχ. Γ21) δεικνύοντας πως η παρουσία του 

τετραπεπτιδίου στο καρβοξυτελικό άκρο και η πρόσβασή του στη 

φαρνεσυλτρανσφεράση δεν επαρκούν για την ορθή τροποποίηση της λαµίνης Β.  

    

 

ΣΧΗΜΑ Γ26 . Παρ΄ ότι η χιµαρική κατασκευή της της Β1 η οποία φέρει το 

καρβοξυτελικό της λαµίνης Α δεν αναγνωρίζεται από το αντίσωµα 8d1, η στόχευση της 

πρωτεΐνης αποκρίνεται στη χρήση της λοβαστατίνης οδηγώντας στη συσσώρευσή της σε 

ενδοπυρηνικές εστίες όπως η πρωτεΐνη αγρίου τύπου. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν 

σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου πειράµατος πως η πρενυλίωση 

και ενδεχόµενη ενδοπρωτεόλυση από την Rce1 ή άλλη πρωτεάση δεν απολήγουν 

απαραίτητα σε πλήρως λειτουργικό µόριο. Συγκρίνετε και στην αριστερή στήλη τη 

στόχευση των 2 µορίων. Η λαµίνη ∆Β1-18ααLmA παρ' ότι στοχεύεται στην περιφέρεια 

του πυρήνα, παρουσίαζε συχνά ενδοπυρηνικές εστίες σώρευσης δίχως την επίδραση 

κάποιου από τους αναστολείς που χρησιµοποιούνατι στην παρούσα µελέτη. 

 

 

Με όµοιο τρόπο, οι συσσωρεύσεις των µεταλαγµάτων της λαµίνης Β1 

συνεντοπίζονταν µε τη φωσφορυλιωµένη ιστόνη Η3 (ser10). Το πρότυπο ήταν 
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παρόµοιο µε αυτό που αποκοµίσαµε µετά από επώαση των κυττάρων µε λοβαστατίνη 

(σχ. Γ27).  

 Παρ’ ότι τα κύτταρα τα οποία έφεραν τις χιµαιρικές κατασκευές εισέρχονταν 

στη φάση S του κύκλου και ενσωµάτων το ανάλογο της θυµιδίνης, 

βρωµοδεοξυουριδίνη (BrdU) (σχ. Γ24) – σε συµφωνία µε προηγούµενη αναφορά 

(Izumi et al., 2000), κατά την προώθηση του κυττάρου προς το πέρας της φάσης G2 

και κατά την προετοιµασία εισόδου στην πρώιµη πρόφαση, η παρουσία 

ενδοπυρηνικών εστιών της λαµίνης Β, οδήγησε σε συγκέντρωση της πρωτεΐνης Cenp-

F στις ίδιες εστίες (σχ. Γ27).  

 Α DAPI           BRDU      ∆Β1-CAIM          ΣΥΝΘΕΣΗ              

 

 

 

 

 

 

 

∆Β∆Β11--CAIMCAIM p-H3(ser10) ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI ∆Β∆Β11--CAIMCAIM p-H3(ser10) ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI

 

 

 

 

 

 

 

∆Β∆Β11--CAIMCAIM CENP-F ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI ∆Β∆Β11--CAIMCAIM CENP-F ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI
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Β 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMB1-GTKLT P-H3 (SER10) ΣΥΝΘΕΣΗDAPI LMB1-GTKLT P-H3 (SER10) ΣΥΝΘΕΣΗDAPI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMB1-GTKLT CENP-F ΣΥΝΘΕΣΗDAPI LMB1-GTKLT CENP-F ΣΥΝΘΕΣΗDAPI

 
 
Γ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΛΟΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΟΓΕΝΗ ΛΑΜΙΝΗ Β – PH3 

(SER10) 

  

 

 

 

 

DAPIDAPI ΛΑΜΙΝΗΛΑΜΙΝΗ ΒΒ pp--H3 (SER10)H3 (SER10) ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI ΛΑΜΙΝΗΛΑΜΙΝΗ ΒΒ pp--H3 (SER10)H3 (SER10) ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗDAPIDAPI ΛΑΜΙΝΗΛΑΜΙΝΗ ΒΒ pp--H3 (SER10)H3 (SER10) ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗ

 

ΣΧΗΜΑ Γ27. Οι χιµαιρικές κατασκευές της λαµίνης Β1 µε αδυναµία τροποποίησης 

του καρβοξυτελικού τους άκρου παρ΄ ότι δεν αποτρέπουν την είσοδο του κυτταρου σε 

φάση S (A), συσσωρεύονατι σε εστίες εγγύς της πυρηνικής λάµινας και κατά την 

µετάβαση του κυττάρου από τη φάση G2 στη µίτωση (Μ) εγκλωβίζουν την πρωτεϊνη 

Cenp-F (B), η µετατόπιση της οποίας στα κεντροµερίδια είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για την εκκίνηση και ολοκλήρωση της µιτωτικής διεργασίας. Με όµοιο τρόπο (αλλά σε 

µικρότερα ποσοστά), οι ενδοπυρηνικές αποθήκες των χιµαιρικών µεταλλαγµάτων της 
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λαµίνης Β συνεντοπίζονταν µε τη φωσφορυλιωµένη ιστόνη Η3 (ser10). Η εξάπλωση 

της φωσφορυλίωσης αυτή σε ολόκληρη τη χρµατίνη συνιστά πορϋπόθεση εισόδου στη 

µίτωση. (Γ) Επώαση των κυττάρων µε λοβαστατίνη η οποία αναστέλει εξ' ολοκλήρου 

την καρβοξυτελική τροποποίηση της λαµίνης Β οδηγεί σε παρόµοιο φαινότυπο µε 

συνεντοπισµό των εστιών της ενδογενούς λαµίνης µε τη φωσφορυλιωµένη ιστόνη Η3 

(ser10).  

 

Περαιτέρω δε, επώση καλλιεργειών νεαρών ινοβλαστών µε λοβαστατίνη οδήγησε σε 

αυξηµένα ποσοστά συνεντοπισµού ενδοπυρηνικών θυλάκων λαµίνης Β µε τη 

φωσφορυλιωµένη ιστόνη Η3 (ser10) (σχ. Γ27γ). Αξίζει να σηµειωθεί πως η 

φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 ξεκινά από περικεντροµεριδιακές περιοχές και 

ακολούθως επεκτείνεται στο υπόλοιπο γένωµα. 

 Για να ελέγξουµε πιθανή αλληλεπίδραση της λαµίνης Β µε την πρωτεΐνη 

Cenp-F, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα ανοσοσυνκατακρήµνισης σε λύµατα 

κυττάρων συγχρονισµένων στη φάση G2. Τα κατακρηµνίσµατα ηλεκτροφορήθηκαν 

και ακολούθησε ανοσοστύπωση µε αντίσωµα έναντι της Cenp-F. Όπως φαίνεται στο 

σχ. Γ28, η ανοσοκατακρήµνιση της λαµίνης Β1 συνοδεύτηκε από την κατακρήµνιση 

της πρωτεΐνης Cenp-F δεικνύοντας αλληλεπίδραση των δύο µορίων. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως και η πρωτεΐνη Cenp-F φαρνεσυλιώνεται και ενδέχεται η υδρόφοβη 

αυτή τροποποίηση να ρυθµίζει έµµεση τουλάχιστον αλληλεπίδραση αυτών των 

πρωτεϊνών. Από το συγκεκριµένο πείραµα δεν µπορεί να καταστεί σαφές αν αυτή η 

δυνητική αλληλεπίδραση είναι άµεση ή έµµεση.  
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ΣΧΗΜΑ Γ28. Ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα έναντι της λαµίνης Β ακολουθούµενη 

από ανοσοστύπωση (IB )µε αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης Cenp-F (αριστερή λωρίδα) και 

ακολούθως ανίχνευση µε αντίσωµα έναντι της λαµίνης Β (δεξιά λωρίδα). Το δευτερογενές 

αντίσωµα ανιχνεύει και τις βαριές και ελαφρές αλυσίδες (Η/L chains) του κατσικίσιου 

αντισώµατος που χρησιµοποιήθηκε για ανοσοκατακρήµνιση. 

 

 Μέχρι τη συγγραφή της παρούσας διατριβής δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία 

αναφορά η οποία να συνδέει την καρβοξυτελική τροποποίηση της λαµίνης Β µε τη 

χωροταξική διευθέτηση της Cenp-F, την εξάπλωση της φωσφορυλίωσης της ιστόνης 

Η3 και την είσοδο του κυττάρου στη µίτωση. 

 

 Γ.10.1 Μειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης Icmt και σε µικρότερο 

βαθµό της ενδοπρωτεάσης Rce1 οδηγεί σε διαταραχή της κυτταρικής διαίρεσης 

προκαλώντας φαινότυπο γηρασµένου κυττάρου 

 Τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα µετά από παροδική διαµόλυνση µε τις 

χιµαιρικές κατασκευές της λαµίνης Β1, µας οδήγησαν να εξετάσουµε την επίδραση 

της µειορρύθµισης της ενδοπρωτεάσης και της µεθυλτρανσφεράσης στην πρόοδο της 

µιτωτικής διεργασίας σε πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρωπίνων νεαρών ινοβλαστών. 

Ο στόχος των πειραµάτων αυτών ήταν η αντιπαραβολή µε σειρά παρατηρήσεων που 

αφορούσαν στην ολοκλήρωση της µιτωτικής διεργασίας καθώς η καλλιέργεια 

προσέγγιζε το όριο της πολλαπλασιαστικής γήρανσης. Πληµµελής µιτωτική 
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διεργασία η οποία µπορεί να συνεισφέρει σε γενωµική αστάθεια και στην εµφάνιση 

γηρασµένου φαινότυπου είχε αναφερθεί στο παρελθόν (Macieira-Coelho, 1988; 

Sherwood et al., 1988).  

 Η µειορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης Rce1 µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA σε 

καλλιέργειες νεαρώ δερµατικών ινοβλαστών (HFFF2 και DSF8), οδήγησε σε 

δραστική µείωση του µιτωτικού δείκτη (0.5%, έναντι 2.5 – 3 5 στην καλλιέργεια 

µάρτυρα). Παράλληλα επέφερε αύξηση στη συχνότητα εµφάνισης διαταραγµένων 

µιτωτικών φαινοτύπων. Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα 

κυττάρων µε αποσυµπυκνωµένη χρωµατίνη και βραχεία µιτωτική άτρακτο  στο 

στάδιο της προµετάφασης όπως αυτό ααδεικνύεται από ανοσοφθορισµό έναντι της 

φωσφορυλιωµένης ιστόνης Η3 και χρώση του DNA µε DAPI (σχ. Γ29). Πρόσθετα, 

παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των πολυπολικών ατράκτων (2% έναντι <0.5% 

στις καλλιέργειες ελέγχου) (σχ. Γ31 δεξιά στήλη). Ενδεικτικό της ακρίβειας του 

µηχανισµού ο οποίος ελέγχει την ενεργοποίηση του συµπλόκου κυκλίνης Ε/ cdk2 για 

την έναρξη διπλασισµού του κεντροσωµατίου πριν την είσοδο στη φάση S µε 

ακόλουθη αύξηση των επιπέδων του συµπλόκου κυκλίνης Α / cdk2 (Krude et al., 

1997; Coverley et al., 2002), είναι το γεγονός πως ο φαινότυπος αυτός ήταν 

εξαιρετικά σπάνιος στην περίπτωση των καλλιεργειών ελέγχου. Συνοπτικά η 

µειορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης οδήγησε σε µείωσε του µιτωτικού δείκτη και 

εύξηση του ποσοστού των προβληµατικών φιγούρων (14% ± 5%, έναντι 3 ± 1%) 

στην καλιέργεια µάρτυρα (διαµόλυνση µε µη ειδικά µικρά µόρια RNAi). 

 Στην περίπτωση µειορρύθµισης της µεθυλτρανσφεράσης Icmt µε µικρό 

παρεµβαλόµενο RNA, ο φαινότυπος ήταν πιο ακραίος. Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε αυξηµένη συχνότητα κυττάρων µε αποσυµπυκνωµένη χρωµατίνη (σχ. 

Γ30) και αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης διπύρηνων κυττάρων στην καλλιέργεια 

(6% ± 2% έναντι 1%  ±  0.5% στην καλλιέργεια µάρτυρα). Αυξηµένη επίσης ήταν η 

συχνότητα εµφάνισης φαινοτύπου µιτωτικών καταστροφών όπως αυτές 

αποτυπώνονταν µέσω ανοσοφθορισµού έναντι της πρωτεΐνης τουµπουλίνης, της 

φωσφορυλιωµένης ιστόνης Η3 και της φθορίζουσας χρωστικής DAPI η οποία 

σηµαίνει το DNA.  

 Ανοσοφθορισµός έναντι των πρωτεϊνών γάµµα-τουµπουλίνης και Cenp-F 

αποκάλυψε την ύπαρξη µονοπολικών ατράκτων (σχ. Γ31), συνοδευόµενη από την 
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έλλειψη εντοπισµού της πρωτεΐνης Cenp-F στους κινητοχώρους. Η πρωτεΐνη Cenp-F 

απολήγει σε τετραπεπτίδιο του τύπου CAAX και έχει αναφερθεί ότι φαρνεσυλιώνεται 

(Ashar et al., 2000) και είναι πολύ πιθανό να εκδοπρωτεολύεται και να µεθυλιώνεται 

αυξάνοντας την υδροφοβικότητα του καρβοξυτελικού της άκρου. Ελλειψη 

µεθυλίωσης έχει αναφερθεί πως προκαλεί εκτοπισµό της GTPase Ras από την 

πλασµατική µεµβράνη (Svensson et al., 2006). Ενδέχεται συνεπώς η πρωτείνη Cenp-

F να υφίσταται όµοιο µεταµεταφραστικό έλεγχο και η µειορρύθµιση της 

µεθυλτρανσφεράσης να οδηγεί σε αδυναµία σύνδεσής της µε τον κινητοχώρο. Αξίζει 

επίσης να σηµειωθεί πως µιτωτικές φιγούρες µε κακοσχηµατισµένες µιτωτικές 

ατράκτους και έλειψη της Cenp-F από τους κινητοχώρους παρατηρήσαµε καθώς τα 

κυτταρα προσέγγιζαν το πέρας της πολλαπλασιαστικής τους ζωής (σχ. Γ32).  

Συνολικά η συχνότητα εµφάνισης προβληµατικών µιτωτικών φιγούρων αυξήθηκε 

στο 25% ± 5% στην περίπτωση της µειορρύθµισης της µεθυλτρανσφεράσης έναντι 

3% ± 1% στις καλλιέργειες ελέγχου. 

 Οι φαινότυποι τους οποίους συναντήσαµε µε αυξηµένη συχνότητα στην 

περίπτωση της µειορρύθµισης της µεθυλτρανσφεράσης προσοµοίαζαν τους 

φαινοτύπους τους οποίους παρατηρήσαµε σε καλλιέργειες διπλοειδών ινοβλαστών 

ειδικότερα κατά τους τελευταίους αναδιπλασιασµούς της καλλιέργειας και πριν την 

είσοδο στη φάση αναπαραγωγικής γήρανσης (replicative senescence). Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των ποσοστών των µιτώσεων µε 

πρόωρη αποσυµπύκνωση χρωµατίνης και εγκλωβισµένο DNA (εκτοπικό DNA) στην 

περιοχή του µεσοσώµατος, σχηµατισµός διπύρηνων κυττάρων και απολικών 

ατράκτων (σχ. Γ32). Αστοχία ολοκλήρωσης της µιτωτικής διεργασίας ή ασύγχρονης 

εξόδου από αυτή αυξάνει τα ποσοστά ανευπλοειδίας στην καλλιέργεια προάγοντας 

την αστάθεια του γενώµατος (Schvartzman et al., 2010) και τον κυτταρικό θάνατο ή 

τη γήρανση.  
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EΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ RCE1 ΣΤΗ ΜΙΤΩΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

ΣΧΗΜΑ Γ29. Μειορρύθµιση της ενδοπρωτεάσης Rce1 µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA 

σε διπλοειδείς δερµατικούς ινοβλάστες (DSF8) επιφέρει µιτωτική δυσλειτουργία κατά 

τη µετάβαση από την πρόφαση στη µετάφαση. Τα κύτταρα σε φάση προµετάφασης 

παρουσιάζουν βραχύες µιτωτικές ατράκτους και κυρίως αποσυµπυκνωµένη χρωµατίνη 

όπως αναδεικνύεται µε ανοσοφθορισµό έναντι της φωσφορυλιωµένης ιστόνης 

Η3(ser10) και χρώσης του DNA µε DAPI (βέλη). Τα πειράµατα επαναλήφθησαν µε 

παρόµοια αποτελέσµατα σε ινοβλάστες HFFF2. 
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EΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙCMT ΣΤΗ ΜΙΤΩΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 135



ΣΧΗΜΑ Γ30. Μειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης Icmt µε µικρό παρεµβαλόµενο 

RNA σε διπλοειδείς δερµατικούς ινοβλάστες (DSF8) επιφέρει µιτωτικές δυσλειτουργίες 

τόσο κατά τη µετάφαση (µονοπολική άτρακτος) όσο και κατά την κυτοκίνηση 

(αδυναµία σχηµατισµού µεσοσώµατος και διαχωρισµού των κυττάρων. Τα πειράµατα 

επαναλήφθησαν µε παρόµοια αποτελέσµατα σε ινοβλάστες HFFF2. 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ Γ31. H µειορρύθµιση των Rce1 / Icmt αλοιώνει την πιστότητα της κυτταρική 

διαίρεσης επιδρώντας στη στόχευση της πρωτεΐνης Cenp-F µε αποτέλεσµα την 

αποσυµπύκνωση της χρωµατίνης στα κεντροµερίδια (Icmt RNAi) ή στον σχηµατισµό 

πολυπολικών ατράκτων (Rce1 RNAi). Ta αποτελέσµατα προέρχονται από πειράµατα σε 

κύτταρα HFFF2. 
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ΣΧΗΜΑ Γ32. Oι ελατωµατικοί µιτωτικοί  φαινότυποι τους οποίους παρατηρήσαµε 

µετά από µειορρύθµιση των Rce1 / Icmt σε νεαρούς ινοβλάστες είναι όµοιοι µε αυτούς 

που παρατηρήσαµε κατά την προσέγγιση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική 

γήρανση (>40% των µιτώσεων). Κυριότεροι ελατωµατικοί φαινότυποι είναι η έλειψη 

της πρωτεΐνης Cenp-F από τους κινητοχώρους,  σχηµατισµός ψευδο-προµεταφάσεων 

και διπύρηνα κύτταρα. 

 

 Γ.10.2 Πρόκληση φαινοτύπου αναπαραγωγικής γηρανσης µέσω της 

παράκαµψης του σηµείου ελέγχου σχηµατισµού της µεταφασικής πλάκας 

 

 Για να µπορέσουµε να εκτιµήσουµε καλύτερα τη διαδοχή των γεγονότων 

καθώς τα κύτταρα διέρχονται από τη µίτωση τόσο κατά την προσέγγιση σε φάση 

γήρανσης, όσο και σε περιπτώσεις καλλιεργειών νεαρών κυττάρων µετά από µείωση 
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των Rce1 / Icmt µε µικρό παρεµβαλόµενο RNA, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

παρατήρησης µιτώσεων σε πραγµατικό χρόνο µε µικροσκοπία διαφορικής 

παρεµβολής αντίθεσης (Differential Intereference Contrast – DIC microscopy). Αδρή 

περιγραφή των φάσεων της κυτταρικής διαίρεσης µε βάση το κλασσικό πρότυπο 

απεικονίζεται στο σχ. Γ33.  

 Για τις περιπτώσεις προόδου της µίτωσης µετά από µειορρύθµιση της 

ενδοπρωτεάσης (Rce1) µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA παρατηρήθηκε βράχυνση του 

χρονικού διαστήµατος που διαµεσολαβεί µεταξύ της πρόφασης και της ανάφασης 

όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχ. Γ34α. Τα κύτταρα διαιρούντο χωρίς ευκρινή 

σχηµατισµό µεταφασικής πλάκας και ακολούθως εισέρχονταν σε ανάφαση και 

κυτοκίνηση (12% ± 3 % έναντι 3% ± 1% στις καλλιέργειες ελέγχου). Καθώς ο 

φωτισµός των κυττάρων και η λήψη εικόνων γινόταν ανά διαστήµατα των 7 λεπτών 

ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η πρόκληση φωτο-βλαβών στο DNA, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόµενο ο σχηµατισµός µεταφασικής πλάκας να παρενεβλήθη 

αυτού του µεσοδιαστήµατος. Η αυξηµένη συχνότητα παρατήρησης του φαινοτύπου 

όµως οδηγεί προς την ερµηνεία της επαγωγής πρόωρης έναρξης ανάφασης στην 

περίπτωση της µειορρύθµισης της Rce1. 

 Η µειορρύθµιση της µεθυλτρανσφεράσης Icmt, αποκάλυψε κυρίως 2 

φαινοτύπους µε τη µικροσκοπία διακριτών στιγµιοτύπων. Στην πρώτη περίπτωση τα 

κύτταρα συντήκοντο κατά τη φάση της κυτοκίνησης οδηγώντας στον σχηµατισµό 

διπύρηνων κυττάρων (σχ. Γ34β). Στη δεύτερη περίπτωση τα κύτταρα παρουσίαζαν 

σηµαντική επιβράδυνση κατά τη µετάβαση από την πρόφαση στη µετάφαση και 

ακολούθως παρά τον σχηµατισµό µεταφασικής πλάκας, αντί της έναρξης ανάφασης 

ναι διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων, ακολουθούσε επαναδιασπορά των 

χρωµοσωµάτων, τυχαίες δυναµικές περιφορές και µε τρόπο στοχαστικό τα κύτταρα 

ολοκλήρωναν την κυτταρική διαίρεση µε συνολική διάρκεια η οποία ξεπερνούσε το 

διπλάσιο του χρόνου που παρατηρήσαµε σε καλλιέργειες ελέγχου. Εναλλακτικά, τα 

κύτταρα οδηγούνταν σε µιτωτική καταστροφή και κυτταρικό θάνατο.  

 Οι φαινότυποι τους οποίους παρατηρήσαµε µε µειορρύθµιση των επιπέδων 

της Rce1 και της Icmt ήταν όµοιοι µε αυτούς που παρατηρήσαµε καθώς τα κύτταρα 

προσέγγιζαν τη φάση της πολλαπλασιαστικής γήρανσης. Ο συχνότερος των 

προαναφερθέντων φαινοτύπων ήταν η παράκαµψη του σχηµατισµού µεταφασικής 

πλάκας καθώς επίσης και οι παρατεταµένες µιτώσεις (µέση διάρκεια χρόνου > 2x 
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αυτής που παρατηρήσαµε σε νεαρές καλλιέργειες), ακολουθούµενες είτε από 

σχηµατισµό διπύρηνων κυττάρων είτε από κυτοκίνηση µε εγκλωβισµό γενετικού 

υλικού στο µεσόσωµα (εκτοπικό DNA).  

 Oι παραπάνω φαινότυποι ήταν χαρακτηριστικοί της προσέγγισης της 

καλλιέργειας σε φάση γήρανσης, καθώς όπως αποτυπώνεται στο σχ. Γ34, τόσο η 

ολοκλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης χωρίς ευκρινή µετάφαση όσο και η 

παρατεταµένη διάρκεια κυτταρικής διαίρεσης λόγω επαναδιασποράς των 

χρωµοσωµάτων µετά το στάδιο της µετάφασης αντί της έναρξης της ανάφασης, ήταν 

οι συχνότεροι φαινότυποι τόσο σε κυτταρικά στελέχη δερµατικών (HFFF2,) όσο και 

πνευµονικών ινοβλαστών (MRC-5). 

 

 

ΣΧΗΜΑ Γ33. Φάσεις µιτωτικής διεργασίας: 1) όψιµη G2 – πρώιµη πρόφαση (a) 2) 

όψιµη πρόφαση (b) 3) προµετάφαση (c-d) 4) µετάφαση (e) 5) ανάφαση Α (f) 6) 

ανάφαση Β (g-h) 7) τελόφαση (h-i) 8) κυτοκίνηση (i-j) (Rieder and Khodjakov, 

2003). 
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ΕΛΑΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΙΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ RCE1 / ICMT 

Α 

    

Β 

      

 

 140



Γ 

       

 

ΣΧΗΜΑ Γ34 (Α) Μειορρύθµιση της Rce1 οδηγεί σε µη ευκρινή σχηµατισµό 

µεταφασικής πλάκας (βέλος στο χρονικό στιγµιότυπο 66 min. (B) Μειορρύθµιση της 

Icmt επιφέρει κυρίως δύο ελατωµατικούς µιτωτικούς φαινοτύπους: επαναδιασπορά των 

χρωµοσωµάτων µετά τη µετάφαση (βέλος χρονική στιγµή 84 min), αντί της εκκίνησης 

ανάφασης. Η δυσλειτουργία αυτή οδηγεί σε παρατεταµένη µίτωση επιφέροντας είτε 

µιτωτική καταστροφή είτε (συχνότερα) στοχαστική διαίρεση µετά παρέλευση µακρού 

διαστήµατος µε συνεχή περιφορά των χρωµοσωµάτων. Εναλακτικά τα κύτταρα 

προχωρούσαν µέχρι το στάδιο της κυτοκίνησης χωρίς όµως τελικά να διαχωρίζονται 

οδηγώντας σε σχηµατισµό διπύρηνων κυττάρων. Αντιπαραβάλεται µε τις µιτωτικές 

φιγούρες που παρατηρούνται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 40% καθώς τα κύτταρα 

προσεγγίζουν την αναπαραγωγική γήρανση (Γ). 
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∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ 

 

 ∆.1 ∆ιακριτός ρολος της p-ATR (ser 428) έναντι της p-ATM (ser1981) σε 

καταστάσεις γήρανσης – αλοίωσης της πυρηνικής λάµινας 

   

 Οι κινάσες ΑΤΜ (κινάση µεταλλαγµένη στην αταξία-τελαγγειεκτασία) και 

ATR (κινάση σχετιζόµενη µε αταξία-τελαγγειεκτασία και συγγενής της Rad3), 

συνιστούν κοµβικούς ρυθµιστές της απόκρισης του κυττάρου σε γενοτοξικό στρες 

και στην επαγωγή γήρανσης µέσω αυτού (Brown and Baltimore, 2003; Herbig et al., 

2004; Jazayeri et al., 2006; Toledo et al., 2008). Σε συµφωνία µε προηγούµενη 

αναφορά (Bakkenist et al., 2004), παρατηρήσαµε πως τα πυρηνικά επίπεδα της 

φωσφορυλιωµένης ΑΤΜ (ser 1981) αυξάνουν σηµαντικά κατά την είσοδο του 

κυττάρου σε αναπαραγωγική γήρανση. Ο φαινότυπος αυτός παρατηρήθηκε επίσης σε 

νεαρές καλλιέργειες ινοβλαστών µε µειορρυθµισµένα τα ένζυµα της ενδοπρωτεάσης 

Rce1 και ειδικότερα της µεθυλτρανσφεράση Icmt µετά από επίδραση 

κυτταροστατικού στρες (σχ. Γ21).  

 Σε συνοδευτικά πειράµατα παρατηρήσαµε διαφορικό πρότυπο κατανοµής των 

φωσφορυλιωµένων µορφών των δύο κινασών (p-ATM(ser1981 / p-ATR (ser 428)) 

κατά τη διάρκεια της γήρανσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση πως η 

φωσφορυλιωµένη µορφή της κινάσης ΑΤΜ (ser 1981) η οποία ενέχεται στον έλεγχο 

του µονοπατιού απόκρισης του κυττάρου σε γενοτοξικές βλάβες µέσω της πρωτεΐνης 

p53 (Jazayeri et al., 2006) δεν συνεντοπίζετο µε τη φωσφορυλιωµένη ATR (ser 428) 

(σχ. ∆1α). Περαιτέρω δε, ποσοτικοποίηση των ολικών επιπέδων έκφρασης µε 

ανοσοστύπωση έδειξε σηµαντική µείωση της κινάσης κατά την έξοδο του κυττάρου 

από τον κύκλο. Η παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε τον κοµβικό ρόλο της 

κινάσης στην αντιγραφή του DNA και στην προώθηση του κυτταρικού κύκλου 

(Brown and Baltimore, 2000; Deming et al., 2002; Zhang et al., 2007b). Ο 

στοιχειοµετρικός λόγος όµως της φωσφορυλιωµένης προς την ολική ATR παρέµεινε 

σχετικά σταθερός σε νεαρά/γηρασµένα κύτταρα (σχ. ∆1β). 
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ΣΧΗΜΑ ∆1. (A) ∆ιαφορικός εντοπισµός των φωσφορυλιωµένων αποθηκών των κινασών 

ATR (ser428)/ ATM (ser1981), σε νεαρούς και γηρασµένους ινοβλάστες. Προσέξτε τη 

συσσώρευση της φωσφορυλιωµένης ATR σε ενδοπυρηινκές εστίες κατά την είσοδο του 

κυττάρου σε φάση γήρανσης. Η φωσφορυλιωµένη ΑΤΜ, η οποία επίσης συνιστά κύριο ρυθµιστή 

για τη φάση του κυττάρου σε φάση γήρανσης µετά την πρόκληση γενωµικής βλάβης, δεν 

συνεντοπίζεται µε τις εστίες που φέρουν την ATR (B) Τα ολικά επίπεδα της p-ATR µειώνονται 

κατά την είσοδο του κυττάρου σε φάση αναπαραγωγικής ή στρεσοεπαγώµενης γήρανσης (µε 

χρήση Η2Ο2), ο λόγος όµως ολικής προς φωσφορυλιωµένη παραµένει σταθερός. Tα 

αποτελέσµατα προέρχονται από δερµατικούς (HFFF2) και πνευµονικούς ινοβλάστες (MRC-5). 

(Γ) Xαρακτηρισµός του γηρασµένου φαινότυπου έγινε επιπλέον µε τη χρώση β-γαλακτοσιδάσης 

σε pH 6.0. Η καταγραφή παραγωγής ελευθέρων ριζών έγινε µε τη φθορίζουσα χρωστική CM-

H2DCFDA. 
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 ∆. 2 Στόχευση της pATR (ser428) στις εστίες µατίσµατος του RNA (RNA 

splicing speckles)  

 Στους νεαρούς ινοβλάστες το αντίσωµα έναντι της φωσφορυλιωµένης ATR 

(ser 428) έδωσε έντονο στικτό σήµα µε κατά τόπους πιο έντονη χρώση µε 

αποκλεισµό από την περιοχή των πυρηνίσκων όπως αποτυπώνεται από την έλειψη 

συνεντοπισµού µε την πρωτεΐνη των πυρηνίσκων νυκλεοφοσµίνη (Β23) (σχ. ∆2β). Το 

αντίσωµα για την ολική αποθήκη της ATR, έδωσε διάχυτη χρώση στο κυτόπλασµα 

και στον πυρήνα. Στην περίπτωση των ανεσταλµένων κυττάρων (φάση σίγασης ή 

γήρανσης) η ATR εδράζετο στους πυρηνίσκους όπως αναδεικνύεται από διπλό 

ανοσοφθορισµό έναντι της ολικής αποθήκης της ATR και της πρωτεΐνης των 

πυρηνίσκων νουκλεοφοσµίνης/ Β23 (Martin et al., 2007) χωρίς όµως η κινάση να 

είναι φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 428 (σχ. ∆2α).  

 Οι γηρασµένοι ινοβλάστες εµφάνιζαν πιο εξεσηµασµένο φαινότυπο (ακόµη 

και σε σύγκριση µε τους πυρήνες νεαρών κυττάρων σε φάση σίγασης), καθώς η 

αποθήκη της φωσφορυλιωµένης κινάσης στον µεσοχρωµατινικό χώρο ήταν αισθητά 

µειωµένη, συνοδευόµενη από έντονο εντοπισµό της πρωτεΐνης σε ενδοπυρηνικές 

εστίες (σχ. ∆1). Οι ενδοπυρηνικές εστίες στις οποίες εδράζετο η φωσφορυλιωµένη 

ATR εµφανίζονταν αρχικά µε ακανόνιστο σχήµα και µε την είσοδο και παρατεταµένη 

παραµονή των κυττάρων σε κατάσταση γήρανσης, οι εστίες αυτές αυξήθηκαν σε 

αριθµό, µειώθηκαν σε µέγεθος και απέκτησαν σφαιρικό σχήµα.  Ο παραπάνω 

φαινότυπος παρατηρήθηκε τόσο σε κύτταρα τα οποία έφτασαν στην γήρανση µέσω 

διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων όσο και σε κύτταρα τα οποία εισέρχοντο σε 

επαγόµενη γήρανση µέσω οξειδωτικού στρες µετά από επώαση µε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου (σχ. ∆1γ – ∆2β). Για τη δεύτερη πειραµατική προσέγγιση, νεαροί 

ινοβλάστες επωάστηκαν για σύντοµο διάστηµα µε υπεροξείδιο του υδρογόνου (400 

µM, 20 λεπτά), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελευθέρων ριζών και επαγωγή 

γενοτοξικού στρες (de Magalhaes et al., 2004). Μετά παρέλευση διαστήµατος 1-2 

εβδοµάδων τα κύτταρα παρουσίασαν φαινότυπο πρόωρης γήρανσης και η κατανοµή 

της ATR ήταν όµοια µε αυτή που παρατηρήσαµε κατά την αναπαραγωγική γήρανση. 
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ΣΧΗΜΑ ∆2. (Α) ∆ιπλός ανοσοφθρορισµός έναντι ολικής και φωσφορυλιωµένης ATR σε 

νεαρά-γηρασµένα κύτταρα. Η φωσφορυλιωµένη κινάση συσσωρεύεται σε πολλαπλές 

ενδοπυρηνικές εστίες κατά την είσοδο του κυττάρου στη γήρανση, ενώ υψηλή συγκέντρωση µη 

φωσφορυλιωµένςη αποθήκης της κινάσης  παρατηρείται στην περιοχή του πυρηνίσκου κατά την 
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έξοδο του κυττάρου από τον κύκλο. Ο φαινότυπος είναι όµοιος µεταξύ αναπαραγωγικής και 

στρεσοεπαγώµενης γήρανσης (συγκρίνετε τις 2 τελευταίες συστοιχίες στο πρώτο σκέλος του 

σχήµατος). Ο εντοπισµός της µη φωσφορυιωµένης αποθήκης της ATR στον πυρηνίσκο 

επιβεβαιώνεται µε διπλό ανοσοφθορισµό έναντι της πρωτεΐνης των πυρηνίσκων Β23.  

 

  Για να ταυτοποιήσουµε τις ενδοπυρηνικές αυτές εστίες οι οποίες 

προσοµοίαζαν στις ενδοπυρηνικές εστίες εναλλακτικού µατίσµατος του πρόδροµου 

RNA (Wansink et al., 1993; Lamond and Spector, 2003) και στις οποίες 

συσσωρεύετο η φωσφωρυλιωµένη ATR, πραγµατοποιήσαµε παροδική διαµόλυνση 

σηµαίνοντας υποπυρηνικά οργανίδια µε χειµερικές κατασκευές οι οποίες έφεραν την 

πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP), ακολουθούµενη από ανοσοφθορισµό για την 

p-ATR (ser 428). Ακολούθως τα δείγµατα παρατηρήθηκαν σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο. Όπως παρουσιάζεται στο σχ. ∆3, η φωσφορυλιωµένη ATR 

συνεντοπίζετο µε την χειµερική πρωτεΐνη SRM160-GFP (SRM: πρωτεΐνη πλούσια σε 

κατάλοιπα σερίνης-αργινίνης) η οποία ρυθµίζει το εναλλακτικό µάτισµα πρόδροµων 

ετερογενών πυρηνικών µορίων RNA (Eldridge et al., 1999; McCracken et al., 2002). 

Η p-ATR συνεντοπίζετο επίσης µε την ενδογενή PUF60, µία πρωτεΐνη η οποία 

αναγνωρίζει πολυπυριµυδινικές αλληλουχίες και ρυθµίζει το εναλλακτικό µάτισµα 

(Page-McCaw et al., 1999; Hastings et al., 2007).   
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 ΣΧΗΜΑ ∆3. (Α) Η p-ATR (ser428) συνεντοπίζεται µε πρωτεΐνες των εστιών 

εναλλακτικού µατίσµατος (PUF60 / SRM-GFP) ενώ δεν παρουσιάζει συνεντοπισµό µε τις 

πρωτεΐνες SUMO ενώ µε την πρωτεΐνη PML1-GFP η οποία εδράζει στα σωµάτια 

προµυελοκυτταρικής λευχαιµίας παρατηρείται πολύ περιορισµένης έκταση συνεντοπισµός σε 

ελάχιστες εστίες. Επίσης δεν παρατηρήσαµε συνεντοπισµό µε την πρωτεΐνη Coilin-GFP η οποία 

εδράζει στα σωµάτια Cajal (Β) 

  

 Η µη φωσφορυλιωµένη πρωτεΐνη ATR έχει αναφερθεί πως εδράζει στα 

πυρηνικά σωµάτια PML (πυρηνικά σωµάτια διογκούµενα σε περιπτώσεις 

προµυελοκυτταρικής λευχαιµίας) (Barr et al., 2003). Πρόκειται για µεσοχρωµατινικές 

κατασκευές πρωτεΐνικής υφής οι οποίες συναποµονώνονται µε το ενδοπυρηνικό  

κλάσµα το οποίο είναι ανθεκτικό στην εκχύλιση σε συνθήκες υψηλής ιονικής ισχύος 

(Ascoli and Maul, 1991), ενέχονται δε στην απόκριση του κυττάρου στη µόλυνση 

από ιούς και στην απόκριση ιντερφερόνης και συνδέονται άµεσα µε την 

πολλαπλασιαστική γήρανση (Bourdeau et al., 2009).  Ο συνεντοπισµός της 

φωσφορυλιωµένης ATR µε τη χιµαιρική κατασκευή PML1-GFP (Promyelocytic 

Leukemia) η οποία εδράζει στα σωµάτια PML ήταν χαµηλός στην περίπτωσή µας. Η 

φωσφορυλιωµένη κινάση δεν συνεντοπίζετο ούτε µε µία άλλη κατηγορία πυρηνικών 

οργανιδίων, των σωµατίων Cajal (Cajal Bodies – CB), τα οποία ενέχονται στη 

βιογένεση των µικρών πυρηνικών σωµατίων ριβονουκλεοπρωτεϊνικής σύστασης 

(snRNPs) τα οποία επιτελούν το εναλλακτικό µάτισµα µεταγράφων τύπου ΙΙ καθώς 

επίσης και των µικρών σωµατίων ριβονουκλεοπρωτεϊνικής σύστασης  των 

πυρηνίσκων (snoRNPs) τα οποία τροποποιούν µετάγραφα τύπου Ι (ριβοσωµικά 

RNA) (µεθυλίωση, ψευδοουριδιλίωση) (Ogg and Lamond, 2002). 

 Ακολούθως χρησιµοποιήθηκαν χιµαιρικές κατασκευές των πρωτεϊνών Sumo 

(µικρών πρωτεϊνών οι οποίες προσοµοιάζουν την ουβικουϊτίνη – Small Ubiquitin-like 

molecules). Οι πρωτεΐνες αυτές χρησιµοποιούνται για την µετα-µεταφραστική 

τροποποίηση πρωτεϊνών-στόχων σε κατάλοιπα λυσίνης ανταγωνιζόµενες την 

τροποποίηση από ουβικουιτίνη και εδράζουν σε ενδοπυρηνικές εστίες (Muller et al., 

2001; Bergink and Jentsch, 2009; Denuc and Marfany, 2010). Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήσαµε χιµαιρικές κατασκευές των ισοµορφών Sumo-1, 2 και 3, 

συζευγµένες µε την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη. Η φωσφορυλιωµένη ATR όµως 
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δεν βρέθηκε να συνεντοπίζεται µε τις ενδοπυρηνικές εστίες των πρωτεϊνών Sumo 

(σχ. ∆3α).  

 Συνοπτικά, η ενδοπυρηνική αποθήκη της φψσφορυλιωµένης ATR 

συνεντοπίζεται µε τις πρειοχές µετα-µεταγραφικής ωρίµανσης των mRNA. To 

πρότυπο κατανοµής στο χώρο αυτό παρουσιάζει στικτή, εξεσηµασµένη εµφάνιση 

κατά την είσοδο των κυττάρων σε φάση γήρανσης.  Κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται µε 

την κινάση ΑΤΜ.  

  

 ∆.3 Σχέση ακεραιότητας πρηνικής λάµινας – κατανοµής της 

φωσφορυλιωµένης ATR 

 

 Όπως αναδεικνύεται στο σχ. ∆4 οι δοµικές αλλοιώσεις του πυρηνικού 

φακέλου που παρατηρούνται στους γηρασµένους πυρήνες συνόδευαν το 

εξεσηµασµένο πρότυπο κατανοµής της p-ATR (ser428).  Τόσο στις λαµίνες τύπου-Α 

(A/C), όσο και στη λαµίνη Β1 έχουν αποδοθεί λειτουργικοί ρόλοι οι οποίοι αφορούν 

στη διατήρηση της λειτουργικότητας της µεταγραφικής µηχανής. Για να ελέγξουµε 

την υπόθεση πως το πρότυπο κατανοµής της ATR στις εστίες εναλλακτικού 

µατίσµατος, συνδέεται µε την ακεραιότητα της πυρηνικής λάµινας, 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µικρού παρεµβαλόµµενου RNA έναντι των λαµινών 

τύπου Α (A/C).  
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ΣΧΗΜΑ ∆4. Η αλοίωση της δοµικής ακεραιότητας της πυρηνικής λάµινας η οποία 

παρατηρείται στους γηρασµένους πυρήνες κυττάρων MRC-5 συνοδεύει τη συσσώρευση της p-

ATR στις εστίες εναλλακτικού µατίσµατος. Ο φαινότυπος αφορά τόσο σε αναπαραγωγική όσο 

και σε στρεσοεπαγώµενη γήρανση.Ta αποτελέσµατα ήταν όµοια και σε πειράµατα τα οποία 

διεξήχθησαν σε κύτταρα HFFF2. 

 

 Όπως απεικονίζεται στο σχ. ∆5, η διατάραξη της ακεραιότητας της πυρηνικής 

λάµινας επέδρασε καταλυτικά στην κατανοµή της φωσφορυλιωµένης ATR στον 

ενδοπυρηνικό χώρο, οδηγώντας σε δύο φαινοτύπους. Στον φαινότυπο (Ι), η 

µειορρύθµιση των λαµινών οδήγησε σε έντονα στικτό ενδοπυρηνικό σήµα της p-

ATR. Σε συνθήκες ακραίας µειορρύθµισης των λαµινών (ΙΙ), το συνολικό σήµα της 

p-ATR εξασθένησε σηµαντικά, διατηρώντας όµως λιγοστές ενδοπυρηνικές εστίες. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως µία αποθήκη της ATR  µη φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 428 

εδράζετο στον πυρηνίσκο (σχ. ∆5β), όπως στην περίπτωση των γηρασµένων 

κυττάρων ή των κυττάρων τα οποία βρίσκονται εκτός κύκλου (Go) (σχ. ∆2). 
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 Β  

        

 
 ΣΧΗΜΑ ∆5.  (Α) Η διατήρηση της ακεραιότητας της πυρηνικήα λάµινας είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την κατανοµή της ATR. Αλοίωση της πυρηνικής δοµής οδηγεί σε 

συσσώρευση της φωσφορυλιωµένης κινάσης σε πολυάριθµες εστίες εναλλακτικού µατίσµατος. 

(Β) Μείωση των λαµινών τύπου Α οδηγεί σε συκέντρωση της µη φωσφορυλιωµένης ATR στους 
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πυρηνίσκους. Ta αποτελέσµατα ήταν παρόµοια και µε µεορρύθµιση της λαµίνης Β1 (τα 

αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται). 

   

 ∆.4 Αναστολή  του µηχανισµού ωρίµανσης  του mRNA προκαλεί 

συσσώρευση της p-ATR (ser 428) στις εστίες εναλλακτικού µατίσµατος, µε 

φαινότυπο παρόµοιο µε αυτόν των γηρασµένων κυττάρων. 

 

 Προκειµένου να διερευνηθεί ο λειτουργικός ρόλος της φωσφορυλιωµένης 

µορφής της ATR στη σερίνη428 στις περιοχές µατίσµατος (splicing speckcles) και να 

ελεγχθεί εάν συσχετίζεται µε το φαινότυπο που παρατηρείται στους γηρασµένους 

ινοβλάστες, χρησιµοποιήθηκαν σε νεαρούς ινοβλάστες MRC5 δύο χηµικοί 

αναστολείς µε γνωστή ανασταλτική δράση στη βιοχηµεία του RNA: η ακτινοµυκίνη 

D (Actinomycin D, ActD), η οποία αναστέλλει τη βιοσύνθεση του  RNA συνολικά 

και η 5,6-διχλωρο-1-β-ριβοφουρανοσυλβενζιµιδαζόλη (5,6-Dichloro-1-beta-D-   

ribofuranosylbenzimidazole, DRB), η οποία αναστέλλει τη φάση της επιµήκυνσης της 

µεταγραφής από την RNA πολυµεράση τύπου ΙΙ (O’Keefe et al. 1994).  

 

 

 153



 

ΣΧΗΜΑ ∆6. Η χρήση αναστολέων της µεταγραφικής λειτουργίας (ΑctD) ή και µετα-

µεταγραφικής επεξεργασίας των µεταγράφων τύπου ΙΙ (mRNAs) (DRB), οδηγεί σε 

συσσώρευση της p-ATR(ser428) σε εστίες εναλλακτικού µατίσµατος. 

 

 Η επίδραση των αναστολέων ActD και DRB στη µηχανή της µεταγραφής και 

της επεξεργασίας του RNA αρχικά είχε ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση µορίων της 

φωσφορυλιωµένης µορφής της ATR (ser428) στις περιοχές µατίσµατος, ενώ 

παράλληλα παρατηρήθηκε µείωση των επιπέδων της στην υπόλοιπη περιβάλλουσα 

πυρηνική περιοχή (σχ. ∆6) των νεαρών ινοβλαστών.  Ειδικότερα, η επώαση των 

ινοβλαστών µε DRB, η οποία αναστέλλοντας τη δράση της RNA πολυµεράσης τύπου 

ΙΙ στη φάση της επιµήκυνσης προκαλεί και αναστολή της ωρίµανσης των mRNA 

µεταγράφων, είχε ως αποτέλεσµα την στικτή συσσώρευση της φωσφορυλιωµένης 

ATR σε κυκλικές δοµές περιοχών µατίσµατος (round splicing speckles), όµοιες µε 

εκείνες τις δοµές της φωσφορυλιωµένης ATR που παρατηρούνται στους 

γηρασµένους ινοβλάστες (βλ. σχ. ∆1 & ∆6).  Ο συγκεκριµένος φαινότυπος των 

εστιών εναλλακτικού µατίσµατος αποτελεί ισχυρή ένδειξη µειωµένης λειτουργίας του 

µηχανισµού ωρίµανσης του mRNA και της µεταφοράς στο κυτόπλασµα των µορίων 

mRNA προς µετάφραση (Lamond and Spector 2003).   

 

 ∆.5 Η συσσώρευση της p-ATR (ser 428) στις εστίες εναλλακτικού 

µατίσµατος είναι χαρακτηριστικός των πυρήνων µε µειωµένη δυνατότητα για 

αντιγραφή DNA 

 

 Προκειµένου να µελετηθεί η συσχέτιση του εντοπισµού της 

φωσφορυλιωµένης στη σερίνη 428 ATR στα splicing speckles µε την  ικανότητα των 

κυττάρων να εισέλθουν σε φάση διπλασιασµού του γενετικού τους υλικού (φάση S), 

εφαρµόστηκε η πειραµατική διαδικασία της αντιγραφής DNA in vitro (Krude et al. 

1997; Mills et al. 2000). Η µέθοδος αποτελεί έναν έγκυρο τρόπο προσδιοριµού της 

δυνητικής ικανότητας του κυττάρου προς πολλαπλασιαµό. Σύµφωνα µε αυτή τη 

προσέγγιση, η πλασµατική µεµβράνη των κυττάρων  καθίσταται ηµιδιαπερατή και 
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στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται µε το κατάλληλα µίγµα αντίδρασης, το οποίο 

µας επιτρέπει να διακρίνουµε εκείνους τους πυρήνες που είναι ικανοί, από αυτούς 

που έχουν χάσει την ικανότητα να διπλασιάσουν το γενετικό τους και εισέλθουν στη 

φάση S του κυτταρικού κύκλου, όπως δηλαδή συµβαίνει στην περίπτωση της in vitro 

γήρανσης (Stoeber et al. 2001). Παράλληλα, καλλιέργειες ινοβλαστών, κάτω από 

πανόµοιες συνθήκες, σηµαίνονται για 15 λεπτά µε βρωµοδεοξυουριδίνη, (BrdU), η 

οποία ενσωµατώνεται σε µόρια DNA που αντιγράφονται. Ακολουθεί 

ανοσοφθορισµός έναντι της BrdU, χρώση του DNA µε ιωδιούχο προπίδιο και 

διπαραµετρική ανάλυση µε φθορίζουσα κυτταροµετρία ροής, ώστε τελικά να γίνει 

εκτίµηση του  ποσοστού των κυττάρων που βρίσκονται ήδη στη φάση S του 

κυτταρικού κύκλου (ποσοστό πυρήνων µε ενσωµάτωση BrdU).  

 Στo σχ. ∆7 απεικονίζεται  το γεγονός ότι οι γηρασµένοι ινοβλάστες (MRC5) 

δεν διαθέτουν πλέον την ικανότητα του διπλασιασµού του γενετικού τους υλικού, 

ακόµη και στην περίπτωση που επωάζονται µε κυτοπλασµατικό εκχύλισµα κυττάρων 

που βρίσκονταν στη φάση S (Stoeber et al. 2001). Η ιδιότητα αυτή των γηρασµένων 

ινοβλαστών τους διαχωρίζει από τους νεαρούς πολλαπλασιαζόµενους ινοβλάστες 

στους οποίους η επώαση µε κυτοπλασµατικό εκχύλισµα κυττάρων που βρίσκονταν 

στη φάση S, σχεδόν διπλασιάζει την πολλαπλασιαστική τους ικανότητα (σχ. ∆7). 

Συγκεκριµένα, το ποσοστό των πυρήνων στο οποίο παρατηρήθηκε αντιγραφή του 

DNA ήταν 12-15% ενώ όταν τα κύτταρα επωάσθηκαν µε το κυτοπλασµατικό 

εκχύλισµα S φάσης, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 25-30%.   

 Το γεγονός αυτό οφείλεται σε νέα γεγονότα έναρξης αντιγραφής του DNA τα 

οποία συµβαίνουν σε κύτταρα που βρίσκονται ακόµη στη φάση G1 και διαθέτουν 

επάρκεια εκκίνησης αντιγραφής του γενετικού τους υλικού (Krude et al. 
1997) (σχ. ∆7 συγκρίνετε την αριστερά στήλη, όπου τα ηµιδιαπερατά 
κύτταρα επωάστηκαν µόνο µε το ρυθµιστικό διάλυµα επιµήκυνσης  
µε τη δεξιά στήλη, όπου τα κύτταρα επωάστηκαν µε εκχυλίσµατα S φάσης). Επώαση των νεαρών 

ινοβλαστών µε DRB, Aκτινοµυκίνη D, όπου το πρότυπο κατανοµής της φωσφορυλιωµένης ATR είναι 

έντονα στικτό στις εστίες εναλλακτικού µατίσµατος ή τέλος µε καφεΐνη (αναστολέας ATM / ATR), 

οδήγησε σε κάθε περίπτωση σε σχεδόν πλήρη απώλεια της επάρκειας των πυρήνων για εκκίνηση νέων 

συµβάντων αντιγραφής του DNA. Ακόµη και στην περίπτωση προσθήκης εκχυλίσµατος S 

φάσης, εκείνα τα  κύτταρα που είχαν επωαστεί µε τους αναστολείς είχαν την 

ικανότητα να κάνουν εκκίνηση αντιγραφής του γενετικού τους υλικού, σε ποσοστό 

µικρότερο του 1%. Η δράση αυτών των αναστολέων ήταν µερικώς αναστρέψιµη στην 
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περίπτωση που τα κύτταρα εκπλύθηκαν και αφέθηκαν για άλλες 24 ώρες σε νέο 

θρεπτικό υλικό. Παρ' αυτά, η πολλαπλασιαστική ικανότητα των κυττάρων δεν 

έφθασε στα βασικά επίπεδα του µάρτυρα. 

 Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν µε ευκρίνεια ότι ο φαινότυπος που 

παρατηρείται σχετικά µε την εξασθένηση της πυρηνοπλασµατικής αποθήκης και 

δηµιουργίας έντονης στικτής κατανοµής της p-ATR (ser 428) στις εστίες 

εναλλακτικού µατίσµατος συνυφαίνεται µε αναστολή του πολλαπλασιασµού 

οµοιάζοντας τον φαινότυπο της αναπαραγωγικής γήρανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ ∆7. (Α) Η χρήση των αναστολέων της µεταγραφικής µηχανής οδηγεί σε δραστική 

µείωση του ποσοστού της S φάσης όπως αναδεικνύεται από σήµανση µε BrdU, ανοσοφθορισµό 

και κυτταροµετρία ροής. (Β) Για να ελεγχθεί αντα υψηλά ποσοστά αναστολής του κυτταρικού 

κύκλου µε τη χρήση των αναστολέων αφορούν σε κύτταρα τα οποία είχαν διατηρήσει τη 

δυνατότητα σύνθεσης DNA, πραγµατοποιήσαµε τη δοκιµή ελέγχου µε in vitro σύνθεση DNA. H 

προσθήκη διαλύµατος επιµήκυνσης επιτρέπει σε κύτταρα τα οποία βρίσκονται ήδη στη φάσης S, 

να συνθέσουν DNA. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να είναι συγκρίσιµο µε το αποτέλεσµα της 

κυτταροµετρίας ροής από σήµανση παράλληλων καλλιεργειών. H προσθήκη κυτοπλάσµαστος 

από κύτταρα σε φάση S (δεξιά στήλη) προσφέρει πρόσθετα τη δυνατότητα νέων συµβάντων 

εκκίνησης σε κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο πέρας της φάσης G1 και διαθέτουν τη 

δυνατότητα εκκίνησης αντιγραφής (ποσοστά συµβάντων αντιγραφής 1-3%). Καλλιέργειες οι 

οποίες είχαν επωαστεί για διάστηµα 16 ωρών µε τους αναστολείς της µεταγραφής είχαν 

απωλέσει τη δυνατότητα αυτή. Συγκρίνετε µε την αύξηση των συµβάντων αντιγραφής στην 

καλλιέργεια µάρτυρα (από 12 σε 30%) και τη µηδενική απόκριση της καλλιέργειας γηρασµένων 

κυττάρων.   

 Α    ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BRDU IN VIVO (ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΦΑΣΗ S) 
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  Β ΣΥΝΘΕΣΗ DNA IN VITRO 
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 ∆.5 Oι γηρασµένοι ινοβλάστες εµφανίζουν διαταραχές στη µηχανή της 

ωρίµανσης του mRNA. Πιθανός ρόλος της  φωσφορυλιωµένης ATR στη σερίνη 

428. 

 Προκειµένου να µελετηθεί η συσχέτιση της έντονης παρουσίας της p-ATR 

στις εστίες αυτές µε τη λειτουργία της σύνθεσης και ωρίµανσης mRNA 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα διακεκοµµένης σήµανσης νεοσυντιθέµενου RNA µε 

τριφωσφορική βρωµοουριδίνη (Br-UTP) η οποία ενσωµατώνεται στο νεοσυντιθέµενο 

RNA (run-on transcription assays) (Wansink et al.1993, βλ. επίσης Υλικά και 

Μέθοδοι). Συγκεκριµένα, ινοβλάστες των οποίων η πλασµατική µεµβράνη κατέστη 

περατή µε διγιτονίνη, επωάστηκαν  σε ρυθµιστικό διάλυµα, το οποίο περιέχει 

τριφωσφορική βρωµοουριδίνη, (Bromouridine triphosphate, Br-UTP) και επιτρέπει 

την διαδικασία της µεταγραφής in vitro, οπότε και σηµάνθηκαν τα νεοσυντιθέµενα  

µόρια RNA (σχ. ∆8). Τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν και ακολούθησε ανίχνευση των 

σηµασµένων µορίων RNA µε ανοσοφθορισµό  χρησιµοποιώντας αντίσωµα έναντι 

αλογονωµένων βάσεων. Παράλληλα, για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση του 

συνόλου των µορίων mRNA, πραγµατοποιήθηκε in situ υβριδισµός (FISH) έναντι 

των πολυαδενυλιωµένων RNA χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτες βιοτινυλιωµένα ολιγο-

dT ολιγονουκλεοτίδια. (O'Keefe et al., 1994). 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ RNA ΚΑΙ ΠΟΛΥΑ∆ΕΝΥΛΙΩΣΗΣ

1. 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣΣΥΝΘΕΣΗΣ
RNARNA

(Run(Run--on assay)on assay)

2. 2. ΠΟΛΥΑ∆ΕΝΥΛΙΩΣΗΠΟΛΥΑ∆ΕΝΥΛΙΩΣΗ: : ΕΠΙΤΟΠΙΟΣΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ––
FISH: FISH: ΒιοτινυλιωµενοΒιοτινυλιωµενο ολιγοολιγο--dTdT ––
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ΣΧΗΜΑ ∆8 Απεικόνιση πειραµατικής προσέγγισης η οποία υιοθετήθηκε για την εκτίµηση της 

δυνατότητας των κυττάρων να συνθέτουν συνολικά RNA καθώς και της δυνατότητας τους να 

τροποποιούν µε πολυαδενυλίωση µετάγραφα τύπου ΙΙ (mRNAs).   

 

 Για να διερευνηθεί περαιτέρω η συσχέτιση της παρουσίας της p-ATR στο 

χώρο εναλλακτικού µατίσµατος, νεαροί ινοβλάστες (MRC-5) επωάσθηκαν µε τους 

αναστολείς  ακτινοµυκίνη D και DRB ώστε να διαταραχθεί-ανασταλεί η µηχανή της 

µεταγραφής/ωρίµανσης (RNA synthesis/processing) καθώς και µε καφεΐνη ώστε να 

ανασταλεί η δράση των ATM/ATR. Όπως περιγράφεται στο σχ. ∆9 η καφεΐνη 

προκάλεσε σηµαντική µείωση, αλλά όχι και απαλοιφή της ενσωµάτωσης της 

τριφωσφορικής βρωµοουριδίνης στους νεαρούς ινοβλάστες MRC5 (σχ. ∆9). 

Αντίθετα, η επώαση των ινοβλαστών µε ακτινοµυκίνη D, η οποία εδώ 

χρησιµοποιήθηκε σαν αρνητικός µάρτυρας, πρακτικά εξάλειψε τα επίπεδα της 

σύνθεσης RNA, όπως αναµενόταν. Η παρουσία της DRB είχε ως αποτέλεσµα τη 

σήµανση µικρών ενδοπυρηνικών εστιών, οι οποίες βρίσκονταν παράπλευρα των 

περιοχών µατίσµατος. Αυτό παρατηρείται ως αποτέλεσµα της γειτνίασης της 

µεταγραφής σε περιοχές εγγύς περιοχές προς αλλά όχι εντός αυτών του εναλλακτικού 

µατίσµατος (Xie et al. 2006).  

 Tα επίπεδα των πολυαδενυλιωµένων mRNA ανιχνεύθηκαν σε παράλληλα 

πειράµατα υβριδισµών in situ, χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτες βιοτυνιλυωµένα ολιγο-

dT ολιγονουκλεοτίδια. Όπως παρουσιάζεται στο σχ. ∆9 το σήµα των 

πολυαδενυλιωµένων RNA στους νεαρούς ινοβλάστες ήταν έντονο στο 

πυρηνόπλασµα ενώ παράλληλα συγκεντρωνόταν σε ακανόνιστα σχηµατισµένες 

εστίες εναλλακτικού µατίσµατος, διακοσµώντας τον µεσοχρωµατινικό χώρο, 

(interchromatin space) (Sacco-Bubulya and Spector 2002). Σε αντίθεση µε τους 

νεαρούς, οι γηρασµένοι ινοβλάστες εµφάνισαν δύο φαινότυπους, οι οποίοι µάλιστα 

αποτελούσαν ο ένας συνέχεια του άλλου. Στον πρώτο φαινότυπο, τα 

πολυαδενυλιωµένα mRNA συγκεντρώνονται σε εστίες γειτνιάζουσες µε τις εστίες 

εναλλακτικού µατίσµατος χωρίς να εµφανίζουν συνοχή στον µεσοχρωµατινικό χώρο, 

όπως παρατηρήθηκε στους νεαρούς ινοβλάστες (σχ. ∆9, βέλη).  Ο συγκεκριµένος 

φαινότυπος προσοµοιάζει µε το φαινότυπο των νεαρών ινοβλαστών που έχουν 

επωαστεί µε τον αναστολέα της µεταγραφής DRB και τον οποίο ορίζουµε ως 

φαινότυπο «D» (O’Keefe et al. 1994).  Στον δεύτερο φαινότυπο των γηρασµένων, τα 
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επίπεδα του σήµατος των πολυαδενυλιωµένων mRNA ήταν εξασθενηµένα 

σηµαντικά, το σήµα ήταν ασθενές και διάχυτο, όπως στον φαινότυπο που προκύπτει 

µετά από επώαση των νεαρών ινοβλαστών µε τον αναστολέα ακτινοµυκίνη D (σχ. 

∆9) και τον οποίο ορίζουµε ως φαινότυπο «Α». Η συχνότητα εµφάνισης του 

φαινοτύπου «Α» αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου στις καλλιέργειες των 

γηρασµένων ινοβλαστών και στις δύο κυτταρικές σειρές MRC5 και HFFF2. Στην 

περίπτωση που η γήρανση επάγεται µέσω stress σε ινοβλάστες MRC5, ο φαινότυπος 

«Α» (ασθενές διάχυτο σήµα) είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος. Η επίδραση της 

καφεΐνης είχε ως αποτέλεσµα την έντονη µείωση των κυτοπλασµατικής δεξαµενής 

των  πολυαδενυλιωµένων RNA, ενώ τα πυρηνικά µετάγραφα ήταν είτε διάχυτα, είτε 

εµφανίζονταν συγκεντρωµένα σε πολλαπλά µη συνδεδεµένες εστίες εναλλακτικού 

µατίσµατος σχ. ∆9.   

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ ∆9  Σήµανση νεοσυντιθέµενου RNA µε χρήση τριφωσφορικής 

βρωµοουριδίνης για µικρό χρονικό διάτηµα (run-on transcription assay) (αριστερή 

συστοιχία) και επιτόπια ιχνηθέτηση και ανίχνευση πολυαδενυλιωµένων mRNAs (RNA 

FISH) (δεξιά συστοιχία). Ta αποτελέσµατα που παρουσιάζονται προέρχονται από 

πειράµατα MRC-5. Τα αποτελέσµατα ήταν όµοια και κύτταρα HFFF2 (Α) Σύγκριση 

νεαρών και γηρασµένων ινοβλαστών. To ποσοστό των γηραµένων κυττάρων µε έντονο 

σήµα νεοσυντιθέµενου έναντι RNA µειώνεται σηµαντικά. Παράλληλα η κατανοµή των 

πολυαδενυλιωµένων RNAs στο εσωτερικό του πυρήνα αποκτά έντονα στικτό (D-like) ή 

διάχυτο φαινότυπο µε ιδιαίτερα εξασθενηµένο σήµα (Α-like). Ο δεύτερος φαινότυπος 

ήταν κυρίαρχος µετά την παρατεταµένη παραµονή των κυττάρων σε φάση γήρανσης. 

(Β) Απεικόνιση της απώλειας µεταγραφικής λειτουργίας και µετα-µεταγραφικής 

επεξεργασίας σε νεαρά κύτταρα µετά την επώαση µε τους αναστολείς ΑctD (φαινότυπος 

Α) και DRB (φαινότυπος D έντονα στικτό πρότυπο εστιών εναλλακτικού µατίσµατος). 

Η χρήση καφεΐνης (αναστολέας ATM / ATR) οδήγησε σε µεικτό φαινότυπο 
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 Τα δεδοµένα αυτά αποκαλύπτουν στο σύνολο τους ένα διαταραγµένο 

µηχανισµό εναλλακτικού µατίσµατος στους γηρασµένους ινοβλάστες. 

Συµπερασµατικά, για πρώτη φορά προτείνεται ότι η φωσφορυλιωµένη µορφή της 

ATR (ser428) εδράζει στο µεσοχρωµατινικό χώρο από τον οποίο διέρχεται το 

πρόδροµο mRNA κατά τη διαδικασία ωρίµανσης και εξόδου προς το κυτόπλασµα. 

Εκτός του ρόλου των αγγελειοφόρων RNAs στη µετάφραση για τη σύνθεση 

πρωτεϊνών, σύµφωνα µε µια εναλλακτική υπόθεση (Weil et al. 2000), έχει προταθεί 

ότι η ύπαρξη µιας µικρής δεξαµενής πολυαδενυλιωµένων RNA ίσως είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση της δοµής του πυρήνα και  της γενvµικής 

σταθερότητας, ιδιαίτερα δε σε καταστάσεις πρόκλησης στρες.  

 Εάν εξαιρεθεί ο συνηθισµένος ρόλος των αγγελειοφόρων RNA, τα οποία 

προορίζονται για µετάφραση, σύµφωνα µε µια εναλλακτική υπόθεση, έχει προταθεί 

ότι η ύπαρξη µιας µικρής δεξαµενής  πολυαδενυλιωµένων RNA ίσως είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση της δοµής του πυρήνα και  της γενοµικής 

σταθερότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις stress (Weil et al. 2000).  

 Τα δεδοµένα του δεύτερου σκέλους της παρούσας διατριβής αποκαλύπτουν 

στο σύνολο τους ένα διαταραγµένο µηχανισµό εναλλακτικού µατίσµατος στους 

γηρασµένους ινοβλάστες (Chandris et al., 2010). Για πρώτη φορά προτείνεται ότι σε 

αναπαραγωγικά ή πρόωρα γηρασµένα κύτταρα, που χαρακτηρίζονται από αλλοιώσεις 

γηρασµένου τύπου στην ακεραιότητα της πυρηνικής λάµινας  και µειωµένο ρυθµός 

ωρίµανσης µεταγράφων (RNA processing), η φωσφορυλίωση της ATR στη σερίνη 

428 λειτουργεί σαν διακόπτης ποιοτικού ελέγχου ως προς τον κυτταρικό 

πολλαπλασιαµό, ανεξάρτητα από τον διαπιστωµένο ρόλο της ATR µετά από 

πρόκληση θραυσµάτων στο DNA.  
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Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η επίδρασή των ενζύµων τροποποίησης πρωτεϊνών µε καρβοξυτελικό 

πεπτίδιο τύπου –CAAX στη γενωµική σταθερότητα 

 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον 

για τις πρωτεΐνες Rce1 και Icmt, κυρίως λόγω της επίδρασης τους σε µικρές GTPάσες 

µε δυνητική ογκογονική δράση, όπως είναι τα µέλη της οικογένειας Ras (Winter-

Vann et al., 2003; Bergo et al., 2004; Winter-Vann et al., 2005; Wahlstrom et al., 

2008). Παρά την ύπαρξη παρατηρήσεων αναφορικά µε την καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη της καλλιέργειας  εµβρυϊκών ινοβλαστών από ποντίκια στα οποία έχει 

απαλειφεί η Rce1 (Rce1-/-) (Bergo 2002) και την παρατήρηση δηµιουργίας δοµικών 

αλλοιώσεων σε πυρήνες εµβρυϊκών ινοβλαστών από ποντίκια, στα οποία έχει 

απαλειφεί η Rce1 (Rce1-/-) ή η Icmt (Icmt-/-) (Maske 2003), τα δεδοµένα σχετικά µε 

το ρόλο των ενζύµων αυτών στην προώθηση του κυτταρικού κύκλου και στη 

διατήρηση της γενοµικής σταθερότητας, είναι ελάχιστα. Επιπλέον, πρενυλιωµένοι και 

γερανυλγερανυλιωµένοι πεπτιδοµιµητικές ενώσεις όπως αναστολείς της Icmt, AFC 

και AGCC, έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα για να αναστείλουν τη δράση της 

µεθυλτρασνφεράσης, αλλά κυρίως στο πλαίσιο της αναστολής της σηµατοδότησης 

που προκαλείται από µικρού µοριακού βάρους GTPασες, όπως η πρωτεΐνη Ras 

(Volker et al., 1991; Kramer et al., 2003; Anderson et al., 2005). Οι πιο πρόσφατες 

µελέτες αναφέρουν ότι η αναστολή της Icmt, προκαλεί αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου στη φάση G1 συνοδευόµενη από αυξηµένο κυτταρικό θάνατο µέσω 

αυτοφαγίας (Wang et al., 2008; Wang et al., 2010).   

 Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται περαιτέρω νέα δεδοµένα που 

υποστηρίζουν ότι η µειωµένη έκφραση της πρωτεΐνης Icmt αλλοιώνει σοβαρά τη 

µετάβαση του κυττάρου από τη φάση S στη G2, όπως επίσης και την ορθή προώθηση 

από τη φάση G2 στη µίτωση. Ο φαινότυπος που προκύπτει στους ανθρώπινους 

ινοβλάστες είναι πλέον εξεσηµασµένος για την περίπτωση της µειωµένης έκφρασης 

της Icmt οδηγώντας το κύτταρο στο σχηµατισµό ασταθών µιτωτικών ατράκτων µε 

περιφορά χρωµοσωµάτων, παρατεταµµένο χρόνο κυτταρικής διαίρεσης και ενίοτε 

σχηµατισµό διπύρηνων κυττάρων. Στην περίπτωση της Rce1, η εξάλειψη της, 

προκάλεσε δριµύτατη µείωση στο ποσοστό των κυττάρων της φάσης S µε παράλληλη 
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αύξηση στο ποσοστό των κυττάρων των φάσεων G1 ή G2, τόσο σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες δερµατικών ινοβλαστών, όσο και σε κύτταρα καρκινικών σειρών. Η 

επίδραση της µειορρύθµισης της Rce1 στη µίτωση ήταν πιο περιορισµένη πιθανότατα 

λόγω της δραστικής µείωσης του µιτωτικού δείκτη.  

 Οι φαινότυποι αυτοί ήταν όµοιοι µε αυτούς που παρατηρήσαµε κατά τη 

διαδικασία της εισόδου των κυττάρων σε αναπαραγωγική γήρανση µετά από 

διαδοχικές ανακαλλιέργειες. ∆ιαταραχές τέτοιου τέτοιου τύπου προερχόµενες είτε 

από µείωση του µεγέθους των τελοµερών (Feldser et al., 2003) είτε από την αυξηµένη 

δράση ογκογονιδίων (Prochownik, 2008), οδηγούν συχνά σε γενωµική αστάθεια µε 

προοπτική ανεξέλεκγτου πολλαπλασιασµού, µετασχηµατισµό και επιλογή κλώνων 

προς καρκινογένεση µε την κυτταρική γήρανση και την απόπτωση να συνιστούν 

µηχανισµούς ελέγχου έναντι αυτών των καταστάσεων.  

 Τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής στο κοµµάτι αυτό, συµπληρώνουν 

πρότερη αναφορά σύµφωνα µε την οποία ινοβλάστες ποντικού µηδενικού για την 

δεύτερη χαρακτηρισµένη ενδοπρωτεάση αυτής της κατηγορίας, της Zmpste24 

(Zmpste24 -/-), η οποία υδρολύει το καρβοξυτελικό της λαµίνης Α (Young et al., 

2005), είναι ευάλωτοι στην επίδραση κυτταροστατικών παραγόντων και δεκτικοί σε 

εκτροπή προς καταστάσεις γενωµικής αστάθειας (Liu et al., 2005).  

 Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν στην παρούσα διατριβή από την µείωση 

των επιπέδων της Rce1 και κυρίως της Icmt χρησιµοποιώντας ως πειραµατική 

προσέγγιση την παρεµβολή µικρών µορίων RNA (RNA interference), συνοδεύτηκαν 

και βρίσκονται σε συµφωνία µε εκείνα που προέκυψαν από τη χρήση των χηµικών 

αναστολέων της µεθυλτρανσεράσης, AFC και AGGC. Αν και οι συγκεκριµένοι 

αναστολείς έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κόρον στο πεδίο της κυτταρικής 

σηµατοδότησης, έχει παραλειφθεί να ελεγχθεί η επίδραση τους στις φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου. Φαρµακολογική αναστολή της έκφρασης της Icmt 

ευαισθητοποιεί το κύτταρο περαιτέρω µετά από επώαση µε κυτταροστατικούς 

παράγοντες, όπως ο αναστολέας των ATM/ATR, καφεΐνη. Συγκεκριµένα, 

παρατηρείται υστέρηση της φάσης S λόγω της αύξησης των επιπέδων του αναστολέα 

των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών (Cyclin dependent kinase inhibitor) p21cip1/waf1, 

οπότε και µειώνεται η ταχύτητα του διπλασιασµού του γενετικού υλικού. Αν και ο 

µηχανισµός της ευαισθητοποίησης δεν είναι σαφής, το τελικό αποτέλεσµα που 

προκύπτει από την παρούσα µελέτη είναι συγκρίσιµο µε τον φαινότυπο των 
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γηρασµένων κυττάρων, στον πυρήνα των οποίων παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης της ενεργοποιηµένης ATM (φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 1981).  

 

 Πρόκληση γηρασµένου φαινοτύπου µέσω επιπτώσεων στη φάση S και 

στη µίτωση 

 Η αντιγραφή του DNA, η συσσώρευση της κυκλίνης Α και η αποικοδόµηση 

της κυκλίνης E, είναι διεργασίες που εξελίσσονται παράλληλα καθώς το κύτταρο 

διέρχεται από τη φάση S, ώστε να προετοιµαστεί για την είσοδο του στη µίτωση 

(Pines and Rieder 2001, Woo and Poon 2003). Μη ολοκληρωµένος αναδιπλασιασµός 

του DNA κατά τη φάση S,  λόγω βλάβης στο DNA ή λόγω µείωσης του ρυθµού 

αναδιπλασιασµού του γενετικού υλικού, µπορεί να προκαλέσει αναστολή του 

κυτταρικού κύκλου στη φάση  G2, ελαττωµατική  µίτωση ή ακόµη και παράκαµψη 

της µίτωσης προκαλώντας το σχηµατισµό τετραπλοειδών πυρήνων 

(ενδοδιπλασιασµός) (Edgar and Orr-Weaver 2001).  

 Η αυξανόµενη παρουσία διογκωµένων, κακοσχηµατισµένων πυρήνων οµοίων 

των γηρασµένων, σε κύτταρα τα οποία είχαν επιµολυνθεί µε µικρά παρεµβαλλόµενα 

µόρια RNA κυρίως έναντι της Icmt, µε φαινότυπο παρόµοιο µε αυτόν που 

περιγράφεται για τους πυρήνες γηρασµένων κυττάρων, αναλύθηκε περαιτέρω µε 

επιτόπιο υβριδισµό (Fluorescence In Situ Hybridization, FISH) έναντι κέντρων 

έναρξης αντιγραφής DNA.  Το αυξηµένο ποσοστό των πολυπλοειδικών πυρήνων µε 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και η επίδραση της Icmt στο διάστηµα S/G2 του 

κυτταρικού κύκλου, περαιτέρω υποστηρίζουν τη θεώρηση αυξηµένης γενωµικής 

αστάθειας µε ενδεχόµενη τάση αυξηµένου ρυθµού ενδοδιπλασιασµού του DNA. 

Θεωρητικά δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο η αυξηµένη παρουσία 

κυττάρων µε τέτοιους πυρήνες να προέρχεται παράλληλα και από την εξάλειψη από 

την καλλιέργεια ενός µικρότερου ποσοστού πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων τα οποία 

υφίστανται µιτωτικό θάνατο. Μέσω των πειραµάτων παρατήρησης µιτώσεων τα 

οποία πραγµατοποιήσαµε για διαστήµατα τα οποία υπερέβαιναν πολλές φορές το 

διάστηµα των 24 ωρών, δεν παρατηρήσαµε αυξηµένο κυτταρικό θάνατο σε σχέση µε 

τις καλλιέργειες ελέγχου. 

 Τόσο η Rce1 όσο και η Icmt συνιστούν ένζυµα ζωτικής σηµασίας για την 

ακεραιότητα της δοµής του πυρήνα καθώς η µείωση της έκφρασής τους επηρεάζει 
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έµµεσα τα επίπεδα της φαρνεσυλιωµένης λαµίνης Β1 (µειώνοντας το χρόνο ηµίσειας 

ζωής της), προσδίδοντας στο κύτταρο γηρασµένο φαινότυπο. Το ενδεχόµενο η 

επιβράδυνση της ανάπτυξης των καλλιεργειών να οφείλεται έµµεσα σε µείωση των 

ολικών επιπέδων της λαµίνης Β, δεν υποστηρίζεται από τα δεδοµένα της 

ανοσοστύπωσης έναντι της ολικής λαµίνης Β, µετά από µειορρύθµιση των ενζύµων 

Rce1 ή Icmt καθώς η µείωση των ολικών επιπέδων δεν ήταν τόσο σηµαντική. Η 

επίδραση αφορούσε στην αποθήκη της λαµίνης Β µετά τη φαρνεσυλίωσή της. 

Περαιτέρω δε και παρά το γεγονός πως η λαµίνη Β διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 

στη µιτωτική διεργασία (Tsai et al., 2006) σε επίπεδο καλλιέργειας η µείωση των 

ολικών επιπέδων της λαµίνης Β1 µετά τη χρήση µικρού παρεµβαλλόµενου RNA σε 

διπλοειδείς ινοβλάστες κατέληξε σε εµπλουτισµό του πληθυσµού µε κύτταρα στη 

φάση G1 του κυτταρικού κύκλου και όχι στη φάση G2 δεικνύοντας τη σηµασία της 

παρουσίας της πρόδροµης λαµίνης Β για την ολοκλήρωση της προετοιµασίας των 

διπλοειδών κυττάρων πριν την είσοδο σε φάση S. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως η 

χρήση πρωτογενών καλλιεργειών ανθρωπίνων διπλοειδών ινοβλαστών, είναι 

συνυφασµένη µε την ύπαρξη όλων των µηχανισµών ελέγχου και προώθησης του 

κυτταρικού κύκλου και ως εκ τούτου η παράκαµψη του σηµείου αναστολής R1 και 

είσοδος στη φάση S δίχως τη διασφάλιση επάρκειας για την ολοκλήρωση της φάσης 

S και της κυτταρικής διαίρεσης είναι ιδιαίτερα σπάνια. Οποιαδήποτε αλλοίωση στην 

προώθηση του κυτταρικού κύκλου παρατηρείται από την µείωση των ενζύµων Rce1 

και Icmt ή την αναστολή της Icmt, δε φαίνεται να οφείλεται σε κατάσταση έγερσης 

ελεγκτικών µηχανισµών στην οποία εισέρχεται το κύτταρο λόγω σπασίµατος της 

διπλής έλικας του DNA, καθώς δεν ανιχνεύθηκαν σηµαντικές διαφορές στη 

φωσφορυλίωση της ιστόνης γΗ2Αx (Rogakou 1998), ή στη φωσφορυλίωση των 

κινασών που ενεργοποιούνται από stress, (Stress-Activated Protein Kinases, SAPK), 

όπως οι JNK και p38 (δεδοµένα δεν παρουσιάζονται).  

 Η υδροφοβικότητα του περιβάλλοντος ίσως είναι προαπαιτούµενη για τη 

δραστικότητα τόσο της φαρνεσυλτρανσφεράσης όσο και των Rce1 και Icmt, λόγω 

των διαµεµβρανικών τους περιοχών (Benetka W, 2006). Τα αποτελέσµατα της 

παρούσας διατριβής σχετικά µε τις µεταλλαγµένες µορφές της λαµίνης Β1, η οποία 

αποτελεί µείζον πυρηνικό υπόστρωµα για τα ένζυµα αυτά, υποστηρίζουν αυτή την 

εκδοχή. Πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα ως προέκταση παλαιοτέρων 

παρατηρήσεων αναφορικά µε τη διαδικασία στόχευσης της λαµίνης Α στο πυρηνικό 
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πλέγµα (Goldman et al., 1992) µετατοπίζουν πλέον το κέντρο βάρους στον κυτταρικό 

πυρήνα αναφορικά µε την καρβοξυτελική επεξεργασία των λαµινών και όχι στην 

ευρύτερη κυτοπλασµατική περιοχή του ενδοπλασµατικού δικτύου (Barrowman et al., 

2008).  Αποτελέσµατα δε από προηγούµενες αναφορές, διασυνδέουν την παρουσία 

της µεταλαγµένης µορφής της λαµίνης Α  µε πληµελή καρβοξυτελική επεξεργασία 

(προγερίνης), µε την ανάσχεση της µιτωτικής προόδου και την πρόκληση µιτωτικών 

καταστροφών (Cao et al., 2007; Dechat et al., 2007).  

 Στην παρούσα διατριβή, αναδεικνύεται µία νέα επίδραση των 

καρβοξυτελικών µεταλλαγµάτων της λαµίνης Β, µε παροδική έστω αναστολή της 

εισόδου στη µίτωση, όπως υποδηλώνεται από την ανάσχεση µετατόπισης της 

πρωτεΐνης Cenp-F στην περιοχή των κεντροµεριδίων κατά την πρόφαση. Η είσοδος 

της πρωτείνης Cenp-F στον πυρήνα κατά τη φάση G2, και ο παροδικός εντοπισµός 

της πρωτεΐνης στον πυρηνικό φάκελο συνοδεύονται από ταχεία µετατόπισή της στα 

κεντροµερίδια ακολουθούµενη από εντοπισµό της στα κεντροσωµάτια και στην 

περιοχή του µεσοσώµατος πριν την αποικοδόµησή της στο τέλος της µιτωτικής 

διεργασίας (Liao et al., 1995; Yang et al., 2003). Η µετακίνηση αυτή είναι ουσιώδης 

για την προώθηση της µιτωτικής διεργασίας.  Αναστολείς φαρνεσυλίωσης οδηγούν 

σε αδυναµία εντοπισµού των πρωτεΐνών Cenp-F και Cenp-E στους κινητοχώρους 

κατά τη µετάφαση οδηγώντας τα κύτταρα σε µιτωτική καταστροφή (Schafer-Hales et 

al., 2007). Μειορρύθµισή της δε µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA οδηγεί σε 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κυτταρικής διαίρεσης παρά την πρόσδεση 

µικροσωληνίσκων στην περιοχή των κινητοχώρων, συχνά ακολουθούµενη από 

αποσυµπύκνωση της χρωµατίνης πριν την είσοδο στην κυτοκίνηση (Holt et al., 2005; 

Varis et al., 2006). 

 Η επιβλαβής δράση των µη πρωτεολυόµενων µεταλλαγµένων µορφών της 

λαµίνης Β1 στην πυρηνική αρχιτεκτονική φαίνεται ότι εγείρει µηχανισµούς για την 

παροδική έστω αναστολή της εισόδου του κυττάρου στη µίτωση, όπως υποδηλώνεται 

από την ανάσχεση µετατόπισης της πρωτεΐνης – Cenp-F (η οποία επίσης 

πρενυλιώνεται) στα κεντροµερίδια και τον συνεντοπισµό της µε τις µεταλλαγµένες 

µορφές της λαµίνης Β1, καθώς και από το µειωµένο ποσοστό των κυττάρων µε 

εκτεταµένη φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 (ser 10) τα οποία παράλληλα έφεραν τις 

µεταλλαγµένες µορφές της Β1. 
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 Η περιφερική χρωµατίνη αντιγράφεται τελευταία κατά τη φάση S (Manders 

1992) και η φωσφορυλίωση της ιστόνης Η3 είναι συνυφασµένη µε την ολοκλήρωση 

αυτής της λειτουργίας (Hendzel et al., 1997). Παρ' ότι η φωσφορυλίωση αυτή 

συνιστά προϋπόθεση εισόδου στη µίτωση, η παρουσία της είναι αντιστρεπτή σε 

περιπτώσεις βλάβης στο DNA ή προβληµάτων στην συµπύκνωση της χρωµατίνης 

(Hendzel et al., 1997; Rieder and Cole, 1998). Βάσει των παραπάνω, είναι 

προτείνεται η υπόθεση πως η λαµίνη B, τροποποιούµενη πλήρως από τις Rce1 και 

Icmt, θα µπορούσε να διευκολύνει τοπικά τη χαλάρωση των αλληλεπιδράσεων του 

πυρηνικού φακέλου µε τη χρωµατίνη, µέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων µε 

διαµεµβρανικές πρωτεΐνες όπως ο υποδοχέας της (Pyrpasopoulou et al., 1996; 

Makatsori et al., 2004) και οι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες Lap2, επιτρέποντας τελικά 

την εξάπλωση της αρχικής φωσφορυλίωσης της ιστόνης σε ολόκληρη τη χρωµατίνη 

και την είσοδο στη µίτωση. Αυτή η δυνητική αλληλεπίδραση της λαµίνης Β 

εµφανίζεται να ρυθµίζεται δυναµικά από αντιδράσεις µεθυλίωσης. 

 Η αρχική ύπαρξη των τροποποιήσεων στο µόριο της λαµίνης Β1 και της 

ενδοπρωτεόλυσής της (περίπτωση µεταλλαγµένης λαµίνης Β1 µε καρβοξυτελικό 

άκρο εκείνο της λαµίνης Α) προκαλούσε αύξηση της πυρηνικής µεµβράνης µε 

πολλαπλές πτυχώσεις, καθώς η φαρνεσυλίωση πραγµατοποιείτο. Η παρουσία της 

όµως διατάρασσε σηµαντικά την πυρηνική αρχιτεκτονική ενδεχοµένως λόγω της 

τελικής απαλοιφής της µεθυλοµάδας ακολουθώντας το µονοπάτι επεξεργασίας της 

λαµίνης Α από την οποία τελικά εκτέµνεται τµήµα 15 αµινοξέων στο καρβοξυτελικό 

της άκρο, αφαιρώντας τελικά και τη µεθυλιωµένη κυστεΐνη (Young et al., 2005).  

 Τα αποτελέσµατα της µελέτης υποστηρίζουν ότι η δραστικότητα των δύο 

ενζύµων που τροποποιούν τη λαµίνη B, Rce1 και Icmt, συνδέεται άµµεσα µε τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό (Chandris Panagiotis, 2010). Ειδικά για την Icmt, το 

µέγιστο της δράσης της παρατηρείται µέσα στις πρώτες 6-8 ώρες, µετά την έξοδο των 

κυττάρων από τη φάση ηρεµίας G0 και πριν καταστούν έτοιµα για διπλασιασµό του 

γενετικού τους υλικού. Αυτό το προφίλ ενεργότητας βρίσκεται σε συµφωνία µε το 

γεγονός ότι οι αντιδράσεις µεθυλίωσης είναι ενεργειακά πολύ δαπανηρές για το 

κύτταρο, αφού χρειάζονται περίπου 12 µόρια ATP για κάθε µόριο S-αδενοσυλ-

µεθειονινης (SAM) που δαπανάται στις αντιδράσεις µεθυλίωσης (Hrycyna Clarke 

1993). Κατά συνέπεια, µία σχέση µεταξύ µιας υψηλής ενεργειακά κατάστασης 
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(αυξηµένου µεταβολισµού) και της ενεργότητας της Icmt, θα έµοιαζε να αποτελεί 

σύνδεσµο ζωτικής σηµασίας.  

 Ακολουθώντας ένα πρότυπο αµφίδροµης ισορροπίας, η µειορρύθµιση των 

επιπέδων της µεθυλτρανσφεράσης, εξασθένισε την αναβολική µηχανή του κυττάρου, 

προκαλώντας ελαχιστοποίηση των επιπέδων φωσφορυλίωσης της θρεονίνης 387 της 

κινάσης p70S6Κ, η οποία αποτελεί µέγιστο διακόπτη του µεταβολισµού, και 

βρίσκεται σε συµφωνία µε δεδοµένα άλλων ερευνητικών οµάδων που συσχετίζουν τη 

δράση της Icmt µε µεταβολική πενία και αυτοφαγία (Wang et al., 2008; Wang et al., 

2010). Σηµειώνεται ότι η αυτοφαγία αποτελεί ένα αναδυόµενο κλειδί-χαρακτηρικό 

για την είσοδο των κυττάρων σε αναπαραγωγική γήρανση (Young 2009). 

 Συνοπτικά και µε βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, η επίδραση 

των δύο αυτών ενζύµων αναφορικά µε την προώθηση του κυτταρικού κύκλου 

διαµεσολαβείται ως ένα βαθµό από την πληµµελή επεξεργασία του καρβοξυτελικού 

άκρου της λαµίνης Β. Καθώς όµως ο αριθµός των υποψήφιων υποστρωµάτων για τα 

ένζυµα αυτά αυξάνει (Winter-Vann and Casey, 2005), τα αποτελέσµατα της 

παρούσας διατριβής συνεισφέρουν στο να εµπλουτιστεί η πληροφορία για τη 

λειτουργία των ενζύµων τόσο στη ρύθµιση της µεταβολικής ισορροπίας όσο και στη 

λειτουργική σταθερότητα της µιτωτικής ατράκτου. ∆ιαταραχή οποιασδήποτε εξ 

αυτών των δύο λειτουργιών συνυφαίνεται µε την κυτταρική γήρανση. Μία συνοπτική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων αυτού του σκέλους της διατριβής αναφορικά µε τα 

σηµεία του κυτταρικού κύκλου στα οποία αναδεικνύεται ρυθµιστικός των δύο 

ενζύµων δίνεται στο σχήµα Ε.1 
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ΣΧΗΜΑ Ε.1 Σχηµατική απεικόνιση των σηµείων στα οποία κατά τη διάρκεια του κύκλου 

δύο κύρια ένζυµα τροποποίησης της λαµίνης Β (Rce1 / Icmt) προτείνεται µέσω της παρούσας 

διατριβής να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Πληµµελής παρουσία τους οδηγεί είτε σε 

κυτταρικό θάνατο είτε σε φαινότυπο γήρανσης. Τα πρώτο διάστηµα (κύκλος 1) αφορά στην 

περίοδο στο µέσο της φάσης G1 οπότε και απαιτείται η µεγιστοποίηση των µιτογόνων 

µηνυµάτων από την παρουσία αυξητικών παραγόντων. Η δράση αυτή εδράζει χρονικά αρκετά 

πριν το σηµείο ελέγχου R. Το δεύτερο διάστηµα το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο στην Icmt 

(κύκλος 2) εµπλέκει το ένζυµο στην ταχύτητα προόδου της φάσης S. Πληµµελής παρουσία 

οδηγεί σε επιβράδυνση του ρυθµού διπλασιασµού του DNA και επιµήκυνση της φάσης αυτής µε 

αποτέλεσµα τη µη ορθό προετοιµασία για την ακόλουθη µίτωση. Το τρίτο σηµείο (Κύκλος 3) 

αφορά τον ορθό σχηµατισµό της µιτωτικής ατράκτου και την ολοκλήρωση της µιτωτικής 

διεργασίας. Τµήµα της δράσης των ενζύµων σε αυτά τα σηµεία. 
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 ∆ιαφορική κατανοµή των κινασών ΑΤΜ /ATR σε πυρήνες µε γηρασµένο 

φαινότυπο και πληµµελή λειτουργία ωρίµανσης των mRNAs 

 Καθώς η δοµική ακεραιότητα του πυρήνα επηρεάζει την οργάνωση της 

χρωµατίνης και την απόδοση και ακρίβεια λειτουργία της µεταγραφικής µηχανής 

(Spann et al., 2002; Shimi et al., 2008) διερευνήσαµε περαιτέρω τη σχέση αυτή. 

Παρά το γεγονός πως η επαγωγή γενωµικής αστάθειας είτε ως προϊόν 

αναπαραγωγικής γήρανσης, είτε µετά από πληµµελή λειτουργία κατά κύριο λόγο της 

µεθυλτρανσφεράσης και κατά δεύτερο λόγο της ενδοπρωτεάσης, επέφερε την 

φωσφορυλίωση της ΑΤΜ (ser 1981) και τη σηµαντική αύξηση των πυρηνικών της 

επιπέδων, η "συζυγής" κινάση αυτού του άξονα διασφάλισης της γενωµικής 

σταθερότητας, η ATR παρουσίαζε τελείως διαφορετικό πρότυπο κατανοµής. 

∆ιερεύνηση της κατανοµής αυτής ανέδειξε για πρώτη φορά την στόχευση της 

φωσφορυλιωµένης ATR στο µεσοχρωµατινικό χώρο της µετα-µεταγραφικής 

επεξεργασία του mRNA.  

  

 Ανάδειξη δυνητικού νέου ρόλου για την φωσφορυλιωµένη κινάση ATR 

στο εναλλακτικό µάτισµα.  

 Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται νέα δεδοµένα που υποστηρίζουν την 

διαταραγµένη λειτουργία των µηχανισµών µεταγραφής και ωρίµανσης του mRNA 

στους γηρασµένους ινοβλάστες. Ενώ σε νεαρούς ινοβλάστες (MRC5 και HFFF2) 

παρατηρείται ανοµοιογενούς κατανοµής και ακανόνιστη µορφολογία του χώρου 

εναλλακτικού µατίσµατος του RNA πληρώντας τον µεσοχρωµατινικό χώρο σε 

συµφωνία µε προηγούµενη εργασία (Sacco-Bubulya and Spector, 2002), κατά την 

είσοδο των κυττάρων στη γήρανση τα πολυαδενυλιωµένα mRNA συγκεντρώνονται 

σε πολυάριθµες σφαιρικές εστίες, χωρίς εµφανή συνοχή στον µεσοχρωµατινικό χώρο. 

Με την πάροδο του χρόνου, τα επίπεδα του σήµατος των πολυαδενυλιωµένων mRNA 

γίνονται εξαιρετικά ασθενή.  Οι δύο αυτοί φαινότυποι παραπέµπουν σε εκείνους που 

προκύπτουν µετά από ανάσχεση των µηχανισµών µεταγραφής και ωρίµανσης του 

RNA, υπό την επίδραση των χηµικών αναστολέων DRB (αναστολέας της RNA 

πολυµεράσης τύπου ΙΙ φαινότυπος «D») και ακτινοµυκίνης (φαινότυπος «A») 

(O'Keefe et al., 1994; Sacco-Bubulya and Spector, 2002). Προβλήµατα στη σωστή 

λειτουργία των µηχανισµών ωρίµανσης/επεξεργασίας µορίων RNA δύναται να 
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οδηγήσουν σε σοβαρές εκφυλιστικές ασθένειες, πολλές από τις οποίες σχετίζονται µε 

την ηλικία του ασθενούς (Faustino and Cooper 2003; Meshorer and Soreq 2002). 

 Η µυοτονική δυστροφία, η πιο κοινή µορφή µυϊκής δυστροφίας, η οποία έχει 

συνήθως θανάσιµη κατάληξη, προκύπτει από λανθασµένο µάτισµα του mRNA της 

κινάσης DMPK (Dystrophia Myotonia-Protein Kinase). Τα δε αλληλόµορφα γονίδια 

της DMPK συνήθως εµφανίζουν µια επέκταση τρινουκλεοτιδίου CTG στην 

3΄αµετάφραστη περιοχή του mRNA τους µε την αύξηση της ηλικίας (Kuyumcu-

Martinez and Cooper 2006). Η µεταβολή αυτή επηρεάζει δραστικά το σωστό µάτισµα 

των µεταγράφων του γονιδίου. Παρόµοιες δυσµενείς επιρροές έχουν αναφερθεί για 

την πρόδροµη µορφή της αµυλοειδούς πρωτεΐνης (amyloid precursor protein, APP) 

(Jiang et al. 2004), η οποία ενέχεται στη νόσο του Alzheimer.  

 Ειδικότερα σε ότι αφορά στις λαµίνες, η ενεργοποίηση µίας λανθάνουσας 

θέσης εναλλακτικού µατίσµατος στο RNA της λαµίνης Α προκαλεί τη σύνθεση της 

κατατετµηµένης µεταλλαγµένης µορφής της πρωτεΐνης, της προγερίνης (progerin) 

(Glynn and Glover, 2005). Η µεταλλαγµένη αυτή µορφή είναι υπεύθυνη για το 

σύνδροµο προγηρίας Hutchinson–Gilford, περαιτέρω δε επηρεάζει σηµαντικά τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων in vivo (Zhao et al., 2007; Scaffidi 

and Misteli, 2008). Παραδόξως, αυτή η ελαττωµατική για τον οργανισµό πρωτεΐνη 

βρέθηκε ότι µπορεί να συντίθεται ακόµη και σε υγιή άτοµα, µε αύξηση των επιπέδων 

της κατά τη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης, ιδιαίτερα δε σε δερµατικούς 

ινοβλάστες και κερατινοκύτταρα, προάγοντας µε αυτό τον τρόπο την γήρανση in vivo 

(McClintock et al. 2007).  

 Σύµφωνα µε προηγούµενη αναφορά µε χρήση ραδιενεργού σήµανσης 

νεοσυντιθέµενου RNA (Nose and Okamoto 1980), η είσοδος ανθρωπίνων 

πνευµονικών ινοβλαστών (WI-38), σε φάση αναπαραγωγικής γήρανσης συνοδεύεται 

από µειωµένα επίπεδα σύνθεσης και πολυαδενυλίωσης (ή επεξεργασίας) των µορίων 

mRNA. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η γήρανση αρουραίων συνοδεύεται από 

µείωση των επιπέδων σύνθεσης και ωρίµανσης του RNA (Lindholm 1986; Yannarell 

et al. 1977). Περαιτέρω δε, η µείωση της µεταγραφικής πιστότητας σε ινοβλάστες  ως 

αποτέλεσµα της ηλικίας του δότη ή της in vitro γήρανσης µπορεί να προκαλέσει την 

προσθήκη επιπλέον ριβονουκλεοτιδικής βάσης σε µετάγραφα µε στοχαστικό τρόπο 

(Paoloni-Giacobino et al., 2001). Παρά το αυξανόµενο ενδιαφέρον, τα δεδοµένα που 

υπάρχουν σχετικά µε την οργάνωση και την κατανοµή των νεοσυντιθέµενων mRNA 
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και των σηµατοδοτικών µονοπατιών που συµµετέχουν σε αυτές τις λειτουργίες, 

ιδιαίτερα δε κατά την κυτταρική γήρανση, παραµένουν ελάχιστα.  Περαιτέρω δε, δεν 

υπάρχει µέχρι σήµερα καµία αναφορά σχετικά µε την πιθανή συµµετοχή της κινάσης 

ATR στις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών που σχετίζονται µε τη γήρανση και µε 

ελαττωµατικό µηχανισµό ωρίµανσης των mRNAs. 

 Η κινάση ATR, έχει προσελκύσει το επιστηµονικό ενδιαφέρον λόγω του 

προστατευτικού της ρόλου στη διατήρηση της γενοµικής σταθερότητας. Η ATR 

διασφαλίζει την αποφυγή γενωµικής αστάθειας κατά την αντιγραφή του DNA και 

ενεργοποιεί την p53 µετά από πρόκληση βλαβών στο DNA από ακτινοβολία (Barr et 

al. 2003; Brown and Baltimore 2000). Πρόσφατες µελέτες όµως έχουν αναφέρουν τη 

συµµετοχή της ATR στη ρύθµιση του εναλλακτικού µατίσµατος συγκεκριµένων 

γονιδίων µετά από πρόκληση βλαβών στο DNA (Katzenberger et al. 2006). Η 

αναγκαιότητα της παρουσίας της κινάσης ATR για την ανάπτυξη αλλά και την 

διατήρηση στη ζωή επισηµαίνεται από το γεγονός ότι σε πρωταρχικές µελέτες, τα 

µηδενικά ποντίκια για τη συγκεκριµένη κινάση (ATR -/-) δεν επιβίωναν (Brown and 

Baltimore 2000). Περαιτέρω δε, µέχρι  τη συγγραφή της παρούσας διατριβής δεν 

υπήρχαν αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία για καταγεγραµµένες περιπτώσεις 

ατόµων µε έλλειψη του γονιδίου (ΑΤR null individuals).  

 Πρόκληση πρόωρης γήρανσης µε ελεγχόµενη απαλοιφή της κινάσης ΑTR σε 

ενήλικα ποντίκια (Murga et al. 2009), καθώς και αποτελέσµατα µελετών στις οποίες 

υποδεικνύεται η συµµετοχή της ATR στη ρύθµιση του εναλλακτικού µατίσµατος 

ορισµένων γονιδίων (Katzenberger et al. 2006; Katzenberger et al. 2009), 

δηµιουργούν την πρώτη γέφυρα µεταξύ της ATR, της γήρανσης και της ωρίµανσης 

του mRNA. Εντούτοις, δεν υπήρχε ως σήµερα πληροφορία για τον εντοπισµό και το 

λειτουργικό ρόλο της ενδογενούς ATR, όταν αυτή είναι φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 

428. 

 Στην παρούσα διατριβή αναδείχθηκε νέο πρότυπο κατανοµής της 

φωσφορυλιωµένς κινάσης ATR, ως αποτέλεσµα πρόκλησης γηρασµένου φαινοτύπου 

στον κυτταρικό πυρήνα (Chandris et al., 2010). Απεικονίζοντας τη δυναµική του 

µεσοχρωµατινικού χώρου αναφορικά µε την επεξεργασία των αγγελιοφόρων RNAs, 

η φωσφορυλιωµένη µορφή της πρωτεΐνης ATR στη σερίνη 428 εµφανίζεται να 

εδράζεται στον µεσοχρωµατινικό χώρο (interchromatin space) της µετα-

µεταγραφικής ωρίµανσης µορίων mRNA (Moen et al., 1995; Shimi et al., 2008) 

 173



νεαρών ινοβλαστών, ενώ αντίθετα εµφανίζεται να επανακατανέµεται  µε µοναδικό 

πρότυπο εντός του πυρήνα µε την είσοδο των κυττάρων στη φάση της γήρανσης. Η 

φωσφορυλιωµένη ATR (ser 428) συγκεντρώνεται σε πολυάριθµες σφαιρικές εστίες 

εναλλακτικού µατίσµατος στα γηρασµένα κύτταρα, αφήνοντας κενό στον 

µεσοχρωµατινικό χώρο υποδεικνύοντας στενή συσχέτιση µε την παρατηρούµενη 

ασυνέχεια του χωροχρονικού συνεχούς της µετα-µεταγραφικής ωρίµανσης του 

mRNA που παρατηρήσαµε κατά την κυτταρική γήρανση. Η αλλοίωση δε της δοµής 

της πυρηνικής λάµινας (στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τον γηρασµένο πυρήνα) µετά 

από µειορρύθµιση των λαµινών σε νεαρούς ινοβλάστες οδήγησε στην 

επανακατανοµή της φωσφορυλιωµένης ATR σε σφαιρικές εστίες εναλλακτικού 

µατίσµατος και τελικά σε ακραίες περιπτώσεις σε αποφωσφορυλίωση της κινάσης.  

 Τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για την 

αναζήτηση των αιτιών και συνθηκών κατά τις οποίες παρουσιάζονται αλλοιώσεις 

στην πιστότητα της µηχανής µατίσµατος/ωρίµανσης του RNA. Η λειτουργία αυτή 

είναι ζωτικής σηµασίας και πληµµελής λειτουργία της εµφανίζεται να ενέχεται σε 

πλήθος ασθενειών, πολλές εκ των οποίων σχετίζονται µε τη γήρανση (Meshorer and 

Soreq 2002). Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, η συγκεκριµένη µελέτη είναι η πρώτη 

που παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε ενδεχόµενο ρόλο της φωσφορυλιωµένης 

µορφής της ATR (ser 428) στη λειτουργία αυτή συνοδεύοντας την ανακατανοµή της 

σε καταστάσεις γήρανσης καθώς και διαταραχής του πλέγµατος των λαµινών µε 

πληµµελή λειτουργία ωρίµανσης του mRNA. Η κατανοµή της φωσφορυλιωµένης 

ATR εµφανίζεται άµµεσα συνδεδεµένη µε τη διατήρηση της δοµικής ακεραιότητας 

του πυρηνικού φακέλου, όπως αποδεικνύεται από τα πειράµατα µείωσης των λαµινών 

µε µικρό παρεµβαλλόµενο RNA. Τα αποτελέσµατά της παρούσας µελέτης 

υποδεικνύουν την πιθανότητα ενός νέου ρόλου για τη φωσφορυλιωµένη µορφή της 

ATR στη σερίνη 428, ως µηχανής ελέγχου της ποιότητας της ωρίµανσης του RNA.  

Ενδεικτικό σκαρίφηµα της λειτουργίας αυτής αποτυπώνεται στο σχ. Ε2. 

 Υπό το φως των πρόσφατων ευρηµάτων όπου ενήλικα ελεγχόµενα µηδενικά 

ποντίκια (conditional knock out) για την ATR τα οποία εµφανίζουν επιταχυνόµενη 

γήρανση, (Murga et al. 2009) καθώς και πρότερης αναφοράς η οποία συνδέει τη 

φωσφορυλίωση της p53 από την ATR µετά από αναστολή της µεταγραφής και όχι 

µετά από πρόκληση δίκλωνων θραύσεων στο DNA (Derheimer et al., 2007), 

πιστεύουµε ότι η αποσαφήνιση του ρόλου της φωσφορυλιωµένης µορφής της κινάσης 
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στους µηχανισµούς επεξεργασίας των µορίων mRNA µπορεί να προσθέσει 

ουσιαστική πληροφορία στην αποσαφήνιση του ρόλου της ΑΤR στη διαδικασία της 

γήρανσης αλλά και ασθενειών οι οποίες σχετίζονται µε πληµµελή κατεργασία των 

mRNAs .  

 Τα δεδοµένα που αναπτύσσονται στην παρούσα διατριβή αναφορικά µε τη 

σχέση έκφρασης και µετα-µεταφραστική τροποποίησης των λαµινών για την 

σταθεροποίηση της πυρηνικής λάµινας και την προώθηση του κυτταρικού κύκλου 

µπορούν να συµβάλουν στη διασύνδεση της ορθής στόχευσης των λαµινών µετά από 

πλήρη µεταµεταφραστική επεξεργασία και της ενεργότητας δύο κύριων ελεγκτικών 

µηχανισµών άµεσα συνδεδεµένων µε τη γήρανση: των κινασών ΑΤΜ και ATR. 
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ΣΧΗΜΑ Ε.2. Προτεινόµενος ρόλος της φωσφορυλιωµένης ΑΤR (ser 428). Σε καταστάσεις 

φυσιολογικής λειτουργίας του κυττάρου καθω΄ς και δοµικής ακεραιότητας της πυρηνικής 

λάµινας, η pATR πληροί τον µεσοχρωµατινικό χώρο ενώ παράλληλα η εκτοµή εσωνίων από το 

πρόδροµο mRNA χωρεί φυσιολογικά καθώς και η πολυαδενυλίωσή του. Σε καταστάσεις 

γήρανσης καθώς και αλοίωσης/αποσταθεροποίησης της πυρηνικής λάµινας και της δοµής του 

πυρήνα ή σε συνθήκες αναστολής λειτουργίας της µεταγραφικής µηχανής, η φωσφορυλιωµένη 

κινάση συσσωρεύεται στις χαµηλής ενεργότητας νουκλεοπλασµατικές εστίες εναλλακτικοόυ 

µατίσµατος. 

 

 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Το σηµείο περιορισµού της φάσης G1 (Restriction point, R-point) εντοπίζεται 

µετά την περίοδο κατά την οποία η πρόοδος του κυττάρου στη φάση αυτή εξαρτάται 

από τους αυξητικούς παράγοντες και την κυκλίνη D και αποτελεί το φυσικό όριο, το 

οποίο ένα γηρασµένο κύτταρο δεν µπορεί να περάσει ώστε να εισέλθει στη φάση S. 

Το σηµείο R αποτελεί έναν φύλακα δύο κοµβικών γεγονότων του κυτταρικού 

κύκλου: του διπλασιασµού των κεντροσωµάτων και της ακριβούς αντιγραφής του 

DNA. Η πολλαπλασιαστική γήρανση θεωρείται ως µηχανισµός διαφυγής από την 

ογκογένεση και χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάσχεση της ικανότητας του κυττάρου 

να διασχίσει το όριο του σηµείου R.  Η δυνατότητα του κυττάρου να αποκρίνεται 

στην αυξηµένη ενεργότητα του ογκογονιδίου Ras (Η-RasG12V) µε είσοδο σε φάση 

γήρανσης αντί του µετασχηµατισµού καθώς και η παρουσία γηρασµένων κυττάρων 

σε προκαρκινικό περιβάλλον και όχι σε περιβάλλον νεοπλασίας, έχουν δώσει 

ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της κυτταρικής γήρανσης.  

 Το αυξανόµενο ενδιαφέρον που διαπιστώνεται για τα ένζυµα της 

ενδοπρωτεάσης Rce1 και της µεθυλτρανσφεράσης Icmt που τροποποιούν πρωτεΐνες 

µε καταληκτικό τετραπεπτίδιο τύπου CAAX όπως η λαµίνη Β και το Ras, για την 

αντιµετώπιση νεοπλασµάτων, σηµατοδοτεί τη σηµασία της διερεύνησης του ρόλου 

τους στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και στη διατήρηση της γενωµικής 

σταθερότητας γενικότερα. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης 
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υποδεικνύουν νέους ρυθµιστικούς ρόλους στα ένζυµα Rce1 και Icmt, όσον αφορά τη 

µετάβαση του κυττάρου από τη φάση S στη G2 και την εξασφάλιση της ορθής 

µιτωτικής διαίρεσης. Καθώς αυξάνεται συνεχώς το σύνολο των πρωτεϊνών που 

ρυθµίζουν τη µετάβαση από τη φάση G2 στη µίτωση, η ρύθµιση των τροποποιήσεων 

της λαµίνης Β από τις Rce1 και Icmt ενδεχοµένως αποτελεί έναν από τους 

µηχανισµούς διαφύλαξης της γενωµικής σταθερότητας τόσο µέσω της δοµικής 

ακεραιότητας του κυτταρικού πυρήνα όσο και της ενορχηστρωµένης 

αποδιοργάνωσής του για την προώθηση της κυτταρικής διαίρεσης.  

 Περαιτέρω και στο πλαίσιο της σχέσης πυρηνικής αρχιτεκτονικής – 

λειτουργικότητας της χρωµατίνης, προτείνεται νεός ρόλος για την κινάση ATR 

συνδέοντας την µε την επάρκεια λειτουργίας της µετα-µεταγραφικής µηχανής ως 

συναρτηση της γήρανσης ή της δοµικής ακεραιότητας του πλέγµατος των λαµινών. 

Υπό το φως και των αποτελεσµάτων της παρούσας διατριβής θα άξιζε να διερευνηθεί 

περαιτέρω η αποσαφήνιση των µηχανισµών οι οποίοι εξικνούνται από τις κινάσες 

ATM και ΑΤR καθώς και η στόχευση των ελεγκτών αυτών ιδιαίτερα σε συστήµατα 

απορρύθµισης της δοµικής πλαστικότητας του κυτταρικού πυρήνα. 
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