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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα MHCII γονίδια του κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική απόκριση. Η ρύθμιση τους εμπλέκει πρωτεΐνες οι 

οποίες δρώντας συνεργατικά συγκροτούν το ενισχυόσωμα των MHCII (MCE). Το 

MCE δεν είναι αρκετό για την ενεργοποίηση τους, απαιτείται η παρουσία του CIITA, 

που αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή των MHCII γονιδίων. Η παρούσα εργασία 

προσεγγίζει την ρύθμιση των MHCΙΙ γονιδίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου και συγκεκριμένα κατά τη μίτωση. Μελετήθηκε η ύπαρξη γονιδιακής 

σήμανσης, μια σημαντική διαδικασία για το κύτταρο προκειμένου να διατηρήσει το 

πρότυπο έκφρασης των γονιδίων του στον επόμενο κυτταρικό κύκλο.  

Mε πειράματα ανοσοφθορισμού για παράγοντες του MCE παρατηρήθηκε ο 

εντοπισμός τους στη μιτωτική χρωματίνη, ενώ η μελέτη της κινητική τους έδειξε ότι 

η πρόσδεση τους είναι δυναμική. Μετά από συγχρονισμό μιας καλλιέργειας Β-

λεμφοκυττάρων και με ανοσοκατακριμνήσεις χρωματίνης σε διάφορες φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου μελετήθηκε η κινητική της πρόσδεσης διαφόρων ρυθμιστικών 

παραγόντων στον υποκινητή του DRA γονιδίου, ενός πρότυπου MHCII γονιδίου. Η 

πρόσδεση των παραγόντων αυτών ταυτοποιήθηκε και σε αμιγώς μιτωτικό πληθυσμό. 

Θέλοντας να συγκρίνουμε τον μηχανισμό γονιδιακής σήμανσης και σε ένα 

άλλο κυτταρικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκαν επιθηλιακά κύτταρα που εξέφραζαν 

τα MHCII συστατικά. Με ανοσοκατακριμνήσεις χρωματίνης δείχτηκε ότι στα 

μιτωτικά κύτταρα δεν παρατηρείται πρόσδεση των παραγόντων στον υποκινητή ενώ 

και η προσβασιμότητα του ήταν περιορισμένη σε σχέση με των Β-λεμφοκυττάρων. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στα πρώτα η μεταγραφή μηδενιζόταν στη μίτωση σε 

αντίθεση με τα δεύτερα, που τη διατηρούσαν σε χαμηλά επίπεδα και μετά από 

επαγωγή του CIITA στη μίτωση επανερχόταν στα μεσοφασικά επίπεδα.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε μια άλλη ρυθμιστική περιοχή του DRA γονιδίου, το 

LCR/XL-4. Με ανοσοκατακριμνήσεις χρωματίνης ταυτοποιήθηκε η πρόσδεση του 

NFY συμπλόκου στην περιοχή αυτή και η στρατολόγηση της φωσφατάσης PP2A 

μέσω αλληλεπίδρασης της με τον NFYA. Έπειτα, με αποσιώπηση της PP2A 

αποδείχθηκε ότι σημαίνει το DRA γονίδιο, μέσω αποσυμπύκνωσης της χρωματίνης, 

για την ταχύτερη επανέκφραση του στην επόμενη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η αποσυμπύκνωση της χρωματίνης αποκαθιστά την 

έκφραση του DRA γονιδίου στα επιθηλιακά κύτταρα κατά τη μίτωση. 
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2. ABSTRACT 

The MHCII genes of the major histocompatibily complex play an important 

role in immune response. Their regulation implicates proteins that synergistically bind 

to the promoter and constitute the MHCII enhanceosome (MCE). Although necessary, 

MCE is not sufficient to drive transcription. The master coactivator CIITA is required 

for efficient transcription initiation and elongation. This study approaches the 

regulation of MHCII genes through the cell cycle and particular during mitosis. The 

existence of gene bookmarking was examined, an important process for the cell in 

order to maintain the gene expression profile to the next cell cycle.  

Immunostaining experiments for components of MCE showed their 

association on mitotic chromatin in a dynamic manner, although with variable kinetics 

in different stages of the cell cycle. After the synchronization of a B lymphocyte 

culture and chromatin immunoprecipitation assays in different cell cycle stages were 

studied the kinetics of the recruitment of different regulatory factors on the DRA 

promoter, a prototypical MHCII gene. The recruitment of the regulatory factors was 

also identified in a better defined mitotic environment. 

To compare the identified bookmarking mechanism in non-lymphoblastoid 

cells, epithelial cells, modified to express MHCII genes constitutively, were used. 

Chromatin immunoprecipitation assays were showed that mitotic occupancy of the 

factors on the DRA promoter was diminished, and so does the accessibility, compared 

to B lymphocytes. Furthermore transcription was abolished contrary to B lymphocyte 

that it maintained in low levels and can be fully rescued even by providing CIITA 

inside mitosis.   

Also, another regulatory element of the DRA gene, LCR/XL4 was studied. 

Results showed the mitotic occupancy of the NFY complex on this region and the 

recruitment of a phosphatase, PP2A, through interaction with NFYA transcription 

factor. Then, with PP2A knocking down was identified that PP2A bookmarks the 

DRA gene, through chromatin decondensation, for transcription timing upon entry 

into the G1 phase of the cell cycle. Finally, chromatin decondensation could rescue 

the DRA expression in epithelial cells during mitosis.      
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3.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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3.1. Το ανοσοποιητικό σύστημα 

 Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί το βασικό μηχανισμό άμυνας του 

οργανισμού ενάντια στα παθογόνα. Αποτελείται από μια σειρά βιολογικών δομών οι 

οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή και την διαφοροποίηση πολυάριθμων κυττάρων 

που εμπλέκονται στους αμυντικούς μηχανισμούς. Η σωστή λειτουργία του 

προϋποθέτει την αναγνώριση μεγάλης ποικιλίας μικροοργανισμών, από ιούς, 

βακτήρια μέχρι παρασιτικά σκουλήκια, και την ικανότητα να μπορεί να τα διαχωρίζει 

από τον υγιή ιστό του ίδιου του οργανισμού.   

Οι μηχανισμοί άμυνας αποτελούνται από διάφορες διαβαθμίσεις ειδικότητας. 

Η πρώτη άμυνα του οργανισμού απέναντι στους μικροοργανισμούς είναι το δέρμα. Η 

στοιβάδα των επιθηλιακών κυττάρων που καλύπτει όλα τα σημεία του οργανισμού 

που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον αποτελεί έναν μηχανικό φραγμό ενάντια 

στα παθογόνα. Στο δεύτερο επίπεδο άμυνας του οργανισμού είναι το εγγενές 

ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν ένας μικροοργανισμός καταφέρει να εισβάλλει στον 

οργανισμό αναγνωρίζεται άμεσα από μη εξειδικευμένα κύτταρα που είναι ικανά να 

αναγνωρίζουν μόρια (αντιγόνα όπως χαρακτηρίζονται) κοινά σε μεγάλους 

πληθυσμούς παθογόνων. Τέτοια κύτταρα είναι τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα 

ενώ σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν και τα δενδριτικά κύτταρα, όπως επίσης και το 

συμπλήρωμα.  

Στο τρίτο επίπεδο άμυνας του οργανισμού είναι το επίκτητο ανοσοποιητικό 

σύστημα το οποίο ενεργοποιείται από το εγγενές. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα 

Β  και τα Τ λεμφοκύτταρα, καθώς και τα NK (Natural Killers). Τα Β λεμφοκύτταρα 

αναγνωρίζουν ελεύθερα αντιγόνα μέσω του υποδοχέα τους, BCR (B-Cell Receptor), 

ο οποίος εκκρίνεται σε διαλυτή μορφή στο αίμα και αποτελεί τα αντισώματα, 

προάγοντας τη χυμική ανοσία. Τα Τ λεμφοκύτταρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

Τ λεμφοκύτταρα βοηθούς, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον CD4 υποδοχέα και 

ρυθμίζουν τα υπόλοιπα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τα Τ 

κυτταροτοξικά κύτταρα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον CD8 υποδοχέα και 

θανατώνουν τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από τους μικροοργανισμούς, 

προάγοντας τη κυτταρική ανοσία. Ο υποδοχέας των Τ λεμφοκυττάρων, TCR (T-Cell 

Receptor) αναγνωρίζει το αντιγόνο μόνο εφόσον αυτό παρουσιάζεται από άλλα 

κύτταρα, που ονομάζονται αντιγονοπαρουσιαστικά APCs (Antigen Presenting Cells) 

προσδεδεμένο στα αντιγόνα του κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας. 
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3.2. Το κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας και ο ρόλος του στην 

ανοσολογική απόκριση 

Το κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας (ή major histocompatibility complex, 

MHC) ανακαλύφθηκε μόλις τη δεκαετία του ’30 (10) και αποτελείται από μία 

πολυπληθέστατη οικογένεια γονιδίων που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία 

του ανοσοποιητικού συστήματος των σπονδυλωτών. Στον ποντικό ονομάζεται 

γενετικός τόπος Η2 (H2 locus) ενώ στον άνθρωπο HLA (Human Leukocyte 

Antigens), διότι πρωτοανακαλύφθηκε στα λευκά αιμοσφαίρια. Στον ανθρώπινο 

πληθυσμό υπάρχουν πολλά αλληλόμορφα αυτών των γονιδίων, γι’ αυτό ο γενετικός 

τόπος ονομάζεται πολυμορφικός. Εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή, 3,6 Mb, του 

χρωμοσώματος 6 στον άνθρωπο ενώ με την ανακάλυψη και άλλων MHC-

σχετιζόμενων γονιδίων η έκταση αυτή έφτασε τα 7,6Mb (11). Το MHC χωρίζεται σε 

τρεις μεγάλες περιοχές γονιδίων με βάση τις ανοσολογικές τους ιδιότητες, οι οποίες 

ονομάζονται (από το τελομερές προς το κεντρομερές) τάξης Ι, τάξης ΙΙΙ και τάξης II 

(Εικόνα 3.1).  

Η περιοχή των MHCΙ γονιδίων 

περιέχει τα «κλασσικά» ή τάξης Ιa γονίδια A, 

B και C και τα «μη κλασσικά» ή τάξης Ib 

γονίδια E, F, G, H, J κλπ. Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν ετεροδιμερής πρωτεΐνες που 

διαμεσολαβούν στην παρουσίαση ιϊκών 

αντιγόνων. Ονομάζονται και αντιγόνα 

μεταμόσχευσης διότι ευθύνονται για την 

απόρριψη του ξένου ιστού, ο οποίος 

αναγνωρίζεται ως ξένος βάσει του 

συνδυασμού όλων των αντιγόνων τάξης Ι που 

φέρει. Η έκφραση τους είναι συστατική σε 

όλα τα εμπύρηνα κύτταρα του οργανισμού 

και μπορεί να αυξηθεί με την επίδραση 

διαφόρων κυτοκινών, όπως η IFN-γ. 

  

 

 

Εικόνα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της 

οργάνωσης του HLA γενετικού τόπου στο 

χρωμόσωμα 6, καθώς και των τριών 

υποπεριοχών στις οποίες χωρίζεται (6).  
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Η περιοχή των MHCIIΙ περιέχει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του 

συμπληρώματος (C2 και C4, factor B), καθώς και μέλη της οικογένειας hsp70, τον 

TNF και άλλα. Στην χυμική ανοσία, οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος 

αλληλεπιδρούν με τα σύμπλοκα αντισώματος-αντιγόνου οδηγώντας στη λύση των 

κυττάρων-στόχων. 

Η περιοχή MHCII περιέχει τα «κλασσικά» γονίδια DP, DQ και DR, τα «μη 

κλασσικά» γονίδια DM και DO που βοηθούν στην πρόσδεση των πεπτιδίων στα 

«κλασσικά» μόρια, καθώς επίσης και γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 

συμμετέχουν στην επεξεργασία των αντιγόνων, όπως οι πρωτεΐνες LMP και TAP. Η 

οργάνωση της περιοχής των MHCII στον άνθρωπο είναι όμοια με αυτή στον ποντικό 

(Εικόνα 3.2). Τα MHCII γονίδια, σε αντίθεση με τα MHCΙ εκφράζονται συστατικά 

μόνο σε εξειδικευμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως τα Β 

λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά 

κύτταρα, τα μακροφάγα, τα 

θυμικά επιθηλιακά κύτταρα, τα 

κύτταρα Langerhans του 

δέρματος, κύτταρα Kupfer του 

συκωτιού καθώς και τα 

ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα. Ακόμη είναι 

δυνατή η επαγωγή τους και σε άλλους κυτταρικούς τύπους με τη βοήθεια κυτοκινών, 

όπως της IFN-γ (12). Τα MHCII γονίδια είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση 

πεπτιδίων που προέρχονται από εξωγενή παθογόνα στους υποδοχείς των CD4
+
  Τ 

λεμφοκυττάρων.  

Όλα τα γονίδια του MHC κωδικοποιούν ετεροδιμερείς πρωτεΐνες που 

εντοπίζονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη με το μεγαλύτερο μέρος να εξέχει 

προς την εξωκυτταρική πλευρά. Τα αντιγόνα MHCΙΙ αποτελούνται από δύο αλυσίδες, 

τις α και β, ο συνδυασμός των οποίων παράγει μια ολοκληρωμένη δομή με δύο 

εξωκυτταρικές επικράτειες. Ενώ όλα τα MHCΙ αντιγόνα αποτελούνται από την ίδια 

αλυσίδα τάξης Ι και τη β2-μικροσφαιρίνη.  

Ο φυσιολογικός ρόλος του MHC είναι να δεσμεύει πρωτεϊνικά τμήματα των 

διαφόρων αντιγόνων και να τα εκθέτει στα Τ λεμφοκύτταρα. Τα τμήματα των 

αντιγόνων προκύπτουν μετά από ενδοκυτταρική πέψη, με διαφορετικό τρόπο στις δύο 

Εικόνα 3.2.  Σχηματική απεικόνιση των 

περιοχών MHCII στον άνθρωπο και το ποντίκι 

(5). 
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τάξεις. Στα MHCΙ αντιγόνα, τα τμήματα προκύπτουν από ιούς ή άλλα ενδοκυτταρικά 

παράσιτα, καθώς και τις πρωτεΐνες του ίδιου του κυττάρου, οι οποίες πέπτονται, 

εισέρχονται στο ER, συνδέονται με τα MHCΙ μόρια και μεταφέρονται στην επιφάνεια 

του κυττάρου. Στα MHCΙΙ αντιγόνα τα τμήματα προκύπτουν από ενδοκυττάρωση στα 

λευκοκύτταρα των ξένων πρωτεϊνών. Γίνεται πρωτεόλυση τους στα λυσοσώματα, 

κατόπιν συντήκονται με τα μεταφορικά κυστίδια, που περιέχουν τα MHCII μόρια και 

μεταφέρονται στην επιφάνεια (Εικόνα 3.3).  

   

 

Μετά την μεταφορά των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας στη 

κυτταροπλασματική μεμβράνη των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων είναι έτοιμα 

για την αλληλεπίδραση των μορίων αυτών με τον υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων. Η 

αλληλεπίδραση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων με τα Τ λεμφοκύτταρα δεν 

είναι και τόσο απλή διότι εμπλέκονται πολλοί συνυποδοχείς και μόρια που 

υποβοηθούν τη σύνδεση αυτή (Εικόνα 3.4Α). Τα MHCΙ αντιγόνα ενεργοποιούν τα 

CD8
+
 Τ λεμφοκύτταρα τα οποία γίνονται είτε κυτταροτοξικά είτε Τ κύτταρα μνήμης. 

Τα MHCII αντιγόνα ενεργοποιούν τον υποδοχέα των CD4
+
 Τ λεμφοκυττάρων και 

αυτά με τη σειρά τους εκκρίνοντας τις κατάλληλες κυτοκίνες ενεργοποιούν τα Β 

Εικόνα 3.3. Σύγκριση των μονοπατιών αντιγονοπαρουσίασης 

των MHC τάξης Ι και τάξης II αντιγόνων ιστοσυμβατότητας.    
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λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα ή γίνονται Τ κύτταρα μνήμης (Εικόνα 3.4Β). Τέλος, 

αυτά τα Τ λεμφοκύτταρα πριν βγουν από τον θύμο στην κυκλοφορία υφίστανται 

εκτεταμένο έλεγχο και επιλέγονται μόνο αυτά με τους λειτουργικούς υποδοχείς. Και 

σ’ αυτή τη επιλογή των Τ λεμφοκυττάρων παίζουν σημαντικό ρόλο τα γονίδια 

ιστοσυμβατότητας.  

 

 

 

 

3.3. Το σύνδρομο των γυμνών λεμφοκυττάρων (BLS) 

 Το σύνδρομο των γυμνών λεμφοκυττάρων (bare lymphocyte syndrome, BLS) 

είναι μια σπάνια κληρονομική ανοσολογική ανεπάρκεια, με αυτοσωμικό 

υπολειπόμενο τρόπο κληρονόμησης. Οφείλεται στην έλλειψη της έκφρασης των 

MHCII γονιδίων τα οποία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 

ενεργοποίηση των CD4
+
 Τ λεμφοκυττάρων. Η έλλειψη των MHCII γονιδίων έχει ως 

αποτέλεσμα σοβαρή ανεπάρκεια της κυτταρικής και της χυμικής ανοσίας και οι 

ασθενείς είναι επιρρεπείς σε ιικές και βακτηριακές λοιμώξεις αλλά και σε λοιμώξεις 

από μύκητες και πρωτόζωα (13,14). Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ασθένειας 

περιλαμβάνουν κυρίως λοιμώξεις της γαστρεντερικής οδού, πνευμονία, βρογχίτιδα, 

σε προχωρημένα στάδια σηψαιμία αλλά και θάνατο σε πολύ μικρή ηλικία. Η 

ασθένεια αυτή αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο μελέτης της γονιδιακής ρύθμισης των 

A B 

Εικόνα 3.4. Α) Πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων με τα Τ λεμφοκύτταρα. Β) Τα μονοπάτια που ακολουθούν την 

ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων από τα τάξης Ι (γαλάζιο πλαίσιο) και από τα 

τάξης II (ροζ πλαίσιο).  
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MHCII γονιδίων διότι προκαλείται από μεταλλαγές των βασικών ρυθμιστών της 

έκφρασής τους. 

 Στην BLS, η συστατική αλλά και η επαγόμενη έκφραση των MHCII 

αντιγόνων καταργείται με αποτέλεσμα την έλλειψη των επιφανειακών MHCII μορίων 

από όλα τα ειδικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα αλλά και από κύτταρα που δεν 

προέρχονται από τον μυελό των οστών, όπως τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα και τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Το ίδιο συμβαίνει και μετά από επαγωγή με κυτοκίνες όπως 

IFN-γ (13).  

 Ο συνολικός αριθμός των Τ και Β λεμφοκυττάρων που κυκλοφορούν στο 

αίμα είναι φυσιολογικός αλλά ο αριθμός των CD4
+
 T λεμφοκυττάρων είναι 

σημαντικά μειωμένος. Η μείωση αυτή ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Τα ελάχιστα 

CD4
+
 T λεμφοκύτταρα δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες ανωμαλίες στο ρεπερτόριο 

του TCR υποδοχέα τους και δρουν φυσιολογικά. Η παρουσία αυτών των Τ 

λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που δεν μπορούν να εκφράσουν MHCII γονίδια 

παραμένει ένα παράδοξο εφόσον δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί εναλλακτικοί τρόποι 

θετικής επιλογής των CD4
+
 T λεμφοκυττάρων ή κάποια υποτυπώδη έκφραση των 

MHCII γονιδίων στον θύμο (15).   

Χαρτογράφηση του γενετικού τόπου που προκαλεί το σύνδρομο των γυμνών 

λεμφοκυττάρων δεν δίνει την περιοχή 6q21 όπου βρίσκονται τα MHCII γονίδια αλλά 

περιοχές σε τέσσερα διαφορετικά χρωμοσώματα, το 1, 13, 16 και 19. Έτσι, 

διαπιστώθηκε ότι οι μεταλλαγές που προκαλούν τη νόσο δεν γίνονται στο γενετικό 

τόπο των MHCII γονιδίων αλλά σε τέσσερις διαφορετικούς γενετικούς τόπους που 

κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες απαραίτητους για την έκφραση των MHCII 

Ομάδα συμπληρωματικότητας BLS A B C D 
Κυτταρική σειρά από ασθενείς BLS-2, BCH BLS-1, Ra SJO, Ro DA, ABI 

Πρωτότυπο in vitro μετάλλαγμα RJ2.2.5 Κανένα G1B 6.1.6 

Έκφραση MHCΙΙ Όχι  Όχι  Όχι  Όχι  

Ενεργότητα υποκινητή των MHCΙΙ Όχι  Όχι  Όχι  Όχι  

Πρόσδεση του RFX συμπλόκου Ναι  Όχι  Όχι  Όχι  

Κάλυψη υποκινητή in vivo Ναι  Όχι  Όχι  Όχι  

Υπεύθυνο γονίδιο για τη νόσο MHC2TA RFXANK RFX5 RFXAP 

Χρωμοσωμική θέση 16p13 19p12 1q21.1-1.3 13q14 

Πρωτεΐνη  CIITA RFXANK RFX5 RFXAP 

Μήκος πρωτεϊνών (σε αμινοξέα) 1130 269 616 272 

Μοριακό βάρος πρωτεϊνών 130 kD 33 kD 75 kD 36 kD 

Αριθμός μεταλλαγών στην BLS 5 7 5 3 

Πίνακας 3.1. Γενετική, βιοχημική και μοριακή ετερογένεια στην BLS. 
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γονιδίων. Η γενετική αυτή ετερογένεια της νόσου κατατάσσει τους ασθενείς σε 

τέσσερις ομάδες συμπληρωματικότητας A-D (Πίνακας 3.1).  

Ακόμη πολλές κυτταρικές σειρές με έλλειψη έκφρασης των MHCII γονιδίων 

προέκυψαν από τις ομάδες αυτές και αποτελούν σήμερα χρήσιμα εργαλεία για την 

πειραματική μελέτη των γονιδίων αυτών.  

 

3.4. Η ρύθμιση της μεταγραφής των MHCII γονιδίων 

3.4.1. Τα ρυθμιστικά στοιχεία των MHCΙΙ γονιδίων  

Η έκφραση των γονιδίων της περιοχής MHCII ρυθμίζεται μεταγραφικά μέσω 

μιας συντηρημένης ρυθμιστικής περιοχής που είναι τοποθετημένη μέσα στις 150-300 

bp πάνω από τη θέση έναρξης της μεταγραφής κάθε τάξης II γονιδίου. Η περιοχή 

αυτή του υποκινητή περιέχει τέσσερα ρυθμιστικά στοιχεία, το W/S, το X1, το X2 και 

το Y κουτί. Τα κουτιά αυτά είναι πολύ καλά συντηρημένα όσον αφορά την 

κατεύθυνση αλλά και τα διαστήματα τους ώστε να λειτουργούν σαν μια ρυθμιστική 

μονάδα. Τα MHCΙ γονίδια έχουν αρκετά όμοια ρυθμιστικά στοιχεία με τα MHCII, 

έχοντας επιπλέον και ISRE (interferon regulatory response element) και θέσεις 

πρόσδεσης του NF-κΒ που τους παρέχει τη συστατική τους έκφραση (16), (Εικόνα 

3.5). 

Εκτός από την ρυθμιστική περιοχή κοντά στον υποκινητή, υπάρχουν και άλλα 

λειτουργικά στοιχεία κατά μήκος του γενετικού τόπου των MHCII γονιδίων που 

περιέχουν το X μοτίβο και ονομάζονται XL (X box-like) ρυθμιστικές περιοχές (17). 

Έχει δειχθεί ότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές γίνεται στρατολόγηση ρυθμιστικών 

παραγόντων και μπορεί να έχουν μεταγραφική ενεργότητα (17). Η πιο καλά 

χαρακτηρισμένη ρυθμιστική περιοχή είναι η XL4 που βρίσκεται περίπου 2.3 Kb από 

τη θέση έναρξης της μεταγραφής του DRA γονιδίου και περιλαμβάνει στοιχεία 

Εικόνα 3.5. Συγκριτική απεικόνιση των ρυθμιστικών στοιχείων στους 

υποκινητές των MHCII και των MHCΙ γονιδίων. 
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πανομοιότυπα με αυτά του υποκινητή αλλά ανεστραμμένα (συμβολίζονται ως S’, X’, 

X2’ και Y’). Η περιοχή αυτή λειτουργεί ως LCR (Locus Control Region) και υπάρχει 

επίσης και στον ποντικό με μεγάλη ομολογία (Εικόνα 3.6). Επίσης, στρατολογεί 

ρυθμιστικούς παράγοντες προκαλώντας υπερακετυλίωση της περιοχής, 

στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής και παραγωγή εξωγονιδιακών μεταγράφων 

εκατέρωθεν της ρυθμιστικής 

περιοχής (7). Τέλος, έχει 

δειχθεί ότι το LCR/XL4 

έρχεται σε γειτνίαση με τον 

υποκινητή του DRA 

γονιδίου, δημιουργώντας 

μία θηλιά που εμπλέκεται 

στην ρύθμιση της έκφραση 

του γονιδίου (17).   

 

3.4.2. Οι μεταγραφικοί παράγοντες που προσδένονται στα ρυθμιστικά στοιχεία 

των MHCΙΙ γονιδίων 

Τα ρυθμιστικά στοιχεία των υποκινητών των MHCII καλύπτονται διαρκώς 

από τους μεταγραφικούς παράγοντες που τα αναγνωρίζουν σε όλους τους 

κυτταρικούς τύπους. Τρεις από τις τέσσερις πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν από το 

σύνδρομο των γυμνών λεμφοκυττάρων και αποτελούν τις ομάδες 

συμπληρωματικότητας B, C και D συνιστούν το RFX (regulator factor X) σύμπλοκο 

(RFXANK, RFX5 και RXFAP). Είναι ένα τριμερές σύμπλοκο που συνδέεται στο X1 

κουτί, που αποτελεί τμήμα του Χ κουτιού στους υποκινητές των MHCII γονιδίων. 

Είναι μέλη της ίδιας οικογένειας με κοινό χαρακτηριστικό την RFX περιοχή 

πρόσδεσης στο DNA (18). To RFX σύμπλοκο αλληλεπιδρά με το NFY σύμπλοκο 

μέσω του RFX5 (15), αλλά και με τον CIITA (class II transactivator) μέσω 

επαναλήψεων αγκυρίνης που υπάρχουν στον RFXANK (19).  

 Ο παράγοντας CREB (cyclic AMP response element binding protein) σαν 

ομοδιμερές συνδέεται στο Χ2 κουτί που αποτελεί το δεύτερο τμήμα του Χ κουτιού 

(20). Ο παράγοντας αυτός στρατολογείται σε αλληλουχίες απόκρισης σε cAMP 

(cAMP responsive elements, CRE) και αλληλεπιδρά με τον CIITA και το RFX 

σύμπλοκο (21). Το RFX σύμπλοκο και ο CREB συνδέονται στο Χ κουτί συνεργατικά 

(22).  

Εικόνα 3.6. Συγκριτική απεικόνιση του LCR στον 

άνθρωπο και στον ποντικό (7). 
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Στη συνέχεια στο Υ κουτί συνδέεται ένα τρίτο σύμπλοκο, το τριμερές NFY 

(NFYA, NFYB και NFYC). Το Υ κουτί είναι ένα ανεστραμμένο CCAAT κουτί 

χαρακτηριστικό για τη πρόσδεση του NFY, μορίου που είναι συντηρημένο από τον 

σακχαρομύκητα ως τον άνθρωπο (23). Η πρόσδεση του NFY συμπλόκου γίνεται 

συνεργατικά με το RFX σύμπλοκο μέσω του RFX5 (24).  

Τέλος, υπάρχει και το S κουτί που βρίσκεται μόλις 16 bp από το Χ κουτί. Δεν 

είναι ακόμα γνωστό αν συνδέεται κάποιος παράγοντας σε αυτό, αν και προτάθηκε 

από μια ομάδα ότι προσδένεται και εκεί το σύμπλοκο RFX (25). Δεν είναι ξεκάθαρη 

ακόμα η λειτουργία του αλλά φαίνεται να είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη θέση του 

από το Χ κουτί ενώ μετατόπιση του 1-2 bp είναι καταστροφική για την 

στρατολόγηση του CIITA και την ενεργότητα του υποκινητή (26).  

Όλοι οι παραπάνω μεταγραφικοί παράγοντες δρουν συνεργατικά για την 

δημιουργία ενός νουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου που σχηματίζεται στους υποκινητές 

των MHCII γονιδίων και χαρακτηρίζεται ως ενισχυόσωμα (MCE) των τάξης ΙΙ 

γονιδίων (MHCII enhanceosome) (27). Πυρήνας αυτού του νουκλεοπρωτεϊνικού 

συμπλόκου φαίνεται να είναι το RFX σύμπλοκο το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

σταθεροποίηση του ενισχυοσώματος (15). Οι παράγοντες του ενισχυοσώματος 

εκφράζονται συστατικά σε όλους τους κυτταρικούς τύπους και καταλαμβάνουν τους 

υποκινητές των MHCII γονιδίων σχηματίζοντας το ενισχυόσωμα. Ο σχηματισμός 

αυτός είναι απαραίτητος για τη μεταγραφή, αλλά δεν είναι ικανός να την επάγει από 

μόνος του αφού ο βασικός ρυθμιστής των MHCII γονιδίων είναι ο CIITA (Class II 

Transactivator). 

 

3.4.3. Ο κύριος ρυθμιστής των MHCΙΙ γονιδίων, ο CIITA (Class II 

Transactivator) 

 O CIITA είναι μία πρωτεΐνη 1130 αα που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά 

μέσω της ομάδας συμπληρωματικότητας Α του συνδρόμου των γυμνών 

λεμφοκυττάρων (BLS) και είναι η πρωτεΐνη που λείπει από την κυτταρική σειρά 

RJ2.2.5 (28). Λειτουργεί ως συν-ενεργοποιητής χωρίς να προσδένεται στο DNA και 

προκαλεί μια σειρά γεγονότων που σηματοδοτούν την έναρξη της μεταγραφής. 

 Η πρωτοταγής δομή του μορίου περιλαμβάνει μια (Ν)-αμινοτελική περιοχή 

πλούσια σε όξινα αμινοξέα, τρεις περιοχές πλούσιες σε προλίνη, σερίνη και θρεονίνη, 

μια κεντρική περιοχή πρόσδεσης GTP και μια (C)-καρβοξυτελική περιοχή που 

περιέχει επαναλήψεις λευκινών (LRRs). Ο συνδυασμός μιας κεντρικής περιοχής 
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σύνδεσης νουκλεοτιδίου με μία καρβοξυτελική LRR είναι χαρακτηριστικό της NOD 

οικογένειας πρωτεϊνών (nucleotide oligomerization domain) γνωστή ως οικογένεια 

πρωτεϊνών CATERPILLER (29). Το αμινοτελικό άκρο περιέχει περιοχές 

ενεργοποίησης της μεταγραφής μέσω αλληλεπιδράσεων άλλων πρωτεϊνών όπως 

παράγοντες της γενικής μεταγραφικής μηχανής, ένζυμα αναδιαμόρφωσης της 

χρωματίνης και άλλους συνενεργοποιητές. Η καρβοξυτελική περιοχή είναι υπεύθυνη 

για τον σχηματισμό του μορίου, για την εισαγωγή του στον πυρήνα και τη 

στρατολόγηση του ενισχυοσώματος (30). O πυρηνικός εντοπισμός ελέγχεται από τρία 

σήματα πυρηνικού εντοπισμού (NLS, Nuclear Localization Signal) για την είσοδο 

στον πυρήνα και τρία σήματα εξόδου (NES, Nuclear Export Signal) για την έξοδο 

από τον πυρήνα (31).   

 Η λειτουργία του CIITA ρυθμίζεται μέσω μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων. Φωσφορυλίωση των συγκεκριμένων καταλοίπων αυξάνει τον 

ολιγομερισμό του, την αλληλεπίδραση του με άλλους παράγοντες και την ικανότητα 

του να ενεργοποιεί τους υποκινητές των MHCII γονιδίων (32), ενώ φωσφορυλίωση 

άλλων καταλοίπων μειώνει την λειτουργικότητα του. Επίσης, ακετυλίωση του 

ρυθμίζει την είσοδο και την έξοδο του από τον πυρήνα (33), ενώ ουβικουιτινιλίωση 

του αυξάνει την ικανότητα ενεργοποίησης των MHCII γονιδίων (34). 

Σε αντίθεση με τους παράγοντες του ενισχυοσώματος που εκφράζονται 

συστατικά σε όλους στους κυτταρικούς τύπους ανεξάρτητα από την έκφραση ή μη 

των MHCII γονιδίων, η έκφραση του CIITA ελέγχεται αυστηρά. Το γονίδιο που 

εκφράζει τον CIITA, ονομάζεται MHCIITA στον άνθρωπο και βρίσκεται στην 

περιοχή AIR1 (activator of immune-response gene Ir1 locus) που καθορίζει απόλυτα 

το που, ποτέ και σε τι επίπεδα θα εκφραστούν τα MHCII γονίδια (15). Το γονίδιο του 

CIITA ρυθμίζεται από μία περιοχή που περιέχει τέσσερις υποκινητές (pI-pIV) (35). 

Τρεις από τους υποκινητές αυτούς (η λειτουργία του pII δεν είναι γνωστή) επάγουν 

Εικόνα 3.7. Οι επικράτειες του CIITA και οι περιοχές αλληλεπίδρασής του με 

άλλες πρωτεΐνες. Απεικονίζεται ο CIITA τύπου Ι που περιέχει επιπλέον την 

επικράτεια CARD σε σχέση με τις άλλες δύο ισομορφές.    
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Εικόνα 3.8. Η ρύθμιση του MHCIITA γονιδίου από τρείς διαφορετικούς 

υποκινητές (3). 

 

τον σχηματισμό  τριών διαφορετικών μεταγράφων, που διαφέρουν στο 5’ άκρο τους 

λόγω διαφορετικής έναρξης της μεταγραφής. Αν οι διαφορετικές ισομορφές του 

CIITA έχουν διαφορετικές λειτουργίες δεν είναι ακόμα γνωστό. Ο υποκινητής pI 

είναι ειδικός για τη μυελική σειρά και επάγει την έκφραση του CIITA στα δενδριτικά 

και στα επαγόμενα από IFN-γ μακροφάγα. Η λειτουργία του pII δεν έχει 

ταυτοποιηθεί ακόμα. Ο pIII είναι ειδικός για την λεμφική σειρά κυττάρων και επάγει 

τον CIITA στα Β λεμφοκύτταρα και στα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. Ο 

υποκινητής pIV επάγει την έκφραση στα επιθηλιακά κύτταρα του θύμου και σε 

κύτταρα που δεν έχουν αιμοποιητική προέλευση και επάγονται από IFN-γ (Εικόνα 

3.8).  

  

Η επαγωγή του CIITA από IFN-γ είναι το βασικότερο μονοπάτι έκφρασης του 

βασικού ρυθμιστή των MHCII. Συνοπτικά, η πρόσδεση της IFN-γ στον υποδοχέα της 

προκαλεί την ενεργοποίηση των JAK1 (Janus kinase 1) και JAK2 που οδηγεί στην 

φωσφωρυλίωση, στον διμερισμό και την εισαγωγή του STAT1 (Signal transducer and 

activator of transcription 1) στον πυρήνα. O STAT1 προσδένεται σε συγκεκριμένες 

θέσεις πάνω στο γονιδίωμα στις θέσεις GAS (Gamma activating sequence). Ένα 

τέτοιο στοιχείο υπάρχει και στον υποκινητή pIV του CIITA και μετά από πρόσδεση 

του STAT1 και του IRF1 επάγεται η έκφραση του (3). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ρύθμιση του CIITA γονιδίου είναι πολύ πιο 

περίπλοκη και διαμεσολαβείται από μια σειρά πέντε απομακρυσμένων ενισχυτών 

κατά μήκος του CIITA γενετικού τόπου (36). Στα σημεία αυτά προσδένεται ο 

παράγοντας BRG1, ένας παράγοντας αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης. Μετά από 
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επαγωγή με IFNγ σταθεροποιούνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενισχυτών 

αυτών και συνεπώς του pIV (διαφορετικά είναι αδύναμες και παροδικές), 

δημιουργώντας μια τρισδιάστατη χρωματινική δομή όλου του γενετικού τόπου 

προκειμένου να εκφραστεί ο CIITA (Εικόνα 3.9) (37).   

Τα κλασσικά και μη-κλασσικά MHCII γονίδια καθώς και το γονίδιο Ii είναι 

στόχοι του CIITA. Έχουν προταθεί και άλλοι υποθετικοί στόχοι αλλά η ειδικότητα 

του μορίου για την ρύθμιση των MHCII γονιδίων το καθιστά τον κύριο ρυθμιστή 

τους.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Η ενεργοποίηση της μεταγραφής των MHCII γονιδίων 

Παρ’ όλο που o CIITA δεν συνδέεται άμεσα στο DNA αποτελεί τον κύριο 

ρυθμιστή των γονιδίων αυτών συντονίζοντας πολλαπλά γεγονότα που είναι 

απαραίτητα για τη μεταγραφή τους. Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που 

προωθούν την μεταγραφή μέσω του CIITA και συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω. 

Αρχικά, ο σχηματισμός του ενισχυοσώματος προκαλεί τη στρατολόγηση και 

τη πρόσδεση του CIITA στους υποκινητές των MHCII γονιδίων (Εικόνα 3.10). 

Αλληλεπιδρά με διάφορους παράγοντες του ενισχυοσώματος και σταθεροποιεί 

περαιτέρω το νουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο. Ακόμη, ο CIITA στρατολογεί 

μεταγραφικούς παράγοντες που αποτελούν μέρος της βασικής μεταγραφικής 

μηχανής, όπως TBP, TAFII32, TAFII70, TIIH και P-TEFb (38-40). Αυτοί βοηθούν 

στο σχηματισμό του προ-εναρκτήριου συμπλόκου της μεταγραφής.  

Επίσης, συνδέεται και με μέλη της οικογένειας των ακετυλοτρανσφερασών 

των ιστονών (HAT) που επιτρέπουν τον σχηματισμό μιας πιο ανοιχτής δομής της 

χρωματίνης και διευκολύνουν τη μεταγραφή. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο CBP/p300  

Εικόνα 3.9. Ο γετικός τόπος του CIITA και οι υποκινητές του. Με γαλάζιο 

φαίνεται το γονίδιο του CIITA ενώ με πορτοκαλί οι απομακρυσμένοι 

ενισχυτές του. Η αρίθμηση είναι σε Kb σε σχέση με τον υποκινητή pIV. 



22 

 

(41,42), ο PCAF (P300/CBP-associated factor) (33) και ο GCN5 (43). Έχει 

καταγραφεί και η ενδογενής ικανότητα του CIITA ως ακετυλάσης των ιστονών. 

Ακόμη αλληλεπιδρά με παράγοντες όπως ο SRC-1 (steroid receptor coactivator-1) 

(44), παράγοντες αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης, όπως ο BRG1 (45) αλλά και με 

απακετυλάσες ιστονών (HDAC1) που προωθούν τη μείωση της έκφρασης (46). 

Στρατολογεί και μεθυλοτρανσφεράσες (HMT) στους υποκινητές των MHCII 

γονιδίων όπως τη CARM1 (co-activator –associated arginine-methyltransferase 1) 

οδηγώντας στη μεθυλίωση της αργινίνης 17 στην ιστόνη Η3 (47).  

 

3.4.5. Ρύθμιση της έκφρασης των MHCII γονιδίων μέσω χρωματινικών 

αλληλεπιδράσεων 

Όπως είναι ήδη εμφανές η πολυπλοκότητα της ρύθμισης των MHCII 

γονιδίων είναι πολύ μεγάλη και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μελετάται και στην 

τρίτη διάσταση της στον χώρο. Η τρισδιάστατη δομή της χρωματίνης επηρεάζει την 

έκφραση των γονιδίων και το αντίστροφο αφού είναι πλέον γνωστό ότι 

απομακρυσμένες περιοχές του ίδιου χρωμοσώματος ή και διαφορετικών 

χρωμοσωμάτων μπορεί να έρχονται πολύ κοντά μεταξύ τους στο χώρο και να 

αλληλεπιδρούν (48,49). Ακόμη είναι γνωστό ότι η χρωματίνη σε μεσοφασικούς 

πυρήνες  των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών είναι οργανωμένη σε επικράτειες 

(50).  

Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι η απομακρυσμένη περιοχή LCR/XL4, 

περίπου 2Kb ανοδικά του DRA γονιδίου, μπορεί να έρχεται σε γειτνίαση με τον 

υποκινητή του γονιδίου προκειμένου να γίνει η ρύθμιση του (17). Η χρωματινική 

αυτή διαμόρφωση πραγματοποιείται με τη βοήθεια παραγόντων του ενισχυοσώματος 

το οποίο σχηματίζεται και στις δύο αυτές περιοχές (7). Νεότερες μελέτες έδειξαν ότι 

Εικόνα 3.10. Το ενισχυόσωμα των MHCII με μερικούς 

συνενεργοποιητές της μεταγραφής.  
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με τη βοήθεια ενός παράγοντα χρωματινικής αρχιτεκτονικής, που αρχικά είχε 

χαρακτηριστεί ως μονωτής, ο CTCF, δημιουργούνται και άλλες χρωματινικές 

αλληλεπιδράσεις μέσα στον MHCII γενετικό τόπο. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε μια άλλη ρυθμιστική περιοχή, την XL9 και τους 

υποκινητές δυο κλασσικών MHCII γονιδίων του DRB1 και του DQA1. Επίσης, οι 

αλληλεπιδράσεις είναι επαγόμενες και εξαρτώνται από την ενεργότητα του CIITA, 

τον RFX5 και τον CTCF  (51). 

Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι παρόμοιες χρωματινικές αλληλεπιδράσεις 

εκτείνονται σε όλο το γενετικό τόπο των MHCII γονιδίων. Δέκα θέσης πρόσδεσης 

του CTCF βρέθηκαν να χωρίζουν των γενετικό τόπο σε επιμέρους περιοχές που 

πιθανότατα να αντανακλούν και τα σημεία που έγιναν εξελικτικά οι διπλασιασμοί 

των γονιδίων (8). Αλληλεπιδράσεις του CTCF είτε με τον εαυτό του, είτε με τον 

CIITA δημιουργούν ένα πολύπλοκο δίκτυο χρωματινικής αρχιτεκτονικής του 

γενετικού τόπου στο χώρο. Το δίκτυο αυτό μπορεί να βρίσκεται σε δυο καταστάσεις 

ανάλογα με την έκφραση του CIITA (Εικόνα 3.11). Καταστροφή του δικτύου αυτού 

προκαλεί απώλεια της έκφρασης των MHCII γονιδίων (8).                  

  

Η περιπλοκότητα της ρύθμισης των MHCII γονιδίων δεν σταματά στις 

χρωματινικές αλληλεπιδράσεις μέσα στα όρια του χρωμοσώματος. Μελέτες του 

εργαστηρίου μας έδειξαν ότι στα πλαίσια ενός μηχανισμού μνήμης, τα κύτταρα που 

Εικόνα 3.11. Το πολύπλοκο δίκτυο χρωματινικών 

αλληλεπιδράσεων του MHCII γενετικού τόπου (8).  
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έχουν την ικανότητα να επάγουν τα MHCII γονίδια μέσω κυτοκινών, έχουν την 

ικανότητα να ανταποκρίνονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα όταν έρθουν σε 

δεύτερη επαφή με το ερέθισμα (52). Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει την 

μετακίνηση του DRA γονιδίου κοντά σε ένα σωματίδιο PML (promyelocytic 

leukemia) μετά από επαγωγή με IFNγ, όπου και παραμένει ακόμα και μετά την λήξη 

της μεταγραφής. Αλληλεπίδραση της PML πρωτεΐνης με την MLL (mixed-lineage 

leukemia), μιας μεθυλοτρανσφεράσης, προκαλεί μια ανοιχτή κατάσταση χρωματίνης 

στον υποκινητή του DRA γονιδίου που χαρακτηρίζεται από την διμεθυλίωση της 

ιστόνης 3 στην λυσίνη 4. Συνεπώς, ενεργοποίηση του γονιδίου δημιουργεί 

χωροταξική και επιγενετική μνήμη στο κύτταρο για την αποτελεσματικότερη 

απόκριση του σε δεύτερη επαφή με το ίδιο ερέθισμα (52).    

 

3.5. Μίτωση 

 Ακόμα λιγότερες είναι η αναφορές για την ρύθμιση των γονιδίων όταν 

εμπλέκεται και η τέταρτη διάσταση, αυτή του χρόνου. Η διάσταση του χρόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο μπορεί να εννοηθεί βραχυπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια ενός 

κυτταρικού κύκλου ή μακροπρόθεσμα κατά την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του 

κυττάρου. Ελάχιστα είναι γνωστά σήμερα για την ρύθμιση των γονιδίων κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και συγκεκριμένα κατά τη μίτωση (Εικόνα 3.12).   

Κατά τη διάρκεια της μίτωσης, οι μεσοφασικές χρωματινικές ίνες 

συμπυκνώνονται σε ανώτερες δομές 

μέχρι την τελική σύσταση των 

χρωμοσωμάτων. Η οργάνωση αυτή 

των μιτωτικών χρωμοσωμάτων  τους 

προσδίδει μηχανική αντοχή και 

μειώνει το μέγεθος τους ούτως ώστε 

να μεταφερθούν αποτελεσματικά 

στους αντιδιαμετρικούς πόλους της 

μιτωτικής ατράκτου του υπό 

διαίρεση κυττάρου. Επίσης, η 

διαδικασία της συμπύκνωσης είναι απαραίτητη για τον επιτυχημένο διαχωρισμό των 

χρωμοσωμάτων διότι σε διαφορετική περίπτωση το κύτταρο θα οδηγηθεί σε 

ανευπλοειδία και στη συνέχεια είτε σε καρκίνο είτε σε κυτταρικό θάνατο.   

Εικόνα 3.12. Ο κύτταρικός κύκλος και τα 

σημαντικότερα σύμπλοκα κινασών- 

κυκλινών. 
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Καθοριστικό ρόλο στη συμπύκνωση των μιτωτικών χρωμοσωμάτων παίζουν 

δυο πολυ-πρωτεϊνικά σύμπλοκα η condensin I και η condensin II (53). Η condensin I 

αποτελείται από ένα ετεροδιμερές δομικών 

πρωτεϊνών SMC (structural maintenance of 

chromosomes) με δράση ATPάσης (CAP-

C/SMC4 και CAP-E/SMC2) και τρία μέλη 

ρυθμιστικών πρωτεϊνών (CAP-D2, CAP-G and 

CAP-H). Ενώ η condensin II αποτελείται από το 

ίδιο ζευγάρι δομικών πρωτεϊνών SMCs με την 

condensin I αλλά από διαφορετικές ρυθμιστικές 

υπομονάδες (CAP-D3, CAP-G2 και CAP-H2). 

 Απώλεια ειδικά του ενός ή του άλλου συμπλόκου προκαλεί διαφορετικά 

χαρακτηριστικά στην μορφολογία των μιτωτικών χρωμοσωμάτων, υποδηλώνοντας  

ότι συνεισφέρουν εξίσου σημαντικά στην διαδικασία της συμπύκνωσης (54). 

Ωστόσο, δρουν σε διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου: η condensin II 

συνδέεται στα χρωμοσώματα μέσα στον πυρήνα κατά την πρόφαση και δρα στα 

πρωταρχικά στάδια της συμπύκνωσης, ενώ η condensin I αποκτά πρόσβαση στη 

χρωματίνη μετά την κατάρρευση του πυρηνικού φακέλου κατά τη προμετάφαση και 

είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων (55,56). 

Επίσης, η αναλογία των δύο συμπλόκων φαίνεται να είναι καθοριστική για την 

μορφολογία των χρωμοσωμάτων (57). 

Τα σύμπλοκα των condensins με κατάλυση ATP εισάγουν θηλιές στο DNA 

προκαλώντας θετική υπερελίκωση των αλυσίδων (58). Η ρύθμιση των δύο 

συμπλόκων πραγματοποιείται με φωσφορυλίωση των υπομονάδων τους από 

μιτωτικές κινάσες, όπως η Cdc2 και η Aurora B (59-61), αλλά και από πολλούς 

ακόμα ρυθμιστές, όπως η φωσφατάση σερίνης/θρεονίνης PP2A (2).    

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα δύο σύμπλοκα συνεισφέρουν σε μια 

πληθώρα λειτουργιών και κατά την μεσόφαση, όπως την γονιδιακή ρύθμιση, τον 

ανασυνδιασμό και την επιδιόρθωση. Πολλές από τις λειτουργίες αυτές είναι κυτταρο- 

ή ιστο- ειδικές και σχετίζονται με ασθένειες του ανθρώπου (62).  

  

Εικόνα 3.13. Oι υπομονάδες των 

συμπλόκων της condensin I και 

condensin II (2). 
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3.6. Σήμανση των γονιδίων κατά τη μίτωση 

Στη μίτωση παρατηρείται αναστολή την μεταγραφικής μηχανής (63) η οποία 

προκαλείται από την συμπύκνωση της χρωματίνης και την απομάκρυνση των 

προσδεδεμένων μεταγραφικών παραγόντων (64,65). Οι αλλαγές αυτές είναι 

αναστρέψιμες μετά την έξοδο του κυττάρου από τη μίτωση και συγκεκριμένα κατά 

την τελόφαση όπου παρατηρείται στρατολόγηση των παραγόντων, σχηματισμός του 

πυρήνα και ανάκτηση των λειτουργιών (66).    

Παρ’ όλα αυτά για να διατηρηθεί ο φαινότυπος του κάθε διαφοροποιημένου 

κυττάρου, θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμός ώστε το κύτταρο να γνωρίζει ποια 

γονίδια ήταν ενεργοποιημένα πριν τη κυτταρική διαίρεση και να διατηρήσει το 

πρότυπο έκφρασης τους και στα θυγατρικά κύτταρα που θα προκύψουν. Οι πρώτες 

παρατηρήσεις έδειξαν ότι συγκεκριμένες θέσεις στη χρωματίνη διατηρούν την 

υπερευαισθησία τους σε νουκλεάσες και χημικούς μάρτυρες κατά τη συμπύκνωση 

της χρωματίνης, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της μίτωσης (67-69). Έτσι, προτάθηκε 

ο μηχανισμός της σήμανσης των ενεργών γονιδίων (gene bookmarking) ως το μέσο 

για να διατηρήσει το κύτταρο την ταυτότητα του (70). Η γονιδιακή σήμανση, η 

μεθυλίωση του DNA, οι τροποποιήσεις των ιστονών, η τοποθέτηση των 

νουκλεοσωμάτων αλλά και τα micro-RNAs συνιστούν μια νέα ιδέα της 

«αρχιτεκτονικής επιγενετικής» όπου το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω 

επιγενετικών μηχανισμών καθιστά ικανό το κύτταρο να μεταφέρει πληροφορίες για 

την ρύθμιση των γονιδίων του στις επόμενες γενιές (1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 3.14. Μηχανισμοί αρχιτεκτονικής επιγενετικής (1). 
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3.7. Μηχανισμοί γονιδιακής σήμανσης κατά τη μίτωση 

3.7.1. Σήμανση του γονιδίου μέσω τροποποιήσεων των ιστονών 

Ο πρώτος μηχανισμός προτείνει τη σήμανση των γονιδίων μέσω 

τροποποιήσεων των ιστονών. Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις 

των ιστονών είναι βασικοί ρυθμιστές της δομής της χρωματίνης. Έτσι, προτάθηκε ότι 

τροποποιήσεις τους σε περιοχές που αντιστοιχούν σε ενεργοποιημένα γονίδια 

μπορούν να λειτουργήσουν σαν μνήμη για το κύτταρο (71). Μελέτες έδειξαν ότι οι 

περιοχές των ενεργοποιημένων γονιδίων συνδέονται με συγκεκριμένες τροποποιήσεις 

ιστονών, όπως υπερακετυλίωση της Η3 και Η4, τρι- και διμεθυλίωση της λυσίνης 4 

της Η3 και διμεθυλίωση της λυσίνης 79 της Η3, οι οποίες διατηρούνται κατά τη 

μίτωση (72,73). Οι τροποποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται από τα ειδικά ένζυμα 

τροποποίησης ιστονών που στρατολογούνται είτε από μεταγραφικούς παράγοντες 

που ήταν συνδεδεμένοι στις θέσεις αυτές είτε από το σύμπλοκο της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ. 

 

3.7.2. Σήμανση του γονιδίου μέσω παραλλαγής των ιστονών  

Άλλες μελέτες προτείνουν ένα δεύτερο μηχανισμό σήμανσης κατά τον οποίο 

οι περιοχές των ενεργοποιημένων γονιδίων φαίνεται να βρίσκονται σε 

νουκλεοσώματα που περιέχουν μια παραλλαγή της Η3, την Η3.3. Η ιστόνη αυτή σε 

συνδυασμό με ακετυλίωση και μεθυλίωση της διατηρείται κατά τη μίτωση στα 

γονίδια αυτά (74). Τροποποίηση της χρωματίνης που σχετίζεται με έναρξη της 

μεταγραφής φαίνεται να ευθύνεται για τη τοποθέτηση της Η3.3 στο νουκλεόσωμα. 

Πειράματα μεταφοράς πυρήνων σε απύρηνα ζυγωτά ενισχύουν τον παραπάνω 

μηχανισμό δείχνοντας ότι η μεταγραφική μνήμη μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και 24 

κυτταρικές διαιρέσεις (75). Η έκφραση του MyoD γονιδίου σε κύτταρα μη-μυικής 

προέλευσης, μετά από τέτοια πειράματα, αντανακλά τη παρουσία μνήμης. Η H3.3 

στον υποκινητή του MyoD γονιδίου μόνο στα έμβρυα που διατηρούσαν μνήμη, 

καθώς και η μεθυλίωση της στην λυσίνη 4 δείχνουν πώς η επιγενετική μνήμη μπορεί 

να σταθεροποιήσει την γονιδιακή έκφραση στην φυσιολογική ανάπτυξη και 

πιθανότατα είναι εν μέρει ο λόγος του ανεπαρκή επαναπρογραματισμού μερικών 

μεταφερόμενων πυρήνων (76).     
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3.7.3. Σήμανση του γονιδίου μέσω της πρόσδεσης ενός γενικού μεταγραφικού 

παράγοντα  

Ένας τρίτος μηχανισμός γονιδιακής σήμανσης είναι η σήμανση του γονιδίου 

από τη πρόσδεση ενός γενικού παράγοντα. Αρκετές είναι οι μελέτες πού δείχνουν τον 

TFIID παράγοντα να σημαίνει ενεργά γονίδια κατά τη μίτωση. Ο μεταγραφικός 

παράγοντας TFIID ανήκει στη βασική μεταγραφική μηχανή των ευκαρυωτικών 

κυττάρων και αλληλεπιδρά με το ΤΑΤΑ κουτί στους υποκινητές των γονιδίων μέσω 

της TBP υπομονάδας του. Βιοχημικές και ανοσοϊστολογικές μελέτες έδειξαν ότι ένα 

μέρος του TFIID παραμένει στενά συνδεδεμένο με τα συμπυκνωμένα χρωμοσώματα 

κατά τη μίτωση (77). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα με μικροσκοπία 

φθορισμού του υποκυτταρικού εντοπισμού του TBP-GFP (78). Πειράματα 

ανοσοκατακρήμνισης της χρωματίνης έδειξαν ότι ο TFIID, σε συνδυασμό με τον 

TFIIB, βρίσκονται κατά τη μίτωση μόνο στους υποκινητές των γονιδίων που ήταν 

ενεργοποιημένα και όχι σε όσα δεν εκφράζονταν (79). Ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν 

τον TBP να στρατολογεί στην χρωματίνη την PP2A, μια φωσφατάση 

σερίνης/θρεονίνης, η οποία αποφωσφορυλιώνει την CAP-G υπομονάδα της 

condensin και αναστέλλει την συμπύκνωση του υποκινητή της ιστόνης 4 κατά τη 

μίτωση (80). Με τεχνικές ευρείας γονιδιωματικής κλίμακας έχει δειχτεί ο TBP να 

παραμένει προσδεδεμένος σε πολλά σημεία πάνω στα μιτωτικά χρωμοσώματα (80). 

Είναι πολύ πιθανό η πρόσδεση ενός παράγοντα της μεταγραφικής μηχανής να 

αποτελεί τον πυρήνα για τον ταχύτερο επανασχηματισμό της στα γονίδια αυτά 

(Εικόνα 3.15).    

 Άλλες μελέτες δείχνουν έναν παράγοντα αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης να 

εμπλέκεται στο μηχανισμό σήμανσης των γονιδίων, την πρωτεΐνη MLL (mixed 

lineage leukemia). Η MLL είναι μια H3K4 μεθυλοτρανσφεράση και βρέθηκε να 

παραμένει προσδεδεμένη στους υποκινητές γονιδίων των μιτωτικών χρωμοσωμάτων, 

τα οποία είχαν υψηλά επίπεδα μεταγραφής στην μεσόφαση (81). Επίσης, στρατολογεί 

Εικόνα 3.15. Γονιδιακή σήμανση μέσω πρόσδεσης του γενικού μεταγραφικού παράγοντα 

TBP (4). 
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παράγοντες όπως η Menin, RbBP5 και ASH2L στις θέσεις πρόσδεσης της. 

Πειράματα απώλειας της MLL έδειξαν ότι η παραμονή της στους υποκινητές 

επιταχύνει την έκφραση των γονιδίων αυτών μετά την έξοδο του κυττάρου από τη 

μίτωση (81). Τέλος, απώλεια της MLL δεν επηρεάζει την μεθυλίωση της H3K4 που 

υποδηλώνει ότι δεν απαιτείται η ενεργότητα της ως μεθυλοτρανφεράση στον 

μηχανισμό γονιδιακής σήμανσης κατά τη μίτωση (81). 

Ένα άλλο καλά χαρακτηρισμένο παράδειγμα είναι αυτό της πρόσδεσης του 

μεταγραφικού παράγοντα Brd4 στα μιτωτικά χρωμοσώματα. Στη μεσόφαση, ο Brd4 

παίζει σημαντικό ρόλο στην μεταγραφή γονιδίων μέσω της RNA πολυμεράσης ΙΙ, 

αλληλεπιδρώντας με τον pTEFb, ο οποίος φωσφορυλιώνει της σερίνη 2 της 

πολυμεράσης και προάγει την επιμήκυνση (82). Συνδέεται σε ακετυλιωμένες ουρές 

των ιστονών Η3 και Η4 με προτίμηση τις λυσίνες Κ9/Κ14 της Η3 και τη δι-

ακαετυλίωση της Κ5/Κ12 της Η4 (83). Κατά τη μίτωση, παραμένει προσδεδεμένος 

στα TSS πολλών γονιδίων που διατηρούν υψηλή ακετυλίωση στην Η3 και Η4. Τα 

γονίδια αυτά ανήκουν στα M/G1 γονίδια τα οποία πρόκειται να εκφραστούν στο 

τέλος της μίτωσης ή στην αρχή της επόμενη G1 φάσης του κυτταρικού κύκλου (84). 

Μια άλλη μελέτη με τη χρήση ενός μοντέλου οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο  

δείχνει ότι ο Brd4 παράγοντας στρατολογείται στην μιτωτική χρωματίνη 

αναγνωρίζοντας την H3K5ac και παίζει σημαντικό ρόλο στην αποσυμπύκνωση των 

περιοχών αυτών και την ταχύτερη ενεργοποίηση τους στην G1 φάση (85). 

 

3.7.4. Σήμανση του γονιδίου μέσω της πρόσδεσης ενός ειδικού μεταγραφικού 

παράγοντα. 

Ένας ακόμη μηχανισμός γονιδιακής σήμανσης που έχει προταθεί είναι η 

πρόσδεση ενός ειδικού για το γονίδιο μεταγραφικού παράγοντα (Εικόνα 3.16).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.16. Σήμανση ενός γονιδίου μέσω πρόσδεσης μεταγραφικού παράγοντα (1).  
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3.7.4.1. Κυτταρική απόκριση σε κατάσταση στρες 

Από τα πρώτα γονίδια που περιγράφηκαν να σημαίνονται στην μίτωση ήταν 

του hsp70. Το γονίδιο hsp70 επάγεται σε καταστάσεις στρες του κυττάρου, με τη 

βοήθεια του μεταγραφικού παράγοντα HSP1 που προσδένεται στις θέσεις HREs στον 

υποκινητή του γονιδίου (86). Οι θέσεις αυτές παρουσίαζαν υπερευαισθησία σε DNase 

Ι στα μιτωτικά κύτταρα και θεωρήθηκαν ως σημασμένες (64). Κατά τη μίτωση 

βρέθηκε ότι ένας άλλος μεταγραφικός παράγοντας, ο HSP2 στρατολογείται στον 

υποκινητή του γονιδίου, σουμολιώνεται και αλληλεπιδρά με την φωσφατάση PP2A η 

οποία αποσφωρυλιώνει της υπομονάδες της condensin με αποτέλεσμα να αποτρέψει 

τη συμπύκνωση της χρωματίνης στην περιοχή αυτή. Επίσης, πειράματα RNAi για τον 

HSP2 και επαγωγή θερμικού σοκ στα κύτταρα στην επόμενη G1 φάση του 

κυτταρικού κύκλου έδειξαν ότι μειώθηκε η ικανότητα των κυττάρων να επάγουν το 

γονίδιο hsp70, ενώ αυξήθηκε ο κυτταρικός θάνατος (87). 

 

3.7.4.2. Κυτταρική αύξηση και πολλαπλασιασμός  

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιτωτικής γονιδιακής σήμανσης για να 

εξυπηρετήσει το κύτταρο βασικές του λειτουργίες εμπλέκει την ρύθμιση των 

ριβοσωμικών RNA γονιδίων. Η ρύθμιση των γονιδίων αυτών γίνεται σε υποπεριοχές 

του πυρήνα, που λέγονται NORs (nucleolar organization regions) με τη βοήθεια της 

RNA πολυμεράσης Ι, του SL1 συμπλόκου και τον UBF παράγοντα. Και τα τρία αυτά 

συστατικά της μεταγραφής των rRNA γονιδίων παραμένουν κατά τη μίτωση, σε 

HeLa κύτταρα (88). Παρ’ όλα αυτά τα γονίδια δεν μπορούν να μεταγραφούν κατά τη 

μίτωση πιθανότατα λόγω της γενικότερης συμπύκνωσης της χρωματίνης, ή μετα-

μεταφραστικών τροποποιήσεων των παραγόντων ή λόγω έλλειψης βασικών 

ρυθμιστών. Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός της γονιδιακής σήμανσης προάγει 

την αύξηση του κυττάρου. 

 Ένα παράδειγμα σήμανσης που προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό είναι 

η ρύθμιση του c-myc γονιδίου κατά τη μίτωση. Το γονίδιο αυτό επάγεται αμέσως 

μετά το πέρας της μίτωσης. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρωτεΐνες που 

στρατολογούνται στο υποκινητή αυτό κατά τη μίτωση είναι η hnRNP (heterogenous 

nuclear ribonucleoprotein K) και η FBP (F-box binding protein) (89). Ένα ακόμα 

παράδειγμα της ίδιας κατηγορίας είναι το γονίδιο p21 που είναι αναστολέας των 

κυκλινο-εξαρτώμενων κινασών. Η σήμανση του γονιδίου αυτού γίνεται από τον 

μεταγραφικό παράγοντα Runx2 (runt-related transcription factor) ο οποίος έχει 
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δειχθεί να σημαίνει μια πληθώρα γονιδίων κατά τη μίτωση (90) και να έχει διττό 

ρόλο όπως θα περιγραφεί και παρακάτω.  

 

3.7.4.3. Διατήρηση του ιστο-ειδικού προτύπου γονιδιακής έκφρασης   

Ένας άλλος παράγοντας που έχε δειχθεί να παραμένει στις θέσεις πρόσδεσης 

του κατά τη μίτωση είναι ο GATA1. Ο ρόλος του GATA1 είναι να μεταβιβάζει το 

αιμοποιητικό πρότυπο γονιδιακής έκφρασης των κυττάρων στις επόμενες γενιές διότι 

ρυθμίζει σημαντικά ιστο-ειδικά γονίδια (91). Οι παράγοντες που συρρυθμίζουν τα 

γονίδια αυτά με τον GATA1, όπως FOG1 και ο TAL1 απομακρύνονται από τη 

μιτωτική χρωματίνη και επαναστρατολογούνται μετά την έξοδο του κυττάρου από τη 

μίτωση. Τα αιμοποιητικά γονίδια που σημαίνονται με αυτόν τον μηχανισμό 

ενεργοποιούνται πολύ γρηγορότερα στην επόμενη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου, 

σε αντίθεση με αυτά που ο GATA1 αποσυνδέεται (91). Ένας ακόμα ρυθμιστής των 

αιμοποιητικών γονιδίων είναι NFE2 που έχει επίσης δειχθεί ότι παραμένει 

προσδεδεμένος στον γενετικό τόπο της γλοβίνης κατά τη μίτωση και στρατολογεί τον 

CBP και τον παράγοντα TAFII130 για ταχύτερη ενεργοποίηση των γονιδίων στην 

επόμενη G1 φάση (92).  

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιτωτικής γονιδιακής σήμανσης για 

την διατήρηση του ιστο-ειδικού προτύπου έκφρασης αμέσως μετά την επιλογή του 

εμπλέκει την ρύθμιση των ριβοσωμικών RNA γονιδίων. Τα ριβοσώματα, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, προωθούν την κυτταρική αύξηση οπότε ένας βασικός μηχανισμός 

διαφοροποίησης του κυττάρου είναι η σίγηση τους. Τα μεσεγχυματικά εμβρυικά 

(MSCs) κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν με τα κατάλληλα ερεθίσματα σε 

οστεοβλάστες, μυοκύτταρα ή λιποκύτταρα. Όσο τα MSCs παραμένουν 

αδιαφοροποίητα ο μεταγραφικός παράγοντας MYC ρυθμίζει την ανάπτυξη και τον 

πολλαπλασιασμό τους συνδεδεμένος στα rRNA γονίδια. Μόλις τα κύτταρα αυτά 

δεχτούν σήμα διαφοροποίησης παράγονται οι βασικοί ιστο-ειδικοί ρυθμιστές, ο 

Runx2 αν το κύτταρο γίνει οστεοβλάστης, MyoD (myoblast determination protein) 

και myogenin αν το κύτταρο γίνει μυοβλάστης ή C/EBP (CAAT/enhancer binding 

protein) αν το κύτταρο γίνει λιποκύτταρο (Εικόνα 3.17) (ανασκόπηση από (9)). Στην 

μίτωση, οι πρωτεΐνες αυτές παραμένουν στις θέσεις πρόσδεσης τους στα rRNA 

γονίδια στα NORs και αλληλεπιδρούν με το σύμπλοκο της RNA πολυμεράσης Ι (93). 

Συνεπώς, οι μεταγραφικοί παράγοντες αυτοί που καθορίζουν την ταυτότητα του 

κυττάρου έχουν διττό ρόλο: προσδένονται στα rRNA γονίδια και αναστέλλουν την 
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έκφραση τους, οπότε σταματούν τη κυτταρική αύξηση και τον πολλαπλασιασμό ενώ 

παράλληλα προσδένονται σε γονίδια που θα προάγουν τη διαφοροποίηση του 

κυττάρου προς τον εκάστοτε φαινότυπο (93). Είναι φανερό ότι ο μηχανισμός 

γονιδιακής σήμανσης παίζει καθοριστικό ρόλο και στα πρώτα στάδια της 

διαφοροποίησης.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4.4. Γονιδιακή σήμανση σε ασθένειες  

 Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η απορρύθμιση του μηχανισμού της 

γονιδιακής σήμανσης παίζει σημαντικό ρόλο σε ασθένειες και η καλύτερη κατανόηση 

του μπορεί να έχει κλινικές εφαρμογές. Ένα παράδειγμα κλινικής σημασίας της 

γονιδιακής σήμανσης είναι η επανεργοποίηση του HNF1β (hepatocyte nuclear factor 

1β) σε περιπτώσεις επαναιμάτωσης της περιοχής μετά από ισχαιμία (94). Ο HNF1β 

έχει δειχθεί να ρυθμίζει νεφρικά γονίδια, η απαλοιφή των οποίων προγεννητικά 

προκαλεί τη νόσο των πολυκυστικών νεφρών (PKD, polycystic kidney disease) (95). 

Σε φυσιολογική κατάσταση τα κύτταρα αυτά δεν πολλαπλασιάζονται και η έκφραση 

των γονιδίων δεν χρειάζεται τον HNF1β, όταν όμως υπάρξει βλάβη τα κύτταρα 

καλούνται να πολλαπλασιαστούν και ο HNF1β παραμένει προσδεδεμένος στα 

μιτωτικά χρωμοσώματα για να επαναπρογραμματίσει τα γονίδια αυτά μόλις βγουν 

από τη μίτωση (94).    

 Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η υβριδική πρωτεΐνη AML1-ETO που 

προκαλεί λευχαιμία. Το υβρίδιο αυτό προκύπτει από την μετατόπιση τμήματος του 

χρωμοσώματος 8 που περιέχει την ETO στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης με την περιοχή 

πρόσδεσης στο DNA της AML1 (ή αλλιώς RUNX1) στο χρωμόσωμα 21. Η αγρίου 

Εικόνα 3.18. Γονιδιακή σήμανση για την διατήρηση του ιστο-ειδικού προτύπου 

γονιδιακής έκφρασης (9). 
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τύπου AML1 ή RUNX1 συνδέεται στα ριβοσωμικά γονίδια και αναστέλλει τη 

ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τον μυελικών προγονικών κυττάρων (96). Στην 

περίπτωση όμως της σήμανσης των ριβοσωμικών γονιδίων από την υβριδική 

πρωτεΐνη, η έκφραση των γονιδίων αυξάνεται με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων και την λευχαιμογέννεση (96).  

 Tέλος, σε αυτή τη κατηγορία θα μπορούσε να τοποθετηθεί και η MLL 

πρωτεΐνη, ο μηχανισμός της οποίας αναλύθηκε παραπάνω. Η υπερέκφραση της MLL 

και κατά συνέπεια των στόχων της έχει εμπλακεί σε λευχαιμίες. Παρ’ όλα αυτά δεν 

έχει γίνει ακόμα κάποια σύνδεση της γονιδιακής σήμανσης από την πρωτεΐνη MLL 

με τη νόσο.  
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Σκοπός της εργασίας  

 

 Όπως είναι φανερό η γονιδιακή σήμανση είναι μια σημαντική διαδικασία για 

το κύτταρο προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια γονίδια πρέπει να 

εκφραστούν στον επόμενο κυτταρικό κύκλο. Τα γονίδια αυτά μπορεί να εμπλέκονται 

σε πολλές διαδικασίες όπως την κυτταρική αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, τη 

διατήρηση της ταυτότητας του κυττάρου είτε σε αρχικά στάδια της διαφοροποίησης 

είτε αργότερα ή ακόμα να είναι γονίδια «ανάγκης» για καταστάσεις στρες. Οι 

μηχανισμοί σήμανσης είναι πολλοί και εμπλέκουν γενικούς και ειδικούς 

μεταγραφικούς παράγοντες, τροποποιήσεις ή διαφορετικούς τύπους ιστονών.  

 Πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου μας κατέδειξαν την κρισιμότητα 

επιγενετικών μηχανισμών «μνήμης» της έκφρασης των MHCΙΙ σε περίπτωση 

δεύτερης έκθεσης στο ίδιο ερέθισμα μέσω τροποποιήσεων των ιστονών αλλά και 

ενδο-πυρηνικής μετατόπισης του γενετικού τόπου κοντά σε ένα σωματίδιο PML. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την ύπαρξη μηχανισμών διατήρησης της 

γονιδιακής «ετοιμότητας για μεταγραφή» μεταξύ κυτταρικών διαιρέσεων. 

 Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την ρύθμιση της έκφρασης των 

MHCΙΙ γονιδίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και συγκεκριμένα κατά τη 

διάρκεια της μίτωσης. Μελετάται η ύπαρξη μηχανισμού σήμανσης των γονιδίων 

αυτών κατά τη μίτωση η οποία φαίνεται να είναι μείζονος σημασίας για τα Β 

λεμφοκύτταρα που εκφράζουν συστατικά τα γονίδια αυτά, προκειμένου να 

διατηρήσουν το ίδιο πρότυπο έκφρασης και στα θυγατρικά κύτταρα, ενεργοποιώντας 

τα στην επόμενη φάση του κυτταρικού κύκλου. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη 

των ίδιων γονιδίων σε διαφορετικό τύπο κυττάρων, όπως τα επιθηλιακά κύτταρα 

όπου δεν εκφράζονται συστατικά αλλά μπορούν να επαχθούν κάτω από ορισμένες 

συνθήκες. Μια τέτοια συγκριτική μελέτη θα βοηθούσε στην κατανόηση του 

μηχανισμού της γονιδιακής σήμανσης και θα προσέθετε νέα πληροφορία για την 

ρύθμιση των απαραίτητων για το ανοσοποιητικό σύστημα γονιδίων, των MHCII. 

Τέλος, σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να προσφέρει νέες βάσεις για κλινικές 

εφαρμογές σε νοσήματα που σχετίζονται με ανοσολογικές ανεπάρκειες.      
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4.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
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4.1. ΥΛΙΚΑ 

 

4.1.1. Κλωνοποίηση και χειρισμός νουκλεïκών οξέων 

Τα ένζυμα περιορισμού καθώς επίσης και τα ένζυμα συγκόλλησης (T4 DNA 

ligase) και πολυμερισμού των νουκλεïκών οξέων (Taq polymerase) προέρχονται από 

την εταιρία Minotech. Από την ίδια εταιρία προέρχονται και τα αντίστοιχα διαλύματα 

για τη βέλτιστη λειτουργία των ενζύμων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η πολυμεράση 

Phusion της Finnzymes (Cat# F-530S) και η KAPA HiFi HotStart (ΚΚ2602) για PCR 

προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για κλωνοποιήσεις και η Shrimp Alkaline 

Phosphatase (SAP) της Promega Cat# M8201 για αποφωσφορυλίωση του φορέα. 

Για τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκαν κολώνες 

NucleoBond (740410.100) ενώ για τον καθαρισμό τμημάτων DNA το NoucleoSpin 

(740609.50) της εταιρείας Macherey-Nagel. Οι αλληλουχήσεις των 

ανασυνδυασμένων μορίων έγιναν στο εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΤΕ. 

 

4.1.2. Κυτταρικές σειρές 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Raji, RJ2.2.5, SJO, HeLa. 

Τα Raji είναι Β λεμφοβλαστοειδή κύτταρα που προέρχονται από λέμφωμα 

Burkitt (CCL-86 ATCC) και υπερεκφράζουν το c-Myc ογκογονίδιο είτε μέσω 

μετατόπισης του γονιδίου, θέτοντας το υπό των έλεγχο ενός ενισχυτή 

ανοσοσφαιρινών (97) είτε μέσω προβληματικής αποικοδόμησης του mRNA του (98). 

Τα R.J.2.2.5 είναι Β λεμφοβλαστοειδή κύτταρα που προέρχονται από τα Raji 

έπειτα από μεταλλαξογέννεση με ακτινοβολία γ. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν 

εκφράζουν MHCII γονίδια καθώς δεν υπάρχει λειτουργικός CIITA. Το ένα 

αλληλόμορφο του MHC2TA έχει σβηστεί τελείως ενώ στο άλλο μια εσωτερική 

έλλειψη έχει σβήσει περιοχή μεγαλύτερη από τη μισή κωδική περιοχή. Η 3’ περιοχή 

ενός εξωνίου 72bp που αποτελεί περιοχή δότη ματίσματος (splice donor site) έχει μια 

μετάλλαξη από G σε Α. Αυτό καταστρέφει τη θέση ματίσματος. Αναμενόμενο 

αποτέλεσμα από αυτή τη μετάλλαξη είναι η υπερπήδηση εξωνίου (99).  

Τα SJO είναι και αυτά μια Β λεμφοβλαστοειδική σειρά από την οποία λείπει το 

γονίδιο του RFX5, με αποτέλεσμα να μην εκφράζουν MHCII γονίδια αλλά και ο 

σχηματισμός του ενισχυοσώματος να μην είναι εφικτός στους υποκινητές των 

γονιδίων αυτών (κάτι που δεν συμβαίνει στα RJ2.2.5). 



37 

 

Τα HeLa (CCL-2 ATCC) είναι επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από 

αδενοκαρκίνωμα τραχήλου μήτρας. Περιέχουν αλληλουχίες του ιού HPV-18 ενώ έχει 

αναφερθεί πως έχουν χαμηλά επίπεδα έκφρασης p53 (100). 

Τα ΗΕΚ293Τ είναι εμβρυικά κύτταρα νεφρού ανθρώπινης προέλευσης. 

Περιέχουν το SV40 μεγάλο Τ-αντιγόνο που επιτρέπει την επισωματική αντιγραφή 

πλασμιδίων με τα οποία διαμολύνονται, εφόσον τα δεύτερα περιέχουν της SV40 

περιοχή έναρξης της αντιγραφής.   

 

4.1.3. Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας βακτηριών  

Τα βακτήρια καλλιεργούνται σε θρεπτικό μέσο LB (Luria-Bertany) το οποίο 

περιείχε 0,5% Bacto yeast extract, 1% Bacto tryptone και 1% NaCl. Για τις στερεές 

καλλιέργειες χρησιμοποιείται επιπλέον και 1,5% άγαρ. Και στις δυο περιπτώσεις το 

pH ρυθμίζεται στο 7.0 με NaOH. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

καναμυκίνη (A0839) και αμπικιλλίνη (A1493) από την AppliChem. 

Για τη δημιουργία επιδεκτικών κυττάρων DH5a χρησιμοποιείται θρεπτικό Psi 

broth το οποίο περιείχε 0,5% Bacto yeast extract, 2% Bacto tryptone και 0,5% 

MgSO4. Το pH του ρυθμίζεται στο 7,6 με ΚΟΗ. 

 

4.1.4. Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας ευκαρυωτικών κυττάρων 

Για τα B λεμφοβλαστοειδή κύτταρα χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό μέσο RPMI 

από την Gibco που περιείχε 20% FBS. Τα HeLa και τα HEK293T καλλιεργήθηκαν σε 

DMEM που περιείχε 10% FBS. 

  

4.1.5. Απομόνωση συνολικού RNA και σχηματισμός cDNA 

Για την απομόνωση συνολικού RNA χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο 

TRIzol από την Invitrogen (Cat.# 15596-018). Όπου χρειάστηκε, χρησιμοποιήθηκε 

DNase I (RNase-free) της TaKaRa, Cat# 2215A για την απομάκρυνση του γενωμικού 

ή πλασμιδιακού DNA. 

Για τη δημιουργία cDNA χρησιμοποιήθηκε το πλήρες σετ M-MuLV Reverse 

Transcriptase kit (F-572S) της Finnzymes. Το ολικό cDNA δημιουργήθηκε με 

εκκινητές τυχαία εξαμερή pd(N)6 Random Hexamer 5’-Phospate, Sodium Salt της 

Amersham 27-2166-01. Για αναστολή των RNases κατά τη διάρκεια της αντίστροφης 

μεταγραφής χρησιμοποιήθηκε ο αναστολέας Human Placental Ribonuclease Inhibitor 

της HT biotechnology LTD, Cat# RI01b. 
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4.1.6. Ρητίνες κατακρήμνισης 

protein A sepharose CL-48, Amersham Pharmacia Biotech 

protein G sepharose, Cat#17-0404-03, Amersham Pharmacia Biotech 

 

4.1.7. siRNAs και shRNAs 

siPP2A-Cα (h): sc-43509, Santa Cruz 

siPP2A-Cβ (h): sc-36301, Santa Cruz   

siCAPD2 sense: 5’-CCA UAU GCU CAG UGC UAC ATT-3’(VBC Genomics) 

siCAPD2 antisense: 5’-UGU AGC ACU GAG CAU AUG GTT-3’(VBC Genomics) 

siCAPD3 sense: 5’-CAU GGA UCU AUG GAG AGU ATT-3’(VBC Genomics) 

siCAPD3 antisense: 5’-UAC UCU CCA UAG AUC CAU GTT-3’(VBC Genomics)   

Scrambled siRNA: 5’-AAC CAG UCG CAA ACG CGA CUG tt-3’ (CureVac) 

Τα siRNA εισήχθησαν στα κύτταρα με τη μέθοδο των λιποσωμάτων με τη 

χρήση Lipofectamine 2000 Transfection Reagent της Invitrogen, Cat# 11668-019. 

Χρησιμοποιήθηκε ο λεντιικός πλασμιδιακός φορέας pLKO.1 που περιείχε είτε 

το short hairpin scrambled (ευγενική χορηγία από τον Dr. R. Everret) είτε το shRNA-

NFYA (TRCN0000014930, Thermo scientific). Για την παραγωγή του λεντιιού, 

χρησιμοποιήθηκαν δεύτερης γενιάς πλασμίδια πακεταρίσματος του ιού (από το 

εργαστήριο του Dr. Torno) pMD2.G (Addgene plasmid 12259) και psPAX2 

(Addgene plasmid 12260).  

 

4.1.8. Χημικές ουσίες 

Χρησιμοποιηθήκαν οι παρακάτω χημικές ουσίες σε κυτταρικές καλλιέργειες: 

CHX: κυκλοεξιμίδη (cyclohexamide), C1988, Sigma Aldrich 

DRB: 5, 6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside, D1916, Sigma Aldrich 

NOC: νοκοδαζόλη (nocodazole), M1404, Sigma Aldrich 

OA: οκαδαϊκό οξυ (okadaic acid), O8010, Sigma Aldrich 

HU: υδροξυουρία (hydroxurea), H8627, Sigma Aldrich 

RO-3306: αναστολέας της CDK1, SML0569, Sigma Aldrich 

DOX: δοξυκυκλίνη (doxycline), D9891, Sigma Aldrich 

DEX: δεξαμεθαζόνη (dexamethasone), D4902, Sigma Aldrich 

IFNγ: Recombinant Human IFNγ, 285-IF, R&D systems 

Hoechst 33442: B-2261, Sigma Aldrich 

Propidium Iodide (PI): Ιωδιούχο προπίδιο, P-4170, Sigma Aldrich 



39 

 

4.1.9. Πλασμιδιακοί φορείς  

 Ένα πλασμίδιο με CMV-καθοδηγούμενο myc-CIITA χρησιμοποιήθηκε για 

την απομόνωση G418-ανθεκτικά RJ2.2.5 και HeLa κύτταρα που να εκφράζουν 

υψηλά επίπεδα MHCII γονιδίων. RJ2.2.5 συνδιαμολύνονται με ένα πλασμίδιο που 

εκφράζει CIITA μετά από επαγωγή με τετρακυκλίνη και το rt-TA-GBD (υβριδική 

πρωτεΐνη του αντίστροφου tTA με την περιοχή πρόσδεσης του υποδοχέα των 

γλυκοκορτικοειδών) (101) επιτρέποντας την απομόνωση ενός κυτταρικού πληθυσμού 

με υψηλά επίπεδα επαγωγής μετά από 0.5μg/ml δοξικυκλίνης και 0.5Μ 

δεξαμεθαζόνης.    

   Τα τμήματα του ΝFYA κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pJellyRed-C (Evrogen), 

o CREB στον φορέα pECFP-C (Clontech), o NFYB  στον pYCFP-C (Clontech), o 

RFX5, o RFXAP, o TBP και o NFYB στον pEGFP-C (Clontech) και η PP2A στον 

pCDNA3 στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης με τον επίτοπο myc αμινιτελικά. 

 

4.1.10. Στελέχη βακτηρίων 

Το βακτηριακό στέλεχος E.coli που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

ανασυνδυασμένων πλασμιδίων ήταν σε όλες τις περιπτώσεις το DH5α [SupE44 

ΔlacU169 (φ80 lacZΔΜ15) hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1]. Το στέλεχος 

αυτό είναι ανίκανο ανασυνδυασμού και χρησιμοποιείται για επίστρωση σε τριβλία 

Petri και ανάπτυξη πλασμιδίων και κοσμιδίων. Το φ80 lacZΔΜ15 επιτρέπει α-

συμπληρωματικότητα με το αμινοτελικό άκρο της β-γαλακτοσιδάσης των pUC 

φορέων (102). 

  

4.1.11. Αντισώματα 

 Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα παρακάτω:  

Anti-acetyl Histone H3: 06-599, Upstate biotechnology, 1μg/μl, rabbit polyclonal IgG 

Anti-acetyl Histone H4: 06-866, Upstate biotechnology, 1μg/μl, rabbit polyclonal IgG 

Anti-dimethyl histone H3 lysine 4 (K4): 07-030, Upstate biotechnology, rabbit 

polyclonal IgG 

Anti-trimethyl histone H3 lysine 4 (K4): 07-473, Upstate biotechnology, rabbit 

polyclonal IgG 

Anti-phospho-H3 (Ser10): 06-570, Upstate biotechnology, rabbit polyclonal IgG 

Anti-H3: ab1791, Abcam, 1μg/μl, rabbit polyclonal IgG 

Anti-TBP: ab28175, Abcam, 1μg/μl, rabbit polyclonal IgG 
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Anti-RNA Pol II (N-20): sc-899, Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml 

Anti-RFX5: 100-401-193, Rockland, rabbit polyclonal, 

Anti-NFY-A (H-209): sc-10779, Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, rabbit 

polyclonal IgG 

Anti-NFY-A (G-2): sc-17753, Santa Cruz biotechnology, 200μg/ml, mouse 

monoclonal 

Anti-NFY-B (FL-207): sc-13045, Santa Cruz biotechnology, 2μg/μl, rabbit polyclonal  

Anti-CREB (C-21): sc-186, Santa Cruz biotechnology, 0.2mg/ml, rabbit polyclonal 

Anti-CREB (48H2): 9197, Cell Signaling, rabbit monoclonal IgG 

Anti-CIITA: Για τις ανοσοκατακρημνίσεις του CIITA χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα 

που έχει παρασκευαστεί στο ITE και το οποίο έχει κατασκευαστεί βάσει των 

330 πρώτων αμινοξέων της πρωτεΐνης. 

Anti-PP2A (1D6): 05-421, Millipore, mouse monoclonal, 1μg/μl  

Anti-PP2A: sc-80665, Santa Cruz biotechnology, 100μg/ml, mouse monoclonal IgG2b   

Anti-PP2A C subunit: 2038, Cell Signaling, rabbit polyclonal    

Anti-myc: ασκιτικό υγρό από ποντίκια στα οποία ενέθηκε ενδοπεριτονιακά το 

αντίστοιχο υβρίδωμα Myc-9E10.2 (103) έπειτα από pristane για μια μέρα 

Anti-KillerRed: AB962, Evrogen, 1μg/μl, rabbit polyclonal 

Anti-GFP: Minotech, rabbit polyclonal 

Anti-β-tubulin: Clone TUB 2.1, T 4026, Sigma, mouse monoclonal IgG 

Normal rabbit IgG: sc-2027, Santa Cruz biotechnology, 400μg/ml 

Normal mouse IgG: sc-2025, Santa Cruz biotechnology, 400μg/ml 

Anti-mouse: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L), 115-

035-062, Jackson ImmunoResearch 

Anti-rabbit: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), 115-

035-045, Jackson ImmunoResearch  

 

4.1.12. Ολιγονουκλεοτίδια 

Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την real time PCR στα ήταν: 

DRA promoter:  5’-GTTGTCCTGTTTGTTTAAGAA-3’ 

    5’-TCTTTTGGGAGTCAGTAGAGC-3’ 

DRA-2000:  5’- CAGAGAAAGGGAACTGAAAGTCATTT-3’ 

    5’-GGGCCAGATGAGAGCCTATGGTATC-3’ 

DRA-1800:  5’-AAGCCCTTTGATGCGATCAG-3’ 
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    5’-TTCCATACTGTTGTGCTGGG-3’ 

DRA LCR/XL4:  5’-CAGAGAAAGGGAACTGAAAGTCATTT-3’ 

    5’-TTATGACACTGTTTAGTCCTAGAACACTGA-3’ 

DRA exon1:  5’-GCCTCACTCCCGAGCTCT-3’  

    5’-CGCTCATCAGCACAGCTATG-3’ 

DRA exon5:  5’-GAAAGCAGTCATCTTCAGCGTT-3’  

    5’-AGAGGCATTGCATGGTGATAAT-3’ 

DRA exon-intron: 5’-GCCTCACTCCCGAGCTCT-3’  

    5’-ATGCTTCGTAGTCTATCGTCCC-3’ 

CIITA exon:   5’-CACAGCCACAGCCCTACTTT-3’  

5’-CGACATAGAGTCCCGTGAGC-3’ 

PP2A exon:   5’-ATGGACGAGAAGGTGTTCA-3’  

5’-TTTGCCACCAATTCTAAAC-3’ 

H4 promoter:   5’-GAGAGGGCGGGGACAATTGA-3’  

5’-CTTTCCACAGCCGGACATGACC-3’ 

CD4 promoter:   5’-TGTGCTCTGCCCAGTTGTCT-3’  

5’-GCTCATGACCAGTTCCAAGAGAA-3’ 

IFNb promoter:   5’-CCCAAGTCTTGTTTTACAATTT-3’  

5’-GGGTATGGCCTATTTATATGAG-3’ 

GAPDH promoter:  5’-TGAGCAGACCGGTGTCACTA-3’  

5’-AGGACTTTGGGAACGACTGA-3’ 

GAPDH exon:   5’-CCTTCCGTGTCCCCACTGCCAAC-3’  

    5’-GTGTCGCTGTTGAAGTCAGAGGAG-3’ 

GAPDH exon-intron:  5’-GGTCGTATTGGGCGCCTG-3’  

5’-GCTGCCCATCAGCCAGGT-3’ 

CyclinB1 promoter:  5’-GGAGCAGTGCGGGGTTTA-3’  

5’-CGACCAGCCAAGGACCTACA-3’ 

CyclinB1 exon:   5’-GCAAGCAGTCAGACCAAAAT-3’  

5’-CATGAACCATCAATAATGG-3’ 

CyclinB1 exon-intron:  5’-GCAAGCAGTCAGACCAAAAT-3’  

5’-CCTGGAAGGGAAAACTCTTA-3’ 

MYC exon-intron:  5’-CACCACCAGCAGCGACTCT-3’  

5’-CAATGAAAATGGGAAAGGTATCCA-3’ 

DRB1 promoter:  5’-AAAGTGTTTTACATGCAACTGG-3’  



42 

 

5’-TCCTGGATTGGGTAATCTAGTTG-3’ 

XL7:    5’-GAGGAGGCAAGTCTTACTCAGGA-3’  

5’-CCGACCCAGGAGCAAGAAAGTC-3’ 

XL9:    5’-TTGTGGTACCAATCTTGCTGTAA-3’  

5’-CAGCTACTGACTCAAGAGCAATGT-3’ 

CAPD2 exon:  5’-TCTGGAGAATCCCACCATTA-3’ 

    5’-CATTCCATAGTCAGTTGCCC-3’ 

CAPD3 exon:   5’-GAAAGCCTTTTACCCTTTGC-3’ 

    5’-CTTGATTGGCTACACTGCCT-3’ 
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4.2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

4.2.1. Χειρισμός νουκλεϊκών οξέων 

4.2.1.1. Πέψη πλασμιδιακού DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

Προκειμένου να γίνει δυνατή η κλωνοποίηση ενός τμήματος DNA είναι 

απαραίτητη η πέψη τόσο του τμήματος που θέλουμε να κλωνοποιηθεί όσο και του 

πλασμιδιακού φορέα με τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα. Οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν στα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα με την παρουσία της 

πρωτεΐνης BSA, στις ιδανικές συνθήκες (μοριακότητα και σύσταση αλάτων στο 

ρυθμιστικό διάλυμα, συγκέντρωση ενζύμου, θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση 

υποστρώματος) σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της εκάστοτε εταιρείας.  

 

4.2.1.2. Αντίδραση σύνδεσης γραμμικών μορίων 

Η αντίδραση πραγματοποιείται με τη δράση της λιγάσης του DNA 

βακτηριοφάγου Τ4 (Τ4 DNA ligase), η οποία καταλύει το σχηματισμό 

φωσφοδιεστερικού δεσμού μεταξύ της φωσφορικής ομάδας του 5’άκρου και της 

υδροξυλικής ομάδας του 3’άκρου δίκλωνων μορίων DNA. Οι συνθήκες στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις σύνδεσης ποικίλουν ανάλογα με τα άκρα των 

γραμμικών μορίων που επρόκειτο να ενωθούν (συμπληρωματικά ή τυφλά), το 

μέγεθος τους και το επιθυμητό προϊόν της αντίδρασης, όπως επανακυκλοποίηση του 

πλασμιδίου ή κατασκευή ανασυνδυασμένου πλασμιδίου. Το ένθεμα στην αντίδραση 

έχει 10πλασια μοριακότητα σε σχέση με τον φορέα.  

 

4.2.1.3. Παρασκευή δεκτικών κυττάρων Escherichia coli για μετασχηματισμό με 

θερμικό σοκ (Competent E.coli cells) 

Μολύνονται 3ml υγρού θρεπτικού μέσου LB με το επιθυμητό βακτηριακό 

στέλεχος (DH5α), και επωάζεται στους 37º C Ο/Ν. 200ml Psi broth μολύνονται με 

την ολονύκτια καλλιέργεια και επωάζονται στους 30º C με έντονη ανακίνηση έως 

ότου η απορρόφηση στα 550nm να φτάσει στα 0.48. Αμέσως μετά η καλλιέργεια 

φυγοκεντρείται για 10min στις 2.000 rpm στους 4º C, το ίζημα επαναδιαλύεται ήπια 

σε διάλυμα Tfb I (30mM CH3COOK, 50mM MnCl2, 100mM KCl, 10mM CaCl2, 

15% Glycerol). Στη συνέχεια η καλλιέργεια φυγοκεντρείται για 10min στις 3.000 rpm 

στους 4º C και τα κύτταρα επαναδιαλύονται ήπια σε διάλυμα Tfb II (10mM MOPS 
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pH 7, 75mM CaCl2, 10mM KCl, 15% γλυκερόλη). Τέλος, μοιράζονται σε eppendorfs 

των 100 μl και αποθηκεύονται στους -80º C για 4-8 εβδομάδες. 

 

4.2.1.4. Μετασχηματισμός E.coli κυττάρων με θερμικό σοκ (Transformation) 

Ο μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων είναι απαραίτητος τόσο για τον 

πολλαπλασιασμό και την απομόνωση πλασμιδιακού DNA όσο και για την ανίχνευση 

ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών κατασκευών που προέρχονται από αντίδραση 

σύνδεσης (ligation). Οι πλασμιδιακοί φορείς έχουν την ικανότητα αναδιπλασιασμού 

μέσα στο βακτήριο λόγω της θέσης έναρξης της αντιγραφής που διαθέτουν. Ακόμη 

φέρουν γονίδια ανθεκτικότητας σε διάφορα αντιβιοτικά και μας δίνουν τη 

δυνατότητα επιλογής των ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών κατασκευών μας γιατί 

μόνο αυτά που περιέχουν το επιθυμητό πλασμίδιο επιζούν σε θρεπτικό μέσο με τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά. 

Σε 100μl δεκτικών κυττάρων Ε.coli (DH5α) προστίθεται το μίγμα της 

αντίδρασης της λιγάσης ή κάποιο πλασμίδιο και το μίγμα ανακινείται ήπια. 

Επωάζεται για 30min στον πάγο και έπειτα προκαλείται θερμικό σοκ στους 42º C για 

90sec. Τα κύτταρα επανατοποθετούνται στον πάγο για 2-4min και προστίθεται 1ml 

LB χωρίς αντιβιοτικά. Γίνεται επώαση στους 37º C για 1h έτσι ώστε τα κύτταρα να 

συνέλθουν από το σοκ, να αναπτυχθούν και να παράγουν τις πρωτεΐνες που τους 

προσδίδουν αντίσταση στα αντιβιοτικά. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνται για 1min στις 

14.000 rpm σε RT, απομακρύνεται το LB και μια μικρή ποσότητα που απομένει 

απλώνεται σε πιάτα LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για επιλογή. Επωάζονται στους 

37º C Ο/Ν. 

 

4.2.1.5. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από καλλιέργειες μετασχηματισμένων 

βακτηρίων  

Μολύνονται 3ml υγρού θρεπτικού μέσου LB (1% τρυπτόνη, 0.5% εκχύλισμα 

ζύμης, 1% NaCl) με την επιθυμητή βακτηριακή αποικία, προσθέτοντας τα κατάλληλα 

αντιβιοτικά και επωάζεται στους 37º C ολονύκτια (Ο/Ν). Την επόμενη μέρα 

φυγοκεντρούνται και έπειτα επαναδιαλύονται σε 100μl κρύου διαλύματος Ι (50mM 

γλυκόζη, 25mM Tris-HCl pH 8, 10mM EDTA pH 8) που περιέχει RNαση Α. Στη 

συνέχεια προστίθενται 100μl διαλύματος ΙΙ (0.2Ν NaOH, 0.1% SDS) για την λύση 

των κυττάρων και 100μl διαλύματος ΙΙΙ (3M οξικό κάλιο, 5M οξικό οξύ) που είναι το 

διάλυμα εξουδετέρωσης. 
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Στην συνέχεια αν το πλασμίδιο προορίζονταν για διαγνωστικές πέψεις γινόταν 

κατακρήμνιση με 2 όγκους αιθανόλη ενώ αν το πλασμίδιο επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί για διαμόλυνση σε ευκαρυωτικά κύτταρα γινόταν καθαρισμός με 

κολώνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Nucleobond και έπειτα κατακρήμνιση με 0.8 

όγκους ισοπροπανόλης.   

 

4.2.1.6. Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός γραμμικών μορίων DNA 

Υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, τα γραμμικά μόρια του DNA 

μεταναστεύουν σε πήκτωμα αγαρόζης ή πολυακρυλαμίδης με ταχύτητες ανάλογες 

του μεγέθους τους. Η πυκνότητα του πηκτώματος και η εφαρμοζόμενη διαφορά 

δυναμικού καθορίζονται ανάλογα με τα μεγέθη των μορίων που θα διαχωριστούν. Τα 

μεγέθη καθώς και οι ποσότητες του DNA που ηλεκτροφορούνται καθορίζονται μετά 

από σύγκριση των ζωνών που δίνουν με μεγέθη γνωστών τμημάτων DNA που 

ηλεκτροφορούνται ταυτόχρονα με ακτινοβόληση του πηκτώματος με UV 

ακτινοβολία. Ο μάρτυρας ποσότητας και μεγέθους που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα 

πειράματα ήταν το DNA του λ φάγου τεμαχισμένο με το περιοριστικό ένζυμο PstI. 

Το διάλυμα που προστέθηκε σε όλα τα διαλύματα πριν την ηλεκτροφόρηση ήταν το 

διάλυμα 6x της χρωστικής orange G (0.25% orange G, 30% γλυκερόλη σε ΤΕ). Το 

διάλυμα ηλεκτροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.5x TBE. 

 

 Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης: ανάλογα με την επιθυμητή πυκνότητα του 

πηκτώματος διαλύεται με βρασμό μια ποσότητα σκόνης αγαρόζης σε 0.5x TBE 

(π.χ. για πήκτωμα 1%, 1gr σκόνης αγαρόζης διαλύεται σε 100ml 0.5x TBE). 

 

4.2.1.7. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR, Polymerase Chain Reaction)  

Με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης επιτυγχάνεται πολλαπλασιασμός 

επιθυμητών περιοχών του DNA με τη βοήθεια δυο μικρών συνθετικών 

ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιμοποιούνται ως εκκινητές της αντίδρασης και είναι 

συμπληρωματικοί των άκρων της αλληλουχίας που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε. 

Η αντίδραση πραγματοποιείται με μια σειρά επαναλαμβανόμενων κύκλων που 

περιλαμβάνουν: καταστροφή των κυτταρικών δομών και αποδιάταξη των νουκλεϊκών 

οξέων στους 94º C, υβριδοποίηση των εκκινητών στις κατάλληλες θέσεις σε 

θερμοκρασία συγκεκριμένη για το καθένα ζεύγος εκκινητών και τέλος, ενσωμάτωση 

νουκλεοτιδίων για την επιμήκυνση των δύο αλυσίδων στους 72º C με τη δράση της 
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θερμοανθεκτικής DNA εξαρτώμενης DNA πολυμεράσης Taq (πολυμεράση που έχει 

απομονωθεί από τον θερμόφιλο οργανισμό Thermus aquaticus). Οι παραπάνω 

αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε αυτόματους θερμικούς κυκλοποιητές. 

Στις  περιπτώσεις που ήταν απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των προϊόντων όπως 

στις ανοσοκατακρημνίσεις της χρωματίνης χρησιμοποιήθηκε real time PCR. Στην 

αντίδραση γινόταν προσθήκη επιπλέον της φθορίζουσας χρωστικής SYBRE Green I 

(1μl από διάλυμα με οπτική πυκνότητα 0.4) που έχει την ικανότητα σύνδεσης σε 

δίκλωνα τμήματα DNA και η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος Opticon Monitor. 

Το πρόγραμμα του εφαρμόστηκε στην προκειμένη περίπτωση είναι: 

 5 min στους 94º C    

 30 sec στους 94º C    

 30 sec στους 60º C                  38 κύκλοι (επιμήκυνση)     

 30 sec στους 72º C                           

 2 min στους 72º C  

 Καμπύλη τήξης με μέτρηση ανά 0.5
ο
 C από τους 72

ο
 C μέχρι τους  94

ο
 C 

 

Ενώ η αντίδραση είχε ως έξης: 

 2.5mM MgCl2 

 1/10 του όγκου της αντίδρασης ρυθμιστικό διάλυμα της  Taq     

 0.2mΜ dNTPs 

 2μM εκκινητής 3’ άκρου 

 2μM εκκινητής 5’ άκρου 

 0.5 units Taq polymerase 

 1μl Syber Green I 

 H2O σε τελικό όγκο 20μl 

 

4.2.1.8. Εκχύλιση RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα 

Το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα Trizol (GIBCO-BRL) και 

προστέθηκε ίσος όγκος χλωροφορμίου. Ακολούθησε πολύ καλή ανάδευση και 

φυγοκέντρηση στις 14.000 rpm (10 λεπτά) σε θερμοκρασία δωματίου. Η ανώτερη 

υδατική φάση διαχωρίστηκε από την κατώτερη και επωάστηκε με ισοπροπανόλη ίση 

με 0,7 όγκους της ποσότητας της για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη 

συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στις 14.000rpm (10 λεπτά) στους 4
0
C, το υπερκείμενο 
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απορρίφθηκε και το ίζημα ξεπλύθηκε με 70% αιθανόλη. Ακολούθησε φυγοκέντρηση 

στις 14.000rpm (10 λεπτά) στους 4
0
C και τελικά το ίζημα των κυττάρων 

επαναδιαλύθηκε σε Η2Ο.  

 

4.2.1.9. Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής (RT-PCR) 

Σε 2μg RNA προστέθηκαν 400 ng τυχαίοι εξαμερείς εκκινητές και  Η2Ο μέχρι 

τελικού όγκου 27,5 μL. Το δείγμα επωάστηκαν στους 65
0
C για 7 λεπτά και στη 

συνέχεια προστέθηκαν 4μL ρυθμιστικού διαλύματος 10x αντίστροφης μεταγραφάσης 

(Finnzymes), 0,25mM dNTPs, 10 units αναστολέα ριβονουκλεασών, 20 units 

ενζύμου αντίστροφης μεταγραφάσης MmLV (Finnzymes) και Η2Ο μέχρι τελικού 

όγκου 40 μL. Τα δείγματα επωάστηκαν για 2 ώρες στους 37
0
C. Η περιεκτικότητα των 

δειγμάτων αναλύθηκε με τη μέθοδο της Real-time PCR (2μL/20μL αντίδρασης). 

 

4.2.2. Μεθοδολογίες χειρισμού ευκαρυωτικών κυττάρων 

4.2.2.1. Διαμόλυνση και επιμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων 

4.2.2.1.1. Διαμόλυνση με ίζημα φωσφορικού ασβεστίου 

Το ίζημα για κάθε καλλιέργεια ήταν το 1/10 του όγκου του θρεπτικού. Το DNA 

αναμιγνύεται με ασβέστιο σε τελική συγκέντρωση 0,25Μ και στη συνέχεια 

προστίθεται ίσος όγκος 2x HeBS (1,64% NaCl, 1,19% HEPES acid, 0,021% 

Na2HPO4 σε pH 7,05 με 5N NaOH). Το μίγμα αναμιγνύεται και επωάζεται 10 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου για να σχηματιστεί το ίζημα φωσφορικού ασβεστίου και 

έπειτα προστίθεται στην καλλιέργεια των κυττάρων. Τα κύτταρα επωάζονται κατόπιν 

για 24 ώρες στους 37
0
C, πλένονταν 2 φορές με PBS και ξαναεπωάζονται για 24 ώρες 

στους 37
0
C προτού συλλεχθούν. Με αυτόν τον τρόπο διαμολύνθηκαν HeLa και 

HEK293T κύτταρα που προσκολλώνται στο υπόστρωμα. 

 

4.2.2.1.2. Διαμόλυνση με λιποσώματα 

Τα siRNAs εισήχθησαν στα κύτταρα με τη χρήση Lipofectamine 2000. To 

siRNA (100nM-1μΜ) αναμιγνύεται με Optimem στα 50μl. H lipofectamine (8μl) 

αραιώνεται σε Optimem επίσης σε τελικό όγκο 50μl και επωάζεται 5min σε 

θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα, το siRNA αναμιγνύεται με τη lipofectamine και αυτό 

επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου 30min προτού μπει στα κύτταρα σε 10-πλάσιο 

όγκο καλλιέργειας. Η επώαση με το siRNA γίνεται για 72 ώρες. 
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4.2.2.1.3. Διαμόλυνση με ηλεκτρικό παλμό 

Για τη διαμόλυνση Β λεμφοβλαστοειδή κυττάρων με αυτόν τον τρόπο, 

χρησιμοποιούνται πλαστικές κυβέτες που με δύο μεταλλικές επιφάνειες. Το DNA 

τοποθετείται στην κυβέτα και έπειτα προσθέτονται 0,5ml θρεπτικού χωρίς ορό με τα 

κύτταρα. Το μηχάνημα δημιουργίας του ηλεκτρικού παλμού (Biorad electroporator) 

ρυθμίζεται σε χωρητικότητα 500μF και τάση 0,22kV. Μετά την ηλεκτρική εκκένωση 

τα δείγματα αναμιγνύονται και πάλι και αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου για 10 

λεπτά. Έπειτα απλώνονται σε καλλιέργειες και επωάζονται για 24 τουλάχιστον ώρες 

στους 37
0
C. 

 

4.2.2.1.4. Επιμόλυνση με λεντιιούς  

Για την παραγωγή του λεντιιού, o shRNA φορέας και δεύτερης γενιάς 

πλασμίδια πακεταρίσματος του ιού  pMD2.G και psPAX2 συνδιαμόλυναν παροδικά 

HEK293T κύτταρα. Υπερκείμενο από την καλλιέργεια που περιέχει τα ιοσωμάτια, 

συλλέγεται 48 και 72 ώρες μετά τη διαμόλυνση, φυγοκεντρείται για να αφαιρεθούν 

τα υπολείμματα, φιλτράρεται σε 0.45μm φίλτρο, συμπυκνώνεται με PEG και 

καταψύχεται στους -80
ο
C μέχρι τη χρήση. Ο ιικός τίτλος καθορίζεται επιμολύνοντας 

HeLa κύτταρα με τη παρουσία 5μg/ml polybrene με διάφορες συγκεντρώσεις ιικού 

υπερκειμένου και μετρώντας κλάσματα κυττάρων ανθεκτικά στην πουρομυκίνη μετά 

από 2 μέρες. Για αποτελεσματική αποσιώπηση γονιδίου τα κύτταρα επιμολύνονται με 

4-8 MOI (multiplicity of infection). 

 

4.2.2.2. Συγχρονισμός και μπλοκ κυτταρικής καλλιέργειας 

Ο συγχρονισμός των Β λεμφοβλαστοειδή κυττάρων πραγματοποιήθηκε με 

200μΜ υδροξυουρίας για 18 ώρες στο πρώτο μπλοκ, 8 ώρες απελευθέρωση και άλλες 

18 ώρες μπλοκ πριν την τελική απελευθέρωση από το μπλοκ και τη συλλογή 

δειγμάτων. Το δεύτερο μπλοκ είναι απαραίτητο για να γίνει πιο αποδοτικός ο 

συγχρονισμός των κυττάρων. Μετά από την επώαση τα κύτταρα απελευθερώνονται 

και προχωρούν συγχρονισμένα στις επόμενες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Μετά 

την απελευθέρωση αρχίζει και η συλλογή δειγμάτων ανά 2 ώρες μέχρις ότου να 

πραγματοποιήσουν έναν ολόκληρο κυτταρικό κύκλο. Η δράση της υδροξυουρίας 

είναι να απενεργοποιεί την ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση σχηματίζοντας μια 

ελεύθερη ρίζα νιτροξιδίου που προσδένει μια τυροσυλική ελεύθερη ρίζα στο ενεργό 

κέντρο του ενζύμου. Έτσι, αναστέλλεται η σύνθεση των δεοξυριβονουκλεοτιδίων, και 
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επομένως η αντιγραφή του DNA, μπλοκάροντας τα κύτταρα στην S φάση του 

κυτταρικού κύκλου ή οδηγώντας τα σε κυτταρικό θάνατο. 

Για το μπλοκ μιας κυτταρικής καλλιέργειας στην μίτωση χρησιμοποιήθηκαν 

χημικές ουσίες όπως 1μM νοκοδαζόλης για 20 ώρες, η οποία αποδιοργανώνει του 

μικροσωλινίσκους προσδένοντας τη β-tubulin, εμποδίζοντας τον σχηματισμό ενός 

από τους δυο ενδιάμεσούς δισουλφιδικους δεσμούς. Συνεπώς αναστέλλεται η 

δυναμική των μικροσωλινίσκων, διακόπτεται ο σχηματισμός της μιτωτικής ατράκτου 

και καταστρέφεται το σύμπλεγμα Golgi. Τα κύτταρα μπλοκάρονται στην G2/M φάση 

του κυτταρικού κύκλου.   

 

4.2.3. Μεθοδολογίες χειρισμού πρωτεϊνών 

4.2.3.1. Εκχύλιση πρωτεϊνών από ευκαρυωτικά κύτταρα 

Το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα κυτταρικής λύσης RIPA 

(25mM Tris-HCl pH 7,6, 150mM NaCl, 1% NP40, 1% Deoxycholate, 0,1% SDS, 

1mM PMSF) ποσότητας ίσης με 5 όγκους σε σχέση με το ίζημα των κυττάρων και 

επωάστηκε για μισή ώρα στον πάγο. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται για 15 λεπτά στους 

4
0
C στις 14.000 rpm και συλλέγεται το υπερκείμενο.  

 

4.2.3.2. Ηλεκτροφόρηση γέλης πολυακρυλαμίδης 

Για τη δημιουργία γέλης πολυακρυλαμίδης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 

ακρυλαμίδης-bis-ακρυλαμίδης 30:0,8. Η γέλη τοποθετείται στη συσκευή 

ηλεκτροφόρησης με ρυθμιστικό διάλυμα (1lt: 200mL 5x Tris-glycine, 10mL SDS 

20%) και εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο 120V.  

 

4.2.3.3. Ανοσοαποτύπωση κατά Western 

Η γέλη πολυακρυλαμίδης τοποθετείται σε κατασκευή με την εξής διάταξη: 3 

χαρτιά Whattmann στις διαστάσεις της γέλης, η γέλη, μια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

στις ίδιες διαστάσεις και 3 επιπλέον χαρτιά Wattmann. Η διάταξη αυτή βυθίζεται σε 

μια συσκευή η οποία περιείχε ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (1L: 200mL 5x Tris-

glycine (15,1gr Tris, 94gr glycine /1lt), 200mL methanol) και εφαρμόζεται ηλεκτρικό 

πεδίο (300mΑmp για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή 50V για 16 ώρες στους 

4
0
C) με κατεύθυνση από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο για τη μεταφορά των 

πρωτεϊνών από τη γέλη στη μεμβράνη. Στη συνέχεια η μεμβράνη αφού αφαιρεθεί από 
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τη διάταξη, επωάζεται αρχικά σε θερμοκρασία δωματίου για μια ώρα με 5% γάλα 

σκόνη διαλυμένο σε TBST (20mM Tris PH 7.6, 150mM NaCl, 0,3% Tween-20) και 

στη συνέχεια επωάζεται για άλλη μια ώρα με το πρώτο αντίσωμα, αραιωμένο σε 5%. 

Ακλουθούν 3 πλύσεις με TBST για 10 λεπτά η καθεμία και επώαση μιας ώρας με το 

δεύτερο αντίσωμα αραιωμένο σε 5% γάλα. Ακολουθούν άλλες 3 πλύσεις με TBST 

για 10 λεπτά η καθεμία και επώαση για 5 λεπτά με το αντιδραστήριο ECL (Thermo 

Scientific) που παρέχει το υπόστρωμα για το ένζυμο που είναι συζευγμένο με το 

δεύτερο αντίσωμα. Η έκλυση φωτονίων από την αντίδραση ανιχνεύεται από το 

μηχάνημα. 

 

4.2.3.4. Μέθοδος συν-ανοσοκατακρήμνισης 

Εκχυλίσματα από HEK293T κύτταρα διαμολυσμένα με τις υπερεκφρασμένες 

πρωτεΐνες επωάζονται για μια ώρα στους 4
0
C σε συνεχή περιστροφή με σφαιρίδια 

protein G που είχαν εξισορροπηθεί με διάλυμα IP (25mM Tris-HCl PH 7.6, 150mM 

NaCl) στο οποίο είχαν αραιωθεί τα εκχυλίσματα 2-3 φορές (6000rpm, 1 λεπτό, 4
0
C). 

Τα σφαιρίδια απομακρύνονται, στα εκχυλίσματα προστίθεται το αντίσωμα και τα 

δείγματα επωάζονται για 16 ώρες στους 4
0
C σε συνεχή περιστροφή. Την επόμενη 

μέρα προσθέτονται νέα σφαιρίδια και το δείγμα επωάζεται για 3 ώρες στους 4
0
C σε 

συνεχή περιστροφή. Μετά την επώαση τα σφαιρίδια πλένονται τρείς φορές με NETN 

(10mM Tris PH 8, 250mM NaCl, 5mM EDTA, 0,5% NP40) και στη συνέχεια 

φορτώνονται σε γέλη πολυακρυλαμίδης για την ανίχνευση των πρωτεϊνών. Επίσης, 

φορτώνεται δίπλα στο κάθε δείγμα και το 10% του εκχυλίσματος που 

χρησιμοποιήθηκε για ανοσοκατακρίμνηση (input).  

Στις ανοσοκατακριμνήσεις των ενδογενών πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το 

παραπάνω πρωτόκολλο με τις εξής παραλλαγές: εκχυλίσματα από HeLa κύτταρα 

επωάζονται για μια ώρα στους 4
0
C σε συνεχή περιστροφή με σφαιρίδια protein G στα 

οποία έχει συνδεθεί IgG, η επώαση με το αντίσωμα γίνεται για 2 ώρες ενώ με τα 

σφαιρίδια για άλλη μια ώρα. Τέλος, η ποσότητα που φορτώνεται στη γέλη 

πολυακρυλαμίδης δίπλα στο κάθε δείγμα είναι το 5% του εκχυλίσματος που 

χρησιμοποιήθηκε για ανοσοκατακρίμνηση (input).       
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4.2.4. Μεθοδολογίες ανάλυσης αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών-DNA 

4.2.4.1. Παρασκευή χρωματίνης 

Σε καλλιέργεια κυττάρων με πυκνότητα 1 x 10
6
 κύτταρα στο ml που έχουν 

υποστεί την εκάστοτε επεξεργασία γίνεται μονιμοποίηση της χρωματίνης με 1.1% 

φορμαλδεΰδη (1/10 του όγκου της καλλιέργειας από φορμαλδεΰδη 11%) για 12 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση της μονιμοποίησης σταματά με τη προσθήκη 

γλυκίνης σε τελική συγκέντρωση 0.125Μ (1/20 του όγκου της καλλιέργειας από 

διάλυμα γλυκίνης 25Μ). Έπειτα γίνονται τρία διαδοχικά πλυσίματα των κυττάρων με 

PBS που περιέχει αναστολείς πρωτεασών (1mM PMSF) και φυγοκεντρήσεις για 5 

min στις 2000 rpm στους 4
ο
C. Μετά την τρίτη φυγοκέντρηση το ίζημα των κυττάρων 

επαναδιαλύεται σε διάλυμα λύσης των κυττάρων (Lysis buffer: 1% SDS, 10mM 

EDTA, 50mM Tris-HCl pH 8). Για κάθε 10 x 10
6
 κύτταρα βάζουμε 1ml του 

διαλύματος αυτού και τοποθετούνται στον πάγο για 10 min ώστε να λυθούν οι 

κυτταρικές μεμβράνες. Έπειτα, η χρωματίνη σπάει σε μικρότερα τμήματα των 250bp-

500bp με τη βοήθεια υπερήχων με 7 εφαρμογές διάρκειας 60 sec ενώ η ένταση των 

υπερήχων ρυθμίζεται αναλόγως του όγκου κάθε δείγματος. Στη συνέχεια 

φυγοκεντρούνται για 15 min στις 14.000 rpm στους 4
ο
C για την απομάκρυνση 

κυτταρικών υπολειμμάτων και γίνεται ηλεκτροφόρηση μιας μικρής ποσότητας, μετά 

από θέρμανση στους 65
ο
C για 5 min προκειμένου να αποδιαταχθούν οι πρωτεΐνες, για 

την ταυτοποίηση του μεγέθους των τμημάτων στα οποία έσπασε η χρωματίνη. Η 

χρωματίνη διατηρείται στους -80
ο
C για λίγες εβδομάδες. 

 

4.2.4.2. Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (Chromatin Immunoprecipitation, 

ChIP) 

Για την ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης χρησιμοποιούνται σφαιρίδια 

αγαρόζης πρωτεΐνης G τα οποία αφού πλυθούν με το διάλυμα ανοσοκατακρήμνισης 

(IP buffer: 0.01% SDS, 1.1% TritonX-100, 1.2mM EDTA, 16.7mM Tris-HCl pH 8, 

167mM NaCl και αναστολείς πρωτεασών) μπλοκάρονται με BSA 1mg/ml, Salmon 

sperm DNA 100μg/ml και IP buffer. 

Η ανοσοκατακρήμνιση πραγματοποιείται με ποσότητα χρωματίνης που 

αντιστοιχεί σε 1 x10
6
 κύτταρα. Αραιώνεται αρχικά σε IP buffer 5 φορές και 

επωάζεται με το κάθε αντίσωμα (2-10μg) Ο/Ν στους 4
ο
C με ανακίνηση. Ξεχωριστά 
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ανακινούνται Ο/Ν και τα σφαιρίδια της πρωτεΐνης G με το διάλυμα μπλοκαρίσματος. 

20μl χρωματίνης φυλάσσονται ξεχωριστά (ως input). 

Την επόμενη μέρα μοιράζονται τα σφαιρίδια ισόποσα στα δείγματα και 

επωάζονται 3 ώρες στους 4
ο
C σε ανακίνηση προκειμένου να πιάσει η πρωτεΐνη G την 

Fc ουρά του αντισώματος το όποιο μετά την επώαση του με τη χρωματίνη θα έχει 

συνδεθεί με την πρωτεΐνη που αναγνωρίζει. Έπειτα, πραγματοποιούνται 5 πλυσίματα, 

για να καθαριστούν τα σύμπλοκα χρωματίνης-αντισώματος-σφαιριδίων, με 1ml από 

τα παρακάτω διαλύματα με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις για 1 min στις 6000 rpm 

στους  4
ο
C: 2 πλυσίματα με χαμηλής αλατότητας διάλυμα (0.1% SDS, 1% TritonX-

100, 2mM EDTA, 20mM Tris-HCl pH 8, 150mM NaCl και αναστολείς πρωτεασών), 

2 πλυσίματα με υψηλής αλατότητας διάλυμα (0.1% SDS, 1% TritonX-100, 2mM 

EDTA, 20mM Tris-HCl pH 8, 150mM NaCl και αναστολείς πρωτεασών) και 1 

πλύσιμο με Τ.Ε, pH 8. Μετά το τελευταίο πλύσιμο γίνεται αντίστροφη μονιμοποίηση 

των αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών-πρωτεϊνών και πρωτεϊνών-DNA με τη προσθήκη 

πρωτεϊνάσης Κ 200μg/ml, SDS 0.5% και TE μέχρι τον τελικό όγκο των 200μl. 

Πραγματοποιείται επώαση των δειγμάτων στους 55
ο
C για 3 ώρες και στη συνέχεια 

O/N στους 65
0
C. 

Την επόμενη μέρα γίνεται καθαρισμός των δειγμάτων 2 φορές με ίσο όγκο 

μίγματος φαινόλης, χλωροφορμίου και ισοαμυλικής αλκοόλης και μετά με ίσο όγκο 

χλωροφορμίου. Έπειτα, κατακρήμνιση του DNA με 2 όγκους αιθανόλης, 1/10 του 

όγκου οξικό νάτριο και 20μg γλυκογόνου. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 70μl H2O. Η 

ποσότητα του DNA που κατακρημνίστηκε ταυτοποιείται ποσοτικά με real time PCR 

χρησιμοποιώντας σαν συνολική ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε το 1/20 του 

συνολικού όγκου του δείγματος. 

 

4.2.5. Τεχνική υπεραισθησίας της χρωματίνης στις περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες και στην DNase I  

Η μελέτη του βαθμού πρόσβασης της χρωματίνη σε μεταγραφικούς παράγοντες 

γίνεται με τη βοήθεια περιοριστικών ενδονουκλεασών (Restriction endonuclease 

accessibility assay) που κόβουν στην υπό μελέτη περιοχή και διαπιστώνεται η 

πρόσβαση του ενζύμου σ’ αυτή, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι κατάλληλες 

περιοριστικές θέσεις. Σε μελέτες μιας ευρύτερης περιοχής που δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες θέσεις χρησιμοποιείται DNase I (Sigma). Αρχικά μια καλλιέργεια 
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κυττάρων αφού πλυθεί τρεις φορές με PBS το ίζημα επαναδιαλύεται σε 5ml 

διαλύματος λύσης των κυττάρων (Lysis buffer: 10mM Tris-HCl pH 7.4, 60mM KCl, 

15mM NaCl, 5mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 0.1% NP-40 και 300mM sucrose). Στο 

διάλυμα αυτό σπάει η κυτταροπλασματική μεμβράνη των κυττάρων και 

ελευθερώνεται ο πυρήνας, αυτό ταυτοποιείται με χρώση με Trypan blue το οποίο 

εισέρχεται στον πυρήνα μόνο εφόσον έχει διαλυθεί η κυτταροπλασματική μεμβράνη.  

Έπειτα, πραγματοποιείται μερική πέψη των πυρήνων με το κατάλληλο ένζυμο 

(στην προκειμένη περίπτωση SspI) αφού τα κύτταρα επαναδιαλυθούν σε 1ml  

κατάλληλου διαλύματος που προτείνει η εταιρία για το συγκεκριμένο ένζυμο. Η πέψη 

γίνεται στους 37
0
C για 30 min σε διάφορες συγκεντρώσεις του ενζύμου. Οι 

συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την SspI ήταν 0, 10, 50, 100 και 200 units 

ενώ για την DNase I 0, 1, 5, 10 και 20 units. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουμε στις 

περιοχές που καλύπτονται από πρωτεΐνες μειωμένη πρόσβαση του ενζύμου. Στην 

συνέχεια οι πυρήνες τοποθετούνται σε 200μl διαλύματος λύσης των πυρήνων με τη 

βοήθεια της πρωτεϊνάσης Κ (Nuclear lysis buffer: 300mM C H3COONa, 5mM 

EDTA, 0.5% SDS και 0.1mg/ml πρωτεϊνάση K). Παραμένουν Ο/Ν στους 55
0
C.  

Την επόμενη μέρα γίνεται καθαρισμός 2 φορές με φαινόλη, μετά χλωροφόρμιο 

και τέλος κατακρήμνιση με 100% αιθανόλη με 1/10 του όγκου οξικό νάτριο. Το 

ίζημα επαναδιαλύεται σε νερό και γίνεται φωτομέτρηση του DNA για να διαπιστωθεί 

η συγκέντρωση του ενώ ηλεκτροφορείται μια μικρή ποσότητα για των ποιοτικό 

έλεγχο του δείγματος. Έπειτα, 50ng DNA χρησιμοποιείται σε real time PCR όπου 

διαπιστώνεται η πρόσβαση της υπό μελέτη περιοχής και συγκρίνεται με άκοπο DNA 

που προέρχεται από τους ίδιους πυρήνες αλλά και με περιοχές που δεν διαθέτουν τη 

περιοριστική αυτή θέση. Για το πείραμα της υπερευαισθησίας σε DNase I, 

πραγματοποιήθηκε μια 3-ωρη επώαση με 50nΜ OA μετά το μπλοκ της νοκοδαζόλης. 

 

4.2.6. Κυτταρομετρία ροής (FACS, Fluorescence-Activated Cell 

Sorting) 

 Για την ταυτοποίηση της φάσης του κυτταρικού κύκλου των πληθυσμών των 

κυττάρων πραγματοποιείται χρώση με ιωδιούχο προπίδιο και κυτταρομετρία ροής. 

Ιζημα 1 x 10
6
 κύτταρων μονιμοποιούνται με 100% αιθανόλη για 10 min και έπειτα 

γίνεται πλύσιμο με 70% αιθανόλη στην οποία μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια επωάζονται για 1 ώρα σε διάλυμα PBS που περιέχει 
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100μg/ml RNase A (Qiagen) για την καταστροφή του RNA και γίνεται απευθείας 

χρώση με 10μl ιωδιούχου προπιδίου για λίγα λεπτά. Το ιωδιούχο προπίδιο συνδέεται 

στο DNA και μας επιτρέπει ανάλογα με την ένταση του φθορισμού του να 

διακρίνουμε σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου βρίσκονται τα κύτταρα της 

καλλιέργειας. Τα κύτταρα εισέρχονται σε κυτταρομετρητή ροής της BIORAD και η 

κατανομή του αναλύεται σε κατάλληλο υπολογιστικό πρόγραμμα.  

 

4.2.7. FRAP (Fluorescence Recovery Αfter Photobleaching) 

Για τα πειράματα FRAP, υπερεκφράστηκαν με ηλεκτροδιαμόλυνση χιμαιρικές 

φθορίζουσες πρωτεΐνες. Στη συνέχεια έγινε χρώση με Annexin V-PE ή ιωδιούχο 

προπίδιο για να σημανθούν τα αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα. Τα ζωντανά 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η ανάλυση έγινε με ελαιοκαταδυτικό φακό x63 με 

μοναδικό παλμό του laser στο 80-100% της πλήρους ισχύος του σε μια μικρή περιοχή 

του πυρήνα. Διαδοχικές εικόνες συλλέχθηκαν στους χρόνους που υποδεικνύονται στο 

κάθε γράφημα και διορθώθηκαν για συνολική απώλεια φθορισμού όπως 

διαπιστώθηκε από κατάλληλες περιοχές που εξετάσθηκαν παράλληλα. Τα 

αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά τουλάχιστον 10 πειραμάτων με σφάλμα <20% 

και εκφράζονται σαν % ποσοστό της έντασης φθορισμού της υπό μελέτης περιοχής 

πριν το FRAP. 

 

4.2.8. Συνεστιακή μικροσκοπία (Confocal microscopy) 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε ειδικά πιάτα (Lab-Teck chambers) ή κανονικά 

πιάτα καλλιέργειας και μονιμοποιούνται με 2% παραφορμαλδεύδη/0,1% Triton X-

100/20mM HEPES ή 70% ακετόνη σε 1x PBS για 5-10 λεπτά, 24-48 ώρες μετα τη 

διαμόλυνση. Έπειτα, πλένονται με 3% FBS σε 1x PBS πριν την παρατήρηση ή τον 

ανοσοφθορισμό. Η χρώση του DNA γίνεται με την χρωστική Nuclear-ID Red 

(51008-100,Enzo). Η μικροσκοπία σε ζωντανά κύτταρα γίνεται μέσα σε 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Οι μελέτες έγιναν με το συνεστιακό μικροσκόπιο Zeiss 

Axioscope 2 Plus εξοπλισμένο με laser σύστημα σάρωσης Bio-Rad Radiance 2100 με 

τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος Lasersharp 2000.  
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5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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5.1. Δυναμική πρόσδεση των παραγόντων του ενισχυοσώματος των 

MHCII γονιδίων στην μιτωτική χρωματίνη 

 Προηγούμενες βιοχημικές μελέτες (33,104) έχουν ταυτοποιήσει την 

περίπλοκη ιεραρχία των αλληλεπιδράσεων που απαιτούνται για τον σχηματισμό του 

ενισχυοσώματος (MCE), αλλά και για την επακόλουθη στρατολόγηση του CIITA. Το 

ενισχυόσωμα σχηματίζεται κλιμακωτά, με τoν ανεξάρτητο σχηματισμό των NFY και 

RFX υποσυμπλόκων αρχικά και έπειτα με την συνεργατική πρόσδεση τους στην 

χρωματίνη. Παρόλη την πληθώρα βιοχημικών και λειτουργικών πληροφοριών για το 

ενισχυόσωμα, λίγα είναι γνωστά για τη δυναμική της στρατολόγησης του CIITA σε 

αυτό και τη σταθερότητα της MCE-CIITA αλληλεπίδρασης, ειδικά κατά την διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου.  

Γενικά, κατά τη μίτωση η μεταγραφή των περισσοτέρων γονιδίων 

διακόπτεται. Για να ελεγχθεί αν οι MHCII παράγοντες παραμένουν στην χρωματίνη 

σε αύτη τη φάση του κυτταρικού κύκλου αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

ανοσοφθορισμού σε HeLa κύτταρα με αντισώματα ειδικά για τους παράγοντες RFX5 

και CREB. Ο παράγοντας CREB  και σε μικρότερο βαθμό ο RFX5 βρέθηκε να είναι 

προσδεδεμένοι στην μιτωτική χρωματίνη (Εικόνα 5.1Α). Στη συνέχεια έγινε σύντηξη 

των παραγόντων αυτών με φθορίζοντα μόρια και παροδική διαμόλυνση τους σε HeLa 

κύτταρα προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω η υποκυτταρική τους τοποθέτηση. Η 

υπερέκφραση των χιμαιρικών αυτών πρωτεϊνών είναι απαραίτητη κυρίως για 

πρωτεΐνες που εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα, όπως ο παράγοντας RFX5. Και οι 

δυο παράγοντες φαίνεται να εντοπίζονται στην χρωματίνη σε διάφορα στάδια της 

μίτωσης, όπως στην ανάφαση (Εικόνα 5.1Β). Για να επιβεβαιωθεί η ειδικότητα της 

πρόσδεσης στην χρωματίνη, δοκιμάστηκαν διάφορα μεταλλάγματα ελλείψεων των 

πρωτεϊνών RFX5 και CREB. Στην εικόνα 5.2A και B φαίνονται δυο χαρακτηριστικά 

μεταλλάγματα των παραγόντων αυτών, ένα μετάλλαγμα για τον καθένα, που 

περιέχουν τις αμινοτελικές περιοχές των πρωτεϊνών ενώ δεν περιέχουν τις περιοχές 

πρόσδεσης στη χρωματίνη. Για τον RFX5 η περιοχή που κλωνοποιήθηκε περιείχε τα 

119 πρώτα αμινοξέα ενώ για τον CREB τα πρώτα 204 αμινοξέα. Όπως αναμενόταν, 

οι μεταλλαγμένες πρωτεΐνες δεν μπορούσαν να προσδεθούν στα μιτωτικά 

χρωμοσωματα. Τα κύτταρα επιλέχτηκαν με συνεστιακή μικροσκοπία και η φάση του 

κυτταρικού κύκλου καθορίστηκε από τον βαθμό συμπύκνωσης της χρωματίνης μετά 

από χρώση του DNA τους με τη χρωστική Nuclear-ID Red. Παρόμοια ήταν και τα 
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αποτελέσματα για άλλους παράγοντες του ενισχυοσώματος που μελετήθηκαν, όπως 

οι υπομονάδες του NFY συμπλόκου. 

Για να μελετηθεί η δυναμική της πρόσδεσης των παραγόντων του MCE με τη 

μιτωτική χρωματίνη πραγματοποιήθηκαν πειράματα επαναφοράς του φθορισμού 

μετά από φωτολεύκανση (FRAP). Σε HeLa κύτταρα υπερεκφράστηκαν τα παραπάνω 

χιμαιρικά μόρια του RFX5 και του CREB με φθορίζοντα μόρια και εξετάστηκαν οι 

κινητικότητες τους σε συνεστιακό μικροσκόπιο επιλέγοντας κύτταρα σε διάφορες 

φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών, όπως  

 

Εικόνα 5.1. Οι παράγοντες του ενισχυοσώματος προσδένονται δυναμικά στην μιτωτική 

χρωματίνη. (Α) Πειράματα ανοσοφθορισμού σε HeLa κύτταρα με τη χρήση αντισωμάτων για 

τον CREB (επάνω) και τον RFX5 (κάτω). (Β) Υποπυρηνικός εντοπισμός του pECFP-CREB 

(επάνω) και pEGFP-RFX5 (κάτω) σε μεσοφασικά και μιτωτικά HeLa κύτταρα. Το Nuclear-ID 

Red (κόκκινο ψευδοχρώμα) χρησιμοποιήθηκε για χρώση του DNA. (C και D) FRAP πειράματα 

με παροδική έκφραση του ECFP-CREB (C), του EGFP-RFX5 και της Monomeric DsRed-H2A 

(D) σε διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Τα μιτωτικά κύτταρα επιλέχθηκαν με 

συνεστιακή μικροσκοπία.     
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φαίνονται στις εικόνες 5.1C και D, έδειξαν ότι και οι δυο παράγοντες, RFX5 και 

CREB στρατολογούνται στην χρωματίνη με δυναμικό τρόπο, αν και με διαφορετική 

κινητική ανάμεσα στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Ο CREB 

παρουσιάζει υψηλότερη κινητικότητα κατά την μεσόφαση ενώ ο RFX5 κατά την 

πρόφαση. Η χαμηλότερη κινητικότητα και των δυο παραγόντων παρατηρείται στην 

τελόφαση, όπως έχει δειχθεί και για τον μεταγραφικό συν-ενεργοποιητή Brd4 ο 

οποίος μαρκάρει ειδικά γονίδια στην M/G1 φάση (84), αντανακλώντας πιθανά έναν 

παρόμοιο μηχανισμό απαραίτητο για την έκφραση των γονιδίων στην G1. Σαν 

πρωτεΐνη αναφοράς για τα πειράματα κινητικότητας χρησιμοποιήθηκε η ιστόνη H2A, 

η οποία παρουσιάζει ισχυρή πρόσδεση στο DNA και εμφανίζει ελάχιστη 

κινητικότητα στην μεσόφαση (Εικόνα 5.1D) και στη μίτωση. Συνολικά τα 

αποτελέσματα αυτά προτείνουν ότι οι παράγοντες του ενισχυοσώματος 

στρατολογούνται δυναμικά στην χρωματίνη καθ’ όλη  τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου. 

 

 

Εικόνα 5.2. Οι αμινοτελικές περιοχές του RFX5 και του CREB δεν προσδένονται στην 

μιτωτική χρωματίνη. (A και B) HeLa κύτταρα διαμολύνθηκαν με τις χιμαιρικές πρωτεΐνες 

pGFP-RFX5(1-119aa) (A) και pEYFP-CREB(1-204aa) (B) και μελετήθηκε ο υποκυτταρικός 

εντοπισμός τους. Τα μεσοφασικά και μιτωτικά κύτταρα επιλέχτηκαν με συνεστιακή μικροσκοπία 

μετά από  χρώση του DNA τους με το κόκκινο ψευδοχρώμα για το Nuclear-ID Red. 
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5.2. Διατήρηση του ενισχυοσώματος και των PTMs των ιστονών στον 

υποκινητή του DRA γονιδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου   

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι παράγοντες που προσδένονται στο DNA 

όπως ο TBP (80), ο Runx (90), ο HSF2 (87) καθώς επίσης και μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις (PTMs) παραμένουν κατά την μίτωση, ανεξάρτητα από την έκφραση 

του εκάστοτε γονιδίου (72,73). Τέτοια γεγονότα πιθανότατα έχουν ρόλο μνήμης ή 

σήμανσης των γονιδίων αυτών προκειμένου να ανακτήσουν γρήγορα την 

μεταγραφική τους ενεργότητα με την είσοδο τους στον επόμενο κυτταρικό κύκλο. Για 

να μελετηθεί η πρόσδεση των παραγόντων του ενισχυοσώματος στον υποκινητή του 

DRA γονιδίου, ενός πρότυπου MHCII γονιδίου, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης και ποσοτική PCR σε Β λεμφοβλαστοειδή κύτταρα 

(Raji), που εκφράζουν τα MHCII γονίδια συστατικά, μετά από συγχρονισμό της 

καλλιέργειας με διπλό μπλοκ υδροξυουρίας (HU). Η υδροξυουρία αναστέλλει το 

ένζυμο ριβονουκλεϊκή αναγωγάση, η οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση των 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων και σταματά την DNA σύνθεση με αποτέλεσμα να 

αναστέλλει τον κυτταρικό κύκλο στην G1/S φάση. Τα κύτταρα επωάστηκαν με 

200μΜ φαρμάκου για 18 ώρες προκείμενου να μπλοκαριστούν στην G1/S φάση, 

έπειτα απελευθερώθηκαν με αφαίρεση της HU για 8 ώρες και χορηγήθηκε ξανά το 

φάρμακο για άλλες 18 ώρες πριν τον 2
η
 απελευθέρωση τους. Στη συνέχεια 

συλλέχτηκαν δείγματα σε διάφορα χρονικά σημεία (0, 2, 6, 8 και 14 ώρες) μετά την 

απελευθέρωση που αντιστοιχούσαν στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, 

όπως επαληθεύτηκε με κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση του DNA των κυττάρων 

με ιωδιούχο προπίδιο (Εικόνα 5.3Α). Επίσης, καταμετρήθηκε ο αριθμός των 

μιτωτικών κυττάρων για να καθοριστεί το ποσοστό τους σε κάθε φάση μετά από 

χρώση με Hoecht 33442 και μικροσκοπία φθορισμού (στις παρενθέσεις) (Εικόνα 

5.3Α).  

Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης για τους παράγοντες του ενισχυοσώματος 

CREB, RFX5 και NFYB έδειξε την στρατολόγηση τους στον DRA υποκινητή σε όλες 

τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου με μικρές διακυμάνσεις (Εικόνα 5.3Β). Εμφανής 

είναι η μείωση της πρόσδεσης του CIITA στη μίτωση (Εικόνα 5.3Β). Στη συνέχεια 

μελετήθηκαν οι ενεργοποιητικές τροποποιήσεις των ιστονών όπως η H3K4me3, η 

H3K4me2 και η acetylH3 στους υποκινητές των DRA, Cyclin B1 και GAPDH  
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Εικόνα 5.3. Στρατολόγηση των μεταγραφικών παραγόντων και διατήρηση των PTMs των 

ιστονών καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Συγχρονισμός Raji κυττάρων μετά 

από απελευθέρωση τους από διπλό μπλοκ υδροξυουρίας (HU). Συλλέχτηκαν δείγματα σε 

διάφορα χρονικά σημεία (0, 2, 6, 8 και 14 ώρες) μετά την απελευθέρωση από το δεύτερο 

μπλοκ. (A) Κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση των κυττάρων με ιωδιούχο προπίδιο και 

παράλληλη καταμέτρηση των κυττάρων για να καθοριστεί το ποσοστό των μιτωτικών σε κάθε 

φάση του κυτταρικού κύκλου μετά από χρώση με Hoecht 33442 και μικροσκοπία φθορισμού 

(στις παρενθέσεις). (B) ChIP ανάλυση πραγματοποιήθηκε στα δείγματα αυτά από το (Α) με 

αντισώματα για CREB, RFX5, NFYB και CIITA στον DRA υποκινητή. (C) ChIP ανάλυση για 

τροποποιήσεις ιστονών όπως H3K4me3, H3K4me2 και acetylH3 πραγματοποιήθηκε στους 

υποκινητές των DRA, Cyclin B1 και GAPDH γονιδίων. (D) ChIP ανάλυση για την 

στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης II στους DRA, Cyclin B1 και GAPDH υποκινητές και 

qRT-PCR για το νέο-συντιθέμενο RNA (εξόνιο1-ιντρόνιο1) κανονικοποιημένο με το συνολικό 

RNA (εξόνιο5-εξόνιο5). Το επίπεδο στρατολόγησης των παραγόντων και η έκφραση των 

γονιδίων που παρατηρήθηκε στα ασύγχρονα κύτταρα ορίστηκε ως 100%. ChIP με α-IgG 

αντίσωμα ήταν κάτω από το 1% του input.  
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γονιδίων. Τα αποτελέσματα από τα PTMs των ιστονών έδειξαν ότι διατηρούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου αλλά εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις 

ανάλογα με τη φάση του κύκλου καθώς επίσης και την κατάσταση του κάθε γονιδίου 

(Εικόνα 5.3C). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις στα PTMs των 

ιστονών δεν σχετίζονται άμεσα με την στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης ΙΙ όπως 

φαίνεται στην εικόνα 5.3D. Παράλληλη ανάλυση του νέο-συντιθέμενου RNA έδειξε 

ότι η RNA πολυμεράση ΙΙ είναι ο καλύτερος δείκτης της έκφρασης του DRA 

γονιδίου, καθώς και των γονιδίων αναφοράς, του Cyclin B1 που εκφράζεται ειδικά 

στην G2/M φάση (105) αλλά και του GAPDH (Εικόνα 5.3D). Συνολικά, η ανάλυση 

αυτή έδειξε την διατήρηση των ρυθμιστικών παραγόντων των MHCII γονιδίων, της 

μεταγραφικής μηχανής και των ενεργοποιητικών PTMs των ιστονών σε διαφορετικά 

ποσοστά στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. 

 

5.3. Διατήρηση του ενισχυοσώματος και των PTMs των ιστονών στον 

υποκινητή του DRA γονιδίου στη μίτωση 

Για να μελετηθούν οι παραπάνω παρατηρήσεις σε ένα καλύτερα καθορισμένο 

μιτωτικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε 1μΜ νοκοδαζόλης σε καλλιέργειες Raji και 

RJ2.2.5 (ελλειμματικά για CIITA) κυττάρων. Η νοκοδαζόλη δεσμεύει την β-tubulin, 

χαλά την δυναμική των μικροσωληνίσκων και αναστέλλει τον σχηματισμό της 

μιτωτικής ατράκτου με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τον κυτταρικό κύκλο στην 

προμετάφαση. Το μιτωτικό μπλοκ ταυτοποιείται με κυτταρομετρία ροής μετά από 

χρώση του DNA των κυττάρων με ιωδιούχο προπίδιο (PI) (Εικόνα 5.4Α). Για να 

επιβεβαιωθεί περαιτέρω η ομοιογένεια του μιτωτικού πληθυσμού ακολούθησε διπλή 

χρώση των κυττάρων με α-H3S10Phos και PI. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό 

των μιτωτικών κυττάρων ήταν περίπου στο 95% (Εικόνα 5.5). 

Ανοσοκατακρημνίσεις χρωματίνης (ChIP) στους παραπάνω κυτταρικούς 

πληθυσμούς, Raji και RJ2.2.5, για αντιπροσωπευτικούς παράγοντες του MCE έδειξε 

ότι οι παράγοντες CREB, RFX5 και NFYB παραμένουν ισχυρά προσδεδεμένοι στον 

DRA υποκινητή ανεξάρτητα από την έκφραση του CIITA, αφού στα RJ2.2.5 που 

είναι ελλειμματικά για CIITA η στρατολόγηση τους είναι παρόμοια  (Εικόνα 5.4Β). Η 

στρατολόγηση του ίδιου του CIITA στη μίτωση είναι ελαφρώς μειωμένη. Εν 

συνεχεία, για να παρακολουθηθεί η στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής (GTM)  
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Εικόνα 5.4. Η διατήρηση του ενισχυοσώματος (MCE) και των ιστονικών PTMs σχετίζεται 

με την κατάσταση έκφρασης των MHCII γονιδίων σε ασύγχρονα και μιτωτικά, Β 

λεμφοβλαστοειδή και επιθηλιακά κύτταρα. (Α) FACS ανάλυση μετά από χρώση με ιωδιούχο 

προπίδιο Β λεμφοβλαστοειδών Raji και RJ225 κυττάρων (αριστερές στήλες), ή επιθηλιακών 

HeLa και HeLa CIITA (CIITA
+
) (δεξιές στήλες), ασύγχρονων (επάνω σειρά) ή μιτωτικών 

(κάτω σειρά). (B, C, D, E). Χρωματίνη από τις παραπάνω κυτταρικές σειρές χρησιμοποιήθηκε 

για  ChIP- qPCR με αντισώματα για  CREB, RFX5, NFYB, CIITA, TBP, RNA PolII και IgG 

(B, D) ή για acetyl-H3, acetyl-H4, H3K4me2, H3K4me3, H3 και H4 (C, E) στον DRA 

υποκινητή. Η κατακρήμνιση των παραγόντων εκφράζεται ως  % του  input  (B, D) ενώ των 

PTMs έχουν κανονικοποιηθεί με τη συνολική H3 ή H4 ιστόνη αντίστοιχα (C, E).  

 

χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα για τον παράγοντα TBP και την RNA πολυμεράση ΙΙ. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στρατολόγηση τους στον DRA υποκινητή κατά τη 

μίτωση μειώθηκε περίπου στο 50% και 30% σε σχέση με την στρατολόγηση τους στα 

ασύγχρονα κύτταρα, αντίστοιχα (Εικόνα 5.4Β). Όπως ήταν αναμενόμενο η 
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στρατολόγηση των παραγόντων αυτών είναι εξαρτώμενη από τον CIITA, διότι τα 

κύτταρα που δεν εκφράζουν CIITA δεν έχουν μεταγραφική μηχανή προσδεδεμένη 

στον DRA υποκινητή ούτε πριν ούτε μετά τη μίτωση (Εικόνα 5.4Β). 

 

 

 

Εικόνα 5.5. Υψηλά επίπεδα Raji και HeLa 

μιτωτικών κυττάρων μετά από νοκοδαζόλη. 

Κυτταρομετρία ροής μετά από διπλή χρώση των 

κυττάρων με H3S10-Phos (μιτωτικός μάρτυρας) και 

DNA (PI) Raji και HeLa, ασύγχρονων και 

μιτωτικών κυττάρων. 

 

 

Παρόμοια ανάλυση ανοσοκατακρίμνησης χρωματίνης πραγματοποιήθηκε στα 

SJO κύτταρα που είναι ελλειμματικά για τον παράγοντα RFX5, οπότε δεν εκφράζουν 

MHCII γονίδια, και σε μια κυτταρική σειρά όπου ο φαινότυπος έχει διασωθεί με την 

επανέκφραση του παράγοντα αυτού εξωγενώς (rSJO). Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι ο 

παράγοντας RFX5 είναι απαραίτητος για την στρατολόγηση όλων των παραγόντων 

του ενισχυοσώματος, του CIITA και της μεταγραφικής μηχανής ανεξάρτητα από τη 

φάση του κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 5.6). Ο φαινότυπος των rSJO κυττάρων 

ομοιάζει με αυτόν των Raji όπου μειώνεται η στρατολόγηση του CIITA και της 

μεταγραφικής μηχανής στη μίτωση. 

 

Εικόνα 5.6. Η στρατολόγηση των ρυθμιστικών παραγόντων και η διατήρηση τους στη 

μίτωση αποκαθίσταται με τη προσθήκη RFX5 σε RFX5-ελλειματικά κύτταρα. (A). FACS 

ανάλυση του DNA SJO (RFX5
-
) και rescued SJO (RFX5

+
) κυττάρων, ασύγχρονων και 

μιτωτικών. (B) ChIP πειράματα με αντισώματα για CREB, RFX5, NFYB, CIITA, TBP και IgG 

πραγματοποιήθηκαν στον DRA υποκινητή. 

  



64 

 

 Σύμφωνα με τα πειράματα συγχρονισμού/απελευθέρωσης των Raji κυττάρων 

(Εικόνα 5.3) όσο και με τα πειράματα σε καθαρά μιτωτικό περιβάλλον τα 

ενεργοποιητικά PTMs των ιστονών στον DRA υποκινητή δείχνουν ότι η H3 και η H4 

ακετυλίωση, καθώς επίσης και η δι- και τρι- μεθυλίωσης της λυσίνης 4 της H3 

(Εικόνα 5.4C) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη μίτωση σε σχέση με τα ασύγχρονα 

επίπεδα (ακετυλίωση: 50 και 66%, μεθυλίωση: 75 και 70% αντίστοιχα). Όπως 

αναμενόταν η Η3 ακετυλίωση και η H3K4me3 παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στα 

RJ2.2.5 κύτταρα και δεν αλλάζουν σημαντικά κατά την μίτωση (Εικόνα 5.4C). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα υψηλά επίπεδα H3K4me2 και στις δυο 

κυτταρικές σειρές, ανεξάρτητα από την έκφραση του CIITA και η διατήρηση τους 

κατά την μίτωση σε ποσοστό περίπου 50-80% των ασύγχρονων επιπέδων (Εικόνα 

5.4C).  

 Για να μελετηθεί αν οι ιδιότητες αυτές λαμβάνουν χώρα και σε μη-

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα, χρησιμοποιήθηκαν HeLa κύτταρα, τα οποία σε 

φυσιολογικές συνθήκες εκφράζουν MHCII γονίδια μόνο μετά από επαγωγή με IFNγ. 

Προσπάθειες για να απομονωθούν μιτωτικά HeLa κύτταρα μετά από επαγωγή των 

MHCII γονιδίων με IFNγ ήταν άκαρπες λόγω της κυτταροστατικής ιδιότητας της 

IFNγ, να σταματά δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Έπειτα, δοκιμάστηκε 

η αντίστροφη στρατηγική να γίνει η επαγωγή των γονιδίων με IFNγ σε κύτταρα που 

ήταν ήδη στη μίτωση.  Στην εικόνα 5.7 φαίνεται ChIP ανάλυση για RNA πολυμεράση 

ΙΙ, δι- και τρι- μεθυλίωση της ιστόνης Η3 σε ασύγχρονα και μιτωτικά κύτταρα στους 

υποκινητές του DRA, CyclinB1 και GAPDH γονιδίων μετά από χορήγηση IFNγ για 

12 ώρες. Όπως είναι φανερό κατά τη μίτωση δεν είναι εφικτό να γίνει επαγωγή με 

IFNγ πιθανότατα γιατί δεν είναι λειτουργικός κάποιος από τους παράγοντες ανοδικά 

του μονοπατιού επαγωγής του CIITA.   

 

Εικόνα 5.7. Αδυναμία επαγωγής των MHCII γονιδίων μέσω IFNγ στα HeLa κύτταρα στη 

μίτωση. Σε ασύγχρονα και μιτωτικά HeLa κύτταρα χορηγείται IFNγ για 12 ώρες. ChIP 

ανάλυση των κυττάρων αυτών για RNA πολυμεράση II, H3K4me2 και H3K4me3 στους DRA, 

Cyclin B1 και GAPDH υποκινητές.   
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Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της παροδικής επαγωγής για την μελέτη της 

έκφρασης των MHCII γονιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, 

κατασκευάσαμε μία κυτταρική σειρά με σταθερή έκφραση CIITA και συνεπώς 

MHCII γονιδίων σε επίπεδα παρόμοια με τα Raji κύτταρα, όπως μετρήθηκε με RT-

PCR (Εικόνα 5.8). Συνεπώς πραγματοποιήθηκε αναστολή του κυτταρικού κύκλου  

 

Εικόνα 5.8. Παρόμοια DRA mRNA επίπεδα 

ανάμεσα στα Raji και HeLa CIITA κύτταρα. 

Συνολικό RNA απομονώθηκε από B 

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα-Raji και RJ2.2.5- 

επιθηλιακά κύτταρα-HeLa και HeLa CIITA-και 

qRT-PCR πραγματοποιήθηκε για να συγκριθούν 

τα DRA mRNA επίπεδα. 

 

στη μίτωση HeLa και HeLa CIITA (CIITA
+
) κυττάρων με νοκοδαζόλη και 

επιβεβαιώθηκε με κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση με ιωδιούχο προπίδιο, όπως 

και προηγουμένως (Εικόνα 5.4Α). Όπως φαίνεται στην εικόνα 5.4D η ακεραιότητα 

του ενισχυοσώματος εκφυλίζεται κατά τη μίτωση ανεξάρτητα από την έκφραση του 

CIITA. Συνεπώς, ο συνεντοπισμός των παραγόντων RFX5 και CREB με την 

μιτωτική χρωματίνη που παρατηρήθηκε στα πειράματα ανοσοφθορισμού πιθανότατα 

οφείλεται σε αδύναμες αλληλεπιδράσεις και δεν συνεπάγεται την στρατολόγηση των 

παραγόντων αυτών σε συγκεκριμένους γενετικούς τόπους. Η στρατολόγηση του 

CIITA, του TBP και της RNA πολυμεράσης ΙΙ επίσης μειώνεται στα μιτωτικά 

κύτταρα. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη μειωμένη στρατολόγηση 

όλων των παραγόντων στον DRA υποκινητή σε μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα (HeLa) 

και ο φαινότυπος αυτός δεν μπορεί να διασωθεί με την έκφραση του CIITA.  

Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι ενεργοποιητικές PTMs των ιστονών σε HeLa 

κύτταρα και διαπιστώθηκε ότι από τον DRA υποκινητή απουσιάζουν τροποποιήσεις 

όπως η ακετυλίωση και η μεθυλίωση της Η3 και στις δυο καταστάσεις κυττάρων 

(Εικόνα 5.4E). Αντιθέτως, στα κύτταρα που εκφράζουν CIITA εκτοπικά (CIITA
+
) η 

δι- και τρι- μεθυλίωση της λυσίνης 4 της Η3 διατηρείται στη μίτωση σε υψηλά 

επίπεδα (80% των ασύγχρονων επιπέδων-παρόμοια με τα Raji) ενώ η ακετυλίωση 

πέφτει στο 30-40% των ασύγχρονων επιπέδων (Εικόνα 5.4E). Εντυπωσιακό είναι το 

γεγονός ότι παρόλο που τα ελλειμματικά για CIITA Β λεμφοκύτταρα (RJ2.2.5) 

διατηρούν υψηλά επίπεδα H3K4me2 στον υποκινητή, στα HeLa κύτταρα η 

τροποποίηση αυτή απουσιάζει και παρατηρείται μόνο μετά από ενεργοποίηση του 
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DRA γονιδίου (Εικόνα 5.4E). Ωστόσο, αν και η τροποποίηση αυτή δεν συνδέεται 

άμεσα με ενεργή μεταγραφή, πιθανότατα σχετίζεται με μια κατάσταση χρωματίνης 

που παρουσιάζει μεγάλη προσβασιμότητα, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη 

δουλεία του εργαστηρίου (52).  

 

5.4. Η προσβασιμότητα του DRA γονιδίου στη μίτωση σχετίζεται με 

την διατήρηση του ενισχυοσώματος 

 Η προσβασιμότητα της χρωματίνης ενός γονιδίου σε μεταγραφικούς 

παράγοντες σχετίζεται άμεσα από την κατάσταση ενεργότητας του γονιδίου. Γονίδια 

που μεταγράφονται ή είναι ικανά να μεταγραφούν υπό προϋποθέσεις διατηρούν πιο 

ανοιχτή δομή στη χρωματίνη τους σε αντίθεση με ανενεργά γονίδια. Για να μελετηθεί 

η προσβασιμότητα του DRA γονιδίου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υπερευαισθησίας 

της χρωματίνης σε περιοριστικές ενδονουκλεάσες στις διάφορες Β 

λεμφοβλαστοειδικές  σειρές. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε μια περιοριστική 

θέση SspI, που βρίσκεται 80bp ανοδικά του σημείου έναρξης της μεταγραφής του 

DRA γονιδίου, ανάμεσα στα ρυθμιστικά στοιχεία X και Y, η οποία έχει  

 

Εικόνα 5.9. Η προσβασιμότητα του DRA υποκινητή στις διάφορες B λεμφοβλατοειδικές 

σειρές σχετίζεται με την στρατολόγηση του MCE. (A) Σχηματική απεικόνιση των 

περιοριστικών θέσεων SspI και των εκκινητών εκατέρωθεν τους σε σχέση με το DRA γονίδιο 

και τα ρυθμιστικά του στοιχεία. (B,C) Με την τεχνική υπερευαισθησίας σε περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες και qPCR μετρήθηκε το άκοπο DNA με εκκινητές εκατέρωθεν των 

περιοριστικών θέσεων, στον υποκινητή του DRA γονιδίου (B) αλλά και στο -1800bp από το 

σημείο έναρξης της μεταγραφής (C) στις Β λεμφοκυτταρικές σειρές Raji, RJ2.2.5, SJO και 

rescued SJO. Στα κύτταρα χορηγήθηκε αυξανόμενη ποσότητα SspI ενζύμου (0, 10, 50,100 και 

200units). Η κανονικοποίηση των δειγμάτων όσον αφορά την ποσότητα έγινε με ένα σετ 

εκκινητών στο εξόνιο 5 του DRA γονιδίου που δεν περιέχει περιοριστική θέση SspI. 
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χαρακτηριστεί προηγουμένως ότι παρουσιάζει ευαισθησία αναλογικά με τη 

μεταγραφή ή με τη δυνατότητα μεταγραφής του γονιδίου (Εικόνα 5.9Α) (52). Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε μια περιοριστική θέση στο -1800bp από το σημείο έναρξης της 

μεταγραφής που δεν έχει παρακείμενα ρυθμιστικά στοιχεία. Η απόδοση της πέψης 

ποσοτικοποιήθηκε σε qPCR αντίδραση με εκκινητές εκατέρωθεν των δύο θέσεων και 

εκφράστηκε ως ποσοστό του κομμένου DNA ως προς το άκοπο που προέκυψε από 

ένα δείγμα κυττάρων στο οποίο δεν τοποθετήθηκε περιοριστική ενδονουκλεάση. 

Χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση συγκεντρώσεων ενζύμου διαπιστώθηκε ότι η  

 

Εικόνα 5.10. Η προσβασιμότητα του DRA γενετικού τόπου στα μιτωτικά B 

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα σχετίζεται με την διατήρηση του MCE. (Α-D) Με την τεχνική 

υπερευαισθησίας σε περιοριστικές ενδονουκλεάσες και qPCR μετρήθηκε το άκοπο DNA σε 

ασύγχρονους και μιτωτικούς πληθυσμούς Raji (A), RJ2.2.5 (B), HeLa CIITA (CIITA
+
) (C) και 

HeLa (D) κυττάρων. Στα κύτταρα χορηγήθηκε αυξανόμενη ποσότητα SspI ενζύμου (0, 10, 50, 

100 και 200 units). Τα SJO, μια ελλειμματική για RFX5 κυτταρική σειρά, χρησιμοποιήθηκε σαν 

αρνητική κυτταρική σειρά-μάρτυρας με μη προσβάσιμη SspI θέση στον DRA υποκινητή. Η 

κανονικοποίηση των δειγμάτων όσον αφορά την ποσότητα έγινε με ένα σετ εκκινητών στο 

εξόνιο 5 του DRA γονιδίου που δεν περιέχει περιοριστική θέση SspI. 

 

υπερευαισθησία στον DRA υποκινητή σχετίζεται με την στρατολόγηση του 

ενισχυοσώματος ακόμα και απουσία ενεργής μεταγραφής όπως φαίνεται από τα 

RJ2.2.5 κύτταρα που δεν έχουν CIITA αλλά εμφανίζουν παρόμοια προσβασιμότητα 

με τα Raji που εκφράζουν το γονίδιο συστατικά (Εικόνα 5.9Β). Αντίθετα, τα SJO 

κύτταρα δεν παρουσιάζουν ευαισθησία διότι είναι ελλειμματικά για τον RFX5 οπότε 
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δεν στρατολογείται το ενισχυόσωμα στον υποκινητή, ενώ όταν εισαχθεί ο 

παράγοντας αυτός επανέρχεται και η προσβασιμότητα στη χρωματίνη (Εικόνα 5.9Β). 

Σε όλους τους κυτταρικούς τύπους η περιοριστική θέση 1800bp ανοδικά του γονιδίου 

δεν παρουσιάζει ευαισθησία σε καμία συγκέντρωση του ενζύμου (Εικόνα 5.9C). Η 

κανονικοποίηση των δειγμάτων όσον αφορά την ποσότητα έγινε με ένα σετ 

εκκινητών στο εξόνιο 5 του DRA γονιδίου που δεν περιέχει περιοριστική θέση SspI. 

Στη συνέχεια για να μελετηθεί εάν η διατήρηση των παραγόντων του MCE 

στη μίτωση σχετίζεται με την προσβασιμότητα της χρωματίνης στον υποκινητή του 

DRA γονιδίου, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υπερευαισθησίας της χρωματίνης σε 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες σε ασύγχρονα και μιτωτικά κύτταρα. 

Χρησιμοποιώντας όπως και πριν μια διαβάθμιση συγκεντρώσεων SspI ενζύμου 

διαπιστώθηκε ότι η υπερευαισθησία της θέσης στον DRA υποκινητή στα Β 

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα διατηρείται κατά τη μίτωση σε παρόμοια επίπεδα με αυτά 

των ασύγχρονων κυττάρων και μάλιστα ανεξάρτητα από την έκφραση του CIITA, 

όπως φαίνεται από τα RJ2.2.5 κύτταρα (Εικόνα 5.10Α και Β). Ως δείγμα αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκαν τα SJO κύτταρα, στα οποία όπως έδειξε το παραπάνω πείραμα, η 

συγκεκριμένη περιοριστική θέση δεν παρουσιάζει καμία ευαισθησία σε οποιαδήποτε 

συγκέντρωση ενζύμου λόγω της κλειστής χρωματινικής δομής (Εικόνα 5.9Β).  

Στα ασύγχρονα HeLa κύτταρα, ο υποκινητής του DRA γονιδίου εμφανίζεται 

προσβάσιμος μετά από πέψη με την περιοριστική ενδονουκλεάση SspI αν και σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα Raji κύτταρα, αλλά στην μίτωση η ευαισθησία αυτή 

καταργείται (Εικόνα 5.10C). Τα HeLa κύτταρα που εκφράζουν CIITA, ωστόσο, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό προσβασιμότητας της χρωματίνης στο ένζυμο, η 

οποία εν μέρει διατηρείται στην μίτωση (Εικόνα 5.10D). Η μερική ευαισθησία στα 

κύτταρα αυτά οφείλεται στη διατήρηση των ενεργοποιητικών τροποποιήσεων των 

ιστονών, όπως της H3K4me2, η οποία διατηρεί πιο ανοιχτή τη δομή του υποκινητή 

πιθανότατα λόγω της επαγωγής του γονιδίου με την προσθήκη του CIITA. Συνεπώς, 

η προσβασιμότητα της χρωματίνης στους διάφορους κυτταρικούς τύπους και στις 

διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου σχετίζεται με την αυξημένη διατήρηση των 

μεταγραφικών παραγόντων και των ενεργοποιητικών τροποποιήσεων των ιστονών 

στον υποκινητή του DRA γονιδίου.     
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5.5. Μεταγραφική ενεργότητα των MHCII γονιδίων στη μίτωση 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη μίτωση το σύμπλοκο MCE-

CIITA-GTM παραμένει προσδεδεμένο στον υποκινητή του DRA γονιδίου στα 

λεμφοβλαστοειδή αλλά όχι στα μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα. Στη συνέχεια το 

ερώτημα που προέκυψε από αυτές τις παρατηρήσεις ήταν εάν η μεταγραφή του 

γονιδίου διατηρείται στη μίτωση. Στα περισσότερα βιολογικά συστήματα που έχουν 

μελετηθεί, κατά τη μίτωση η πρόσδεση των ρυθμιστικών παραγόντων στο DNA δεν 

εξασφαλίζει ενεργή γονιδιακή μεταγραφή διότι είτε δεν είναι όλοι οι απαραίτητοι 

Εικόνα 5.11. Κύτταρο-ειδική διαφοροποίηση της μιτωτικής μεταγραφικής ενεργότητας 

του DRA γονιδίου. (A) Συνολικό RNA απομονώθηκε από ασύγχρονα και μιτωτικά Raji, HeLa 

CIITA και and RJ2.2.5 CIITA κύτταρα και η ενεργή μεταγραφή του DRA γονιδίου αναλύθηκε 

με qRT-PCR χρησιμοποιώντας 2 σετ εκκινητών (DRA εξόνιο5-εξόνιο5 και DRA εξόνιο1-

ιντρόνιο1), παρουσία ή απουσία DRB. Το νέο-συντιθέμενο μήνυμα παρουσιάζεται ως ποσοστό 

του ώριμου DRA mRNA. (B) Κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση του DNA με PI ασύγχρονων 

ή μιτωτικών RJ2.2.5 κυττάρων που εκφράζουν τον CIITA υπό τον έλεγχο του rtTA-GBD και 

μετά από επαγωγή με Dex-Dox. Στα κύτταρα χορηγήθηκε νοκοδαζόλη πριν από την 6-ωρη 

επαγωγή τους  με  Dex-Dox. (C) RNA απομονώθηκε από κύτταρα με ή χωρίς επαγωγή, 

ασύγχρονα και μιτωτικά RJ2.2.5 tetCIITA κύτταρα. Η έκφραση του DRA και του CIITA 

γονιδίων αναλύθηκε με qRT-PCR. (D) Χρωματίνη απομονώθηκε από τα ίδια δείγματα όπως 

στο (C) και πραγματοποιήθηκε ChIP ανάλυση για RFX5 και CIITA. 
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παράγοντες προσδεδεμένοι στην χρωματίνη, είτε γιατί PTMs, όπως η 

φωσφορυλίωση, μπορούν να αδρανοποιήσουν σημαντικούς παράγοντες (63). Για να 

ποσοτικοποιηθεί το συνολικό DRA RNA μήνυμα με qRT-PCR σε ασύγχρονα και 

μιτωτικά κύτταρα χρησιμοποιήθηκε ένα σετ εκκινητών που βρίσκονταν στο εξόνιο5-

εξόνιο5, ενώ για να ποσοτικοποιηθεί το νέο-συντιθέμενο RNA χρησιμοποιήθηκε ένα 

σετ εκκινητών στο εξόνιο1-ιντρόνιο1 στο ίδιο δείγμα παρουσία ή απουσία αναστολέα 

της μεταγραφικής επιμήκυνσης, του DRB. Για να εκφραστεί το δεύτερο ως κλάσμα 

του ώριμου RNA, χρησιμοποιήθηκε γενωμικό DNA σαν πρότυπο για να 

συνυπολογίσουμε τις διαφορές στην απόδοση πολυμερισμού των δυο διαφορετικών 

σετ εκκινητών. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι η νέα RNA σύνθεση εκπροσωπείται 

στο 4-5.5% του συνολικού DRA RNA μηνύματος στα ασύγχρονα κύτταρα όπως 

φαίνεται στην εικόνα 5.11Α. Στην μίτωση το νέο-συντιθέμενο DRA RNA μειώθηκε 

στο 33% και στο 12% των ασύγχρονων επιπέδων στα Raji και στα HeLa CIITA 

κύτταρα, αντίστοιχα. Συνεπώς, τα λεμφοβλαστοειδή κύτταρα είναι ικανά να 

διατηρούν ενεργή μεταγραφή στη μίτωση σε αντίθεση με τα μη-λεμφοβλαστοειδή 

κύτταρα, ακόμα και όταν η έκφραση του CIITA πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός 

ισχυρού εξωγενούς υποκινητή, όπως συμβαίνει στα δεύτερα.  

Για να μελετηθεί αν στα λεμφοβλαστοειδή κύτταρα ο ενδογενής CIITA είναι 

ο περιοριστικός παράγοντας που μειώνει τη μεταγραφή του DRA γονιδίου, 

χρησιμοποιήθηκε η RJ2.2.5 κυτταρική σειρά. Στα κύτταρα αυτά εκφράστηκε σταθερά 

εξωγενώς ο CIITA (RJ2.2.5 CIITA) και τα επίπεδα της έκφρασης των MHCII  

γονιδίων επανήλθαν σε επίπεδα παρόμοια με των Raji κυττάρων (Εικόνα 5.11Α).  

 
Εικόνα 5.12. Η έκφραση του CIITA στα RJ2.2.5 κύτταρα αποκαθηστά πλήρως την 

στρατολόγηση όλων των παραγόντων στον DRA υποκινητή. (A) Κυτταρομετρία ροής μετά 

από χρώση του DNA με ιωδιούχο προπίδιο σε ασύγχρονα και μιτωτικά  RJ2.2.5 CIITA 

κύτταρα. (B) CHIP ανάλυση πραγματοποιήθηκε με αντισώματα για  RFX5, CREB, CIITA, RNA 

PolII, H3K4me2, H3K4me3 και IgG στον DRA υποκινητή.  
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Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι τα RJ2.2.5 CIITA κύτταρα διατηρούσαν την 

έκφραση των MHCII γονιδίων στην μίτωση στο 90% των ασύγχρονων επιπέδων 

(Εικόνα 5.11Α) υποδηλώνοντας ότι η εξωγενής έκφραση του CIITA είναι επαρκής 

για να διασώσει την μιτωτική μεταγραφή στα λεμφοβλαστοειδή κύτταρα. Με 

πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης για τον υποκινητή του γονιδίου, σε 

ασύγχρονα και μιτωτικά κύτταρα (Εικόνα 5.12Α) αυτής της σειράς φαίνεται η 

στρατολόγηση και η διατήρηση των παραγόντων του MCE, του CIITA, της GTM και 

των PTMs στη μίτωση (Εικόνα 5.12Β). 

Για να συσχετιστεί η ενεργή μεταγραφή με την στρατολόγηση της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ στους διάφορους κυτταρικούς τύπους πραγματοποιήθηκαν ChIP 

πειράματα. Τα αποτελέσματα στην εικόνα 5.13 (A και C) έδειξαν ότι τόσο η 

προσδεδεμένη στον υποκινητή του DRA γονιδίου όσο και η προσδεδεμένη στο εξόνιο 

(μορφή επιμήκυνσης) RNA πολυμεράση ΙΙ σχετίζεται άμεσα με τη μεταγραφή  

 

Εικόνα 5.13. Η στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης II στους υποκινητές και στις 

κωδικές περιοχές των γονιδίων κατά τη μίτωση εξαρτάται από την κατάσταση του 

γονιδίου και τον κυτταρικό τύπο. (A) Χρωματίνη απομονώθηκε από ασύγχρονα και μιτωτικά 

κύτταρα (Raji, RJ2.25 CIITA, RJ2.2.5, HeLa CIITA και HeLa) και πραγματοποιήθηκε ChIP 

για την RNA πολυμεράση II στον DRA υποκινητή. (B) ChIP πραγματοποιήθηκε για την RNA 

πολυμεράση II στους Cyclin B1 και GAPDH υποκινητές σε Raji και RJ2.2.5, ασύγχρονα και 

μιτωτικά κύτταρα. (C, D) ChIP για την RNA πολυμεράση II έγινε επίσης για τις κωδικές 

περιοχές των ίδιων γονιδίων και στους ίδιους κυτταρικούς τύπους αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 

έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα του DRΑ στα ασύγχρονα Raji κύτταρα. 
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όπως μετρήθηκε από τα qRT-PCR πειράματα στα διαφορετικά ασύγχρονα και 

μιτωτικά κύτταρα. Επιπρόσθετα, η σύγκριση των επιπέδων του υποκινητή και του 

εξωνίου έδειξε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της έναρξης της μεταγραφής με την 

επιμήκυνση, χωρίς να παραμένει ακινητοποιημένη η RNA πολυμεράση ΙΙ στον 

υποκινητή. Συγκεκριμένα, κατά τη μίτωση η στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης ΙΙ 

στον υποκινητή και στο εξόνιο του DRA γονιδίου στα Raji μειώνεται περίπου στο 

30%, στα RJ2.2.5 είναι παρόμοια με τα ασύγχρονα επίπεδα, ενώ στα RJ2.2.5, στα 

HeLa και HeLa CIITA μηδενίζεται. Ως γονίδια αναφοράς για την ειδικότητα του 

πειράματος χρησιμοποιήθηκαν η Cyclin B1, η οποία εκφράζεται στη G2/M φάση και 

το GAPDH, η μεταγραφή του οποίου μειώνεται στη μίτωση (Εικόνα 5.13B και D).  

Για να καθοριστεί αν οι παραπάνω παρατηρήσεις στους διαφορετικούς 

κυτταρικούς τύπους οφείλονται στην διαθεσιμότητα του CIITA ή των MCE  

παραγόντων συγκρίθηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα ασύγχρονων και μιτωτικών 

κυττάρων παρουσία ή απουσία κυκλοεξιμίδης η οποία αναστέλλει την 

πρωτεϊνοσύνθεση. Η αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης επιτρέπει τον υπολογισμό του  

 

Εικόνα 5.14. Σταθερότητα των υπομονάδων του ενισχυοσώματος και του CIITA σε 

ασύγχρονα και μιτωτικά κύτταρα. Σε ασύγχρονα και μιτωτικά Raji, RJ2.2.5 και HeLa CIITA 

κύτταρα χορηγήθηκε 50μg/ml κυκλοεξιμίδη (CHX) στα διάφορα χρονικά διαστήματα (0, 30, 90 

και 180 min) πριν τη συλλογή των πρωτεϊνικών δειγμάτων για ανάλυση κατά Western. (A) 

Πρωτεϊνικά επίπεδα του RFX5, CREB και NFYA από HeLa CIITA και RJ2.2.5 CIITA 

κυτταρικά εκχυλίσματα. (B) Πρωτεϊνικά επίπεδα του CIITA από Raji, RJ2.2.5 CIITA και  HeLa 

CIITA κυτταρικά εκχυλίσματα. Για την ποσοτικοποίηση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε 

αντίσωμα για την b-tubulin.  
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χρόνου ημιζωής των πρωτεϊνών, ο οποίος εξαρτάται από την σταθερότητα τους, μέχρι 

να αποδομηθούν από το πρωτεάσωμα. Μετά την προσθήκη κυκλοεξιμίδης 

συλλέχτηκαν δείγματα στα 0, 30, 90 και 180 min, πραγματοποιήθηκε λύση, 

ηλεκτροφόρηση των κυτταρικών εκχυλισμάτων και ανάλυση κατά Western με 

αντισώματα για διάφορους παράγοντες. Τα αποτελέσματα όπως φαίνονται στην 

εικόνα 5.14Α έδειξαν ότι οι παράγοντες του ενισχυοσώματος είναι αρκετά σταθεροί 

ανεξάρτητα από τον κυτταρικό τύπο ή τη φάση του κυτταρικού κύκλου. Η 

σταθερότητα των παραγόντων του MCE είναι ελαφρώς μειωμένη στη μίτωση στα 

HeLa CIITA κύτταρα. Ο NFYA παράγοντας δείχνει να έχει τον μικρότερο χρόνο 

ημιζωής στα μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα σε αντίθεση με τα λεμφοβλαστοειδή και 

στις δυο καταστάσεις (Εικόνα 5.14Α). Ως πρωτεΐνη αναφοράς για την 

ποσοτικοποίηση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η β-tubulin. 

Ο CIITA έχει μικρό χρόνο ημιζωής, παρόμοιο τόσο στα ασύγχρονα όσο και 

στα μιτωτικά λεμφοβλαστοειδή κύτταρα (Εικόνα 5.14Β). Ο εξωγενώς σταθερά 

εκφραζόμενος CIITA στα RJ2.2.5 κύτταρα έχει επίσης μικρό χρόνο ημιζωής αλλά 

διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από τα Raji κύτταρα και πιθανότατα να 

δικαιολογεί την διατήρηση της μιτωτικής μεταγραφής. Παρόλο που στα μιτωτικά 

HeLa κύτταρα ο εξωγενής CIITA βρέθηκε να είναι ακόμα πιο σταθερός, δεν ήταν 

ικανός να υποστηρίξει τη μεταγραφή (Εικόνα 5.14Β). Συνεπώς, στα 

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα η παροχή CIITA καθορίζει τον ρυθμό της μιτωτικής 

μεταγραφής δρώντας πάνω σε ένα σχετικά άθικτο ενισχυόσωμα (Εικόνα 5.12Β). 

Αντιθέτως, η αστάθεια του ενισχυοσώματος φαίνεται να περιορίζει την 

στρατολόγηση του CIITA στα μη- λεμφοβλαστοειδή κύτταρα. Συνολικά αυτά τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η μιτωτική μεταγραφή στους δύο τύπους κυττάρων 

ρυθμίζεται από ξεχωριστούς μηχανισμούς: τη διαθεσιμότητα του ενεργοποιητή και 

την κατάσταση της χρωματίνης που με τη σειρά τους επηρεάζουν τη στρατολόγηση 

του ενισχυοσώματος. 

 Για να μελετηθεί περαιτέρω ο ρόλος του CIITA και το κατά πόσο ο νέο-

συντιθέμενος CIITA μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο ενισχυόσωμα και να 

ξεκινήσει την μεταγραφή, κατασκευάστηκε μια RJ2.2.5 κυτταρική σειρά που 

παρήγαγε τον CIITA έπειτα από επαγωγή με δοξυκυκλίνη και δεξαμεθαζόνη 

επιδρώντας στον μεταγραφικό ενεργοποιητή rtTA-GBD, ο οποίος είναι μια χιμαιρική 

πρωτεΐνη που αποτελείται από τον ενεργοποιητή και την περιοχή πρόσδεσης του 

προσδέτη του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών. Σε ασύγχρονα και μιτωτικά 
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κύτταρα (Εικόνα 5.11Β) έγινε επαγωγή του συστήματος με τα δύο φάρμακα για 6 

ώρες για την παραγωγή του CIITA. Η έκφραση των CIITA και DRA γονιδίων 

μετρήθηκε με qRT-PCR. Τα αποτελέσματα στην εικόνας 5.11C δείχνουν ότι η 

επαγωγή της έκφρασης του CIITA οδηγεί σε υψηλά επίπεδα μεταγραφής του DRA 

γονιδίου σε ασύγχρονα και μιτωτικά κύτταρα. Επιπρόσθετα, ChIP πειράματα έδειξαν 

ότι η παρατηρούμενη έκφραση του DRA γονιδίου συνοδευόταν από στρατολόγηση 

του νέο-συντιθέμενου CIITA χωρίς καμία αλλαγή στα επίπεδα στρατολόγησης του 

RFX5 στον DRA υποκινητή (Εικόνα 5.11D). Συνεπώς, στα RJ2.2.5 κύτταρα, τα οποία 

διατηρούν άθικτο το ενισχυόσωμα στον DRA υποκινητή κατά την μίτωση, ο CIITA 

είναι ο περιοριστικός παράγοντας και η παροχή του είναι ικανή να διατηρήσει 

αδιάλειπτη την έκφραση των MHCII γονιδίων. Η στρατολόγηση του νέο-

συντιθέμενου CIITA στην μιτωτική χρωματίνη αποκαθιστά την μεταγραφή του DRA 

γονιδίου σε επίπεδα παρόμοια με τα ασύγχρονα κύτταρα. 

 

5.6. Στρατολόγηση της φωσφατάσης PP2A στο DRA-LCR/XL4 μέσω 

αλληλεπίδρασης με τον παράγοντα NFYA στη μίτωση  

 Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα απέδειξαν την ύπαρξη κυτταροειδικών 

μηχανισμών όπου η ανεπάρκεια του κυττάρου σε CIITA ή στο σχηματισμό του MCE 

ελέγχει την μεταγραφική ενεργότητα του υποκινητή του DRA γονιδίου κατά τη 

μίτωση. Στη συνέχεια μελετήθηκε σε HeLa και HeLa CIITA κύτταρα η  

Εικόνα 5.15. Στρατολόγηση και διατήρηση του NFY συμπλόκου στο DRA-LCR/XL4 

ρυθμιστικό στοιχείο κατά τη μίτωση. Στρατολόγηση των παραγόντων στο DRA-LCR/XL4 

ρυθμιστικό στοιχείο χρησιμοποιώντας την ίδια χρωματίνη, τα ίδια αντισώματα και σετ 

εκκινητών όπως στα ασύγχρονα και μιτωτικά HeLa CIITA (CIITA
+
) και HeLa κύτταρα όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2D και E. Το ένθεμα δείχνει τη σχετική αλλαγή των επιπέδων 

στρατολόγησης των παραγόντων στο LCR/XL4 ως προς τον υποκινητή. 
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στρατολόγηση των παραγόντων στο απομακρυσμένο XY-ρυθμιστικό στοιχείο 

LCR/XL4 το οποίο έχει δειχθεί ότι συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες της 

γονιδιακής ρύθμισης (7,8,17,51). Τα αποτελέσματα από την ανοσοκατακρήμνιση 

χρωματίνης έδειξαν ότι όλοι οι παράγοντες του υποκινητή που μελετήθηκαν 

στρατολογούνται και σε αυτό το ρυθμιστικό στοιχείο αλλά σε πολύ χαμηλότερα 

επίπεδα στην μεσόφαση και στη μίτωση, με μοναδική εξαίρεση τους παράγοντες 

NFYA και NFYB (Εικόνα 5.15). Η σύγκριση των επιπέδων των δυο αυτών 

παραγόντων φαίνεται στο ένθεμα της εικόνας 5.15 όπου η στρατολόγηση τους είναι 

3-4 φορές μεγαλύτερη από αυτήν στον υποκινητή του DRA γονιδίου.  

Παράγοντες που προσδένονται στους υποκινητές γονιδίων-και ειδικά αυτοί 

που παραμένουν προσδεδεμένοι σε ρυθμιστικά στοιχεία κατά τη μίτωση-έχουν 

εμπλακεί σε μαρκάρισμα γονιδίων μέσω διαφόρων μηχανισμών  

 

Εικόνα 5.16. Άμεση αλληλεπίδραση της φωσφατάσης PP2A με τον NFYA παράγοντα. (Α) 

Κυτταρικά εκχυλίσματα HEK293T κυττάρων που εκφράζουν παροδικά PP2Ac με myc επίτοπο 

και ταυτόχρονα τις GFP- ή JellyRed- χιμαιρικές πρωτεΐνες ή μεταλλάγματα αυτών 

χρησιμοποιήθηκαν για πειράματα ανοσοκατακρήμνισης πρωτεϊνών με τη χρήση α-myc 

αντισώματος.  Ανάλυση κατά Western πραγματοποιήθηκε με τη χρήση α-JellyRed, α-GFP ή α-

myc αντισωμάτων. Τα input αποτελούν το 10% της ποσότητας που ανοσοκατακρημνίστικε. (Β) 

Σχηματική απεικόνιση των τμημάτων του NFYA παράγοντα που κλωνοποιήθηκαν στον 

pJellyRed φορέα. (C) Κυτταρικά εκχυλίσματα ασύγχρονων και μιτωτικών HeLa κυττάρων 

χρησιμοποιήθηκαν για ανοσοκατακρήμνιση με α-NFYA αντίσωμα και έπειτα ανίχνευση με α-

PP2Ac αντίσωμα. Δείχνονται τα input (5% της ποσότητας που ανοσοκατάκρημνίστηκε), IgG 

control και η αποτελεσματικότητα της ανοσοκατακρήμνισης του NFYA παράγοντα. 
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συμπεριλαμβανομένης και της δράσης αποσυμπύκνωσης της χρωματίνης από τη 

φωσφατάση PP2A (80,87). Για να διερευνηθεί το τελευταίο, πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα συν-ανοσοκατακρήμνισης των παραγόντων του MCE, οι οποίοι 

εκφράστηκαν παροδικά σε ασύγχρονα και μιτωτικά HEK293Τ κύτταρα ως χιμαιρικές 

πρωτεΐνες με τα φθορίζοντα μόρια GFP, YFP και JellyRed, και της καταλυτικής 

υπομονάδας της PP2Ac φωσφατάσης στην οποία προστέθηκε ο myc επίτοπος. Τα 

αποτελέσματα στην εικόνα 5.16Α δείχνουν ότι οι NFY υπομονάδες A, C και B συν-

ανοσοκατακρημνίστηκαν με την PP2A με φθίνουσα σειρά έντασης, ενώ οι υπόλοιποι 

παράγοντες του MCE που δοκιμάστηκαν, όπως ο RFX5, ο RFXAP και ο CREB δεν 

αλληλεπιδρούν. Επίσης, ο TBP φαίνεται να αλληλεπιδρά με την PP2A όπως έχει 

δειχθεί παλαιότερα (80). Η αλληλεπίδραση του NFYA μελετήθηκε διεξοδικότερα, 

κατασκευάζοντας χιμαιρικά μόρια που αποτελούνταν από τμήματα της πρωτεΐνης σε 

συνδυασμό με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη JellyRed που παράγεται από τον αντίστοιχο 

φορέα (Εικόνα 5.16Β). Τα αποτελέσματα, όπως φαίνονται στην εικόνα 16Α και 

συνοψίζονται σχηματικά στην 5.16Β, δείχνουν ότι η αμινοτελική του πλευρά -

ανάμεσα στα 52-158 αμινοξέα- που περιλαμβάνει μια περιοχή πλούσια σε 

γλουταμίνες επαρκεί για αυτή την αλληλεπίδραση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

παράγοντες NFYA, NFYC αλλά και ο TBP περιέχουν παρόμοιες περιοχές πλούσιες 

σε γλουταμίνες που πιθανά να εμπλέκονται σε αυτή την αλληλεπίδραση. 

Επιπρόσθετα, η αλληλεπίδραση αυτή επαληθεύτηκε σε ασύγχρονα και μιτωτικά 

HeLa κύτταρα ανιχνεύοντας την συν-ανοσοκατακρήμνιση των ενδογενών πρωτεϊνών 

NFYA και PP2A χρησιμοποιώντας το αντίσωμα του NFYA για την 

ανοσοκατακρήμνιση του συμπλόκου και ανιχνεύοντας για την PP2A (Εικόνα 5.16C). 

Η ειδικότητα της αλληλεπίδρασης επιβεβαιώθηκε με τη χρήση του IgG control.  Σε 

όλες τις συν-ανοσοκατακρημνίσεις χρησιμοποιείται μια ποσότητα του κυτταρικού 

εκχυλίσματος ως input (10% για τις εξωγενείς και 5% για τις ενδογενείς) καθώς 

επίσης γίνεται και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της ανοσοκατακρήμνισης 

με το ίδιο αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά.   

Για να διαπιστωθεί ο ρόλος του NFY συμπλόκου στην στρατολόγηση της 

PP2A φωσφατάσης στην χρωματίνη, αποσιωπήθηκε η έκφραση της NFYA 

υπομονάδας με παροδική λεντιιική επιμόλυνση σε HeLa κύτταρα. Από τα εφτά 

διαφορετικά shRNAs που δοκιμάστηκαν, επιλέχθηκε για περαιτέρω χρήση, ένα 

shRNA που στοχεύει στο εξόνιο 6 και είναι πανομοιότυπο με αυτό που έχει  
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Εικόνα 5.17. Η απώλεια του NFYA αναστέλλει την στρατολόγηση της PP2A στη 

χρωματίνη. (A) Ανάλυση κατά Western πραγματοποιήθηκε σε ασύγχρονα ή μιτωτικά HeLa 

κυτταρικά εκχυλίσματα μετά από λεντιιική επιμόλυνση με sh- scrambled control (shSCR) ή 

shNFYA. Σε ισόποσα πρωτεϊνικά δείγματα χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα για  NFYA, NFYB, 

PP2Ac και β-tubulin για την ανίχνευση των πρωτεϊνών αυτών.  (B) Κυτταρομετρία ροής μετά 

από χρώση του DNA με ιωδιούχο προπίδιο από shSCR ή shNFYA επιμολυσμένων HeLa 

κυττάρων, ασύγχρονων ή μιτωτικών. (C) Παρασκευή χρωματίνης από τα ίδια δείγματα όπως 

(Α, Β) και ChIP ανάλυση για διάφορες περιοχές (DRA υποκινητής, LCR/XL4, DRB1 

υποκινητής, XL7 και XL9) με αντισώματα για  NFYA, PP2A, H3 και CREB.  

 

δημοσιευτεί από τους Benatti et al. (106). Δυο μέρες μετά την επιμόλυνση με τον 

shSCR (shRNA που χρησιμοποιείται ως μάρτυρας) ή με τον shNFYA ιό, χορηγήθηκε 

ή όχι νοκοδαζόλη για να πάρουμε μιτωτικούς και ασύγχρονους πληθυσμούς, 

αντίστοιχα. Η αποδοτικότητα της αποσιώπησης ελέγχτηκε με ανάλυση κατά Western 

με αντίσωμα για NFYA. Επιπλέον, στο ίδιο πείραμα τα πρωτεϊνικά επίπεδα του 

NFYB παράγοντα φαίνεται να αυξάνονται κατά την αποσιώπηση του NFYA ενώ της 



78 

 

PP2A και της b-tubulin να μην μεταβάλλονται (Εικόνα 5.17Α). Η ανάλυση του 

κυτταρικού κύκλου έδειξε ότι η αποσιώπηση του NFYA γονιδίου μειώνει την είσοδο 

των κυττάρων στην G2/M φάση τόσο στους ασύγχρονους όσο και στους μιτωτικούς 

κυτταρικούς πληθυσμούς (Εικόνα 5.17Β), πιθανότατα μέσω απορύθμισης γονιδίων 

που σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο, όπως των κυκλινών. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης σε ασύγχρονα και μιτωτικά 

HeLa κύτταρα και όπως φαίνεται στην εικόνα 5.17C η αποσιώπηση του NFYA 

αναστέλλει την στρατολόγηση του στους υποκινητές του DRA και του DRB1 

γονιδίων, του LCR/XL4 και ενός άλλου XL στοιχείου που έχει περιγραφεί 

προηγουμένως, του XL7 (17). Παράλληλη ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης έδειξε 

ότι η μειωμένη στρατολόγηση της PP2A σχετίζεται άμεσα με την στρατολόγηση του 

NFYA. Συγκεκριμένα, ακόμα και στην περίπτωση της αυξημένης μιτωτικής 

διατήρησης της PP2A στο LCR/XL4 στοιχείο, αποσιωπώντας τον NFYA παράγοντα 

καταργείται η στρατολόγηση της PP2A, υποδεικνύοντας μια ακόμη λειτουργία για 

αυτή την απομακρυσμένη ρυθμιστική περιοχή των MHCII γονιδίων. Επιπρόσθετα, η 

απώλεια του NFYA μειώνει την στρατολόγηση του παράγοντα CREB σε όλα τα 

ρυθμιστικά στοιχεία όπως αναμενόταν, λόγω της συνεργατικής φύσης της 

συγκρότησης του ενισχυοσώματος. Η ιστόνη H3 χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

ελεγχθεί η ποιότητα της χρωματίνης και η διαδικασία της κατακρήμνισης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η απώλεια του NFYA δεν επηρεάζει καθόλου την 

στρατολόγηση της H3. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα για ένα άλλο XL 

στοιχείο, το XL9, το οποίο δεν στρατολογεί ούτε παράγοντες του MCE ούτε τη 

PP2A, αλλά διατηρεί υψηλά επίπεδα ιστονών.  

 Για να επεκταθεί η παραπάνω μελέτη και σε άλλους υποκινητές που 

περιέχουν CCAAT ρυθμιστικά στοιχεία, ελέγχτηκαν οι υποκινητές των γονιδίων της 

Cyclin B1 και της ιστόνης H4. Τα αποτελέσματα, όπως φαίνονται στην εικόνα 5.18, 

για την Cyclin B1 έδειξαν ότι στα μιτωτικά κύτταρα η στρατολόγηση της PP2A 

παρουσίαζε μεγαλύτερη ευαισθησία ανάλογα με τα επίπεδα του NFYA σε σχέση με 

τα ασύγχρονα κύτταρα. Αυτό όμως δεν συνέβαινε στην περίπτωση του υποκινητή της 

ιστόνης H4 ο οποίος παρουσίαζε ανεξάρτητη από NFYA στρατολόγηση της PP2A 

στην μίτωση. Παράλληλη παρακολούθηση της πρόσδεσης του CREB έδειξε 

διαφορετική εξάρτηση από τον NFYA στα δυο διαφορετικά γονίδια. Ο ανενεργός 

υποκινητής του γονιδίου της ιντερφερόνης Β δεν φάνηκε να στρατολογεί την 

φωσφατάση. Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι MHCII 
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υποκινητές και το απομακρυσμένο στοιχείο LCR/XL4 όσο και άλλα γονίδια με 

διαφορετικές ιδιότητες που ρυθμίζονται από τον NFY, στρατολογούν PP2A, η οποία 

είτε παραμένει εν μέρει είτε αυξάνεται στην μίτωση. Η φυσική αλληλεπίδραση της 

PP2A με τις υπομονάδες του NFY συμπλόκου καθώς και τα πειράματα αποσιώπησης 

συνηγορούν σε ένα πιθανό ρόλο στρατολόγησης της φωσφατάσης στην χρωματίνη. 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποκλείουν την πιθανότητα είτε εναλλακτικών είτε 

παράλληλων μονοπατιών στρατολόγησης της φωσφατάσης στα διάφορα γονίδια ή 

στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου όπως δείχθηκε παραπάνω, πιθανότατα 

σε συνδυασμό με την τοπική χρωματινική αρχιτεκτονική. 

 

Εικόνα 5.18. Διαφορική στρατολόγηση της PP2A και του CREB στους υποκινητές 

γονιδίων που φέρουν CCAAT-box μετά την απώλεια του NFYA σε ασύγχρονα και 

μιτωτικά HeLa κύτταρα. Χρωματίνη απομονώθηκαν από shSCR ή shNFYA επιμολυσμένων 

HeLa κυττάρων, ασύγχρονων ή μιτωτικών και πραγματοποιήθηκε ChIP ανάλυση με 

αντισώματα για NFYA, PP2A, CREB και H3 σε γονίδια-στόχους του NFY (CyclinB1 και ιστόνη 

H4 υποκινητών). Ο υποκινητής της  IFNb, που είναι ανενεργός, χρησιμοποιήθηκε ως control. 

 

5.7. Η φωσφατάση PP2A σημαίνει το DRA γονίδιο για την ταχύτερη 

επανέκφραση του στην επόμενη G1 φάση 

 Για να καθοριστεί η λειτουργική σημασία του μηχανισμού μαρκαρίσματος 

μέσω PP2A στην μεταγραφή, αποσιωπήθηκε το γονίδιο της PP2Ac στα HeLa CIITA 

κύτταρα με τη χρήση δυο siRNAs μορίων για τις δύο ισομορφές, α και β, της 

καταλυτικής υπομονάδας της φωσφατάσης. Σε παροδικά διαμολυσμένα με τα 

siRNAs κύτταρα χορηγήθηκε νοκοδαζόλη για να σταματήσει ο κυτταρικός τους 
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κύκλος στη μίτωση και έπειτα ο αναστολέας απομακρύνθηκε ούτως ώστε τα κύτταρα 

να εισέλθουν στην επόμενη G1 φάση. Μετά την απομάκρυνση του φαρμάκου 

συλλέχθηκαν κυτταρικοί πληθυσμοί στις 0, 2 και 5 hours. Η χρήση των siPP2Ac αν 

και μείωνε ειδικά τα PP2A mRNA επίπεδα περίπου στο 35% της έκφρασης (Εικόνα 

5.19A) δεν επηρέαζε τον ρυθμό εισόδου των κυττάρων αυτών στην G1 φάση του 

κυτταρικού κύκλου, όπως φαίνεται στα ιστογράμματα της κυτταρομετρίας ροής 

(Εικόνα 5.19Β) ή την κινητική των επιπέδων έκφρασης του CIITA, αλλά προκαλούσε 

μια σημαντική καθυστέρηση στη νέα σύνθεση του DRA RNA (Εικόνα 5.19C). 

Αντιθέτως, το MYC, που είναι ένα γονίδιο που μαρκάρεται μέσω MLL (81), η νέα 

σύνθεση του δεν επηρεάζεται από την αποσιώπηση του PP2A γονιδίου. Συνεπώς, η 

PP2A στρατολογείται κατά προτίμηση σε εναλλακτικές ρυθμιστικές περιοχές του  

 

Εικόνα 5.19. Η PP2A μαρκάρει το DRA γονίδιο για την ταχύτερη επανεργοποίηση του 

κατά την είσοδο στην G1 φάση. (Α) RNA απομονώθηκε από μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα 

τα οποία διαμολύνθηκαν με siPP2A ή siSCR και τα δείγματα αναλύθηκαν με qRT-PCR. (B) 

Μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα με siPP2A ή siSCR απελευθερώθηκαν από το μπλοκ με 

αφαίρεση της νοκοδαζόλης και συλλέχτηκαν δείγματα σε διάφορα χρονικά διαστήματα (0h, 2h 

και 5h). Κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση του DNA με ιωδιούχο προπίδιο φαίνεται στα 

διαγράμματα κατανομής. (C) RNA απομονώθηκε από τα ίδια δείγματα όπως στο (Β) και η 

ενεργή μεταγραφή (DRA και MYC) ή συνολικο mRNA (CIITA), μετρήθηκε με qRT-PCR. (D, E) 

Σε HeLa CIITA κύτταρα που έχουν μπλοκαριστεί στη μίτωση χορηγούνται 50nM οκαδαϊκού 

οξέος για 3 hours. Ανάλυση υπερευαισθησίας στην DNAse I πραγματοποιήθηκε και ο βαθμός 

της πέψης μετρήθηκε σε qPCR με εκκινητές σε 5 διαφορετικές περιοχές του DRA γενετικού 

τόπου (D), στους H4 και CD4 υποκινητές (E) παρουσία ή απουσία οκαδαϊκού οξέως. Τα 

αποτελέσματα που απεικονίζονται είναι από την πέψη με 20units DNAse I. (F) Σχηματική 

απεικόνιση του DRA-LCR/XL4 μιτωτικού μηχανισμού μαρκαρίσματος. 
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DRA γονιδίου, και είναι απαραίτητη για τον σωστό συγχρονισμό της 

επανεργοποιήσης του γονιδίου μετά το πέρας της μίτωσης. 

Έπειτα, για να καθοριστεί η σχέση της στρατολόγησης της PP2A και της 

ενεργότητας της στην συμπύκνωση της χρωματίνης, μελετήθηκε αν η δράση της ως 

φωσφατάση επηρεάζει την κατάσταση της χρωματίνης. Για το λόγο αυτό, μετρήθηκε 

η ευαισθησία σε DNAse I διαφόρων περιοχών κατά μήκος του DRA γονιδίου σε 

μιτωτικά κύτταρα παρουσία ή απουσία ενός αναστολέας των φωσφατασών, του 

οκαδαϊκού οξέως, σε επίπεδα που αναστέλλει επιλεκτικά την δράση της PP2A (107). 

Στην εικόνα 5.19D φαίνεται ότι και ο DRA υποκινητής και το LCR/XL4 στοιχείο 

εμφανίζουν υψηλή ευαισθησία με τρόπο εξαρτώμενο από το οκαδαϊκό οξύ και 

παρόμοιο με τον υποκινητή της ιστόνης H4, η οποία έχει δειχθεί προηγουμένως να 

έχει ευαισθησία και να την χάνει με προσθήκη του αναστολέα (80) (Εικόνα 5.19E). 

Παρομοίως, μελετήθηκαν δύο ακόμη περιοχές της κωδικής αλληλουχίας του DRA 

γονιδίου (εξόνιο 1 και 5) και βρέθηκαν να έχουν ευαισθησία. Η ευαισθησία επίσης 

μειωνόταν με την παρουσία του αναστολέα αν και σε μικρότερο βαθμό. Για την 

ειδικότητα του πειράματος  χρησιμοποιήθηκε μια περιοχή ανοδικά του DRA γονιδίου 

(-2000bp από το σημείο έναρξης της μεταγραφής) (Εικόνα 5.19D) όπως επίσης και ο 

ανενεργός υποκινητής του CD4 γονιδίου (Εικόνα 5.19E) που δεν παρουσιάζουν 

καμία ευαισθησία. Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα προσδίδουν μια νέα λειτουργία 

για το DRA-LCR/XL4 ρυθμιστικό στοιχείο, που επιλεκτικά διατηρεί υψηλά επίπεδα 

συγκεκριμένων παραγόντων στη μίτωση. Οι παράγοντες αυτοί με τη σειρά τους 

αλληλεπιδρούν και στρατολογούν τη φωσφατάση PP2A, η οποία με τη δράση 

αποσυμπύκνωσης της χρωματίνης διευκολύνει την επανεργοποίηση της γονιδιακής 

έκφρασης μετά την είσοδο στην επόμενη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 

5.19F).                                                                           

          

5.9. Η αποσυμπύκνωση της χρωματίνης αποκαθιστά τη 

στρατολόγηση του MCE και την έκφραση του DRA γονιδίου κατά τη 

μίτωση          

 Τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι στη μίτωση στα μη-

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα η συμπύκνωση της χρωματίνης εμποδίζει τη 

στρατολόγηση του MCE με αποτέλεσμα να καταστέλλεται και η μεταγραφή του DRA 

γονιδίου. Παρ’ όλα αυτά το γονίδιο μαρκάρεται στο LCR/XL4 στρατολογώντας το 
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NFY σύμπλοκο και τη PP2A φωσφατάση για να ενεργοποιηθεί στην επόμενη G1 

φάση του κυτταρικού κύκλου. Για να διαπιστωθεί το κατά πόσο είναι εφικτό να 

επαχθεί η μεταγραφή του γονιδίου μέσα στη μίτωση στα επιθηλιακά κύτταρα 

χρησιμοποιήθηκε ένας αναστολέας κινασών, το RO-3306. Το φάρμακο αυτό είναι 

ένας ATP-ανταγωνιστής που αναστέλλει κυρίως το σύμπλοκο CDK1/Cyclin B1, 10 

φορές λιγότερο το CDK2/Cyclin E και 50 φορές λιγότερο το CDK4/Cyclin D. 

Επίσης, αναστέλλει και το σύμπλοκο CDK1/Cyclin A (108). Επώαση με το RO-3306 

για 20 ώρες προκαλεί αναστολή του κυτταρικού κύκλου στην G2/M φάση η οποία 

είναι αναστρέψιμη. Όταν τα κύτταρα είναι ήδη μιτωτικά μετά από επώαση με 

νοκοδαζόλη και επιδράσουμε με το RΟ-3306 τα κύτταρα αρχίζουν να 

αποσυμπυκνώνουν τα χρωμοσώματα τους, να σχηματίζουν πυρήνα και να βγαίνουν 

γρήγορα από τη μίτωση (108).  

 

Εικόνα 5.20. Η αποσυμπύκνωση της χρωματίνης αποκαθιστά τη στρατολόγηση του MCE 

και τη μεταγραφή του DRA γονιδίου. HeLa CIITA μιτωτικά κύτταρα επωάστηκαν με ή χωρίς 

RO-3306 για 1 ώρα. (Α) Κυτταρομετρία ροής μιτωτικών κυττάρων control ή με RO-3306 μετά 

από χρώση του DNA με ιωδιούχο προπίδιο. (Β) Ανοσοκατακρίμνηση χρωματίνης στον DRA 

υποκινητή στα ίδια κύτταρα με αντισώματα για RFX5, CIITA, RNA πολυμεράση II, pS10H3 και 

H3. (C) RNA απομονώθηκε από τα ίδια δείγματα και μετρήθηκε με qRT-PCR η νέα σύνθεση 

του DRA γονιδίου με ή χωρίς αναστολέα της μεταγραφής, DRB. (D) Με τη τεχνική 

υπερευαισθησίας σε περιοριστικές ενδονουκλεάσες και qPCR μετρήθηκε το άκοπο DNA με 

εκκινητές εκατέρωθεν της περιοριστικής θέσης SspI στον υποκινητή του DRA γονιδίου στα ίδια 

κύτταρα όπως με (A). Ta πείραμα πραγματοποιήθηκε όπως στην εικόνα 9 και 10.  
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Μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα με χρήση νοκοδαζόλης, επωάστηκαν με RΟ-

3306 για 1 ώρα. Με κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση του DNA με ιωδιούχο 

προπίδιο στα κύτταρα αυτά, παρουσία ή απουσία αναστολέα, διαπιστώθηκε ότι ο 

πληθυσμός ήταν ακόμη μιτωτικός (Εικόνα 5.20Α). Με ανοσοκατακρήμνιση 

χρωματίνης στον DRA υποκινητή διαπιστώθηκε ότι στα κύτταρα αυτά παρουσία 

αναστολέα αρχίζει να σχηματίζεται ενισχυόσωμα, να στρατολογείται ο CIITA και η 

RNA πολυμεράση II παρόλο που βρίσκονται σε μιτωτικό περιβάλλον όπως 

διαπιστώθηκε με αντίσωμα για την φωσφορυλίωση της σερίνης 10 της ιστόνης Η3, 

που είναι μιτωτικός μάρτυρας. Η H3 χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η 

ποιότητα της χρωματίνης και η διαδικασία της κατακρήμνισης (Εικόνα 5.20Β). Στη 

συνέχεια μετρήθηκε με qRT-PCR η νέα σύνθεση του DRA γονιδίου παρουσία ή 

απουσία του αναστολέα της μεταγραφής DRB, όπως και προηγουμένως (Εικόνα 

5.11Α). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρουσία του αναστολέα των κινασών η 

μεταγραφή επάγεται 3 φορές σε σχέση με τα control κύτταρα. Παρουσία DRB η 

μεταγραφή μηδενίζεται και στα δύο δείγματα (Εικόνα 5.20C). Με τη τεχνική 

υπερευαισθησίας σε περιοριστικές ενδονουκλεάσες και qPCR μετρήθηκε το άκοπο 

DNA με εκκινητές εκατέρωθεν της περιοριστικής θέσης SspI στον υποκινητή του 

DRA γονιδίου στα ίδια κύτταρα καθώς και στα SJO όπως προηγουμένως (Εικόνα 5.9 

και 5.10). Στα HeLa CIITA κύτταρα είχε βρεθεί και στα προηγούμενα πειράματα ότι 

διατηρούν εν μέρει ανοιχτή τη χρωματινική τους δομή. Παρουσία RO-3306 η 

πρόσβαση της χρωματίνης αυξάνεται σε βαθμό παρόμοιο με τα λεμφοβλαστοειδή 

κύτταρα (Εικόνα 5.20D). Συνολικά τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι σε μη-

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα η αποσυμπύκνωση της μιτωτικής χρωματίνης, με τη 

βοήθεια του RO-3306 αναστολέα κινασών, η έκφραση του DRA γονιδίου 

αποκαθιστάται πριν προλάβουν τα κύτταρα να βγουν από τη μίτωση.  

 Μια δεύτερη προσέγγιση για την αποσυμπύκνωση της μιτωτικής χρωματίνης 

στα μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα ήταν η απώλεια των υπομονάδων των condensin 

συμπλόκων που είναι υπεύθυνες για τη συμπύκνωση της χρωματίνης κατά τη μίτωση. 

Έτσι, διαμολύνθηκαν παροδικά ασύγχρονα και μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα με 

siSCR ή siCAPD2 και siCAPD3 μαζί. Οι δυο αυτές ρυθμιστικές υπομονάδες ανήκουν 

σε δυο διαφορετικά σύμπλοκα της Condensin, η CAPD2 ανήκει στην condensin I που 

δρα κατά τη μετάφαση και η CAPD3 ανήκει στην condensin II που δρα κατά την 

πρόφαση. Με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία και των δυο συμπλόκων. 

RNA απομονώθηκε από τα κύτταρα αυτά και πραγματοποιήθηκε qRT-PCR για το 
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CAPD2 (Εικόνα 5.21A) και το CAPD3 γονίδιο (Εικόνα 5.21Β) για να διαπιστωθεί η 

σίγηση τους, η οποία δείχνει να είναι περίπου στο 50-60% σε σχέση με το siSCR σε 

κάθε περίπτωση. Επίσης, μετρήθηκε το νέο-συντιθέμενο μήνυμα του DRA γονιδίου 

το οποίο φάνηκε να επάγεται περίπου 2,5 φορές σε σχέση με το siSCR δείγμα στη 

μίτωση ενώ δεν φαίνεται να μεταβάλλεται στην ασύγχρονη κατάσταση (Εικόνα 

5.21C). Συνεπώς και με αυτή τη προσέγγιση φαίνεται ότι η απώλεια μεταγραφής του 

DRA γονιδίου στα μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα είναι κυρίως θέμα συμπύκνωσης 

της χρωματίνης και είναι εφικτό να την αποκαταστήσουμε εν μέρει. 

Εικόνα 5.21. Η αποσυμπύκνωση της χρωματίνης λόγω απώλειας των υπομονάδων της  

Condensin αποκαθιστά τη μεταγραφή του DRA γονιδίου. (Α, Β, C) RNA απομονώθηκε από 

ασύγχρονα και μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα τα οποία διαμολύνθηκαν παροδικά με 

siCAPD2+siCAPD3 ή siSCR και τα δείγματα αναλύθηκαν με qRT-PCR για το mRNA του 

CAPD2 γονίδιο (A), το mRNA του CAPD3 γονίδιο (Β) και το νέο-συντιθέμενο μήνυμα του 

DRA γονιδίου (C). 

 Μια τρίτη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό, την 

επαναφορά της μεταγραφής του DRA γονιδίου στα HeLa CIITA κύτταρα, ήταν η 

υπερέκφραση διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με τη ρύθμιση των γονιδίων 

αυτών. Χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα παραγόντων που θα μπορούσαν έμμεσα ή 

άμεσα να επαναφέρουν τη μεταγραφή του γονιδίου όπως πρωτεΐνες του MCE, 

CIITA, GTM, HATs, HMTs, CDKs, Cyclins, SUMO, αλλά και αναστολείς της 

πρωτεόλυσης όπως το MG132. Μετά από παροδική διαμόλυνση των κυττάρων με 

τους πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης και τη παραγωγή μιτωτικών κυττάρων, 

απομονώθηκε RNA και πραγματοποιήθηκε qRT-PCR σε ασύγχρονους και 

μιτωτικούς πληθυσμούς για νέο-συντιθέμενο DRA μήνυμα, όπως και προηγουμένως. 

Στην εικόνα 5.22 φαίνονται μόνο οι παράγοντες που έδειξαν να επάγουν την έκφραση 

του γονιδίου στη μίτωση, καθώς και συνδυασμοί τους. Η φωσφατάση PP2A, ο TBP 

και ο συνδυασμός τους δείχνουν τα επηρεάζουν ελαφρώς την έκφραση του γονιδίου, 

ενώ σημαντικότερη αύξηση φαίνεται να έχουν οι παράγοντες NFYA, NFYB και ο 

συνδυασμός τους με τη φωσφατάση PP2A. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι  
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Εικόνα 5.22. Η υπερέκφραση των παραγόντων PP2A, TBP, NFYA, NFYB και συνδυασμοί 

τους μπορεί να επαναφέρει εν μέρει τη μεταγραφή του DRA γονιδίου. qRT-PCR για την 

ανίχνευση νέο-συντιθέμενου DRA RNA από ασύγχρονα και μιτωτικά HeLa CIITA κύτταρα τα 

οποία διαμολύνθηκαν παροδικά με πλασμιδιακούς φορείς υπερέκφρασης διαφόρων πρωτεϊνών 

όπως GFP, CREB, PP2A, TBP, NFYA, NFYB και συνδυασμοί τους. Τα αποτελέσματα έχουν 

κανονικοποιηθεί ως προς τα ασύγχρονα του κάθε δείγματος.    

η υπερέκφαση των παραγόντων του NFY συμπλόκου και την φωσφατάση PP2A και 

η πρόσδεση τους στο LCR/XL4 μπορούν να εξαναγκάσουν την ευρύτερη περιοχή του 

γονιδίου να μείνει αποσυμπυκνωμένη και να διατηρήσει σε μικρό βαθμό την 

μεταγραφή σε επιθηλιακά κύτταρα. Συνεπώς, και με τις τρείς αυτές προσεγγίσεις 

είναι φανερό ότι στα μη-λεμφοβλαστοειδή κύτταρα η χρωματινική δομή του γονιδίου 

διαφέρει αισθητά από τα λεμφοβλαστοειδή και δεν είναι εφικτό να αποκατασταθεί 

πλήρως η έκφραση του.  
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Συνολικά τα παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη κυτταρο-

ειδικών μηχανισμών που ελέγχουν την (αν)ικανότητα για συνεχή ενεργή μεταγραφή 

των MHCII γονιδίων στην μίτωση. Στα Β λεμφοβλαστοειδή κύτταρα, τα συστατικά 

του ενισχυοσώματος και της GTM, καθώς και ενεργοποιητικά PTMs των ιστονών, 

διατηρούνται στην μιτωτική χρωματίνη του DRA γονιδίου και υποστηρίζουν χαμηλά, 

αλλά σημαντικά επίπεδα μεταγραφής. Η στρατολόγηση του CIITA και η ενεργή 

μεταγραφή είναι άμεσα εξαρτώμενα από την διατήρηση του ενισχυοσώματος, το 

οποίο σχετίζεται με μια ανοιχτή κατάσταση της χρωματίνης σε ασύγχρονα και 

μιτωτικά κύτταρα. Η μιτωτική έλλειψη της μεταγραφής του DRA γονιδίου 

προκαλείται λόγω ανεπάρκειας του CIITA και μπορεί να διασωθεί με την έκφραση 

του εξωγενώς. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται συνεχής γονιδιακή 

έκφραση του CIITA (μεσόφαση) εφόσον η επαγωγή του στη μίτωση είναι ικανή να 

αποκαταστήσει πλήρως τα μεταγραφικά επίπεδα. Παρά την μεταφραστική 

ανεπάρκεια του κυττάρου στη μίτωση (109), η νέο-συντιθέμενη πρωτεΐνη επαρκεί για 

να επανεκκινήσει την μεταγραφική διαδικασία. Επιπρόσθετα, στα λεμφοβλαστοειδή 

κύτταρα, τα MHCII γονίδια διατηρούν ενεργό ενισχυόσωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου και η μεταγραφή τους περιορίζεται από την πρόσδεση του CIITA, 

όπως φαίνεται από την ικανότητα του νέο-συντιθέμενου CIITA να αποκαθιστά την 

ενεργότητα των γονιδίων στη μίτωση.  

Οι περισσότερες μελέτες για την απενεργοποίηση της μεταγραφής στη μίτωση 

ή της σήμανσης των γονιδίων σ’ αυτή εστιάζουν σε ένα μόνο κυτταρικό τύπο. Για να 

προσδιοριστεί αν τα ίδια λειτουργικά στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά σε 

διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, μελετήθηκαν επίσης επιθηλιακά κύτταρα τα 

οποία εκφράζουν CIITA μετά από την επαγωγή του και συνεπώς και τα MHCII 

γονίδια. Κατασκευάστηκε μια HeLa κυτταρική σειρά που εκφράζει τα MHCII γονίδια 

σε παρόμοια επίπεδα με τα Β λεμφοβλαστοειδή κύτταρα με έκφραση του CIITA 

εξωγενώς. Η σύγκριση των πατρικών HeLa κυττάρων με τη κυτταρική σειρά που 

εκφράζει συστατικά CIITA έδειξε αυξημένη σταθερότητα του ενισχυοσώματος, 

σύμφωνα και με παλιότερες παρατηρήσεις (43), αυξημένη ευαισθησία της 

χρωματίνης και πρόσδεση της μεταγραφικής μηχανής στα δεύτερα, όπως 

αναμενόταν. Ωστόσο στη μίτωση, στα κύτταρα αυτά παρατηρήθηκε κατάρρευση του 

MCE και της GTM καθώς επίσης και μειωμένη ευαισθησία της χρωματίνης. 

Συνεπώς, παρόλο που τα Β λεμφοβλαστοειδή και τα επιθηλιακά κύτταρα 

έχουν παρόμοια δομικές και μεταγραφικές ιδιότητες στην μεσόφαση, στη μίτωση τα 
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επιθηλιακά κύτταρα παρουσιάζουν πιο προφανή απώλεια της μεταγραφικής τους 

ικανότητας. Αυτές οι αλλαγές δεν σχετίζονται με διαφορές στην διαθεσιμότητα των 

πρωτεϊνών, αλλά αντανακλούν την κυτταροειδική προσβασιμότητα της χρωματίνης η 

οποία δεν επιτρέπει την στρατολόγηση του εξωγενώς εκφραζόμενου CIITA στον 

υποκινητή του DRA γονιδίου κατά τη μίτωση και συνεπώς εμποδίζεται η 

μεταγραφική του ενεργοποίηση. Παρόλο που οι αιτίες αυτών των διαφορών δεν 

έχουν εξακριβωθεί, είναι πολύ πιθανό να οφείλονται σε παράγοντες ειδικούς για τα Β 

λεμφοβλαστοειδή κύτταρα που δρουν κατά τη μίτωση, οι οποίοι προωθούν ταχύτερα 

υψηλά επίπεδα έκφρασης των MHCII γονιδίων μετά το πέρας της μίτωσης 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας ανοσολογικής απόκρισης.  

Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών μπορεί να είναι μέρος του 

μηχανισμού. Για παράδειγμα, οι Valls et al. συμπέραναν ότι η ενεργοποιητική 

μεθυλίωση των ιστονών σχετίζεται με μιτωτική έκφραση της Cyclin B1 και 

πιθανολογούν ότι χρησιμεύει ως σημεία πρόσδεσης για την στρατολόγηση 

παραγόντων όπως ο BRD4, ο TFIID και ο SNF2 (73). Πράγματι, πρόσφατα δείχτηκε 

ότι η στρατολόγηση του BRD4 μέσω της H4K5ac (85) παίζει ρόλο στην 

αποσυμπύκνωση της μιτωτικής χρωματίνης και στην μετά-μιτωτική 

επανενεργοποίηση ενός μεταγραφικού μοντέλου σε πραγματικό χρόνο. Οι μελέτες 

αυτές, ωστόσο, δεν εστιάζουν στην αιτία της σχέσης ανάμεσα στον υποκινητή και τις 

τροποποιήσεις των ιστονών. Τα μειωμένα επίπεδα της ακετυλίωσης στον DRA 

γενετικό τόπο καθιστούν απίθανη της ύπαρξη ενός παρόμοιου μηχανισμού σήμανσης. 

Άλλοι παράγοντες συμπεριλαμβανομένων του HSF2 (87), του Runx (90) και του 

HNF1b (94) και πολύ πρόσφατα ο GATA1 ο οποίος είναι ένας βασικός 

αιμοποιητικός ρυθμιστής, παίζουν σημαντικό ρόλο στη γονιδιακή σήμανση κατά τη 

μίτωση (91). Τέτοιες ρυθμιστικές πρωτεΐνες και η μεθυλίωση του DNA θεωρούνται 

επιγενετικοί παράγοντες χρωματινικής αρχιτεκτονικής που καθορίζουν την 

κληρονομικότητα κατά τη μίτωση (9). 

Αυτές και άλλες μελέτες εστιάζουν στην περιοχή έναρξης της μεταγραφής του 

γονίδιου για υποψήφιους παράγοντες σήμανσης. Ο TFIID/TBP έχει δειχθεί να 

παραμένει προσδεδεμένος στους υποκινητές γονιδίων κατά τη μίτωση (79) και να 

κατέχει ρόλο σήμανσης (80,110). Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη ευρείας 

γονιδιωματικής κλίμακας έδειξε έναν μηχανισμό σήμανσης μέσω πρόσδεσης του 

MLL σε μερικούς υποκινητές γονιδίων και αυξάνει την πιθανότητα απομακρυσμένα 

ή κρυμμένα ρυθμιστικά στοιχεία να ελέγχουν την γονιδιακή σήμανση. Πολλά 
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απομακρυσμένα στοιχεία που μοιάζουν με ενισχυτές έχουν καταγραφεί στον MHCII 

γενετικό τόπο. Ένα τέτοιο στοιχείο (DRA-LCR/XL4) που βρίσκεται 2 kb ανοδικά του 

σημείου έναρξης της μεταγραφής του DRA γονιδίου, προκαλεί εξογονιδιακή 

μεταγραφή και ακετυλίωση των ιστονών (7). Μελετώντας τη στρατολόγηση των 

υπομονάδων του ενισχυοσώματος στο DRA-LCR/XL4 κατά τη μίτωση, βρέθηκε ότι ο 

NFY χρησιμεύει ως παράγοντας γονιδιακής σήμανσης με μηχανισμό παρόμοιο με 

αυτόν του TBP (80). Επιπρόσθετα, η NFYA υπομονάδα του NFY στρατολογεί την 

PP2A στο DRA-LCR/XL4 η οποία προκαλεί αποσυμπύκνωση της χρωματίνης τοπικά 

και ευθύνεται για την ταχύτερη επανέκφραση του γονιδίου μετά την έξοδο του 

κυττάρου από τη μίτωση. Επίσης, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η περιοχή 

του DRA-LCR/XL4 γειτνιάζει στον υποκινητή του DRA γονιδίου, σχηματίζοντας μια 

θηλιά, προκειμένου να ρυθμίσει την έκφραση των MHCII γονιδίων (17). 

Συνδυάζοντας τις μελέτες αυτές με τα παραπάνω αποτελέσματα, προτείνεται ότι 

ανάμεσα από τις διάφορες λειτουργίες του, το απομακρυσμένο ρυθμιστικό στοιχείο 

DRA-LCR/XL4, παρόλο που δεν στρατολογεί ολόκληρο το MCE, στρατολογεί 

επιλεκτικά την PP2A στη μίτωση και μέσω της προσέγγισης του με τον υποκινητή 

ρυθμίζει την σωστή έκφραση του γονιδίου στην επόμενη G1 φάση του κυτταρικού 

κύκλου.  

Τέλος, προκαλώντας εξαναγκασμένη αποσυμπύκνωση της χρωματίνης στο 

κύτταρο, είτε με τον αναστολέα της CDK1, είτε με σίγηση υπομονάδων των 

condensin, μπορεί εν μέρει να αποκατασταθεί η μεταγραφή των γονιδίων αλλά με 

πολύ δραματικές συνέπειες για το κύτταρο εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον 

κυτταρικό του κύκλο και οδηγείται σε ανευπλοειδία. 

Σύγκριση προτύπων έκφρασης των MHCII γονιδίων των Β λεμφοβλαστοειδή (Α) 

και των επιθηλιακών κυττάρων (Β), που τα εκφράζουν, κατά τον κυτταρικό κύκλο.  
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Συνολικά από τα παραπάνω προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα 

σχετικά με την επιλεκτικότητα των παραγόντων και την δυναμική θέση της σήμανσης 

ενός γενετικού τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Μια ανάλυση 

ολόκληρου του μεταγραφώματος που σημαίνεται θα ήταν απαραίτητη. Ο NFY έχει 

περισσότερα από χίλια γονίδια-στόχους (111) τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στη διαφοροποίηση, στην απόπτωση και στον 

μεταβολισμό των λιπιδίων (112-114). Τεχνικές ευρείας γονιδιωματικής ανάλυσης 

στοχεύουν στην ταυτοποίηση νέων στόχων που πιθανόν να παρέχουν νέα εργαλεία 

για την μελέτη της γονιδιακής σήμανσης ή της διακοπής της σε γονίδια που 

σχετίζονται με ασθένειες.               
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ABSTRACT

Transcriptional silencing during mitosis is caused
by inactivation of critical transcriptional regulators
and/or chromatin condensation. Inheritance of gene
expression patterns through cell division involves
various bookmarking mechanisms. In this report,
we have examined the mitotic and post-mitotic ex-
pression of the DRA major histocompatibility class II
(MHCII) gene in different cell types. During mitosis
the constitutively MHCII-expressing B lympho-
blastoid cells showed sustained occupancy of the
proximal promoter by the cognate enhanceosome
and general transcription factors. In contrast,
although mitotic epithelial cells were depleted of
these proteins irrespectively of their MHCII tran-
scriptional activity, a distal enhancer selectively
recruited the PP2A phosphatase via NFY and main-
tained chromatin accessibility. Based on our data,
we propose a novel chromatin anti-condensation
role for this element in mitotic bookmarking and
timing of post-mitotic transcriptional reactivation.

INTRODUCTION

Major histocompatibility complex class II (MHCII)
proteins, expressed on antigen-presenting cells (APCs),
are essential determinants of immune regulation: antigen
presentation to the CD4+ T helper lymphocytes (Th)
requires the interaction of the T cell receptor with the
MHC–antigenic peptide complex that results in T cell ac-
tivation and proliferation. Consequently, defective
MHCII expression results in a rare severe primary im-
munodeficiency (Bare Lymphocyte Syndrome, BLS),
causing patients failure to generate Th-mediated immune
responses (1,2). The MHCII molecules are encoded by the
major histocompatibility complex class II (MHCII) gene
locus that provides an excellent system to study both the
molecular processes underlying the regulation of gene

expression and their functional effects in the immune
response.

Transcriptional regulation of MHCII genes requires for-
mation of a multi-protein complex called MHC class II
enhanceosome (MCE), which has been studied extensively
in a prototypical MHCII gene, DRA (3–6). MCE is formed
by regulatory factor X (RFX) complex (RFX5, RFXAP
and RFXANK), nuclear transcription factor Y (NFY)
complex (NFYA, NFYB and NFYC) and cyclic-AMP
responsive element binding protein (CREB), which bind
cooperatively to the conserved elements on the proximal
gene promoter known as S/W, X and Y (1). Additional
XY-like elements have been identified that are dispersed
within the MHCII locus. Such an element located 2 kb
upstream of the DRA (DRA-LCR/XL4) with enhancer
and/or locus control region-like properties has been
shown to mediate regulatory long-range chromatin inter-
actions (7–10). The MCE is essential, but not sufficient, for
MHCII expression that requires the presence of yet another
factor, the class II transactivator (CIITA). CIITA is con-
stitutively expressed in professional antigen-presenting cells
and is induced by interferon gamma (IFNg) in other cell
types. It does not bind DNA directly, but is recruited by the
MCE and activates transcription via various mechanisms
involving association with co-activators, and the basal tran-
scriptional machinery to promote chromatin changes and
RNA PolII activation (11–17).

Contrary to the above, little is known about the main-
tenance and/or re-establishment of MHCII expression
through the cell cycle that is necessary for sustained
immunological functions in antigen presentation.

Mitosis causes a disruption of the transcriptional ma-
chinery (18) manifested by chromatin condensation, and
dissociation of bound transcription factors (19,20). These
changes are reversed upon mitotic exit when the cell enters
telophase by ordered factor recruitment, reassembly of
nuclear structure and functional recovery (21). Recent
studies suggest that various mechanisms act as gene book-
marks to dictate propagation of past gene activity to
daughter cells (22,23). Some studies have focused on the
mitotic bookmarking by gene-specific transcription
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factors (24–32) or general transcription factors like TATA
box binding protein (TBP). The latter was shown to
protect from chromatin condensation by recruiting
protein phosphatase 2A (PP2A), a S/T phosphatase that
dephosphorylates condensin subunits and inhibits
promoter compaction during mitosis (33). Other reported
bookmarking processes involve the chromatin remodeler
mixed-lineage leukemia (MLL) (34), persistence of histone
post-translational modifications (PTMs) (35) and depos-
ition of the histone variant H3.3 at the promoter of
active genes even in metaphase (36). We have recently
shown that IFN gamma (IFNg)-mediated MHCII gene in-
duction generates a spatial epigenetic memory that involves
the locus relocalization close to promyelocytic leukemia
nuclear bodies. This permits accelerated induction upon
restimulation that is maintained through several cell gener-
ations (37) and has important implications for the APC
function and immune response.

To investigate how the short-term MHCII expression is
regulated through mitosis, we studied the promoter archi-
tecture along with transcriptional activity of the prototype
DRA gene across the cell cycle. Here we show that the
MCE components, RFX5 and CREB, are dynamically
associated with mitotic chromatin. Maintenance of the
MCE correlates with transcriptional activity and an
open chromatin state that is fully or weakly maintained
in mitotic lymphoblastoid or non-lymphoblastoid cells,
respectively. In the former, mitotic transcription can be
rescued by exogenously added CIITA, but not in the
latter. Conversely, reduced abundance of activation-
associated histone PTMs during mitosis does not
support a specific bookmarking role. We provide
evidence for a new role of the upstream DRA-LCR/XL4
in the selective mitotic occupancy by PP2A via NFYA
interaction to bookmark the DRA gene and control the
proper temporal regulation of its transcription in the next
cell cycle. Overall, we show that cell- and gene-specific
processes determine the mitotic and post-mitotic expres-
sion of the DRA gene. In B lymphoblastoid cells and po-
tentially other professional APCs, sustained mitotic
occupancy by regulatory complexes allows uninterrupted
expression contrary to the epithelial non-professional
APCs. In spite of mitotic disruption of MHC expression,
a gene bookmarking process that involves the alternative
use of an upstream regulatory region ensures proper gene
reactivation after mitosis.

MATERIALS AND METHODS

Cell culture

Raji, a Burkitt lymphoma derived cell line, which constitu-
tively expresses MHCII (MHCII+) and RJ2.2.5, its CIITA-
defective derivative (MHCII�) cell line, were grown in
RPMI with 20% fetal bovine serum (FBS). HeLa cervical
carcinoma epithelial cells and HEK293T cells were grown in
DMEM with 10% FBS. Synchronization of Raji cells was
done by double Hydroxurea (HU) (Sigma) block (200mM
for 12h, 8 h release, block for 14h before final release) or
1mM nocodazole (Sigma) for 20h for prometaphase-ar-
rested cells. Samples were processed for DNA analysis by

propidium iodide-PI (Sigma) and flow cytometry for DNA
content (FACS Calibur). Mitotic cell content was assessed
by DNA staining with Hoechst 33442 (Sigma) and direct
fluorescent microscopy or double a-H3S10-Phos–
Propidium Iodide staining followed by flow cytometry as
described in (34). Similarly treated epithelial cells were
further enriched for mitotic cells by shaking off. When ne-
cessary, apoptotic cells were removed by a magnetic
bead-streptavidin and biotin-AnnexinV depletion.

Reagents

a-RFX5 was from Rockland, a-NFY-A (H-209)
(sc-10779), a-NFYA (G-2) (sc-17753), a-NFY-B (FL-207)
(sc-13045), a-CREB (C-21) (sc-186), a-RNA Polymerase II
(N-20) (sc-899), normal rabbit IgG (sc-2027), normal
mouse IgG (sc-2025) were from Santa Cruz Biotechnology,
a-TBP (ab28175) and a-H3 (ab1791) were from Abcam,
a-acetyl H3 (06-599), a-acetyl H4 (06-866), a-H3K4me2
(07-030), a-H3K4me3 (07-473), a-H3S10-Phos (06-570),
a-PP2Ac (Cat.# 05-421) and a-CREB (17-600) were from
Millipore, a-PP2Ac (#2028) was from Cell Signaling,
a-b-tubulin (T4026) was from Sigma-Aldrich, a-GFP was
from Minotech, a-JellyRed (a-KillerRed, Cat.# AB962)
was from Evrogen, mouse monoclonal a-myc antibody
was secreted from the hybridoma cell line Myc-9E10.2
(38) and anti-CIITA antibody was described earlier (39).
PP2A-Ca (sc-43509) and PP2A-Cb (sc-36301) siRNAs
were from Santa Cruz Biotechnology and siSCR
(scrambled) was from CUREVAC. siRNAs were used at
140nM final concentration. RNA transcription was
blocked with 100mM DRB (5,6-Dichloro-1-b-D-
ribofuranosylbenzimidazole) (Sigma) treatment for 1 h.

Microscopy

Cells were grown in Lab-Teck chambers or regular tissue
culture plates and fixed with 2% paraformaldehyde/0.1%
Triton X-100/20mM HEPES or 70% acetone in 1� PBS
for 5–10min, 24–48 h post-transfection, and washed with
3% FCS in 1� PBS prior to observation or antibody
staining. DNA staining was done by Nuclear-ID Red
from Enzo (Cat. No.51008-100). Live microscopy was per-
formed with adherent cells growing on Lab-Teck cover-
slips or suspended cells mounted on glass slides and were
examined within 30min at room temperature. Confocal
microscopy was carried out on a Zeiss Axioscope 2 plus
microscope equipped with a Bio-Rad Radiance 2100 laser
scanning system and LaserSharp 2000 imaging software.
Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP)
analysis was done using a standard region of interest
(ROI) and monitoring close to saturation of recovery.
After subtracting the background, fluorescent intensities
were normalized against a companion unbleached ROI in
the same cell.

Plasmids and short hairpin RNA vectors

A CMV-driven myc epitope-tagged CIITA construct was
used to isolate G418-resistant RJ2.2.5 and HeLa cells
that express high levels of MHC class II genes.
Co-transfection of RJ2.2.5 cells with a tetracyclin-
regulated plasmid driving CIITA expression and
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rtTA-GBD (reverse tTA fused to the glucocorticoid
receptor-binding domain) (40) allowed for isolation of
a bulk cell population that was highly inducible by the
combined action of 0.5 mg/ml doxycycline (Sigma) and
0.5mM dexamethasone (Sigma). HeLa and HEK293T
were transfected by the calcium–phosphate method or
by lipofectamin according to the manufacturer’s instruc-
tions. Lymphoblastoid cells were transfected by electro-
poration or the Amaxa method according to the
manufacturer’s protocols. NFYA fragments were con-
structed on pJRed-C plasmid (Evrogen), CREB on
pECFP-C, RFX5 and NFYB on pEGFP-C (Clontech)
and PP2Ac on pCDNA3 plasmid in frame with the
myc epitope cloned N-terminally. The lentiviral
pLKO.1 base plasmids carrying a short hairpin (sh)
scrambled (kindly provided by Dr R. Everret) and the
shRNA-NFYA (TRCN0000014930, Thermo scientific)
were used. For lentivirus production, the shRNA
vector and second-generation packaging plasmids (from
Dr. Trono lab) pMD2.G (Addgene plasmid 12259) and
psPAX2 (Addgene plasmid 12260) were co-transfected
into HEK293T cells. Lentivirus-containing supernatants
was collected 48 and 72 h after transfection, centrifuged
to remove cell debris, 0.45 mm filtered, concentrated by
PEG precipitation and stored at -80�C until use. Viral
titers were determined by infecting HeLa cell monolayers
in the presence of 5 mg/ml polybrene with serial dilutions
of viral stocks and measuring fractions of puromycin
resistance over a 2-day period. For efficient knock
down, cells were infected at 4–8 MOI.

Restriction endonuclease and DNase
I hypersensitivity assay

For the restriction endonuclease accessibility assay, 107

cells were collected and washed three times with 1� PBS
containing 0.1mM PMSF, 0.5 mg/ml leupeptin and 2 mg/
ml aprotinin. The cells were lysed in 5ml cell lysis buffer
(10mM Tris–HCl pH 7.4, 60mM KCl, 15mM NaCl,
5mM MgCl2, 0.1mM EGTA, 0.1% NP-40, 300mM
sucrose). The extent of cell lysis and the intactness of the
nuclei were confirmed by Trypan blue staining and light
microscopy. Nuclei were collected by centrifugation and
resuspended in 1ml digestion buffer (50mM Tris–HCl pH
7.9, 100mM NaCl, 10mM MgCl2 and 1mM DTT).
2� 106 nuclei were digested to a volume of 100 ml in
each reaction, with increasing concentrations of SspI re-
striction endonuclease (Minotech) (0, 10, 50, 100 and 200
units) or (0, 1, 5, 10 and 20 units) of DNase I (Sigma).
Digestion was carried out for 30min at 37�C. Following
digestion, nuclei were lysed by addition of 200 ml nuclear
lysis buffer (300mM sodium acetate, 5mM EDTA, 0.5%
SDS, 0.1mg/ml proteinase K) followed by overnight incu-
bation at 55�C. DNA was purified twice by phenol/chloro-
form extraction followed by ethanol precipitation. The
amount of purified DNA was quantified by Nanodrop
spectrophotometer, and 50 ng was used in every
real-time PCR reaction. Primer sequences that were used
for real-time PCR are provided below. For DNase I
hypersensitivity assay, a 3-hour treatment with 50 nM

okadaic acid, OA (Sigma), was performed after
nocodazole blockage for 20 h.

Protein co-immunoprecipitation assay

Co-immunoprecipitations were performed with HEK293T
cell extracts prepared by RIPA cell lysis buffer containing
25mM Tris pH 7.6, 150mM NaCl, 1% NP-40, 1%
Deoxycholate, 0.1% SDS, 1mM PMSF. Protein extracts
were diluted at least three times with IP buffer (25mM
Tris-HCl pH 7.6, 150mM NaCl) and then were
pre-cleared by adding protein G beads for 1 h at 4�C.
Beads were removed by centrifugation. The antibody
was added to the supernatant, and the reactions were
incubated overnight at 4�C. Protein G beads were added
after washing with IP buffer, and reactions were incubated
for three additional hours. Non-specific proteins were
washed away three times with NETN buffer (10mM
Tris-HCl pH 8.0, 250mM NaCl, 5mM EDTA, 0.5%
NP-40, 1mM PMSF). Laemmli loading buffer was
added, and samples were boiled prior to SDS-PAGE
analysis. Input represents 10% of the lysate used for the
immunoprecipitation. In the case of the endogenous
protein co-immunoprecipitation, the above protocol was
modified as follows: HeLa cell extracts were pre-cleared
with IgG-covered protein G beads, the incubation with the
antibody was reduced to 2 h followed by addition of
protein G beads for 1 h. Input represents the 5% of the
lysate used for immunoprecipitation.

Chromatin immunoprecipitation assay (ChIP)

Chromatin, from 107 cells, was prepared by fixation of the
cell culture with 1% formaldehyde and incubation for
10min at RT. The cross-linking reaction was quenched
by addition of glycine to 0.125M. Three successive
washes with ice cold 1� PBS (with 1mM PMSF)
followed, and cells were subsequently lysed by addition
of 100 ml per 106 cells lysis buffer (1% SDS, 10mM
EDTA, 50mM Tris–HCl pH 8.0) and incubation for
15min at 4�C. Upon centrifugation, chromatin was
sonicated to an average length of 500 bp. The efficiency
of DNA fragmentation from asynchronous and mitotic
cells was examined by agarose gel electrophoresis.
Immunoprecipitation was performed with the equivalent
of 106 cells per sample, diluted 5 times with ChIP dilution
buffer (0.01% SDS, 1.1% TritonX-100, 1.2mM EDTA,
16.7mM Tris–HCl pH 8.0, 167mM NaCl supplemented
with protease inhibitors) to which 2–10 mg of each
antibody were added and rotation followed at 4�C over-
night. Twenty microlitre protein G agarose beads per
sample were blocked with 1mg/ml BSA, 100mg/ml
salmon sperm DNA in ChIP dilution buffer and rotated
separately at 4�C overnight. Twenty microlitre were kept
for input DNA (20%). Each sample was mixed with the
blocked beads and rotated for 3 h at 4�C.
Immunoprecipitated material was washed twice with
low-salt wash buffer (0.1% SDS, 1% Triton X-100,
2mM EDTA, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 150mM NaCl
and protease inhibitors), twice with high-salt wash buffer
(0.1% SDS, 1% Triton X-100, 2mM EDTA, 20mM Tris-
HCl pH 8.8, 500mM NaCl and protease inhibitors) and
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once with TE, pH 8.0. Following the last wash, samples
were incubated with proteinase K 200 mg/ml, SDS 0.5% in
TE for 3 h at 55�C and then formaldehyde cross-links were
reversed by overnight incubation at 65�C. DNA was
purified twice with phenol/chloroform extraction, and
was ethanol precipitated. Quantitative analysis was
performed on an MJ-Chromo 4 real-time PCR instru-
ment and the primer sets that were used are provided
below.

RNA extraction and quantitative reverse transcription
PCR (qRT-PCR)

Total cell RNA was extracted by the addition of Trizol
(Cat.# 15596-018, Invitrogen) directly on the pellet.
DNase I (Takara) treatment took place according to the
manufacturer’s protocol. 2 mg RNA was reverse
transcribed with M-MuLV (F-572S, Finnzymes) supple-
mented with RNase inhibitor (HT Biotechnology).
Primer sets used for real time PCR analysis are shown
below. Relative abundance of each transcript was
measured by quantitative real time PCR with SYBR
Green I (Invitrogen).

Primers

The sequences of primers that were used for PCR are as
follows:

DRA promoter: 50-GTTGTCCTGTTTGTTTAAGAA-30

50-TCTTTTGGGAGTCAGTAGAGC-30

DRA–2000: 50-CAGAGAAAGGGAACTGAAAGTCATTT-30

50-GGGCCAGATGAGAGCCTATGGTATC-30

DRA–1800: 50-AAGCCCTTTGATGCGATCAG-30

50-TTCCATACTGTTGTGCTGGG-30

DRA LCR/XL4: 50-CAGAGAAAGGGAACTGAAAGTCATTT-30

50-TTATGACACTGTTTAGTCCTAGAACACTGA-30

DRA exon1: 50-GCCTCACTCCCGAGCTCT-30

50-CGCTCATCAGCACAGCTATG-30

DRA exon5: 50-GAAAGCAGTCATCTTCAGCGTT-30

50-AGAGGCATTGCATGGTGATAAT-30

DRA exon–intron: 50-GCCTCACTCCCGAGCTCT-30

50-ATGCTTCGTAGTCTATCGTCCC-30

CIITA exon: 50-CACAGCCACAGCCCTACTTT-30

50-CGACATAGAGTCCCGTGAGC-30

PP2A exon: 50-ATGGACGAGAAGGTGTTCA-30

50-TTTGCCACCAATTCTAAAC-30

H4 promoter: 50-GAGAGGGCGGGGACAATTGA-30

50-CTTTCCACAGCCGGACATGACC-30

CD4 promoter: 50-TGTGCTCTGCCCAGTTGTCT-30

50-GCTCATGACCAGTTCCAAGAGAA-30

IFNb promoter: 50-CCCAAGTCTTGTTTTACAATTT-30

50-GGGTATGGCCTATTTATATGAG-30

GAPDH promoter: 50-TGAGCAGACCGGTGTCACTA-30

50-AGGACTTTGGGAACGACTGA-30

GAPDH exon: 50-CCTTCCGTGTCCCCACTGCCAAC-30

50-GTGTCGCTGTTGAAGTCAGAGGAG-30

GAPDH exon–intron: 50-GGTCGTATTGGGCGCCTG-30

50-GCTGCCCATCAGCCAGGT-30

CyclinB1 promoter: 50-GGAGCAGTGCGGGGTTTA-30

50-CGACCAGCCAAGGACCTACA-30

CyclinB1 exon: 50-GCAAGCAGTCAGACCAAAAT-30

50-CATGAACCATCAATAATGG-30

CyclinB1 exon–intron: 50-GCAAGCAGTCAGACCAAAAT-30

50-CCTGGAAGGGAAAACTCTTA-30

MYC exon–intron: 50-CACCACCAGCAGCGACTCT-30

50-CAATGAAAATGGGAAAGGTATCCA-30

DRB1 promoter: 50-AAAGTGTTTTACATGCAACTGG-30

50-TCCTGGATTGGGTAATCTAGTTG-30

XL7: 50-GAGGAGGCAAGTCTTACTCAGGA-30

50-CCGACCCAGGAGCAAGAAAGTC-30

XL9: 50-TTGTGGTACCAATCTTGCTGTAA-30

50-CAGCTACTGACTCAAGAGCAATGT-30

RESULTS

MHCII enhanceosome (MCE) components are
dynamically associated with mitotic chromatin

Earlier biochemical and subcellular localization studies
(15,41) have defined an intricate hierarchy of interactions
between the MCE subunits required for enhanceosome
formation and subsequent recruitment of CIITA. The
MCE is thought to form in a step-wise manner involving
the independent assembly of the NFY and RFX
subcomplexes first, followed by synergistic binding to
chromatin. In spite of abundant biochemical and func-
tional information, little is known about the dynamics of
MCE–CIITA and its stability in living cells, especially
during the cell cycle. Because during mitosis transcription
is generally disrupted, we chose to study whether MHCII
factors are retained on chromatin in this stage of the cell
cycle. Initially, we performed immunostaining experi-
ments in HeLa cells with antibodies specific for RFX5
and CREB. CREB and to a lesser extend RFX5
proteins were found to be associated with mitotic chroma-
tin (Figure 1A). To further investigate this, fluorescent
protein fusions of RFX5 and CREB were expressed and
their subcellular localization was studied. Both proteins
were observed to be associated with chromatin in
various stages of mitosis such as in anaphase as shown
in Figure 1B. To demonstrate the specificity of chromatin
association, various deletion derivatives were tested. In
Supplementary Figure S1 is shown such an example of
RFX5 and CREB truncations that harbour the
N-terminal regions of these proteins that lack chroma-
tin-binding ability.
To examine the dynamics of the observed mitotic asso-

ciation of these proteins with chromatin, we used photo-
bleaching experiments. Results in Figure 1C and D show
that both RFX5 and CREB are recruited on chromatin in
a dynamic manner, although with variable kinetics in dif-
ferent stages of the cell cycle. The lower mobility of both
proteins observed in telophase has also been reported for
the Brd4 transcriptional co-activator that specifically
bookmarks M/G1 genes (25), and may reflect a common
process important for G1 gene re-expression. As a control,
histone H2A was used, which is strongly associated with
DNA. This showed much lower mobility both in inter-
phase (Figure 1D) and mitosis. These results suggest
that MCE components are dynamically recruited to chro-
matin throughout the cell cycle.

Uninterrupted occupancy by DRA promoter factors
throughout the cell cycle

Recent studies indicate that some DNA-binding factors
such as TBP (33), Runx (32), HSF2 (24) as well as
histone PTMs persist through mitosis regardless of gene
expression (35,42). These events could have a memory or
bookmarking function for fast transcriptional recovery to
the pre-mitotic state. To examine the occupancy of the
MHCII promoter by MCE components throughout cell
cycle transition, we performed ChIP and quantitative
PCR analysis in Raji lymphoblastoid cells, which consti-
tutively express MHCII, after synchronization/release
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from double hydroxyurea block as described in
Supplementary Figure S2. This analysis showed occu-
pancy by variable amounts of regulatory factors and
histone PTMs at distinct phases of the cell cycle. Parallel
analysis of newly synthesized RNA showed that RNA
PolII recruitment was the best indicator of gene expression
in the DRA as well as the control Cyclin B1 that is specif-
ically expressed at the G2/M and beginning of mitosis (43)
and GAPDH genes.
To examine the mentioned changes in a better defined

mitotic environment, we used 1 mL nocodazole to arrest
Raji and their CIITA-negative derivatives (RJ2.2.5) cells
in prometaphase. Mitotic arrest was monitored by flow
cytometry using Propidium Iodide (PI) analysis
(Figure 2A left). Mitotic cell content was further
assessed by double a-H3S10Phos–PI staining (representa-
tive results are shown in Supplementary Figure S3). ChIP
analysis of MCE components showed that CREB, RFX5
and NFYB remained generally unchanged in mitosis,
irrespective of CIITA expression (Figure 2B). Mitotic
recruitment of CIITA itself was slightly reduced. To
monitor the transcriptional machinery components,
antibodies against TBP and RNA PolII were used and
results showed that in arrested cells DRA occupancy was
reduced �50% and 30% the recruitment observed in asyn-
chronous cells, respectively (Figure 2B). As expected, re-
cruitment of these factors was CIITA-dependent, as
CIITA-deficient cells were devoid of TBP and RNA
PolII whether prior or after the mitotic arrest (Figure
2B). For comparison, a similar analysis performed in
RFX5-deficient (RFX5�) cells and its wild type-like de-
rivative generated by exogenous RFX5 expression that
rescues MHCII transcription showed that RFX5 was es-
sential for factor occupancy both in asynchronous and
mitotic cells (Supplementary Figure S4).
In agreement with the results from the synchronization/

release studies (Supplementary Figure S2), histone PTMs
at the DRA promoter of Raji cells arrested in mitosis
showed that histone H3 and H4 acetylation as well as
di- and tri-methylation of lysine K4 at histone H3
(Figure 2C) were retained at high levels relative to
asynchronous cultures (acetylation: 50 and 66%, methy-
lation: 75 and 70%, respectively). As expected, H3 acetyl-
ation and H3K4me3 were recruited in low levels in their
CIITA-negative counterparts and did not change signifi-
cantly during mitosis (Figure 2C). Interestingly, high
H3K4me2 levels were observed in both cell lines, irrespect-
ive of CIITA expression and were maintained in mitosis at
�50–80% of the asynchronous levels (Figure 2C).
To examine whether these properties also apply to

non-lymphoblastoid cells, we used HeLa cells that are
physiologically induced by IFNg. To overcome the
problem of transient induction and decay in monitoring
expression through the cell cycle, we generated CIITA
transfectants that express MHCII genes at levels similar
to Raji as measured by qRT-PCR (Supplementary Figure
S5). Mitotically arrested HeLa or HeLa CIITA trans-
fected (CIITA+) cells (Figure 2A right) were monitored
as before. Figure 2D shows that the integrity of the
enhanceosome is compromised during mitosis regardless
of CIITA expression. Thus the observed global chromatin

association of RFX5 or CREB in mitosis may reflect weak
interactions that do not predict locus-specific factor occu-
pancy. Recruitment of CIITA, TBP and RNA PolII was
also reduced in arrested cells. Overall, these data show
reduced mitotic occupancy of the DRA promoter in
non-lymphoblastoid cells (HeLa) that cannot be counter-
acted by CIITA expression.

Examination of activating histone PTMs in HeLa cells
showed a lack of histone H3 acetylation and methylation
marks in either asynchronous or mitotic cells (Figure 2E).
On the contrary, when CIITA was ectopically expressed in
HeLa cells, H3K4 di/tri-methylation was maintained
during mitosis at high levels (80% of the asynchron-
ous—similar to Raji), whereas acetylation dropped to
30–40% of the asynchronous levels (Figure 2E).
Strikingly, although CIITA-deficient B cells (RJ2.2.5)
retain high H3K4me2 promoter levels, HeLa cells are
devoid of this modification that occurs only after tran-
scriptional activation of the DRA gene (Figure 2E).
Thus, although this modification does not directly
correlate with active transcription, it may be related to a
highly accessible chromatin state as we have shown previ-
ously (37).

To study whether mitotic retention of MCE compo-
nents correlates with the chromatin state of the DRA
gene, we used a restriction endonuclease assay on asyn-
chronous or nocodazole-arrested cells. To this end, we
used an SspI site, located 80 bp upstream of the DRA
transcription start site (TSS) that was previously shown
to be differentially sensitive to digestion correlating with
transcription or transcription potential (Figure 3A) (37).
Digestion efficiency was quantified by qPCR with primers
flanking the SspI site and expressed as percentage of un-
digested DNA relative to that found in non-digested
mock-treated sample. This approach revealed that B
lymphoblastoid cell hypersensitivity of this particular site
to SspI was retained during mitosis to levels similar to
those observed in asynchronous cultures in a CIITA-
independent manner (Figure 3B and C) over a range of
enzyme concentration. As a control, RFX5-deficient SJO
cells were also examined and this particular region was
found to be inaccessible to digestion irrespectively of the
amount of restriction enzyme used.

In asynchronous HeLa cells, the DRA promoter was
accessible to SspI cleavage (Figure 3D and E), although
to a significantly lesser extent relative to Raji cells, but
sensitivity was abolished in mitosis. CIITA-expressing
HeLa cells, however, exhibited a higher degree of restric-
tion enzyme accessibility that was partly maintained
during mitosis. Thus, chromatin accessibility in distinct
cell settings and cell cycle stages correlates well with
increased transcription factor occupancy and gene activa-
tion-associated histone modifications.

Transcriptional activity of MHCII genes in mitosis

The above results show that the MCE-CIITA-GTM
complex in mitosis is maintained in lymphoblastoid but
not in non-lymphoblastoid cells. We next addressed the
question whether transcription is sustained during
mitosis. In most systems studied, association of regulatory
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factors with DNA does not ensure active gene transcrip-
tion because either not all essential factors remain bound
to chromatin or PTMs such as phopshorylation may in-
activate critical factors (18). To this end, we quantified
total DRA RNA by qRT-PCR of asynchronous or
nocodazole-arrested cells by using exon5–exon5 primer
set and newly synthesized RNA by using exon1–intron1
primer set on the same sample in the presence or absence
of the transcription elongation inhibitor DRB. To express
the latter as a fraction of the mature RNA, we used
genomic DNA as a standard to account for differences
in amplification efficiencies between the above two
primer sets. New RNA synthesis represented 4–5.5% of

the total DRA RNA in the asynchronously growing cells
shown in Figure 4A. In mitosis newly synthesized DRA
RNA was reduced to 33% and 12% of the asynchronous
levels of Raji or HeLa CIITA cells, respectively. To cor-
relate active RNA synthesis with the recruitment of RNA
PolII in Raji cells, we used ChIP. Results in
Supplementary Figure S6 (A and C) show that
promoter- or exon-bound (elongating) RNA PolII levels
on DRA gene correlate well with the qRT-PCR-measured
transcription in the different asynchronous or mitotic
cells. Comparison of promoter and exon levels further in-
dicates that there is direct correlation of initiation and
elongation events without stalling of PolII in the different

Figure 1. Enhanceosome components are dynamically associated with mitotic chromatin. (A) Immunostaining of HeLa cells using antibodies against
CREB (upper panel) and RFX5 (lower panel). (B) Subnuclear localization of pECFP-CREB (upper panel) and pEGFP-RFX5 (lower panel) in
interphase and mitotic HeLa cells. Nuclear-ID Red (red pseudo-colour) was used for DNA counterstaining. (C and D) FRAP experiments with
transiently expressed ECFP-CREB (C), EGFP-RFX5 and Monomeric DsRed-H2A (D) in different stages of the cell cycle. Mitotic cells were chosen
by confocal misroscopy. Results show mean values and standard deviation from at least six cells.
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set ups. For specificity control, results for CyclinB1 and
GAPDH genes are also shown (Supplementary Figure S6B
and D).
Thus, lymphoblastoid cells are more efficient in sustain-

ing active transcription in mitosis even when expression of
CIITA is driven by an exogenous strong promoter. To
examine whether the endogenously expressed CIITA is

the limiting factor in lymphoblastoid cells, we took advan-
tage of the Raji-isogenic CIITA-deficient cell line RJ2.2.5.
Exogenous expression of CIITA in the latter (RJ2.2.5
CIITA) fully rescued MHCII expression to levels similar
to that in Raji cells (Figure 4A). Strikingly, CIITA trans-
fectants retained 90% of the asynchronous MHCII ex-
pression in mitosis (Figure 4A) suggesting that an

Figure 2. MHCII expression state-related maintenance of the enhanceosome (MCE) and activation-associated histone PTMs in asynchronous or
mitotically arrested B lymphoblastoid and epithelial cells. (A) Flow cytometric analysis of DNA content upon propidium iodide staining of B
lymphoblastoid parental Raji and its CIITA negative derivative RJ2.2.5 cell line (left panels), or epithelial parental HeLa and a CIITA transfectant
HeLa (CIITA+) cell line (right panels), growing asynchronously (upper panels) or mitotically arrested (lower panels) in prometaphase with
nocodazole. (B–E) Chromatin from the above cell lines was used for ChIP-qPCR analysis with antibodies against CREB, RFX5, NFYA, NFYB,
CIITA, TBP, RNA PolII and IgG (B, D) or acetyl-H3, acetyl-H4, H3K4me2, H3K4me3 (C, E) on the DRA promoter. Factor occupancy is
expressed as % of input chromatin (B, D) or as relative occupancy of histone H3 or H4 PTMs normalized against total histone H3 or H4 (not
shown) respectively (C, E). A value of 1 set for acH3/H3 in asynchronous Raji (C) or HeLa CIITA (E) cells represents 7.5%/0.93% and 11%/4%
acH3 and total H3, respectively. Triplicate means and standard deviations are shown.
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exogenous CIITA supply is sufficient to rescue mitotic
transcription in lymphoblastoid cells. To define whether
the above reflect cell type differences in the availability of
CIITA or enhanceosomal subunits we compared protein
levels of asynchronous or mitotic cells untreated or after
cycloheximide treatment to inhibit protein synthesis.
Results in Supplementary Figure S7 show that endogen-
ous enhanceosome subunits are equally stable regardless
of cell type or cell cycle stage. CIITA is similarly
short-lived in either asynchronous or mitotic
lymphoblastoid cells. Exogenously expressed CIITA in
stably transfected RJ2.2.5 cells was also short-lived but
was maintained at higher levels than Raji cells and that
can account for sustained mitotic transcription. Although
in mitotic HeLa cells exogenous CIITA was found to be
even more stable, it was not sufficient to support tran-
scription. Thus, in lymphoblastoid cells CIITA supply de-
termines mitotic transcription rates acting on a relatively
intact enhanceosome (Supplementary Figure S8). In
contrast, instability of enhanceosome seems to limit

exogenous CIITA recruitment in non-lymphoblastoid
cells. Taken together, these results show that mitotic tran-
scription in the two cell types is controlled by distinct
mechanisms: Availability of the transactivator and chro-
matin state that in turn affects enhanceosome recruitment.
To further examine the role of CIITA, and whether

newly synthesized CIITA can gain access to the
enhanceosome and initiate transcription during mitosis,
an RJ2.2.5 line was generated to produce CIITA in
response to doxycycline- and dexamethazone-activated
rtTA promoter fused to the ligand-binding domain of the
glucocorticoid receptor. Asynchronous or nocodazole-ar-
rested cells (Figure 4B) were induced by treatment with
both drugs for 6 h. CIITA and DRA RNA expression
were measured by qRT-PCR. Results in Figure 4C show
that treatment induced CIITA expression led to high levels
of DRA transcription in both asynchronous and mitotic
cells. Furthermore, ChIP showed that this was
accompanied by newly recruited CIITA without any
RFX5 change on the DRA promoter (Figure 4D). Thus

Figure 3. DRA locus accessibility in mitotic B lymphoblastoid cells correlates with MCE maintenance. (A) Schematic representation of SspI restric-
tion enzyme site and the flanking primer target sites relative to the DRA gene and its regulatory elements. (B–E). Restriction endonuclease acces-
sibility assay and qPCR analysis to measure the undigested DNA was performed on asynchronous growing and mitotically arrested populations of
Raji (B), RJ2.2.5 (C), HeLa CIITA (CIITA+) (D) and HeLa (E) cell lines. Cells were treated with increasing amounts of SspI enzyme (0, 10, 50, 100
and 200 units). SJO is an RFX5-deficient cell line, which is used as a negative control cell line with inaccessible SspI site on the DRA promoter. To
normalize for template loading, a primer set spanning a region in the DRA exon 5 was also used that was devoid of the SspI recognition sequence.
Map is not to scale.
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in RJ2.2.5 cells, which maintain an intact enhanceosome on
the DRA promoter during mitosis, the CIITA supply is the
limiting factor for the uninterrupted expression of MHCII.
Recruitment of de novo synthesized CIITA on the mitotic
chromatin restored gene transcription close to asynchron-
ous cell-levels.

NFYA–PP2A interaction on DRA-LCR/XL4 bookmarks
DRA gene for rapid reactivation in G1

Our results so far establish that cell-type specific mechan-
isms that involve deficiency of CIITA or MCE assembly

controls the transcriptional activity of the DRA gene
promoter during mitosis. We next studied the occupation
of the distal XY-like regulatory element LCR/XL4 known
to mediate important gene regulatory functions (7–10).
Results showed (Figure 5A) that all promoter factors
studied co-occupied the upstream element but at much
lower levels with the notable exception of NFYA and
NFYB subunits both in interphase and in mitosis.
Promoter-bound factors—especially those that remain
bound to gene regulatory region in mitosis—have been
implicated in bookmarking via various mechanisms
including the anticondensation action of the PP2A phos-
phatase (24,33). To investigate the latter, we used
co-immunoprecipitation of transiently expressed fluores-
cent protein-MHC factor fusions and myc-tagged PP2A.
Results in Figure 5B showed that NFY subunits A, C and
B co-immunoprecipitated with PP2A in decreasing order
of strength. The interaction with NFYA was further
studied and showed that the N-terminal region—
between 52–158 amino acids—that include the Q-rich
domain were sufficient for this interaction. Of note,
NFYA and NFYC and the previously reported PP2A
interacting factor TBP (33) contain Q-rich domains that
may be involved in the interaction. This interaction was
verified by detecting co-immunoprecipitation of the en-
dogenous proteins (Figure 5C).

To establish the role of NFY in chromatin recruitment
of PP2A, we knocked down the NFYA subunit by transi-
ent lentiviral infection. Of the seven different shRNAs
tested, we chose one for further use, that is identical to
the exon 6 targeting sh plasmid reported by Benatti et al.
(44). Two days following infection of shSCR or shNFYA
virus, cells were mock- or nocodazole-treated to obtain
asynchronous and mitotically arrested cells. Efficient
knock down was evaluated by Western analysis (Figure
6A). Cell cycle analysis showed that NFYA knock down
reduced progression to the G2/M phase of the cell cycle in
either untreated or nocodazole-arrested cells (Figure 6B).
Chromatin from those cells was prepared and immunopre-
cipitated. Results in Figure 6C showed that knock down
inhibits gene occupancy by NFYA in both asynchronous
and mitotic cells of the DRA, DRB1, the upstream LCR/
XL4 and two previously identified intergenic XL elements,
XL7 and XL9 (8). Parallel immunoprecipitations showed
that reduced PP2A occupancy accompanied and
correlated with NFYA recruitment. In particular, even
in the case of an increased mitotic occupancy of the
LCR/XL4 element by PP2A, knocking down NFYA
abrogated PP2A recruitment suggesting a yet another
function of this distal MHCII gene regulatory region. In
addition, NFYA loss also reduced CREB recruitment as
expected because of the cooperative nature of the
enhanceosome assembly. As a control for chromatin oc-
cupancy and quality, histone H3 was used. Results showed
that NFY knock down did not significantly altered H3
recruitment. That was also the case for the XL9 element
that is devoid of both MHC-related factors and PP2A, but
retained high histone levels.

To extend these data to different CCAAT box-type pro-
moters, we studied the CyclinB1 and the histone H4.
Results for CyclinB1 (Supplementary Figure S9 top)

Figure 4. Cell type-specific variation of mitotic DRA transcriptional
activity. (A) Total RNA was extracted from asynchronous and
mitotic Raji, HeLa CIITA and RJ2.2.5 CIITA cells and active tran-
scription of the DRA gene was analysed with qRT-PCR using two
primer sets (DRA exon5–exon5 and DRA exon1–intron1). RNA from
untreated and DRB-treated cells was used to measure net active tran-
scription. These primer sets that monitor unspliced (nascent) or spliced
(mature/total) transcripts were normalized for differences of their amp-
lification efficiencies using a standard curve of a genomic DNA
template. Newly synthesized RNA is presented as percent of mature
DRA mRNA. (B) DNA content analysis by PI and flow cytometry of
RJ2.2.5 cells expressing CIITA under the control of rtTA-GBD and
Dex-Dox treatment (see materials and methods). Cells were blocked by
nocodazole prior to CIITA induction by a 6-h treatment with
Dex–Dox. (C) RNA was extracted from control and induced, asyn-
chronous and mitotic RJ2.2.5 tetCIITA cells. DRA and CIITA gene
expression was analysed by qRT-PCR. (D) Chromatin was extracted
from the same samples as in (C), and ChIP assays against RFX5 and
CIITA were performed.
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showed that in mitotic cells, PP2A recruitment was more
sensitive to NFYA levels relative to the asynchronous
cells. But this was not the case for the histone H4 gene
that exhibited NFY-independent recruitment in mitosis.
Parallel monitoring of CREB binding to histone H4 and
CyclinB1 promoters showed that it’s recruitment was
variably depended on NFYA. The silent interferon B
gene promoter did not show significant PP2A occupancy.
Overall, these data show the MHC gene promoters and
the LCR/XL4 distal element but also other NFY recruit-
ing genes with distinct expression properties, recruit PP2A
that is also partly maintained or increased in mitosis.
Physical interaction between NFY subunits suggests a
role in chromatin recruitment of PP2A as supported also
by the knock down experiments. These results do not
exclude the possibility of either alternative or parallel
pathways for recruitment to different genes or stages of
the cell cycle as exemplified above, and/or the role of local
chromatin state in this process.

To determine the functional significance of PP2A
mediated bookmarking on transcription, we knocked
down PP2Ac in HeLa CIITA cells using an siRNA
approach. For this, transfected cells were arrested with
nocodazole and were subsequently released to proceed
to the next G1 phase by removing the inhibitor. An
siPP2Ac that specifically reduced PP2Ac mRNA levels
(Figure 7A) did not affect the rate of cells entering the
G1 phase (Figure 7B) or the kinetics of the CIITA

master regulator expression levels, but caused a significant
delay in DRA nascent RNA expression (Figure 7C).
Conversely, MYC, which is an MLL-bookmarked gene
(34), was not affected by PP2A knocked down. Thus,
PP2A is preferentially recruited to alternative regulatory
regions of the DRA and is required for normal timing of
post-mitotic re-initiation of expression. To determine the
relation of PP2A recruitment and activity with chromatin
condensation, we next examined whether the phosphatase
activity affects the chromatin state. For this, we measured
the DNase I sensitivity of various regions across the DRA
locus using mitotic cells in the absence or presence of the
phosphatase inhibitor okadaic acid at levels that select-
ively inhibits the activity of PP2A (45). Figure 7D shows
that both the DRA promoter and the DRA-LCR/XL4
were highly sensitive to digestion in an okadaic-dependent
manner similar to the histone H4 promoter, which has
been previously shown to lose sensitivity under such con-
ditions (33) (Figure 7E). Two regions of the DRA coding
sequence (exons 1 and 5) were also examined and found to
be sensitive. Sensitivity was also reduced in the presence of
the inhibitor although to a lesser extent. Specificity was
shown by the absence of sensitivity in an upstream region
of DRA (�2000 bp from the start site) shown in Figure 7D
and the silent CD4 gene promoter (Figure 7E). Overall
these results assign a novel function to the DRA-LCR/
XL4, that of selectively retaining high amounts of
factors in mitosis that associate and recruit anti-

Figure 5. The DRA-LCR/XL4 mediates PP2A recruitment via a direct interaction with NFYA in mitosis. (A) DRA-LCR/XL4 factor occupancy
using the same chromatin samples, antibodies and primer sets from asynchronous and mitotic HeLa CIITA (CIITA+) and HeLa cell lines shown in
Figure 2D and E. The inset shows the relative fold change of occupancy of LCR/XL4 over promoter for the indicated factors. Mean and error bars
are derived as in Figure 2B. (B) Whole cell extracts of HEK293T cells expressing myc-tagged PP2Ac and the indicated full-length or truncated GFP-
or Jelly Red-fusion proteins were used for protein immunoprecipitation experiments using an a-myc antibody. Western blotting was performed using
a-JellyRed, a-GFP or a-myc antibodies. Input represents 10% of the lysate used for the immunoprecipitation. (C) Whole cell extracts of asyn-
chronous or nocodazole-treated HeLa cells were subjected to immunoprercipitation by a-NFYA and immunoblotted against a-PP2Ac. Shown are the
input (5% of immunoprecipitated samples), the normal IgG control and the verification of efficient NFYA immunoprecipitation.
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condensing PP2A activity and facilitate re-initiation of
gene expression upon entrance to the next G1 stage.

DISCUSSION

Overall the present results show that cell type-specific
mechanisms control the mitotic (in)ability for continuous
active transcription of MHCII genes. In B lymphoblastoid
cells, components of the enhanceosome and GTM as well
as activating histone PTMs are maintained on mitotic
chromatin of the DRA gene, and support low, but signifi-
cant, levels of transcription. CIITA recruitment and active

transcription are dispensable for enhanceosome mainten-
ance that in turn correlates with an open chromatin state
both in asynchronously growing or mitotic cells. Mitotic
deficiency of DRA transcription is caused by CIITA
insufficiency and can be rescued by its exogenous expres-
sion. Strikingly, this effect does not require continuous
(interphase) gene expression, since induction of CIITA
in mitosis can fully initiate the transcriptional process.
In spite of translational deficiency in mitosis (46) the
newly synthesized protein is sufficient to re-initiate tran-
scription at full rate. Thus, in lymphoblastoid cells,
MHCII genes maintain an active enhanceosome

Figure 6. NFYA loss compromises recruitment of PP2A to chromatin. (A) Western blotting of asynchronous or mitotic HeLa cell extracts following
lentiviral infection with sh-scrambled control (shSCR) or shNFYA. Equivalent protein amounts were probed with antibodies against NFYA, NFYB,
PP2Ac and b-tubulin. (B) Flow cytometric analysis of propidium iodide-stained DNA from shSCR or shNFYA infected HeLa cells, untreated or
mitotically arrested. (C) ChIP from shSCR or shNFYA infected, asynchronous or mitotic HeLa cells, probing the indicated regions (DRA promoter,
DRA-LCR/XL4, DRB1 promoter, XL7 and XL9) with antibodies against NFYA, PP2A, H3 and CREB. Mean and error bars are derived as in
Figure 2.
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throughout the cell cycle and their transcription is limited
by the CIITA occupancy as indicated by the ability of
newly synthesized CIITA to restore gene activity in
mitosis.

Most studies on mitotic transcriptional shut down or
bookmarking focus on a single cell type. To determine
whether the same functional elements are equally import-
ant in different cell types, we also studied epithelial cells
that inducibly express CIITA and thus MHCII genes. We
generated a HeLa epithelial cell population that expresses
MHCII genes at levels similar to B lymphoblastoid cells
by exogenous expression of CIITA. The comparison of
HeLa cells with the CIITA-expressing derivatives
showed increased stability of the MCE, in agreement
with earlier observations (15), increased chromatin sensi-
tivity and engagement of the transcriptional machinery as
expected. However in mitosis, these cells show an exten-
sive break down of the MCE and the GTM along with
significant loss of chromatin accessibility. Thus, in spite of
similar structural and transcriptional properties in inter-
phase, mitotic epithelial cells have a more pronounced
break down of the transcriptional assembly and chromatin
accessibility. These changes do not correlate with differ-
ences in protein availability, but they rather reflect cell
type-specific chromatin accessibility that does not allow
exogenous CIITA to rescue promoter assembly and tran-
scription in mitosis. Although the basis for these

differences is not established, it is tempting to evoke B
lymphoblastoid cell type-specific factors that promote
fast and high post mitotic levels of MHC expression to
meet the demands of immune recognition. Histone modi-
fications may be part of such mechanisms. For example,
Valls et al. concluded that activation-linked histone
methylation correlates with the mitotic expression of
Cyclin B1 and speculated that may serve as docking sites
for the recruitment of effectors like BRD4, TFIID or
SNF2 (42). Indeed, H4K5ac-mediated BRD4 recruitment
(47) was shown recently to have a role in mitotic chroma-
tin decompaction and post-mitotic reactivation in a
real-time imaging transcriptional model. These studies,
however, do not demonstrate a causal relation between
promoter and histone marks. Reduced amounts of acetyl-
ation in the DRA locus make unlikely the possibility of a
similar bookmarking mechanism. Other bookmarking
factors include HSF2 (24), Runx (32) HNF1b (30) and
more recently GATA1 was reported to occupy key hem-
atopoietic regulators in mitosis (48). Such regulatory
proteins and DNA methylation were termed architectural
epigenetic factors that determine inheritance through
mitosis (23). These and other studies have focused on the
proximal TSS area for candidate bookmarking factors.
TFIID/TBP has been shown to remain bound to gene pro-
moters in mitosis (49) and play a bookmarking role (22,33).
However, a recent genome-wide approach showed

Figure 7. PP2A bookmarks the DRA gene for transcription timing upon entry into the G1 phase. (A) RNA was extracted from mitotic HeLa CIITA
cells in which siRNA transfection was carried out to knock down PP2Ac gene expression and samples were analysed with qRT-PCR. A scrambled
siRNA (siSCR) was used as a negative control. (B) HeLa CIITA cells transfected with siPP2Ac or siSCR blocked in mitotis with nocodazole. Upon
release the samples were collected at the indicated time points (0, 2 and 5 h). Flow cytometric analysis of DNA content upon propidium iodide
staining is shown on distribution plots. (C) RNA was extracted from the same samples as in (B) and active transcription (DRA and MYC) or total
mRNA (CIITA) were measured by qRT-PCR analysis. (D and E) HeLa CIITA cells were mitotically arrested by nocodazole—and then treated with
50 nM okadaic acid for 3 h. DNase I hypersensitivity assay was performed and digestion was measured by qPCR with primers for five different
regions on the DRA locus (D), H4 and CD4 promoters (E) in the absence or presence of okadaic acid. Results only from 20 units DNase I treatment
are depicted. (F) Schematic representation of the DRA-LCR/XL4 mitotic bookmarking mechanism. Maps are not to scale.
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bookmarking by retention of MLL binding to some gene
promoters (34) and raises the possibility of distal or cryptic
elements that control bookmarking. In this line, various
distant enhancer-like elements have been reported in the
MHCII locus. One such element (DRA-LCR/XL4),
located 2 kb upstream of the DRA TSS, has a low MCE
assembly ability, promotes extragenic transcription and
histone acetylation (7). By studying MCE-component re-
cruitment at theDRA-LCR/XL4 inmitosis, we suggest that
NFY serves as a bookmarking factor by a mechanism
similar to TBP (33). Interestingly, the NFYA subunit of
NFY recruits PP2A at the DRA-LCR/XL4 that causes
local chromatin decompaction and is responsible for the
timely reactivation of post mitotic transcription
(Figure 6F). Furthermore, looping of the DRA-LCR/
XL4 to contact the proximal DRA promoter has been sug-
gested to have a regulatory role in MHCII expression (8).
Combined to our results, we suggest that among other
functions, the upstream element, although devoid of most
proximal regulatory factors, selectively recruits PP2A in
mitosis and by its close interaction with the proximal
promoter is important for the correct timing of gene
expression in G1.
There are various outstanding questions regarding the

factor selectivity and the dynamic position of a bookmark
in a gene locus during the cell cycle. These make the
analysis of transcriptome-wide bookmarking, a formid-
able task. NFY has more than a thousand target genes
(50) that are important in cell proliferation, differenti-
ation, apoptosis and lipid metabolism (51–53). We are
currently pursuing this by genome-wide techniques
aiming at the identification of new targets that may
provide new tools for mitotic disruption of bookmarking
of disease-associated genes.

SUPPLEMENTARY DATA

Supplementary Data are available at NAR Online:
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Abstract 

Memory of past cellular responses is an essential adaptation to repeating 

environmental stimuli. We addressed the question of whether gamma interferon (IFN-

gamma)-inducible transcription generates memory that sensitizes cells to a second 

stimulus. We have found that the major histocompatibility complex class II gene 

DRA is relocated to promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies upon induction 

with IFN-gamma, and this topology is maintained long after transcription shut off. 

Concurrent interaction of PML protein with mixed-lineage leukemia generates a 

prolonged permissive chromatin state on the DRA gene characterized by high 

promoter histone H3 K4 dimethylation that facilitates rapid expression upon 

restimulation. We propose that the primary signal-induced transcription generates 

spatial and epigenetic memory that is maintained through several cell generations and 

endows the cell with increased responsiveness to future activation signals. 
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Abstract 

Major Histocompatibility Complexes Class II are responsible for the antigen 

presentation that shapes the repertoire of the adaptive immune responses. All 

members of the MHCII family of genes are controlled by the same set of conserved 

transcription factors and promoter elements, resulting in coordinated transcription. 

We report the role of a previously unidentified AT-hook motif of the MHCII 

regulatory factor RFX5, and show that this is involved in regulating the transcription 

of the HLA-DQ, but not HLA-DR, MHCII isotype. Furthermore, PRMT6, an arginine 

methyltransferase known to methylate AT-hook motifs, downregulates the expression 

of HLA-DQ, but not HLA-DR, in an AT-hook dependent manner. This can provide a 

fine-tuning mechanism for isotype-specific transcriptional regulation, where a post-

translational modification modulates the relative levels of the MHCII isotypes. 
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