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Περίληψη 
Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την µελέτη του ρόλου των πυρηνικών 

υποδοχέων ορµονών στους µοριακούς µηχανισµούς που ελέγχουν την µεταγραφική 

ρύθµισ

σχηµατίζοντα αυξητικού παράγοντα β 

(TGFβ

τ

ν για την καταπολέµηση 

υκεριδαιµιών στον άνθρωπο. Η κατανόηση του ρόλου της ισοµεράσης 

in1 στην

 

η των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών Α-Ι και C-III. H αποΑ-Ι αποτελεί το 

κύριο πρωτεϊνικό συστατικό της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL) και 

φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο κατά της αθηροσκλήρυνσης ενώ η αποCIII 

σχετίζεται µε τον καταβολισµό λιποπρωτεϊνών πλούσιων σε τριγλυκερίδια.  

Στο πρωτο µέρος της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας µελετήσαµε την 

στρατολόγηση του ορφανού πυρηνικού υποδοχέα HNF-4 στους υποκινητές και τον 

κοινό ενισχυτή των γονιδίων αποΑ-Ι και αποC-III χρησιµοποιώντας την τεχνολογία 

της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης in vivo. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας 

διερευνήσαµε τον πιθανό ρόλο που παίζει η προλινο-ισοµεράση Pin1 στη 

µεταγραφική δραστικότητα δύο πολύ σηµαντικών µεταγραφικών παραγόντων των 

γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών, που ανήκουν στην οικογένεια των ορµονικών 

πυρηνικών υποδοχέων, του HNF4 και του RXRα (υποδοχέας του 9-cis ρετινοϊκού 

οξέος). Επίσης ελέγχθηκε και η πιθανή επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στην έκφραση 

διαφόρων γονιδίων απολιποπρωτεϊνών. Τέλος, στο τρίτο µέρος της παρούσης 

εργασίας θελήσαµε να εκµεταλλευτούµε ένα σύγχρονο και ευαίσθητο σύστηµα 

µελέτης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που βασίζεται στην in vivo βιοτινυλίωση µε 

απώτερο σκοπό να µελετήσουµε πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ πυρηνικών 

υποδοχέων και άλλων ρυθµιστικών πρωτεϊνών όποως η ισοµεράση Pin1, οι πρωτεϊνες 

Smad του σηµατοδοτικού µονοπατιού του µετα

) και οι πρωτεϊνες της οικογένειας ΑΡ1 (c-jun, JunB, junD, ATF2). Για το 

σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν χιµαιρικές πρωτεΐνες του HNF4 και του RXRα που στο 

Ν-τερµατικό τους άκρο φέρουν ένα πεπτίδιο 22 αµινοξέων που αποτελεί στόχο 

βιοτινυλίωσης από την λιγάση βιοτίνης BirA.   

Ο απώτερος στόχος της παρούσης έρευνας είναι η σε βάθος κατανόηση των 

µηχανισµών µε τους οποίους ρυθµίζονται τα γονίδια ων απολιποπρωτεϊνών Α-Ι και 

C-III η οποία θα οδηγήσει στην δηµιουργία νέων φρµάκω

των υπερτριγλ

P  δραστικότητα των πυρηνικών υποδοχέων αναµένεται να έχει σηµαντικές 

εφαρµογές σε ασθένειες που προκαλούνται από την απορύθµιση αυτών των

σηµαντικών µεταγραφικών παραγόντων όπως ο καρκίνος. 
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Abstract  
 

The focus of the present work is the role of hormone nuclear receptors in the 

transcriptional regulation of the genes coding for apolipoprotein A-I and C-III. ApoA-

I is the main protein component of high density lipoproteins (HDL) and plays an 

important protective role against the development of atgherosclerosis whereas apoC-

III is involved in the catabolism of triglyceride-rich lipoprotein particles.  

In the first part of the present work we studied in vivo the recruitement of the 

orphan huclear receptor Hepatocyte Nuclear Factor 4 (HNF-4) to the promoters and 

the common enhancer of the apoA-I and apoC-III genes using chromatin 

immunoprecipitations. In the second part, we investigated the possible prole of prolyl 

isomerase Pin1 in the transcriptional activity of the hormone huclear receptors HNF-4 

and RXR (Retinoid X Receptor). We also studied the involvement of Pin1 in the 

transcriptional regulation of various apolipoprotein promoters. Finally, in the third 

part of the present work, we took advantage of a recently described sensitive system 

for protein-protein interactions which is based on protein biotinylation in vivo in order 

to study the physical interactions between hormone nuclear receptors and various 

regulatory factors such as the isomerase Pin, the Transforming Growth Factor β 

regulat

 depth the mechanisms by 

which the apolipoprotein genes are regulated. This knowledge may lead in the future 

to the development of novel drugs for the treatment of hyperilipidemias in humans. 

Understanding the role of Pin1 on the activity of nuclear receptors may also have 

wider implications for the treatment of diseases that are caused by the deregulation of 

this important class of transcitpion factors such as cancer. 

ed Smad proteins as well as members of the AP1 family of transcription factors 

(c-jun, junB, junD, ATF-2). For this purpose we constructed hybrid proteins of HNF-

4 and RXRα bearing a short 22 amino acid peptide tag at their N-terminus. This 

peptide is recognized and biotinylated at a specific lysine residue by the bacterial 

protein ligase BirA in vivo. 

The ultimate goal of this work is to understand in
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Εισαγωγή 
 
 Η µεταγραφή των ευκαρυωτικών γονιδίων αποτελεί ένα πολύπλοκο βιολογικό 

γεγονός, το οποίο απαιτεί τη παρουσία µίας πλειάδας πρωτεϊνών όπως: της RNA 

πολυµεράσης ΙΙ, των παραγόντων της βασικής µεταγραφικής µηχανής (π.χ. TFIIs, 

TBP, TAFs κ.α.), των µεταγραφικών παραγόντων, των συνενεργοποιητών και των 

συνκαταστολέων, αλλά και διαφόρων βοηθητικών παραγόντων. Η σωστή, όµως, 

µεταγραφή των ευκαρυωτικών γονιδίων (όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο έκφρασή 

τους), πέρα από τη παρουσία των πρωτεϊνών που προαναφέρθηκαν, απαιτεί και τη 

παρουσία διαφόρων ρυθµιστικών στοιχείων (αλληλουχίες DNA), τα οποία 

εντοπίζονται στους υποκινητές των γονιδίων (cis-ρυθµιστικά στοιχεία). Μέσα από τις 

µελέτες που έχουν γίνει, µέχρι σήµερα, πάνω στη µεταγραφική ρύθµιση των 

ευκαρυωτικών γονιδίων, έχει χαρακτηριστεί ένας πολύ µεγάλος αριθµός cis-

ρυθµιστικών στοιχείων και πρωτεϊνών που παίρνουν µέρος στη µεταγραφή. Αυτό που 

φαίνεται να ισχύει είναι ότι οι ίδιες πρωτεΐνες και τα ίδια cis-ρυθµιστικά στοιχεία 

παρουσιάζουν διαφορετική βαρύτητα στη µεταγραφική ρύθµιση συγκεκριµένων 

υποκινητών. 

 Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστηµα, για τη µελέτη της µεταγραφικής 

πολυπλοκότητας των ευκαρυωτικών γονιδίων, αποτελούν τα γονίδια των 

απολιποπρωτεϊνών, των οποίων η έκφραση εντοπίζεται κυρίως στο ήπαρ, αλλά και 

στο έντερο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον δοµικό, αλλά και λειτουργικό 

χαρακτηρισµό ηπατο-ειδικών (π.χ. HNF4), αλλά και γενικών µεταγραφικών 

παραγόντων (π.χ. οικογένεια ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων ορφανών και µη, 

οικογένεια AP-1, NF-kB) έχει βοηθήσει πολύ στη κατανόηση της µεταγραφικής 

ρύθµισης των γονιδίων αυτών. Στη κατανόηση αυτή συνέβαλε και ο χαρακτηρισµός 

διαφόρων σηµατοδοτικών µονοπατιών, τα οποία οδηγούν είτε στην ενεργοποίηση, 

είτε στην καταστολή των ηπατο-ειδικών, αλλά και των γενικών µεταγραφικών 

παραγόντων, µε αποτέλεσµα την µεταγραφική ενεργοποίηση ή καταστολή των 

γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών (π.χ. µονοπάτια προφλεγµονωδών κυτοκινών (TNFα, 

IL-1), αντιφλεγµονωδών κυτοκινών (TGF-β), χυµοκινών, αυξητικών παραγόντων, 

µηχανικού στρες κ.α.) (1). 
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Παρουσίαση του συστήµατος των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών του 
ανθρώπου. 
 Οι απολιποπρωτεΐνες, µαζί µε πρωτεΐνες µεταφοράς λιπιδίων, ένζυµα του 

πλάσµατος και τους υποδοχείς των λιποπρωτεϊνών, συµµετέχουν στη βιογένεση, αλλά 

και στον καταβολισµό τριών διαφορετικών τάξεων λιποπρωτεϊνών: α) των 

χυλοµικρών (παράγονται από το έντερο), β) της οµάδας VLDL/IDL/LDL 

(παράγονται από το ήπαρ) και γ) της οµάδας HDL (παράγονται επίσης από το ήπαρ) 

(εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1:  
Το µονοπάτι µεταβολισµού των 
λιποπρωτεϊνών. 

 

Περιµένει, λοιπόν, κανείς ότι αλλαγές στη δοµή των απολιποπρωτεϊνών, ικανές να 

αλλάξουν τη λειτουργία τους, ή αλλαγές στη ρύθµιση της σύνθεσής τους, θα 

επηρεάσουν τα επίπεδα λιπιδίων-λιποπρωτεϊνών του πλάσµατος και, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, θα συµβάλουν στη παθογένεση της αθηροσκλήρυνσης (2). Αυτός είναι 

και ο κύριος λόγος για τον οποίο πραγµατοποιούνται όλες οι µελέτες σχετικά µε τη 

µεταγραφική ρύθµιση των απολιποπρωτεϊνών. 

 Στις πιο καλά µελετηµένες ανθρώπινες απολιποπρωτεΐνες, τόσο από άποψη 

φυσιολογίας, όσο και µεταγραφικής ρύθµισης των γονιδίων τους, ανήκουν οι: 

 Απολιποπρωτεΐνη Α-ΙΙ (apoA-II), το γονίδιο της οποίας εντοπίζεται στο 

χρωµόσωµα 1 (θέση 1q21-1q23). Η apoA-II, αποτελεί το βασικό πρωτεϊνικό 

συστατικό των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) (3). Εκφράζεται 
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κυρίως στο ήπαρ και σε πολύ µικρότερο ποσοστό στο έντερο. Ο υποκινητής της 

apoA-II (-911/+29) φέρει cis-ρυθµιστικά στοιχεία, τόσο για ορµονικούς 

πυρηνικούς υποδοχείς (π.χ. HNF4), όσο και για γενικούς µεταγραφικούς 

παράγοντες (π.χ. USF, SREBP-1, SREBP-2 κ.α.) (4, 5, 6). 

 Απολιποπρωτεΐνη Β (apoB), το γονίδιο της οποίας εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 

2 (θέση 2p24). Η apoB, αποτελεί βασικό συστατικό των χυλοµικρών και των 

λιποπρωτεϊνών χαµηλής πυκνότητα (LDL). Εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο 

στο ήπαρ και στο έντερο (7), µε ελάχιστη έκφραση σε κάποιους άλλου ιστούς  (8). 

Η ηπατο-ειδική έκφραση ελέγχεται από δύο ρυθµιστικές αλληλουχίες οι οποίες 

εντοπίζονται 5kb upstream και 1.5kb downstream του υποκινητή της apoB, ενώ η 

έκφρασή της στο έντερο ελέγχεται από έναν ενισχυτή που εντοπίζεται 56kb 

upstream του γονιδίου της apoB (9). Σηµαντικοί παράγοντες έκφρασης του 

γονιδίου της apoB είναι οι HNF-4, HNF-3 και C/EBP για τους οποίους υπάρχουν 

θέσεις πρόσδεσης κατά µήκος όλων των ρυθµιστικών στοιχείων της ApoB. 

 Απολιποπρωτεΐνες Ε, CI, CIV, CII (apoE/apoCI/apoCIV/apoCII), οι οποίες 

αποτελούν ένα σύµπλεγµα (cluster) γονιδίων που εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 19 

(θέση 19q13.2). Η apoE, αποτελεί συστατικό των χιλοµικρών και των 

λιποπρωτεϊνών πολύ χαµηλής πυκνότητας (VLDL). Εκφράζεται στο ήπαρ και 

στους περισσότερους από τους περιφερικούς ιστούς και κύτταρα, όπως στα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα, στα αστροκύτταρα και τη µικρογλία (8, 10, 11). Οι 

apoCI και apoCII, αποτελούν, σε µεγάλο ποσοστό, συστατικά των λιποπρωτεϊνών 

πολύ χαµηλής πυκνότητας (VLDL), και σε πολύ µικρότερο ποσοστό των 

λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL). Μαζί µε την apoCIV, οι apoCI και 

apoCII, εκφράζονται στο ήπαρ (8, 12), ενώ η apoCIΙ και η apoCI εκφράζονται, 

επιπλέον, στο έντερο και στο δέρµα, αντίστοιχα (13). Τα cis-ρυθµιστικά στοιχεία 

που περιέχονται στο γονιδιακό αυτό σύµπλεγµα είναι: α) δύο οµόλογα HCR 

(Hepatic Contro Regions), τα HCR-1 και HCR-2, τα οποία ρυθµίζουν την ηπατο-

ειδική έκφραση των γονιδίων του συµπλέγµατος (13, 14, 15) και β) τα 

multienchacer 1 και 2, τα οποία επίσης παρουσιάζουν οµολογία και ρυθµίζουν την 

έκφραση της apoE στα µακροφάγα και τα αδιποκύτταρα (16). Σηµαντικοί 

παράγοντες έκφρασης της apoE είναι ο SP1, o HNF3, ο C/EBP και πυρηνικοί 

υποδοχείς ορµονών, ενώ για την έκφραση της apoCII, ο HNF4, ο ARP-1 και το 

σύµπλοκο RXRα/T3Rβ (1). 
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 Απολιποπρωτεΐνες Α-Ι, CIII, A-IV (apoΑ-Ι/apoCIII/apoA-IV), οι οποίες 

αποτελούν, επίσης, ένα σύµπλεγµα γονιδίων, που εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 11 

(θέση 11q23). H apoA-Ι, αποτελεί το κύριο συστατικό των λιποπρωτεϊνών 

υψηλής πυκνότητας (HDL) και εκφράζεται σε µεγάλα ποσά στο ήπαρ και το 

έντερο, ενώ σε µικρότερα σε άλλους ιστούς (1). Η apoA-IV, είναι συστατικό των 

χυλοµικρών και των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL), ενώ εκφράζεται, 

κατά κύριο λόγο στο έντερο και σε µικρότερο ποσοστό στο ήπαρ (7). Τέλος, η 

apoCIII, αποτελεί συστατικό των λιποπρωτεϊνών πολύ χαµηλής πυκνότητας 

(VLDL), και σε πολύ µικρότερο ποσοστό των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας 

(HDL). Στον άνθρωπο, η apoCIII εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ και σε πολύ 

µικρότερο βαθµό, παρατηρείται έκφρασή της και στο έντερο (1). Έχει δειχτεί πως 

η µεταγραφική ρύθµιση του συµπλέγµατος γίνεται µέσω ενός κοινού ενισχυτή 

που εντοπίζεται 590-790 νουκλεοτίδια στο 5΄ του γονιδίου της apoCIII και ο 

οποίος αποτελεί ουσιαστικά τµήµα του υποκινητή της apoCIII (µακρινός 

υποκινητής) (17, 18, 19). Σηµαντικοί παράγοντες για την ενεργότητα του 

ενισχυτή είναι ο SP1, ο HNF4 και πιθανόν, άλλοι πυρηνικοί υποδοχείς, ενώ για 

την in-vitro ενεργότητα των υποκινητών των τριών γονιδίων, απαιτείται ο HNF4 

και άλλοι πυρηνικοί υποδοχείς (17, 18, 19, 20). 
  Ακολουθεί µία πιο λεπτοµερής περιγραφή σχετικά µε τα όσα είναι 

γνωστά για τις πρωτεΐνες apoCIII και apoAI και τη µεταγραφική τους ρύθµιση, για 

τους ορµονικούς πυρηνικούς υποδοχείς HNF4 και RXRα και την επίδρασή τους στην 

µεταγραφή των δύο λιποπρωτεϊνών και τέλος µία περιγραφή για το τι γνωρίζουµε για 

την ισοµεράση Pin1. 

 
Απολιποπρωτεΐνη CIII (apoCIII)  
 H ανθρώπινη apoCIII είναι µία πρωτεΐνη 79 αµινοξέων, η οποία απαντάται 

στο πλάσµα. Τόσο η γονιδιακή (22), όσο και η αµινοξική (23) της αλληλουχία µας 

είναι γνωστές. Η apoCIII, αποτελεί  το κύριο συστατικό των λιποπρωτεϊνών πολύ 

χαµηλής πυκνότητας (VLDL), και σε πολύ µικρότερο ποσοστό των λιποπρωτεϊνών 

υψηλής πυκνότητας (HDL) (24). Έχει δειχτεί πως η apoCIII αναστέλλει την 

πρόσδεση των λιποπρωτεϊνών στους κυτταρικούς τους υποδοχείς, µε αποτέλεσµα τη 

καταστολή του καταβολισµού των πλούσιων σε τριγλυκερίδια λιποπρωτεϊνών (25, 26, 

27) και την εµφάνιση υπερτριγλυκεριδαιµίας. Αυτό συνεπάγεται ότι αυξηµένα ποσά 

apoCIII οδηγούν σε συσσώρευση λιπιδίων πλούσιων σε τριγλυκερίδια στο πλάσµα 
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(υπερτριγλυκεριδαιµία), πράγµα που αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα παθογένεσης 

της αθηροσκλήρυνσης.  

 Όπως έχει είδη αναφερθεί, µαζί µε τα γονίδια των apoA-Ι και apoA-ΙV, 

αποτελούν ένα σύµπλεγµα γονιδίων (εικ.2)  το οποίο εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 11.  

 

 
Εικόνα 2: Η θέση του γονιδίου της apoCIII µέσα στο cluster γονιδίων apoΑ-
Ι/apoCIII/apoA-IV. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά µεταγραφής των γονιδίων.  
 
Η έκφραση της apoCIII είναι τόσο ιστοειδική (28), όσο και ρυθµιζόµενη κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης του οργανισµού (29). Ειδικότερα, η apoCIII εκφράζεται κυρίως 

στο ήπαρ και σε πολύ µικρότερο βαθµό, παρατηρείται και έκφρασή της στο έντερο 

(1). Ο υποκινητής της ανθρώπινης apoCIII, περιέχει 4 κοντινά (Α-D) και 6 µακρινά 

(Ε-J) ρυθµιστικά στοιχεία µεταξύ των νουκλεοτιδίων -792 και -25 (εικ. 3) (19, 30). 

Τα µακρινά ρυθµιστικά στοιχεία F-J (µεταξύ των νουκλεοτιδίων -592 και -792) 

αποτελούν ένα κοινό ενισχυτή, ο οποίος αυξάνει τη µεταγραφική ικανότητα των 

υποκινητών όλων των γονιδίων του συµπλέγµατος (30, 17, 18).  

 Ο κοντινός υποκινητή της apoCIII, περιέχει ένα στοιχείο ορµονικής 

απόκρισης (Hormone Response Element, HRE), µε απόσταση ενός νουκλεοτιδίου 

µεταξύ των επαναλήψεων (Direct Repeat 1, DR1), πάνω στο οποίο προσδένεται 

κυρίως ο πυρηνικός ορµονικός υποδοχέας HNF4, αλλά και άλλοι ορµονικοί 

πυρηνικοί υποδοχείς, και το οποίο είναι υπεύθυνο για την in vivo ηπατοειδική 

έκφραση της apoCIII (17, 18,19, 31). Ο µακρινός υποκινητής της apoCIII, περιέχει 3 

θέσεις πρόσδεσης του γενικού παράγοντα SP1, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την in 

vivo έκφραση της apoCIII στο έντερο, αλλά και για την ενίσχυση της ηπατο-ειδικής 

της µεταγραφής (17). Ο µακρινός υποκινητής, περιέχει, επίσης, µία θέση πρόσδεσης 

του παράγοντα ARP-1 και 2  HREs πάνω στα οποία προσδένονται ο HNF4 και άλλοι 

πυρηνικοί υποδοχείς, ορφανοί και µη, όπως ο RXRα ως οµοδιµερές ή ως 

ετεροδιµερές µε τους T3Rβ και PPARα (17, 19) (εικ. 3). 
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Εικόνα 3: Κοντινά (proximal) και µακρινά (distal) ρυθµιστικά στοιχεία του 
υποκινητή της apoCIII καθώς και παράγοντες που προσδένονται στα στοιχεία 
αυτά. 
 
Απολιποπρωτεΐνη Α-Ι: 
 Αποτελεί κύριο συστατικό των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL). 

Απουσία της δεν σχηµατίζεται HDL. Στον άνθρωπο, εκφράζεται κυρίως στο έντερο 

και στο ήπαρ. Τα επίπεδα του mRNA της στους ιστούς ελέγχονται από ορµονικούς 

και διατροφικούς παράγοντες, ενώ ρυθµίζονται στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης. Η 

apoA-I αποτελεί των συνδέτη του υποδοχέα scavenger BI (SR-BI) και δραστικό 

συµπαράγοντα για την ενεργότητα του ενζύµου LCAT, υποκινώντας την έξοδο της 

χοληστερόλης από τα κύτταρα των περιφερικών ιστών (µονοπάτι της ανάστροφης 

µεταφοράς χοληστερόλης). Για τον λόγο αυτό, η apoA-I παίζει σηµαντικό ρόλο στη 

ρύθµιση της ποσότητας σε χοληστερόλη των περιφερικών ιστών. 

 Πειραµατικές αναλύσεις µε ελλείµµατα, αντικατάσταση νουκλεοτιδίων και 

DNase I footprinting του υποκινητή της apoA-I καθώς και αναλύσεις ενεργότητας  

CAT, έχουν δείξει ότι πάνω στον apoA-I υποκινητή, και µεταξύ των θέσεων -250 και 

-30, εντοπίζονται ρυθµιστικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την ηπατοειδική 

µεταγραφή της apoA-I σε κυτταροκαλλιέργειες. Τρία είναι τα πιο σηµαντικά 

ρυθµιστικά στοιχεία της περιοχής αυτής, τα B, C και D. Με αναλύσεις πρόσδεσης σε 

DNA (EMSA), συναγωνισµού και υπερανύψωσης ζώνης (supershift), δείχθηκε ότι τα 

ρυθµιστικά στοιχεία B και D προσδένουν ορφανού και εξαρτώµενους από συνδέτες 

ορµονικούς υποδοχείς (εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Ο υποκινητής της απολιποπρωτεΐνης Α-Ι µε τα ρυθµιστικά στοιχεία πάνω στα 
οποία προσδένονται πυρηνικοί υποδοχείς ορµονών. 
 
Πρωτεΐνες που ελέγχουν την µεταγραφή ηπατοειδικών γονιδίων 
 Είναι γνωστό ότι το σύνολο των απολιποπρωτεϊνών, όπως και η apoCIII, 

παρουσιάζουν κυρίως ηπατο-ειδική έκφραση. Οι πρωτεΐνες που ελέγχουν την 

έκφρασή τους, όπως και την έκφραση άλλων ηπατοειδικών γονιδίων, αν και όχι 

πολυάριθµες, κατορθώνουν, µέσω της πολυπλοκότητας των πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων που εµφανίζουν, να ρυθµίζουν σε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης, την 

µεταγραφή των ηπατοειδικών γονιδίων. Οι µέχρι τώρα, λοιπόν, γνωστές πρωτεΐνες 

που ρυθµίζουν τη µεταγραφή των ηπατοειδικών γονιδίων είναι (εικ.5): 

• Ο HNF-4, ο οποίος αποτελεί µέλος της οικογένειας των ορµονικών πυρηνικών 

υποδοχέων. Για τον HNF-4 δεν έχει βρεθεί, µέχρι πρόσφατα, κάποιος συνδέτης, 

γι’ αυτό το λόγο είχε καταταγεί στους ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς. Ο HNF-4 

είναι θετικός µεταγραφικός παράγοντας των ηπατοειδικών γονιδίων. 

• Ο HNF-1, είναι ένας ηπατοειδικός παράγοντας που ενεργοποιεί τη µεταγραφή 

ηπατοειδικών γονιδίων που φέρουν στους υποκινητές τους στοιχεία HNF-1 

(στοιχεία πάνω στα οποία προσδένεται ο HNF-1), ενώ καταστέλλει ηπατοειδικά 

γονίδια που φέρουν στοιχεία για τη πρόσδεση του HNF-4. 

• Ο HNF-3, ο οποίος εκτός από ηπατοειδικός παράγοντας, είναι και ιστοειδικός 

παράγοντας των γονιδίων που εκφράζονται αποκλειστικά στους πνεύµονες. Ο 

HNF-3 παρουσιάζει οµολογία µε τη δροσοφιλική πρωτεΐνη forkhead ως προς τον 

τρόπο αναγνώρισης του DNA (µέσω µοτίβου πτερωτής έλικας). 
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• Ο παράγοντας C/EBP, είναι η πρωτεΐνη που προσδένεται στο cis-ρυθµιστικό 

στοιχείο CCAAT. Πρόκειται για µία θερµοσταθερή πρωτεΐνη η οποία ρυθµίζει 

γονίδια σε κατάσταση οξείας φάσης. Εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ και στη 

µυελοµονοκυτταρική σειρά του αιµατοποιητικού συστήµατος. 

• Ο Sp1, είναι µεταγραφικός παράγοντας που υπάρχει σε όλους τους τύπους 

κυττάρων και ενεργοποιεί υποκινητές που φέρουν τη συντηρηµένη περιοχή 

πρόσδεσής του. 

• Οι ARP-1 και EAR-3, είναι ορφανοί πυρηνικοί υποδοχείς ορµονών µε µεγάλη 

οµολογία και κοινή εξειδίκευση, ως προς την θέση πρόσδεσης στο DNA, µε τον 

HNF-4. Πρόσδεση του ARP-1 σε στοιχεία πρόσδεσης του HNF-4, προκαλεί 

αναστολή της µεταγραφή. Σε περίπτωσή όµως πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης µε 

τον HNF-4, ο οποίος βρίσκεται είδη προσδεδεµένος σε ρυθµιστικό στοιχείο, 

µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ενίσχυση της δραστικότητας του HNF-4. 

• Οι πυρηνικοί υποδοχείς ορµονών (RAR, RXR, T3R, PPAR), οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν µία υπεροικογένεια µεταγραφικών παραγόντων που 

ενεργοποιούνται από ορµόνες όπως: ρετινοειδή, στεροειδή, θυρεοειδείς ορµόνες, 

πολλαπλασιαστές υπεροξισώµατος και βιταµίνη D. Η λειτουργία τους σχετίζεται 

µε τη ρύθµιση της κυτταρικής διαφοροποίησης, ανάπτυξης, οµοιόστασης και 

αναπαραγωγής. Τα οµο- και ετεροδιµερή των πυρηνικών υποδοχέων 

προσδένονται σε στοιχεία απόκρισης σε ορµόνες (HREs) που εµφανίζουν 

συντηρηµένες αλληλουχίες. Συντηρηµένη εµφανίζεται και η δοµή των πυρηνικών 

υποδοχέων, µε πιο συντηρηµένη την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (περιέχει 2 

δακτυλίους ψευδαργύρου). 
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Εικόνα 5. Σχηµατική παρουσίαση των πρωτεϊνών που ελέγχουν την µεταγραφή 
ηπατοειδικών γονιδίων 
 
 Ο κυριότερος, όµως, θετικός ρυθµιστής των απολιποπρωτεϊνών είναι, 

σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, ο ορφανός πυρηνικός υποδοχέας HNF-4. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο στη συγκεκριµένη εργασία θελήσαµε να µελετήσουµε την 

in vivo παρουσία του στους υποκινητές και στον κοινό ενισχυτή των apoCIII και 

apoAI γονιδίων  

 
Ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας HNF-4  (Hepatic Nuclear Factor-4) 
 Ο HNF-4 είναι µέλος της οικογένεια των ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων, 

πρωτεϊνών που ελέγχουν τη µεταγραφή σε διάφορα µεταβολικά µονοπάτια. Ο HNF-4 

εκφράζεται στα ηπατικά κύτταρα, όπου και παίζει σηµαντικό ρόλο στην µεταγραφική 

ρύθµιση των ηπατοειδικών γονιδίων, αλλά και στα κύτταρα των νεφρών, του εντέρου, 

του παγκρέατος και σε χαµηλά ποσά, στα κύτταρα του δέρµατος και του στοµάχου 

(32).  

 Ο HNF-4 παρουσιάζει σηµαντικές αλληλουχικές και δοµικές οµοιότητες µε 

την τάξη των εξαρτηµένων από συνδέτη µεταγραφικών παραγόντων, αρχικά γνωστοί 

και ως υποδοχείς στεροειδών/θυρεοειδών ορµονών (από τα πρώτα µέλη που 

εντοπίστηκαν). Σήµερα, οι µεταγραφικοί αυτοί παράγοντες, έχουν καταταχτεί στην 

υπεροικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων (εικόνα 6) . 
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Εικόνα 6. Παρουσίαση των κατηγοριών των πυρηνικών υποδοχέων (Jiang G. et al., 1997) 
 

 Οι πυρηνικοί υποδοχείς χαρακτηρίζονται από 2 συντηρηµένες περιοχές: α) την 

Ν-τελική, η οποία είναι υπεύθυνη για τη πρόσδεση του υποδοχέα στο DNA και 

περιέχει 2 δακτυλίους ψευδαργύρου (Cys2/Cys2) και β) την C-τελική, η οποία είναι 

συντηρηµένη σε µικρότερο βαθµό. Στη περιοχή αυτή εντοπίζονται επταµερείς 

υδροφοβικές περιοχές που παίζουν ρόλο στη πρόσδεση της ορµόνης, στο διµερισµό 

και τη µεταγραφική ρύθµιση (33, 34, 35, 36). Από τους ορµονικούς υποδοχείς, ο 

HNF-4 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη οµολογία µε τον RXRα. O HNF4 προσδένεται 

στο DNA ως οµοδιµερές και ενώ αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως ορφανός πυρηνικός 

υποδοχέας (37), στη συνέχεια βρέθηκε ότι η ενεργότητά του ρυθµίζεται από την 

πρόσδεση λιπαρών θειοεστέρων του ακετυλο-συνενζύµου Α (acety-Co-A) (38). O 

HNF4, όπως και άλλοι πυρηνικοί υποδοχείς, φωσφορυλιώνεται σε Ser/Thr (39), και η 

φωσφορυλίωση από συγκεκριµένες κινάσες όπως η ΡΚΑ επηρεάζει την ικανότητα 

πρόσδεσής του στο DNA (40) (εικόνα 8). Επίσης, ακετυλιώνεται από τον 

συνενεργοποιητή CBP και αυτή η τροποποίηση επάγει την πρόσδεση του HNF4 στο 

DNA, τον πυρηνικό εντοπισµό του, καθώς και την προσέλκυση άλλων 

συνενεργοποιητών (41).  

Επίσης, ο HNF-4 είναι ένα πολύ συντηρηµένο µόριο ανάµεσα στα διάφορα είδη, 

(εικόνα 7). 
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Εικόνα 7. Οµολογίες µεταξύ των HNF4 διαφόρων ειδών και οµολογία του HNF4 
µε τον RXRα. 
 
 Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί 3 µέλη της οικογένειας HNF-4: HNF-4α, β 

και γ καθώς και 7 συνδεδεµένες παραλλαγές του HNF-4α (37, 42,43). Ο HNF-4 

παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισµού και αποτελεί σηµαντικό ρυθµιστή 

διαφόρων µεταβολικών µονοπατιών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της γλυκόζης, 

των αµινοξέων, των λιπιδίων και της οµοιόστασης της χοληστερόλης. Επίσης 

ρυθµίζει τη µεταγραφή γονιδίων όπως: των παραγόντων πήξης του αίµατος 

(παράγοντες VII, IX, X), πρωτεϊνών του ορού (Τρανσφερρίνη, Τρανσθηρετίνη, 

Ερυθροποιητίνη), του κυτοχρώµατος Ρ450 και του ιού της ηπατίτιδας Β (43). Όπως 

έχει είδη αναφερθεί, ο HNF-4 ρυθµίζει και την ιστοειδική έκφραση των γονιδίων των 

απολιποπρωτεϊνών. Οι apoA-I, apoA-II, apoA-IV, apoB, apoCII και apoCIII, φέρουν 

στους υποκινητές τους πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης του HNF-4. 

 Τα τελευταία χρόνια, έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική έρευνα για την 

ανάλυση των διαφόρων λειτουργικών περιοχών (domains) του HNF-4 οι οποίες είναι 

υπεύθυνες α) για την πρόσδεσή του στο DNA, β) για τον σχηµατισµό διµερών 

µορφών του, αλλά και γ) για τη µεταγραφική ενεργοποίηση του ορφανού υποδοχέα 

(44, 45). Το αποτέλεσµα των ερευνών αυτών είναι ο προσδιορισµός της λειτουργίας 

όλων των domains του HNF-4, όπως φαίνεται και στην εικόνα 8. Βρέθηκε, λοιπόν, 

πως ο HNF-4 περιέχει δύο λειτουργίες ενεργοποίησης (Activation Functions, AFs), οι 

οποίες ονοµάζονται AF-1 και AF-2 και εντοπίζονται στα domains Α/Β και D/E (128-

18



  

366), αντίστοιχα. Οι δύο αυτές περιοχές ενεργοποιούν την µεταγραφή µε τρόπο 

ανεξάρτητο. Έχει βρεθεί πως η AF-1 και η AF-2, δρουν συνεργατικά στην ολική 

δραστικότητα του HNF-4 (44). Η AF-1, όµως, που εντοπίζεται στα πρώτα 24 

αµινοξέα του HNF-4 (Ν-άκρο), λειτουργεί ως ιδιοσύστατος αυτόνοµος ενεργοποιητής 

της µεταγραφής. Αντίθετα, η AF-2, εµφανίζεται, λειτουργικά, πιο σύνθετη 

καταλαµβάνοντας την περιοχή D/E. Η περιοχή 360-366 του HNF-4 (AF-2 AD) έχει 

την ιδιότητα να επικρατεί, σε µεγάλο βαθµό, ανάµεσα σε µεταγραφικά ενεργούς 

πυρηνικούς υποδοχείς. Αυτό είναι πολύ βασικό για τη δραστικότητα της AF-2. 

Αντίθετα µε τις AF-2 περιοχές άλλων πυρηνικών υποδοχέων (RXRα, RAR κ.α.), η 

AF-2 περιοχή του HNF-4, δεν εµφανίζει αυτόνοµη λειτουργία και για τη 

δραστικότητά της απαιτείται όλη η περιοχή 128-366. 

 

 
Εικόνα 8: Παρουσίαση των διαφόρων domains και εν δυνάµει στόχων φωσφορυλίωσης 
του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4.  
Α) Περιγραφή των διαφόρων περιοχών του HNF4 και της λειτουργίας τους. Β) Στην εικόνα 
περιγράφονται πιθανοί στόχοι φωσφορυλίωσης του HNF4, που προκύπτουν από αλληλουχίες 
τις οποίες αναγνωρίζουν διάφορες κινάσες (Jiang et al., 1997).  
 
Στο domain C, υπάρχει η περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA Binding Domain),η 

οποία είναι συντηρηµένη µεταξύ των πυρηνικών υποδοχέων και η οποία φέρει 2 

δακτυλίου ψευδαργύρου. Στο domain Ε, εντοπίζουµε και δύο ακόµα σηµαντικές 

λειτουργικές περιοχές: τη περιοχή πρόσδεσης του συνδέτη (Ligand Binding Domain) 
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και τη περιοχή διµερισµού. Το domain E, είναι µία πολύ συντηρηµένη περιοχή 

µεταξύ των ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων. Μάλιστα η περιοχή πρόσδεσης του 

συνδέτη του HNF-4, παρουσιάζει µεγάλη οµολογία µε τις αντίστοιχες περιοχές άλλων 

ορµονικών υποδοχέων. Τέλος, ο HNF-4 φέρει στο domain F µία δραστικότητα η 

οποία είναι µοναδική για όλους τους, µέχρι στιγµής γνωστούς, πυρηνικούς υποδοχείς. 

Η περιοχή F έχει αρνητική επίδραση στη δραστικότητα της AF-2. Μία υπόθεση που 

έχει διατυπωθεί, σχετικά µε τη κατασταλτική δράση του domain F πάνω στη 

δραστικότητα της AF-2, είναι πως η περιοχή F ενδεχοµένως να αποκρύπτει κρίσιµα 

αµινοξέα από την µεταγραφική επιφάνεια της AF-2, είτε από το ίδιο το µόριο, είτε 

από αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες. Στη περίπτωση που η υπόθεση αυτή ισχύει, 

η πρόσδεση µία πρωτεΐνης στο ligand binding domain του HNF-4, θα µπορούσε να 

µεταβάλει την διαµόρφωση του domain F, αποτρέποντας τη κατασταλτική του δράση 

πάνω στην AF-2. 

 

Ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας RXRα  (Retinoid X Receptor) 
 Η βιταµίνη Α και τα παράγωγά της, τα οποία είναι γνωστά ως ρετινοειδή, 

είναι µη-στεροειδείς ορµόνες, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

καθώς και στην οµοιόσταση όλων, σχεδόν, των ιστών των θηλαστικών, ρυθµίζοντας 

κυτταρικές λειτουργίες όπως η διαφοροποίηση, ο πολλαπλασιασµός και η απόπτωση 

(46, 47). Η επίδραση των ρετινοειδών στις παραπάνω κυτταρικές λειτουργίες, 

επιτυγχάνεται µέσω της ρύθµισης της έκφρασης οµάδων γονιδίων στους διάφορους 

ιστούς. Η κατανόηση σχετικά µε την δράση των ρετινοειδών, άρχισε να αυξάνει µε 

την κλωνοποίηση των γονιδίων των πυρηνικών υποδοχέων ρετινοειδών και τον 

προσδιορισµό cis-ρυθµιστικών στοιχείων, που εντοπίζονται σε υποκινητές γονιδίων 

που αποκρίνονται σε ρετινοειδή, και για τα οποία οι υποδοχείς ρετινοειδών δείχνουν 

µεγάλη συγγένεια (48, 49). 

 Οι µελέτες γύρω από τους υποδοχείς ρετινοειδών, έχουν αποκαλύψει αρκετά 

πράγµατα σχετικά µε την δοµή τους και τον τρόπο δράσης τους ως µεταγραφικοί 

παράγοντες. Μας είναι, λοιπόν, γνωστές οι αλληλουχίες βασικών δοµών των 

υποδοχέων όπως το DNA- και Ligand – Binding Domain (DBD και LBD) (48), 

καθώς και οι τρισδιάστατες δοµές του (50). Επίσης, γνωρίζουµε πως οι υποδοχείς 

ρετινοειδών έχουν την ικανότητα πρόσδεσης σε συµπυκνωµένη δοµή χρωµατίνης, 

προκειµένου να συµβάλουν στην ενεργοποίηση της έκφρασης ενός γονιδίου (51), 

µέσω της προσέλκυσης συν-ενεργοποιητικών παραγόντων (π.χ. HATs, CBP). Τα 
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παραπάνω πραγµατοποιούνται παρουσία του συνδέτη, ενώ απουσία του συνδέτη οι 

υποδοχείς προσελκύουν συν-κατασταλτικούς παράγοντες (π.χ. HDACs) (εικόνα 9).  

 
Εικόνα 9: Η δράση των πυρηνικών υποδοχέων ρετινοειδών. 
Α) Απουσία συνδέτη, οι υποδοχείς ρετινοειδών (ΥΡ) είναι προσδεδεµένη στις ρυθµιστικές 
περιοχές των υποκινητών των γονιδίων στόχων και αλληλεπιδρούν µε συν-καταστολείς µέσω 
των HDAC (histone deacetylase complexes) µε αποτέλεσµα την καταστολή της µεταγραφής. 
Β) Με την πρόσδεση του συνδέτη, οι συν-καταστολείς αποδεσµεύονται και οι ΥΡ είναι σε 
θέση να αλληλεπιδράσουν µε συν-ενεργοποιητές που φέρουν ενεργότητες ΗΑΤ (histone 
acetyltransferases), µεθυλοτρασφεράσης, κινάσης, ΑΤΡ-εξαρτώµενα σύµπλοκα 
αναδιαµόρφωσης χρωµατίνης (SWI/SNF), µε στόχο την χαλάρωσης της συµπυκνωµένης 
χρωµατίνης. C) Στη συνέχεια αποδεσµεύονται και οι συν-ενεργοποιητές και τη θέση τους 
παίρνει η βασική µεταγραφική µηχανή µε σκοπό την έναρξη την µεταγραφής. (Julie Bastien 
et al., 2003) 

 

Η ενεργοποίηση ενός γονιδίου από την επίδραση ενός υποδοχέα ρετινοειδών, 

φαίνεται να τερµατίζεται µέσω του µηχανισµού αποικοδόµησης µε τη βοήθεια του 

συστήµατος ουµπικουϊτινίωσης-πρωτεασώµατος (52). Τέλος, από έρευνες των 

τελευταίων χρόνων, προκύπτει πως οι υποδοχείς ορµονών υπόκεινται την µετα-

µεταγραφική τροποποίηση της φωσφορυλίωσης, η οποία επίσης ρυθµίζει την δράση 

τους (53) (εικόνα 10).  
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 Το σήµα των ρετινοειδών µεταφέρεται µέσω δύο οικογενειών πυρηνικών 

υποδοχέων, των RARs (Retinoic Acid Receptors) και των RXRs (Retinoid X 

Receptors) από τις οποίες σχηµατίζονται οµοδιµερή ή ετεροδιµερή (RXR/RXR και 

RAR/RXR) (54, 55). Κάθε οικογένεια αποτελείτε από τρεις ισότυπους (α, β και γ) οι 

οποίοι κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια (48). Για κάθε ισότυπο υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 ισοµορφές οι οποίες δηµιουργούνται είτε από τη χρήση διαφορετικών 

υποκινητών ή/και από εναλλακτικό µάτισµα, µε αποτέλεσµα να διαφέρουν στην Ν-

τελική τους περιοχή. Οι RARs ενεργοποιούνται τόσο από το all trans-Ρετινοεϊκό Οξύ 

(all trans RA) όσο και από το ισοµερές του 9-cis RA, ενώ οι RXRs ενεργοποιούνται 

από το 9-cis RA. Σε αντίθεση µε του υποδοχείς στεροειδών ορµονών οι οποίοι, 

απουσία της ορµόνης, εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα, οι υποδοχείς των 

ρετινοειδών εντοπίζονται συνεχώς στον πυρήνα και προσδεδεµένοι στο DNA. 

 Όπως και οι περισσότεροι πυρηνικοί υποδοχείς ορµονών, έτσι και οι 

υποδοχείς των ρετινοειδών αποτελούνται από 6 διακριτές περιοχές (Α-F) (εικόνα 10). 

 

 
Εικόνα 10: Σχηµατική αναπαράσταση των λειτουργικών περιοχών και των θέσεων 
φωσφορυλίωσης των πυρηνικών υποδοχέων ρετινοειδών. 
Στο σχήµα παρουσιάζονται η θέση πρόσδεσης στο DNA (DBD), η θέση πρόσδεσης του 
συνδέτη (LBD), η περιοχή διµερισµού και οι λειτουργικές περιοχές AF-1 και AF-2. 
Παρουσιάζονται επίσης οι αλληλουχίες που αποτελούν στόχους φωσφορυλίωσης διαφόρων 
κινασών (MAPK= mitogen-activated protein kinase, MKK= MAPK kinase, JNK= Jun N-
terminal kinase). (Julie Bastien et al., 2003)    
 

Η πιο συντηρηµένη περιοχή είναι αυτή του DBD (D domain), ενώ µετά έρχεται αυτή 

του LBD (E domain). Στην περιοχή του LBD απαντώνται και αρκετά συντηρηµένα 

µοτίβα φωσφορυλίωσης. Στην Α/Β περιοχή εντοπίζεται και µία αλληλουχία η οποία 

έχει την δυνατότητα µεταγραφικής ενεργοποίησης ανεξάρτητης από την παρουσία 
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συνδέτη, η AF-1 (Activation Function 1). H AF-1 επίσης παρουσιάζει αρκετά 

συντηρηµένα µοτίβα φωσφορυλίωσης (53) για κινάσες εξαρτώµενες-προλίνης (CDKs, 

Cyclin-dependent kinases και ΜΑΡ κινάσες) (56). Το D domain φαίνεται να παίζει 

ρόλο συνδέτη µεταξύ DBD και LBD, ενώ δεν είναι ακόµη πλήρως κατανοητός ο 

ρόλος του F domain ο οποίος απουσιάζει από τον RXR (57). 

 Μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια µας δείχνουν πως οι 

φωσφορυλιώσεις των RXRs έχουν πολύ σηµαντικούς φυσιολογικούς ρόλους. Η 

φωσφορυλίωση του RXRα στη Ser22 (AF-1) δείχνει να είναι σηµαντική για 

ενεργοποίηση γονιδίων που είναι απαραίτητα για τη αντι-πολλαπλασιαστική δράση 

των ρετινοειδών (58). Επίσης, έχει δειχτεί πως η φωσφορυλίωση των Ser61, Ser75 

και Thr87 (Α/Β domain) απαιτείται για µέγιστη µεταγραφική ενεργότητα τόσο των 

συµπλόκων RXR/RXR, όσο και RAR/RXR (59), ενώ η φωσφορυλίωση µέσω ΜΑΡΚ 

στο E domain καταστέλλει τη µεταγραφική ικανότητα των RAR/RXR συµπλόκων 

(60). Μία υπόθεση είναι το ότι, η φωσφορυλίωση αυτή προκαλεί κάποια αλλαγή της 

διαµόρφωσης µέσα στο LBD, µε αποτέλεσµα την αδυναµία αλληλεπίδρασης µε τους 

συν-ενεργοποιητές και µείωση της µεταγραφής. Τέλος, φαίνεται πως η ίδια 

φωσφορυλίωση κάνει τον RXRα πιο ανθεκτικό στη αποικοδόµηση, µε αποτέλεσµα 

µία επικρατούσας αρνητικής καταστολής της µεταγραφής. 

 Ο RXRα φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο και στη ρύθµιση των γονιδίων 

των απολιποπρωτεϊνών. Στους υποκινητές όλων σχεδόν των γονιδίων των 

απολιποπρωτεϊνών έχουν εντοπιστεί HREs στα οποία µπορεί να προσδεθεί, είτε ως 

οµοδιµερές (RXRα/RXRα), είτε ως ετεροδιµερές µε τα RAR, T3R ή PPAR 

(RAR/RXRα, T3R/RXRα, PPAR/RXRα) (1). Όσων αφορά την δράση του RXRα στις 

apoAI και apoCIII, είναι γνωστό πως τα οµοδιµερή RXRα έχουν δυνατότητα 

ενεργοποίησης της apoAI, ενώ τα ετεροδιµερή RAR/RXRα φαίνεται να ενεργοποιούν 

τόση την apoAI, όσο και την apoCIII. Αντιθέτως, τα ετεροδιµερή T3R/RXRα 

καταστέλλουν την έκφραση της apoAI.         

 
Ισοµεράση Pin1 
 Η αντιστρεπτή φωσφορυλίωση πρωτεϊνών σε κατάλοιπα σερίνης/θρεονίνης 

που προηγούνται κατάλοιπων προλίνης (Ser/Thr-Pro),που ονοµάζεται και 

φωσφορυλίωση οδηγούµενη από προλίνη (Pro-directed phosphorylation, PDP), είναι 

µία πολύ σηµαντική διαδικασία σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες (π.χ. 

πολλαπλασιασµός, διαφοροποίηση κ.α.) (61). Απορύθµιση της PDP µπορεί να 
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οδηγήσει σε πλήθος ασθενειών. Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια 

ρυθµίζονται και/ή ρυθµίζουν µονοπάτια που οδηγούν σε PDPs (62). Επίσης, 

αυξηµένα επίπεδα PDPs έχουν περιγραφεί σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως στη 

νόσο του Alzheimer (63-65). Σήµερα γνωρίζουµε αρκετά πράγµατα σχετικά µε τα 

µονοπάτια, τις κινάσες και τις φωσφατάσες που εµπλέκονται στη ρύθµιση της PDPs. 

Η δράση της PDPs φαίνεται πως έχει να κάνει µε το γεγονός ότι επάγει αλλαγές στη 

διαµόρφωση της ίδιας της πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά, πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά 

µε την φύση της αλλαγής της διαµόρφωσης, όπως επίσης και για το αν αυτή 

ρυθµίζεται από κάποιο παράγοντα.  

 Στα ερωτήµατα αυτά έρχεται να απαντήσει η ανακάλυψη της πεπτίδιλο-

προλινο cis/trans ισοµεράση (PPIase) Pin1 (18 KDa) (66-68) η οποία ισοµεριώνει 

µόνο µοτίβα pSer/Thr-Pro. Οι έρευνες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσµα την 

ανακάλυψη ενός νέου µηχανισµού ρύθµισης της δράσης των πρωτεϊνών, µέσω 

αλλαγής της διαµόρφωσής τους, που είχε να κάνει µε την ισοµερίωση συγκεκριµένων 

PDPs και ονοµάστηκε µετα-φωσφορυλιωτικός µηχανισµός (62, 67) (εικόνα 11Α). Τα 

µοτίβα Ser/Thr-Pro φωσφορυλιώνοται από διάφορες κινάσες που ανήκουν στην 

οικογένεια Pro-directed protein kinases (61,62). Τα µοτίβα αυτά απαντώνται είτε ως 

cis, είτε ως trans ισοµερή και η αλλαγή της δοµής τους επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια 

cis και trans PPIases. Η ισοµερίωση των µοτίβων αυτών είναι απαραίτητη, γιατί η 

δράση αρκετών κινασών και φωσφατασών απαιτεί στερεοειδικότητα ως προς το 

υπόστρωµά τους (69).  

 Ο νέος αυτός µηχανισµός φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση 

διαφόρων διαδικασιών και απορύθµισή του οδηγεί σε διάφορες νόσους. Στην 

περίπτωση αρκετών καρκίνων, παρατηρείται υπερέκφραση της Pin1 (ρυθµίζει πολλά 

ογκογενετικά µονοπάτια). Αντιθέτως, στην περίπτωση νευροεκφυλισµού ασθενών µε 

Alzheimer, παρατηρείται καταστολή της έκφρασης της Pin1 (61). 

  H Pin1 είναι µία µικρή πρωτεΐνη και δεν φέρει κάποιο σινιάλο εισόδου ή 

εξόδου από τον πυρήνα. Αν και σε κυτταροκαλλιέργειες ανιχνεύτηκε αρχικά στον 

πυρήνα, σε αρκετούς κυτταρικούς τύπους, τόσο φυσιολογικούς, όσο και καρκινικούς, 

φαίνεται να εντοπίζεται και στο κυτταρόπλασµα, αλλά και στο πυρήνα. Φέρει 2 

domains, στα οποία οφείλει και την ειδικότητά της ως προς το υπόστρωµα. Στο Ν-

άκρο φέρει ένα WW domain το οποίο περιλαµβάνει 2 συντηρηµένα κατάλοιπα 

τρυπτοφάνης και στο C-άκρο φέρει ένα PPIase domain (61, 66-68). Το WW domain 

είναι αυτό που έχει τη δυνατότητα πρόσδεσης σε συγκεκριµένα µοτίβα pSer/Thr-Pro 
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(trans ισοµορφή), στοχεύοντας µ΄ αυτόν τον τρόπο την Pin1 στο υπόστρωµά της, ενώ 

το PPIase domain καταλύει τη ισοµερίωση (cis ισοµορφή) του ίδιου του µοτίβου ή 

άλλου µοτίβου στο ίδιο υπόστρωµα (69). Τέλος, η Pin1 ρυθµίζεται µέσω 

φωσφορυλίωσης, η οποία ρυθµίζεται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και 

της καρκινογένεσης. Φωσφορυλίωση στη Ser16 (WW domain) καταστέλλει την 

ικανότητα πρόσδεσης σε υπόστρωµα, και ρυθµίζει τον υποκυτταρικό της εντοπισµό 

και την δράση της. Οι µέχρι στιγµής, γνωστοί στόχοι της ισοµεράσης Pin1 φαίνονται 

στην εικόνα 11 Β.       
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κόνα 11: Ικανότητα ισοµερίωσης φωσφορυλιωµένων καταλύπων προλίνης από την 
µεράση Pin1 και πρωτεΐνες στόχοι της (Kun Ping Lu, 2004). A) Η φωσφορυλίωση 
ωτεϊνών σε κατάλοιπα Ser ή Thr σε µοτίβα Ser/Thr-Pro, από ειδική κατηγορία κινασών 
olyn-directed kinases), έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώρισή τους από την ισοµεράση Pin1 
ι την ισοµερίωση της trans σε cis (και το αντίστροφο) µορφής του µοτίβου, ανάλογα µε 
ν θέση φωσφορυλίωσης. Το αποτέλεσµα είναι η αλλαγή της διαµόρφωσης της πρωτεΐνης 
υ ισοµεριώνεται. Β) Πρωτεΐνες στόχοι της προλυν-ισοµεράσης Pin1   
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Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας 
             Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την µελέτη, µε in vivo τεχνικές, του ρόλου 

του ορµονικού πυρηνικού υποδοχέα HNF4 στους µοριακούς µηχανισµούς που 

ελέγχουν την µεταγραφική ρύθµιση δύο, πολύ σηµαντικών, λιποπρωτεϊνών: της 

απολιποπρωτεΐνης Α-Ι (apoA-I), η οποία φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο κατά της 

αθηροσκλήρυνσης, και της απολιποπρωτεΐνης CIII (apoCIII), η οποία σχετίζεται µε 

τον καταβολισµό λιποπρωτεϊνών πλούσιων σε τριγλυκερίδια. Ένας επιπλέον στόχος 

που τέθηκε, ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική 

δραστικότητα δύο πολύ σηµαντικών µεταγραφικών παραγόντων των 

απολιποπρωτεϊνών, που ανήκουν στην οικογένεια των ορµονικών πυρηνικών 

υποδοχέων, του HNF4 και του RXRα. Επίσης ελέγχθηκε και πιθανή επίδραση της 

λιγάσης Pin1 στην έκφραση διαφόρων απολιποπρωτεϊνών. Τέλος, στα πλαίσια της 

εργασία που παρουσιάζεται θελήσαµε να εκµεταλλευτούµε ένα σύγχρονο και 

ευαίσθητο σύστηµα µελέτης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που βασίζεται στην in 

vivo βιοτινυλίωση (21). Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν οι χιµαιρικές πρωτεΐνες 

του HNF4 και του RXRα που στο Ν-τερµατικό τους άκρο φέρουν ένα πεπτίδιο 22 

αµινοξέων που αποτελεί στόχο βιοτινυλίωσης από την λιγάση βιοτίνης BirA.    
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Συντµήσεις 
Amp, Ampicillin 
AP-1, Activating Protein 1 
APS, Ammonium persulfate 
ARP-1, apoA-I Regulatory Protein-1 
BSA, Bovine Serum Albumin 
C/EBP, CCAAT Enhancer Binding 
Protein 
DMEM, Dulbecco's modified Eagle's 
medium 
DMSO, Dimethyl Sulfoxide 
DTT, dithiothreitol 
EDTA, Ethylene diamine tetra-acetic 
acid 
FBS, Fetal bovine serum 
HDL, Hight Density Lipoprotein 
HNF4, Hepatic Nuclear Factor-4 
HRE, Hormone Response Element 
HRP, horseradish peroxidase 
IDL, Intermediate Density 
Lipoproteins 
IPΤG, Isopropyl β-D-
thiogalactopyranoside 
JNK, Jun N-terminal kinase 
LB, Luria Broth 
LDL, Low Density Lipoprotein 
MAPK, Mitogen-activated Prοtein 
Kinase 

NP40, Nonylphenyl-Polyethylene 
Glycol 
ONPG, O-Nitrothenyl-β-D-
galactopyranoside 
PBS, Phosphate-bufferd saline 
PMSF, Phenylmetylsulfonyl Fluoride 
PPAR, Peroxisome Proliferator-
Activating Receptor 
RXRα, Retinoid X Receptor 
SDS, sodiumdodecyl sulfate 
SDS/PAGE, SDS polyacrylamide gel 
electrophoresis 
T3Rβ, Thyroid Hormone Receptor β 
TAE, Tris acetic EDTA 
TAFs, TATA box binding protein-
Associated Factors 
TBP, TATA box binding protein 
TE, Tris-HCl, EDTA 
TEMED, Tetrametylendiamin 
TES, Tris-HCl, EDTA, NaCl 
TFIIs, Transcription Factors II 
TGF-β,Transforming Growth Factor-β 
TGS, Tris/Glycine/SDS 
USF, Upstream Stimulator Factor 
VLDL, Very Low Density Lipoprotein 
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Υλικά και Μέθοδοι: 

Υλικά: 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη πραγµατοποίηση των πειραµατικών 

µεθόδων προέρχονται από τις εξής πηγές: Τα χηµικά που χρησιµοποιούµε είναι από 

τη MERCK ή τη Sigma. Η αγαρόζη αγοράστηκε από την εταιρεία EMS. Το θρεπτικό 

υλικό LB που χρησιµοποιήθηκε στις καλλιέργειες βακτηρίων περιείχε bacto-agar, 

bacto-tryptone yeast extract της εταιρείας Difco. Τα ένζυµα περιορισµού, το ένζυµο 

αποφωσφορυλίωσης του DNA CIAP (calf intestinal alkaline phosphatase), η Taq 

πολυµεράση, η Τ4 DNA λιγάση και τα ρυθµιστικά τους διαλύµατα προέρχονται από 

τις εταιρίες Minotech, New England Biolabs ή Gibco-BRL. Τα δεόξυνουκλεοτίδια 

(dNTPs) που χρησιµοποιήθηκαν στις αλυσιδωτές αντιδράσεις πολυµεράσης (PCRs) 

αγοράστηκαν από την Pharmacia. Τα σφαιρίδια πρωτεΐνης G για το πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, αγοράστηκαν από την εταιρεία Pharmacia Biotech. 

Η RnaseΑ και η λυσοζύµη αγοράστηκαν από τη Sigma. Για την αποµόνωση 

τµηµάτων DNA από πηκτή αγαρόζης και την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από 

µεγάλης κλίµακας βακτηριακή καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκαν τα QIAquick Gel 

Extraction Kit της QiaGen, CONCERT
TM Rapid Gel extraction System και CONCERT

TM 

High Purity Plasmid Midiprep System της Gibco-BRL. Για την κλωνοποίηση του 

ΗΝF4 χρησιµοποιήθηκε ο πλασµιδιακός φορέας pcDNA3amp της Invitrogen στον 

οποίο είχε κλωνοποιηθεί το 22 αµινοξέων πεπτίδιο Bio, στις θέσεις EcoRI και BamHI. 

Για την κλωνοποίηση του RXRa χρησιµοποιήθηκε ο φορέας pBX-G1 (που φέρει την 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA του GAL4 υπό τον έλεγχο του CMV υποκινητή).  Ο 

δείκτης µοριακού βάρους λBstEII κατασκευάστηκε ύστερα από πέψη του DNA του λ 

βακτηριοφάγου που αγοράστηκε από το Ι.Τ.Ε. (Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Ηράκλειο Κρήτης). Ο δείκτης µοριακού βάρους για τα πρωτεϊνικά gels είναι από την 

New England Biolabs. Οι αναστολείς πρωτεασών από την Sigma. Στα πειράµατα 

βιοτυνιλίωσης χρησιµοποιήθηκαν σφαιρίδια αγαρόζης που είναι επικαλυµµένα µε 

στρεπταβιδίνη (Streptavidin beads) και στρεπταβιδίνη οµοιοπολικά συζευγµένη µε 

HRP (horseradish peroxidase) που αγοράστηκαν από την Sigma. Οι µεµβράνες 

νιτροκυτταρίνης Protran αγοράστηκαν από την εταιρεία Schleicher & Schuell. Τα 

αντισώµατα α-ΗΑ (mouse), και α-mouse-HRP (2o αντίσωµα) είναι των εταιριών 

Santa Cruz Biotechnology, Inc., και Chemicon αντίστοιχα. Το αντίσωµα α-HNF4a 

µας προσφέρθηκε από τον Κο Ι. Ταλιανίδη. Για την αυτοραδιογραφία 

χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ενισχυµένης χηµειοφωταύγειας (Super Signal®West 
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Pico Chemiluminesecent Substrate), ειδικό για την ανίχνευση του HRP, είναι της 

εταιρίας PIERCE και το υπερευαίσθητο σύστηµα ανοσοαποτύπωσης (Kodak-

Scientific Imaging Film) της εταιρείας Kodak. Τα αντιδραστήρια για τις 

κυτταροκαλλιέργειες (DMEM {θρεπτικό υλικό}, FBS {ορός}, Τρυψίνη-EDTA 

{ένζυµο}, PBS {ρυθµιστικό διάλυµα}, Πενικιλίνη – Στρεπτοµυκίνη {αντιβιοτικά}) 

είναι της Gibco-BRL. Το ONPG (ο-νιτροφαινυλογαλακτοπυρανοζίτης) που 

χρησιµοποιήθηκε στη δοκιµασία β-γαλακτοσιδάσης, αγοράστηκε από τη Sigma. Το 

υπόστρωµα για την µέτρηση της ενζυµικής δραστικότητας της λουσιφεράσης 

αγοράστηκε από την εταιρεία Promega.  

 

Μέθοδοι: 

Παρασκευή θρεπτικού µέσου LB για την ανάπτυξη στελεχών του βακτηρίου 

E.coli 

 LB για υγρή καλλιέργεια: 1% bactotryptone, 0.5% bacto yeast extract, 1%NaCl. 

Αναδεύουµε το διάλυµα και αποστειρώνουµε το LB µέσα σε κωνική φιάλη.  

 LB για στερεή καλλιέργεια: µετά την ανάδευση προσθέτουµε 1.5% άγαρ και µετά 

αποστειρώνουµε. Πριν στερεοποιηθεί το LB, το προσθέτουµε σε πιάτα Petri.  

Για την επιλογή βακτηριακών αποικιών που φέρουν πλασµίδια που προσδίδουν 

ανθεκτικότητα σε αµπικιλίνη, προσθέτουµε στο LB Amp 100µg/ml (τελική 

συγκέντρωση). 

 

Βακτηριακό µετασχηµατισµό (transformation) 

Για το βακτηριακό µετασχηµατισµό χρησιµοποιούµε δυο στελέχη της E.coli, 

το DH5α και το DH10β (κύτταρα ικανά να µετασχηµατιστούν, competent cells). Η 

διαδικασία έχει ως εξής: Τα competent στελέχη διατηρούνται στους -800C. 

Ξεπαγώνουµε τα κύτταρα στον πάγο και σε 100µl κυττάρων προσθέτουµε 1µl από το 

DNA που θέλουµε να µεγαλώσουµε. Αφήνουµε στον πάγο για 30min. 

Πραγµατοποιούµε heat sock  στους 420C για 45sec και τοποθετούµε ξανά στο πάγο 

για 2-3min. Προσθέτουµε, κοντά σε φλόγα, 900µl LB. Επωάζουµε στους 370C για 1h. 

To τρυβλίο Perti µε θρεπτικό LB-άγαρ και αντιβιοτικό αµπικιλίνη, όπου θα 

αναπτυχθεί η καλλιέργεια, έχει ήδη τοποθετηθεί σε επωαστήρα 370 C για να 

αποκτήσει την κατάλληλη θερµοκρασία. Σε στείρες συνθήκες, απλώνουµε στα 

τρυβλία, µε τη βοήθεια αποστειρωµένης γυάλινης ράβδου, 100µl από τα 
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µετασχηµατισµένα κύτταρα. Η επώαση γίνεται στους 370C για 16 - 18 ώρες (over 

night). 

 

Πηκτή αγαρόζης για την ηλεκτροφόρηση DNA 

Πηκτή αγαρόζης 1% (130ml τελικός όγκος): 1,3 gr αγαρόζης, 130ml ΤΑΕ 1x. 

Αφού βράσουµε σε κωνική φιάλη το διάλυµα, αφήνουµε να κρυώσει και 

προσθέτουµε 5µl Βρωµιούχο αιθίδιο (χρωστική για το DNA). 

Οι ηλεκτροφορήσεις γίνονται στα 50Volt (για την αποµόνωση τµήµατος DNA 

από παρασκευαστικό gel) και στα 100Volt. Το ρυθµιστικό διάλυµα µέσα στο οποίο 

τοποθετείται η πηκτή για την ηλεκτροφόρηση είναι ΤΑΕ 1x {50xTAE : 2M Tris HCl 

pH 7.5, 2mM EDTA, οξικό οξύ για ρύθµιση του pH}. O δείκτης που χρησιµοποιούµε 

για να υπολογίσουµε τα µεγέθη των DNAs που ηλεκτροφορούµε, είναι το DNA του 

φάγου λ κοµµένο µε το περιοριστικό ένζυµο BstII. Τα µοριακά µεγέθη που παίρνουµε 

είναι (bp):8458, 7242, 6369, 5686, 4822/4327, 3675, 2322/1929, 1371/1264, 

702/224/114. Τα DNAs φορτώνονται στη πηκτή µαζί µε 1x loading buffer (6x= 

0.25% bromophenol blue, 0.25% xylene cyanol FF, 30% glycerol in H2O, 15% ficoll 

(type 400) in H2O. 

 

Πέψεις DNAs µε τη χρήση περιοριστικών ενδονουκλεασών 

Σε πρώτο στάδιο, πραγµατοποιούνται δοκιµαστικές πέψεις ως εξής: η 

ποσότητα DNA που κόβουµε είναι 1µg. Τα περιοριστικά ένζυµα που χρησιµοποιούµε 

είναι 10-12 u/µl και η συγκέντρωση ενζύµου που απαιτείται για αποτελεσµατικό 

κόψιµο είναι 2x σε σχέση µε τη ποσότητα του DNA. Τα ρυθµιστικά διαλύµατα των 

ενζύµων είναι 10 φορές συγκεντρωµένα και η ποσότητα που χρησιµοποιούµε είναι 

ίση ή µεγαλύτερη µε τα µl του ενζύµου. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 10 

φορές τα µl του ρυθµιστικού διαλύµατος και συµπληρώνεται µε ddH2O. Οι 

αντιδράσεις, για τα περισσότερα ένζυµα πραγµατοποιούνται στους 370C για 2h. 

Για τις πέψεις µεγάλης κλίµακας, οι ποσότητες των DNAs που κόβουµε είναι 

17µg του φορέα στον οποίο θέλουµε να ενθέσουµε ένα κοµµάτι DNA, και 30µg από 

τα ενθέµατα. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται, στην απαιτούµενη θερµοκρασία, 

over night. Οι ποσότητες του ενζύµου και του ρυθµιστικού διαλύµατος, 

υπολογίζονται µε τον τρόπο που έχει είδη περιγραφεί. 

(Τα ένζυµα πρέπει να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο πάγο) 
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Καθαρισµός τµηµάτων DNA από πηκτή αγαρόζης 

Ηλεκτροφορούµε, µαζί µε 1x loading buffer, τα κοµµάτια DNA που θέλουµε 

να αποµονώσουµε και να καθαρίσουµε. Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιείται στα 

50Volt. Οι ζώνες αφαιρούνται από το πήκτωµα µε τη βοήθεια χειρουργικής λεπίδας. 

Τοποθετούµε τις ζώνες σε eppendorf 2ml και ζυγίζουµε το καθαρό τους βάρος. Ο 

καθαρισµός πραγµατοποιείται µε τη βοήθειας κολώνας, σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

των µεθόδων QIAquick Gel Extraction Kit της QiaGen ή CONCERT
TM Rapid Gel 

extraction System της GibcoBRL. Αφού καθαρίσουµε το DNA, ηλεκτροφορούµε µία 

ποσότητα σε πηκτή αγαρόζης, όπως έχουµε περιγράψει, για να δούµε τη ποσότητα 

DNA που έχουµε αποµονώσει. 

 

Αποφωσφορυλίωση DNA. 

Η αντίδραση που προετοιµάζουµε είναι η εξής :  

20µl πλασµίδιο κοµµένο µε περιοριστικά ένζυµα (0,5-1 µg/µl) 

3µl 10x CIAP buffer 

3µl ένζυµο CIAP 

2µl Η2Ο 

Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία: Επωάζουµε την αντίδρασης στους 

37oC για 30 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουµε 2µl ενζύµου CIAP και επωάζουµε την 

αντίδραση στους 37oC για 30 λεπτά. Προσθέτουµε 70µl Η20. Ακολουθεί προσθήκη 

50µl φαινόλης και 50µl χλωροφορµίου και ανάδευση. Φυγοκεντρούµε στις 12000 

στροφές για 5 λεπτά και κατόπιν µεταφέρουµε την υδατική φάση σε καθαρό σωλήνα 

1,5ml. Προσθέτουµε ίσο όγκου χλωροφόρµιο, αναδεύουµε και φυγοκεντούµε όπως 

προηγουµένως (προαιρετικό). Στη συνέχεια προσθέτουµε 1/10 του όγκου 3Μ οξικού 

νατρίου και 2,5 όγκων 100% αιθανόλης και τοποθετούµε για 5 λεπτά στους –80oC. 

Τέλος, φυγοκεντορύµε στις 12000 στροφές για 10 λεπτά και αφού ξεπλύνουµε 2 

φορές την πελέττα µε 70% αιθανόλη, τη στεγνώνοµε και επαναδιαλύουµε  σε ddΗ2Ο. 

 

Ligation (αντίδραση σύνδεσης του φορέα (πλασµίδιο) µε το κοµµάτι του DNA 

που θέλουµε να ενθέσουµε) 

Για την αντίδραση απαιτείται το ένθεµα του DNA να είναι 3 µε 4 φορές 

περισσότερο από το φορέα (ένθεµα και φορέας είναι κοµµένα µε τα κατάλληλα 

ένζυµα). Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι τα 15 µl. Προσθέτουµε 1µl Τ4 DNA 

λιγάσης και 1,5µl από το ρυθµιστικό διάλυµα της λιγάσης, το οποίο περιέχει και ΑΤΡ. 
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Στη περίπτωση που το ρυθµιστικό διάλυµα έχει ξεπαγώσει πολλές φορές, θα πρέπει 

να προστίθεται επιπλέον φρέσκο ΑΤΡ 5mM (1,5µl). Ο τελικός όγκος επιτυγχάνεται 

µε τη προσθήκη ddH2O. Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 160C, over night. 

 

Ανάπτυξη βακτηριακής καλλιέργειας για τη διάγνωση σωστά κλωνοποιηµένων 

ενθεµάτων (minipreps) και την αποµόνωση πλασµιδίων (midipres) 

Στο αρχικό στάδιο των διαδικασιών αυτών πραγµατοποιείται βακτηριακός 

µετασχηµατισµός (transformation). Στη περίπτωση που το πλασµίδιο που θέλουµε να 

µεγαλώσουµε προέρχεται από ligation χρησιµοποιούµε και τα 15µl της αντίδρασης. 

Επίσης απλώνουµε στα πιάτα το σύνολο των κυττάρων, αφού πρώτα τα 

φυγοκεντρήσουµε στα 4.000rpm για 4min και αφαιρέσουµε το µεγαλύτερο µέρος του 

LB ώστε να µείνουν σχεδόν 100µl. Και για στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιούµε το 

στέλεχος της E.coli DH10β.  

Minipreps: Επιλέγουµε, από τα πιάτα µε LB-Amp, έναν αριθµό αποικιών για 

να τις ελέγξουµε. Αυτό γίνεται µε τη χρήση αποστειρωµένης οδοντογλυφίδας. 

Προσθέτουµε την κάθε αποικία σε αποστειρωµένα βακτηριολογικά σωληνάκια, µαζί 

µε 2ml LB-Amp και επωάζουµε στους 370C over night, υπό συνεχή ανάδευση. Την 

επόµενη µέρα, περνάµε µέρος της καλλιέργειας σε eppendorf των 1,5ml. 

Φυγοκεντρούµε στις 13.000 rpm για 1min και αναρροφούµε το υπερκείµενο µε 

πιπέττα Pasteur υπό κενό. Επαναδιαλύουµε το κυτταρικό ίζηµα σε 600µl διαλύµατος 

λύσης για E.coli (lysis buffer : 8% sucrose, 5% Triton-100x, 500mM EDTA pH8.0, 

50mM Tris-HCl pH 7.5). Προσθέτουµε 40µl λυσοζύµης (10 mg/ml), αναδεύουµε και 

αφήνουµε σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά..  Στη συνέχεια, βράζουµε τα 

δείγµατα στους 1000C για 1,5min και αφήνουµε στο πάγο για 15min. Με τη µέθοδο 

αυτή παραµένει το πλασµιδιακό DNA εν διαλύσει, ενώ οι µεµβράνες, οι πρωτεΐνες 

και το χρωµοσωµικό DNA του βακτηριακού κυττάρου είναι δυνατό να 

κατακρηµνιστούν. Φυγοκεντρούµε στις 13.000 rpm για 15min. Το ίζηµα 

αποµακρύνεται µε µια οδοντογλυφίδα. Το πλασµιδιακό DNA κατακρηµνίζεται τη 

προσθήκη 600µl ισοπροπανόλης, αναδεύουµε και αφήνουµε στους -200C για 30min. 

Φυγοκεντρούµε στις 13.000 rpm για 16min και αφαιρούµε το υπερκείµενο. Το DNA 

κατακρηµνίζεται ως ίζηµα, εκπλένεται µε 500µl παγωµένης 75% αιθανόλης, 

αναδεύεται και φυγοκεντρείται στις 13.000 rpm για 5min. Αναρροφούµε το 

υπερκείµενο και τα δείγµατα ξηραίνονται υπό κενό. Επαναδυαλύουµε σε 40µl ΤΕ (10 

mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 8) που περιέχει 1/100 RNase A. 
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Για να ελέγξουµε τα DNAs ηλεκτροφορούµε 3µl από κάθε δείγµα σε πηκτή αγαρόζης, 

µε τον τρόπο που προαναφέραµε, καθώς επίσης πραγµατοποιούµε δοκιµαστικές 

πέψεις για να ελένξουµε το πρότυπο του πλασµιδίου. Στη περίπτωση που εντοπισθεί 

θετικός κλώνος, απλώνουµε µέρος της θετικής καλλιέργειας σε πιάτο µε  LB-Amp 

και επωάζουµε στους 370C over night. 

Midipreps: Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται για τον καθαρισµό DNA σε 

µεγάλη ποσότητα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε το CONCERT
TM High Purity 

Plasmid Midiprep System της Gibco-BRL. Η αποικία που σηκώνουµε τοποθετείται 

αρχικά σε 2ml LB-Amp και επωάζεται στους 370C για 7h. Στη συνέχεια περνάµε την 

καλλιέργεια σε 150ml LB-Amp. Η επώαση γίνεται 370C over night. Την επόµενη 

µέρα εκτελούµε το πρωτόκολλο του Midiprep System. Εφόσον τα DNAs 

επαναδιαλυθούν καλά στο ΤΕ, προσθέτουµε σε µία κυψελίδα 5µl DNA και 1ml 

ddH2O και φωτοµετρούµε στα 260nm (UV) για να υπολογίσουµε τη συγκέντρωση 

του καθαρού DNA (CDNA=Ax10 µg/µl) 

 

Πλασµιδιακές κατασκευές (constructions) 

Χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα πλασµίδια :  

Πλασµίδια αναφοράς (Reporter plasmids) : pG5B-luc, pGL3 basic apoCIII(-890)-luc, 

pGL3basic apoAII-911 –luc, pGL3basic apoCII-550 HCR1 –luc, pGL3basic apoΕ-

700 –luc.  

Πλασµίδια συµπλήρωσης (Fill-up plasmids): ssDNA (salmon sperm DNA) της Gibco 

Πλασµίδια έκφρασης (Εxpression vectors) :  

 Θηλαστικών: pcDNAIII-Bio-HNF-4, pcDNAIII-Bio-RXRα, pcDNAIII-BirA-

2xmyc, pHooK2-Pin1, pHooK2-Pin1-W34A, pMT2-HNF4, pMT2-RXRα, pMT2-

T3Rβ, pBXG1-RXRα, pBXG1-RXRα(D/E) pBXG1-HNF4. 
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Πλασµιδιακή κατασκευή του HNF4-Bio για πειράµατα συν-ανοσοκατακρήµνισης 
και µελλοντικά πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. 
 ∆ηµιουργήσαµε τη πλασµιδιακή κατασκευή του HNF4 σε ευκαρυωτικό φορέα 

έκφρασης (pcDNAIΙΙ/Amp). Στην εικόνα 12 εµφανίζεται ο περιοριστικός χάρτης του 

φορέα pcDNAI/Amp.  
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Εικόνα 12: Περιοριστικός χάρτης του ευκαρυωτικού φορέα έκφρασης pcDNAIΙΙ. 
 
Σε αυτόν τον φορέα κλωνοποιήθηκε το 22 αµινοξέων Bio πεπτίδιο, κατόπιν πέψης µε 

τα ένζυµα περιορισµού BamHI και EcoRI. 

 O pcDNA3 Bio υπέστη πέψη µε το ένζυµο περιορισµού EcoRI. Σε αυτή τη θέση 

εντέθηκε το cDNA του HNF4 το οποίο επίσης έφερε άκρα κοµµένα µε EcoRI. Με αυτό 

τον τρόπο ο HNF4 φέρει στο Ν-τελικό του άκρο το πεπτίδιο Bio. Το πλασµίδιο που 

προέκυψε είναι το εξής:  

 
Εικόνα 13: Η πρωτεΐνη HNF-4 που φέρει στο Ν-άκρο της το πεπτίδιο Bio για in 
vivo βιοτινυλίωση. Στην εικόνα παρουσιάζεται η αλληλουχία του πεπτιδίου Bio. Με 
αστερίσκο είναι το κατάλοιπο που βιοτινυλιώνεται 
 

Η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του ενθέµατος (HNF-4/EcoRI) καθώς και 

η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του φορέα ένθεσης (pcDNAIII-Bio/EcoRI), τόσο 

σε µικρή, όσο και σε µεγάλη κλίµακα πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

που έχουν παρουσιαστεί. Η επιλογή του κλώνου µε την σωστή φορά τοποθέτησης 
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(orientation) του HNF4, για την αποµόνωση και τον καθαρισµό από βακτηριακό 

στέλεχος του πλασµιδιού  (pcDNAIII-Bio-HNF-4) έγινε µε τη βοήθεια του 

περιοριστικού ενζύµου HindIII. Στο πλασµίδιο pcDNAIII-Bio-HNF-4 υπάρχουν δύο 

θέσεις περιορισµού για HindIII, µία αριστερά της EcoRI του φορέα και µία στο C-άκρο 

του HNF4. Ο κλώνος που µετά από πέψη µε HindIII µας έδινε ένθεµα παρόµοιου 

µεγέθους µε αυτό του cDNA του HNF4 επιλέχτηκε ως θετικός.      

Έγινε streaking και ανάπτυξη του θετικού κλώνου της πλασµιδιακής κατασκευή 

σε πιάτα LB-Amp. Ακολούθησε η διαδικασία αποµόνωσης και καθαρισµού του 

πλασµιδίου µε τη µέθοδο midiprep, καθώς και η ποσοτικοποίηση του µε φωτοµέτρηση.  

 

Πλασµιδιακή κατασκευή του Gal4-RXRα (human) για πειράµατα ενεργοποίησης 
συνθετικών υποκινητών που φέρουν θέσεις πρόσδεσης της πρωτεΐνης Gal4. 
 ∆ηµιουργήσαµε την πλασµιδιακή κατασκευή του hRXRα σε ευκαρυωτικό 

φορέα έκφρασης (pBXG1). Ο φορέας αυτός φέρει τα πρώτα 147 αµινοξέα της 

βακτηριακής πρωτεΐνης Gal4 τα οποία έχουν την δυνατότητα πρόσδεσης σε 

κατάλληλες αλληλουχίες του DNA (DNA Binding Domain, DBD). To DBD του Gal4 

ακολουθείται από µία αλληλουχία που φέρει διάφορες θέσεις περιορισµού (poly 

linker). 

  O pBXG1 υπέστη πέψη µε το ένζυµο περιορισµού EcoRI. Σε αυτή τη θέση 

εντέθηκε το cDNA του hRXRα το οποίο επίσης υπέστη πέψη µε EcoRI για να µπορέσει 

να αποµονωθεί από το πλασµίδιο pMT2-hRXRα. Με αυτό τον τρόπο ο hRXRα φέρει 

στο Ν-τελικό του άκρο το DBD του Gal4. Το πλασµίδιο που προέκυψε είναι το εξής:  

 
Εικόνα 14: Η πρωτεΐνη hRXRα που φέρει στο Ν-άκρο της το DBD του Gal4.  
 

Η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του ενθέµατος (hRXRα /EcoRI) καθώς και 

η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του φορέα ένθεσης (pBXG1/EcoRI), τόσο σε 

µικρή, όσο και σε µεγάλη κλίµακα πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

που έχουν παρουσιαστεί. Η επιλογή του κλώνου µε το σωστό orientation του hRXRα, 

για την αποµόνωση και τον καθαρισµό από βακτηριακό στέλεχος του πλασµιδιού  

(pBXG1-hRXRα) έγινε µε τη βοήθεια του περιοριστικού ενζύµου SmaI. Στο πλασµίδιο 

pBXG1-hRXRα υπάρχουν δύο θέσεις περιορισµού για SmaI, µία δεξιά της EcoRI του 
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φορά και µία στο Ν-άκρο του hRXRα (θέση 203). Ο κλώνος που µετά από πέψη µε 

SmaI µας έδινε τµήµα µεγέθους 1660bp είναι και ο θετικός.      

Έγινε streaking και ανάπτυξη του θετικού κλώνου της πλασµιδιακής κατασκευή 

σε πιάτα LB-Amp. Ακολούθησε η διαδικασία αποµόνωσης και καθαρισµού του 

πλασµιδίου µε τη µέθοδο midiprep, καθώς και η ποσοτικοποίηση του µε φωτοµέτρηση.  

 
Πλασµιδιακή κατασκευή του RXRα-Bio για πειράµατα συν-ανοσοκατακρήµνισης 
αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνικών µορίων. 
 ∆ηµιουργήσαµε τη πλασµιδιακή κατασκευή του RXRα σε ευκαρυωτικό φορέα 

έκφρασης (pcDNAIΙΙ/Amp). Στον φορέα αυτό είναι κλωνοποιηµένο το 22 αµινοξέων 

Bio πεπτίδιο µε τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουµένως.   

 O pcDNA3 Bio υπέστη πέψη µε το ένζυµο περιορισµού EcoRI. Σε αυτή τη θέση 

εντέθηκε το cDNA του hRXRα το οποίο επίσης έφερε άκρα κοµµένα µε EcoRI. Με 

αυτό τον τρόπο ο hRXRα φέρει στο Ν-τελικό του άκρο το πεπτίδιο Bio. Το πλασµίδιο 

που προέκυψε είναι το εξής:  

 
Εικόνα 15: Η πρωτεΐνη hRXRα που φέρει στο Ν-άκρο της το πεπτίδιο Bio για in vivo 
βιοτινυλίωση.  
 

Η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του ενθέµατος (hRXRα /EcoRI) καθώς και 

η διαδικασία πέψης και αποµόνωσης του φορέα ένθεσης (pcDNAIII-Bio/EcoRI), τόσο 

σε µικρή, όσο και σε µεγάλη κλίµακα πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα 

που έχουν παρουσιαστεί. Η επιλογή του κλώνου µε την σωστή φορά τοποθέτησης 

(orientation) του hRXRα, για την αποµόνωση και τον καθαρισµό από βακτηριακό 

στέλεχος του πλασµιδιού (pcDNAIII-Bio-HNF-4) έγινε µε τη βοήθεια των 

περιοριστικών ενζύµων SmaI και NotI. Στο πλασµίδιο pcDNAIII-Bio-hRXRα υπάρχει 

µία θέση περιορισµού για NotI που εντοπίζεται αριστερά της EcoRI του φορέα και δύο 

θέσεις περιορισµού για τη SmaI. Η µία στη θέση 203 του cDNA του hRXRα και η άλλη 

1080 βάσεις αριστερά της ένθεσης του hRXRα. Ο κλώνος που µετά από διπλή πέψη µε 

NotI και SmaI µας έδινε ενθέµατα 1080 και 1660 βάσεων επιλέχτηκε ως θετικός.      

Έγινε streaking και ανάπτυξη του θετικού κλώνου της πλασµιδιακής κατασκευή 

σε πιάτα LB-Amp. Ακολούθησε η διαδικασία αποµόνωσης και καθαρισµού του 

πλασµιδίου µε τη µέθοδο midiprep, καθώς και η ποσοτικοποίηση του µε φωτοµέτρηση.  
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 Πηκτή πολυακρυλαµίδης για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 

Η πηκτή πολυακρυλαµίδης αποτελείται από δύο φάσεις:  

 το stacking gel (6ml)=> 3,6ml ddH2O, 0,9ml 30% ακρυλαµίδη, 1.5ml stacking 

buffer, 60µl 10% APS, 6µl ΤΕΜΕD. 

 το running gel (10ml)=> 10,5%= 3,9ml ddH2O, 3,5ml 30% ακρυλαµίδη, 2,5ml 

running buffer, 160µl 10% APS, 8µl ΤΕΜΕD 

 Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε συσκευή Bio-Rad Protean electroblot στα 

200V. Το ρυθµιστικό διάλυµα–φορέας µέσα στο οποίο τοποθετείται η Πηκτή για την 

ηλεκτροφόρηση είναι το 1xTGS [10x TGS (1L)= 30.3gr Tris, 144.2gr Glycine, 10gr 

SDS, pH 8.3] 

   Ο δείκτης που χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε τα µεγέθη των 

πρωτεϊνών είναι ο  Prestained Protein Marker (PPM). Τα µοριακά µεγέθη (KD) που 

παίρνουµε από τον δείκτη είναι: ΡΡΜ=175, 83, 62, 47.5, 32.5, 25, 16.5, 6.5. Οι 

πρωτεΐνες φορτώνονται στη πηκτή µαζί µε 2x SDS Loading Buffer (τελική 

συγκέντρωση 1x) 

∆ιαλύµατα 

• 30% ακρυλαµίδη= σε 100ml ddH2O προσθέτουµε 29gr acrylamide, 1gr bis-

acrylamide και φιλτράρουµε (0,45 ή 0,22 µm). 

• stacking buffer= 0,5Μ Tris, 0,4% w/v SDS, pH 6.8 φιλτράρουµε µε φίλτρο 0,45 ή 

0,22 µm. 

• running buffer= 1,5Μ Tris, 0,4% w/v SDS, pH 8.8 φιλτράρουµε µε φίλτρο 0,45 ή 

0,22 µm. 

• ΑPS 10% (10ml)=1gr APS σε 1ml ddH2O. 

• Sample buffer 2x (10ml)= 0,625ml Tris 2M, 4ml SDS 10%, 0,4ml β-

mercaptoethanol, 1ml Glycerol, 2mg Bromophenol Blue, 100mM DTT, pH 6.8  

 

Ανάλυση πρωτεϊνικής έκφρασης µε ανοσοαποτύπωση (Western Blot) 

 Ίσες ποσότητες πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων από κύτταρα που έχουν 

επιµολυνθεί, υπόκεινται σε SDS/PAGE ηλεκτροφόρηση, µε την µέθοδο που έχει ήδη 

περιγραφεί. Χρησιµοποιήθηκαν πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης 10.5%. Ακολουθεί 

µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης. Ακολουθεί χρώση των 

πρωτεϊνών µε χρωστική Ponceau S [(ponceau S (2%), thrichloroacetic acid (30%), 

sulfosalicylic acid (30%)] και έκπλυση µε διάλυµα TBS-T [1x TBS, 0.05% Tween-20] 
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[1 L 10x TBS: 90 gr NaCl, 250 ml Tris-HCl 2M pH 7.3] για 10 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Οι µη ειδικές θέσεις πρόσδεσης των πρωτεϊνών 

µπλοκάρονται µε έκπλυση σε διάλυµα TBB [1x TBS, 5% ηµιαποβουτηρωµένο γάλα, 

0.05% Tween-20] για 1 ώρα, σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, οι µεµβράνες 

νιτροκυτταρίνης επωάζονται, αναδευόµενες, για 16-18 ώρες (over night) στους 40C ή 

για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου,  µε το αντίσωµα που ανιχνεύει τον επιθυµητό 

επίτοπο ή την πρωτεΐνη, σε κατάλληλη αραίωση σε διάλυµα TBB. Ακολούθως, οι 

µεµβράνες εκπλένονται 3 φορές µε διάλυµα TBS-T, 10 λεπτά τη φορά, σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Η επώαση των µεµβρανών σε κατάλληλο, αραιωµένο 1: 

15000 σε TBΒ, δευτερεύον αντίσωµα σε σύζευξη µε την HRP, γίνεται για 1 ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Κατόπιν γίνονται 3 εκπλύσεις των 10 λεπτών η κάθε µία µε 

TBS-T (ανάλογα µε το αντίσωµα χρησιµοποιούµε 0.05% Tween-20 ή 0.1% Tween-

20), και 1 έκπλυση των 5 λεπτών σε TBS, όλες σε θερµοκρασία δωµατίου. Η 

ανίχνευση των πρωτεϊνών γίνεται χρησιµοποιώντας το σύστηµα ενισχυµένης 

χηµειοφωταύγειας (Super Signal®West Pico Chemiluminesecent Substrate) και 

εκθέτοντας τις µεµβράνες νιτροκυτταρίνης σε Kodak-Scientific Imaging film για 

διάφορα χρονικά διαστήµατα. Οι µεµβράνες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για 

εκ νέου ανίχνευση διαφορετικού επίτοπου, αφού υποβληθούν σε διαδικασία stripping, 

µε χρήση κατάλληλου διαλύµατος (Stripping buffer : 100 mM2-mercaptoethanol, 2% 

SDS, 62.5 mM Tris-HCl pH 6.7) και επώαση στους 500C για 30 λεπτά, µε παροδική 

ανάδευση. Στη περίπτωση που το δεύτερο αντίσωµα είναι διαφορετικό από το 

δεύτερο αυτό που γίνεται είναι το µπλοκάρισµα του HRP σε TBST 0,05% + NaN3  

0,02% για 30 λεπτά και δύο ξεπλύµατα της µεµβράνης µε TBST για 10 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθούν εκπλύσεις και επωάσεις των µεµβρανών, όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 

 

Το σύστηµα της in vivo βιοτινυλίωσης πρωτεϊνών και η συνκατακρήµνιση 
αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνών (in vivo biotinilation). 

Κύτταρα ΗΕΚ 293Τ ή COS-7 επιµολύνονται παροδικά µε πλασµιδιακό φορέα 

έκφρασης έστω µιας πρωτεΐνης 1 σε σύζευξη µε το πεπτίδιο Bio, 22 αµινοξέων, το 

οποίο υφίσταται βιοτινυλίωση µε την συνέκφραση της λιγάσης BirA (βακτηριακής 

προέλευσης). Τα κύτταρα συνεπιµολύνθηκαν και µε τον φορέα έκφρασης έστω της 

πρωτεΐνης 2. Περίπου 32 ώρες µετα την επιµόλυνση των κυττάρων, ακολουθεί 

έκπλυση µε παγωµένο PBS διάλυµα, αναρρόφηση και προσθήκη 1 ml διαλύµατος 
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λύσης (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 1% Triton-X-100, 10 

µl/ml 100 mM PMSF και 10 µl Benzamidin (αναστολέας της πρωτεόλυσης)). Τα 

τρυβλία αφήνονται σε ανακινούµενη πλατφόρµα για 20 λεπτά. Κατόπιν, τα κύτταρα 

αποκολλώνται µε ξύστρο, φυγοκεντρούνται στις 13000 rpm για 3 λεπτά, στους 40 C. 

Από το υπερκείµενο κρατείται ποσότητα 100 µl που θα χρησιµοποιηθεί στην 

πρωτεϊνική ανάλυση. Στη συνέχεια, σε κάθε δείγµα προστίθενται 40 µl 50% 

σφαιριδίων στρεπταβιδίνης που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγγένεια και µεγάλη 

ειδικότητα πρόσδεσης σε βιοτινυλιωµένες πρωτεΐνες και που έχουν προηγουµένως 

εξισορροπηθεί µε διάλυµα ΤBS-Τ 0.1%. Στα σφαιρίδια αυτά προσκολλάται η 

βιοτινυλιωµένη πρωτεΐνη και η πρωτεΐνη 2 αν και εφ’όσων αυτή αλληλεπιδρά µε την 

πρώτη. Τα δείγµατα αφήνονται να περιστρέφονται overnight στους 40 C. Το επόµενο 

πρωί ακολουθεί στιγµιαία φυγοκέντρηση και έκπλυση µε 1 ml παγωµένου 

διαλύµατος λύσης για κάθε δείγµα, µε περιστροφή στους 40 C και µετά από στιγµιαία 

φυγοκέντρηση η διαδικασία επαναλαµβάνεται άλλες δύο φορές. Ακολουθεί 

προσθήκη 12.5 µl 4x SDS Loading Buffer. Μετά από βρασµό 5 λεπτών, αναλύεται η 

ηλεκτροφορητική ικανότητα των δειγµάτων σε 10.5% πήκτωµα πολυακρυλαµίδης. 

Ακολουθεί µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, και ανίχνευση 

της παρουσίας της πρωτεΐνης 2, µε χρησιµοποίηση αντισώµατος έναντι αυτής ή του 

επιτόπου της. Η ανίχνευση της πρωτεΐνης 2 υποδηλώνει την αλληλεπίδραση των 

πρωτεϊνών 1 και 2. Η έκφραση των βιοτινιλιωµένων πρωτεϊνών ανιχνεύεται µε χρήση 

ενός πολυµερούς που φέρει στρεπταβιδίνη συζευγµένη µε HRP. Η ανίχνευση αυτή 

επιτυγχάνεται µε επώαση των µεµβρανών (µετά από stripping) µε streptavidin-HRP 

σε αραίωση 1: 10000 TBS-T 0.1% για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Κατόπιν 

γίνονται 3 εκπλύσεις των 10 λεπτών η κάθε µία µε TBS-T 0.1%, και 1 έκπλυση των 5 

λεπτών σε TBS, όλες σε θερµοκρασία δωµατίου. Η ανίχνευση των πρωτεϊνών γίνεται 

χρησιµοποιώντας το σύστηµα ενισχυµένου χηµειοφωσφορισµού (ECL) όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 

 

Κυτταροκαλλιέργειες 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές ΗΕΚ 293Τ, 

COS-7 και HepG2 που είναι νεφρικά εµβρυϊκά κύτταρα ανθρώπου,  νεφρικά κύτταρα 

πιθήκου και κύτταρα ανθρώπινου ηπατώµατος αντίστοιχα. Οι καλλιέργειες 

πραγµατοποιήθηκαν σε φλάσκες 75 cm2  και σε τρυβλία, 6-well και p-100 (διαµέτρου 

30 και 100 mm αντίστοιχα), σε επωαστήρα 37C0  και σε συνθήκες 5% CO2 . 
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Αποθέµατα καλλιεργειών (stocks) φυλάσσονται σε θερµοκρασία -800C σε θρεπτικό 

DMEM µε 10% FBS και 10% DMSO. Τα κυτταρικά δείγµατα εµβαπτίζονται σε 

υδατόλουτρο ώστε να ξεπαγώσουν και µεταφέρονται σε φλάσκες µε πλήρες θρεπτικό 

υλικό, το οποίο ανανεώνεται την επόµενη µέρα προκειµένου να αποφευχθούν 

τυχούσες βλαβερές επιπτώσεις του DMSO. Το θρεπτικό υλικό στις φλάσκες 

ανανεώνεται κάθε 48-72h. Τα κύτταρα αραιώνονται (split) όταν σχηµατίσουν 

µονοστιβάδα, µε χρήση διαλύµατος τρυψίνης (trypsin-EDTA), και στην κατάλληλη 

συγκέντρωση µε προσθήκη πλήρους θρεπτικού υλικού (τελική αραίωση στις φλάσκες 

1 : 10). 

Τα θρεπτικό µέσο που χρησιµοποιούµε για τα ΗepG2 είναι το High Glucose 

10% FBS [50ml=44ml DMEM (4500 Glucose), 1ml Penicillin /Streptomycin, 5ml 

FBS], ενώ για τα COS7 το Low Glucose 10% FBS [50ml=44ml DMEM (1000 

Glucose), 1ml Penicillin /Streptomycin, 5ml FBS]. 

 

Παροδικές επιµολύνσεις κυτταρικών σειρών (transient transfections) 

Οι παροδικές επιµολύνσεις έγιναν µε τη µέθοδο της συγκατακρήµνισης 

Ca3(PO4)2 µε τα εκάστοτε κατάλληλα και επιθυµητά πλασµίδια. Τα COS-7 κύτταρα 

καθώς και τα ΗΕΚ 293Τ, αραιώνονται σε συγκέντρωση 2.5x105 κύτταρων/well σε 6-

well και σε 5x105 κύτταρων ανά τρυβλίο p100, ενώ τα HepG2 κύτταρα σε 5x105 

κύτταρα/well στα 6-well και 2x106 κύτταρα/well στα p100, την προηγούµενη µέρα 

της επιµόλυνσης. Τα κύτταρα µετρώνται µε αιµοκυτταρόµετρο Neubauer, της 

εταιρείας Hauser Scientific. Για την επιµόλυνση κυττάρων που καλλιεργούνται σε 6-

well (χρησιµοποιούνται στο luciferase assay) παρασκευάζεται µείγµα που περιέχει 

4µg πλασµιδίου αναφοράς, 6µg πλασµιδίου έκφρασης ή/και πλασµιδίου 

συµπλήρωσης, 2µg πλασµιδίου που φέρει το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης, 31µl 

CaCl2 2M και 195µl ddH2O (H2O for injections). Η ποσότητα του συνολικού DNA 

δεν υπερβαίνει τα 12µg.  

Για την επιµόλυνση κυττάρων που καλλιεργούνται σε τρυβλίο p-100 το 

µείγµα περιέχει µέχρι 17µg πλασµιδίου έκφρασης, 17µg πλασµιδίου συµπλήρωσης 

(ssDNA), 31µl CaCl2 2M και ποσότητα ddH2O ώστε ο τελικός όγκος να είναι 250 µl.  

Σε κάθε περίπτωση, το µείγµα προστίθεται σε ίσο όγκο Hepes Buffered Saline (HBS) 

(2x HBS: 42 mM Hepes pH 7.1, 274 mM NaCl, 10 mM KCl, 1.5 mM Na2HPO47H2O, 

12 mM dextrose) και στη συνέχεια αναδεύεται. Το διάλυµα αφήνεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 10min, για να προστεθεί ακολούθως στάγδην στο τρυβλίο µε τα 
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κύτταρα. Στην περίπτωση συγκατακρήµνισης σε 6-well, κάθε δείγµα µοιράζεται 

ισόποσα σε δύο wells. Ακολουθεί επώαση στους 370C για 16 ώρες, αλλαγή θρεπτικού 

και επώαση για άλλες 24 ώρες.  

Στην περίπτωση των πειραµάτων σε 6-wells τα κύτταρα εκπλένονται µε 1ml 

PBS και συλλέγονται µε 300µl διαλύµατος λύσης (lysis buffer) και στη συνέχεια 

συλλέγονται µε 500µl TES (10 mM Tris-HCl [pH 7.5], 1 mM EDTA and 100 mM 

NaCl) 1x, φυγοκεντρούνται στα 5000rpm για 5min, αφαιρούµε το υπερκείµενο και 

προσθέτουµε 100µl Tris pH 7,9 250mM, αναδεύουµε και εκτελούµε τι διαδικασία 

freeze (-800C) and though (370C) 3 φορές (για luc assays). Στην περίπτωση των 

πειραµάτων σε τρυβλία p-100 τα κύτταρα εκπλένονται µε 5ml PBS 1x και 

συλλέγονται µε 1ml διαλύµατος λύσης (lysis buffer), µετά από επώαση σε 

αναδευόµενη πλατφόρµα στους 40C (για Co-IP). Οι κυτταρικές µεµβράνες 

κατακρηµνίζονται µε φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 5 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Τα δείγµατα µπορούν να διατηρηθούν σε θερµοκρασία - 800 C.  

 

Μέθοδος κανονικοποίησης β-gal (β-gal assay) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση της απόδοσης της 

επιµόλυνσης, καθώς και για την εξάλειψη του σφάλµατος λόγω του διαφορετικού 

αριθµού κυττάρων κάθε τρυβλίου, σε πειράµατα µέτρησης της αντίδρασης της 

λουσιφεράσης (luc-assay). Για τον σκοπό αυτό, το µείγµα συγκατακρήµνισης (βλ. 

παραπάνω) περιέχει και πλασµίδιο-φορέα του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης υπό 

τον υποκινητή του Cytomegalovirus (πλασµίδιο pCMVβ-gal). Σε 20µl κυτταρικού 

εκχυλίσµατος προστίθενται 456µl Sodium Phosphate buffer (0.1M pH 7.3), 132µl 

ONPG (8 mg/ml σε 0.1Μ Sodium Phosphate buffer), και 6 µl 100x salt (3M KCl, 1M 

MgCl2, β-µερκαπτοαιθανόλη, dd H2O, τελικός όγκος 600µl). Τα δείγµατα επωάζονται 

σε υδατόλουτρο 370C µέχρι να κιτρινίσουν. Η αντίδραση διακόπτεται µε προσθήκη 

200µl διαλύµατος Na2CO3 1Μ που προκαλεί µεταβολή του pH. Η µέτρηση της 

οπτικής πυκνότητας (OD) των δειγµάτων γίνεται σε φωτόµετρο στα 410 nm. Η 

µεγαλύτερη τιµή που λαµβάνεται ανά πείραµα διαιρείται µε τις υπόλοιπες, οπότε 

προκύπτει για κάθε τρυβλίο ο παράγοντας κανονικοποίησης (β-gal factor) µε τον 

οποίο πολλαπλασιάζονται οι τιµές που προκύπτουν από την µέτρηση της αντίδρασης 

της λουσιφεράσης.  
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Mέτρηση της αντίδρασης της λουσιφεράσης (Luciferase assay) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της µεταγραφικής 

ενεργοποίησης από τον υποκινητή του πλασµιδίου αναφοράς, ως αποτέλεσµα της 

επιµόλυνσης µε πλασµίδια έκφρασης. Η εκτίµηση αυτή γίνεται µε χρήση ενζυµικής 

αντίδρασης, όπου µετράται η δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης που 

προέρχεται από την πυγολαµπίδα (fire fly) και που, επίσης, εκφράζεται στα κύτταρα 

που επιµολύνθηκαν. Για κάθε αντίδραση χρησιµοποιούνται 60µl από τα 100µl 

επαναδιαλυµένου σε Tris-HCl pH 7,9 250mM κυτταρικού εκχυλίσµατος και 60µl 

υποστρώµατος λουσιφεράσης. Η τιµή της µεταγραφικής ενεργοποίησης κάθε 

δείγµατος δίνεται από το λουµινόµετρο (Illuminometer) σε RLU/s. 

 

Μέθοδος ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP)  

Ετοιµάστηκε 1 p-100 πιάτο µε 5x106 κύτ./πιάτο και 24 ώρες αργότερα ξεκίνησε η 

διαδικασία ως εξής : 

• Αποµάκρυνση θρεπτικού και ξέπλυµα µε 7ml θρεπτικό για HepG2 

• Προσθήκη 9ml θρεπτικό και 1ml formaldehyde (10%) σταγόνα-σταγόνα 

(γρήγορα). Ανακάτεµα και επώαση 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Προσθήκη 1ml Glycine (1,375M) σταγόνα-σταγόνα (γρήγορα) και ανακάτεµα 

• Αφαίρεση υπερκειµένου και 3 πλυσίµατα µε 10 ml 1xPBS/0,5mM PMSF σε 

κάθε p-100. 

• Προσθήκη 7 ml 1xPBS/0,5% NP-40/0,5mM PMSF και ξύσιµο των  κυττάρων 

µε scraper.      

• Φυγοκέντρηση στις 1000 στροφές για 5min στους 4οC και επαναδιάλυση της 

πελέττας σε 5ml Swelling buffer. Επώαση στον πάγο για 10 λεπτά 

• Σπάσιµο των κυττάρων µε το µηχάνηµα “Dounce”. 20 φορές για κάθε δείγµα 

• Προσθήκη 5µl από το κάθε δείγµα σε 5µl Trypan Blue και έλεγχος µε 

µικροσκόπιο για το αν έσπασαν τα κύτταρα και ελευθερώθηκαν οι πυρήνες 

• Φυγοκέντρηση στις 2000 στροφές για 5 λεπτά στους 4οC και επαναδιάλυση 

πελέττας σε 2ml Sonication buffer 

• 11 sonications των 30sec, µε 5 λεπτά στον πάγο ανάµεσα σε κάθε sonication 

• Φυγοκέντρηση στις 14000 στροφές για 15 λεπτά στους 4οC και µεταφορά 

υπερκειµένου σε καθαρό tube. Επανάληψη του προηγούµενου σταδίου. 

• Μεταφορά 40µl σε καθαρό tube. (Αποθήκευση του υπόλοιπου στους -80οC). 
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• Προσθήκη 160µl Η2Ο  και 20µl NaCl 4M. Επώαση 65oC o/n 

• Καθάρισµα µε φαινόλη:χλωροφόρµιο:ισοαµυλική 25:24:1 

• Καθάρισµα µε χλωροφόρµιο:ισοαµυλική 24:1 

• Κατακρήµνιση µε αιθανόλη 

• Επαναδιάλυση σε 20µl Η2Ο 

• Έλεγχος σε πηκτή αγαρόζης 1,5% 

Αν η χρωµατίνη έχει σπάσει σε κοµµάτια µικρότερα των 1000 βάσεων, µπορούµε να 

συνεχίσουµε την διαδικασία. 

 
Ετοιµασία των beads 

Για το δείγµα µας χρειάστηκαν 200µl καθαρά protein G beads (50µl για το +HNF4 

και 100µl για το preclearing).  

• Προσθήκη 1,5ml sonication buffer+inhibitors 

• Περιστροφή για 10 λεπτά στους 4oC 

• Φυγοκέντρηση στις 6000 στροφές για 3 λεπτά στους 4oC 

• Αφαίρεση υπερκειµένου 

• Επαναλαµβάνω 2 φορές τα 4 παραπάνω στάδια 

• Προσθήκη 494µl dialysis buffer (+inhibitors) + 5µl BSA (100mg/ml) + 1µl 

λDNA (0,5µg/µl) 

• Περιστροφή για 2 ώρες στους 4oC 

• Μεταφορά από 180µl beads σε 2 καθαρά tubes και αποθήκευση στους 4oC  

• Φυγοκέντρηση των υπόλοιπων beads (για preclearing) στις 6000 στροφές για 

3 λεπτά στους 4oC 

• Αφαίρεση υπερκειµένου 

 

Η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 

• Ξεπάγωµα των δειγµάτων από τους -80oC 

• Φωτοµέτρηση κάθε δείγµατος  στα 260nm και 280nm 

• ∆ιαίρεση της κάθε OD260  µε τη µικρότερη OD260 (λόγος) 

• Προσθήκη στα preclearing beads 1500µl από το δείγµα µε τη µικρότερη 

OD260 και 1500/λόγος µl για τα υπόλοιπα. Προσθήκη sonication buffer µέχρι 

τα 1500µl 

• Προσθήκη 16µl BSA (100mg/ml) και 3,2µl λ DNA (0,5µg/µl) 
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• Περιστροφή για 2 ώρες στους 4oC 

• Φυγοκέντρηση στις 6000 στροφές για 3 λεπτά στους 4oC 

• Μεταφορά υπερκειµένου σε νέα tubes 

• Μέτρηση του όγκου του κάθε δείγµατος 

• Το δείγµα µας µοιράζεται εξίσου σε 2 νέα tubes, ενώ σε άλλο tube 

αποθηκεύεται στους -20oC το 1/10 του όγκου που µεταφέρθηκε σε κάθε tube 

(input) 

• Στο πρώτο tube προστίθενται 5µl α-HNF4 (+HNF4) ενώ στο δεύτερο τίποτα (-

ab) 

• Περιστροφή για 2 ώρες στους 4oC 

• Φυγοκέντρηση των beads από τους 4oC 

• Αφαίρεση υπερκειµένου 

• Προσθήκη των δειγµάτων (+ab, -ab) στα καθαρά beads 

• Περιστροφή στους 4oC o/n   

• 2 πλυσίµατα µε το Wash buffer A. Το κάθε πλύσιµο περιλαµβάνει 10 λεπτά 

περιστροφή στους 4oC και φυγοκέντρηση στις 6000 στροφές για 3 λεπτά 

στους 4oC 

• 2 πλυσίµατα µε το Wash buffer B 

• 2 πλυσίµατα µε το Wash buffer C 

• 2 πλυσίµατα µε το TE buffer + inhibitors 

• Προσθήκη 150µl Elution buffer. Vortex 

• Επώαση στους 65oC για 10 λεπτά. Vortex 

• Φυγοκέντρηση στις 14000 στροφές για 1 λεπτό 

• Μεταφορά υπερκειµένου (150µl) σε καθαρό tube 

• Προσθήκη 150µl Elution buffer. Vortex 

• Επώαση στους 65oC για 10 λεπτά. Vortex 

• Φυγοκέντρηση στις 14000 στροφές για 1 λεπτό 

• Μεταφορά υπερκειµένου στο tube του προηγούµενου υπερκειµένου (300µl 

τελικά) 

• Προσθήκη 100µl Η2Ο και 21µl  NaCl 4M 

• Για τα inputs προσθήκη µέχρι τα 300µl Elution buffer, 100µl Η2Ο και 21µl  

NaCl 4M 
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• Ανάδευση, flash spin και επώαση στους 65oC για 5 ώρες 

• Προσθήκη 1µl RNAse A (10mg/ml, DNase-free) 

• Επώαση στους 37oC για 1 ώρα 

• Προσθήκη 2µl EDTA (0,5M) και 2µl Proteinase K (10mg/ml) 

• Επώαση στους 42oC για 2 ώρες 

• Προσθήκη 200µl Η2Ο 

• Προσθήκη 1/10 του όγκου CH3COONa 3M 

• Καθάρισµα µε φαινόλη:χλωροφόρµιο:ισοαµυλική 25:24:1 

• Καθάρισµα µε χλωροφόρµιο:ισοαµυλική 24:1 

• Προσθήκη 1µl glycogen (20 mg/ml) 

• Κατακρήµνιση µε αιθανόλη o/n 

• Επαναδιάλυση των inputs σε 100µl 10mM Tris (pH 7,5) και των δειγµάτων σε 

50µl 10mM Tris (pH 7,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elution buffer  
(prepare freshly) 
50mM Tris pH 8 
1mM EDTA 
1% SDS 
50mM NaHCO3 

TE  
+ inhibitors 

 

Swelling buffer 
25mM Hepes pH 7,9 
1,5mM MgCl2
10mM KCl 
0,5% NP-40 
1mM DTT 
0,5mM PMSF 
2µg/ml aprotinin 

 

Sonication buffer 
50mM Hepes pH 7,9 
140mM NaCl 
1mM EDTA 
1% Triton X-100 
0,1% Na-deoxycholate
0,1% SDS 
0,5mM PMSF  
10µg/ml aprotinin 
no inhibitors 

Wash buffer B 
Όπως το Wash 
buffer A αλλά µε 
500mM NaCl 
Wash buffer A 
50 mM Hepes pH 7,9 
140 mM NaCl 
1mM EDTA 
1% Triton X-100 
0,1% Na-deoxycholate
0,1% SDS 
0,5 mM PMSF 
2µg/ml aprotinin 
Wash buffer C 
20 mM Tris pH 8 
1 mM EDTA 
250 mM LiCl 
0,5% NP-40 
0,5% Na-deoxycholate
0,5mM PMSF 
2µg/ml aprotinin 
45



  

PCR για CHIP 
 
Αντίδραση PCR 
Σε PCR tube αρχικά βάζω !0µl template (8µl η 6µl  H2O και 2µl ή 4µl  από το δείγµα 
µου). 
Στη συνέχεια ετοιµάζω την υπόλοιπη αντίδραση : 
 
10µM sense primer                         2µl 
10µM antisense primer                   2µl 
10mM dNTPs                                 1µl 
25mM MgCl2                                 3µl 
10x Taq buffer                                5µl 
Taq polymerase                              0,5µl 
H2O                                                26,5µl      
 
Προγράµµατα PCR που χρησιµοποιήθηκαν 
 
Για PRΟ- apoC3-3S/Α  και apoAI-3S/Α εκκινητές   
94oC για 3 λεπτά 
94oC για 1 λεπτό 
Annealing (68 oC ) για 1:30min 35 κύκλοι  
72oC για 2 λεπτά  
72oC για 5 λεπτά      
 
Για apoC3-3S/Α εκκινητές   
94oC για 3 λεπτά 
94oC για 1 λεπτό 
Annealing (62 oC ) για 1:30min 35 κύκλοι  
72oC για 2 λεπτά  
72oC για 5 λεπτά      
 
 
Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση των διαφόρων περιοχών του 
apoAI και apoCIII υποκινητή στο συγκεκριµένο πείραµα φαίνονται στον πίνακα 1  
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Πίνακας 1: ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν  για την 
ενίσχυση των διαφόρων περιοχών του apoAI και apoCIII 

υποκινητών/ενισχυτή 
όνοµα 

ολιγονουκλεοτιδίου ακολουθία θέση 

apoC3-3A 5’- AGT TGC TCC CAC AGC CAG GGG GCA GT -3’ 
Ενισχυτής 

apoCIII  
(-906)  

apoC3-3S 5’- TCT CAC AGC CCC TCC CAG CAC CTC CAT -3’ 
Ενισχυτής 

apoCIII 
(-543) 

PRO apoC3-3A 5’- CAG GCC CAC CCC CAG TTC CTG AGC TCA -3’ 
Υποκινητής 

apoCIII  
(-256) 

PRO apoC3-3S 5’- CCT GTT TTA TAT CAT CTC CAG GGC AGC AGG 
C -3’ 

Υποκινητής 
apoCIII  
 (-45) 

apoAI-3A 5’- AGA GTG ACC GGG GCA GGC AGC AGG AC -3’ 
Υποκινητής 

apoΑI 
(+22) 

apoAI-3S 5’- GGC AAC TGC CCA CAC ACT CCC ATG GAG G -3’ 
Υποκινητής 

apoΑI 
(-315) 
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Αποτελέσµατα 
 
Μέρος 1 ο: 
In vivo ανίχνευση πρόσδεσης του ορµονικού πυρηνικού υποδοχέα 
HNF4 στους υποκινητές των απολιποπρωτεϊνών ΑΙ και CIII. 
  Έχουµε ήδη αναφέρει πως τα γονίδια των απολιποπρωτεϊνών AI και CIII, 

αποτελούν µαζί µε την apoAIV, ένα σύµπλεγµα γονιδίων. Γνωρίζουµε, λοιπόν, η 

σωστή έκφραση των apoAI και apoCIII ρυθµίζεται όχι µόνο από τους κοντινούς 

υποκινητές των δύο γονιδίων, αλλά και από έναν µακρινό ενισχυτή ο οποίος 

εντοπίζεται µετά τον κοντινό υποκινητή της apoCIII. Από in vitro, αλλά και in vivo 

πειράµατα γνωρίζουµε πως σηµαντικός ρυθµιστικός µεταγραφικός παράγοντας, της 

σωστής έκφρασης των δύο γονιδίων είναι ο ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας HNF4 

(1). Με in vitro πειράµατα (1) έχει αποδειχτεί πως ο HNF4 έχει τη δυνατότητα 

πρόσδεσης στα HREs (Hormone response elements) που εντοπίζονται τόσο στους 

υποκινητές, όσο και στον κοινό ενισχυτή των δύο γονιδίων (εικόνες 3 και 4).  

 Το ερώτηµα που θελήσαµε να διερευνήσουµε είναι, το κατά πόσο ο HNF4 

βρίσκεται συνεχώς προσδεδεµένως στα HREs των υποκινητών και του ενισχυτή των 

apoAI και apoCIII σε κύτταρα που φυσιολογικά εκφράζουν τα δύο γονίδια. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε την τεχνική της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης 

(Chromatin Immunoprecipitation, ChIP) σε κύτταρα HepG2 (ηπατικά) τα οποία 

εκφράζουν τόσο τον HNF4, όσο και τα γονίδια apoAI και apoCIII. Η βασική αρχή 

της τεχνικής ChIP παρουσιάζεται στην εικόνα 16.    

  
Εικόνα 16: Σχηµατική αναπαράσταση της τεχνική της ανοσοκατακρήµνισης 
χρωµατίνης  
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Από τα δεδοµένα του πειράµατος, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πώς ενώ στους 

υποκινητές τόσο της apoAI, όσο και της apoCIII ο HNF4 φαίνεται να είναι συνεχώς 

προσδεδεµένως, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (εικόνα 17Β και 17C), δεν 

φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τον µακρινό υποκινητή (εικόνα 17D) (το σήµα που 

παίρνουµε είναι τι ίδιο µε το background). Παρόλα αυτά είναι γνωστό πως αν 

µεταλλάξουµε το ρυθµιστικό στοιχείο (HRE), πάνω στο οποίο έχει δυνατότητα 

πρόσδεσης ο HNF4, τότε δηµιουργούνται προβλήµατα ως προς την σωστή έκφραση 

των apoAI και apoCIII γονιδίων τόσο ήπαρ, όσο και στο έντερο, όπου φυσιολογικά 

εκφράζονται τα δύο γονίδια. Μένει λοιπόν να δούµε ποιος άλλος µεταγραφικός 

παράγοντας που έχει δυνατότητα πρόσδεσης στην περιοχή αυτή είναι αναγκαίος και 

απαραίτητος για τη σωστή έκφραση των δύο γονιδίων.    

 

   
Εικόνα 17: Η in vivo πρόσδεση του HNF4 στους υποκινητές και στον κοινό ενισχυτή των 
γονιδίων apoAI και apoCIII. Α) Σχηµατική αναπαράσταση των υποκινητών και του κοινού 
ενισχυτή των γονιδίων apoAI και apoCIII, όπου φαίνονται οι περιοχές στις οποίες 
αντιστοιχούν τα ζευγάρια των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση 
ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. Εµφανίζονται, επίσης, οι θέσεις όπου υπάρχει δυνατότητα 
πρόσδεσης του HNF4 ορµονικού πυρηνικού υποδοχέα. Για το πείραµα ανοσοκατακρήµνισης 
χρωµατίνης χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα HepG2. Β)Ανάλυση ανοσοκατακρήµνισης 
χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι του HNF4 και εκκινητές που αντιστοιχούν στη θέση 
πρόσδεσής του στον κοινό ενισχυτή. C)Ανάλυση ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε 
αντίσωµα έναντι του HNF4 και εκκινητές που αντιστοιχούν στη θέση πρόσδεσής του στον 
υποκινητή της apoAI. D) Ανάλυση ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι 
του HNF4 και εκκινητές που αντιστοιχούν στην θέση πρόσδεσής του στον υποκινητή της 
apoCIII.Το Input αντιπροσωπεύει το 10% της χρωµατίνης που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε 
ανοσοκατακρήµνιση, ενώ το (-) αντιστοιχεί στο πείραµα ελέγχου, όπου δε χρησιµοποιήθηκε 
καθόλου αντίσωµα. 
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Μέρος 2ο: 
Επίδραση της ισοµεράσης προλίνης Pin1 στην µεταγραφική 
δραστικότητα του ορµονικού πυρηνικού υποδοχέα RXRα και έλεγχος 
της επίδρασής της σε υποκινητές των απολιποπρωτεϊνών. 
 
Επίδραση του Pin1 στη µεταγραφική δραστικότητα των ορµονικών πυρηνικών 
υποδοχέων ορµονών HNF4 και RXRα. 
 Γνωρίζοντας πως η έκφραση των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών ρυθµίζεται 

θετικά ή αρνητικά από ένα πλήθος ορµονικών πυρηνικών υποδοχέων θελήσαµε να 

ελέγξουµε µε ποιον ακριβώς τρόπο επιτυγχάνεται αυτή η ρύθµιση. Γνωρίζουµε πως 

οι ορµονικοί πυρηνικοί υποδοχείς για να δράσουν ως µεταγραφικοί παράγοντες 

πρέπει να αλληλεπιδράσουν µε τον συνδέτη τους, να οµο- ή ετερο-διµεριστούν και να 

αναγνωρίσουν τα cis-ρυθµιστικά στοιχεία πάνω στο DNA καθώς και να υποστούν 

διάφορες µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις, όπως ακετυλιώσεις ή φωσφορυλιώσεις. 

Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να επικρατεί µία θεωρία σύµφωνα µε την οποία 

µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις, όπως η φωσφορυλίωση, που επηρεάζουν την 

δραστικότητα µεταγραφικών παραγόντων, αποτελούν υποστρώµατα ισοµερασών οι 

οποίες οδηγούν στην αλλαγή διαµόρφωσης, άρα και στην αλλαγή της δραστικότητας 

των µεταγραφικών παραγόντων. Μία τέτοια ισοµεράση είναι και η ισοµεράση 

προλίνης Pin1 (163aa) η οποία προσδένεται σε φωσφορυλιωµένα µοτίβα Ser/Thr-Pro 

και στη συνέχεια ισοµεριώνει τη διαµόρφωση της προλίνης. Επειδή τέτοια µοτίβα 

φαίνεται να υπάρχουν τόσο στην HNF4 (Jiang et al., 1997) (εικόνα 8Β), όσο και στον 

RXRα (Bastien J, 2004) (Εικόνα 18) θελήσαµε να δούµε αν και µε ποιον τρόπο 

µπορεί να επηρεάσει την µεταγραφική τους ενεργότητα η ισοµεράση Pin1.     

 

 
Εικόνα 18: Θέσεις φωσφορυλίωσης της RXRα από διάφορες κινάσες. 

 Αρχικά θελήσαµε να ανιχνεύσουµε την έκφραση της πρωτεΐνης Pin1 η οποία 

είναι κλωνοποιηµένη στον ευκαρυωτικό φορέα έκφρασης pHook2 και φέρει στο Ν-

άκρο της τον επίτοπο ΗΑ. Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα ΗΕΚ 293Τ επιµολύνθηκαν 

παροδικά µε τον φορέα έκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης ΗΑ-Pin1. Στο 
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ανοσοαποτύπωµα της Εικόνας 19, µπορούµε να παρατηρήσουµε την έκφραση της 

ΗΑ-Pin1.  

 
Εικόνα 19: Ανίχνευση της έκφρασης της ισοµεράσης Pin1.  
Κύτταρα ΗΕΚ 293Τ επιµολύνθηκαν παροδικά µε  τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης της 
πρωτεΐνης ΗΑ-Pin1 σε ποσότητα 10 µg όπως υποδεικνύεται στο πάνω µέρος των 
ανοσοαποτυπωµάτων. Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα (Whole Cell Extract, WCE) ελέγχθηκαν 
µε SDS/PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 10.5% και ακολούθησε 
µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Χρησιµοποιήθηκε ως πρώτο 
αντίσωµα το α-ΗΑ (mouse) (1:2000) και ως δεύτερο αντίσωµα το α-mouse-HRP (1:15000). 
Τέλος, χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ECL. 
 
 Επίδραση του Pin1 στη µεταγραφική δραστικότητα του HNF4. 
 Εφόσον ελέγξαµε την έκφραση της ισοµεράσης Pin1 σε κύτταρα θηλαστικών, 

ακολούθησαν πειράµατα για τον έλεγχο της επίδρασή της σε ορµονικούς πυρηνικούς 

υποδοχείς. Αρχικά ελέγχθηκε η επίδρασή της στον ορµονικό πυρηνικό υποδοχέα 

HNF4 µέσου της επίδρασής του στον υποκινητή της απολιποπρωτεΐνης CIII. 

 Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά µε το 

πλασµίδιο αναφοράς apoCIII -890 -luc παρουσία του HNF4, απουσία και παρουσία 

της ισοµεράσης Pin1. Το ίδιο ακριβώς πείραµα επαναλήφθηκε και στην κυτταρική 

σειρά HEK-293T, έτσι ώστε να ελέγξουµε αν το φαινόµενο που παρατηρούµε είναι 

ιστοειδικό ή όχι. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 20 η ισοµεράση Pin1 προκαλεί 

καταστολή της έκφρασης του υποκινητή της apoCIII µέσω του υποδοχέα HNF4. 

Επίσης, η ισοµεράση δεν φαίνεται να επιδρά στην µεταγραφική έκφραση του 

υποκινητή της apoCIII στη ηπατική κυτταρική σειρά 
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Α 

Β 

Εικόνα 20: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ενεργότητα της HNF4 
πρωτεΐνης, µέσω της δράσης του στον υποκινητή της apoCIII. Α) Κύτταρα HepG2 
επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς apoCIII-890 -Luc (2 µg) και τον 
πλασµιδιακό φορέα pMT2-HNF4 (1 µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή 
απουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg), όπως υποδεικνύεται 
στο γράφηµα. Η % δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή 
ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την 
δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 
µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. Β) Αναλόγως 
πραγµατοποιήθηκε το πείραµα που παρουσιάστηκε προηγουµένως στη κυτταρική σειρά 
KEH-293T. 
 

Επίδραση του Pin1 στη µεταγραφική δραστικότητα του RXRα. 
 Στη συνέχεια θελήσαµε να ελέγξουµε την δράση της ισοµεράσης Pin1 στον 

ορµονικό πυρηνικό υποδοχέα RXRα. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια δύο 

υποκινητών λιποπρωτεϊνών οι οποίοι είναι γνωστό πως ενεργοποιούνται µέσω του 

RXRα, της apoAII και της apoCII (1). Ο υποκινητής της apoAII φέρει στο ρυθµιστικό 

στοιχείο ΑΒ ένα HRE που έχει ικανότητα πρόσδεσης του ετεροδιµερούς RXRα/T3Rβ, 

ενώ ο υποκινητής της apoCII έχει ικανότητα πρόσδεσης του ίδιο ετεροδιµερούς στο 

στοιχείο C.     

  Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα ΗΕΚ-293Τ επιµολύνθηκαν παροδικά µε το 

πλασµίδιο αναφοράς apoΑII-911 -luc παρουσία των ορµονικών πυρηνικών 

υποδοχέων RXRα και T3R, απουσία και παρουσία της ισοµεράσης Pin1 (Εικόνα 21). 
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Για την µεταγραφική ενεργοποίηση του ετεροδιµερούς RXRα/T3R χρησιµοποιήθηκε 

το all trans ρετινοϊκό οξύ (all trans RA) (αποτελεί συνδέτη του T3R και ενεργοποιητή 

του συµπλόκου)   

 
Εικόνα 21: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ενεργότητα της RXRα 
πρωτεΐνης, µέσω της δράσης της στον υποκινητή της apoΑII. Κύτταρα ΗΕΚ-293Τ 
επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς apoΑII-911 -luc (2 µg) και τους 
πλασµιδιακούς φορείς pMT2-RXRα (1 µg) και pMT2-T3Rβ (1 µg). Η επιµόλυνση 
πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή απουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης Pin1 
(1 µg), όπως υποδεικνύεται στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση του συµπλόκου 
RXRα/T3Rβ χρησιµοποιήθηκε το all trans RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση). Η % 
δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή ραβδογράµµατος. Η 
κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την δοκιµασία της β-
γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 µg), µε τον 
οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 

 Από τα αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε, καταρχήν, πως τόσο το 

Pin1 όσο και το ετεροδιµερές RXRα/T3R, έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίηση του 

υποκινητή της apoAII (στήλη 2 και 3), ενώ η κοινή παρουσία Pin1 και RXRα/T3R, 

έχει σαν αποτέλεσµα την καταστολή του υποκινητή. Προφανώς, λοιπόν, η 

ενεργοποίηση του υποκινητή της apoAII από την Pin1 γίνεται µέσω άλλων 

µεταγραφικών παραγόντων και όχι µέσω RXRα/T3R. Αν και στη στήλη 5 δεν 

παρατηρούµε κάποια αλλαγή (όπως θα περιµέναµε) στη δραστικότητα του 

RXRα/T3R παρουσία του συνδέτη του all trans RA, η λιγάση Pin1 συνεχίζει να 

καταστέλλει τη µεταγραφική ενεργότητα του συµπλόκου RXRα/T3R (στήλη 6). 

 Στη συνέχεια θελήσαµε να ελέγξουµε την δράση της Pin1 πάνω στο 

οµοδιµερές RXRα/RXRα. Για τον σκοπό αυτό κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν 

παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς apoCII-550 HCR1 -luc παρουσία του RXRα, 

απουσία και παρουσία της ισοµεράσης Pin1 (Εικόνα 22). Για την µεταγραφική 
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ενεργοποίηση του οµοδιµερούς RXRα/RXRα χρησιµοποιήθηκε το 9-cis ρετινοϊκό 

οξύ (9-cis RA) (αποτελεί συνδέτη και ενεργοποιητή του RXRα). 

 
Εικόνα 22: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ενεργότητα της RXRα 
πρωτεΐνης, µέσω της δράσης της στον υποκινητή της apoCII. Κύτταρα HepG2 
επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς apoCII-550 HCR1 -luc (2 µg) και τον 
πλασµιδιακό φορέα pMT2-RXRα (1 µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή 
απουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg), όπως υποδεικνύεται 
στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση του συµπλόκου RXRα/RXRα χρησιµοποιήθηκε το 9-
cis RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση). Η % δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης 
δείχνεται υπό µορφή ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης 
έγινε µε την δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα 
pCMVβ-gal (1 µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 

 Από τα δεδοµένα που προκύπτουν, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως ούτε η 

ισοµεράση Pin1, αλλά ούτε και το ανενεργό οµοδιµερές του RXRα, µπορούν να 

ενεργοποιήσουν τον apoCII υποκινητή (στήλες 1-4). Αυτό που επίσης µπορούµε να 

παρατηρήσουµε είναι πως η Pin1 παρουσιάζει αρνητική επίδραση στην µεταγραφική 

ενεργότητα του ενεργοποιηµένου RXRα (στήλη 6).  

 Στη συνέχεια θελήσαµε να µελετήσουµε περαιτέρω την επίδραση της Pin1, 

τόσο στον RXRα, όσο και στον HNF4 χρησιµοποιώντας το σύστηµα Gal4. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε φορείς έκφρασης που φέρουν το DBD του Gal4 

(pBXG1) σε σύντηξη τόσο µε τον RXRα, όσο και µε τον HNF4. Για τον έλεγχο της 

επίδρασης της Pin1 πάνω στο Gal4-RXRα κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά 

µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc παρουσία του Gal4-RXRα, απουσία και 

παρουσία της ισοµεράσης Pin1 (Εικόνα 23). Ο συνθετικός υποκινητής pG5B-luc 
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φέρει 5 θέσεις πρόσδεσης για το DBD του Gal4. Για την µεταγραφική ενεργοποίηση 

του Gal4-RXRα χρησιµοποιήθηκε το 9-cis ρετινοϊκό οξύ (9-cis RA). 

 
Εικόνα 23: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ενεργότητα της RXRα 
πρωτεΐνης. Κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc 
(2 µg) και τον πλασµιδιακό φορέα pBXG1-RXRα (1 µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε 
παρουσία ή απουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg), όπως 
υποδεικνύεται στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση του Gal4-RXRα χρησιµοποιήθηκε το 
9-cis RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση). Η % δραστικότητα του ενζύµου της 
λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας 
της επιµόλυνσης έγινε µε την δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον 
πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που 
αναλύθηκε. 
 

Από το παραπάνω πείραµα γίνεται, ακόµη µία φορά εµφανής η κατασταλτική δράση 

της ισοµεράσης Pin1 πάνω στον ορµονικό υποδοχέας RXRα (στήλη 5). 

 Επειδή, όµως, ο RXRα διαθέτει θέσεις φωσφορυλίωσης (µεταξύ των οποίων 

και µοτίβα Ser/Thr-Pro) τόσο στο Α/Β domain όσο και στο Ε domain, θελήσαµε να 

έχουµε µία εικόνα, σχετικά µε το ποιο είναι εκείνο το domain το οποίο επηρεάζεται 

από τη δράση της ισοµεράσης Pin1. Για τον σκοπό αυτό κύτταρα HepG2 

επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc παρουσία του Gal4-

RXRα (full length, FL) ή παρουσία Gal4-RXRα (D/E), απουσία και παρουσία της 

ισοµεράσης Pin1 (Εικόνα 24). Για την µεταγραφική ενεργοποίηση του Gal4-RXRα 

χρησιµοποιήθηκε το 9-cis ρετινοϊκό οξύ (9-cis RA).        
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Εικόνα 24: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ενεργότητα της RXRα 
πρωτεΐνης. Κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc 
(2 µg) και τους πλασµιδιακούς φορείς pBXG1-RXRα (D/E) (1 µg) και pBXG1-RXRα (FL) 
(1 µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή απουσία του πλασµιδιακού φορέα 
έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg), όπως υποδεικνύεται στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση 
του Gal4-RXRα-D/E και Gal4-RXRα-FL χρησιµοποιήθηκε το 9-cis RA (10-2M) (σε 
1/1000 αραίωση). Η % δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή 
ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την 
δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 
µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 
Και στην περίπτωση του Gal4-RXRα-D/E, όπως και στην περίπτωση του Gal4-

RXRα-FL που περιγράφηκε προηγουµένως, παρατηρείται µία αύξηση της 

µεταγραφικής του ενεργότητας παρουσία της Pin1, όταν λυπεί ο συνδέτης (στήλη 3). 

Επίσης διακρίνουµε µία τεράστια αύξηση στην ενεργότητα του Gal4-RXRα-D/E 

παρουσία του συνδέτη του (στήλη 4) η οποία όµως καταστέλλεται δραστικά 

παρουσία της Pin1 (στήλη 5), πράγµα το οποίο ισχύει και για τον Gal4-RXRα-FL 

(στήλη 7). Αυτό σηµαίνει πως ρόλο στην καταστολή του RXRα µέσω της λιγάσης 

Pin1, παίζουν σίγουρα µοτίβα φωσφορυλίωσης που εντοπίζονται domain D/E. 

 Τέλος, θελήσαµε να ελέγξουµε τη επίδραση ενός µεταλλάγµατος της Pin1 

στην µεταγραφική δραστικότητα του Gal4-RXRα. Η πρωτεΐνη Pin1-W34A φέρει µία 

µεταλλαγή στην Τρυπτοφάνη 34 η οποία είναι η µία εκ των δύο συντηρηµένων 

τρυπτοφανών στο WW domain της Pin1. Οι τρυπτοφάνες αυτές φαίνεται να παίζουν 

ρόλο στην αλληλεπίδραση της Pin1 µε τα υποστρώµατά της. Μεταλλαγή τους σε ένα 

αµινοξύ όπως η αλανίνη έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της ικανότητας 

αλληλεπίδρασης της Pin1 µε τα υποστρώµατα της και ανικανότητα ισοµερίωσής τους. 

Εποµένως, το µετάλλαγµα αυτό δεν µπορεί να προκαλέσει καµία αλλαγή στην 

δραστικότητα των υποστρωµάτων του. Για τον σκοπό αυτό κύτταρα HepG2 



  

57

επιµολύνθηκαν παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc παρουσία του Gal4-

RXRα, απουσία και παρουσία της ισοµεράσης Pin1 ή του µεταλλάγµατός της Pin1-

W34A (Εικόνα 25). Για την µεταγραφική ενεργοποίηση του Gal4-RXRα 

χρησιµοποιήθηκε το all trans ρετινοϊκό οξύ (all trans RA) (ενεργοποιεί επίσης τον 

RXRα, αλλά όχι τόσο ισχυρά όσο το 9-cis RA).                 

 

 

 
Εικόνα 25: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 και του µεταλλάγµατός της Pin1-W34A στη 
µεταγραφική ενεργότητα της RXRα πρωτεΐνης. Κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά 
µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc (2 µg) και τον πλασµιδιακό φορέα pBXG1-RXRα (1 
µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή απουσία των πλασµιδικών φορέων 
έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg) και του µεταλλάγµατός της Pin1-W34A, όπως 
υποδεικνύεται στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση του Gal4-RXRα χρησιµοποιήθηκε το 
all trans RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση). Η % δραστικότητα του ενζύµου της 
λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας 
της επιµόλυνσης έγινε µε την δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον 
πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που 
αναλύθηκε. 

 

Από τα δεδοµένα του πειράµατος προκύπτει πως η µεταλλαγή του Pin1 στη θέση 34 

από Τρυπτοφάνη (W) σε Αλανίνη (Α) το καθιστά ανενεργό. Φαίνεται καθαρά από τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν ότι τόσο απουσία, όσο και παρουσία συνδέτη του 

RXRα η µεταλλαγµένη µορφή της ισοµεράσης δεν παρουσιάζει καµία δραστικότητα 

πάνω στον RXRα (στήλες 4 και 6 αντίστοιχα). 

 Τα αντίστοιχα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του 

συστήµατος Gal4 για τον ορµονικό πυρηνικό υποδοχέα HNF4 δεν έδωσαν 
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αποτελέσµατα ανάλογα µε την αρχική παρατήρηση, για καταστολή του HNF4, µέσω 

της λιγάσης Pin1 (εικόνα 26). Για τον σκοπό αυτό κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν 

παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc παρουσία του Gal4-HNF4, απουσία 

και παρουσία της ισοµεράσης Pin1. 

 
Εικόνα 26: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 και του µεταλλάγµατός της Pin1-W34A στη 
µεταγραφική ενεργότητα της HNF4 πρωτεΐνης. Κύτταρα HepG2 επιµολύνθηκαν παροδικά 
µε το πλασµίδιο αναφοράς pG5B-luc (2 µg) και τον πλασµιδιακό φορέα pBXG1-HNF4 (1 
µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή απουσία του πλασµιδιακού φορέα 
έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg), όπως υποδεικνύεται στο γράφηµα. Για την ενεργοποίηση 
του Gal4-RXRα χρησιµοποιήθηκε το all trans RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση). Η % 
δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή ραβδογράµµατος. Η 
κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την δοκιµασία της β-
γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 µg), µε τον 
οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 

Επίδραση του Pin1 στη µεταγραφική ενεργοποίηση διαφόρων υποκινητών των 
απολιποπρωτεϊνών. 
 Στη συνέχεια θελήσαµε να δούµε ποια είναι η επίδραση της ισοµεράσης Pin1 

σε υποκινητές διαφόρων απολιποπρωτεϊνών. Για τον σκοπό αυτό κύτταρα ΗΕΚ-293Τ 

επιµολύνθηκαν παροδικά µε τα πλασµίδια αναφοράς apoAII-911 -luc, apoCIII-890 -

luc, apoCII-550 HCR1 -luc και apoE-700 –luc, απουσία και παρουσία αυξανόµενης 

συγκέντρωσης της ισοµεράσης Pin1 (Εικόνα 27).     
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Εικόνα 27: Επίδραση της ισοµεράσης Pin1 στη µεταγραφική ικανότητα υποκινητών 
των απολιποπρωτεϊνών. Κύτταρα ΗΕΚ-293Τ επιµολύνθηκαν παροδικά µε τα πλασµίδια 
αναφοράς pGL3basic-apoAII-911 -luc (2 µg), pGL3basic-apoCIII-890 –luc (2 µg), 
pGL3basic-apoCII-550 HCR1 –luc (2 µg) και pGL3basic-apoE-700 –luc (2 µg). Η 
επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε παρουσία ή απουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων του 
πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης Pin1 (1 µg και 2 µg), όπως υποδεικνύεται στο 
γράφηµα. Η % δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή 
ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την 
δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 
µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 

Από τα πειραµατικά δεδοµένα προκύπτει ότι οι υποκινητές των apoAII, apoCIII και 

apoCII δεν επηρεάζονται µεταγραφικά από µικρές συγκεντρώσεις τις ισοµεράσης 

Pin1 (στήλες 2, 5 και 8) . Αύξηση, όµως, της συγκέντρωσης της Pin1, έχει σαν 

αποτέλεσµα την µεταγραφική ενεργοποίηση των apoAII, apoCIII και apoCII 

υποκινητών (στήλες 3, 6 και 9). Ειδικότερα ο apoCIII φαίνεται να επηρεάζεται σε 

µεγάλο βαθµό από την παρουσία αυξηµένης συγκέντρωσης Pin1 (στήλη 6). Ο 

υποκινητής, όµως, που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρων είναι αυτό της apoE, 

ο οποίος φαίνεται να επηρεάζεται και από τις δύο συγκεντρώσεις της Pin1 και 

µάλιστα µε τρόπο ανάλογο της αύξησης της συγκέντρωσής της (στήλες 11 και 12). 
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Μέρος 3 ο: 
∆ηµιουργία υβριδικών µορίων των πυρηνικών υποδοχέων ορµονών 
HNF4 και RXRα µε το πεπτίδιο Bio, µε σκοπό την χρήση τους σε 
αντιδράσεις βιοτινυλίωσης in vivo. 
 
Ανίχνευση της βιοτινυλιωµένης Bio-HNF4 υβριδικής πρωτεΐνης κατά την 
παραγωγή της σε ευκαρυωτικά κύτταρα. 
 Η πρωτεΐνη HNF4 (455αα) αποτελεί µέλος της οικογένειας των ορµονικών 

πυρηνικών υποδοχέων. Ο HNF-4 παίζει σηµαντικό ρόλο στη µεταγραφική ρύθµιση, 

τόσο του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης CIII, όσο και της απολιποπρωτεΐνης ΑΙ του 

ανθρώπου. O HNF-4 αποτελεί θετικό ρυθµιστικό παράγοντα της µεταγραφικής 

ρύθµισης των δύο απολιποπρωτεϊνών τόσο στο ήπαρ, όσο και στο έντερο, όπου 

φυσιολογικά εκφράζονται οι δύο πρωτεΐνες. Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τις 

in vivo πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του HNF4 µε άλλους µεταγραφικούς 

παράγοντες, που απαιτούνται για την σωστή έκφραση των apoAI και apoCIII θα 

εκµεταλλευτούµε ένα σύγχρονο και ευαίσθητο σύστηµα µελέτης πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων που βασίζεται στην in vivo βιοτινυλίωση (de Boer et al., 2003). Το 

σύστηµα αυτό είναι πολύ πιο ειδικό και ευαίσθητο από το ευρέως χρησιµοποιούµενο 

σύστηµα συνκατακρήµνισης (co-Immunoprecipitation), λόγω της εξαιρετικά υψηλής 

συνάφειας και ειδικότητας της αλληλεπίδρασης της βιοτίνης µε τη στρεπταβιδίνη. Η 

βασική αρχή αυτής της τεχνικής παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικόνα 28. 

 
Εικόνα 28: Το σύστηµα της in vivo βιοτινυλίωσης. Βασική αρχή του συστήµατος in vivo 
βιοτινυλίωσης, που θα χρησιµοποιηθεί στην µελέτη των αλληλεπιδράσεων της Bio-HNF4 µε 
άλλες πρωτεΐνες. Η HNF4 βιοτινυλιώνεται από την βακτηριακή λιγάση BirA και µπορεί 
κατόπιν να προσδεθεί σε αγαρόζη επικαλυµµένη µε στρεπταβιδίνη. Οποιαδήποτε πρωτεΐνη 
αλληλεπιδρά µε την HNF4 συν-κατακρηµνίζεται µε την αγαρόζη στρεπταβιδίνη στην οποία 
έχει προσδεθεί η Bio-HNF4.  
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 Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε η κλωνοποίηση του HNF4 στον πλασµιδιακό 

φορέα pcDNA3, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρει στο Ν-τερµατικό άκρο της ένα 

πεπτίδιο 22 αµινοξέων που αποτελεί στόχο βιοτινυλίωσης από την λιγάση βιοτίνης 

BirA, η οποία είναι βακτηριακής προέλευσης (εικόνα 13). Η Bio-HNF4 

βιοτινυλιώνεται σε κύτταρα θηλαστικών όταν συνεκφράζεται στα κύτταρα αυτά η 

BirA. Η βιοτινυλίωση του HNF4 in vivo µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί 

χρησιµοποιώντας στρεπταβιδίνη συζευγµένη µε HRP. Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα 

COS-7 επιµολύνθηκαν παροδικά µε τον φορέα έκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης 

Bio-HNF4, απουσία, αλλά και παρουσία του φορέα έκφρασης της λιγάσης BirA. Στο 

ανοσοαποτύπωµα της Εικόνας 29, η πρωτεΐνη Bio-HNF4 γίνεται ορατή µόνο κατά 

την συνέκφραση της BirA, η οποία και την βιοτινυλιώνει (στήλη 2), ενώ δεν είναι 

ορατή κατά την απουσία της λιγάσης. Στη στήλη 3 ανιχνεύονται οι διάφορες 

ενδογενείς βιοτινυλιωµένες πρωτεΐνες των κυττάρων COS-7. 

 

 

 
Εικόνα 29: Χρήση του συστήµατος της in vivo βιοτινυλίωσης για την ανίχνευση της 
υβριδικής πρωτεΐνης Bio-HNF4.  
Κύτταρα COS-7 επιµολύνθηκαν παροδικά µε  τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης της 
πρωτεΐνης Bio-HNF4 σε ποσότητα 10 µg όπως υποδεικνύεται στο πάνω µέρος των 
ανοσοαποτυπωµάτων. Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε απουσία ή παρουσία του 
πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης BirA (10 µg) στους συνδυασµούς που 
υποδεικνύονται στο σχήµα. Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα (Whole Cell Extract, WCE) 
ελέγχθηκαν µε SDS/PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 10.5% και 
ακολούθησε µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Χρησιµοποιήθηκε 
HRP-συζευγµένη στρεπταβιδίνη (Strep-HRP) που προσδένεται στην Bio-HNF4 (1:5000). 
Τέλος, χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ECL. Strep.:στρεπταβιδίνη.  
 
 
Λειτουργική ανάλυση της επίδρασης της βιοτινυλίωσης στην µεταγραφική 
δραστικότητα της πρωτεΐνης HNF4. 
 Εφόσον, λοιπόν ελέγξαµε την έκφραση και την βιοτινυλίωση της υβριδικής 

πρωτεΐνη HNF4-Bio, έπρεπε να προχωρήσουµε και στον έλεγχο της µεταγραφικής 
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της δραστικότητας. Αυτό έγινε έτσι ώστε να είµαστε βέβαιοι πως η πρωτεΐνη µας 

είναι λειτουργική και πως η µεταγραφική της δραστικότητα δεν επηρεάζεται από την 

βιοτινυλίωση.  

  Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα COS-7 επιµολύνθηκαν παροδικά µε το 

πλασµίδιο αναφοράς apoCIII -890 -luc παρουσία της Bio-HNF4 ή του HNF4, 

απουσία και παρουσία της BirA. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 30 η Bio-HNF4 

προκάλεσε ισχυρή µεταγραφική ενεργοποίηση στον υποκινητή της apoCIII (στήλη 2) 

η οποία επηρεάστηκε κατά ένα ποσοστό από την συνέκφραση της BirA και συνεπώς 

την βιοτινυλίωση της πρωτεΐνης (στήλη 3). Παρόλα αυτά, το Bio πεπτίδιο που έχει 

συζευχθεί στο Ν-τερµατικό άκρο της HNF4, δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη 

µεταγραφική δραστικότητα της πρωτεΐνης εφόσον τα επίπεδα ενεργότητάς της 

συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλά (στήλη 4). 

 
Εικόνα 30: In vivo βιοτινυλίωση και ανάλυση της επίδρασης της βιοτινυλίωσης στην 
µεταγραφική δραστικότητα της HNF4 πρωτεΐνης. Κύτταρα COS-7 επιµολύνθηκαν 
παροδικά µε το πλασµίδιο αναφοράς apoCIII-890 -Luc (2 µg) και τον πλασµιδιακό φορέα 
pcDNA3-Bio-HNF4 ή pMT2-HNF4 (1 µg). Η επιµόλυνση πραγµατοποιήθηκε απουσία ή 
παρουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης BirA (1 µg), όπως υποδεικνύεται 
στο γράφηµα. Η % δραστικότητα του ενζύµου της λουσιφεράσης δείχνεται υπό µορφή 
ραβδογράµµατος. Η κανονικοποίηση της ποικιλότητας της επιµόλυνσης έγινε µε την 
δοκιµασία της β-γαλακτοσιδάσης που εκφράζεται από τον πλασµιδιακό φορέα pCMVβ-gal (1 
µg), µε τον οποίο επιµολύνθηκε κάθε δείγµα που αναλύθηκε. 
 
 Παρατηρώντας, λοιπόν, πως η µεταγραφική ικανότητα του HNF4 δεν 

επηρεάζεται δραστικά από την βιοτινυλίωσή του, είµαστε σε θέση να 

χρησιµοποιήσουµε, µελλοντικά την υβριδική αυτή πρωτεΐνη για να ανιχνεύσουµε 

πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του HNF4 µε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες που 



  

63

παίζουν ρόλο στην µεταγραφική ρύθµιση των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών του 

ανθρώπου. Η υβριδική αυτή πρωτεΐνη µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για 

πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης εξαιτίας της εύκολης αποµόνωσής της 

µε τη βοήθεια των σφαιριδίων στρεπταβιδίνης.  

 

Ανίχνευση της βιοτινυλιωµένης Bio-RXRα υβριδικής πρωτεΐνης κατά την 
παραγωγή της σε ευκαρυωτικά κύτταρα. 
 Εκτός από τον HNF4, ένας ακόµη ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας που παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη σωστή µεταγραφική ρύθµιση των απολιποπρωτεϊνών είναι και ο 

RXRα (462αα). Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τις in vivo πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις του RXRα µε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες, που απαιτούνται 

για την σωστή έκφραση των απολιποπρωτεϊνών, θελήσαµε να εκµεταλλευτούµε και 

πάλι το σύστηµα που βασίζεται στην in vivo βιοτινυλίωση. Αρχικά, 

πραγµατοποιήθηκε η κλωνοποίηση του RXRα στον πλασµιδιακό φορέα pcDNA3, µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρει στο Ν-τερµατικό άκρο του ένα πεπτίδιο 22 αµινοξέων 

που αποτελεί στόχο βιοτινυλίωσης από την λιγάση βιοτίνης BirA, η οποία είναι 

βακτηριακής προέλευσης. Η Bio-RXRα βιοτινυλιώνεται σε κύτταρα θηλαστικών 

όταν συνεκφράζεται στα κύτταρα αυτά η BirA. Η βιοτινυλίωση του RXRα in vivo 

µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί χρησιµοποιώντας στρεπταβιδίνη συζευγµένη µε HRP.  

 Για τον σκοπό αυτό, κύτταρα ΗΕΚ-293Τ επιµολύνθηκαν παροδικά µε τον 

φορέα έκφρασης του πεπτιδίου Bio ή τον φορέα έκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης 

Bio-RXRα, απουσία, αλλά και παρουσία του φορέα έκφρασης της λιγάσης BirA. 

Επίσης χρησιµοποιήθηκε και ο συνδέτης του RXRα, 9-cis RA για να παρατηρήσουµε 

πιθανή επίδραση στη βιοτινυλίωση του Bio-RXRα. Στο ανοσοαποτύπωµα της 

Εικόνας 31, η πρωτεΐνη Bio-RXRα γίνεται ορατή µόνο κατά την συνέκφραση της 

BirA, η οποία και την βιοτινυλιώνει (στήλες 4 και 6), ενώ δεν είναι ορατή κατά την 

απουσία της λιγάσης. Επίσης η παρουσία του συνδέτη δεν φαίνεται να επιδρά 

αρνητικά στην βιοτινυλίωση του Bio-RXRα (στήλη 6). Επίσης σε όλες τις στήλες 

ανιχνεύονται, µέσω της στρεπταβιδίνης-HRP, οι διάφορες ενδογενείς πρωτεΐνες των 

ΗΕΚ-293Τ οι οποίες, είναι βιοτινυλιωµένες. 
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Εικόνα 31: Χρήση του συστήµατος της in vivo βιοτινυλίωσης για την ανίχνευση της 
υβριδικής πρωτεΐνης Bio-RXRα.  
Κύτταρα ΗΕΚ-293 επιµολύνθηκαν παροδικά µε τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης του 
πεπτιδίου Bio (10 µg) ή  τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης της πρωτεΐνης Bio-RXRα (10 µg) 
όπως υποδεικνύεται στο πάνω µέρος των ανοσοαποτυπωµάτων. Η επιµόλυνση 
πραγµατοποιήθηκε απουσία ή παρουσία του πλασµιδιακού φορέα έκφρασης της λιγάσης 
BirA (10 µg) στους συνδυασµούς που υποδεικνύονται στο σχήµα. Επίσης χρησιµοποιήθηκε 
και ο συνδέτης της RXRα, το 9-cis RA (10-2M) (σε 1/1000 αραίωση) µε τον τρόπο που 
φαίνεται στην εικόνα.  Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα (Whole Cell Extract, WCE) ελέγχθηκαν 
µε SDS/PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 10.5% και ακολούθησε 
µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Χρησιµοποιήθηκε HRP-συζευγµένη 
στρεπταβιδίνη (Strep-HRP) που προσδένεται στην Bio-RXRα (1:5000). Τέλος, 
χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ECL. Strep.:στρεπταβιδίνη.  
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Συζήτηση 
 
Ο ορµονικός πυρηνικός υποδοχέας HNF4 προσδένεται in vivo στους 
υποκινητές των απολιποπρωτεϊνών ΑΙ και CIII. 
 Γνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο του HNF4 στην ρύθµιση και στη σωστή 

έκφραση των γονιδίων apoAI και apoCIII καθώς και την παρουσία των HREs, 

ικανών να προσδέσουν HNF4, στις ρυθµιστικές περιοχές των υποκινητών και του 

κοινού ενισχυτή των 2 γονιδίων, θελήσαµε να ελέγξουµε την in vivo παρουσία του 

HNF4 στις περιοχές αυτές. Με την χρήση της τεχνικής της ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης, µπορέσαµε και διαπιστώσαµε πως σε καλλιέργεια ηπατικών κυττάρων 

(HepG2 κύτταρα), όπου φυσιολογικά εκφράζονται και τα 2 γονίδια, ο HNF4 είναι 

συνεχώς προσδεδεµένος τόσο στον υποκινητή της apoCIII όσο και στον υποκινητή 

της apoAI (εικόνες 17Β και 17C). 

 ∆εν βρέθηκε, όµως, να ισχύει κάτι ανάλογο για την περιοχή του κοινού 

ενισχυτή που έχει την ικανότητα να προσδένει HNF4 (εικόνα 17D). Φαίνεται, λοιπόν, 

πως in vivo σε ηπατικά κύτταρα ο HNF4 δεν προσδένεται στο HRE του ενισχυτή. 

Παρόλα αυτά, γνωρίζουµε πως η παρουσία του HRE στον ενισχυτή είναι υψίστης 

σηµασίας, για την σωστή έκφραση των 2 γονιδίων στο ήπαρ και στο έντερο. 

Μεταλλαγές στο HRE του κοινού ενισχυτή, εξαφανίζουν την έκφραση των apoA-

I/apoCIII στο έντερο, ενώ στο ήπαρ η έκφραση της apoA-I µειώνεται στο 15-20% (σε 

σχέση µε το αγρίου τύπου) και της apoCIII στο 1-2% (σε σχέση µε το αγρίου τύπου) 

(1). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι στο στοιχείο HRE του κοινού ενισχυτή των 

γονιδίων ΑΙ και CIII προσδένονται, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, άλλοι 

πυρηνικοί υποδοχείς ορµονών. Προηγούµενες, in vitro, µελέτες του εργαστηρίου µας 

έδειξαν ότι τέτοιοι πυρηνικοί υποδοχείς µπορεί να είναι οµοδιµερή του RXR και 

ετεροδιµερή του RXR µε τους RAR, T3Rβ και PPAR καθώς και οι ορφανοί 

υποδοχείς ARP-1 και EAR-3 (19).   

 Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να ελεγχθεί σε επόµενα πειράµατα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης είναι, το ποιος από τους υπόλοιπους ορµονικούς 

υποδοχείς που έχουν την ικανότητα πρόσδεσης στο HRE του κοινού ενισχυτή, είναι 

αυτό που προσδένεται in vivo στο ρυθµιστικό αυτό στοιχείο και ποια η φυσιολογική 

του δράση στη ρύθµιση της έκφρασης των 2 γονιδίων. 

 Με παρόµοιες αναλύσεις σκοπεύουµε να µελετήσουµε την πρόσδεση, κάτω 

από in vivo συνθήκες, των µεταγραφικών παραγόντων που προσδένονται στα 
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υπόλοιπα ρυθµιστικά στοιχεία του υποκινητή apoAI, του υποκινητή της apoCIII και 

του κοινού ενισχυτή των δύο γονιδίων.   

 

Η ισοµεράση Pin1 καταστέλλει τη δράση του RXRα. 
  Γνωρίζοντας πως βασικοί ρυθµιστικοί παράγοντες της έκφρασης των apoA-

I/apoCIII γονιδίων, όπως ο HNF4 και ο RXRα φέρουν µοτίβα φωσφορυλίωσης 

Ser/Thr-Pro και αποτελούν στόχους διαφόρων κινασών εξαρτώµενων από προλίνη, 

θελήσαµε να ελέγξουµε πιθανή επίδραση της πρωτεΐνης Pin1 πάνω στους 2 αυτούς 

πυρηνικούς υποδοχείς. Η Pin1 έχει ικανότητα ισοµερίωσης µοτίβων pSer/Thr-Pro, µε 

αποτέλεσµα την αλλαγή της διαµόρφωσής τους και την ρύθµιση της ενεργότητας των 

υποστρωµάτων της. 

 Από πειράµατα έκφρασης που πραγµατοποιήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες 

φάνηκε πως η Pin1 καταστέλλει την ενεργοποιητική δράση του HNF4, κατά την 

έκφραση γονιδίου αναφοράς που φέρει τον υποκινητή της apoCIII (εικόνα 20). 

Παρόλα αυτά, όταν χρησιµοποιήθηκε, για τον ίδιο σκοπό το σύστηµα Gal4, η Pin1 

φάνηκε να µην έχει καµία απολύτως επίδραση στην ενεργότητα της χιµαιρικής 

πρωτεΐνης Gal4-HNF4 (εικόνα 26). Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι η Pin1 

πιθανόν να αλλάζει την διαµόρφωση του HNF4 και να επηρεάζει έτσι την φυσική και 

λειτουργική αλληλεπίδρασή του µε άλλες πρωτεΐνες που προσδένονται στον 

υποκινητή ή/και στον ενισχυτή της apoCIII, όπως π.χ. ο παράγοντας Sp1. Κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει στην περίπτωση της Gal4-HNF4 πρωτεΐνης η οποία έχει την ικανότητα 

µεταγραφικής ενεργοποίησης απουσία βοηθητικών παραγόντων.  

 Ανάλογα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν και για τον RXRα. Και στη 

περίπτωση αυτή η Pin1 φαίνεται να καταστέλλει την δράση του RXRα κατά την 

ενεργοποίηση υποκινητών όπως ο apoΑII και ο apoCII (εικόνες 20 και 21). Και στη 

περίπτωση χρήσης του συστήµατος Gal4, η Pin1 εξακολουθεί να καταστέλλει την 

µεταγραφική δράση του RXRα (εικόνα 22). Θέλοντας να εντοπίσουµε ποια από τις 

δύο περιοχές του RXRα που φέρουν µοτίβα Ser/Thr-Pro (Α/Β και Ε), ρυθµίζει η 

ισοµερίωση µέσω Pin1, χρησιµοποιήθηκε  η ελλειµµατική µορφή του RXRα, RXRα-

DE (δεν φέρει το A/B domain). Από τα δεδοµένα µας προέκυψε πως η µορφή αυτή 

είναι ιδιαίτερα δραστική και πως η ισοµεράση Pin1 καταστέλλει δραστικά την 

ενεργότητα αυτή (εικόνα 23) (πιθανότατα αναγνωρίζοντας το µοτίβο pSer/Thr-Pro 

που φωσφορυλιώνεται από την JNK κινάση-εξαρτώµενη από προλίνη (εικόνα 18) ). 

Όλα τα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός πως η παρουσία της 
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µεταλλαγή W34A στην Pin1, που καθιστά το ένζυµο ανενεργό, δεν έχει καµία 

επίδραση στην ικανότητα µεταγραφής του RXRα (εικόνα 25). Μένει, λοιπόν, να 

ελέγξουµε αν η Pin1 δρα κατασταλτικά στον RXRα και µέσω του A/B domain, το 

ποια ακριβώς είναι τα pSer/Thr-Pro µοτίβα που ισοµεριώνει καθώς και ποιες είναι οι 

κινάσες που είναι υπεύθυνες για την φωσφορυλίωσή τους.  

 Η αρνητική επίδραση της Pin1 στην ενεργότητα των µεταγραφικών 

παραγόντων HNF4 και RXRα µας οδήγησε να διερευνήσουµε τον πιθανό ρόλο της 

Pin1 στη ρύθµιση των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών ΑΙΙ, CII, CIII και apoE. Σε 

πειράµατα παροδικών επιµολύνσεων κυττάρων HepG2 µε τους υποκινητές των 

ανωτέρων γονιδίων, απουσία και παρουσία Pin1, βρήκαµε ότι η Pin1 έχει µικρή 

θετική επίδραση στους υποκινητές των γονιδίων apoAII και apoCII και σηµαντική 

θετική επίδραση στους υποκινητές των γονιδίων apoΕ και apoCIIΙ. Μόνο στην 

περίπτωση της apoΕ, η επίδραση της Pin1 συνέβη κατά έναν δοσοεξαρτόµενο τρόπο. 

Ενδιαφέρων αποτελεί το εύρηµα ότι η απενεργοποίηση του γονιδίου της Pin1 στους 

ποντικούς οδηγεί σε επιλεκτική καταστροφή κυττάρων του εγκεφάλου και σε νόσο 

του Alzheimer (70). Επιδηµιολογικά δεδοµένα επίσης έχουν συσχετίσει την apoE4 µε 

την νόσο του Alzheimer (AD). Συνεπώς, διαταραχές στην έκφραση της apoΕ στα 

κύτταρα του εγκεφάλου, οι οποίες θα µπορούσαν να προκληθούν από 

απενεργοποίηση ή µεταλλάξεις στο γονίδιο της Pin1, είναι πιθανόν να συµβάλλουν 

στην παθογέννεση της νόσου AD. Αυτό θα µπορούσε να µελετηθεί µε αναλύσεις των 

επιπέδων της apoΕ στα ζώα µε Pin1 (-/-) γενότυπο. Αυξηµένα επίπεδα Pin1 έχουν 

βρεθεί επίσης σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου (69). Τα ευρήµατά µας όσον αφορά 

την αρνητική δράση της Pin1 σε δύο µέλη των πυρηνικών υποδοχέων (HNF4 και 

RXRα) προτείνουν ότι η αύξηση της Pin1 θα µπορούσε να επηρεάσει την ενεργότητα 

και άλλων µελών της υπεροικογένειας των πυρηνικών υποδοχέων, τα οποία 

ρυθµίζονται µέσω φωσφορυλίωσης από κινάσες σερίνης-θρεονίνης οι οποίες 

στοχεύουν σε µοτίβα Ser/Thr-Pro (π.χ. ΜΑΡ κινάσες). Η απενεργοποίηση των 

πυρηνικών υποδοχέων θα µπορούσε να αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που 

συµβάλει στην καρκινογένεση.  
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