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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Η επίκτητη έλλειψη διακριτών ενδιάμεσων περιοχών του μακρού βραχίονα 
του χρωμοσώματος 5 αποτελεί μία από τις συχνότερες κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
που απαντώνται στους ασθενείς με προλευχαιμικές και λευχαιμικές διαταραχές. Ένας 
μεγάλος αριθμός γονιδίων που κωδικοποιούν αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες, 
υποδοχείς αυξητικών παραγόντων ή άλλα ρυθμιστικά μόρια, έχει χαρτογραφηθεί 
στην περιοχή 5q23-31, η οποία συχνά εξαλείφεται στους ασθενείς με 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Η συγκέντρωση μίας ποικιλίας γονιδίων που 
εμπλέκονται στην αιμοποίηση και στην κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση 
γενικότερα, οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες σχετικά με το ρόλο της περιοχής στην 
παθογένεση των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων. Ωστόσο, οι μακροχρόνιες 
προσπάθειες δεν αποκάλυψαν κανένα γονίδιο υπεύθυνο για τα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα και την εξέλιξή τους σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. 
 Ανεξάρτητες κυτταρογενετικές μελέτες δειγμάτων πληροφοριακών ασθενών 
υπέδειξαν την ύπαρξη μικρότερων δυνητικά “κρίσιμων” υποπεριοχών εντός της 
“κρίσιμης” περιοχής 5q23-31. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η δημιουργία 
ενός φυσικού και μεταγραφικού αιμοποιητικού χάρτη της μίας από τις “κρίσιμες” 
υποπεριοχές της 5q23-31 και η ανίχνευση νέων γονιδίων που σχετίζονται με τη 
φυσιολογική αιμοποίηση και δυνητικά με τη λευχαιμογένεση.  

Με βάση τoν ανωτέρω σκοπό, αρχικά κατασκευάστηκε ο φυσικός χάρτης της 
μίας από τις “κρίσιμες” υποπεριοχές που περιλαμβάνει τα γονίδια της ιντερλευκίνης-3 
(IL-3), του αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF), του 
παράγοντα που ρυθμίζει τα γονίδια των ιντερφερονών τύπου 1 (IRF1) και του ειδικού 
μεταγραφικού παράγοντα των Τ-λεμφοκυττάρων 1 (TCF-1). Συγκεκριμένα, η 
μοριακή σάρωση κλώνων YACs των βιβλιοθηκών CEPH και ICI και κλώνων PΑCs 
της βιβλιοθήκης RPCI1 με την εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(PCR), οδήγησε στην ανίχνευση γενωμικών κλώνων που χαρακτηρίστηκαν 
περαιτέρω με τη χαρτογράφηση STSs και την εφαρμογή της Alu-PCR. Η σειρά των 
αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων (contig) που προέκυψε εκτείνεται σε μία περιοχή 
περίπου 3 Mb.  
 Προκειμένου να κατασκευαστεί ο μεταγραφικός χάρτης της υπό εξέταση 
περιοχής, επιλέχθηκαν γνωστά γονίδια και εκφραζόμενες αλληλουχίες ESTs που 
προέρχονταν από αιμοποιητικούς ιστούς. Η ανάλυση των κλώνων YACs σε 
συνδυασμό με τη συγκριτική μελέτη του γονιδιώματος του ανθρώπου και του 
ποντικού in silico, οδήγησε σε ένα πλήρη αιμοποιητικό χάρτη της περιοχής που 
παρουσιάζει αξιόλογη συγγραμμικότητα με τις περιοχές 11B1.3, 18D3 και 13B1 του 
ποντικού. 
 Αφού πιστοποιήθηκε η έκφραση των επιλεγμένων ESTs στο μυελό των 
οστών, ακολούθησε η επέκταση της αλληλουχίας τους με την εφαρμογή της RACE-
PCR σε βιβλιοθήκες cDNA μυελού των οστών και εμβρυϊκού ήπατος και 
προσδιορισμός της αλληλουχίας των αντίστοιχων κλώνων cDNA I.M.A.G.E. 
Επιπλέον, με την εφαρμογή του συνόλου των υπολογιστικών προγραμμάτων ΝΙΧ, 
αναλύθηκαν τρεις γενωμικοί κλώνοι Ρ1 (AC005221, AC004507, AC006077) ως προς 
την παρουσία δυνητικών εξωνίων και γονιδίων. Ορισμένα δυνητικά εξώνια 
επεκτάθηκαν με την εφαρμογή της RACE-PCR σε βιβλιοθήκες cDNA των 
λευκοκυττάρων και της καρδιάς. Ακολούθησε ανάλυση της έκφρασης των 
αλληλουχιών που προέκυψαν, με PCR σε μία σειρά βιβλιοθηκών cDNA και ανάλυση 
τύπου Νorthern.    
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 Η ανάλυση του γενωμικού κλώνου AC006077 οδήγησε στην απομόνωση του 
γονιδίου μίας δισουλφιδικής ισομεράσης (C5orf14) από τις βιβλιοθήκες cDNA των 
λευκοκυττάρων και του μυελού των οστών. Η έκφραση του γονιδίου ανιχνεύτηκε 
επιπλέον στον πλακούντα, στo πάγκρεας, στο ήπαρ, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, 
στον πνεύμονα, στoν νεφρό, στον σκελετικό μυ, στο λεπτό και στο παχύ έντερο, στον 
σπλήνα, στον θύμο αδένα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το παρακείμενο τελομερικό 
γονίδιο ενός συμπαράγοντα διμερισμού του HNF-1α (PCBD2) εκφράζεται στα 
λευκοκύτταρα και το μυελό των οστών. 
 Το επιστέγασμα της παρούσας μελέτης ήταν η ανακάλυψη ενός νέου 
κεντρομερικού γονιδίου του κλώνου AC006077 από τις βιβλιοθήκες cDNA της 
καρδιάς και των λευκοκυττάρων. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της κλασικής και της 
RACE-PCR είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση δύο εναλλακτικών μεταγράφων. Το 
μετάγραφο FLJ37562 περιλαμβάνει δύο εξώνια και κωδικοποιεί μία υποθετική 
πρωτεΐνη 188 αμινοξέων, ενώ το AJ437658 περιλαμβάνει τρία εξώνια και 
κωδικοποιεί μία υποθετική πρωτεΐνη 155 αμινοξέων. Οι δύο ισομορφικές πρωτεΐνες 
διαφέρουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Η ανάλυση της έκφρασης του γονιδίου 
έδειξε ότι ανιχνεύεται επιπλέον στο μυελό των οστών, στον σκελετικό μυ, στο ήπαρ, 
στον πλακούντα και στον νεφρό. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την απομόνωση του 
ομόλογου γονιδίου του ποντικού από βιβλιοθήκη cDNA εμβρύου 17 ημερών. Το 
μετάγραφο AJ492504 του ποντικού επίσης περιλαμβάνει δύο εξώνια και κωδικοποιεί 
μία υποθετική πρωτεΐνη 188 αμινοξέων. Με ανάλυση τύπου Νorthern ανιχνεύτηκε η 
έκφρασή του στην καρδιά, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο, στον νεφρό, στον όρχι, στον 
σπλήνα και στον πνεύμονα. 
 Το νέο γονίδιο παρουσιάζει αξιοσημείωτη ομοιότητα στο επίπεδο του mRNA 
και των κωδικοποιούμενων πρωτεϊνών με πολλά είδη θηλαστικών, αλλά και με το 
κοτόπουλο, αμφίβια και ιχθείς. Οι δύο ισομορφικές πρωτεΐνες του ανθρώπου και η 
ομόλογη του ποντικού διαθέτουν σήμα πυρηνικής εντόπισης. Διαθέτουν ενδιάμεσα 
τμήματα που παρουσιάζουν μέτρια ομοιότητα με δομικά και λειτουργικά μόρια πλέον 
εξελιγμένων αλλά και κατώτερων οργανισμών. Το γεγονός ότι το γονίδιο εκφράζεται 
ήδη από τα αρχικά στάδια της οντογένεσης του ποντικού και η έκφρασή του 
διατηρείται σε πληθώρα οργάνων κατά την ενήλικη ζωή, υποδεικνύει ότι παίζει 
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
δεδομένα της παρούσας διατριβής προσφέρουν τη δυνατότητα για περαιτέρω μελέτες 
με στόχο την ανάδειξη του λειτουργικού ρόλου των γονιδίων αυτών, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής 5q23-31, στη φυσιολογική αιμοποίηση και τη λευχαιμογένεση.                   
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SUMMARY 
 

Acquired interstitial loss of distinct regions of the long arm of human 
chromosome 5 (5q-) represents one of the most frequent cytogenetic abnormalities 
associated with preleukemic and leukemic disorders. An exceptional number of 
important genes that code for hematopoietic growth factors, receptors or other 
regulatory molecules have been assigned to the region 5q23-31, which is frequently 
deleted in patients with myelodysplastic syndromes (MDS). The clustering of all these 
genes regulating hematopoiesis, cell growth and differentiation within this region has 
attracted extensive research on the involvement of this region in the pathogenesis of 
myelodysplastic syndromes. Despite years of mapping and definition of minimally 
deleted chromosomal regions on chromosome 5, no gene has been strongly associated 
with myelodysplastic syndromes and their evolution to acute leukemia. 

Independent studies based on series of informative patients, have identified 
several putative ‘critical subregions’ within the ‘critical region’ 5q23-31. The major 
aim of this thesis was the generation of a physical and transcript hematopoietic map of 
one of these ‘critical subregions’ within 5q23-31 and the identification of novel genes 
involved in normal hematopoiesis and putatively leukemogenesis.  

As a first step towards the elucidation of the role of this region in normal 
hematopoiesis and in leukemogenesis, in the present study we constructed a physical 
map of one of these ‘critical subregions’ encompassing the interleukin-3 (IL-3), 
granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), interferon regulatory 
factor 1 (IRF1) and Τ-cell specific transcription factor 1 (TCF-1) genes. Extensive 
PCR screening of the CEPH and ICI YAC libraries as well as the RPCI1 PAC library, 
resulted in the isolation of a set of genomic clones that have been further 
characterized by STS mapping and Alu-PCR fingerprinting. The constructed contig 
encompasses a region of approximately 3 Mb.  

In order to develop a transcript map of this subregion, known genes and 
expressed sequence tags (ESTs) were selected on the basis of their origin from 
hematopoietic tissues. YAC contig clones analysis along with in silico comparative 
searches of human and mouse genomes, resulted in a complete hematopoietic 
transcript map of this subregion which shares substantial synteny with mouse 11B1.3, 
18D3 and 13B1. 

Selected ESTs expression in bone marrow was documented by PCR. 
Subsequently, ESTs and I.M.A.G.E. cDNA clones were analysed by RACE-PCR on 
bone marrow, fetal liver cDNA libraries and sequencing. Moreover, we employed the 
NIX combination of database programs to identify putative exons and gene models of 
three P1 clones (AC005221, AC004507, AC006077). Several predicted exons have 
been extended by RACE-PCR on leukocyte and heart cDNA libraries, followed by 
expression profile analysis using PCR on a multiple tissue cDNA panel and Northern 
blot analysis. 

Genomic clone AC006077 analysis led to the isolation of a disulfide 
isomerase gene (C5orf14) from leukocyte and bone marrow cDNA libraries. 
Furthermore, C5orf14 gene expression was detected in placenta, pancreas, liver, heart, 
brain, lung, kidney, skeletal muscle, small intestine, colon, spleen and thymus. In 
addition, the expression of an adjacent, telomeric gene of an HNF-1α dimerization 
cofactor (PCBD2) has been established in leukocytes and bone marrow. 

The ultimate aim of this study was fulfilled by the isolation and 
characterization of a novel, centromeric gene of clone AC006077. Two alternative 
splice variants, namely FLJ37562 and AJ437658, have been isolated by using 
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conventional and RACE-PCR on heart and leukocyte cDNA libraries. Gene 
expression analysis documented its expression in bone marrow, skeletal muscle, liver, 
placenta and kidney. The FLJ37562 and AJ437658 variants include two and three 
exons, encoding hypothetical proteins comprising 188 and 155 aminoacids, 
respectively. The two isoforms vary in their carboxy terminal region. The study has 
been completed with the mouse homologue gene isolation from a 17-day whole 
embryo cDNA library. Like FLJ37562, the AJ492504 mouse transcript consists of 
two exons encoding a 188 aminoacid protein. Northern blot analysis documented that 
AJ492504 is expressed in the heart, liver, brain, kidney, testis, spleen and lung of 
adult mouse.  

The novel gene mRNA and protein isoforms share substantial similarity with 
many mammals as well as chicken, Xenopus and fish. The two human isoforms and 
the mouse homologue hypothetical protein share a nuclear localization signal. Internal 
peptides of these molecules display moderate similarity with structural and functional 
proteins of both higher and lower species. Since AJ492504 gene expression starts in 
the early ontogenetic stages and continues in many different organs of the adult 
mouse, it may play a crucial role in the development and tissue function. These data 
provide the impetus for further study of the functional role of these genes as well as 
the 5q23-31 region in normal hematopoiesis and in leukemogenesis.  
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
AF5q31  γονίδιο της 5q31 που συντήκεται με το γονίδιο ΜLL 
ALL οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
AML οξεία μυελογενής λευχαιμία 
ANKRD43 πρωτεΐνη 43 που περιλαμβάνει περιοχή της αγκυρίνης με επαναλήψεις  
APC ογκοκατασταλτικό γονίδιο του αδενωματώδους πολύποδα του παχέος 

εντέρου 
APXL2 πρωτεΐνη που δυνητικά συμμετέχει στη ρύθμιση της ενεργότητας καναλιών 

νατρίου 
ATP τριφωσφορική αδενοσίνη 
BAC τεχνητό βακτηριακό χρωμόσωμα 
BCL2 πρωτεΐνη του λεμφώματος των Β-λεμφοκυττάρων 2  
BFU-E ερυθροειδή προγονικά κύτταρα 
ΒLAST αλγόριθμος σύγκρισης αλληλουχιών  
ΒLAT αλγόριθμος ανάλυσης νουκλεοτιδικών και πρωτεϊνικών αλληλουχιών 
BRCA1 γονίδιο του καρκίνου του μαστού 1 
CBFA2/AML1 μεταγραφικός παράγοντας που η διαταραγμένη δράση του σχετίζεται με 

την οξεία μυελογενή λευχαιμία  
CD34 αντιγόνο των ολοδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
CDC25C γονίδιο του κυτταρικού κύκλου 25C, κωδικοποιεί μία φωσφατάση που 

επάγει τη μίτωση 
CDK κινάση που εξαρτάται από την κυκλίνη 
CDKL3 κινάση σερίνης/θρεονίνης που παρουσιάζει ομοιότητα με τις κινάσες  που 

εξαρτώνται από την κυκλίνη  
cDNA συμπληρωματικό DNA, εκφραζόμενη αλληλουχία γονιδίου   
CEPH Κέντρο Μελετών των Πολυμορφισμών του Ανθρώπου 
CFU-GEMM πολυδύναμα προγονικά κύτταρα αιμοποιητικής σειράς 
CFU-GM προγονικά κύτταρα δεσμευμένα προς την κοκκιοκυτταρική-μονοκυτταρική 

σειρά 
cM centimorgan 
CML χρόνια μυελογενής λευχαιμία 
CMML χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία 
C5orf 14 γονίδιο του χρωμοσώματος 5 που κωδικοποιεί μία δισουλφιδική ισομεράση 
cpm ραδιενεργές κρούσεις ανά λεπτό 
CRSP9 υπομονάδα 9 του συμπαράγοντα μεταγραφικής ενεργοποίησης του Sp1 
CSF1R ή FMS  υποδοχέας του αυξητικού παράγοντα των μακροφάγων 
CSNK1G3 κινάση της καζεΐνης 1γ3 
CΙΙΤΑ ενεργοποιητής της μεταγραφής των γονιδίων των αντιγόνων του μείζονος 

συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ 
CTNNA1 κατενίνη α1  
EGR1 παράγοντας απόκρισης πρώιμης αύξησης 1 
EST εκφραζόμενη αλληλουχία-τμήμα ενός τυχαίου κλώνου cDNA 
Fap-1 πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από μιτογόνα, ενεργοποιητής του 

μεταγραφικού παράγοντα Jun 
FAS αντιγόνο που επάγει απόπτωση, μέλος 6 της υπεροικογένειας των 

υποδοχέων παραγόντων νέκρωσης όγκων  
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FDCP-mix A4 πολυδύναμη αιμοποιητική κυτταρική σειρά του ποντικού 
FISH επιτόπια υβριδοποίηση φθορισμού 
FLT3 υποδοχέας μιας κυτταροκίνης, διαθέτει ενεργότητα τυροσινοκινάσης, 

σχετίζεται με το ογκογονίδιο FMS  
FPD/AML συγγενής διαταραχή των αιμοπεταλίων με λευχαιμία 
FSTL4 πρωτεΐνη 4 που μοιάζει με τη φολιστατίνη 
G3BP πρωτεΐνη που ενεργοποιεί την GTPάση του Ras και προσδένεται σε περιοχές 

SH3 
G-CSF αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυττάρων 
GDF9 παράγοντας αύξησης και διαφοροποίησης 9 
GLRA1 υποδοχέας της γλυκίνης α1 
GM-CSF αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων 
HMG ομάδα πρωτεϊνών υψηλής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας 
HGMP RC Κέντρο Υπηρεσιών του Προγράμματος Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου 

Γονιδιώματος 
ΗΗW105 υβριδική κυτταρική σειρά ινδικού χοιριδίου και ανθρώπου που περιέχει 

μόνο το χρωμόσωμα 5 του ανθρώπου  
HL-60 προμυελοκυτταρική λευχαιμική σειρά 
HNF-1α μεταγραφικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων 1α  
H-ras ομόλογο του ογκογονιδίου H-ras του ιού του σαρκώματος του Harvey  
HSPA4 πρωτεΐνη του θερμικού σοκ 4Α (ανήκει στην οικογένεια HSP70) 
HSPA9 πρωτεΐνη του θερμικού σοκ 9B ή μορταλίνη 
IL-3 ιντερλευκίνη 3 
IL-1β ιντερλευκίνη-1β 
IL-3Rα α αλυσίδα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 3 
I.M.A.G.E. Ολοκληρωμένη Μοριακή Ανάλυση των Γονιδιωμάτων και της Έκφρασής 

τους  
IRF1 παράγοντας που ρυθμίζει τα γονίδια των ιντερφερονών τύπου 1 
IRF2 ανταγωνιστικός καταστολέας του γονιδίου IRF1 
IRS Επαναλαμβανόμενες Αλληλουχίες Διεσπαρμένες στο γονιδίωμα 
JAK οικογένεια τυροσινοκινασών Janus 
KIF3A μέλος της οικογένειας της κινεσίνης 3Α 
LBNL Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley 
LEAP2 αντιμικροβιακό πεπτίδιο 2 που εκφράζεται στο ήπαρ 
LTR1 επιμήκης τελική επαναλαμβανόμενη αλληλουχία ρετροϊικής προέλευσης  
ΜΑΡ πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται από μιτογόνα 
MARCH3 μεμβρανική πρωτεΐνη που περιλαμβάνει ένα δάκτυλο ψευδαργύρου 

δακτυλιοειδούς τύπου 
M-CSF αυξητικός παράγοντας των μακροφάγων 
MDS μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
MEGF1 πρωτοκαντχερίνη που περιέχει πολλές περιοχές που ομοιάζουν με τον 

αυξητικό παράγοντα της επιδερμίδας 
MHC μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας  
ΜLL ή ΑLL-1 γονίδιο της μυελογενούς-λεμφογενούς λευχαιμίας ή λευχαιμίας μικτών 

σειρών 
MRE11 γονίδιο του μειωτικού ανασυνδυασμού 11 
MTC panel σύνολο βιβλιοθηκών cDNA από πολλούς ιστούς 
NAD(P)H νικοτιναμινο-αδενινο-(φωσφορικό)-δινουκλεοτίδιο 
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NCBI Εθνικό Κέντρο Βιοτεχνολογικών Πληροφοριών των Η.Π.Α. 
NF-κB μεταγραφικός παράγοντας κB 
NIH3T3 κυτταρική σειρά ινοβλαστών αρουραίου  
NQO1 οξειδοαναγωγάση 1 των NAD(P)H, κινόνης  
ORF ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 
PAC τεχνητό βακτηριακό χρωμόσωμα που βασίζεται στο τροποποιημένο 

σύστημα Ρ1 
PARP οικογένεια πολυμερασών της πολυADP-ριβόζης 
PCBD2 ή DcoH2 συμπαράγοντας διμερισμού του HNF-1α 2 
PDGFRB β αλυσίδα του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα που προέρχεται από τα 

αιμοπετάλια 
PFGE ηλεκτροφόρηση πηκτώματος πεδίου-ώσης 
pfu ιική μονάδα που σχηματίζει πλάκες σε βακτηριακή καλλιέργεια 
P4HA2 α2 υπομονάδα της προλυλ-4-υδροξυλάσης 
5qNCA 5q πυρηνικός συνενεργοποιητής 
QP-C υπομονάδα του συμπλέγματος της αναγωγάσης του ουμπικινολ-

κυτοχρώματος c, πρωτεΐνη που προσδένεται στην ουμπικινόνη 
RACE-PCR Γρήγορη Ενίσχυση Άκρων cDNA με την Αλυσιδωτή Αντίδραση 

Πολυμεράσης 
RAD50 πρωτεΐνη που συμμετέχει στην επιδιόρθωση των διπλών σπασιμάτων του 

DNA  
RAEB ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών 
RAGE τυχαία ενεργοποίηση γονιδιακής έκφρασης 
RFLPs Πολυμορφισμός μήκους περιοριστικών τμημάτων 
RΙL ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη με περιοχή PDZ και μία περιοχή LIM-διπλού 

δακτύλου ψευδαργύρου 
rpm περιστροφές ανά λεπτό 
RΤ αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής 
SLC22A5 ή OCTN2 μεταφορέας οργανικών κατιόντων/καρνιτίνης 2 
SOCS καταστολείς της σηματοδότησης των κυτταροκινών 
SPARC εκλυόμενη όξινη, πλούσια σε κυστεΐνη πρωτεΐνη ή οστεονεκτίνη 
 
SSLPs 

Πολυμορφισμοί Μήκους Απλών Αλληλουχιών, γενετικοί δείκτες που 
βασίζονται στην ποικιλία του αριθμού των επαναλήψεων μικρών 
διαδοχικών αλληλουχιών DNA 

STAT οικογένεια μεταγωγών σημάτων και ενεργοποιητών της μεταγραφής  
STS μικρού μήκους (συνήθως λιγότερο από 500 bp) μοναδική περιοχή του 

γονιδιώματος  
TCF-1 ειδικός μεταγραφικός παράγοντας των Τ-λεμφοκυττάρων 1 
TGFβ Αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού-β  
Th2 T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα τύπου 2 
TNFα παράγοντας νέκρωσης όγκων-α 
TRF2 παράγοντας πρόσδεσης στην επαναλαμβανόμενη αλληλουχία TTAGGG 
Unigene σύνολο ομαδοποιημένων αλληλουχιών ESTs και mRNAs που 

αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό γνωστό ή δυνητικό γονίδιο   
VDAC1 πορίνη 1 ή κανάλι ανιόντων που εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού   
VEGF αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας 
YAC τεχνητό χρωμόσωμα σακχαρομύκητα  
ZCCHC10 πρωτεΐνη που περιέχει περιοχή δακτύλου ψευδαργύρου τύπου CCHC 
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EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κεφάλαιο 1 
 
Το αιμοποιητικό βλαστικό κύτταρο και ο νεοπλασματικός του μετασχηματισμός 
 
 Το αιμοποιητικό σύστημα αποτελείται από κύτταρα σε διαφορετικά στάδια 
ωρίμανσης που ρυθμίζονται από ένα δίκτυο διεγερτικών και ανασταλτικών, 
κυτταρικών και χυμικών παραγόντων. Τα πιο ανώριμα κύτταρα του αιμοποιητικού 
συστήματος είναι τα εξαιρετικά σπάνια ολοδύναμα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα 
(pluripotent hematopoietic stem cells). Λόγω της εκτεταμένης ικανότητας 
αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης προς όλες τις σειρές του αιμοποιητικού 
συστήματος, τα κύτταρα αυτά διατηρούν την αιμοποίηση σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής.      

Η διαφοροποίηση των ολοδύναμων αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων έχει 
ως αποτέλεσμα τη συνεχή δημιουργία πιο ώριμων προγονικών κυττάρων με μειωμένη 
ικανότητα αυτοανανέωσης, τα οποία βαθμιαία περιορίζονται όσον αφορά τη 
δυνατότητα ανάπτυξης επιμέρους κυτταρικών σειρών. Έτσι, σε ένα πρώιμο σημείο 
περιορισμού προκύπτουν τα πολυδύναμα προγονικά κύτταρα (multipotent progenitor 
cells) που είναι δεσμευμένα προς την λεμφική ή τη μυελική σειρά. Τα μυελοειδή 
πολυδύναμα κύτταρα μπορούν να δημιουργήσουν ερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια, 
μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα. Πιο δεσμευμένοι 
μυελοειδείς πρόγονοι χάνουν την ερυθροποιητική και μεγακαρυοκυτταροποιητική 
δυνατότητα και είναι πρόδρομοι μόνο των κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων. Κατ’ 
επέκταση, τα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα σε πιο προχωρημένα στάδια 
διαφοροποίησης είναι δεσμευμένα σε μία ειδική σειρά διαφοροποίησης του 
αιμοποιητικού συστήματος.  

H οξεία μυελογενής λευχαιμία (AML) πιθανόν προκύπτει από τον κλωνικό 
πολλαπλασιασμό ενός ανώμαλου πολυδύναμου αρχέγονου κυττάρου (Bonnet D. and 
Dick J.E., 1997) ή μυελοειδούς προδρόμου δεσμευμένου σε ποικίλους βαθμούς προς 
τις ερυθροειδείς, κοκκιοκυτταρικές-μονοκυτταρικές και μεγακαρυοκυτταρικές σειρές. 
Στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, όπως και στην οξεία μυελογενή και λεμφογενή 
λευχαιμία, τα αρχέγονα κύτταρα δεν διαφοροποιούνται κανονικά, αλλά παραμένουν 
ικανά για περαιτέρω διαιρέσεις. Η συσσώρευσή τους έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστολή και παρεκτόπιση των φυσιολογικών αιμοποιητικών πρόδρoμων κυττάρων 
του μυελού των οστών από μυελοβλάστες ή λεμφοβλάστες και τελικά την 
ανεπάρκεια της λειτουργίας του μυελού των οστών (Hoffbrand A.V. and Pettit J.E., 
1994). Τα λευχαιμικά κύτταρα μπορεί να μην εισέλθουν στο περιφερικό αίμα και να 
μην διηθήσουν όργανα όπως ο σπλήνας, το ήπαρ και οι λεμφαδένες, έως ότου ο 
πληθυσμός τους αποτελέσει το 60% των συνολικών κυττάρων του μυελού ή 
περισσότερο.  

Ο νεοπλασματικός μετασχηματισμός στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) 
συμβαίνει στο επίπεδο ενός πρώιμου αιμοποιητικού αρχέγονου κυττάρου και η 
βλαστική φάση της CML μπορεί να οδηγήσει είτε σε οξεία μυελογενή λευχαιμία ή 
σπανιότερα σε οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Αντίθετα, ο μετασχηματισμός σε 
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία είναι εξαιρετικά σπάνιος σε ασθενείς με 
μυελοδυσπλασία και όπως με την AML, φαίνεται ότι στους περισσότερους ασθενείς, 
το νεοπλαστικό γεγονός συμβαίνει στο επίπεδο μιας δεσμευμένης μυελοειδούς 
προβαθμίδας. Επομένως, το επίπεδο του πρόδρομου κυττάρου στο οποίο συμβαίνει ο 
νεοπλασματικός μετασχηματισμός και ο ειδικός βιολογικός τύπος του 
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νεοπλασματικού μετασχηματισμού καθορίζουν τη φυσική ιστορία και τις κλινικές 
εκδηλώσεις της μυελοδυσπλασίας και της οξείας λευχαιμίας.  

Οι ασθενείς με ισορροπημένες χρωμοσωμικές μετατοπίσεις όπως η t(15;17) 
και t(8;21) είναι πιο πιθανόν να εμφανίσουν λευχαιμία, ενώ εκείνοι με μη 
ισορροπημένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες όπως τρισωμίες ή ολικές ή μερικές 
χρωμοσωμικές ελλείψεις είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αναποτελεσματική (μη-
αποδοτική) αιμοποίηση και μυελοδυσπλασία πριν αναπτυχθεί λευχαιμία. Οι 
ισορροπημένες μετατοπίσεις δημιουργούν χιμαιρικά γονίδια, ενώ οι ελλείψεις μπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Αν 
χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο η μυελοδυσπλασία που επάγεται από θεραπεία, φαίνεται 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μυελοδυσπλασίας, ο λευχαιμικός κλώνος έχει 
δημιουργηθεί, αλλά περαιτέρω γενετικά γεγονότα μπορεί να απαιτούνται για την 
ταχεία επέκταση των λευχαιμικών βλαστών.                  
 
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και οξεία μυελογενής λευχαιμία 
 

Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα είναι μια ετερογενής ομάδα επίκτητων 
κλωνικών διαταραχών των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία εμφανίζει 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με άλλες κλωνικές διαταραχές του μυελού των οστών, 
όπως η οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία. Παρά τα ετερογενή μορφολογικά, γενετικά, 
βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά τους, όλοι οι τύποι μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων χαρακτηρίζονται από δυσπλαστική και αναποτελεσματική αιμοποίηση. 
Οι ασθενείς πάσχουν από περιφερικές κυτταροπενίες και συχνά πεθαίνουν λόγω 
ανεπάρκειας της λειτουργίας του μυελού των οστών (π.χ. λοίμωξη ή αιμορραγία) ή 
αναπτύσσουν οξεία μυελοειδή λευχαιμία. Παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό των 
περιπτώσεων μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων εξελίσσονται σε οξεία μυελογενή 
λευχαιμία (AML), η φυσική εξέλιξη αυτών των συνδρόμων ποικίλει από τις πιο ήπιες 
μορφές ασθένειας που διαρκούν αρκετά χρόνια, ως εκείνες με ταχεία εξέλιξη σε οξεία 
μυελογενή λευχαιμία. Οι πιο σημαντικές μεταβλητές για την εξέλιξη της ασθένειας 
είναι οι ειδικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες (π.χ. έλλειψη των 5q, 7q, 20q), το 
ποσοστό των βλαστών στο μυελό των οστών και ο αριθμός των αιμοποιητικών 
σειρών που αναμιγνύονται στην κυτταροπενία. Σήμερα, οι περισσότεροι αιματολόγοι 
θεωρούν τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και την οξεία μυελογενή λευχαιμία ως 
στάδια της ίδιας συνεχόμενης νόσου παρά ως διακριτές διαταραχές. Υπάρχει ποικιλία 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, κάποια από τα οποία θεωρούνται χρόνιες ή 
‘‘λανθάνουσες’’ μορφές λευχαιμίας και άλλα ως ‘‘προ-λευχαιμία’’ (Hoffbrand A.V. 
and Pettit J.E., 1994). Τα βιολογικά χαρακτηριστικά των μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων περιλαμβάνουν ανώμαλη απόπτωση και αλλαγές στο μικροπεριβάλλον 
του μυελού. 

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, όπως 
και της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, εμφανίζονται σε ηλικιωμένα άτομα. 
Ευρωπαϊκές επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα εμφάνισης των 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων είναι τόσο υψηλή όσο της οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας, ιδιαίτερα περιπτώσεων AML που εμφανίζονται σε ηλικιωμένα άτομα. 
Περίπου το 60% των ασθενών με μυελοδυσπλασία είναι άντρες (Heaney M. and 
Golde D., 1999). Στις Η.Π.Α., ο ρυθμός εμφάνισης της AML σε άντρες ηλικίας 50 
ετών κατά τη διάγνωση, είναι 3.5 ανά 100.000 άτομα. Με την εκθετική αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης της AML με την ηλικία, ο μέσος όρος ηλικίας κατά τη 
διάγνωση της AML στις Η.Π.Α. είναι τα 63 χρόνια. Συνδέοντας περαιτέρω τα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με την οξεία μυελογενή λευχαιμία, διάφορες μελέτες 
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έχουν σημειώσει ότι τα βιολογικά, μορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά της 
οξείας μυελογενούς λευχαιμίας που εμφανίζεται σε ηλικιωμένα άτομα είναι παρόμοια 
με 1) του πρωτογενούς μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, 2) της οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας που εμφανίζεται δευτερογενώς σε προηγούμενο μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο, 3) της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας που εμφανίζεται δευτερογενώς σε 
προηγούμενη θεραπεία και 4) περιπτώσεις οξείας μυελογενούς λευχαιμίας που 
οφείλεται σε περιβαλλοντική ή επαγγελματική έκθεση σε μεταλλαξογόνους 
παράγοντες. 

Στην Γαλλο-Αμερικανο-Βρετανική Ταξινόμηση (FAB), τα δύο πρωταρχικά 
διακριτικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ποικίλων υποτύπων μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων, της χρόνιας μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας (CMML) και της οξείας 
μυελογενούς λευχαιμίας, είναι το ποσοστό των βλαστών και η παρουσία 
δυσπλαστικών χαρακτηριστικών. Η CMML θεωρείται μία 
μυελοϋπερπλαστικού/λευχαιμικού τύπου διαταραχή και συχνά συνδέεται με την 
αμοιβαία μετατόπιση t(5;12)(q33;p13) και η οξεία μυελογενής λευχαιμία ορίζεται ως 
ποσοστό βλαστών του μυελού περισσότερο ή ίσο του 20%, με το ποσοστό των 
βλαστών στους ποικίλους υποτύπους μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων να κυμαίνεται 
από μικρότερο του 5% έως 20%. Όπως η CML, η χρόνια μυελομονοκυτταρική 
λευχαιμία συχνά χαρακτηρίζεται αρχικά από σπληνομεγαλία και λευκοκυττάρωση 
και γι’ αυτό μπορεί να σχετίζεται πιο στενά με τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, 
παρά με άλλες μυελοδυσπλαστικές καταστάσεις (Heaney M. and Golde D., 1999).  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα διακρίνονται σε 8 κατηγορίες με βάση συγκεκριμένα 
αιματολογικά ευρήματα και μορφολογικά κριτήρια από επιχρίσματα μυελού των 
οστών: ανθεκτική αναιμία, ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες, 
ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών-1 και -2, ανθεκτική αναιμία με δυσπλασία 
πολλαπλών κυτταρικών σειρών, ανθεκτική αναιμία με δυσπλασία πολλαπλών 
κυτταρικών σειρών και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες, μη ταξινομημένο 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και σύνδρομο 5q- (Πίνακας 1) (List A.F. et al., 2004).  

Η πρόγνωση είναι πολύ καλύτερη σε ασθενείς με φυσιολογικό ποσοστό 
βλαστών στο μυελό (<5%), σε σχέση με εκείνους με αυξημένο αριθμό βλαστών (5% 
ή περισσότερο). Η απώλεια μόνο του χρωμοσώματος Y, ή του 5q, ή του 20q και ο 
φυσιολογικός καρυότυπος συνδέθηκαν με καλύτερη πρόγνωση, ενώ οι ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 7 ή οι σύνθετες κυτταρογενετικές αλλαγές με τρεις ή περισσότερες 
ανωμαλίες συνδέθηκαν με χειρότερη πρόγνωση (Heaney M. and Golde D., 1999).  

 
Α. Γενετικά χαρακτηριστικά των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων 
 

Σε αντίθεση με τις de novo οξείες λευχαιμίες που εμφανίζονται πρωτίστως σε 
νεότερους ασθενείς (ιδιαίτερα εκείνες που συνδέονται με ισορροπημένες 
μετατοπίσεις και αναστροφές όπως t(8;21), t(15;17), inv(16), t(9;11) κ.λ.π., οι οποίες 
δεν εμφανίζουν δυσπλαστικά χαρακτηριστικά), τα μελοδυσπλαστικά σύνδρομα και η 
οξεία μυελογενής λευχαιμία που εμφανίζονται σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα 
φαίνεται ότι έχουν διαφορετικό μοντέλο γενετικής εξέλιξης. Σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα μοντέλα, εναρκτήριες γενετικές ανωμαλίες (που μπορεί να είναι 
κληρονομικές ή επίκτητες) επάγουν ‘‘δευτερογενή’’ γενετικά γεγονότα που 
χαρακτηρίζονται πρωταρχικά από σταδιακές προσθήκες ή απώλειες συγκεκριμένων 
χρωμοσωμικών περιοχών (ιδιαίτερα 3p-, 3q-, 5q-, 7q-, 12p-, -17, -18, 20q11-12, +8). 
Tέτοιες μεγάλες χρωμοσωμικές αλλαγές, τελικά συνοδεύονται από υπομικροσκοπικές 
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Πίνακας 1. 
Η τρέχουσα κατάταξη των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)1. 

 
Ασθένεια Αιματολογικά ευρήματα Ευρήματα μυελού των οστών 

 
Ανθεκτική αναιμία (RA) 

 
Aναιμία 

Καθόλου ή σπάνιοι βλάστες 
Μονοκύτταρα < 1 x 109/L 

 
Μόνο ερυθροποιητική δυσπλασία  

Δυσπλαστικά κοκκιοκύτταρα ή μεγακαρυοκύτταρα < 10% 
Βλάστες < 5% 

Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες < 15% 
   

Ανθεκτική αναιμία με  
δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) 

Aναιμία 
Καθόλου βλάστες 

Μόνο ερυθροποιητική δυσπλασία  
Δυσπλαστικά κοκκιοκύτταρα ή μεγακαρυοκύτταρα < 10% 

Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες ≥ 15% 
Βλάστες < 5% 

   
Ανθεκτική αναιμία με 

δυσπλασία πολλαπλών κυτταρικών σειρών 
(RCMD) 

Κυτταροπενίες (κυτταροπενία 
δύο σειρών ή πανκυτταροπενία) 
Καθόλου ή σπάνιοι βλάστες 
Καθόλου ραβδία του Auer 
Μονοκύτταρα < 1 x 109/L 

Δυσπλασία σε ≥ 10% των κυττάρων 
δύο ή περισσότερων μυελοειδών κυτταρικών σειρών 

Βλάστες στο μυελό < 5% 
Καθόλου ραβδία του Auer 

Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες < 15% 
   

Ανθεκτική αναιμία με 
δυσπλασία πολλαπλών κυτταρικών σειρών 

και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 
(RCMD-RS) 

Κυτταροπενίες (κυτταροπενία 
δύο σειρών ή πανκυτταροπενία) 
Καθόλου ή σπάνιοι βλάστες 
Καθόλου ραβδία του Auer 
Μονοκύτταρα < 1 x 109/L 

Δυσπλασία σε ≥ 10% των κυττάρων 
δύο ή περισσότερων μυελοειδών κυτταρικών σειρών 

Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες ≥ 15% 
Βλάστες < 5% 

Καθόλου ραβδία του Auer 
   

Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών-1 
(RAΕΒ-1) 

 

Κυτταροπενίες 
Βλάστες < 5% 

Καθόλου ραβδία του Auer 
Μονοκύτταρα < 1 x 109/L 

Δυσπλασία μίας ή πολλαπλών σειρών 
Βλάστες 5% - 9% 

Καθόλου ραβδία του Auer 
 

   
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών-2 

(RAΕΒ-2) 
 

Κυτταροπενίες 
Βλάστες 5% - 19% 
Ραβδία του Auer +/- 

Μονοκύτταρα < 1 x 109/L 

Δυσπλασία μίας ή πολλαπλών σειρών 
Βλάστες 10% -19% 
Ραβδία του Auer +/- 

 
   

Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο,  
μη ταξινομημένο (MDS-U) 

Κυτταροπενίες 
Καθόλου ή σπάνιοι βλάστες 
Καθόλου ραβδία του Auer 

 

Δυσπλασία  
της κοκκιοκυτταρικής ή μεγακαρυοκυτταρικής σειράς 

Βλάστες < 5% 
Καθόλου ραβδία του Auer 

   
MDS συνδεόμενο με την έλλειψη del (5q)  
ως τη μόνη κυτταρογενετική ανωμαλία 

Aναιμία 
Βλάστες < 5% 

Φυσιολογικός ή αυξημένος 
αριθμός αιμοπεταλίων 

Φυσιολογικός ή αυξημένος αριθμός μεγακαρυοκυττάρων 
με υπολοβωμένους πυρήνες 

Βλάστες < 5% 
Καθόλου ραβδία του Auer 

Μεμονωμένη χρωμοσωμική ανωμαλία del (5q)     
 
 

 
1List A.F., Vardiman J., Issa J.J. and DeWitte T.M. (2004). Myelodysplastic      
 Syndromes. Hematology (Am. Soc. Hematol. Educ. Program): 297-317.  
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μεταλλάξεις γονιδίων όπως τα p53, FLT3, ή το RAS, μεθυλίωση υποκινητών 
ρυθμιστικών γονιδίων και σε μερικές περιπτώσεις από αμοιβαίες μετατοπίσεις και 
αναστροφές που συχνά συνδέονται με την οξεία μυελογενή λευχαιμία. Οι ασθενείς με 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα εμφανίζουν ελαττωματική ενεργοποίηση των 
μονοπατιών μεταγωγής σήματος, ιδιαίτερα εκείνων που περιλαμβάνουν τη STAT5 
(μεταγωγός σήματος και ενεργοποιητής της μεταγραφής 5), σε απόκριση στην 
ερυθροποιητίνη, γεγονός που μπορεί μερικώς να εξηγήσει την ελαττωματική 
ερυθροποίηση και την ανθεκτική αναιμία (Hoefsloot L.H. et al., 1997, Heaney M. and 
Golde D., 1999). Αυτό το μοντέλο της σταδιακής γενετικής εξέλιξης των 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και της σχετιζόμενης οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας θυμίζει εξαιρετικά εκείνα που έχουν προταθεί για τους συμπαγείς όγκους 
του ανθρώπου, όπως του παχέoς εντέρου. Όλες αυτές οι κυτταρογενετικές και 
μοριακές ανωμαλίες που συνδέονται με τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα συμβάλλουν 
στην περαιτέρω απόκλιση από την φυσιολογική ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, 
στην διατάραξη της πιστής διατήρησης της ακεραιότητας του DNA και των 
μηχανισμών επιδιόρθωσης, οδηγώντας σε συνεχιζόμενη γενετική αστάθεια και σε 
τροποποιημένη ενεργοποίηση των ποικίλων μονοπατιών μεταγωγής σήματος.  

Τα εναρκτήρια γενετικά γεγονότα, πιθανόν είναι ετερογενή και θα μπορούσαν 
να είναι είτε κληρονομικά ή αποτέλεσμα επίκτητης ανωμαλίας του DNA των 
σωματικών κυττάρων, αστάθειας του γονιδιώματος, ελαττωματικής επιδιόρθωσης του 
DNA (π.χ. στην αναιμία Fanconi), ή να είναι διαταραχές στα μονοπάτια μεταγωγής 
σήματος του κυττάρου (π.χ. του μονοπατιού του RAS στην νευροϊνωμάτωση τύπου 
1) που οδηγούν στην εμφάνιση κλώνων αρχέγονων κυττάρων που έχουν πλεονέκτημα 
στην αύξηση ή την επιβίωση. 

Η αρχική υπόθεση ότι υπάρχουν γενετικοί τόποι που ‘‘προδιαθέτουν’’ στην 
ανάπτυξη μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων ή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
υποστηρίχτηκε πρόσφατα από την ανακάλυψη της γενετικής βάσης της συγγενούς 
(familial) διαταραχής των αιμοπεταλίων με λευχαιμία (FPD/AML), μιας 
αυτοσωμικής-επικρατούς εκ γενετής θρομβοκυτταροπενίας που χαρακτηρίζεται από 
ανωμαλίες στην συνάθροιση των αιμοπεταλίων (Song W.-J. et al., 1999). Τα 
προσβεβλημένα άτομα έχουν μεγάλη τάση να αναπτύξουν μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα, οξεία μυελογενή λευχαιμία και πιο σπάνια, χρόνια μυελογενή λευχαιμία 
(CML). Είναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς που αναπτύσσουν MDS, AML σ’αυτές τις 
οικογένειες, έχουν κυτταρογενετικές ανωμαλίες που κλασικά συνδέονται με τα MDS, 
ιδιαίτερα ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 5q, 7q και σύνθετες ανωμαλίες. Αφού 
χαρτογραφήθηκε ο τόπος που ευθύνεται για την προδιάθεση στην FPD/AML στο 
χρωμόσωμα 21q22, προσδιορίστηκε ότι το υπεύθυνο γονίδιο ήταν το CBFA2 
(AML1), του οποίου η δράση είναι πιο συχνά διαταραγμένη σε οξείες λευχαιμίες με 
ποικίλες αμοιβαίες μετατοπίσεις και αναστροφές (Song W.-J. et al., 1999). Αυτή η 
ανακάλυψη οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό μοντέλο για τα MDS/AML, όπου οι 
μεταλλάξεις του AML1 προδιαθέτουν σε χρωμοσωμική αστάθεια που οδηγεί σε 
τελική απώλεια των χρωμοσωμάτων 5q, 7q. Αυτές οι μελέτες επιβεβαιώνουν μία 
γενετική και αιτιολογική σύνδεση μεταξύ των MDS και της AML (ακόμα και της 
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας). Όχι αναπάντεχα, ένα χαμηλό ποσοστό σποραδικών 
περιπτώσεων AML, ALL και CML (5-8%) έχει καταγραφεί ότι παρουσιάζει 
παρόμοιες μεταλλάξεις του AML1 (Osato M. et al., 1999). Αποτελεί αντικείμενο 
γενικής έρευνας, αν τέτοιες μεταλλάξεις του AML1 μπορούν να παρατηρηθούν σε 
πρωτογενείς ‘‘σποραδικές’’ περιπτώσεις MDS.     

Η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία ή ορισμένα μυελοτοξικά φάρμακα 
συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μυελοδυσπλασίας και οξείας 

  



 9

μυελοβλαστικής λευχαιμίας. Κατά συνέπεια, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και η 
οξεία μυελογενής λευχαιμία μπορούν να προκύψουν δευτερογενώς μετά από 
θεραπεία, ιδιαίτερα με αλκυλιωτικούς παράγοντες ή λόγω περιβαλλοντικής ή 
επαγγελματικής έκθεσης σε παράγοντες όπως: βενζόλιο, οργανικοί διαλύτες, 
εντομοκτόνα, προϊόντα πετρελαίου, νιτρο-οργανικά εκρηκτικά και ημιμέταλλα 
(αρσενικό και θάλλιο), σκόνες λίθων (π.χ. πυριτίου) (West R.R. et al., 2000). Δύο από 
τις πιο συνηθισμένες κυτταρογενετικές αλλαγές στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
και την οξεία μυελογενή λευχαιμία που σχετίζεται με θεραπεία ή έκθεση σε χημικές 
ουσίες (π.χ. μεταβολίτες του βενζολίου) είναι η απώλεια των χρωμοσωμάτων 5 και 7 
και οι ελλείψεις του μακρού βραχίονα αυτών (κυρίως της περιοχής 5q31) (Zhang L. 
et al., 1998). Εξάλλου, ο μεταβολίτης του βενζολίου υδροκινόνη, ενισχύει τον 
εξαρτώμενο από τον GM-CSF πολλαπλασιασμό των ερυθρολευχαιμικών κυττάρων 
TF-1 και των κυττάρων CD34+ του μυελού των οστών του ανθρώπου, λόγω του ότι 
διεγείρει την παραγωγή του GM-CSF από αυτά (Zheng J.H. et al., 2004).     

Συμπεραίνοντας, ο γενετικός κίνδυνος ανάπτυξης μυελοδυσπλαστικού 
συνδρόμου είναι πιθανά πολυπαραγοντικός και εξαρτάται από ποικίλους 
συνδυασμούς αλληλoμόρφων που προδιαθέτουν στον κίνδυνο ή προστατεύουν από 
αυτόν. Οι μαρτυρίες αυξάνονται για ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο τα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα προκύπτουν ως αποτέλεσμα συσσωρευμένων 
περιβαλλοντικών εκθέσεων σε άτομα με γενετική προδιάθεση.  

Προτάθηκε ότι η προδιάθεση για μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα είναι σύνθετη 
και περιλαμβάνει τους φυσικά απαντώμενους πολυμορφισμούς σε γονίδια που 
ελέγχουν την επιδιόρθωση του DNA και μεταβολίζουν τις καρκινογόνες ουσίες του 
περιβάλλοντος, π.χ. πολυμορφισμό στο γονίδιο της οξειδοαναγωγάσης των NAD(P) 
H:κινόνης (NQO1) που παίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτοξίνωση των μεταβολιτών 
βενζολίου. Μία αυξημένη συχνότητα (88% ομόζυγοι για το μη-λειτουργικό 
αλληλόμορφο) του πολυμορφισμού 609C→T του NQO1 παρατηρείται σε ασθενείς με 
οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία που σχετίζεται με θεραπεία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με 
ανωμαλίες που περιλαμβάνουν τα χρωμοσώματα 5 και 7 (Larson R.A. et al., 1999). 
Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί κάποια συσχέτιση αυτού του πολυμορφισμού του 
NQO1 με τις περιπτώσεις πρωτογενούς μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου. 
 
Β. Οι ελλείψεις στις ζώνες q31-33 του χρωμοσώματος 5 και οι επιπτώσεις τους 

 
Η επίκτητη έλλειψη του μακρού βραχίονα ή διακριτών ενδιάμεσων περιοχών 

του 5q, ή και ολόκληρου του χρωμοσώματος 5, συγκαταλέγονται στις συχνότερες 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες που απαντώνται στους ασθενείς με μυελοδυσπλασία και 
οξεία μυελογενή λευχαιμία. Σχεδόν το ένα τρίτο των περιπτώσεων 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, εμφανίζουν απώλεια του χρωμοσώματος 5, 
περιλαμβάνοντας περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις που προκύπτουν ως 
επακόλουθο χημειοθεραπείας κατά του καρκίνου. Στην οξεία μυελογενή λευχαιμία, 
οι ελλείψεις απαντούν στο 50% των ασθενών υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, ασθενών με AML που εξελίσσεται μετά από 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και AML που προκύπτει μετά από χημειοθεραπεία 
(κυρίως με αλκυλιωτικούς παράγοντες). Επιπλέον εμφανίζονται στο 15% των 
ασθενών με de novo AML. Συνδέονται με μικρή ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία, 
γρήγορη εξέλιξη και σύντομη επιβίωση (Hu Z. et al., 2001). Παρόλο που τέτοιου 
είδους κυτταρογενετικές ανωμαλίες είναι δευτερογενείς, δεν είναι λιγότερο κρίσιμες 
για την εξέλιξη της ασθένειας και η αναγνώριση των γονιδίων που εδρεύουν σ’ αυτές 
και εμπλέκονται στην παθογένεση της νόσου εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική.    
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Ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων που κωδικοποιούν αιμοποιητικούς 
αυξητικούς παράγοντες (π.χ. IL-3, GM-CSF), υποδοχείς αυξητικών παραγόντων ή 
άλλα ρυθμιστικά μόρια, έχει χαρτογραφηθεί στην περιοχή 5q23-31, που συχνά 
εξαλείφεται στους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Η συγκέντρωση όλων 
αυτών των γονιδίων που εμπλέκονται στην αιμοποίηση και στην κυτταρική αύξηση 
και διαφοροποίηση γενικότερα είναι ενδιαφέρουσα και οδήγησε σε διαφορετικές 
υποθέσεις σχετικά με το ρόλο της περιοχής στην παθογένεση των 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και την εξέλιξή τους σε οξεία λευχαιμία. Πιθανόν, η 
απώλεια της λειτουργίας ενός γονιδίου κάθε μίας από τις σχετικά εκτεταμένες 
εξαλειφόμενες περιοχές, θα μπορούσε να ευθύνεται για την εξέλιξη της ασθένειας. 
Ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν περισσότερο την υπόθεση ότι η 
ημίζυγη απώλεια της λειτουργίας διαφόρων γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων και 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, που εδρεύουν σε κάθε μία από τις εξαλειφόμενες 
περιοχές θα μπορούσε να συμβάλλει στο φαινότυπο της ασθένειας. Δυστυχώς, παρά 
το μακρό διάστημα που έχει αφιερωθεί στη χαρτογράφηση και τον προσδιορισμό των 
ελάχιστων εξαλειφόμενων περιοχών του χρωμοσώματος 5, καθώς και του 7 και του 
20, κανείς ερευνητής δεν έχει κατορθώσει να ανακαλύψει ένα “συγκεκριμένο” 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο που ευθύνεται για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και 
την οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία σε κάποιο από αυτά τα χρωμοσώματα. 

Mελέτες κυτταρογενετικής και μοριακής χαρτογράφησης φανερώνουν ότι οι 
ανακατατάξεις και οι ελλείψεις που περιλαμβάνουν αυτά τα χρωμοσώματα είναι πολύ 
σύνθετες και ότι πολλαπλές διακριτές περιοχές μπορεί να συμβάλλουν στο φαινότυπο 
ή την εξέλιξη της ασθένειας: τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές ευθύνονται στο 
7q (7q22 και 7q32-34) και περισσότερες από τέσσερις διαφορετικές περιοχές μπορεί 
να εμπλέκονται στο 5q (5q11, 5q13-21, 5q31 και η 5q33-35). Πολύ λεπτομερειακές 
κυτταρογενετικές μελέτες έξειξαν ότι ενώ η χρωμοσωμική περιοχή 5q31 ήταν 
εξαλειμμένη σε όλους τους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οι άλλες 
περιοχές του χρωμοσώματος 5 ήταν πιο συχνά εξαλειμμένες στους ασθενείς με οξεία 
μυελογενή λευχαιμία. Ειδικότερα, η περιοχή 5q13-21 εμπλέκεται στην γενετική 
εξέλιξη της ανθεκτικής αναιμίας σε ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών 
(RAEB) και η 5q22-33 εμπλέκεται στην περαιτέρω εξέλιξη σε οξεία μυελογενή 
λευχαιμία (Pederson B., 1996).   

Τα γονίδια των ιντερλευκινών IL-3, IL-4, IL-5 και IL-9, του GM-CSF και του 
CSF1R έχουν βρεθεί εξαλειμμένα από το μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 5 σε 
ορισμένους ασθενείς (Le Beau M.M. et al., 1986, 1987, 1989, Boultwood J. et al., 
1991). Ανεξάρτητες κυτταρογενετικές μελέτες δειγμάτων πληροφοριακών ασθενών 
αποκάλυψαν την ύπαρξη κατ’ ελάχιστο τριών μικρότερων δυνητικά “κρίσιμων” 
υποπεριοχών εντός της “κρίσιμης” περιοχής 5q23-31. Ως στόχος της παρούσας 
διατριβής τέθηκε η κατασκευή φυσικού και μεταγραφικού χάρτη μίας από τις 
“κρίσιμες” υποπεριοχές, που εκτείνεται ανάμεσα στα γονίδια του αυξητικού 
παράγοντα των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) και της ιντερλευκίνης-3 
(IL-3) έως το γονίδιο του ειδικού μεταγραφικού παράγοντα των Τ-λεμφοκυττάρων-1 
(TCF-1). Η σημασία αυτής της υποπεριοχής επισημάνθηκε λόγω της περίπτωσης ενός 
πληροφοριακού ασθενούς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, που εξελισσόταν σε 
λευχαιμικό μετασχηματισμό. Όπως έδειξε η ανάλυση κατά Southern, ο ασθενής 
εμφάνιζε έλλειψη του ενός αλληλόμoρφου γονιδίου GM-CSF και μία αναδιάταξη της 
περιοχής κοντά στο άλλο αλληλόμορφο, στο DNA του μυελού των οστών (Li Y.S. et 
al., 1991-Σχήμα 1). 

Η ομάδα της Willman έχει αναγνωρίσει μια άλλη υποπεριοχή που 
περιλαμβάνει το ογκοκατασταλτικό γονίδιο του παράγοντα που ρυθμίζει τα γονίδια   
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των ιντερφερονών τύπου 1 (IRF1). Μεταξύ των γονιδίων της περιοχής, μόνο το ένα ή 
και τα δύο αλληλόμορφα του IRF1 είχαν εξαληφθεί σε όλους τους ασθενείς με 
λευχαιμία ή μυελοδυσπλασία που εξετάστηκαν (Willman C.L. et al., 1993).  

Ένα επιπλέον γονίδιο που κωδικοποιεί ένα καινούριο μόριο, το οποίο 
σχετίζεται με την κινάση που εξαρτάται από την κυκλίνη, έχει χαρτογραφηθεί μεταξύ 
του γονιδίου του TCF-1 και της IL-9 και έχει βρεθεί εξαλειμμένο σε δείγματα 
ασθενών με λευχαιμία. Η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί έχει ονομαστεί NKIAMRE ή  
CDKL3 και είναι ομόλογη με την κινάση σερίνης/θρεονίνης NKIAΤRE του 
αρουραίου. Η αλληλουχία της πρωτεΐνης έχει μεγάλη ομοιότητα με τις CDKs και τις 
κινάσες ΜΑΡ. Η έκφραση της NKIAΤRE περιορίζεται σε διαφοροποιημένους 
πρωτογενείς ιστούς, ενώ δεν ανιχνεύεται σε ταχέως διαιρούμενες καλλιέργειες 
αιμοποιητικών κυττάρων. Εφ’ όσον η NKIAΤRE απαντά στο κυτταρόπλασμα του 
κυττάρου, μπορεί να παίζει ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής αύξησης και 
διαφοροποίησης, μέσω της τροποποίησης μονοπατιών σηματοδότησης. Καθώς το ένα 
ή και τα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου NKIAMRE είναι εξαλειμμένα σε 
πρωτογενείς λευχαιμικούς βλάστες, η απώλεια αυτού ή ενός παρακείμενου γονιδίου 
μπορεί να είναι σημαντικός καθοριστής της δυσμυελοποίησης. Η απώλεια του ενός 
αντιγράφου του NKIAMRE μπορεί να προκαλεί διαταραχές της μυελοκυτταρικής 
διαφοροποίησης, ενώ η ομόζυγη απώλεια μπορεί να συνδέεται με πιο προχωρημένη 
νόσο. Ωστόσο, η κλινική εξέλιξη των ασθενών που δεν είχαν τον γονιδιακό τόπο 
NKIAMRE σε ένα σημαντικό ποσοστό των κακοηθών κυττάρων τους δεν ήταν 
στατιστικά χειρότερη (Midmer M. et al., 1999). 

Μελέτες της ομάδας της Westbrook έχουν εστιαστεί σε έναν ασθενή με οξεία 
μυελοβλαστική λευχαιμία με μία πολύ μικρή έλλειψη, που περιλαμβάνει το γονίδιο 
του κυτταρικού κύκλου 25 (CDC25C), του παράγοντα απόκρισης πρώιμης αύξησης 1 
(EGR1), της πρωτεΐνης του Heat Shock 9B (HSPA9 ή μορταλίνη) και της κατενίνης 
α1 (CTNNA1). Καίτοι τα γονίδια αυτά καθώς και οι πέντε ESTs που 
περιλαμβάνονται στο ελάχιστο αυτό τμήμα της έλλειψης εκφράζονται σε 
αιμοποιητικά κύτταρα, κανένα δεν έχει αναγνωριστεί ως ‘‘καθοριστικό’’ για την 
ασθένεια (Horrigan S.K. et al., 2000). Ανεξάρτητες μελέτες με τη χρησιμοποίηση της 
χαρτογράφησης με βάση την απώλεια ετεροζυγωτίας και την επιτόπια (in situ) 
υβριδοποίηση φθορισμού (FISH) σε δείγματα ασθενών με del(5q), οδήγησαν στον 
προσδιορισμό μίας κοινής εξαλειμμένης περιοχής μεταξύ των γονιδίων IL-9 και 
EGR1, δηλαδή ακριβώς κεντρομερικά στην περιοχή που προσδιορίστηκε από την 
ομάδα της Westbrook (Fairman et al., 1995, Zhao N. et al., 1997). Δεδομένων των 
σφαλμάτων της τεχνικής FISH και της χαρτογράφησης με βάση την απώλεια 
ετεροζυγωτίας, είναι αμφίβολο αν αυτά τα δύο παρακείμενα τμήματα 
αντιπροσωπεύουν δύο διακριτές ‘‘κρίσιμες’’ υποπεριοχές. Στην ίδια περιοχή, ο 
προκαταρκτικός χαρακτηρισμός ενός υποψήφιου ογκοκατασταλτικού γονιδίου που 
ονομάστηκε ‘‘5q πυρηνικός συνενεργοποιητής’’ (5qNCA), έδειξε ότι η έκφρασή του 
σε μία κυτταρική σειρά del(5q) έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή της 
κλωνογενετικής αύξησης (Hu Z. et al., 2001). Οι παραπάνω παρατηρήσεις 
υποδηλώνουν ότι οι φαινοτυπικά ομοιόμορφες μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές 
μπορεί να έχουν πολύπλοκη και ποικίλουσα πολυγενετική αιτιολογία.      

Η ομάδα της Boultwood έχει εστιάσει στην αναγνώριση γονιδίων που 
εξαλείφονται σε ασθενείς με το σύνδρομο 5q-, μία κλινικά διακριτή μορφή 
ανθεκτικής αναιμίας που αποτελεί πιο ήπια ασθένεια. Χαρακτηρίζεται από χρόνια 
μακροκυτταρική αναιμία, θρομβοκυττάρωση, δυσπλαστικά μεγακαρυοκύτταρα και 
χαμηλότερη πιθανότητα εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Οι ασθενείς που 
στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, παρουσιάζουν την del(5q), ως τη μόνη 
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κυτταρογενετική ανωμαλία. Το τμήμα που εξαλείφεται βρίσκεται πιο τελομερικά, 
στην περιοχή 5q32-33 και περιλαμβάνει τα γονίδια του υποδοχέα του αυξητικού 
παράγοντα των μακροφάγων (πρώην ομόλογο του ιικού ογκογονιδίου του 
σαρκώματος των αιλουροειδών McDonough) (Boultwood J. et al.,1991, Ridge S. A. 
et al., 1990), της οστεονεκτίνης (SPARC: εκλυόμενης όξινης, πλούσιας σε κυστεΐνη 
πρωτεΐνης) κ.ά. (Boultwood J. et al., 2000, Fidler C. et al., 2001, Costa M. et al., 
1999). 

Παράλληλα, μελέτες στον ποντικό έδειξαν ότι μετατοπίσεις και ελλείψεις που 
περιλαμβάνουν το χρωμόσωμα 2 συνδέονται με την ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας. 
Είναι πιθανό ότι αυτές οι κυτταρογενετικές αλλαγές οδηγούν σε απώλεια 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου ή γονιδίων, προκαλούν δυσλειτουργία των γονιδίων που 
εδρεύουν εκατέρωθεν της περιοχής, ή ακόμα δημιουργούν σύντηξη γονιδίων που 
οδηγεί στην παραγωγή μίας λευχαιμογενετικής πρωτεΐνης (Rithidech K. et al., 1999). 
Επομένως, η ανακάλυψη της ημίζυγης έλλειψης τμημάτων του χρωμοσώματος 2 στα 
κύτταρα ποντικών με οξεία μυελογενή λευχαιμία, υποδηλώνει την ομοιότητα των 
γενετικών μηχανισμών επαγωγής της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας στον ποντικό 
και σε κάποιες περιπτώσεις στον άνθρωπο.   
 
Γ. Tα βιολογικά χαρακτηριστικά των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων 
 

Παρόλο που υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι τα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα προκύπτουν από μία κληρονομική ή επίκτητη γενετική ανωμαλία στα 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, που οδηγεί σε κλωνική επέκταση ενός πληθυσμού 
αρχέγονων κυττάρων, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι άλλες επιγενετικές ανωμαλίες 
συμβάλλουν στη βιολογία της ασθένειας και μπορεί να προσφέρουν σημαντικούς 
θεραπευτικούς στόχους. Tέτοιες επιγενετικές ανωμαλίες είναι η αλλαγή στην 
προσκόλληση των αρχέγονων κυττάρων, ένα ανώμαλο μικροπεριβάλλον μυελού, ή η 
διαταραγμένη παραγωγή κυτταροκινών. Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί ανωμαλίες 
και αυξήσεις στα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNFα), του αυξητικού 
παράγοντα μετασχηματισμού-β (TGFβ) και της ιντερλευκίνης-1β (IL-1β). 
Ειδικότερα, έχει υποτεθεί ότι μία υπερπληθώρα ιντερλευκίνης-1β και έλλειψη του 
ανταγωνιστή της IL-1β (ra) υποβοηθεί την κλωνική επέκταση των ανώμαλων 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Rosenfeld C. and List A., 2000).  

Η δυσπλασία της ερυθροειδούς, κοκκιοκυτταρικής και μεγακαρυοκυτταρικής 
σειράς είναι τα διαγνωστικά γνωρίσματα των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων. 
Κινητικές μελέτες σε κύτταρα μυελού των οστών ασθενών με μυελοδυσπλασία 
δείχνουν ότι ο ρυθμός της κυτταρικής διαίρεσης είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το 
φυσιολογικό και ο ρυθμός της ενσωμάτωσης της τριτιωμένης θυμιδίνης στο DNA 
ελαττώνεται καθώς η πρώιμη μυελοδυσπλασία εξελίσσεται σε λευχαιμία (Heaney M. 
and Golde D., 1999). Στα αρχικά τους στάδια, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
χαρακτηρίζονται από αυξημένο ρυθμό απόπτωσης των αιμοποιητικών πρόδρομων 
κυττάρων. Κινητικά η απόπτωση επικρατεί έναντι του αυξημένου πολλαπλασιασμού, 
προκαλώντας περιφερική κυτταροπενία (Raza A. et al., 1996).  

Παρόλο που εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει κάποια αμφισβήτηση, οι 
περισσότερες μελέτες δειγμάτων ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, με 
χρησιμοποίηση ποικίλων τεχνικών, έχουν δείξει έναν μειωμένο αποπτωτικό ουδό των 
κυττάρων CD34+ του μυελού στον παράγοντα νέκρωσης όγκων-α, στην ιντερφερόνη-
γ και στα αντισώματα anti-FAS (Raza A. et al., 1995). Πολλές μελέτες των 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων συνδέουν την υπερέκφραση του TNF-α με τον 
κυτταρικό θάνατο. Ο TNF-α που παράγεται από τα μυελοδυσπλαστικά μονοπύρηνα 
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κύτταρα είναι ανασταλτικός του πολλαπλασιασμού των αποικιών τόσο των 
φυσιολογικών όσο και των μυελοδυσπλαστικών κυττάρων, δείχνοντας ότι η 
εναπομένουσα φυσιολογική αιμοποίηση μπορεί επίσης να εμποδίζεται στα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (Kitagawa M. et al., 1997, Deeg H.J. et al., 2000). Η 
αναγνώριση του TNF-α ως της κυτταροκίνης-κλειδί της ρύθμισης του κυτταρικού 
θανάτου και η αυξημένη ευαισθησία των μυελοδυσπλαστικών κυττάρων στον TNF-α 
είναι η βάση διαφόρων κλινικών δοκιμασιών αναστολέων του TNF-α (Raza A. et al., 
1996). 

Ένα αξιοσημείωτο μοντέλο έχει προταθεί σχετικά με τις παθοφυσιολογικές 
αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού του προγραμματισμένου 
κυτταρικού θανάτου στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Ο μετασχηματισμός των 
φυσιολογικών βλαστικών κυττάρων επάγει σήματα κινδύνου ή αντιγονική αλλαγή 
και έτσι μία αυτοάνοση απόκκριση των Τ-κυττάρων που κατευθύνεται ενάντια στο 
μυελό. Τόσο τα μυελοδυσπλαστικά όσο και τα φυσιολογικά κύτταρα του μυελού σε 
ποικίλα στάδια διαφοροποίησης, αναστέλλονται απ’ ευθείας από τα CD8+ 
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, προκαλώντας ποικίλους βαθμούς ανεπάρκειας των 
βλαστικών κυττάρων. Τα μυελοδυσπλαστικά κύτταρα μπορεί να είναι σχετικά 
ανθεκτικά σ’ αυτή την ανοσολογική επίθεση σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα 
και κατά συνέπεια, το ανώμαλο ανοσολογικό περιβάλλον μπορεί να παρέχει 
επιλεκτική πίεση υπέρ των ανώμαλων κυττάρων (Clark D.M. and Lampert I., 1990). 
Η επίμονη αυτοάνοση επίθεση έχει ως αποτέλεσμα την χρόνια υπερπαραγωγή 
προαποπτωτικών κυτταροκινών, ιδιαίτερα TNF-α. Αυτό επιδρά σε κύτταρα 
διαφοροποιημένα στο στάδιο CD34+ ή μεταγενέστερο και μπορεί να συμβάλλει σε 
μία δυσπλαστική μορφολογία και αυξημένη απόπτωση στο μυελό. Τα αυξημένα 
επίπεδα TNF-α οδηγούν σε αλλαγές στα μυελοδυσπλαστικά κύτταρα: αυξημένο FAS, 
αρνητική ρύθμιση του Fap-1 και μία αύξηση στις κασπάσες.  

Δύο μηχανισμοί που μπορεί να συμβάλλουν στον αυξημένο ρυθμό απόπτωσης 
που παρατηρείται στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα είναι οι ανωμαλίες στο DNA ή 
το μη φυσιολογικό περιβάλλον αυξητικών παραγόντων των κυττάρων. Εφόσον τα 
αιμοποιητικά κύτταρα πεθαίνουν γρήγορα απουσία του κατάλληλου αυξητικού 
παράγοντα, η προώθηση της επιβίωσης των κύτταρων από τους αυξητικούς 
παράγοντες είναι θεμελιώδης για όλα τα άλλα αποτελέσματα που αυτοί επιφέρουν. 
Αυτή η ενίσχυση της κυτταρικής επιβίωσης είναι διακριτή από τη διέγερση του 
πολλαπλασιασμού. Συγκεκριμένα οι αυξητικοί παράγοντες επάγουν την κυτταρική 
επιβίωση, καταστέλλοντας τη διαδικασία της απόπτωσης (Williams G.T. et al., 1990). 

Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα κυτταροκινών συνδέονται με κακή πρόγνωση 
στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Οι κυτταροκίνες μπορεί από τη μία πλευρά 
να επάγουν την έκφραση παραγόντων επιβίωσης και κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
και από την άλλη, την έκφραση ανασταλτικών σημάτων, όπως θετική ρύθμιση 
καταστολέων της σηματοδότησης κυτταροκινών (SOCS) και επαγωγή του 
αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου. Οι βλάστες των ασθενών με AML εκφράζουν 
υψηλά επίπεδα προκασπασών. Πειράματα σε κυτταρικές σειρές AML που 
αποκρίνονται στον GM-CSF, έδειξαν ότι ο GM-CSF επάγει φωσφορυλίωση του 
μεταγωγού σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής (Stat 5), ρυθμίζει θετικά την 
κυκλίνη D2 και διεγείρει την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου. Ταυτόχρονα, ο GM-
CSF διεγείρει την έκφραση των SOCS-2 και -3 και των προκασπασών 2 και 3 και 
επάγει την ενεργοποίηση της κασπάσης 3, τη διάσπαση της πολυμεράσης της 
πολυADP-ριβόζης (PARP) και τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Ο αναστολέας της 
κινάσης Janus (Jak)-Stat AG490 ακυρώνει την επαγόμενη από τον GM-CSF, 
έκφραση της προκασπάσης 3 και την ενεργοποίηση της κασπάσης 3. ΄Αρα ο GM-
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CSF επιφέρει διπλό αποτέλεσμα: διεγείρει την κυτταρική διαίρεση, αλλά συγχρόνως 
ρυθμίζει θετικά τις προαποπτωτικές πρωτεΐνες που εξαρτώνται από την Jak-Stat 
(Faderl S. et al., 2003).            

Ένας άλλος βιολογικός μηχανισμός που μπορεί να επάγει απόπτωση είναι η 
έλλειψη κατάλληλων αλληλοεπιδράσεων προσκόλλησης μεταξύ των κυττάρων και 
του στρώματος του μυελού ή του ενδοθηλίου. Η μετανάστευση, η διατήρηση και η 
επιβίωση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του μυελού 
ελέγχεται από κριτικούς υποδοχείς προσκόλλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
CD34, CD44, σελεκτινών και ιντεγκρινών (Potocnik A.J. et al., 2000). Τα μη 
αιμοποιητικά κύτταρα στο μικροπεριβάλλον του μυελού συμβάλλουν στη διαδικασία 
με δύο τρόπους: 1) τα στρωματικά κύτταρα επάγουν απόπτωση με ένα μηχανισμό 
που δεν εξαρτάται από τον TNF, 2) η παραγωγή του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα (VEGF) διεγείρει την αγγειογένεση η οποία θα μπορούσε να 
ευνοεί την εξέλιξη της ασθένειας (Βellamy W.T. et al., 1999), αλλάζοντας το 
μικροπεριβάλλον ώστε να ευνοεί τον μη ρυθμιζόμενο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 
Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαρακτηρίζονται από 
εκτεταμένη απόπτωση, η περαιτέρω γενετική εξέλιξη της ασθένειας και η μετάβαση 
στην οξεία μυελογενή λευχαιμία φαίνεται ότι συνδέεται με απώλεια της λειτουργικής 
απόπτωσης. 

Τέλος, τα πλήρως διαφοροποιημένα κύτταρα συχνά έχουν ελαττωματική 
λειτουργία σε ασθενείς με μυελοδυσπλασία. Για παράδειγμα, τα ουδετερόφιλα έχουν 
μειωμένη μικροβιοκτόνο δραστικότητα, οπότε ακόμα και όταν ο αριθμός τους είναι 
φυσιολογικός, ο κίνδυνος μόλυνσης μπορεί να είναι αυξημένος (Heaney M. and 
Golde D., 1999).     
 
Δ. Προσεγγίσεις για τη θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων  
 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάποιοι ανοσολογικοί 
παράγοντες μπορεί να δράσουν ως σημαντικά δευτερογενή γεγονότα στην ανάπτυξη 
σοβαρής πανκυτταροπενίας. Τα Τ-κύτταρα από ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα μπορεί να καταστέλλουν τον αυτόλογο ερυθροειδή (Sugawara T. et al., 
1992) και κοκκιοκυτταρικό πολλαπλασιασμό in vitro (Smith M.A. and Smith J.G., 
1991) και η καταστολή των Τ-κυττάρων από την αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή την 
κυκλοσπορίνη μπορεί να καλυτερεύσει αισθητά την κυτταροπενία, ιδιαίτερα στην 
ανθεκτική αναιμία (Molldrem J.J. et al., 1998). 

Συνδυασμός θεραπείας με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων μετά από έντονη χημειοθεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε μακράς διάρκειας 
επιβίωση χωρίς συμπτώματα σε ένα ποσοστό ασθενών με μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα υψηλού κινδύνου. Η ερυθροποιητίνη και ο αυξητικός παράγοντας των 
κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) μπορεί συνεργιστικά να βελτιώσουν τα 
επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, ιδιαίτερα στη σιδηροβλαστική αναιμία (Hellström-
Lindberg E. et al., 2000). 

Μελέτη επαγωγής της διαφοροποίησης της προμυελοκυτταρικής λευχαιμικής 
σειράς (HL-60) από το ρετινοϊκό οξύ, έδειξε ότι τα ρετινοειδή θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα θεραπευτικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της οξείας μυελοειδούς 
λευχαιμίας, μιας ασθένειας που πρωταρχικά περιλαμβάνει σταμάτημα της 
μυελοειδούς διαφοροποίησης και δείχνει ότι τα ρετινοειδή, επιπροσθέτως στην καλά 
χαρακτηρισμένη συμμετοχή τους στη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων, 
μπορεί ακόμα να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση συγκεκριμένων αιμοποιητικών 
κυττάρων (Breitman T.R. et al., 1980).   
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Κεφάλαιο 2 
 
Η λειτουργία ορισμένων γονιδίων της περιοχής 5q23-31 μεταξύ της IL-3 και του 
TCF-1  
 

Η επιβίωση, η διαφοροποίηση, ο πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη των 
αιμοποιητικών πρόδρομων κυττάρων και η λειτουργική δραστικότητα των ώριμων 
κυττάρων του αίματος ρυθμίζεται από κυτταροκίνες που παράγονται από μία μεγάλη 
ποικιλία κυτταρικών τύπων. Μεταξύ αυτών των κυτταροκινών, η IL-3, IL-5 και ο 
GM-CSF παράγονται από ποικίλους κυτταρικούς τύπους, στους οποίους 
περιλαμβάνονται ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα και μαστοκύτταρα και παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αιμοποίηση και στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Η IL-3 και ο 
GM-CSF δρουν σε ποικίλες σειρές αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ η IL-5 δρα κυρίως 
στα ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και σε κάποια Β κύτταρα (Van Dijk T.B. et al., 1998).  

Oι υποδοχείς της IL-3, IL-5 και του GM-CSF είναι ετεροδιμερή που 
αποτελούνται από μία α αλυσίδα ειδική για κάθε κυτταροκίνη (IL-3Rα, IL-5Rα και 
GM-CSFRα) και μία κοινή β αλυσίδα (βc). Επειδή η IL-3 διεγείρει τα πολυδύναμα 
αρχέγονα κύτταρα, τα κύτταρα CD34+ που απομονώνονται από το μυελό των οστών 
του ανθρώπου και τα κύτταρα του μυελού των οστών του ποντικού που διαθέτουν 
τον υποδοχέα c-kit εκφράζουν υπομονάδες βc. Ωστόσο, σε μεταγενέστερα στάδια 
ανάπτυξης, η έκφραση της βc αλυσίδας περιορίζεται κυρίως στις μυελοειδείς σειρές 
(McKinstry W.J. et al., 1997). Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με τον κρίσιμο ρόλο 
που παίζουν η IL-3, ο GM-CSF, ο G-CSF και ο M-CSF στον πολλαπλασιασμό των 
πρώιμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και την επακόλουθη διαφοροποίηση 
προς διαφορετικές μυελοειδείς σειρές.  

Πιο συγκεκριμένα, η IL-3 διεγείρει την ανάπτυξη αποικιών πολλαπλών 
κυτταρικών σειρών από φυσιολογικό μυελό των οστών και οι δραστικότητές της 
περιλαμβάνουν και εκτείνονται πέρα από τις δυνατότητες  του GM-CSF, ο οποίος 
επάγει την παραγωγή κοκκιοκυττάρων και μακροφάγων. Πειράματα 
κυτταροκαλλιεργειών της πολυδύναμης αιμοποιητικής κυτταρικής σειράς του 
ποντικού, FDCP-mix A4 έδειξαν ότι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις IL-3 του 
ποντικού επάγουν την αυτοανανέωση των κυττάρων και χαμηλές συγκεντρώσεις IL-3 
σε συνδυασμό με GM-CSF ή ερυθροποιητίνη, επάγουν διαφοροποίηση προς 
κοκκιοκύτταρα και μακροφάγα ή προς ώριμα ερυθροειδή κύτταρα. Η απομάκρυνση 
της IL-3 έχει ως αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο, μέσω απόπτωσης (Crompton T. 
et al., 1991, Evans C.A. et al., 1999, Devireddy L.R. et al., 2001). Επομένως, η 
απόκριση των κυττάρων FDCP-mix A4 στην IL-3 του ποντικού είναι η 
αυτοανανέωση, ενώ στον GM-CSF είναι ο χαμηλός ρυθμός πολλαπλασιασμού και 
κυρίως η μυελοειδής διαφοροποίηση. 

Αναλυτικότερα, άλλη σειρά πειραμάτων σε κυτταροκαλλιέργειες 
εμπλουτισμένες με αρχέγονα κύτταρα μυελού των οστών του ανθρώπου, έδειξε ότι η 
IL-3 του ανθρώπου διεγείρει τα πολυδύναμα (CFU-GEMM) και τα ερυθροειδή 
(BFU-E) αρχέγονα κύτταρα, δημιουργώντας 95% περισσότερα BFU-E από ό,τι ο 
GM-CSF. Δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω ενίσχυση των BFU-E ή των CFU-GEMM, 
όταν χρησιμοποιήθηκε η IL-3 σε συνδυασμό με τον GM-CSF. 

Αντίθετα, η IL-3 δημιουργεί λιγότερους και μικρότερους κλώνους CFU-GM 
από ό,τι ο GM-CSF ή ο G-CSF. Ωστόσο, η προσθήκη IL-3 σε συνδυασμό με GM-
CSF ή G-CSF στο θρεπτικό υλικό, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κλώνων 
CFU-GM. 
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Σε υγρές καλλιέργειες, η IL-3 προσέδωσε μεγαλύτερη από 100 φορές αύξηση 
στον αριθμό των πρόδρομων μαστοκυττάρων και βασεόφιλων καθώς και των 
ηωσινόφιλων και επέτρεψε τη διατήρηση αυτών των καλλιεργειών μέχρι και 7 
εβδομάδες. Ο GM-CSF ήταν περίπου εξίσου δυνατό ερέθισμα για την ανάπτυξη των 
ηωσινόφιλων, αλλά είχε ελάχιστο αποτέλεσμα στους προδρόμους των βασεόφιλων. Ο 
G-CSF δεν διαθέτει καμία από τις δύο αυτές δραστικότητες (Ottman O.G. et al., 
1989).                                             

Οι κυτταροκίνες IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 και GM-CSF βρίσκονται 
ομαδοποιημένες σε μία περιοχή μήκους περίπου 1Μb στη 5q23-31. Παρόλο που οι 
γονιδιακοί τόποι που κωδικοποιούν αυτές τις πρωτεΐνες δεν είναι ομόλογοι στο 
νουκλεοτιδικό ή το αμινοξικό επίπεδο, θεωρούνται γονιδιακή οικογένεια λόγω της 
τοποθέτησής τους, της αλληλοεπικάλυψης στις βιολογικές δραστικότητες και 
δευτεροταγών και τριτοταγών δομικών ομοιοτήτων (Frazer K.A. et al., 1997). 

Στη συνέχεια παρατίθενται περισσότερα στοιχεία σχετικά με την IL-3 και τον 
GM-CSF και ακολουθεί περιγραφή του ρόλου ορισμένων ακόμα σημαντικών 
γονιδίων που εδρεύουν στην περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής:   

 
Ιντερλευκίνη-3 (IL-3): Είναι γλυκοπρωτεΐνη που αποτελείται από 140 αμινοξέα. Το 
πρόδρομο μόριο αποτελείται από 166 αμινοξέα (Fung M.C. et al., 1984, Yokota Τ. et 
al., 1986).  Περιλαμβάνεται μεταξύ των λεμφοκινών που παράγονται από τα Τ-
βοηθητικά  λεμφοκύτταρα, μετά από ενεργοποίηση με μιτογόνα ή αντιγόνα. Σύμφωνα 
με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η IL-3 ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό και τη 
διαφοροποίηση των πολυδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων καθώς και 
των δεσμευμένων προγονικών κυττάρων προς όλες τις κύριες αιμοποιητικές σειρές 
(Barber K.E. et al., 1989). Ακόμη, επάγει τον πολλαπλασιασμό των ώριμων 
κυττάρων της μυελοειδούς σειράς (κοκκιοκύτταρα, μακροφάγα, ηωσινόφιλα, 
βασεόφιλα, μεγακαρυοκύτταρα, μαστοκύτταρα και ερυθροειδή κύτταρα). 

Το γονίδιο του ανθρώπου έχει υψηλό βαθμό ομολογίας με εκείνα του γίββωνα 
και του ποντικού (Yang Y.-C. et al., 1988). Γενετικές διασταυρώσεις μεταξύ δύο 
στελεχών ποντικών επιβεβαίωσαν ότι τα γονίδια της IL-3 και IL-5 βρίσκονται στο 
χρωμόσωμα 11 (Ihle J.N. et al., 1989). 
 Μελέτες σε άτομα με τη μετατόπιση t(5;14) έδειξαν ότι η υπερέκφραση του 
γονιδίου της IL-3, δεν αρκεί για την εμφάνιση λευχαιμικού φαινοτύπου (Grimaldi 
J.C. and Meeker T.C., 1989). 

Eπιπλέον του ρόλου της στην διέγερση του πολλαπλασιασμού και της 
διαφοροποίησης ποικίλων πρόδρομων αιμοποιητικών κυττάρων, η ιντερλευκίνη-3, 
όπως και άλλες κυτταροκίνες, έχει βρεθεί ότι διαθέτει νευροτροφική δραστικότητα 
και έχει συνδεθεί με νευρολογικές διαταραχές, δεδομένα που υποδεικνύουν την 
ύπαρξη του ρόλου της στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Εκφράζεται σε νευρώνες και 
αστροκύτταρα του εγκεφάλου του ποντικού.    

    
Αυξητικός παράγοντας των κοκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF): Τα γονίδια 
του GM-CSF και της IL-3 απέχουν 9 kb στον άνθρωπο (Yang Y.-C. et al., 1988) και 
14 kb στον ποντικό. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα ενισχυτικό στοιχείο που ρυθμίζει 
και τα δύο γονίδια, τόσο στον άνθρωπο όσο και στον ποντικό. Η προμυελοκυτταρική 
λευχαιμική σειρά HL-60 περιλαμβάνει ένα αναδιαταγμένο αλληλόμορφο GM-CSF, 
με μερική έλλειψη, το οποίο πιθανόν βρίσκεται στο σημείο επανένωσης της 
ενδιάμεσης έλλειψης του χρωμοσώτος 5 (Huebner K. et al., 1985).   
 O GM-CSF είναι μία γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 22 kD. Eπειδή  
διεγείρει την αύξηση και τη διαφοροποίηση των αιμοποιητικών προγονικών 

  



 18

κυττάρων και επηρεάζει τη λειτουργία των ώριμων κυττάρων, χρησιμοποιείται σε 
εμβόλια με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Ο διεγερτικός ανοσοβιολογικός ρόλος του 
GM-CSF οφείλεται εν μέρει, στα αποτελέσματά του στην παρουσίαση των αντιγόνων 
από τα αντιγόνα του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (ΜΗC) τάξης ΙΙ. 
Συγκεκριμένα, σε απόκριση στον GM-CSF, αυξάνεται η έκφραση των μεταγράφων 
του ενεργοποιητή τάξης ΙΙ (CΙΙΤΑ) τύπου Ι και ΙΙΙ, οπότε αυξάνεται η έκφραση 
καίριων μορίων που συμμετέχουν στο μονομάτι των ΜΗC τάξης ΙΙ (Hornell T.M. et 
al., 2003). 
 Eπιπλέον, ο GM-CSF δρα στα ώριμα ουδετερόφιλα, πρωταρχικά 
επιβραδύνοντας το θάνατό τους μέσω απόπτωσης (Derouet M. et al., 2004), αλλά και 
λειτουργώντας ως ισχυρός χημειοτακτικός και χημειοκινητικός παράγοντας που τα 
προσελκύει σε θέσεις φλεγμονής και βλάβης των ιστών. Eκτός του κύριου ρόλου του 
στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων, o GM-
CSF  επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δράση του GM-CSF επιτελείται με 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα του που αποτελείται από μία ειδική α-αλυσίδα και 
μία β-αλυσίδα, όμοια με του υποδοχέα της IL-3 και IL-5. Ποικίλα μόρια 
σηματοδότησης όπως η κινάση Janus 2 ή μεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας 
μεταγωγών σήματος και ενεργοποιητών της μεταγραφής (STAT) προσδένονται στην 
κοινή β-αλυσίδα και ξεκινούν μονοπάτια σηματοδότησης. Η α-αλυσίδα του GM-
CSFR αλληλοεπιδρά με την κινάση β του αναστολέα του NF-κB, μία από τις κύριες 
κινάσες σηματοδότησης που ενεργοποιούν το μεταγραφικό παράγοντα NF-κB 
(nuclear factor-kappaB). H ενεργοποίηση του NF-κB, λόγω της επίδρασης του GM-
CSF είναι σημαντική για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου (Ebner 
K. et al., 2003).       
 
RΙL (Reversion induced LIM protein): Το γονίδιο H-rev18 ή HSril κωδικοποιεί μία 
κυτταροπλασματική πρωτεΐνη 328 αμινοξέων, με μοριακό βάρος 37 kD που περιέχει 
μία περιοχή PDZ και μία περιοχή LIM-διπλού δακτύλου ψευδαργύρου.  Το γονίδιο 
αποτελείται από 7 εξώνια που κατανέμονται σε μήκος 14.5 kb και τα δύο τελευταία 
κωδικοποιούν την περιοχή LIM (Bashirova A.A. et al., 1998). Η πρωτεΐνη είναι 
πιθανόν ότι συμμετέχει στη ρύθμιση του ελέγχου της φυσιολογικής ανάπτυξης, αφού 
έχει συσχετιστεί με την πυκνότητα των αλάτων των οστών (Kiess M. et al., 1995, 
Omasu F. et al., 2003).  

Το γονίδιο HSril είναι ένας μεταγραφικός στόχος του μονοπατιού μεταγωγής 
σήματος του Ras. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φυσιολογικής 
αρχιτεκτονικής του κυτταροσκελετού, ένα χαρακτηριστικό που διαταράσσεται στον 
κακοήθη μετασχηματισμό. Το γονίδιο ρυθμίζεται αρνητικά στα κύτταρα αρουραίου 
που έχουν μετασχηματιστεί από το H-ras (Kiess M. et al., 1995).  

Με την εφαρμογή της επιτόπιας υβριδοποίησης φθορισμού (FISH) το γονίδιο 
αυτό χαρτογραφήθηκε στην περιοχή 5q31.1, μεταξύ των γονιδίων  IRF1 και GM-
CSF. 

 
SLC22A5 (Solute carrier family 22 (OCTN2: organic cation transporter 2) 
member 5): Ποντικοί ομόζυγοι για την έλλειψη της περιοχής του χρωμοσώματος 11 
μεταξύ του IRF1 και του GM-CSF παρουσίασαν ποικιλία ανωμαλιών, 
συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής υπερτριγλυκεριδαιμίας, της ηπατικής και 
καρδιακής μεγέθυνσης, της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και της πρώιμης 
θνησιμότητας. Η ανάλυση του μεταβολισμού των τριγλυκεριδίων στα ζώα αυτά 
έδειξε πολλαπλή αύξηση της έκκρισης των τριγλυκεριδίων των λιποπρωτεϊνών πολύ 
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χαμηλής πυκνότητας (VLDL), η οποία αποτελεί τον κυριότερο υπεύθυνο μηχανισμό 
της υπερτριγλυκεριδαιμίας στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, στους ομόζυγους 
ποντικούς, ο ρυθμός της ηπατικής έκκρισης των τριγλυκεριδίων των VLDL ήταν 
περίπου τρεις φορές μεγαλύτερος, ενώ στους ετερόζυγους για την έλλειψη ποντικούς 
ήταν περίπου δύο φορές μεγαλύτερος από ό,τι στους αγρίου τύπου. Μία σειρά 
πειραμάτων διαγονιδιακών ποντικών που έφεραν κλώνους BAC και YAC με 
διαφορετικά τμήματα της εξαλειμμένης περιοχής, έδειξε ότι το γονίδιο OCTN2 
μπορούσε να διορθώσει τις ανωμαλίες των τριγλυκεριδίων.  

Το γονίδιο αυτό παίζει ρόλο στη μεταφορά της καρνιτίνης και είναι ικανό να 
τροποποιεί την έκκριση των τριγλυκεριδίων. Μέτριες ελαττώσεις στην ενεργότητα 
της OCTN2 φαίνεται ότι επηρεάζουν την ενδοκυτταρική συγκέντρωση της 
καρνιτίνης. Οι μειώσεις της καρνιτίνης, έχουν ως αποτέλεσμα την εκτροπή των 
λιπαρών οξέων από την μεταφορά τους στα μιτοχόνδρια, οπότε αποθηκεύονται με τη 
μορφή των τριγλυκεριδίων και εκκρίνονται. Το γονίδιο OCTN2 εκφράζεται σε 
μεγάλο βαθμό στον νεφρό και σε λιγότερο υψηλά επίπεδα στο ήπαρ, στην καρδιά, 
στο σκελετικό μυ, στον εγκέφαλο και στο σπλήνα του ποντικού και του ανθρώπου 
(Zhu Y. et al., 2000).      
 
Ρυθμιστικός παράγοντας της ιντερφερόνης 1 (IRF1): Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής των γονιδίων των ιντερφερονών (IFN) τύπου 1 και άλλων γονιδίων 
που επάγονται από IFNs (MHC τάξης I) (Harada H. et al., 1990). Το γονίδιο 
χαρτογραφήθηκε στην περιοχή 5q23-31 με μελέτες σύνδεσης με τη χρήση RFLPs. 

Ένας άλλος παράγοντας, ο IRF2 ανταγωνίζεται τον IRF1, γιατί και οι δύο 
προσδένονται στις ίδιες αλληλουχίες που βρίσκονται πριν τα γονίδια της 
ιντερφερόνης-α και β και τα γονίδια που επάγονται από IFNs (Harada H. et al., 1989).    

Η δραστικότητα του IRF1 είναι ανασταλτική του πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων και της ογκογένεσης. Αυτό υποδηλώνεται από τα παρακάτω δεδομένα: 

1) Υπερέκφραση του IRF1 είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή του 
μετασχηματισμού των κυττάρων ΝΙΗ3Τ3, μετά από υπερέκφραση του IRF2 (Harada 
H. et al., 1993). 

2) Ο IRF1 έκφραζεται σε υψηλά επίπεδα στις αγγειακές βλάβες, με αποτέλεσμα 
την επαγωγή του γονιδίου της πρωτεΐνης p21, η οποία αναστέλλει τις CDKs (cyclin 
dependent kinases), με συνέπεια τα λεία μυϊκά κύτταρα της στεφανιαίας αρτηρίας να 
σταματήσουν τον κύκλο τους στη φάση G1 (Wessely R. et al., 2003). 

3) Σε αιμοποιητικά κύτταρα ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και οξεία 
μυελοειδή λευχαιμία που παρουσίαζαν ημίζυγη απώλεια του γονιδίου IRF1, η  
εναλλακτική συναρμολόγηση με παράλειψη εξωνίων (exon skipping) στα μετάγραφα 
του εναπομείναντος αλληλομόρφου είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη 
λειτουργικής πρωτεΐνης σε μεγάλη συχνότητα (Harada H. et al., 1994). Επομένως, η 
ανενεργοποίηση της πρωτεΐνης IRF1 συμβάλλει στην ανάπτυξη των παραπάνω 
αιματολογικών ασθενειών.  

4) Δύο σημειακές μεταλλάξεις στο γονίδιο IRF1 έχουν αναφερθεί στον καρκίνο 
του στομάχου και του πνεύμονα και έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή πρωτεΐνης 
με μειωμένη μεταγραφική ενεργότητα και απώλεια της δυνατότητας πρόσδεσης στο 
DNA αντίστοιχα (Nozawa H. et al., 1998, Eason D.D. et al., 1999). 

5) Το μονοπάτι των Stat1/IRF1 συμμετέχει στην επαγωγή της έκφρασης της 
κασπάσης-8 και της απόπτωσης που ξεκινά από την επίδραση της ιντερφερόνης-γ σε 
καρκινικά κύτταρα (Fulda S. et al., 2002). 
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Ιντερλευκίνη-5 (IL-5): Αποτελείται από 134 αμινοξέα. Είναι ο κύριος ρυθμιστής της 
διαφοροποίησης, του πολλαπλασιασμού και της ενεργοποίησης των ηωσινόφιλων. 
Επιπλέον επάγει την τελική διαφοροποίηση των Β-κυττάρων προς πλασματοκύτταρα 
και ρυθμίζει την παραγωγή των αντισωμάτων IgA (Yokota T. et al., 1987).   
 H αύξηση του αριθμού των ηωσινόφιλων και η ενεργοποίησή τους, που 
σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή IL-5, είναι η αιτία σοβαρών παθολογικών 
ανωμαλιών, όπως το άσθμα ή τα υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα (Rodrigues V.J. et al., 
1996).     
 
RAD50: Απαιτείται για την επιδιόρθωση δίκλωνων σπασιμάτων του DNA και το 
σχηματισμό ειδικών διατομών και στις δύο αλυσίδες κατά τη μείωση (Frazer K.A. et 
al., 1997). 

Το γονίδιο εκτείνεται σε 100-130 kb και η πρωτεΐνη αποτελείται από 1312 
αμινοξέα. Η πρωτεΐνη δρα σε σταθερό σύμπλεγμα με την MRE11 και άλλες 
πρωτεΐνες (Dolganov G.M. et al., 1996). Το σύμπλεγμα διαθέτει δραστικότητα 
ενδονουκλεάσης μονόκλωνου DNA και 5', 3' εξωνουκλεάσης. Αυτές οι 
νουκλεολυτικές ενεργότητες πιθανόν είναι σημαντικές για τον ανασυνδυασμό, την 
επιδιόρθωση και τη γενωμική σταθερότητα (Trujillo K.M. et al., 1998). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα τελομερή επιτρέπουν στα κύτταρα να διακρίνουν τα φυσικά 
χρωμοσωμικά άκρα από το κατεστραμμένο DNA και να τα προστατεύσουν από την 
αποικοδόμηση και την συγχώνευση. Στα κύτταρα του ανθρώπου, η διατήρηση των 
τελομερών εξαρτάται από τον παράγοντα πρόσδεσης TRF2 (TTAGGG repeat-
binding factor), ο οποίος συνδέεται με το σύμπλεγμα της RAD50 (Zhu X.-D. et al., 
2000).    

H πρωτεΐνη BRCA1 αλληλοεπιδρά με την RAD50 και σχηματίζεται 
πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει ογκοκαταστολείς, ανιχνευτές των 
βλαβών στο DNA και μεταγωγείς σήματος. Το σύμπλεγμα αυτό μπορεί να ανιχνεύει 
ανώμαλες δομές στο DNA και/ή να ρυθμίζει την μετα-αντιγραφική διαδικασία 
επιδιόρθωσης (Wang Y. et al., 2000). Μετά την ακτινοβόληση καρκινικών κυττάρων 
του μαστού που ήταν ομόζυγα για το μεταλλαγμένο γονιδίο BRCA1, ο σχηματισμός 
εστιών επιδιόρθωσης που έφεραν το πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα ήταν δραματικά 
ελαττωμένος, αλλά αποκαταστάθηκε με επιμόλυνση των κυττάρων με το αγρίου 
τύπου γονίδιο BRCA1. Επομένως η πρωτεΐνη BRCA1 είναι σημαντική για τις 
κυτταρικές αποκρίσεις στις βλάβες του DNA, μέσω του πολυπρωτεϊνικού 
συμπλέγματος που περιλαμβάνει και την RAD50 (Zhong Q. et al., 1999).              

Το πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα της RAD50 παίζει ρόλο στην ενεργοποίηση 
των σημείων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου κατόπιν διατομών στους δύο κλώνους 
του DNA. H ανεπαρκής επιδιόρθωση των ανασυνδυασμών του DNA μπορεί να 
συνδέεται με την ανάπτυξη μυελοειδούς λευχαιμίας, εφόσον η χρωμοσωμική περιοχή 
στην οποία χαρτογραφήθηκε το γονίδιο RAD50 είναι συχνά αλλαγμένη στην οξεία 
μυελογενή λευχαιμία και στις μυελοδυσπλασίες. 

Επιπλέον, όπως έδειξαν πειράματα σε έμβρυα ποντικού που στερούντο της 
πρωτεΐνης RAD50 λόγω μετάλλαξης του γονιδίου, το πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα 
επιτελεί κυτταρικές λειτουργίες απαραίτητες για τη βιωσιμότητα. Συνεπώς η έλλειψη 
του συμπλέγματος είναι θανατηφόρα (Luo G. et al., 1999).            
 
Ιντερλευκίνη-13, ιντερλευκίνη-4 (IL-13, IL-4): Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν 
ανοσορυθμιστικές κυτταροκίνες που παράγονται κυρίως από τα ενεργοποιημένα 
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα τύπου 2 (Th2), μαστοκύτταρα και βασεόφιλα (Minty A. 
et al., 1993). Αυτές οι κυτταροκίνες συμμετέχουν στον πολλαπλασιασμό και σε 
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διάφορα στάδια της ωρίμανσης, της διαφοροποίησης και της ενεργοποίησης των Β-
κυττάρων. Η IL-13 όπως και η IL-4, επάγει τη σύνθεση των αντισωμάτων IgE και 
ρυθμίζει θετικά την έκφραση των αντιγόνων MHC τάξης ΙΙ και του CD23 στα Β-
λεμφοκύτταρα (Punnonen J. et al., 1993).  

Επιπλέον, η IL-4 διαθέτει ενεργότητες αυξητικού παράγοντα των Τ-κυττάρων 
και των μαστοκυττάρων (οι οποίες είναι διακριτές των ενεργοτήτων της IL-2 και της 
IL-3) (Yokota T. et al., 1986). Eνισχύει την επιφανειακή έκφραση και έκκριση των 
ανοσοσφαιρινών IgG1.   

Η IL-13 ρυθμίζει αρνητικά την ενεργότητα των μακροφάγων και κατ’ 
επέκταση αναστέλλει την παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και 
χυμοκινών. Συνεργάζεται με την IL-2 στη ρύθμιση της σύνθεσης της ιντερφερόνης-γ 
από τα λεμφοκύτταρα. Ενδέχεται να είναι κρίσιμη για τη ρύθμιση των φλεγμονωδών 
και ανοσοβιολογικών αποκρίσεων (Minty A. et al., 1993).  

Η IL-13 είναι απαραίτητη και επαρκής για την παθογένεση του αλλεργικού 
άσθματος, αλλά λειτουργεί με μηχανισμούς ανεξάρτητους από τα αντισώματα IgE 
και τα ηωσινόφιλα (Wills-Karp M. et al., 1998). Παρόλο που και η IL-4 συμμετέχει 
στην αλλεργική απόκριση του άσθματος, δεν φαίνεται να είναι πρωταρχικής 
σημασίας ανοσορυθμιστικό μόριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άσθμα έχει συνδεθεί 
γενετικά με την περιοχή του 5q που περιλαμβάνει τα γονίδια IL-4 και IL-13 (Symula 
D.J. et al., 1999). 

H αλληλοεπικάλυψη στις δράσεις των δύο κυτταροκινών μπορεί να οφείλεται 
εν μέρει στην ύπαρξη του υποδοχέα τύπου ΙΙ που αποτελείται από τις υπομονάδες IL-
4Rα και IL-13RA1. Ο υποδοχέας προκύπτει από ετεροδιμερισμό, κατόπιν πρόσδεσης 
της IL-13 στην IL-13RA1 ή της IL-4 στην IL-4Rα. Τα καρβοξυτελικά άκρα των 
υπομονάδων αυτού του υποδοχέα καθώς και του IL-4R τύπου Ι , αλληλοεπιδρούν με 
τυροσινοκινάσες της οικογένειας JAK. Αυτό οδηγεί σε αλληλοεπίδραση με τον 
μεταγωγό σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής STAT6 που προσδένεται σε 
αλληλουχίες consensus των υποκινητών των γονιδίων που ρυθμίζονται από την IL-4 
και IL-13, όπως είναι π.χ. το ίδιο το γονίδιο IL-4Rα (Kelly-Welch A.E. et al., 2003, 
Kotanides H. and Reich N.C., 1996). 

H μεταγραφική ενεργότητα των γονιδίων IL-4, IL-13, IL-5 επηρεάζεται από 
μία αλληλουχία 401 βάσεων που βρίσκεται μεταξύ των γονιδίων IL-4 και IL-13. Η 
αλληλουχία αυτή είναι υψηλά συντηρημένη μεταξύ των θηλαστικών (80% 
ομοιότητα), σε έντονη αντίθεση με τη σχετικά χαμηλή συντήρηση των κωδικών 
περιοχών των γονιδίων της IL-4 και IL-13 που παρουσιάζουν 50% ομοιότητα μεταξύ 
ανθρώπου και ποντικού. Απαντά σε ένα μόνο αντίγραφο στο γονιδίωμα του 
ανθρώπου και έχει επιπλέον συντηρηθεί η γενωμική της θέση στα θηλαστικά (Loots 
G.G. et al., 2000).            
 
AF5q31: Κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη 1163 αμινοξέων που παρουσιάζει ομολογία με 
τον μεταγραφικό παράγοντα AF-4 (ALL-1 fused gene on chromosome 4). Το γονίδιο 
εκφράζεται στην καρδιά, τον πνεύμονα και τον εγκέφαλο του εμβρύου σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα και στο εμβρυϊκό ήπαρ σε χαμηλά επίπεδα, αλλά η έκφρασή του σ’ 
αυτούς τους ιστούς μειώνεται στους ενήλικες. Συνεπώς, μπορεί να παίζει κρίσιμο 
ρόλο στην εμβρυϊκή ανάπτυξη αυτών των ιστών.  

Αναλύοντας τα λευχαιμικά κύτταρα ενός βρέφους με πρώιμη προ-Β οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), αναγνωρίστηκε μετάγραφο που περιλάμβανε την 
αλληλουχία του γονιδίου AF5q31 σε σύντηξη με το γονίδιο ΜLL (myeloid-lymphoid 
or mixed-lineage leukemia). Tα κλινικά χαρακτηριστικά του βρέφους ήταν παρόμοια 
με των ασθενών που είχαν χιμαιρικά μετάγραφα ΜLL-AF-4, του πιο σημαντικού 
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προγνωστικού παράγοντα στα νήπια με ΑLL. Κατά συνέπεια το μετάγραφο 5'- ΜLL- 
AF5q31-3' θεωρήθηκε κρίσιμο για τη λευχαιμογένεση. Αυτού του είδους η 
μετατόπιση t(5;11)(q31;q23) έχει περιγραφεί μόνο σε λίγους ασθενείς με de novo 
ALL και AML σχετιζόμενη με θεραπεία. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το 
γονίδιο AF5q31 βρίσκεται εκτός της κοινά εξαλειμμένης υποπεριοχής που έχει 
προσδιοριστεί σε ασθενείς με AML και MDS (Fairman J. et al., 1995).      
 Η πρωτεΐνη ΜLL είναι ένας παράγοντας διατήρησης της μεταγραφής κατά τα 
πρώτα στάδια της εμβρυογένεσης (Yu B.D. et al., 1998). To γονίδιο ΜLL έχει 
αναγνωριστεί σε μετατοπίσεις στην περιοχή 11q23. Η αναδιάταξη του γονιδίου ΜLL 
βρίσκεται στην πλειοψηφία των παιδικών και σχετιζόμενων με θεραπεία λευχαιμιών 
και συνδέεται ισχυρά με κακή εξέλιξη σε νήπια με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
σε σύγκριση με μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες με ΑLL ή ΑΜL. Τόσο το γονίδιο 
ΜLL όσο και το γονίδιο με το οποίο συντήκεται κατόπιν μετατόπισης, είναι 
απαραίτητα για τη λευχαιμογένεση.  
 
Πορίνη (VDAC1: voltage-dependent anion channel): Πρωτεΐνη που σχηματίζει 
πόρους στην εξωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου. 
 Η οικογένεια των προαποπτωτικών και αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl2 
περιλαμβάνει μέλη που προσδένονται στο κανάλι VDAC προκειμένου να ρυθμίσουν 
το δυναμικό της μιτοχονδριακής μεμβράνης και να εκλυθεί το κυτόχρωμα c στο 
κυτταρόπλασμα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι κασπάσες κατά την απόπτωση (Shimizu 
S. et al., 1999).    
  
Ειδικός μεταγραφικός παράγοντας των Τ-λεμφοκυττάρων (TCF-1): 
Ανακαλύφθηκε ως μία πυρηνική πρωτεΐνη ειδική για τα Τ-λεμφοκύτταρα που 
προσδένεται στο μοτίβο AACAAAG του DNA. H περιοχή που προσδένεται στο 
DNA ονομάζεται κουτί HMG και χαρακτηρίζει τα μέλη μιας οικογένειας 
μεταγραφικών παραγόντων που ονομάζεται “ομάδα υψηλής κινητικότητας” (high-
mobility group). Από το γονίδιο TCF-1, μέσω της εναλλακτικής συναρμολόγησης και 
τη χρήση δύο εναλλακτικών υποκινητών, προκύπτουν τουλάχιστον οχτώ 
διαφορετικές πρωτεΐνες, με διαφορετικές ιδιότητες στον έλεγχο της μεταγραφής (van 
de Wetering M. et al., 1996).          

Παρόλο που το γονίδιο TCF-1 εκφράζεται ευρέως στο έμβρυο του ποντικού, η 
έκφρασή του περιορίζεται κατά κύριο λόγο στα ανώριμα και ώριμα Τ-κύτταρα μετά 
τη γέννηση. Εκφράζεται σε όλους τους υποπληθυσμούς θυμοκυττάρων, ακόμα και 
στα κύτταρα που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης.  

Οι ποντικοί που δεν έχουν λειτουργικό γονίδιο TCF-1 αναπτύσσονται 
κανονικά, αλλά ο θύμος τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με το φυσιολογικό μέγεθος 
και αρχίζει να γηράσκει πρώιμα, καθώς ένας σταδιακός αποκλεισμός στην ανάπτυξη 
των Τ-κυττάρων των ενηλίκων εμφανίζεται σταδιακά μετά τη γέννηση. Αυτός ο 
αποκλεισμός συμβαίνει στο στάδιο CD4-8+, όταν μικρά, μη διαιρούμενα κύτταρα  
συσσωρεύονται και το μέγεθος του ακόλουθου πληθυσμού των κυττάρων CD4+8+ 

μειώνεται δραματικά, με αποτέλεσμα τον ελαττωμένο αριθμό των συνολικών 
θυμοκυττάρων. Αυτά τα αποτελέσματα γίνονται περισσότερο εμφανή με την ηλικία, 
καθώς ποντικοί TCF-1-/- 4-8 μηνών δεν διαθέτουν καθόλου CD4+8+ κύτταρα, γεγονός 
ενδεικτικό της παντελούς έλλειψης αυτής της διαδικασίας διαφοροποίησης. Ανώριμα 
κύτταρα CD4-8- εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως και ένας μικρός αριθμός ώριμων 
κυττάρων CD4-8+, τα οποία πιθανόν αντιπροσωπεύουν απομεινάρια της 
διαφοροποίησης που επιτελέστηκε σε νεότερη ηλικία ή μπορεί να επανεισήλθαν στο 
θύμο από την περιφέρεια.  
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Η συνολική εξαφάνιση των ανώριμων κυττάρων CD4-8+ στους ποντικούς      
TCF-1-/- έξι μήνες μετά τη γέννηση, υποδηλώνει ένα πιθανό φραγμό σε προγενέστερο 
στάδιο της ανάπτυξης των Τ-κυττάρων. Πράγματι, οι υποπληθυσμοί των κυττάρων 
CD4-8- στο θύμο των ποντικών TCF-1-/-, είτε περιλαμβάνουν κύτταρα που δεν 
διαιρούνται, είτε μικρότερο ποσοστό διαιρούμενων κυττάρων από το φυσιολογικό.               

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα και παρόλο που ο θύμος φαίνεται 
σχετικά φυσιολογικός μέχρι τη γέννηση, τα αρχέγονα κύτταρα TCF-1-/- δεν μπορούν 
να διαφοροποιηθούν σε κανονικούς αριθμούς, όταν μεταφερθούν σε θύμους 
ενηλίκων, ίσως επειδή οι ρυθμοί διαίρεσής τους δεν είναι φυσιολογικοί. Ο συνολικός 
αριθμός των θυμοκυττάρων σε έμβρυα ποντικού TCF-1-/- βρέθηκε αισθητά 
χαμηλότερος από ό,τι στα φυσιολογικά έμβρυα, ήδη από την δέκατη έκτη μέρα και 
αυτή η διαφορά αυξανόταν σημαντικά κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς και μετά 
τη γέννηση. Επιπλέον πειράματα έδειξαν ότι παρόλο που ο εμβρυϊκός θύμος TCF-1-/- 

φαίνεται ότι περιέχει μειωμένους αριθμούς φυσιολογικών θυμοκυττάρων, η 
παρατηρούμενη ατέλεια στη διαφοροποίηση των κυττάρων TCF-1-/- παρουσιάζεται 
στα πιο πρώιμα αρχέγονα κύτταρα (της περιοχής αορτής-γονάδων-μεσονεφρού) του 
μεταλλαγμένου εμβρύου. 

Παρά την απουσία του TCF-1, από τα εμβρυϊκά θυμοκύτταρα προκύπτουν 
ώριμα Τ-λεμφοκύτταρα και συσσωρεύονται στα περιφερικά λεμφικά όργανα. Οι 
αριθμοί των περιφερικών Τ-λεμφοκυττάρων είναι δύο με τρεις φορές μικρότεροι από 
των φυσιολογικών ποντικών, αλλά το επίπεδό τους παραμένει σταθερό με την πάροδο 
της ηλικίας. Τα περιφερικά Τ-λεμφοκύτταρα διεγείρονται και πολλαπλασιάζονται 
παρουσία αντιγόνου και η κυτταροτοξική τους δραστικότητα είναι ίδια με των 
φυσιολογικών ποντικών (Schilham M.W. et al., 1998). 

Μία αξιοσημείωτη εξαίρεση στο πρότυπο έκφρασης του γονιδίου TCF-1, 
αποτέλεσε η ανίχνευση πυρηνικής πρωτεΐνης TCF-1 σε επιθηλιακά κύτταρα του 
εντέρου που πολλαπλασιάζονταν και στα βασικά κύτταρα του επιθηλίου του 
μαστικού αδένα. Η περιοχή μπροστά από τον πρώτο υποκινητή του γονιδίου TCF-1 
είναι νησίδα CpG που περιέχει δύο δυνητικά μοτίβα πρόσδεσης παραγόντων TCF και 
λειτουργεί ως ενισχυτής. Ο συνδυασμός της β-κατενίνης και του παράγοντα TCF-4 
που εκφράζεται ειδικά στο επιθήλιο του εντέρου και του μαστικού αδένα, ενεργοποιεί 
τον ενισχυτή του γονιδίου TCF-1 (Roose J. et al., 1999).      

Η β-κατενίνη είναι μία πρωτεΐνη που συμμετέχει στην κυτταρική 
προσκόλληση και στην μεταγωγή του σήματος των εκλυόμενων αναπτυξιακών 
παραγόντων Wnt. Oι παράγοντες Wnt ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό και τον 
προορισμό των κυττάρων σε πολλές αναπτυξιακές διαδικασίες (Cadigan K.M. and 
Nusse R., 1997). Κατόπιν πρόσδεσης των παραγόντων Wnt στους υποδοχείς Frizzled 
ξεκινά σηματοδότηση που έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση της 
κυτταροπλασματικής β-κατενίνης. Η επακόλουθη μετατόπιση της β-κατενίνης στον 
πυρήνα, οδηγεί σε αλληλοεπίδραση με την πρωτεΐνη TCF-1 και σε σχηματισμό ενός 
διμερούς μεταγραφικού παράγοντα που μπορεί να επάγει την έκφραση των γονιδίων 
στόχων. Αυτή η αλληλοεπίδραση με την β-κατενίνη καθιστά τις πρωτεΐνες TCF-1 
μεταγραφικά ενεργές (Staal F.J.T. and Clevers H., 2000).  

Ο πρωταρχικός ρόλος της πρωτεΐνης APC είναι η αρνητική ρύθμιση του 
μονοπατιού μεταγωγής σήματος των παραγόντων Wnt. Μία ενδιαφέρουσα 
ανακάλυψη ήταν η έκφραση σημαντικών ποσοτήτων της πρωτεΐνης TCF-1 σε 
κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου (colorectal) που περιείχαν μεταλλαγμένο το 
γονίδιο APC, είτε έφεραν ογκογενετικές μεταλλάξεις της β-κατενίνης.          

Τα ποντίκια TCF-1-/- αναπτύσσουν αδενώματα στο έντερο και στους 
μαστικούς αδένες. Είναι πιθανό ότι στα φυσιολογικά κύτταρα, η μεταγραφική 
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ενεργοποίηση γονιδίων στόχων, όπως του c-Myc και της κυκλίνης D1, από το 
σύμπλεγμα β-κατενίνης-TCF-4 αντισταθμίζεται από κατασταλτικές ισομορφές της 
TCF-1. Εξάλλου, όταν δεν εκφράζεται η πρωτεΐνη APC, συσσωρεύεται η πυρηνική  
β-κατενίνη, η οποία προσδένεται οριστικά στον παράγοντα TCF-4 με αποτέλεσμα τον 
μετασχηματισμό των επιθηλιακών κυττάρων. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, ποντικοί 
TCF-1-/- ετερόζυγοι για το μεταλλαγμενο γονίδιο APCmin, αναπτύσσουν πολλαπλούς 
πολύποδες μεγαλύτερους και περισσότερους από τους ποντικούς TCF-1+/+ min/+ και 
τους ποντικούς TCF-1+/- min/+. Συνεπώς, η πρωτεΐνη TCF-1 πιθανόν δρα 
συνεργιστικά με την APC για να καταστείλουν τον κακοήθη μετασχηματισμό των 
επιθηλιακών κυττάρων (Roose J. et al., 1999). 
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Κεφάλαιο 3 
 

Φυσική και μεταγραφική χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
 
Α. Φυσική χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
 
 Οι χάρτες γονιδιωμάτων βοηθούν τους επιστήμονες να ανακαλύψουν γονίδια, 
ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με ασθένειες του ανθρώπου. Οι επιστήμονες 
μελετούν πολλές οικογένειες που έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια και 
ανακαλύπτουν το μοντέλο κληρονομικότητας και ειδικούς δείκτες του γονιδιώματος 
από γενιά σε γενιά. Οι δείκτες που τείνουν να συγκληρονομούνται με την ασθένεια 
είναι πιθανό ότι βρίσκονται κοντά στο γονίδιο που εμπλέκεται σε αυτή. 
Αναγνωρίζοντας λίγους τέτοιους δείκτες, οι επιστήμονες γνωρίζουν κατά προσέγγιση 
τη θέση του ζητούμενου γονιδίου. Στη συνέχεια, αναζητούν γονίδια στο τμήμα του 
γονιδιώματος, όπου βρίσκεται το γονίδιο της ασθένειας και τα μελετούν ένα προς 
ένα, ώστε να καθορίσουν το ζητούμενο.  

Στα εργαστήρια, το ανθρώπινο γονιδίωμα βρίσκεται υπό μορφή βιβλιοθηκών 
κλώνων βακτηρίων, φάγων ή σακχαρομύκητα. Οι χάρτες βοηθούν στο χειρισμό των 
κλώνων. Γνωρίζοντας τους δείκτες που περιέχει ένας κλώνος, οι ερευνητές μπορούν 
να βρουν την περιοχή του γονιδιώματος από την οποία προέρχεται ή μπορούν να 
επιλέξουν ένα συγκεκριμένο κλώνο μιας βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας δείκτες της 
περιοχής που θέλουν να απομονώσουν. 

Στην παρούσα διατριβή ασχοληθήκαμε με τη φυσική χαρτογράφηση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος. Ο φυσικός χάρτης παρέχει τις φυσικές αποστάσεις μεταξύ 
των διαφόρων δεικτών σε αριθμό ζευγών βάσεων. Οι πρώτοι φυσικοί χάρτες 
κατασκευάστηκαν με την τοποθέτηση γενωμικών κλώνων στη σειρά με βάση την 
αλληλοεπικάλυψη των άκρων τους (contigs). Όμως οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν 
δεν ήταν απαραιτήτως μοναδικοί, οπότε δεν ήταν βέβαιη η περιοχή του γονιδιώματος 
από την οποία προέρχονταν οι κλώνοι. 

Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με την ανακάλυψη των αλληλουχιών STSs 
(sequence-tagged sites). Κάθε STS απαντά σε μία μόνο θέση στο γονιδίωμα, δηλαδή 
αποτελεί μοναδική αλληλουχία, μήκους λίγων εκατοντάδων ζευγών βάσεων. Κάθε 
STS μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε σημείο του γονιδιώματος, εφόσον 
αποτελεί μοναδική αλληλουχία. 

Ο χάρτης του ανθρώπινου γονιδιώματος στη σημερινή του μορφή αποτελεί 
ένα συνδυασμό του γενετικού χάρτη σύνδεσης και του φυσικού χάρτη. Για 
παράδειγμα, οι μέθοδοι γενετικής χαρτογράφησης που βασίζονται σε 
πολυμορφισμούς, επέτρεψαν στους επιστήμονες να τοποθετήσουν δείκτες στις 
κατάλληλες φυσικές θέσεις πάνω στα χρωμοσώματα. Έτσι, οι θέσεις των 
πολυμορφικών τόπων του γενετικού χάρτη του Marshfield, είναι γνωστές τόσο σε cM 
όσο και σε Mb κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Αντίστροφα, κάποιες STSs του 
φυσικού χάρτη αποτελούν τμήματα γονιδίων και επομένως δίνουν πληροφορία που 
εμφανίζεται στους γενετικούς χάρτες.    
 
α. Δημιουργία contigs με μοριακή σάρωση βιβλιοθηκών για Sequence-Tagged Sites 
 
 Η αντίδραση PCR για την ενίσχυση αλληλουχιών Alu και IRS είναι πρόσφορη 
μέθοδος για την απομόνωση μοναδικών αλληλουχιών από γενωμικές πηγές ή από 
κλώνους YACs μεγάλου ενθέματος για τη δημιουργία STSs. Επιπλέον, μοναδικές 
αλληλουχίες μπορούν να προσδιοριστούν απ’ ευθείας με αλληλούχηση των άκρων 
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τεχνητών βακτηριακών χρωμοσωμάτων (κλώνοι BACs, PACs, P1) ή ακραίων YACs 
γειτονικών contigs, προκειμένου να ενωθούν μεταξύ τους. Οι μικροδορυφορικοί 
δείκτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ως STSs, γιατί είναι υψηλά πολυμορφικοί και 
επομένως χαρτογραφούνται εύκολα με τεχνικές γενετικής χαρτογράφησης.  

Τέτοιες STSs, για τις οποίες είναι γνωστή η γενετική ή η κυτταρογενετική 
τους θέση, χρησιμεύουν ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της θέσης των contigs που 
ορίζονται από αυτές. Επιπλέον, αν ένα contig περιέχει περισσότερες από μία ήδη 
χαρτογραφημένες STSs και είναι γνωστή η σχετική σειρά τους στο χρωμόσωμα, τότε 
είναι γνωστός και ο προσανατολισμός του contig. Εκφραζόμενες αλληλουχίες (ΕTSs) 
μετατράπηκαν σε STSs δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για την κλωνοποίηση βάσει 
θέσης, γονιδίων που παίζουν ρόλο σε ασθένειες του ανθρώπου.      
 Ένας από τους πρώτους στόχους του προγράμματος του ανθρώπινου 
γονιδιώματος ήταν η κατασκευή ενός χάρτη STSs με μέση διακριτικότητα 100 kb.                  

Ο χάρτης του κέντρου Whitehead περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο contig 
κλώνων YACs, χάρτη ακτινοβολημένων υβριδίων και γενετικό χάρτη SSLPs, ο 
οποίος επιτρέπει τη γρήγορη κατασκευή contigs από ένα γενετικά καθορισμένο τόπο. 
Αυτός ο χάρτης περιλαμβάνει ολόκληρο το γονιδίωμα και κατασκευάστηκε με τη 
χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης CEPH mega-YAC. 
 
β. Alu-PCR fingerprinting 
 
 Oι αλληλοεπικαλύψεις κλώνων μπορούν να αναγνωριστούν με βάση το 
πρότυπο των ζωνών που προκύπτουν με την εφαρμογή της τεχνικής Alu-PCR (Alu-
PCR fingerprinting). 
 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων εκκινητών Alu-PCR (Nelson D.L., 
1991). Στο fingerprinting μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας εκκινητής σε κάθε 
αντίδραση Alu-PCR. Mικρές αλλαγές στη θέση των εκκινητών μέσα στην consensus 
αλληλουχία του στοιχείου Alu συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
διαφορετικών προτύπων ζωνών προϊόντων Alu-PCR. Αυτό προφανώς αντανακλά την 
ποικιλία των αλληλουχιών Alu στο γονιδίωμα. Επομένως, συχνά είναι χρήσιμο να 
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί συνδυασμοί εκκινητών Alu, διότι ο καθένας μπορεί 
να προσθέσει νέες ζώνες χρήσιμες στον προσδιορισμό αλληλοεπικαλύψεων και 
σημείων θραύσης στο σύνολο των κλώνων. Συνήθως, χρησιμοποιούνται δύο 
εκκινητές Alu π.χ. ένας εκκινητής από το 3' άκρο του στοιχείου Alu με κατεύθυνση 
προς τα έξω (π.χ. ο Alu-S και ο Alu-J που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της 
παρούσας διατριβής) σε συνδυασμό με ένα εκκινητή από το 5' άκρο με κατεύθυνση 
αντίθετη από τον άλλο (π.χ. ο 47-23) (Foote S. et al., 1997). Tα αναμενόμενα 
προϊόντα έχουν μήκος από 100 bp έως 3 kb, με μέσο μέγεθος μεταξύ 500 bp έως 1 
kb. 
 Οι συνδυασμοί των εκκινητών δίνουν πλουσιότερα προϊόντα Alu-PCR που 
παρέχουν υψηλότερη διακριτικότητα στη φυσική χαρτογράφηση. Ωστόσο, δεν είναι 
σίγουρο ότι δύο ζώνες ίδιας κινητικότητας είναι ταυτόσημα προϊόντα, αλλά η 
ταυτότητα των ζωνών μπορεί να επιβεβαιωθεί με υβριδοποίηση ενός Southern blot 
του πηκτώματος με ανιχνευτή ένα από τα δύο προϊόντα PCR. 
 Η ενίσχυση κλώνων μεγάλου ενθέματος με Alu-PCR οδηγεί σε μία έως πέντε 
έντονες ζώνες ανά 500 kb ενθέματος γενωμικού DNA του ανθρώπου. Επιπλέον, 
συνήθως εμφανίζονται διάφορες λιγότερο έντονες ζώνες που ποικίλουν από δείγμα σε 
δείγμα και από αντίδραση σε αντίδραση. Επομένως, δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν ερμηνεύονται τα αποτελέσματα. 
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γ. Ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης (PFGE) 
 

Η κατασκευή χαρτών περιορισμού περιλαμβάνεται στις μεθόδους φυσικής 
χαρτογράφησης. Η ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης (Pulsed-Field Gel Electrophoresis, 
PFGE) είναι μία τεχνική για το διαχωρισμό μορίων DNA χρωμοσωμικού μεγέθους, 
κατά συνέπεια είναι πολύ χρήσιμη για τη φυσική χαρτογράφηση γονιδίων. 

Η συμβατική ηλεκτροφόρηση δεν επιτρέπει το διαχωρισμό τμημάτων 
μεγαλύτερων των 50 kb. Στην ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης, τα μόρια DNA 
κινούνται υπό την επίδραση εναλλασσόμενων ηλεκτρικών πεδίων που εφαρμόζονται 
για μία περίοδο που ονομάζεται χρόνος αλλαγής. Εναλλάσσοντας το ηλεκτρικό πεδίο 
μεταξύ χωροταξικά διακριτών ζευγών ηλεκτροδίων, καθίσταται δυνατό να 
επαναπροσανατολίζονται τα μόρια DNA μεγέθους της τάξης της μεγαβάσης και να 
μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες μέσα από τους πόρους ενός πηκτώματος 
αγαρόζης. Τα μεγαλύτερα μόρια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
επαναπροσανατολιστούν και επομένως έχουν λιγότερο χρόνο για να μετακινηθούν 
κατά τη διάρκεια κάθε ώσης, συνεπώς προχωρούν αργότερα από τα μικρότερα μόρια. 
Η ανάλυση είναι μέγιστη για τα μόρια DNA με χρόνους επαναπροσανατολισμού 
συγκρίσιμους με το χρόνο αλλαγής της διεύθυνσης του πεδίου. Επομένως, καθώς το 
μέγεθος του DNA αυξάνεται, συνιστάται η αύξηση του χρόνου αλλαγής για την 
ανάλυση των μορίων.    

Με τις σύγχρονες συσκευές ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης, όπως π.χ. την 
CHEF-DR III της εταιρείας Biorad, μπορούν να αναλυθούν με επιτυχία μόρια DNA 
από 100 bp μέχρι πάνω από 10 Mb. Για παράδειγμα, το χρωμοσωμικό DNA του 
Schizosaccharomyces pombe μπορεί να αναλυθεί σε μία μέρα χρησιμοποιώντας 
γωνία ώσης 106ο, ενώ με γωνία 120ο χρειάζεται δύο μέρες. Οι εφαρμογές 
περιλαμβάνουν την ηλεκτροφορητική ανάλυση καρυοτύπου, ανάλυση των 
αναδιατάξεων του DNA σε καρκινικά κύτταρα, ανάλυση του DNA θηλαστικών και 
ελέγχους για την ομοιογένεια στελεχών βακτηρίων, σακχαρομύκητα και παρασίτων. 

Η συσκευή CHEF-DR III που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα της παρούσας 
διατριβής, χρησιμοποιεί δύο κορυφαίες τεχνολογίες, την CHEF (Contour Clamped 
Homogeneous Electric Fields) (Carle G.F. and Olson M.V., 1984) και την PACE 
(Programmable Autonomously Controlled Electrodes). Το σύστημα παρέχει πολύ 
ομοιόμορφα ή ομογενή ηλεκτρικά πεδία στο πήκτωμα για να αποκλειστεί η 
πιθανότητα στρέβλωσης των σειρών, χρησιμοποιώντας μία διάταξη 24 ηλεκτροδίων 
που είναι ‘‘συνδεδεμένα’’ με μεσαία δυναμικά. Η πολικότητα (sense) των 
ηλεκτροδίων αλλάζει ανάλογα με την τοπική αγωγιμότητα του ρυθμιστικού 
διαλύματος ηλεκτροφόρησης λόγω της εξάντλησής του, της αλλαγής του τύπου του 
ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης, του πάχους του πηκτώματος, ή της 
θερμοκρασίας και τα δυναμικά επανεξομαλύνονται αμέσως για να διατηρήσουν 
ομοιόμορφα πεδία, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή διακριτική ικανότητα. Με την 
τεχνολογία των προγραμματισμένων αυτόνομα ελεγχόμενων ηλεκτροδίων (PACE), 
το δυναμικό (voltage potential) εκάστου ηλεκτροδίου ρυθμίζεται ανεξάρτητα. Σε 
αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα CHEF-DR II που έχει μία καθορισμένη γωνία 
επαναπροσανατολισμού (πεδίου) 120ο, λόγω της εξαγωνικής γεωμετρίας της διάταξης 
των ηλεκτροδίων, η συσκευή CHEF-DR IIΙ μπορεί να παράγει γωνίες πεδίου από 90-
120ο.  

Το σύστημα CHEF-DR IIΙ παρέχει διατεταγμένα ομογενή ηλεκτρικά πεδία 
μέσα στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και τα διατηρεί ανεξάρτητα από την γωνία 
πεδίου που επιλέγεται. Αυτό το χαρακτηριστικό δυναμικής ρύθμισης τροποποιεί τα 
δυναμικά των ατομικών ηλεκτροδίων έτσι ώστε να διατηρούνται οι κατάλληλες 
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τάσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους του πηκτώματος, ή των διακυμάνσεων στην 
αγωγιμότητα του ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης ή της θερμοκρασίας. 

To σχήμα 2Α δείχνει ότι όταν ενεργοποιείται η φορά των +60ο (υποδεικνύεται 
με το βέλος) η φορά του ρεύματος είναι από τα ‘‘βορειοδυτικά’’ (ΒΔ) προς τα 
‘‘νοτιοανατολικά’’ (ΝΑ). Τα υψηλότερα δυναμικά βρίσκονται κατά μήκος του ΝΑ 
τμήματος του εξαγώνου. Τα δυναμικά βαθμιαία μειώνονται κατά μήκος των 
παρακείμενων τμημάτων. Το τμήμα ακριβώς απέναντι στο ΝΑ, έχει δυναμικό μηδέν, 
που παριστάνεται στο διάγραμμα με αρνητικά πρόσημα. To σχήμα 2Β δείχνει το 
πρότυπο των ηλεκτρικών φορτίων, όταν ενεργοποιείται η γωνία των -60ο. Η φορά του 
ρεύματος είναι από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Οι δύο ώσεις μαζί 
δίνουν γωνία περιλαμβανόμενου πεδίου 120ο. Άλλες γωνίες θα έχουν ως αποτέλεσμα 
διαφορετικές προκαθορισμένες τιμές για τα σχετικά δυναμικά των ηλεκτροδίων. Η 
μέση φορά του ρεύματος κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης είναι στην 
κατεύθυνση του βέλους που παριστάνει τη ροή.    

Γενικά, καθώς το μέγεθος των μορίων DNA αυξάνεται, η ένταση του πεδίου 
πρέπει να μειώνεται. Σε μεγάλες εντάσεις πεδίου (6 V/cm) μερικά πολύ μεγάλα μόρια 
DNA (>3 Mb) δεν μπορούν να αναλυθούν και η ένταση του πεδίου πρέπει να 
ελαττωθεί. Επιπλέον, κάποια μεγάλα μόρια DNA δεν μπορούν να εισέλθουν στο 
πήκτωμα σε υψηλές εντάσεις πεδίου. 

Η μείωση της γωνίας μεταξύ των διευθύνσεων των εναλλασσόμενων πεδίων, 
ελαττώνει τη διακριτικότητα των μικρότερων μορίων DNA, οπότε συσσωρεύονται το 
ένα πάνω στο άλλο. Το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τα μικρά μόρια DNA μπορεί να 
παρατηρηθεί με μεγάλους χρόνους αλλαγής. Συνιστάται να μειώνεται η γωνία 
(<120ο), όταν διαχωρίζονται μόρια DNA μεγαλύτερα των 2 Mb. 
 
                               Α.                                                                    Β.   
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     +                                                        +        +                                          +   
         +                                       +            +                                      +                           
       +                                  +                 +                                 +    
          +                            +  ΝΑ           ΝΔ   +                             +       

ΠΗΓΑΔΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ

                     +    +      +     +                                    +   +     +     +       
                                   Ροή                                                                     Ροή                                                    
           
 

Σχήμα 2. Δυναμικό στη συσκευή ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης CHEF-DR 
ΙII. Σχετικά δυναμικά ηλεκτροδίων και φορέας της συνισταμένης της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου, όταν ενεργοποιείται η γωνία των +60ο (Α) και των -60ο (Β). Ο 
φορέας της συνισταμένης της έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης 
έχει την κατεύθυνση του βέλους που παριστάνει τη ροή.    
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δ. Μέθοδος των ακτινοβολημένων υβριδίων  
 
 H μέθοδος χαρτογράφησης με τη χρησιμοποίηση ακτινοβολημένων υβριδίων 
συμπληρώνει τόσο τους χάρτες ανασυνδυασμού, όσο και τους φυσικούς χάρτες που 
βασίζονται σε contigs (Gyapay G. et al., 1995). Oι χάρτες ανασυνδυασμού 
περιορίζονται σε πολυμορφικούς δείκτες, ενώ το πλεονέκτημα της μεθόδου των 
ακτινοβολημένων υβριδίων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χαρτογράφηση τόσο πολυμορφικών, όσο και μη πολυμορφικών δεικτών, όπως 
άλλωστε και οι φυσικές μέθοδοι χαρτογράφησης που βασίζονται σε contigs. Ωστόσο, 
κάποιες περιοχές όπως τα άκρα των χρωμοσωμάτων και άλλες περιοχές πλούσιες σε 
γουανίνη και κυτοσίνη (GC) είναι πιθανό να έχουν μεγάλη πυκνότητα γονιδίων, αλλά 
δεν είναι εύκολο να καλυφθούν με κλώνους YACs. Επιπλέον, για να 
χαρτογραφηθούν με ακρίβεια τυχαία επιλεγμένοι δείκτες, όπως οι ESTs, απαιτείται 
πολύ μεγάλος αριθμός αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων.  

Για τους λόγους αυτούς, η κατασκευή πλήρων contigs του ανθρώπινου 
γονιδιώματος με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά και μόνο YACs και μη 
διαταγμένων δεικτών STSs ήταν δύσκολη. Μία ανεξάρτητη μέθοδος για τη διάταξη 
των STSs και την ενσωμάτωσή τους με τους χαρτογραφημένους πολυμορφικούς 
δείκτες θα διευκόλυνε την ολοκλήρωση των contigs. Με τη μέθοδο των 
ακτινοβολημένων υβριδίων δημιουργήθηκε ένας χάρτης του ανθρώπινου 
γονιδιώματος στον οποίο οι STSs διευθετήθηκαν μεταξύ τους με βάση τη συχνότητα 
που διαχωρίζονται από ραδιενεργά επαγόμενες διατομές-ελλείμματα (breaks). Η 
συχνότητα αυτή προέκυψε από την ανάλυση υβριδικών κυτταρικών σειρών, συνήθως 
ανθρώπου και ινδικών χοιριδίων. Η κάθε υβριδική κυτταρική σειρά δημιουργήθηκε 
ακτινοβολώντας ανθρώπινα κύτταρα-δότες με θνησιγόνες δόσεις ραδιενέργειας και 
επακόλουθη σύντηξή τους με κύτταρα-δέκτες από ινδικά χοιρίδια. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, η κάθε υβριδική κυτταρική σειρά φέρει ένα σύνολο χρωμοσωμικών τμημάτων 
του ανθρώπου. 

Η μονάδα μέτρησης της απόστασης με τη μέθοδο αυτή είναι το centiray (cR) 
που αντιπροσωπεύει πιθανότητα 1% να προκύψει μία διατομή μεταξύ δύο γενετικών 
τόπων. Η συχνότητα των διατομών μεταξύ δύο γενετικών δεικτών είναι ανάλογη της 
απόστασής τους.  

Το DNA ακτινοβολημένων υβριδίων σε συνδυασμό με DNA μικροσυστοιχιών 
(microarrays) έχει χρησιμοποιηθεί σε πειράματα συγκριτικής γενωμικής 
υβριδοποίησης (comparative genomic hybridization, CGH) για τη φυσική 
χαρτογράφηση μεταλλαγμένων γονιδίων που σχετίζονται με ασθένειες. Η μέθοδος 
παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία και διακριτική ευκρίνεια (resolution) μειώνοντας την 
έκταση της υποψήφιας ‘‘κρίσιμης’’ περιοχής για την ασθένεια (Lin J.Y. et al., 2002).  
 
ε. Επιτόπια (in situ) υβριδοποίηση φθορισμού (FISH) 
 

Η σύγχρονη αυτή κυτταρογενετική μέθοδος εφαρμόζεται τόσο στα 
μεσοφασικά όσο και στα μεταφασικά χρωμοσώματα για την ανάλυση του 
καρυοτύπου των κυττάρων, αλλά και τον προσδιορισμό της θέσης και της απόστασης 
μεταξύ γονιδίων. Νέες πολυχρωματικές τεχνικές, όπως η πολλαπλή επιτόπια 
υβριδοποίηση φθορισμού (multiplex FISH) και η φασματική καρυοτυπική ανάλυση 
(spectral karyotyping, SKY) υπόσχονται την ανίχνευση καρυοτυπικών ανωμαλιών 
(π.χ. σύνθετων μετατοπίσεων) που δεν μπορούν να ανιχνευτούν με τις συμβατικές 
κυτταρογενετικές μεθόδους. Πράγματι, οι εξελιγμένες αυτές τεχνικές έχουν ήδη 
αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμες για τη διαλεύκανση χρωμοσωμικών δεικτών και  
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ισορροπημένων ή αμοιβαίων μετατοπίσεων σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε 
κύτταρα ασθενών που πάσχουν από λευχαιμία (Jaju R.J. et al., 2002).     
 
Β. Προσδιορισμός της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος 
 
 Ο πιο λεπτομερειακός χάρτης που είναι δυνατό να υπάρξει είναι η πλήρης 
αλληλουχία του γονιδιώματος. Όμως, ο χάρτης του ανθρώπινου γονιδιώματος 
βοήθησε στον προσδιορισμό της πλήρους αλληλουχίας του. 
 Για να γίνει ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, 
χρειάστηκε πρώτα να διασπαστεί σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια να ενωθούν οι 
επιμέρους αλληλουχίες σε μία ενιαία. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για το σκοπό αυτό. 
Η πρώτη στρατηγική είναι γνωστή ως προσέγγιση “κλώνο προς κλώνο”. Το 
γονιδίωμα χωρίζεται σε κλώνους με μήκος περίπου 150.000 bp. Οι κλώνοι 
χαρτογραφούνται, ώστε να είναι γνωστή η περιοχή του γονιδιώματος από την οποία 
προέρχονται. Στη συνέχεια κόβονται σε μικρότερα αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα 
που έχουν μήκος κατάλληλο για να γίνει sequencing. Αφού προσδιοριστεί η 
αλληλουχία τους, προκύπτει η αλληλουχία του αρχικού κλώνου με βάση την 
αλληλοεπικάλυψη των τμημάτων. 
 Η άλλη στρατηγική λέγεται “κυνηγετικό όπλο ολόκληρου του γονιδιώματος” 
(whole genome shotgun sequencing). Κατά αυτή, το γονιδίωμα διασπάται σε μικρά 
κομμάτια, προσδιορίζεται η αλληλουχία τους και συναθροίζονται στην πλήρη 
αλληλουχία. 

Από την εφαρμογή των δύο αυτών στρατηγικών προέκυψε η “ακατέργαστη” 
αλληλουχία, στην οποία τα τμήματα ήταν ανακατεμένα και υπήρχαν λίγα κενά, λάθη 
και ασάφειες. Η διαδικασία μετασχηματισμού της προσχεδιασμένης κομματιασμένης 
ακατέργαστης αλληλουχίας σε ένα συνεχές τελικό προϊόν χωρίς ασυνέχειες και λάθη 
λέγεται ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει την συνένωση των τμημάτων με 
σωστή σειρά και τον έλεγχο της αλληλουχίας, ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να 
κλείσουν τα κενά. 
 Για να αποκλειστούν τα λάθη, με συμφωνία μεταξύ των κέντρων, οι 
προσχεδιασμένοι (draft) κλώνοι που έχουν παραχθεί από το κάθε κέντρο έπρεπε να 
έχουν κατά μέσο όρο κάλυψη αλληλουχίας τέσσερις φορές, με κανένα κλώνο κάτω 
από τρεις φορές. Για το σκοπό αυτό, η κάλυψη της αλληλουχίας ορίστηκε ως ο μέσος 
αριθμός των φορών που η κάθε βάση διαβάστηκε ανεξάρτητα με ακρίβεια 
τουλάχιστον 99%. 

Το σύνολο των δεδομένων υποβλήθηκε σε ομοιόμορφη επεξεργασία 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αλληλουχίες που δεν προέρχονταν από τον 
άνθρωπο και οι περιπτώσεις στις οποίες δεδομένα αλληλουχίας από ένα κλώνο BAC 
είχαν σημαντική πρόσμειξη με δεδομένα αλληλουχίας από άλλο κλώνο (του 
ανθρώπου ή άλλου οργανισμού). 

Για να ελεγχθεί η ορθότητα της συνένωσης των αλληλοεπικαλυπτόμενων 
πλασμιδιακών κλώνων, χρησιμοποιήθηκαν πολλές από τις ακατέργαστες αλληλουχίες 
της δεύτερης στρατηγικής, που προήλθαν και από τις δύο άκρες των κλώνων. Αυτές 
οι αλληλουχίες παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες αλληλοεπικάλυψης και 
χαρτογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκρότηση της αλληλουχίας. 
Εναλλακτικά, η αλληλουχία εξετάστηκε σε σύγκριση με ποικίλους δείκτες του χάρτη. 
Αν μία συνάθροιση αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων ήταν συμβατή με τα διάσπαρτα 
στο γονιδίωμα στοιχεία γνωστής πληροφορίας, τότε υπήρχε καλή ένδειξη ότι ήταν 
σωστή. 
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Στη συνέχεια οι κλώνοι με προσδιορισμένη αλληλουχία συνδέθηκαν με 
ειδικούς κλώνους πάνω στο φυσικό χάρτη για να δώσουν ένα ‘‘πρότυπο’’ (layout). 
Πρωταρχικά, οι κλώνοι που αντιστοιχούσαν σε BACs που είχαν χαρτογραφηθεί με 
πέψεις με περιοριστικές ενδονουκλεάσες, μπορούσαν να αντιστοιχηθούν άμεσα με το 
όνομα στα contigs κλώνων στο φυσικό χάρτη περιορισμού. Ωστόσο, στην πράξη 
προέκυπταν περιστασιακά λανθασμένες αντιστοιχίσεις. Για να ελαχιστοποιηθούν 
αυτά τα προβλήματα, οι κλώνοι με προσδιορισμένη αλληλουχία συνδέθηκαν με τα 
contigs των κλώνων στο φυσικό χάρτη περιορισμού, χρησιμοποιώντας δεδομένα 
αλληλουχίας για να δημιουργηθεί μία μερική λίστα περιοριστικών τμημάτων in silico. 
Ακολούθησε σύγκριση αυτής της λίστας με την πειραματική βάση δεδομένων του 
χάρτη περιορισμού των BACs. 

Μία ανεξάρτητη προσέγγιση στην τοποθέτηση των κλώνων προσδιορισμένης 
αλληλουχίας στο φυσικό χάρτη, χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων των ακραίων 
αλληλουχιών από BACs του χάρτη περιορισμού. Οι κλώνοι με προσδιορισμένη 
αλληλουχία μπορούσαν τυπικά να χαρτογραφηθούν με συνέπεια, αν περιείχαν 
πολλαπλές ομοιότητες με άκρα BACs, που όλα αντιστοιχούσαν σε κλώνους από μία 
μόνο γενωμική περιοχή. Οι πολλαπλές ομοιότητες απαιτούνταν ως δικλείδα 
ασφαλείας έναντι σφαλμάτων που ήταν γνωστό ότι υπήρχαν στη βάση δεδομένων 
των άκρων των BACs και έναντι επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών. 

Αυτή η διαδικασία άφησε μόνο λίγους, κυρίως μικρούς κλώνους 
προσδιορισμένης αλληλουχίας που δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν. Αυτοί 
τοποθετήθηκαν με χαρτογράφηση STSs, που προέρχονται από τις αλληλουχίες τους, 
σε ακτινοβολημένα υβρίδια.  

Τα contigs κλώνων του χάρτη περιορισμού χαρτογραφήθηκαν σε 
χρωμοσωμικές θέσεις χρησιμοποιώντας ομοιότητες αλληλουχίας με 
χαρτογραφημένες STSs από 4 χάρτες ακτινοβολημένων υβριδίων του ανθρώπου ( π.χ. 
Genemap99), έναν χάρτη YAC και ακτινοβολημένων υβριδίων (Whitehead), 2 
γενετικούς χάρτες (Genethon και Marshfield), σε συνδυασμό με δεδομένα FISH. 
Mικρά contigs κλώνων (<1 Μb) ήταν δύσκολο να προσανατολιστούν και μερικές 
φορές να τοποθετηθούν σε σειρά μ’ αυτές τις μεθόδους. 

Η συνάθροιση των κλώνων της στρατηγικής “κλώνου προς κλώνο” στη 
σωστή σειρά επιτελείται με υπολογιστικά προγράμματα που αναγνωρίζουν 
αλληλοεπικαλυπτόμενες ή ταυτόσημες αλληλουχίες στα άκρα των κλώνων. Κατά την 
αναγνώριση εξαιρούνται οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες που αποτελούν πάνω 
από το 30% του γονιδιώματος.  

Συγκεκριμένα, οι αλληλουχίες από τους αλληλοεπικαλυπτόμενους κλώνους 
προσδιορισμένης αλληλουχίας συνενώθηκαν χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό 
πρόγραμμα GigAssembler. Tο πρόγραμμα λαμβάνει παρακείμενους κλώνους 
προσδιορισμένης αλληλουχίας, ανιχνεύει αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των αρχικών 
contigs αλληλουχιών μέσα σ’ αυτούς τους κλώνους, ενώνει τις 
αλληλοεπικαλυπτόμενες αλληλουχίες και προσπαθεί να βάλει σε σειρά και να 
προσανατολίσει τα contigs αλληλουχιών. Aρχίζει τοποθετώντας σε σειρά τα αρχικά 
contigs αλληλουχιών από τον ένα κλώνο με εκείνα από άλλους κλώνους στο ίδιο 
contig του χάρτη περιορισμού με βάση το μήκος της όμοιας αλληλουχίας, το ποσοστό 
της αλληλουχίας που είναι ταυτόσημη, τη θέση στο ‘‘πρότυπο’’ των κλώνων 
προσδιορισμένης αλληλουχίας και άλλους παράγοντες. Οι τοποθετήσεις σε σειρά 
(alignments) περιορίζονται στο ένα άκρο καθενός αρχικού contig αλληλουχίας για 
μερικώς επικαλυπτόμενα contigs ή και στα δύο άκρα ενός αρχικού contig 
αλληλουχίας το οποίο περιλαμβάνεται ολοκληρωτικά μέσα σε ένα άλλο. Αυτό 
ελαχιστοποιεί εσωτερικές τοποθετήσεις σε σειρά που μπορεί να αντανακλούν 
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επαναλαμβανόμενη αλληλουχία ή πιθανή λανθασμένη συνένωση (misassembly). 
Τελικά, προσπαθεί να διατάξει και να προσανατολίσει τα contigs αλληλουχιών 
χρησιμοποιώντας επιπρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
γνωστών αγγελιοφόρων RNAs και ESTs καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες 
σύνδεσης (International Human Genome Sequencing Consortium, 2001). 
 
Γ. Κατασκευή του μεταγραφικού χάρτη 
 
 Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδιώματος διευκόλυνε και 
επιτάχυνε την ανακάλυψη γονιδίων. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η κατασκευή του 
μεταγραφικού χάρτη αποτελεί μόνο την αφετηρία για την κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας του συνόλου των γονιδίων για την καθοδήγηση της αύξησης, της 
ανάπτυξης και της συντήρησης του ανθρώπινου οργανισμού. 
 Εφόσον είναι γνωστή η αλληλουχία του γονιδιώματος, η ανακάλυψη γονιδίων 
βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε υπολογιστικά προγράμματα. Σε αντίθεση με 
οργανισμούς που έχουν μικρό γονιδίωμα, τα γονίδια του ανθρώπου τείνουν να έχουν 
μικρά εξώνια (που κωδικοποιούν μόνο 50 κωδικόνια κατά μέσο όρο) που 
διαχωρίζονται από μεγάλα ιντρόνια (κάποια υπερβαίνουν τις 10 kb). Αυτό οδηγεί σε 
πρόβλημα “σήματος-θορύβου”, με αποτέλεσμα τα υπολογιστικά προγράμματα για 
άμεση πρόβλεψη γονιδίων να έχουν περιορισμένη ακρίβεια. Αντ’ αυτού, η 
υπολογιστική πρόβλεψη γονιδίων του ανθρώπου βασίστηκε ευρέως στη 
διαθεσιμότητα αλληλουχιών cDNA ή στην συντήρηση αλληλουχιών γονιδίων και 
πρωτεϊνών άλλων οργανισμών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι επαρκής για 
υψηλά συντηρημένα γονίδια (όπως οι ιστόνες ή η ουμπικιτίνη), αλλά μπορεί να είναι 
λιγότερο ευαίσθητη σε γρήγορα εξελισσόμενα γονίδια (συμπεριλαμβανομένων 
πολλών κρίσιμων για τον καθορισμό του φύλου και τη γονιμοποίηση). 

Για τους παραπάνω λόγους, οι εξελιγμένες μέθοδοι πρόβλεψης γονιδίων 
χρησιμοποιούν συνδυασμούς τριών βασικών προσεγγίσεων: 1) άμεση μαρτυρία 
μεταγραφής που παρέχεται από ESTs ή mRNAs, 2) έμμεση μαρτυρία που βασίζεται 
στην ομοιότητα αλληλουχίας με προηγουμένως αναγνωρισμένα γονίδια και 
πρωτεΐνες και 3) εξ’ αρχής αναγνώριση ομάδων εξωνίων στη βάση κρυμμένων 
προτύπων του Markov (HMMs) που συνδυάζουν στατιστικές πληροφορίες για τις 
θέσεις συναρμολόγησης, νησίδες CpG και το μήκος των εξωνίων και των ιντρονίων 
(π.χ. προγράμματα Genscan, Genie και FGENES). 

Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται σε άμεσα πειραματικά δεδομένα, αλλά 
υπόκειται σε σφάλματα τα οποία προκύπτουν από επιμολύνουσες ESTs προερχόμενες 
από mRNAs που περιέχουν ιντρόνια, προσμίξεις γενωμικού DNA και μη γονιδιακή 
μεταγραφή (π.χ. από τον υποκινητή ενός μεταθετού στοιχείου). Τα δύο πρώτα 
προβλήματα μπορούν να μετριαστούν συγκρίνοντας τα μετάγραφα με τη γενωμική 
αλληλουχία και χρησιμοποιώντας μόνο εκείνα που δείχνουν ξεκάθαρη μαρτυρία 
ματίσματος. Αυτή η λύση, ωστόσο, τείνει να απορρίπτει μαρτυρία από γονίδια με 
επιμήκη τελικά εξώνια ή ένα μόνο εξώνιο.  

Η δεύτερη προσέγγιση τείνει να αναγνωρίζει σωστά τις αλληλουχίες που 
προέρχονται από γονίδια, παρόλο που κάποιες από αυτές μπορεί να είναι 
ψευδογονίδια. Ωστόσο, φανερά δεν μπορεί να αναγνωρίσει πραγματικά νέα γονίδια 
που δεν έχουν ομοιότητα στην αλληλουχία με γνωστά γονίδια.  

Η τρίτη προσέγγιση θα μπορούσε να αρκεί από μόνη της αν κανείς μπορούσε 
να προσδιορίσει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν τα κύτταρα για 
την αναγνώριση γονιδίων, αλλά η τρέχουσα κατανόηση των επιστημόνων δεν είναι 
επαρκής για να γίνει αυτό. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των εξ’ αρχής προβλέψεων 
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επηρεάζεται σημαντικά από την αναλογία ‘‘σήματος-θορύβου’’. Αυτές οι μέθοδοι 
είναι πιο ακριβείς στη μύγα και στο σκουλήκι από ό,τι στον άνθρωπο. Στη μύγα, οι 
εξ’ αρχής μέθοδοι μπορούν να προβλέψουν σωστά περίπου το 90% των ατομικών 
εξωνίων και όλα τα κωδικά εξώνια ενός γονιδίου στο 40% των περιπτώσεων. Για τον 
άνθρωπο τα αντίστοιχα νούμερα είναι μόνο περίπου 70% και 20% αντίστοιχα. Αυτές 
οι εκτιμήσεις μπορεί να είναι αισιόδοξες, λόγω του σχεδιασμού των τεστ που 
χρησιμοποιούνται. 

Ως βάση των γονιδιακών προβλέψεων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
Ensembl. Ένα διευρυμένο σύνολο περιλάμβανε επιπρόσθετες προβλέψεις από δύο 
άλλα προγράμματα γονιδιακής πρόβλεψης, το Genie και το GenomeScan.  

Κάποια γονίδια είχαν υψηλής ακρίβειας ευθυγραμμίσεις σε περισσότερες της 
μίας θέσης στην αλληλουχία του γονιδιώματος εξαιτίας π.χ. των παράλογων γονιδίων 
ή των ψευδογονιδίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το γονίδιο χαρτογραφήθηκε στην 
περιοχή με το καλύτερο ταίριασμα. 

Με βάση τον αριθμό των νησίδων CpG (Gardiner-Garden Μ. and Frommer 
Μ., 1987) και τη συχνότητα της συσχέτισής τους με γνωστά γονίδια, η αρχική 
εκτίμηση ήταν ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα περιλαμβάνει 70000-80000 γονιδία 
(International Human Genome Sequence Consortium, 2001). Καθώς η πληροφορία 
της αλληλουχίας του ανθρώπου συσσωρευόταν, έγινε δυνατό να ληφθούν εκτιμήσεις 
με βάση ποικίλους τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ESTs, mRNAs 
γνωστών γονιδίων, διασταυρωτές συγκρίσεις γονιδιωμάτων μεταξύ ειδών και 
ανάλυση των τελειωμένων χρωμοσωμάτων. Οι εκτιμήσεις που βασίζονταν στις ESTs 
διαφοροποιούνταν κατά πολύ. Κάποια από την ασυνέπεια οφειλόταν σε διαφορετικές 
εκτιμήσεις όσον αφορά την ποσότητα της επιμολύνουσας γονιδιωματικής 
αλληλουχίας στη συλλογή των ESTs και στην έκταση στην οποία πολλές διακριτές 
ESTs αντιστοιχούν σε ένα μόνο γονίδιο. Οι πιο συντηρητικές αναλύσεις απέκλειαν 
όποιες ESTs εμφανίζονται μόνο μία φορά στο σύνολο των δεδομένων. Τέτοιοι 
υπολογισμοί έκαναν συστηματικά χαμηλές εκτιμήσεις, στην περιοχή των 35000 
γονιδίων, αριθμός που είναι πλέον αποδεκτός σήμερα. 
 
To σύνολο προγραμμάτων γονιδιακών προβλέψεων ΝΙΧ 
 

Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων ανάλυσης αλληλουχιών που 
διατείθεται από το UK’s HGMP Resource Center. Στα προγράμματα ανάλυσης του 
ΝΙΧ περιλαμβάνονται τα: GRAIL, Fex, Hexon, MZEF, Genemark, Genefinder, 
FGene, BLAST (έναντι πολλών βάσεων δεδομένων), PolyA, RepeatMasker, 
tRNAscan. Οι μέθοδοι αυτοί διακρίνονται βασικά σε δύο τύπους: σ’ εκείνες που 
διερευνούν τις ομοιότητες με βάσεις δεδομένων και σ’ εκείνες που αναγνωρίζουν 
συγκεκριμένα μοτίβα με την εφαρμογή της στατιστικής. 

Ένα πρόγραμμα μεγάλης ακρίβειας πρόβλεψης υποψήφιων περιοχών που 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες είναι το GRAIL2. Είναι περισσότερο κατάλληλο για την 
ανάλυση γενωμικών αλληλουχιών. Το πρόγραμμα δυνητικών γονιδίων GAP2 συνδέει 
τα προβλεπόμενα εξώνια από το πρόγραμμα GRAIL2 σε συνεχόμενα γονιδιακά 
πρότυπα. 
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Γρήγορη ενίσχυση των άκρων cDNA με εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (RACE-PCR) 
 

Στα πειράματα της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες 
cDNA Marathon της εταιρείας Clontech. Στις βιβλιοθήκες αυτές τα μόρια cDNA 
φέρουν έναν adaptor εκατέρωθεν. Ανάλογα με την κατεύθυνση του ειδικού για το 
γονίδιο εκκινητή, ενισχύεται το ένα από τα δύο άκρα του μορίου cDNA. Ο adaptor 
έχει μονόκλωνα άκρα και οι αλληλουχία των εκκινητών που είναι ειδικοί για τον 
adaptor εμπεριέχεται στο μονόκλωνο τμήμα. Η μεγάλη ειδικότητα της αντίδρασης 
εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι στον πρώτο κύκλο της PCR, ο ειδικός για τον 
adaptor εκκινητής δεν έχει συμπληρωματική αλληλουχία πρόσδεσης. Επομένως 
μειώνονται τα μη ειδικά προϊόντα, αφού υβριδοποιείται μόνο ο εκκινητής που είναι 
ειδικός για το γονίδιο. Kατά τον πρώτο κύκλο, ο εκκινητής που είναι ειδικός για το 
γονίδιο επεκτείνεται μέχρι την άκρη του adaptor, δημιουργώντας μία θέση πρόσδεσης 
για τον ειδικό για την αλληλουχία του adaptor εκκινητή ΑΡ1 στο 5' (ή 3') άκρο του 
μορίου cDNA (Σχήμα 3). Η αμινομάδα στα 3' άκρα του adaptor εμποδίζει την 
επέκταση του 3' άκρου των δίκλωνων μορίων cDNA που είναι συνδεδεμένα με τον 
adaptor και έτσι προλαμβάνει το σχηματισμό μίας θέσης πρόσδεσης του ΑΡ1 στο 
γενικό πληθυσμό των cDNAs. Η αλληλουχία των ειδικών για τον adaptor εκκινητών 
είναι AP1: CCATCCTAATACGACTCACTATAGGGC και  
ΑΡ2: ACTCACTATAGGGCTCGAGCGGC και έχουν Τm 71 και 77οC αντίστοιχα. 
Ωστόσο μόνο τα 22 από τα 27 νουκλεοτίδια του ΑΡ1 προσδένονται στον adaptor 
κατά την PCR, επομένως η αποτελεσματική Τm είναι αρκετούς βαθμούς χαμηλότερη. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η τεχνική της touchdown PCR μπορεί να 
εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα στις αντιδράσεις RACE Marathon. 

H touchdown PCR (Don R.H. et al., 1991) αυξάνει την ειδικότητα των 
αντιδράσεων RACE-PCR με τα cDNA Marathon, γιατί κατά τους πρώτους κύκλους 
PCR, χρησιμοποιείται θερμοκρασία υβριδοποίησης/επέκτασης που είναι μερικούς 
βαθμούς υψηλότερη από την Τm του εκκινητή ΑΡ1. Παρόλο που η υβριδοποίηση 
(και ο πολλαπλασιασμός) είναι λιγότερο αποτελεσματική σ’ αυτή την υψηλότερη 
θερμοκρασία, είναι επίσης πολύ πιο ειδική. Αν η Τm του ειδικού για το γονίδιο 
εκκινητή είναι μεγαλύτερη των 70οC, σ’ αυτούς τους αρχικούς κύκλους συμβαίνει 
μόνο ειδική σύνθεση για το γονίδιο και αυτό επιτρέπει τη συσσώρευση μίας κρίσιμης 
ποσότητας προϊόντος ειδικού για το γονίδιο. Στους εναπομείναντες κύκλους, η 
θερμοκρασία υβριδοποίησης/επέκτασης μειώνεται στην τιμή της Τm του ΑΡ1, 
επιτρέποντας αποτελεσματική, εκθετική επέκταση του ειδικού για το γονίδιο 
υποστρώματος. 
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 Περιοχή αλληλοεπικάλυψης Θέση AP2  

Ειδικός εκκινητής  Θέση AP1  
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Σχήμα 3. Aπεικόνιση της αρχής λειτουργίας της τεχνικής RACE-PCR στις βιβλιοθήκες cDNA Marathon.   
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ΣΚΟΠΟΣ 
 

 Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της χρωμοσωμικής περιοχής   
5q23-31 του ανθρώπου, η έλλειψη της οποίας συνδέεται με προλευχαιμικές και 
λευχαιμικές διαταραχές. Συγκεκριμένα επιδιώχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 
 1. Ο μοριακός χαρακτηρισμός της δυνητικά “κρίσιμης” υποπεριοχής της 
5q23-31, η οποία περιλαμβάνει τα γονίδια της ιντερλευκίνης-3 (IL-3), του αυξητικού 
παράγοντα των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) και του ειδικού 
μεταγραφικού παράγοντα των Τ-λεμφοκυττάρων 1 (TCF-1).   
 2. Η ανίχνευση νέων γονιδίων της περιοχής και ο χαρακτηρισμός τους, όσον 
αφορά τη θέση τους στο χρωμόσωμα 5, τη δομή τους, το πρότυπο έκφρασής τους και 
την ύπαρξη ομολόγων τους στον ποντικό. 
 Ο πρώτος στόχος επετεύχθη με την κατασκευή ενός φυσικού χάρτη που 
αποτελείται από ένα contig γενωμικών κλώνων και αποτέλεσε την πρώτη απόδειξη 
της φυσικής σύνδεσης των γονιδίων της IL-3 και του TCF-1. Ακολούθησε ο 
προσδιορισμός της απόστασης των γονιδίων με πέψεις περιορισμού του γενωμικού 
DNA του ανθρώπου. Ο φυσικός χάρτης επεκτάθηκε με την κατασκευή ενός πλήρους 
μεταγραφικού χάρτη που ήταν απαραίτητος για την αναγνώριση δυνητικών νέων 
γονιδίων. 
 Ο δεύτερος στόχος επετεύχθη με την απομόνωση δύο εναλλακτικών 
μεταγράφων ενός νέου γονιδίου, τη χαρτογράφησή του, την ανάλυση της γενωμικής 
οργάνωσης και του προτύπου έκφρασής του. Περαιτέρω μελετήθηκε η έκφραση των 
δύο εκατέρωθεν γονιδίων, ενώ παράλληλα απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε το 
ομόλογο γονίδιο του ποντικού.  
 Τα δεδομένα της παρούσας διατριβής μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα 
για τη μελέτη της κυτταρικής εντόπισης και λειτουργίας των υποθετικών 
ισομορφικών πρωτεϊνών που κωδικοποιεί το νέο γονίδιο, καθώς και τη διερεύνηση 
της δυνητικής σχέσης του με τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και τη 
λευχαιμογένεση. 

 
 

  



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
1. Υλικά και εταιρείες προέλευσης  
 
 Στις αντιδράσεις της κλασικής και της RACE-PCR χρησιμοποιήθηκε Τaq 
πολυμεράση των εταιρειών: Promega, Sigma, Invitrogen και το Advantage 2 
Polymerase Mix (Clontech, Cat.# 8430-1), η Gold Taq πολυμεράση (Bionexus).  

Με την PCR ενισχύθηκαν οι εξής βιβλιοθήκες cDNA της Clontech: 
Βιβλιοθήκες του ανθρώπου 
1. Φορέας: λgt11, 5'-STRETCH PLUS μυελού των οστών. Είναι διαλυμένη σε 1x 
Lambda Dilution Buffer με 7% DMSO. Τίτλος> 108 pfu/ml, Ξενιστικό στέλεχος: 
Y1090r-. Πηγή mRNA: Καυκασιανοί άντρες/γυναίκες που πέθαναν με αιφνίδιο 
θάνατο. Μέσο μέγεθος ενθέματος: 2.0 kb. 
2. Φορέας: λTriplEx: α) 5'-STRETCH PLUS μυελού των οστών, Cat.#: HL5034t, 
β) εμβρυϊκού ήπατος 
3. Marathon: α) ήπατος, β) λευκοκυττάρων, γ) καρδιάς, δ) μυελού των οστών 
Βιβλιοθήκη του ποντικού: Marathon: εμβρύου 17 ημερών 
 Στις αντιδράσεις πέψης χρησιμοποιήθηκαν περιοριστικές ενδονουκλεάσες της 
Minotech, New England Biolabs και Promega.  
 Η πολυμεράση Klenow ήταν της Promega (Cat. Νο. M2201) ή της Minotech. 
 Οι μεμβράνες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα Southern ήταν Nytran 
0.45, Protran της εταιρείας Schleicher and Schuell και Hybond N+ της Amersham. 
 Για τα θρεπτικά υλικά χρησιμοποιήθηκε εκχύλισμα ζύμης, πεπτόνη, άγαρ της 
Difco, γλυκόζη της Merck και αμινοξέα της Sigma.  
 Για την παρασκευή DNA μέσα σε αγαρόζη (plug) χρησιμοποιήθηκε το kit της 
Biorad. Για την παρασκευή του πηκτώματος ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης 
χρησιμοποιήθηκε η Certified Molecular Biology Agarose ή η Pulsed field certified 
agarose της Biorad. Για να καλυφθούν τα πηγάδια μετά την τοποθέτηση των 
δειγμάτων plugs χρησιμοποιήθηκε η Low melt preparative grade agarose της Biorad.  
 Το DNA που σημάνθηκε για τα πειράματα υβριδοποίησης ήταν της         
Gibcο BRL. 

Για τις αντιδράσεις σύνδεσης και τον επακόλουθο βακτηριακό 
μετασχηματισμό χρησιμοποιήθηκε το AdvanTAge PCR cloning kit της Clontech  
(Cat # K1901-1).  
 
2. Θρεπτικά υλικά  
 
Θρεπτικά υλικά για την ανάπτυξη του σακχαρομύκητα 
 
α) YPD: Για την παρασκευή ενός λίτρου διαλύουμε σε απεσταγμένο νερό: 20 g 
πεπτόνης, 10 g εκχυλίσματος ζύμης, 20 g δεξτρόζης (γλυκόζης).  
 
β) AHC: Για την παρασκευή ενός λίτρου θρεπτικού υλικού διαλύουμε σε 
απεσταγμένο νερό: 6.7 g yeast nitrogen base χωρίς αμινοξέα και χωρίς θειικό 
αμμώνιο (Difco 0335), 10 g casein hydrolysate-acid (δεν περιέχεται τρυπτοφάνη), 20 
mg adenine hemisulphate (Sigma, cat. A-9126) (τελική συγκέντρωση 20 μg/ml). Το 
διάλυμα πρέπει να έχει pH 5.8. Για την παρασκευή στερεού θρεπτικού υλικού 
προσθέτουμε 15 g bacto-agar. Μετά την αποστείρωση του διαλύματος προστίθενται 
25 ml φιλτραρισμένου διαλύματος γλυκόζης περιεκτικότητας 40%.  
 



γ) YPD- (πιο πλούσιο από το AHC): Για την παρασκευή 200 ml θρεπτικού υλικού 
YPD- διαλύουμε σε απεσταγμένο νερό: 1.4 g yeast nitrogen base, 4 g γλυκόζης, 11 
mg adenine hemisulphate, 11 mg τυροσίνης και 2.8 g υδρολύματος καζεΐνης.  
 
Θρεπτικό υλικό LB 
 

Για την παρασκευή ενός λίτρου, διαλύουμε σε απεσταγμένο νερό: 10 g bacto-
tryptone, 5 g bacto-yeast extract, 5 g NaCl. Ρυθμίζουμε το pH στην τιμή 7.0 με 5 Ν 
NaOH. Αποστειρώνουμε.  

Για να παρασκευάσουμε στερεό LB, πριν την αποστείρωση, προσθέτουμε στη 
φιάλη 15 g άγαρ για κάθε λίτρο στερεού θρεπτικού υλικού. Επίσης προσθέτουμε ένα 
μαγνήτη για μαγνητική ανάδευση. Αφού αποστειρωθεί, το LB αναδεύεται και το 
άγαρ κατανέμεται ομοιόμορφα.   

Εφόσον πρόκειται να προστεθεί αντιβιοτικό, μετά την αποστείρωση, το 
θρεπτικό υλικό αφήνεται να κρυώσει έως η θερμοκρασία να φτάσει τους 50oC, 
προστίθεται το αντιβιοτικό και αφού αναδευτεί το θρεπτικό υλικό, διανέμεται 
γρήγορα στα τρυβλία.  
 
3. Ρυθμιστικά διαλύματα ηλεκτροφόρησης  
 
α) 10x TBE: Για την παρασκευή ενός λίτρου διαλύματος, διαλύουμε σε απεσταγμένο 
νερό 108 g Tris base, 55 g βορικού οξέος και προσθέτουμε 40 ml 0.5 M EDTA  
pH 8.0. 
 
β) 50x TΑE: Για την παρασκευή ενός λίτρου διαλύματος, διαλύουμε σε απεσταγμένο 
νερό 242 g Tris base, 57.1 ml οξικού οξέος και προσθέτουμε 100 ml 0.5 M EDTA  
pH 8.0. 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
1. Μοριακή σάρωση των βιβλιοθηκών γενωμικών κλώνων με την εφαρμογή της 
    PCR 
 
    A. Βιβλιοθήκη κλώνων YAC του CEPH 
 
 Το μέσο μέγεθος του ενθέματος των κλώνων YAC της βιβλιοθήκης CEPH 
“mega YAC”  είναι 920 kb (Chumakov I. et al., 1992). 
 Οι κλώνοι YAC στέλνονται επιστρωμένοι πάνω σε στερεό θρεπτικό υλικό 
(SD άγαρ) με τα απαραίτητα αντιβιοτικά. Μόλις γίνει η παραλαβή τους 
επιστρώνονται σε φρέσκο θρεπτικό υλικό.  
 Για την εφαρμογή της PCR σε ολόκληρα κύτταρα, μία μικρή ποσότητα 
κυττάρων που συλλέγονται με οδοντογλυφίδα μπορεί να εναιωρηθεί απ’ ευθείας στο 
μίγμα της αντίδρασης. Χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα αποδιάταξης (5-10 λεπτά στους 
95oC) πριν τους κυρίως κύκλους της αντίδρασης. 

Ο τελικός όγκος στις παραπάνω αντιδράσεις ήταν 10 μl και οι συγκεντρώσεις 
των συστατικών του διαλύματος ήταν 10 mM Tris-HCl pH 9.0 στους 25oC, 50 mM 
KCl, 0.1% Triton X-100, 1.5 mM MgCl2, 200 μΜ dNTPs, 2.5 pmoles από κάθε 
εκκινητή, 100 μg/ml BSA. Χρησιμοποιήθηκε 1U Taq πολυμεράσης (Promega).  
 
 



    B. Βιβλιοθήκη κλώνων YAC του ICI 
 

Το μέσο μέγεθος του ενθέματος είναι 350 kb. Έχει κατασκευαστεί από μία 
λεμφοβλαστοειδή κυτταρική σειρά 48ΧΧΧΧ (Anand R. et al., 1990). Περίπου το 
10% των κλώνων είναι χιμαιρικοί. 

Είναι διαθέσιμη ως pools DNA που βρίσκονται μέσα σε έγκλειστα (plugs) 
αγαρόζης σε διάλυμα EDTA 5 mM. Για να χρησιμοποιηθούν στην PCR, πρέπει να 
εκπλυθούν σε ΤΕ υπό ανάδευση για 2 h και να αλλαχτεί το διάλυμα δύο φορές. 
Ακολούθως φυλάσσονται σε διάλυμα ΤΕ στους 4oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Αυτή η κατεργασία απομακρύνει όλα τα ανασταλτικά αντιδραστήρια από την 
αγαρόζη. 

Τα plugs τήκονται στους 65oC και χρησιμοποιούνται 1-2 μl για μία αντίδραση 
σε όγκο 25 μl. Αυτή η ποσότητα μπορεί να χρειάζεται βελτιστοποίηση για κάθε 
ζευγάρι εκκινητών. Χρειάζεται να προστεθεί παραφινέλαιο στα plugs για να 
αποφευχθεί η εξάτμιση κατά το λιώσιμο, με επακόλουθη αύξηση της συγκέντρωσης 
ανασταλτικών ουσιών. Τα plugs που απομένουν φυλάσσονται στους 4oC για επόμενη 
χρήση.      

 
    Γ. Βιβλιοθήκη κλώνων ΡAC RPCI1  
 

Η βιβλιοθήκη RPCI1 που είναι διαθέσιμη από το UK HGMP Resource Center 
κατασκευάστηκε στο φορέα pCYPAC2N (Ioannou P. A. and de Jong P. J., 1996). Η 
πηγή είναι ένας φυσιολογικός δότης αίματος αρσενικού γένους και το μέσο μέγεθος 
των ενθεμάτων είναι περίπου 110-120 kb. Το 25% των κλώνων δεν περιέχουν ένθεμα 
(http://bacpac.med.buffalo.edu). 

To θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι LB που περιέχει γλυκερόλη 
7.5%, με καναμυκίνη 25 μg/ml. Επειδή η περιεκτικότητα σε γλυκερόλη είναι 
μικρότερη από τη χρησιμοποιούμενη για συντήρηση στους –70oC, τα κύτταρα 
μοιράζονται ώστε να αποφευχθεί το επανειλημμένο πάγωμα και λιώσιμο. 
 Ο τελικός όγκος της αντίδρασης PCR ήταν 25 μl και χρησιμοποιήθηκαν 2-5 μl 
των pools της βιβλιοθήκης. Χρησιμοποιήθηκαν 6.25 pmoles από κάθε εκκινητή, ενώ 
οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων συστατικών ήταν όπως αναφέρονται παραπάνω. 
Στην περίπτωση της μοριακής σάρωσης της microtitre plate 316 με εκκινητές από την 
αλληλουχία STS bac5060S, η συγκέντρωση των dNTPs αυξήθηκε σε 256 μM.    
 
2. Απομόνωση μικρών ποσοτήτων DNA κλώνων τεχνητών χρωμοσωμάτων Ρ1 
     (PAC) 
 
Με ελαφρές τροποποιήσεις αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάλυση DNA M13 RF, πλασμιδίων και κοσμιδίων. 
 
Διαλύματα 
 
Ρ1: 15 mM Tris, pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 μg/ml RnaseA. Aποστειρώνεται με 
φίλτρο και φυλάσσεται στους 4oC. 
Ρ2: 0.2 N NaOH, 1% SDS. Aποστειρώνεται με φίλτρο και φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
Ρ3: 3 M οξικού καλίου, pH 5.5  
 
 



Μέθοδος 
 

1. Εμβολιάζουμε μία αποικία σε 2 ml θρεπτικού υλικού LB με καναμυκίνη 12.5 
μg/ml. Η καλλιέργεια επωάζεται μέχρι 16 h, υπό ανάδευση στις 225-300 rpm 
στους 37oC. 

2. 1.5 ml καλλιέργειας μεταφέρονται σε σωλήνα Eppendorf των 2 ml και 
φυγοκεντρούνται στις 3000 rpm για 10 min. Η θερμοκρασία της 
φυγοκέντρησης δεν είναι κρίσιμη σ’ αυτό το στάδιο. 

3. Χύνουμε το υπερκείμενο. Επανεναιωρούμε τα κύτταρα (με vortex) σε 0.3 ml 
διαλύματος Ρ1. Προσθέτουμε 0.3 ml διαλύματος Ρ2 και αναδεύουμε ελαφρά 
για να αναμίξουμε το περιεχόμενο. Αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 
min. Η εμφάνιση του εναιωρήματος πρέπει να γίνει σχεδόν διαφανής. 

4. Προσθέτουμε αργά 0.3 ml διαλύματος Ρ3 αναδεύοντας απαλά. Σχηματίζεται 
ένα παχύ ίζημα πρωτεΐνης και DNA της E. coli. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε 
πάγο τουλάχιστον για 5 min.    

5. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται στις 10000 rpm για 10 min στους 4oC.  
6. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε πάγο. Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε σωλήνα 

Eppendorf που περιέχει 0.8 ml κρύας ισοπροπανόλης. Προσπαθούμε να μην 
μεταφέρουμε ίχνη λευκού ιζήματος. Αναμιγνύουμε αναστρέφοντας τους 
σωλήνες λίγες φορές. Τοποθετούμε τους σωλήνες σε πάγο τουλάχιστον 5 min. 
Σ’ αυτό το στάδιο τα δείγματα μπορούν να μείνουν στους _20oC κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

7. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σε κρύα φυγόκεντρο για 15 min. 
8. Αφαιρούμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 0.5 ml διαλύματος αιθανόλης 

70%. Αναποδογυρίζουμε τους σωλήνες αρκετές φορές για να πλυθεί το DNA 
και ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4oC για 5 min. Επανάληψη του βήματος 8 
(προαιρετική). 

9. Αφαιρούμε όσο περισσότερο υπερκείμενο γίνεται, προσέχοντας να μην 
ξεκολλήσει το DNA από τα τοιχώματα του σωλήνα. Μπορούμε να 
αναρροφήσουμε το υπερκείμενο με πιπέτα Pasteur, αφού πρώτα λεπτύνουμε 
το άνοιγμά της με φλόγα. 

10. Στεγνώνουμε το DNA τοποθετώντας τους σωλήνες αντεστραμμένους σε 
απορροφητικό χαρτί. Όταν το χρώμα του DNA γίνει από λευκό διαφανές, η 
περισσότερη ποσότητα αιθανόλης έχει εξατμιστεί, οπότε επανεναιωρούμε σε 
40 μl TE. Χτυπάμε ελαφρά τη βάση του σωλήνα, αποφεύγοντας να 
χρησιμοποιήσουμε tip για να αναδεύσουμε το DNA. 

11. Χρησιμοποιούμε 5 μl για την αντίδραση πέψης με NotI ή άλλες  περιοριστικές    
      ενδονουκλεάσες που κόβουν σπάνια το DNA. Υπάρχουν θέσεις  αναγνώρισης                      

της NotI εκατέρωθεν των περιοχών των υποκινητών Sp6 και T7 του φορέα        
CYPAC2. Επομένως, αυτό είναι πολύ χρήσιμο ένζυμο για την ανάλυση του 
μεγέθους του ενθέματος και για τη χαρτογράφηση με μερική πέψη.     
Χρησιμοποιούμε 7-10 μl για την πέψη με ένζυμα που κόβουν πιο συχνά το 
DNA, όπως το BamHI ή το EcoRI. 

 
3. Παρασκευή DNA πολύ μεγάλου μοριακού βάρους από σακχαρομύκητα 

 
 Ο πυρήνας ενός απλοειδούς κυττάρου S. Cerevisiae περιέχει περίπου 14000 
kb DNA που υποδιαιρείται σε 16 γραμμικά χρωμοσωμικά τμήματα με μεγέθη από 
250 έως 2000 kb. Επιπλέον πολλά στελέχη φέρουν 50 έως 100 αντίγραφα ενός 
πλασμιδίου 6.3 kb που συνήθως αναφέρεται ως πλασμίδιο 2-μm. Το μιτοχονδριακό 



DNA, μήκους 75 ως 80 kb είναι κυκλικό και κάθε κύτταρο περιέχει 20 έως 40 
αντίγραφα, ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης. Όπως συμβαίνει με όλες τις 
γρήγορες μεθόδους, το ολικό DNA που απομονώνεται είναι τεμαχισμένο σε τμήματα 
μήκους 50-250 kb. Κατά την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 0.7%, το DNA 
μετακινείται ως μία ζώνη μήκους λίγο μικρότερου του τμήματος των 23.7 kb του 
δείκτη μοριακών βαρών λ/HindIII. Επιπλέον, κάποια στελέχη φέρουν πολύ άφθονο 
ένα γραμμικό δίκλωνο μόριο RNA μήκους 4.2 kb (Σχήμα 4). Η ένταση της ζώνης 
αυτού του μορίου RNA μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του χρωμοσωμικού DNA. 
Επιπλέον, το πλασμίδιο 2-μm μπορεί να φαίνεται ως μία αχνή ζώνη και ανάλογα με 
τις συνθήκες της ηλεκτροφόρησης, το υπερελικωμένο πλασμίδιο μπορεί να κινείται 
ταυτόχρονα με το RNA των 4.2 kb (Philippsen P. et al., 1991).                  
 

1. Επωάζουμε μία αποικία σε 200 ml θρεπτικού υλικού για ζύμη YPD, έως ότου 
η οπτική πυκνότητα στα 600 nm να αποκτήσει τιμή μεταξύ 0.4 και 1.4. 

2. Mεταφέρουμε την καλλιέργεια σε σωλήνα Falcon των 50 ml και 
φυγοκεντρούμε στις 2500 rpm για 10 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

3. Χύνουμε απαλά το υπερκείμενο και επανεναιωρούμε σε 10 ml διαλύματος 
σορβιτόλης 0.9 M, EDTA 0.1 Μ. 

4. Προσθέτουμε 800 U λυτικάσης για μία καλλιέργεια 200 ml οπτικής 
πυκνότητας 1.0 και επωάζουμε σε οριζόντιο αναδευτήρα στους 37oC στις 100 
rpm για 1 h. Προσαρμόζουμε τον όγκο της λυτικάσης λαμβάνοντας υπόψη 
την οπτική πυκνότητα των κυττάρων.  

5. Φυγοκεντρούμε σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 2800 rpm για 5 min. 
6. Επανεναιωρούμε τους σφαιροπλάστες απαλά σε 2.0 ml διαλύματος 

σορβιτόλης 0.9 M, Τris 10 mM, EDTA 1 mM pH 7.4.  
7. Προσθέτουμε περίπου 250 U πρωτεϊνάσης Κ και 200 μl SDS 10% και 

επωάζουμε στους 37oC για 3 h έως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.  
8. Mεταφέρουμε στους 65oC για 30 min ή και περισσότερο. 
9. Μοιράζουμε σε aliquots των 500 ml σε σωλήνες Eppendorf, χρησιμοποιώντας 

κομμένο μπλε tip, προσθέτουμε ίσο όγκο φαινόλης/χλωροφορμίου και 
αναμιγνύουμε υπό ανάδευση για 15 min. 

10. Φυγοκεντρούμε για 10 λεπτά σε φυγόκεντρο Eppendorf στις 2000 rpm και 
χρησιμοποιώντας ένα κομμένο μπλε tip, μεταφέρουμε την υπερκείμενη 
υδατική φάση σε νέο σωλήνα Eppendorf. 

11. Προσθέτουμε ίσο όγκο φαινόλης/χλωροφορμίου, αναμιγνύουμε για 30 min 
υπό ανάδευση και επαναλαμβάνουμε το βήμα 10. 

12. Προσθέτουμε ίσο όγκο χλωροφορμίου και αναμιγνύουμε υπό ανάδευση για 10 
min. 

13. Φυγοκεντρούμε για 10 min σε φυγόκεντρο Eppendorf στις 2000 rpm. 
14. Χρησιμοποιώντας κομμένα μπλε tips, μεταφέρουμε τις υπερκείμενες υδατικές 

φάσεις σε νέους σωλήνες με πολλή προσοχή να μην πάρουμε και 
χλωροφόρμιο.  

15. Προσθέτουμε 1/10 του όγκου, διάλυμα οξικού καλίου 3 Μ pH 6.0, 2 όγκους 
κρύας αιθανόλης 100% και αναμιγνύουμε απαλά με αναστροφή. 

16. Προσθέτουμε 2 όγκους ψυχρής αιθανόλης 100% και αναμιγνύουμε απαλά. 
17. Aποστειρώνουμε σε φλόγα μία πιπέτα Pasteur, τυλίγουμε το DNA και το 

εμβαπτίζουμε σε αιθανόλη 70% πριν το μεταφέρουμε σε νέο σωλήνα.    
18. Αφήνουμε το DNA να στεγνώσει στον αέρα για 30 min. 



19. Επαναδιαλύουμε το DNA σε 400 μl διαλύματος ΤΕ pH 8.0 και το αφήνουμε 
να ενυδατωθεί στους 4oC, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προσαρμόζουμε τον 
όγκο του διαλύματος ΤΕ, ανάλογα με την ποσότητα του DNA.    

20. Απαλά αναμιγνύουμε το ενυδατωμένο DNA στο διάλυμα. 
 
Σε θρεπτικό υλικό YPD ορισμένοι κλώνοι θέλουν περισσότερο από 24 h για να 

δώσουν τιμή οπτικής πυκνότητας καλλιέργειας 1.0. Εμβολιασμός 300 μl καλλιέργειας 
O.D.= 0.6-0.7 σε 14 ml YPD έδωσε O.D.~1 εντός 15 h . Οι πιο πυκνές καλλιέργειες 
έδωσαν μετά τη φυγοκέντρηση ροζ χρώμα. Καλλιέργεια με οπτική πυκνότητα 
περίπου ίση με 1, αρκεί για την παρασκευή 300-600 μl plugs. Ήταν πιο πρόσφατες, 
οπότε προτιμήθηκαν. 
 
                   1   2   3   
                                               Σχήμα 4. Στήλες 1, 3: DNA σακχαρομύκητα  
                                                         (κλώνος YAC CEPH 698D8).      
                                                         Η ζώνη  με το μικρότερο μήκος αντιπροσωπεύει 
                                                         το γραμμικό δίκλωνο μόριο RNA, μήκους 4.2 kb. 
                                                         Στήλη 2: γενωμικό DNA του ανθρώπου (δείκτης).  
 
   
 
Γρήγορη απομόνωση DNA από σακχαρομύκητα 
 

1. Εμβολιάζουμε μία αποικία σε 10 ml ελάχιστου θρεπτικού υλικού και 
αφήνουμε να επωαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

2. Η καλλιέργεια φυγοκεντρείται σύντομα στις 2000 rpm. 
3. Ξεπλένουμε τα κύτταρα σε 1 ml διαλύματος σορβιτόλης 1 Μ. 
4. Επανεναιωρούμε τα κύτταρα σε 1 ml διαλύματος σφαιροπλαστών (1 Μ 

σορβιτόλη, 50 mM Tris pH 7.5, 14 mM β-μερκαπτοαιθανόλη, 100 μg/ml 
λυτικάση). 

5. Τα κύτταρα επωάζονται στους 30oC για 60 min. 
6. Ο σωλήνας φυγοκεντρείται για 5 sec. 
7. Οι σφαιροπλάστες επανεναιωρούνται σε 0.5 ml διαλύματος 10 mM EDTA pH 

8.0, 0.3% SDS. 
8. Το κυτταρικό εναιώρημα αναδεύεται σε συσκευή vortex, προκειμένου να 

σπάσουν οι μεμβράνες των κυττάρων. (Επιπλέον το DNA τεμαχίζεται σε 
κομμάτια των 30 kb περίπου). 

9. Το εναιώρημα θερμαίνεται στους 65oC για 20 min, προκειμένου να 
μετουσιωθούν οι πρωτεΐνες. 

10. Προστίθενται 100 μl διαλύματος οξικού καλίου 5 Μ, προκειμένου να 
κατακρημνιστεί το SDS. 

11. Ο σωλήνας αφήνεται σε πάγο για 20 min. 
12. Φυγοκεντρείται στη μέγιστη ταχύτητα για 5 min στους 4oC. 
13. Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο σωλήνα. 
14. Ακολουθεί διπλή έκλουση με μίγμα φαινόλης /χλωροφορμίου. 
15. Η έκλουση συνεχίζεται με αιθέρα. 
16. Το DNA κατακρημνίζεται με αιθανόλη χωρίς αλάτι.  

 
 
 



4. Παρασκευή δειγμάτων DNA μεγάλου μοριακού βάρους για ανάλυση με 
     ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης 
 

Τα μεγάλα μόρια DNA (χρωμοσωμικού μεγέθους) είναι τόσο εύθραυστα, 
ώστε τεμαχίζονται λόγω των μηχανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των συνήθων 
διαδικασιών απομόνωσης DNA. Για να αποφευχθεί το σπάσιμο των μεγάλων μορίων 
DNA, τα κύτταρα λύνονται και αποπρωτεϊνοποιούνται μέσα σε αγαρόζη. Η μήτρα 
αγαρόζης προστατεύει το DNA από τις δυνάμεις που το τεμαχίζουν και παρέχει ένα 
εύκολο τρόπο χειρισμού των δειγμάτων (Schwartz D.C. and Cantor C.R., 1984). 

Το πιο σημαντικό σημείο στην προετοιμασία των κυττάρων για να 
αναμιχθούν με την αγαρόζη είναι να επιτευχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση κυττάρων. 
Η μέτρηση της οπτικής πυκνότητας δεν είναι αξιόπιστη. Οι διαφορετικές κυτταρικές 
σειρές ή στελέχη, το πλασμιδιακό περιεχόμενο και τα θρεπτικά υλικά συμβάλλουν 
στον πραγματικό αριθμό κυττάρων που επιτυγχάνεται για μία συγκεκριμένη τιμή της 
οπτικής πυκνότητας. Η ποικιλία στον αριθμό των κυττάρων θα έχει ως αποτέλεσμα, η 
ποσότητα του DNA ανά plug αγαρόζης να ποικίλει πολύ, με συνέπεια την 
υπερφόρτωση του δείγματος ή το αντίθετο. Για να αποκλειστεί η ανάγκη σχεδιασμού 
καμπύλης αύξησης για κάθε στέλεχος, ο κυτταρομετρητής παρέχει την πιο 
επαναλήψιμη μέθοδο για την επίτευξη της κατάλληλης συγκέντρωσης κυττάρων για 
διαφορετικούς τύπους κυττάρων θηλαστικών, βακτηρίων, ζυμών ή μυκήτων. 

Τα τμήματα DNA μήκους έως και μερικών εκατοντάδων kb μπορούν να 
απομονωθούν με τις συνήθεις διαδικασίες και να προστεθούν στα πηγάδια σε υγρή 
μορφή. Όταν πρόκειται για DNA με μέγεθος 50-200 kb, μπορεί να είναι αναγκαίο να 
χρησιμοποιηθούν tips με μεγάλο άνοιγμα. Όταν ηλεκτροφορούνται μόνο υγρά 
δείγματα, η καλύτερη διακριτικότητα επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας χτένι που δίνει 
λεπτά πηγάδια. 

 
Παρασκευή DNA της κυτταρικής σειράς Κ562 μέσα σε αγαρόζη 
 

Τα κύτταρα επωάστηκαν σε φιάλη κυτταροκαλλιέργειας μεσαίου μεγέθους, 
σε θρεπτικό υλικό RPMI, με ορό εμβρύου μόσχου. Aυτή η κυτταρική σειρά έχει 
μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης.   

Τα κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση στις 800 rpm (150 x g, 
φυγόκεντρος Beckman GH-3.8) για 8 min σε θερμοκρασία δωματίου. 

Επανεναιωρούμε τα κύτταρα σε 10 ml διαλύματος PBS που έχουμε 
προηγουμένως τοποθετήσει σε θερμοκρασία 37oC και εκπλένουμε με φυγοκέντρηση 
για 5 min σε θερμοκρασία δωματίου. Επαναλαμβάνουμε. Επανεναιωρούμε σε 
διάλυμα  PBS και φυλάσσουμε τα κύτταρα στον πάγο.   

Προκειμένου να παρασκευαστούν plugs με κατάλληλη συγκέντρωση DNA, 
χρειάζεται να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των κυττάρων. Σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο της εταιρείας Biorad, μετράμε τον αριθμό των κυττάρων σε 
κυτταρομετρητή σε αραίωση 1:5. Ο κυτταρομετρητής χωρίζεται σε 9 μεγάλα 
τετράγωνα, που το κάθε ένα έχει εμβαδόν 1 x 10-4cm2 και όγκο 0.1 mm3. Kάθε 
μεγάλο τετράγωνο του κυτταρομετρητή, βρίσκεται ολόκληρο εντός οπτικού πεδίου, 
όταν η καταμέτρηση γίνεται σε μεγέθυνση 100x (10x αντικειμενικός φακός, 10x 
προσοφθάλμιος φακός). Χωρίζεται σε 25 μικρότερα τετράγωνα και κάθε ένα από 
αυτά βρίσκεται ολόκληρο εντός οπτικού πεδίου, όταν η καταμέτρηση γίνεται σε 
μεγέθυνση 400x. Επειδή τα κύτταρα των θηλαστικών έχουν μεγάλο μέγεθος, η 
καταμέτρηση μπορεί να γίνει σε μεγέθυνση 100x. Μετράμε τα κύτταρα που υπάρχουν 
σε 5 μεγάλα τετράγωνα σε κάθε πλευρά του κυτταρομετρητή. Διαιρούμε το συνολικό 



αριθμό των κυττάρων διά του 10, οπότε βρίσκουμε το μέσο όρο των κυττάρων ανά 
τετράγωνο. Υπολογίζουμε τον αριθμό των κυττάρων/ml κυτταροκαλλιέργειας από 
τον τύπο: 

Μέσος όρος κυττάρων/ τετράγωνο x αραίωση-1 (5) x 104 = κύτταρα/ml  
Επειδή τα κύτταρα Κ562 είναι τριπλοειδή,  όταν υπολογίζουμε τον αριθμό τους, 
διαιρούμε με 1.5, γιατί ουσιαστικά περιέχουν μισή ποσότητα DNA παραπάνω από τα 
διπλοειδή κύτταρα του ανθρώπου.   

Αφού υπολογιστεί η συγκέντρωση των κυττάρων, υπολογίζεται ο όγκος που 
απαιτείται για την παρασκευή συγκεκριμένης ποσότητας plug, διαιρώντας την τιμή 
της επιθυμητής συγκέντρωσης με την τιμή της πραγματικής συγκέντρωσης των 
κυττάρων και πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των ml των plugs που θα 
κατασκευαστούν. Το εναιώρημα φυγοκεντρείται για 5 min (1000 x g) στους 4oC. 
Σύμφωνα με τα Current Protocols in Human Genetics, για να επιτευχθεί η κατάλληλη 
συγκέντρωση DNA του ανθρώπου απαιτούνται 2 x 109 κύτταρα/ml plug. Για τα 
πειράματα της παρούσας διατριβής παρασκευάστηκαν plugs με δύο διαφορετικές 
συγκεντρώσεις κυττάρων. Η μία ήταν η προβλεπόμενη από τα Current Protocols in 
Human Genetics, δηλαδή 2 x 109/ml/1.5 =1.33 x 109/ml plug. Επειδή το DNA με τη 
μορφή plug επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για πέψεις με περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες, παρασκευάστηκαν και plugs με συγκέντρωση κυττάρων ίση με 3.33 
x 109/ml, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εμφάνιση ραδιενεργού σήματος από την 
υβριδοποίηση, μετά την ανάλυση κατά Southern.            

Ο απαιτούμενος αριθμός κυττάρων επανεναιωρείται σε Cell suspension buffer 
(Biorad), το οποίο έχει αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου. Λιώνουμε το διάλυμα της 
αγαρόζης σε φούρνο μικροκυμάτων. Εξισορροπούμε το εναιώρημα και το διάλυμα 
της αγαρόζης (CleanCut agarose 2% της Biorad) στους 42oC. Για την παρασκευή 
plug με τελική συγκέντρωση αγαρόζης 0.6% χρησιμοποιούμε 0.7 ml Cell suspension 
buffer ανά ml plug αγαρόζης και 0.3 ml CleanCut agarose 2%. Χρησιμοποιούμε 100 
μl/plug αγαρόζης για το μικρό εκμαγείο (του kit της Biorad) ή 300 μl/plug αγαρόζης 
για το μεγάλο εκμαγείο. Μεταφέρουμε το εναιώρημα στο διάλυμα της αγαρόζης και 
αναμιγνύουμε αναποδογυρίζοντας το σωλήνα Εppendorf με αργές κινήσεις. 
Διατηρώντας το μίγμα στους 42oC, μοιράζουμε το μίγμα χρησιμοποιώντας μεγάλο 
tip. Αφήνουμε την αγαρόζη να στερεοποιηθεί τοποθετώντας τα εκμαγεία στους 4oC 
για 10-15 min. Η ψύξη της αγαρόζης την καθιστά πιο ανθεκτική κατά την 
απομάκρυνσή της από το εκμαγείο. Συνεχίζουμε με τα παρακάτω βήματα σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο της Biorad για την παρασκευή DNA κυττάρων θηλαστικού μέσα 
σε αγαρόζη. 

Σε ένα σωλήνα Falcon των 50 ml, προσθέτουμε 5 ml ρυθμιστικού διαλύματος 
αντίδρασης πρωτεϊνάσης Κ (ή το ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει lauryl sarcosyl 
σύμφωνα με τα Current Protocols) και 200 μl πρωτεϊνάσης Κ (του kit της Biorad) για 
κάθε ml plug αγαρόζης. Σπρώχνουμε τα στερεοποιημένα plug αγαρόζης μέσα στο 
σωλήνα με το διάλυμα πρωτεϊνάσης Κ και επωάζουμε τα plugs στους 50oC κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, χωρίς ανάδευση. 

Ξεπλένουμε τα plugs τέσσερις φορές σε 1x Wash Buffer σε θερμοκρασία 
δωματίου υπό αργή ανάδευση. Το κάθε πλύσιμο διαρκεί 1 h. Χρησιμοποιείται 1 ml 
Wash Buffer για κάθε plug. Παρασκευάζουμε το 1x Wash Buffer διαλύοντας το 10x 
Wash Buffer (του kit της Biorad) σε αποστειρωμένο δισαπεσταγμένο νερό. Επειδή τα 
plugs χρησιμοποιούνται σε ενζυμικές αντιδράσεις, κατά το δεύτερο ή το τρίτο 
πλύσιμο προστίθεται στο διάλυμα PMSF σε τελική συγκέντρωση 1 mM, προκειμένου 
να ανενεργοποιηθεί η εναπομένουσα πρωτεϊνάση Κ. Το διάλυμα PMSF πρέπει να 
παρασκευάζεται συχνά.  



Τα plugs φυλάσσονται στους 4oC σε 1x Wash Buffer και υπό αυτές τις 
συνθήκες αναμένεται να μείνουν αναλλοίωτα για 3 μήνες.   

Η ποιότητα του DNA στο plug ελέγχθηκε με την εφαρμογή της PCR με 
εκκινητές IL-31, 2  σε θερμοκρασία υβριδοποίησης 56oC (Πίνακας 2).    

    
Διάλυμα PMSF 100 mM: Προσθέτουμε 0.174 g φαινυλμεθυλσουλφονυλφθοριδίου 
(PMSF) σε 10 ml ισοπροπανόλης 100%. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Το 
διάλυμα αυτό είναι σταθερό για 1 χρόνο.  

 
Διάλυμα PBS pH 7.2: 1 lt: NaCl 7.4g, Na2HPO4 4.09g, NaH2PO4.H20 0.365g 
 
Παρασκευή DNA ζύμης μέσα σε αγαρόζη 
Εφαρμόστηκε το συνοδευτικό πρωτόκολλο του kit της Biorad (Κωνσταντινοπούλου 
Β.-Διατριβή Μ.Τ.Ε.).  
 
5. Πέψη δείγματος DNA μέσα σε αγαρόζη 
 

Πριν την αντίδραση της πέψης, ξεπλένουμε τα plugs σε 0.1x Wash Buffer σε 
θερμοκρασία δωματίου υπό αργή ανάδευση για 1 h. Στη συνέχεια αφαιρείται το 
διάλυμα και προστίθεται φρέσκο, σε ποσότητα αρκετή για να καλυφθούν τα plugs. 
Αυτή η τελευταία έκπλυση μειώνει τη συγκέντρωση του EDTA, οπότε γίνεται 
ταχύτερη εξισορρόπηση με τα ρυθμιστικά διαλύματα των περιοριστικών 
ενδονουκλεασών.      

Σύμφωνα με τα Current Protocols in Human Genetics:  
25 μl plug αγαρόζης προστίθενται σε 1x ρυθμιστικού διαλύματος για την εκάστοτε 
περιοριστική ενδονουκλεάση και επωάζονται σε πάγο για 5 min.  
Στη συνέχεια προστίθενται 15 units ενζύμου και το διάλυμα επωάζεται στον πάγο για 
1 h και στους 37oC για 5 h. Η πέψη σταματά με προσθήκη 1 ml TE. 
Η πέψη κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για Vectorette 
(Κωνσταντινοπούλου Β.-Διατριβή Μ.Τ.Ε.). 
 
Διάλυμα TE: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA (pH 8.0) 
 
6. Κατασκευή πηκτώματος για ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης 
 

1. Αρχικά τοποθετούμε τη φόρμα για το πήκτωμα σε εντελώς ίσιο επίπεδο, 
ελέγχοντας με το αλφάδι.  

2. Τοποθετούμε το χτένι έτσι ώστε τα δόντια να απέχουν 2 mm από την 
επιφάνεια της πλατφόρμας, όπου θα χυθεί το διάλυμα αγαρόζης . 

3. Διαλύουμε 1 g αγαρόζης (Certified Molecular Biology Agarose ή Pulsed field 
certified agarose του kit της Biorad) σε 100 ml διαλύματος 0.5x ΤΒΕ σε 
δισαπεσταγμένο, αποστειρωμένο νερό (περιεκτικότητα 1%). Αφήνουμε το 
πήκτωμα 1 h να πήξει. Κατά προτίμηση το τοποθετούμε στους 4oC, ώστε να 
κρυώσει.  

4. Κόβουμε τα δείγματα των plugs και του δείκτη μοριακών βαρών με 
αποστειρωμένο νυστέρι. Κόβουμε τα plugs, έτσι ώστε το μήκος τους να είναι 
λιγότερο από το 90% του ύψους του πηγαδιού.  

5. Τοποθετούμε τα δείγματα, ούτως ώστε να ακουμπούν στο πρόσθιο τοίχωμα 
των πηγαδιών και με τη σπάτουλα τα πιέζουμε απαλά στον πάτο των 
πηγαδιών.  



6. Σκεπάζουμε όλα τα πηγάδια με διάλυμα αγαρόζης χαμηλού σημείου τήξης 
(Low Melt Preparative Grade Agarose-Biorad) 1% σε 0.5x ΤΒΕ. Αφήνουμε 
την αγαρόζη να πήξει για 10-15 min. 

Η συγκέντρωση αγαρόζης 1% είναι χρήσιμη για το διαχωρισμό μορίων DNA 
μεγέθους έως 3 Mb, επομένως είναι κατάλληλη για το διαχωρισμό των 
χρωμοσωμάτων του σακχαρομύκητα από τα YACs του CEPH που έχουν μέσο 
μέγεθος 1 Mb. Όσο μικρότερη είναι η συγκέντρωση της αγαρόζης, τόσο λιγότερος 
είναι ο απαιτούμενος χρόνος ηλεκτροφόρησης. 
 
7. Ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης 
 

Για τα πειράματα της ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης χρησιμοποιήθηκε η 
συσκευή CHEF-DR III της εταιρείας Biorad. 

1. Μία περίπου ώρα πριν την έναρξη της ηλεκτροφόρησης, τοποθετούμε 2 lt 
δισαπεσταγμένου νερού και 2 lt 0.5x ΤΒΕ στους 4oC, ώστε να κρυώσουν. 

2. Πριν την ηλεκτροφόρηση, ελέγχουμε αν το δάπεδο της συσκευής βρίσκεται 
σε εντελώς οριζόντια θέση, τοποθετώντας το αλφάδι στο κέντρο, όπου έχουμε 
τοποθετήσει την πλατφόρμα, η οποία κατόπιν θα τοποθετηθεί στο καλούπι 
μέσα στο οποίο θα χυθεί το διάλυμα της αγαρόζης.   

3. Μισή περίπου ώρα πριν την ηλεκτροφόρηση, τοποθετούμε το νερό στη 
συσκευή, ανάβουμε τον ψύκτη και αφήνουμε την αντλία να γυρίσει για να 
καθαρίσει η συσκευή από τυχόν υπολείμματα αλάτων ή αγαρόζης και να 
αποκτήσει τη σωστή θερμοκρασία.  

4. Κατόπιν σβήνουμε την αντλία, αδειάζουμε το νερό και χύνουμε τη μισή 
περίπου ποσότητα από το διάλυμα της ηλεκτροφόρησης. 

5. Αποσυνδέουμε τα τμήματα του καλουπιού του πηκτώματος, αφαιρούμε με 
προσοχή την πλατφόρμα μαζί με το στερεωμένο πήκτωμα και την 
τοποθετούμε στο κέντρο της συσκευής ηλεκτροφόρησης. Προσθέτουμε το 
υπόλοιπο του διαλύματος ηλεκτροφόρησης με ιδιαίτερη προσοχή για να μη 
φύγει το πήκτωμα από τη θέση του. Προσθέτουμε όση ποσότητα διαλύματος 
χρειάζεται, ώστε η στάθμη του να βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη στάθμη του 
πηκτώματος. 
Όταν φορτώνουμε υγρά δείγματα, έχουμε προηγουμένως κλείσει την αντλία    
και έχουμε προσθέσει ολόκληρη την ποσότητα του διαλύματος 
ηλεκτροφόρησης στη συσκευή. Ξανανάβουμε την αντλία, μετά τα πρώτα     
10 min της ηλεκτροφόρησης.  

6. Η γωνία μεταξύ των διευθύνσεων των εναλλασσόμενων πεδίων είναι 120o. 
Ρυθμίζουμε την αντλία (στο 80), τη θερμοκρασία του διαλύματος στους 13 ή 
14oC, την τάση στα 6V/cm, τον αρχικό και τον τελικό χρόνο αλλαγής 
διεύθυνσης πεδίου σε 60 και 120 sec αντίστοιχα, το χρονικό διάστημα της 
ηλεκτροφόρησης (23-28 h για την ανάλυση των κλώνων YACs CEPH, 20-23 
h για τα YACs του ICI που έχουν μικρότερο μήκος, 20 h για τα PACs) και 
θέτουμε τη συσκευή σε λειτουργία. 

7. Αμέσως ελέγχουμε την ένδειξη της έντασης του ρεύματος. Για τη 
χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος 0.5x TBE, τη 
θερμοκρασία των 14oC και για κλίση δυναμικού 6 V/cm, η ένταση του 
ρεύματος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 115-135 mA. Αν η ένδειξη είναι 
σημαντικά διαφορετική από αυτό το εύρος τιμών, αφαιρούμε το διάλυμα και 
προσθέτουμε νέο. 
Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί καθώς  



η θερμοκρασία του διαλύματος αυξάνεται, αυξάνεται η κινητικότητα του  
DNA, αλλά οι ζώνες εμφανίζονται πιο διάχυτες και μειώνεται η διακριτική     
ικανότητα. Η κυκλοφορία του διαλύματος είναι απαραίτητη για να προληφθεί  

      η διαβάθμιση της θερμοκρασίας.     
8. Μετά τη λήξη της ηλεκτροφόρησης, αφαιρούμε το πήκτωμα καθώς και όλη 

την ποσότητα του διαλύματος ηλεκτροφόρησης. Γεμίζουμε τη συσκευή με 
απεσταγμένο νερό, θέτουμε την αντλία σε λειτουργία για λίγα λεπτά, ώστε να 
ξεπλύνουμε τυχόν υπολείμματα και αφαιρούμε το νερό. Αφήνουμε το καπάκι 
λίγο ανοιχτό, όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.   

9. Ακολουθεί χρώση σε διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου 0.5 μg/ml σε νερό, για  
20-30 min υπό αργή ανάδευση. Στη συνέχεια ξεπλένουμε το πήκτωμα σε νερό 
για 1 h.   

 
8. Ανάλυση κατά Southern των δειγμάτων της ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης  
 
Προετοιμασία του πηκτώματος 
 

Καθώς τα τμήματα DNA μήκους μεγαλύτερου των 20 kb δεν μπορούν να 
μεταφερθούν επιτυχώς, χρειάζεται να τεμαχιστούν πριν τη μεταφορά τους στη 
μεμβράνη. Το DNA τεμαχίζεται με αποπουρινοποίηση υπό αργή ανάδευση σε 
διάλυμα ΗCl 0.25 Ν, όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να αλλάξουν χρώμα οι δύο 
κλασικές χρωστικές της ηλεκτροφόρησης (κυανό του μεθυλενίου και μπλε του 
τρυπανίου) και 10 επιπλέον min. Επομένως, μέσα στο διάλυμα του ΗCl προσθέτουμε 
ένα κομμάτι πηκτώματος από κλασική ηλεκτροφόρηση. 

Ακολουθεί έκπλυση του πηκτώματος με νερό και επώαση σε διάλυμα NaOH 
0.4 Ν για 15 min, οπότε οι χρωστικές επανέρχονται στο αρχικό τους χρώμα. Η 
εμβάπτιση του πηκτώματος στο διάλυμα NaOH πριν τη μεταφορά, αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα της μεταφοράς και μειώνει το μη ειδικό σήμα.  
 
Mέθοδος 
 

Προτιμάται η αλκαλική μεταφορά, γι’ αυτό χρησιμοποιείται ως διάλυμα 
μεταφοράς NaOH 0.4 Ν. Η μεταφορά από τα πηκτώματα ηλεκτροφόρησης πεδίου-
ώσης σε μεμβράνες μπορεί να γίνει με διάλυμα 20x  SSC με τη συνήθη αλκαλική 
αποδιάταξη, ακολουθούμενη από ουδετεροποίηση. Η αλκαλική μεταφορά έχει εξίσου 
καλή ή μεγαλύτερη ευαισθησία, είναι πολύ απλούστερη και γρηγορότερη.   

Επάνω στη λεκάνη με το διάλυμα μεταφοράς τοποθετούμε από κάτω προς τα 
επάνω: 

1. Ένα κομμάτι γυαλί Pyrex κατάλληλου μεγέθους. 
2. Δύο κομμάτια χαρτιού Whatman κατάλληλου πλάτους ώστε να χωράει επάνω 

ολόκληρο το πήκτωμα και κατάλληλου μήκους ώστε να εμβαπτίζονται 
επαρκώς μέσα στο διάλυμα μεταφοράς στη λεκάνη. 

3. Στην περίπτωση του πηκτώματος ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης, το πήκτωμα 
τοποθετείται με την πλευρά των πηγαδιών προς τα κάτω, δηλαδή το πίσω 
μέρος ακουμπά στη μεμβράνη. Γύρω από το πήκτωμα τοποθετούνται 
διπλωμένα κομμάτια διαφανούς μεμβράνης για να μη γίνεται μεταφορά 
διαλύματος απευθείας από τα χαρτιά Whatman στα χαρτιά που βρίσκονται 
πάνω από το πήκτωμα. 

4. Μεμβράνη (κατά προτίμηση Hybond N+), την οποία έχουμε κόψει ακριβώς 
στις διαστάσεις του πηκτώματος και έχουμε υγράνει με δισαπεσταγμένο νερό. 



5. Δύο κομμάτια χαρτιού Whatman. 
6. Στοίβα από χαρτοπετσέτες ύψους 10 cm.   
7. Ένα βάρος, ώστε να συγκρατηθούν οι χαρτοπετσέτες. 
Πριν τοποθετήσουμε το πήκτωμα, εμβαπτίζουμε στη λεκάνη με το διάλυμα 

μεταφοράς τις άκρες των χαρτιών Whatman που χρησιμεύουν ως γέφυρα και 
αφήνουμε το διάλυμα να ανέβει μόνο του στα χαρτιά, μέχρις ότου τα δύο μέτωπα του 
διαλύματος ενωθούν.   

Η μεταφορά διαρκεί 24 έως 48 h. 
Πριν σηκώσουμε τη μεμβράνη, σημειώνουμε τη θέση των πηγαδιών.  
Στη συνέχεια ξεπλένουμε σε 0.5 Μ Tris-HCl pH 7.0 για 5 min και σε 2x  SSC για 

1 min. Eλέγχουμε ότι έχει γίνει η μεταφορά κοιτάζοντας το πήκτωμα στο λαμπτήρα 
υπεριώδους ακτινοβολίας. Μπορούμε για το σκοπό αυτό να το βάψουμε με διάλυμα 
βρωμιούχου αιθιδίου 1μg/ml σε 2x SSC για 30 min.    

Διπλώνουμε τη μεμβράνη σε χαρτί Whatman και αφήνουμε να στεγνώσει στον 
αέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται να γίνει μονιμοποίηση του DNA 
στη μεμβράνη, επειδή έχει γίνει από το NaOH. 
 
9. Ραδιενεργή σήμανση ανιχνευτή με τυχαία εξαμερή 
 
Α. Προετοιμασία της αλληλουχίας του ανιχνευτή 
 

Πριν τη σήμανση η αλληλουχία του ανιχνευτή ενδείκνυται να απαλλάσσεται 
από τυχόν αλληλουχίες του φορέα στον οποίο έχει κλωνοποιηθεί, με πέψη με την 
κατάλληλη ενδονουκλεάση περιορισμού και απομόνωση από πήκτωμα αγαρόζης. Για 
καλύτερα αποτελέσματα ωστόσο, προτιμήθηκε η ενίσχυση της αλληλουχίας του 
ανιχνευτή με την αντίδραση PCR. Με την ηλεκτροφόρηση διαχωρίζεται η ειδική 
ζώνη από τυχόν παραπροϊόντα και απομονώνεται. Η απομόνωση της ζώνης από το 
πήκτωμα έγινε με το QIAquick Gel Extraction kit της Qiagen με κολώνα και χρήση 
υπερφυγοκέντρου. Η ποσότητα του ανιχνευτή που θα σημανθεί, εκτιμάται με 
ηλεκτροφόρηση μικρού όγκου σε πήκτωμα αγαρόζης και σύγκριση με δείκτες DNA 
γνωστής ποσότητας.  
 
Β. Απομόνωση ζώνης από πήκτωμα αγαρόζης με το πρωτόκολλο QIAquick της 
     εταιρείας QIAGEN 
 

Αυτό το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για την απομόνωση και τον καθαρισμό 
DNA μήκους 100 bp έως 10 kb από πηκτώματα αγαρόζης κανονικού ή χαμηλού 
σημείου τήξης με διάλυμα TAE, TBE.  

1. Αφού τοποθετήσουμε το πήκτωμα πάνω από λαμπτήρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας, κόβουμε τη ζώνη, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουμε το 
χρόνο έκθεσης του DNA στην υπεριώδη ακτινοβολία.  

2. Ζυγίζουμε το κομμάτι του πηκτώματος μέσα σε σωληνάκι Eppendorf. 
Προσθέτουμε 3 όγκους διαλύματος QX1 για κάθε όγκο πηκτώματος (100 mg 
~ l00 μl). Για πηκτώματα αγαρόζης περιεκτικότητας > 2%, προστίθενται έξι 
όγκοι διαλύματος QX1. Η μεγαλύτερη ποσότητα αγαρόζης για μία κολώνα 
QIAquick είναι 400 mg. 

3. Επωάζουμε στους 50oC για 10 min. Βοηθάμε την διαλυτοποίηση του 
πηκτώματος, αναποδογυρίζοντας το σωλήνα κάθε 2-3 min κατά τη διάρκεια 
της επώασης. Για πηκτώματα με περιεκτικότητα > 2%, η επώαση διαρκεί 20 
min. 



4. Προσθέτουμε 1 όγκο ισοπροπανόλης 100% και αναμιγνύουμε. Η απορρόφηση 
του DNA από την μεμβράνη QIAquick γίνεται μόνο σε pH < 7.5. Ελέγχουμε 
την τιμή του pH του μίγματος μετά την προσθήκη ισοπροπανόλης. Αν η τιμή 
είναι μεγαλύτερη του 7.5, προσθέτουμε 10 μl οξικού καλίου 3Μ, pH 5.0, 
αναμιγνύουμε και ελέγχουμε ξανά.  

5. Τοποθετούμε μία στήλη QIAquick σε ένα σωλήνα Εppendorf των 2 ml και 
προσθέτουμε το δείγμα. Φυγοκεντρούμε για 1 min. Ο μέγιστος όγκος που 
δέχεται η στήλη είναι 800 μl. Για μεγαλύτερους όγκους δειγμάτων, είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τη στήλη περισσότερες από μία φορές. 

6. Πετάμε το διάλυμα και τοποθετούμε τη στήλη ξανά στον ίδιο σωλήνα. 
7. (Προαιρετικά) Προσθέτουμε 0.5 ml διαλύματος QX1 στη στήλη και 

φυγοκεντρούμε για 1 min. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο όταν το έκλουσμα 
θα χρησιμοποιηθεί για sequencing, in vitro μεταγραφή ή μικροένεση. 

8. Για να ξεπλύνουμε το DNA προσθέτουμε 0.75 ml διαλύματος ΡΕ στη στήλη 
QIAquick και φυγοκεντρούμε για 1 min. Πριν χρησιμοποιήσουμε το διάλυμα 
ΡΕ προσθέτουμε σε αυτό αιθανόλη 100%. Αν το DNA πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε πέψη περιορισμού σε χαμηλή αλατότητα, αντίδραση 
σύνδεσης με τυφλά άκρα ή sequencing, αφήνουμε τη στήλη 5 min με το 
διάλυμα ΡΕ πριν τη φυγοκέντρηση.                 

9. Πετάμε το διάλυμα και φυγοκεντρούμε τη στήλη για 3 επιπλέον min. Το 
υπόλοιπο διάλυμα έκπλυσης δεν θα απομακρυνθεί εντελώς αν δεν πεταχτεί το 
διάλυμα που φεύγει με την πρώτη φυγοκέντρηση. 

10. Τοποθετούμε τη στήλη σε ένα καθαρό σωλήνα Eppendorf των 1.5 ml. 
11. Για την έκλουση του DNA, προσθέτουμε 50 μl διαλύματος 10 mM Tris-HCl, 

pH 8.5 ή νερό στο κέντρο της μεμβράνης της στήλης και φυγοκεντρούμε για 3 
min στη μέγιστη ταχύτητα. Εναλλακτικά, για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση 
του DNA, προσθέτουμε 30 μl διαλύματος έκλουσης, αφήνουμε τη στήλη 3 
min και στη συνέχεια φυγοκεντρούμε για 3 min.  

12. Επιβεβαίωση της ακεραιότητας του DNA και ποσοτικοποίηση με 
ηλεκτροφόρηση μικρής ποσότητας προϊόντος. Το DNA φυλάσσεται στους      
-20oC, όταν έχει διαλυθεί σε νερό. 

 
Σημείωση: Όλες οι φυγοκεντρήσεις γίνονται στις 13000 rpm σε μία 
μικροφυγόκεντρο Eppendorf.  

    
Γ. Σήμανση με τη μέθοδο των τυχαίων εκκινητών 
 

Ι) Το τμήμα Klenow, μοριακού βάρους 76000, αποτελεί το καρβοξυτελικό 70 
% τμήμα της DNA πολυμεράσης Ι της E.coli. Διατηρεί την 3'→5', αλλά όχι την 5'→3' 
εξωνουκλεοτιδική δραστικότητα της DNA πολυμεράσης Ι (Joyce C.M. and Grindley 
N.D., 1983). Η δραστικότητα πολυμεράσης 5'→3' της Klenow χρησιμοποιείται σε 
πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων η σύνθεση μονόκλωνων ανιχνευτών DNA.     

H μέθοδος σύνθεσης DNA με εκκινητές τυχαία ολιγονουκλεοτίδια οδηγεί 
στην παραγωγή ομοιόμορφα σημασμένων ραδιενεργών μορίων με υψηλή ειδική 
ενεργότητα (>5 x 108 cpm / μg) (Feinberg A.P. and Vogelstein B., 1983). 

1. Σε 20-100 ng ανιχνευτή* προσθέτουμε δισαπεσταγμένο νερό, ώστε ο όγκος 
να γίνει 7.6 μl. 

2. Επωάζουμε στους 100oC για 2-5 min. 
3. Φυγοκεντρούμε για 2 sec, μεταφέρουμε το σωλήνα σε πάγο και προσθέτουμε 

μίγμα αντίδρασης: 11.4 μl 2x LS, 1 μl BSA (1 mg /ml), 2 μl [a-32P]dATP, 2 μl 



[a-32P]dCTP και 1 μl πολυμεράσης Klenow (5U) (Promega Cat.# M2201 ή 
Minotech). Έτσι ο συνολικός όγκος της αντίδρασης είναι 25 μl. 

4. Το διάλυμα επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου από 5 έως 15 h. 
5. Μετά την επώαση κατά προτίμηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η 

αντίδραση διακόπτεται με προσθήκη 1 μl ΕDΤΑ 0.5 Μ. 
6. Προκειμένου να ακολουθήσει ο καθαρισμός του ανιχνευτή, προσθέτουμε 74 

μl ΤΕ.    
Το μείγμα της αντίδρασης περιέχει dTTP, dGTP και τυχαίους εκκινητές. 
Τα ραδιενεργά νουκλεοτίδια συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε διάστημα λιγότερο 
από 8 ημέρες (σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στο φιαλίδιο). 
 
* π.χ. Σημαίνουμε 50-75 ng ολικού DNA του ανθρώπου, προσπαθώντας να 
προσδιορίσουμε την ποσότητα με ακρίβεια. Σε άλλη περίπτωση σημάνθηκαν 100 ng 
DNA από πλακούντα του ανθρώπου ή 100 ng Cot-1 DNA (Gibco BRL 1 μg /μl. Πριν 
τη σήμανση, το διάλυμα αραιώθηκε 1/40). 
 

ΙΙ) Σήμανση με το Prime-a-Gene Labeling System (Promega Cat.# U1100) 
 

Σύμφωνα με το συνοδευτικό πρωτόκολλο, η απόδοση της αντίδρασης είναι η 
βέλτιστη όταν σημαίνονται 25 ng DNA σε τελικό όγκο 50 μl.      

1. Ξεπαγώνουμε όλα τα αντιδραστήρια εκτός από το ένζυμο. 
2. Διαλύουμε το DNA σε δισαπεσταγμένο νερό ή ΤΕ σε περιεκτικότητα            

1-25 μg/ml. Θερμαίνουμε το διάλυμα στους 95-100oC για 2 min προκειμένου 
να αποδιαταχτεί το DNA. Αμέσως τοποθετούμε το σωληνάκι στον πάγο. Σε 
σωλήνα Eppendorf που βρίσκεται στον πάγο τοποθετούμε:  

 
                                                                                                        Τελική συγκέντρωση 
Νερό χωρίς νουκλεάσες (ο τελικός όγκος να είναι 50 μl) 
10 μl ρυθμιστικού διαλύματος σήμανσης 5x                                                             1x 
2 μl μη σημασμένων dNTPs (500 μΜ το καθένα)                               20 μΜ το καθένα 
25 ng αποδιαταγμένου DNA                                                                           500 ng/ ml  
2 μl BSA χωρίς νουκλεάσες                                                                            400 μg/ml 
5 μl [α-32 P]dNTP, 50 μCi, 3000 Ci/mmol*                                                        333 nΜ 
5 units μεγάλου (Klenow) τμήματος DNA πολυμεράσης I                               100 u/ml 
 

3. Αναμιγνύουμε απαλά και αφήνουμε για επώαση 60 min (ή κατά τη διάρκεια 
της νύχτας) σε θερμοκρασία δωματίου. 

4. Η αντίδραση σταματά επωάζοντας στους 95-100oC για 2 min. Στη συνέχεια το 
σωληνάκι μεταφέρεται σε πάγο. Προστίθεται EDTA σε τελική συγκέντρωση 
20 mM και το διάλυμα φυλάσσεται στους -20oC.    

 
* Ο όγκος του υδατικού διαλύματος του ραδιοσημασμένου 
δεοξυριβονουκλεοτιδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού όγκου 
της αντίδρασης.   

 
Διάλυμα σήμανσης 5x (Cat.# U1151): 250 mM Tris-HCl (pH 8.0), 25 mM MgCl2,  10 
mM DTT, 1 M HEPES (pH 6.6), 26 A260 u/ml τυχαία εξαδεοξυριβονουκλεοτίδια 
 

 
 



ΙΙΙ) Σήμανση με το Rediprime II Random Prime Labelling System  
       (Amersham Biosciences) 

 
1. Διαλύουμε 2.5-25 ng DNA προς σήμανση σε 45 μl διαλύματος ΤΕ. 
2. Αποδιατάσσουμε το δείγμα DNA θερμαίνοντας στους 95-100oC για 5 min σε 

αναβράζον υδατόλουτρο. 
3. Αφήνουμε το δείγμα του DNA να κρυώσει στον πάγο για 5 min μετά την 

αποδιάταξη. 
4. Φυγοκεντρούμε σύντομα ώστε να πέσει το περιεχόμενο στον πυθμένα του 

σωλήνα. 
5. Προσθέτουμε το αποδιαταγμένο DNA στο σωληνάκι της αντίδρασης. 
6. Προσθέτουμε 5 μl [32P]dCTP και αναμιγνύουμε πιπετάροντας πάνω-κάτω 

περίπου 12 φορές, κινώντας την πιπέτα γύρω-γύρω μέσα στο διάλυμα. 
7. Επωάζουμε στους 37oC για 30 min. 
8. Σταματάμε την αντίδραση προσθέτοντας 5 μl EDTA 0.2 M.  
 
Σημείωση: Προτείνεται όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 25 ng στην αντίδραση 
σήμανσης, να χρησιμοποιούνται 14 μl από το ραδιοσημασμένο ανιχνευτή/5 ml 
διαλύματος υβριδοποίησης. 

 
Δ. Σήμανση με Nick translation 
 
 Με τη μέθοδο αυτή ενσωματώνονται ραδιοσημασμένα τριφωσφορικά 
δεοξυριβονουκλεοτίδια σε δίκλωνο DNA. Κατ’ αρχήν η DNAάση Ι δημιουργεί 
ελεύθερα 3'-υδροξυλικά άκρα (nicks) στο μη σημασμένο DNA. Στη συνέχεια η DNA 
πολυμεράση Ι καταλύει την προσθήκη ενός νουκλεοτιδικού καταλοίπου στο            
3'-υδροξυτελικό άκρο του nick. Ταυτόχρονα, η DNA πολυμεράση Ι, με την 5'→3' 
εξωνουκλεοτιδική της ενεργότητα, απομακρύνει το νουκλεοτίδιο του 5'-φωσφορικού 
άκρου του nick. Το νέο νουκλεοτίδιο ενσωματώνεται στη θέση του αποκομμένου 
νουκλεοτιδίου και το nick μετακινείται κατ’ αυτό τον τρόπο ένα νουκλεοτίδιο κάθε 
φορά προς την 3' κατεύθυνση. Αυτή η 3' μετακίνηση του nick έχει ως αποτέλεσμα 
την συνεχόμενη προσθήκη ραδιενεργών νουκλεοτιδίων στο DNA, ενώ τα 
προϋπάρχοντα νουκλεοτίδια απομακρύνονται (Sambrook J. et al., 1989). 
 Σύμφωνα με το συνοδευτικό πρωτόκολλο του Nick Τranslation System της  
Promega (Cat.# U1001) η σύσταση του αντιδρώντος μίγματος είναι η εξής: 20 μΜ 
για το καθένα από τα νουκλεοτίδια dGTP, dTTP (ίσοι όγκοι των stock διαλυμάτων 
αυτών των νουκλεοτιδίων έχουν προηγουμένως αναμιχθεί, οπότε προκύπτει διάλυμα 
συγκέντρωσης 150 μΜ για το καθένα), 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM MgSO4, 0.1 
mM DTT, 1 μg DNA, 3-3.5 μM για το καθένα από τα ραδιοσημασμένα νουκλεοτίδια 
[α-32P]dCTP, [α-32P]dATP, 5 μl Nick Translation Enzyme Mix. Χρησιμοποιείται ο 
κατάλληλος όγκος νερού, χωρίς νουκλεάσες, ώστε ο τελικός όγκος του αντιδρώντος 
μίγματος να είναι 50 μl. Η προσθήκη των συστατικών γίνεται διατηρώντας το 
σωλήνα σε πάγο. Πριν προστεθεί το υδατικό διάλυμα του DNA προς σήμανση, 
θερμαίνεται στους 65oC για 30 min, ώστε να είναι σίγουρα ομογενές. 
 Το αντιδρών μίγμα επωάζεται στους 15oC για 30 min. Μεγαλύτεροι χρόνοι 
επώασης έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ραδιοσημασμένων 
νουκλεοτιδίων, αλλά τείνουν να μειώσουν το συνολικό μήκος του σημασμένου 
τμήματος. Για τη λήξη της αντίδρασης προστίθενται 5 μl διαλύματος 0.25 M EDTA 
(pH 8.0).               
 



Ε. Eμπειρική εκτίμηση του ποσοστού ενσωμάτωσης των ραδιοσημασμένων 
     νουκλεοτιδίων στον ανιχνευτή 
 

1. Προσθέτουμε 1 μl διαλύματος του ραδιενεργού ανιχνευτή σε μικρό κυκλικό 
χαρτί Whatman μέσα σε συσκευή φιλτραρίσματος. 

2. Μετράμε με Geiger από την κατάλληλη απόσταση, ώστε η ένδειξη να είναι 
100000 cpm. 

3. Ξεπλένουμε με 15 ml διαλύματος τριχλωροξικού οξέος (ΤCΑ) 5%, 
φιλτράροντας παράλληλα σε ειδική συσκευή αναρρόφησης υπό κενό. 

4. Μετράμε από την ίδια απόσταση. Συνήθως η ένδειξη είναι περίπου 40000 
cpm ή λιγότερο. Ο ανιχνευτής θεωρείται κατάλληλος για χρήση, όταν η 
ένδειξη είναι από 25000 cpm και πάνω. Σε πολύ καλές περιπτώσεις σήμανσης, 
η ένδειξη μπορεί να είναι 70000 cpm.   

    
ΣΤ. Καθαρισμός του ραδιενεργού ανιχνευτή με χρωματογραφία μοριακής 
        διήθησης σε στήλη Sephadex G50 
 

1. Τοποθετούμε υαλοβάμβακα στον πυθμένα μιας σύριγγας του 1 ml. 
Γεμίζουμε τη σύριγγα με ρητίνη Sephadex G50 σε διάλυμα TE pH 8.0, από 
κάτω προς τα επάνω, ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. 

2. Αφού τοποθετήσουμε τη σύριγγα σε κατάλληλο σωλήνα, φυγοκεντρούμε στα  
1600 g για 4 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο. Συνεχίζουμε προσθέτοντας 
ρητίνη και φυγοκεντρώντας έως ότου ο όγκος της συμπαγούς στήλης γίνει  
0.9 ml. 

3. Προσθέτουμε 0.1 ml STE (TE pH 8.0, NaCl 0.1 M) και φυγοκεντρούμε όπως 
ακριβώς προηγουμένως.  

4. Eπανάληψη του προηγούμενου σταδίου. 
5. Προσθέτουμε τον ανιχνευτή (100 μl). 
6. Φυγοκεντρούμε ακριβώς όπως προηγουμένως και συλλέγουμε το έκλουσμα 

σε σωληνάκι Εppendorf (με βιδωτό κάλυμμα). 
7. Τα μη ενσωματωμένα νουκλεοτίδια παραμένουν στη σύριγγα. 

Η στήλη μπορεί να φυλαχθεί στους 4oC εφόσον δεν έχει πακεταριστεί, διαφορετικά 
φυλάσσεται μέσα σε διάλυμα ΤΕ. 
 
Ζ. Mέτρηση της ενεργότητας του ραδιενεργού ανιχνευτή μετά τον καθαρισμό       
     του 
 

Προσθέτουμε 1-2 μl ραδιενεργού ανιχνευτή σε υγρό σπινθηρισμού. 
Εναλλακτικά, μετράμε αφού κατακρημνίσουμε το ραδιενεργό ανιχνευτή ως εξής: 

1. Τοποθετούμε 1 μl ραδιενεργού ανιχνευτή σε μικρό χαρτί Whatman μαζί με 1 
μl διαλύματος σπέρματος σολομού (carrier) 10 mg/ml και αφήνουμε να 
στεγνώσουν. 

2. Η πρώτη έκπλυση γίνεται με 5 ml διάλυμα ΤCA 10%, προκειμένου να 
απομακρυνθούν τα μη ενσωματωμένα ραδιενεργά νουκλεοτίδια (παρόλο που 
έχει προηγηθεί ο καθαρισμός με την κολώνα G50). 

3. Η δεύτερη έκπλυση γίνεται με ακετόνη.  
4. Στη συνέχεια προσθέτουμε υγρό σπινθηρισμού.  

Οι μετρήσεις έγιναν σε ένα Minaxiβ Tri-carb 4000 series liquid scintillation counter 
της PΔCKΔRD A Canberra Company. 
 



Υπολογισμός της ειδικής ενεργότητας 
 

Αφού μετρήσουμε την ενεργότητα δείγματος του ανιχνευτή μετά τον 
καθαρισμό του από τα μη ενσωματωμένα νουκλεοτίδια, υπολογίζουμε την 
ενεργότητα του συνολικού διαλύματος του ανιχνευτή και διαιρούμε με την ποσότητα 
του DNA, που χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση σήμανσης.        

H ειδική ενεργότητα του ανιχνευτή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 5 x 108 
cpm/μg DNA, όταν χρησιμοποιείται [32P]dCTP 3000 Ci/mmol σε μέγιστο χρονικό 
διάστημα μίας εβδομάδας μετά την ημερομηνία παραγωγής του.    
 
10. Υβριδοποίηση  
 

Κατόπιν ηλεκτροφόρησης πεδίου-ώσης του DNA των κλώνων YAC και 
ανάλυση κατά Southern σε μεμβράνη Nytran ή Protran, ακολούθησε υβριδοποίηση 
σύμφωνα με το συνοδευτικό πρωτόκολλο της εταιρείας Schleicher & Schuell: Η 
προϋβριδοποίηση έγινε στους 68oC για 1-2 h.  H υβριδοποίηση έγινε κατά τη 
διάρκεια της νύχτας (τουλάχιστον 12 h) στους 42oC με χρήση φορμαμιδίου 50% στο 
διάλυμα. Δε χρειάστηκε η προσθήκη δεξτρανικού σουλφιδίου (10%), επειδή έγινε 
υβριδοποίηση με ανιχνευτή Cot-1 DNA του ανθρώπου (Gibco BRL). Η συγκέντρωση 
του ανιχνευτή ήταν τουλάχιστον 1x106 cpm/ml. O όγκος του διαλύματος 
υβριδοποίησης ήταν 10-25 ml, ανάλογα με το μέγεθος της φιάλης υβριδοποίησης. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες, τα 
διαλύματα προϋβριδοποίησης και υβριδοποίησης περιείχαν DNA σπέρματος 
σολομού 100 ή 200 μg/ml, που προηγουμένως είχε αποδιαταχτεί με θέρμανση στους 
100oC για 5 min. Προκειμένου να τεμαχιστεί σε τμήματα μήκους 500 bp κατά μέσο 
όρο, το DNA περάστηκε από σύριγγα και ακολούθως αποστειρώθηκε στο 
αυτόκαυστο. Η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος DNA ήταν περίπου 1 mg/ml. 

Παρομοίως στα πειράματα που χρησιμοποιήθηκε η μεμβράνη Hybond-N+, 
εφαρμόστηκε το συνοδευτικό πρωτόκολλο για την υβριδοποίηση. 

 
Διάλυμα προϋβριδoποίησης: 6x SSPE, 5x Denhardt’s, 0.5% SDS, 100-200 μg/ml 
DNA σπέρματος σολομού 
Διάλυμα υβριδοποίησης: 6x SSPE, 5x Denhardt’s, 0.5% SDS, 50% φορμαμίδιο, 100-
200 μg/ml DNA σπέρματος σολομού 
20x SSPE: 3.6 M NaCl, 0.2 M NaPO4, 0.02 M EDTA  
Διάλυμα 100x Denhardt’s: 2% (w/v) BSA, 2% (w/v) φυκόλη, 2% (w/v) 
πολυβινυλπυρρολιδόνη (PVP) 
    

Εναλλακτικά η υβριδοποίηση έγινε στους 65oC και χρησιμοποιήθηκε  
διάλυμα υβριδοποίησης με σύσταση: 0.125 M NaPi (pH 7.2), 0.25 M NaCl, 1 mM 
EDTA, 7% SDS, 10% PEG 6000. Πριν την υβριδοποίηση, το διάλυμα τοποθετήθηκε 
στους 65 oC.  
1M NaPi pH 7.2: 68.4 mM Na2HPO4, 31.6 mM NaH2PO4 (Blonden L.A. et al., 1989)  
 
Έκπλυση του μη ειδικά δεσμευμένου ραδιενεργού ανιχνευτή 
 

1. Αρχικά το φίλτρο εκπλένεται δύο φορές σε θερμοκρασία δωματίου για 5 min 
με διάλυμα: 2x SSC, 0.1% SDS. 



2. Στη συνέχεια στους 65oC  για 30 min με διάλυμα: 2x SSC, 1% SDS. Ανάλογα 
με την ένδειξη του μετρητή Geiger, επαναλαμβάνεται η προηγούμενη 
έκπλυση. 

3. Ανάλογα με την ένδειξη του μετρητή,  το φίλτρο εκπλένεται στους 65oC  για 
30 min με διάλυμα: 0.2x SSC, 0.1% SDS.  
Για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει απομακρυνθεί και ο ειδικά δεσμευμένος 
ανιχνευτής, σταματάμε κατ’ αρχήν τις εκπλύσεις όταν ο μετρητής δώσει την 
ένδειξη 10000 cpm και μετά την ανάπτυξη του αυτοραδιογραφήματος, 
συνεχίζουμε τις εκπλύσεις, εφόσον υπάρχει μη ειδικό σήμα. 
Στα πειράματα που χρησιμοποιήθηκε η μεμβράνη Hybond-N+ ή Protran οι 

εκπλύσεις έγιναν σύμφωνα με το αντίστοιχο συνοδευτικό πρωτόκολλο της 
μεμβράνης. 
 
20x SSC: 3 M NaCl, 0.3 M κιτρικό νάτριο (pH 7.0)   
 
11. Απομόνωση DNA από έγκλειστα (plugs) αγαρόζης 
 
Α. Πρωτόκολλο απομόνωσης του DNA από αγαρόζη χαμηλού σημείου τήξης  
 
 Η αγαράση διασπά την αγαρόζη χαμηλού σημείου τήξης (LMP) σε 
νεοαγαροολιγοσακχαρίδια. 

1. Προσδιορίζεται το βάρος τεμαχίων αγαρόζης συνολικού όγκου 300 μl. 
2. Aκολουθεί εξισορρόπηση με 1x TAE για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου. 
3. Το ΤΑΕ αφαιρείται και η αγαρόζη λιώνει με θέρμανση στους 65oC για 30 

min. 
4. Προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα αγαράσης σε τελική συγκέντρωση 1x. To 

διάλυμα αυτό δημιουργεί pH 6.0, που είναι κατάλληλο για τη δράση της 
αγαράσης. 

5. Προστίθεται 1 unit αγαράσης για τη διάσπαση αγαρόζης βάρους 100 mg. 
6. Το διάλυμα επωάζεται στους 45oC για 1 h.   
7. Ακολουθεί εκχύλιση με ίσο όγκο φαινόλης/χλωροφορμίου (1:1) και στη 

συνέχεια με ίσο όγκο αιθέρα. 
8. Το DNA κατακρημνίζεται από το εκχυλισμένο διάλυμα με 1/10 του όγκου 

διάλυμα οξικού καλίου 3 Μ και 2.5 όγκους απόλυτης αιθανόλης. Το δείγμα 
ψύχεται στους –80oC για 30 min και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις 13000 
rpm στους 4oC για 30 min. Το ίζημα ξεπλένεται με διάλυμα αιθανόλης 70% 
για την απομάκρυνση των αλάτων και αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα. 

9. Το DNA διαλύεται σε 20 μl δισαπεσταγμένου νερού κατά τη διάρκεια της 
νύχτας στους 4oC.  

10. Το DNA ποσοτικοποιείται με ηλεκτροφόρηση μιας ποσότητας (1-2 μl) σε 
πήκτωμα αγαρόζης 0.8% και σύγκριση με την ποσότητα μεγαλομοριακού 
DNA γνωστής συγκέντρωσης. Τελικά απομονώνονται περίπου 2 μg ολικού 
DNA σακχαρομύκητα από 100 μl αγαρόζη.     

 
Β. Πρωτόκολλο της εταιρείας Boehringer 
 

1. Μετράμε το βάρος του κομματιού της αγαρόζης και προσθέτουμε 0.04 όγκους 
ρυθμιστικού διαλύματος αγαράσης 25x. 



2. O σωλήνας επωάζεται για 15 min στους 65oC, μέχρι να λιώσει τελείως η 
αγαρόζη. Για να είναι σίγουρη η πρόσβαση της αγαράσης σε όλες τις θέσεις 
διάσπασης, απαιτείται ένα διαυγές, όχι παχύρευστο διάλυμα. 

3. Η λιωμένη αγαρόζη αφήνεται να κρυώσει στους 45oC και προστίθεται 1 U 
αγαράσης (Boehringer Cat. No.1417215) ανά 100 mg αγαρόζης (100 μl 
αγαρόζης 1%). 

4. Το διάλυμα αναμιγνύεται προσεχτικά και επωάζεται στους 45oC για 1 h. Η 
μέθοδος συνεχίζεται με τα βήματα 7-10 του προηγούμενου πρωτοκόλλου. 

 
Ρυθμιστικό διάλυμα αγαράσης 25x: 750 mM Bis-Tris, 250 mM EDTA, pH 6.0 

 
12. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης γρήγορου πολλαπλασιασμού άκρων 
      κλώνων cDNA (RACE-PCR) 
 

Στις αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε το Advantage 2 Polymerase Mix (Cat.# 
8430-1) της Clontech. Αυτό το συμπυκνωμένο μίγμα (50x) περιλαμβάνει την Taq 
DNA πολυμεράση TITANIUM, η οποία αποτελείται από την Taq DNA πολυμεράση 
με εξαλειμένο το Ν-τελικό άκρο (χωρίς ενεργότητα νουκλεάσης) μαζί με το αντίσωμα 
TaqStart, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης hot-start PCR (Kellogg D.E. 
et al., 1994) καθώς και μικρή ποσότητα μίας επιδιορθωτικής πολυμεράσης. Το 
Marathon-Ready cDNA είναι διαλυμένο (περίπου 0.1 ng/μl) σε ρυθμιστικό διάλυμα  
Tricine-EDTA [10 mM Tricine KOH (pH 9.2), 0.1 mM EDTA]. 

H απόδοση της RACE-PCR εξαρτάται από την αφθονία του υπό εξέταση 
mRNA στο δείγμα poly A+ RNA και από τις βέλτιστες θερμοκρασίες υβριδοποίησης/ 
επέκτασης που είναι διαφορετικές για τους εκάστοτε εκκινητές.  

Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 50 (ή 25) μl. Σε 39 μl δισαπεσταγμένου 
νερού προστίθενται 5 μl 10x ρυθμιστικού διαλύματος πολυμεράσης Advantage, 1 μl 
εκκινητή από το άκρο του προς επέκταση cDNA (10 μΜ), 1 μl εκκινητή από το ένα 
άκρο του φορέα όπου είναι κλωνοποιημένη η βιβλιοθήκη (10 μΜ), 2-3 μl 
βιβλιοθήκης cDNA, 1 μl dNTPs (10 mM το καθένα) και 1 μl πολυμεράσης 
Advantage (Advantage 2 Polymerase Mix (50x)). Η πολυμεράση προστίθεται 
τελευταία. Αφού αναμίξουμε τα συστατικά, φυγοκεντρούμε για λίγα δευτερόλεπτα, 
ώστε να συγκεντρωθεί όλη η ποσότητα του διαλύματος στον πυθμένα του σωλήνα. 
Αναμιγνύουμε το ένζυμο με το μίγμα της αντίδρασης πιπετάροντας απαλά πάνω 
κάτω. Όταν οι αντιδράσεις είναι περισσότερες από μία, φτιάχνουμε πρώτα ένα μίγμα 
με όλα τα συστατικά εκτός από τους εκκινητές που διαφέρουν. Υπολογίζουμε τον 
όγκο για όλες τις αντιδράσεις και μία ακόμα και στη συνέχεια το μοιράζουμε. Όταν ο 
τελικός όγκος είναι 25 μl, χρησιμοποιούμε 0.5 μl εκκινητή (10 μΜ) και 0.5 μl 
πολυμεράσης. Η προσθήκη των συστατικών γίνεται διατηρώντας τους σωλήνες των 
αντιδράσεων σε πάγο.  

Καθώς δεν είναι γνωστή η κατεύθυνση με την οποία έχει εισαχθεί κάθε μόριο 
cDNA στο φορέα, επιτελούνται αντιδράσεις με εκκινητές από κάθε ένα άκρο του 
φορέα σε συνδυασμό με κάθε ένα εκκινητή που είναι ειδικός για την αλληλουχία του 
cDNA. Επιπλέον, επειδή πολλοί εκκινητές μπορούν να δώσουν παραπροϊόντα ακόμα 
κι όταν αντιδρούν μόνοι τους, κάθε δοκιμασία συνοδεύεται από αντιδράσεις κατά τις 
οποίες υπάρχει μόνο ο ένας εκκινητής στο μίγμα, ως δείκτες σύγκρισης. 

Στα πειράματα με βιβλιοθήκες Marathon cDNA, για τον έλεγχο της 
βιβλιοθήκης επιτελείται αντίδραση με τα ζεύγη εκκινητών 5'G3PDH/AP1 και 
3'G3PDH/AP1 που δίνουν προϊόντα μήκους 1.09 και 1.2 kb αντίστοιχα.  

 5'G3PDH: 5'-GGTCTTACTCCTTGGAGGCCATGT-3' 



 3'G3PDH: 5'-GACCCCTTCATTGACCTCAACTACA-3' 
Οι συνθήκες για την αντίδραση ήταν:  

Βήμα 1: 94oC για 3 min 
Βήμα 2: 94oC για 30 sec 
Βήμα 3: 68oC για (3-)4 min 
Βήμα 4: 29 επαναλήψεις των βημάτων 2 και 3 
Βήμα 5: 68oC για 4 min 
Βήμα 6: 4oC για φύλαξη 

Όταν χρησιμοποιήθηκε η Taq πολυμεράση της Promega, οι συνθήκες της 
αντίδρασης ήταν οι ακόλουθες: 
Βήμα 1: 94oC για 3 min  
Βήμα 2: 90oC για προσθήκη Taq πολυμεράσης (1U) 
Βήμα 3: 94oC για 30 sec 
Βήμα 4: 63oC για 1 min 
Βήμα 5: 72oC για 3 min 
Βήμα 6: 29 επαναλήψεις των βημάτων 3-5  
Βήμα 7: 72oC για 6 min 
Βήμα 8: 4oC για φύλαξη  

Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Hot-lid thermal cycler της 
εταιρείας MJ Research, δηλαδή έχει καπάκι με θερμαινόμενη επιφάνεια στο 
εσωτερικό, οπότε καθώς θερμαίνει το κάλυμμα του σωλήνα, δεν εξατμίζεται το 
περιεχόμενο, γι’ αυτό δε χρειάζεται η προσθήκη παραφινέλαιου. 

Για να ελεγχθεί η ειδικότητα των σχηματιζόμενων προϊόντων, εφαρμόζεται 
αντίδραση PCR με ζεύγος εσωτερικών εκκινητών ειδικών για την αλληλουχία cDNA. 
Για το σκοπό αυτό, τα προϊόντα αραιώνονται 1:50 ή αν είναι μικρής ποσότητας 1:25 
σε δισαπεσταγμένο νερό ή σε δυσκολότερες περιπτώσεις σε ειδικό υγρό αραίωσης 
προϊόντων RACE-PCR (10 mM Tricine KOH [pH 9.2], 0.1 mM EDTA). Σε 122.5 μl 
δισαπεσταγμένου νερού προστίθενται 2.5 μl προϊόντος και από το αραιωμένο 
διάλυμα 1:50 χρησιμοποιούνται 2.5-5 μl για την αντίδραση PCR. Για την αραίωση 
1:25, σε 120 μl δισαπεσταγμένου νερού προστίθενται 5 μl προϊόντος και από το 
αραιωμένο διάλυμα 1:25 χρησιμοποιείται 1 μl για την αντίδραση PCR. 
 Η αλληλουχία των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν από το φορέα λTriplex 
ήταν: 5'Sequencing primer: 5'-TCCGAGATCTGGACGAGC-3' 
3'Sequencing primer: 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3'. 
 
13. Καθαρισμός προϊόντος PCR με το πρωτόκολλο QIAquick 
 
 Αυτό το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό τμημάτων DNA από 
100 bp έως 10 kb από εκκινητές, νουκλεοτίδια, πολυμεράσες και άλατα 
χρησιμοποιώντας το QIAquick PCR Purification Kit της QIAGEN. 

Αρχικά προσθέτουμε 5 όγκους ρυθμιστικού διαλύματος ΡΒ για κάθε όγκο 
αντίδρασης PCR (χωρίς να συμπεριληφθεί ο όγκος του παραφινέλαιου) και 
αναμιγνύουμε. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε το λάδι. Συνεχίζουμε με τα 
βήματα 5, 6, 8-12 του προηγούμενου πρωτοκόλλου QIAquick.        
 
14. Αντίδραση σύνδεσης (ligation) 
 

Χρησιμοποιήθηκε το AdvanTAge PCR cloning kit Clontech (Cat # K1901-1).  
Αφήνουμε το φορέα και το διάλυμα της λιγάσης να ξεπαγώσουν αργά στον πάγο. Ο 
συνολικός όγκος της αντίδρασης είναι 10 μl. Χρησιμοποιούμε το πολύ 3 μl προϊόντος 



PCR, έτσι ώστε τα άλατα του διαλύματος της αντίδρασης να μην αλλοιώσουν 
σημαντικά τη σύνθεση του ρυθμιστικού διαλύματος της λιγάσης. Προσθέτουμε τον 
κατάλληλο όγκο δισαπεσταγμένου αποστειρωμένου νερού. Σε πάγο προσθέτουμε 2 μl 
(50 ng) φορέα pTAdv, 1 μl 10x ρυθμιστικού διαλύματος λιγάσης και 1 μl  Τ4 λιγάσης 
DNA (4.0 Weiss units). Επωάζουμε την αντίδραση στους 14oC κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν PCR στην 
αντίδραση σύνδεσης, θα πρέπει να έχουν περάσει λιγότερο από 24 h από την 
παρασκευή του, γιατί μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, μεγάλο 
ποσοστό των μορίων χάνουν τα άκρα αδενίνης, οπότε δεν μπορούν να συνδεθούν 
στον Τ-φορέα. Το προϊόν της αντίδρασης σύνδεσης μπορεί να φυλαχτεί στους -20oC 
επ’ αόριστο. 
 
15. Μετασχηματισμός βακτηρίων (transformation) 
 

1. Αφήνουμε 50 μl εναιωρήματος βακτηρίων E.coli TOP10F΄ επιδεκτικών 
μετασχηματισμού στον πάγο μέχρι να ξεπαγώσουν. 

2. Στη συνέχεια 2 μl της αντίδρασης σύνδεσης προστίθενται σε 50 μl 
εναιωρήματος βακτηρίων επιδεκτικών μετασχηματισμού και αναμιγνύονται 
αργά με την πιπέτα. Αφήνουμε στον πάγο για 30 min.  

3. Στη συνέχεια μεταφέρουμε αμέσως στους 42oC για 30 sec.  
4. Αμέσως μεταφέρουμε το εναιώρημα στον πάγο και το αφήνουμε για 2 min. 

Προσθέτουμε 200 μl διαλύματος SOC, το οποίο έχουμε προηγουμένως 
ξεπαγώσει σε θερμοκρασία δωματίου. 

5. Επωάζουμε την καλλιέργεια στους 37oC υπό ανάδευση για 1 h. 
6. Τοποθετούμε δύο τουλάχιστον τρυβλία με LB που περιέχει 50 μg/ml 

αμπικιλλίνη στον κλίβανο των 37oC ανοιχτά, ώστε να εξατμιστεί η υγρασία. 
7. 20-30 min πριν επιστρώσουμε τη βακτηριακή καλλιέργεια στα τρυβλία, 

επιστρώνουμε 40 μl διαλύματος IPTG  (100 mM) και 35 μl διαλύματος X-Gal 
(40 mg/ml) και αφήνουμε τα τρυβλία στον κλίβανο των 37oC για να 
απορροφηθούν καλύτερα τα διαλύματα. 

8. Μετά την επώαση της μιας ώρας επιστρώνουμε 50 μl βακτηριακής 
καλλιέργειας στο ένα τρυβλίο και 200 μl στο άλλο και τα αφήνουμε να 
επωαστούν για 14 h. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετό για να 
εμφανιστούν άσπρες και κυανές αποικίες πριν να αρχίσουν να σχηματίζονται 
δορυφορικές αποικίες. 

 
Διάλυμα IPTG 100 mM: Διαλύουμε 1.2 g IPTG σε 50 ml δισαπεσταγμένου νερού, 
αποστειρώνουμε φιλτράροντας και φυλάσσουμε στους –20oC.    
 
16. Απομόνωση μικρών ποσοτήτων πλασμιδιακού DNA (mini-prep) 
 

1. Οι επιλεγμένοι κλώνοι επωάζονται σε 2 ml θρεπτικού υλικού με αμπικιλλίνη 
25 μg/ml στους 37oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

2. Ανακινούμε το σωληνάκι ήπια σε συσκευή vortex. Μεταφέρουμε 1.5 ml 
καλλιέργειας σε σωλήνα Eppendorf. 

3. Φυγοκεντρούμε για 30 sec στις 13.000 rpm. 
4. Το υπερκείμενο αναρροφάται υπό κενό. 
5. Τα κύτταρα εναιωρούνται σε 50 μl διαλύματος ΤΝΕ και προστίθενται 50 μl 

μίγματος φαινόλης/χλωροφορμίου σε αναλογία 1:1.  



6. Το μίγμα ανακινείται πολύ καλά (vortex) και φυγοκεντρείται για 6 min στις 
13.000 rpm. 

7. Η υπερκείμενη φάση (περίπου 50 μl) μεταφέρεται προσεκτικά σε νέο σωλήνα 
Εppendorf. Απαιτείται προσοχή για να αποφευχθεί αναρρόφηση ίχνους 
υποκείμενης φάσης, γι’ αυτό όταν τα δείγματα είναι πολλά, μεταφέρονται 
μερικά, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να φυγοκεντρούνται.   

8. Προστίθενται 50 μl διαλύματος οξικού αμμωνίου 4 Μ και 200 μl παγωμένης 
απόλυτης αιθανόλης. 

9. Το διάλυμα αναμιγνύεται πλήρως με αναστροφή του σωλήνα και επωάζεται 
σε πάγο για 15 min, ώστε να κατακρημνιστεί το DNA.   

10. Το διάλυμα φυγοκεντρείται για 15 min στις 13.000 rpm στους 4oC. 
11. Αφαιρείται το υπερκείμενο και ο σωλήνας αφήνεται ανεστραμμένος σε χαρτί 

για να στεγνώσει.  
12. Προστίθενται 200 μl διαλύματος αιθανόλης 70% και το διάλυμα ανακινείται 

γρήγορα σε συσκευή vortex.  
13. Το διάλυμα φυγοκεντρείται για 2 min στις 13.000 rpm. 
14. Το διάλυμα αιθανόλης αφαιρείται προσεχτικά με πιπέτα και ο σωλήνας 

αφήνεται σε απαγωγό μέχρι να στεγνώσει πλήρως το DNA.   
15. Το DNA διαλύεται σε 20 μl διαλύματος ΤΕ. 
 

Διάλυμα TΝE: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM ΝaCl, 1 mM EDTA (pH 8.0)   
 
Ανιχνεύουμε την ύπαρξη του ενθέματος στο φορέα pTAdv, με πέψη 5-8 μl των 

δειγμάτων με την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (37 oC για 1 h και 30 min) και 
για επιβεβαίωση με την BstXI (Νew England Biolabs buffer III, 55oC για 1 h και 30 
min).  

Πριν την ηλεκτροφόρηση, προστίθεται στο δείγμα 1/10 του όγκου του διάλυμα 
χρωστικής, που περιέχει RNάση 3 mg/ml και το διάλυμα επωάζεται για 5 min σε 
θερμοκρασία δωματίου. Η ανάλυση των προϊόντων της πέψης γίνεται σε πήκτωμα 
αγαρόζης 1-2%. 
 
17. Απομόνωση μεσαίων ποσοτήτων πλασμιδιακού DNA (midi-prep) με τη 
      μέθοδο της Qiagen 
 

Αυτό το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή μέχρι και 100 μg 
πλασμιδιακού DNA με χρήση του QIAGEN-tip 100. 

Τυπικά, 100 μg πλασμιδιακού DNA μπορούν να παρασκευαστούν από 25 ml 
καλλιέργειας E.coli σε LB για πλασμίδια μεγάλου αριθμού αντιγράφων (pBS, pUC) ή 
100 ml καλλιέργειας E.coli σε LB για πλασμίδια μικρού αριθμού αντιγράφων 
(pBR322, κοσμίδια, κ.τ.λ.). 
 

1. Mεταφέρουμε την καλλιέργεια σε σωλήνα Falcon των 50 ml και    
φυγοκεντρούμε στις 2500 rpm για 10 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο σε 
θερμοκρασία δωματίου. Επανεναιωρούμε τα βακτήρια σε 4 ml διαλύματος 
Ρ1. 

2. Προσθέτουμε 4 ml διαλύματος Ρ2, αναμιγνύουμε και επωάζουμε σε 
θερμοκρασία δωματίου για 5 min ακριβώς. 

3. Προσθέτουμε 4 ml κρύου διαλύματος Ρ3, αναμιγνύουμε και επωάζουμε στον 
πάγο για 15 min. 



4. Το διάλυμα φυγοκεντρείται για 30 min στους 4oC στις 2500 rpm ή 
περισσότερο. Αμέσως μετά αφαιρείται το υπερκείμενο. 

5. Επαναλαμβάνεται η φυγοκέντρηση για 15 min (προαιρετικά). 
6. Εξισορροπούμε μία στήλη QIAGEN-tip 100 με 4 ml διαλύματος QBT. 
7. Τοποθετούμε υαλοβάμβακα στην κορυφή της στήλης και προσθέτουμε το 

υπερκείμενο από το στάδιο 4. 
8. Ξεπλένουμε τη στήλη 2 φορές με 10 ml διαλύματος QC. 
9. To DNA εκλούεται από τη στήλη με 5 ml διαλύματος QF. 
10. Το DNA κατακρημνίζεται με 0.7 όγκους ισοπροπανόλης. Το διάλυμα          

μεταφέρεται σε σωλήνες corex και φυγοκεντρείται σε υπερφυγόκεντρο σε 
15000g (περίπου 10000 στροφές) στους 4oC για 30 min. 

11. Το DNA εκπλένεται με 5 ml κρύου διαλύματος αιθανόλης 70%, αφήνεται να 
στεγνώσει και επαναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο διαλύματος ΤΕ.  

 
Διαλύματα 
 
QBT: Για την παρασκευή 200 ml διαλύματος προσθέτουμε 8.76 g NaCl, 2.09 g 
MOPS σε 160 ml δισαπεσταγμένου νερού. Ελέγχουμε αν η τιμή του pH είναι 7.0 και 
προσθέτουμε 30 ml αιθανόλης και 280 μl Triton X-100. Συμπληρώνουμε με νερό 
ώστε ο τελικός όγκος να είναι 200 ml. 
QC: Για την παρασκευή 300 ml διαλύματος προσθέτουμε 17.53 g NaCl, 3.14 g 
MOPS σε 240 ml δισαπεσταγμένου νερού. Ελέγχουμε αν η τιμή του pH είναι 7.0 και 
προσθέτουμε 45 ml αιθανόλης. Συμπληρώνουμε με νερό ώστε ο τελικός όγκος να 
είναι 300 ml. 
QF: Για την παρασκευή 300 ml διαλύματος προσθέτουμε 21.92 g NaCl, 1.82 g 
Trisma base σε δισαπεσταγμένο νερό. Ρυθμίζουμε την τιμή του pH στο 8.5 με 
προσθήκη διαλύματος HCl. Aφήνουμε το διάλυμα να φτάσει σε θερμοκρασία 
δωματίου, πριν την τελική ρύθμιση του pH και προσθέτουμε 45 ml αιθανόλης. 
Συμπληρώνουμε με νερό ώστε ο τελικός όγκος να είναι 300 ml. 

 
Για την αλληλούχιση χρησιμοποιείτο το διάλυμα του DNA μαζί με τους 

εκκινητές Μ13-48, Μ13-47. 
M13-48: AGCGGATAACAATTTCACACAGGA 
M13-47: CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA 
 
18. Προσδιορισμός της αλληλουχίας πλασμιδιακού DNA (του cDNA του γονιδίου 
      του ποντικού) 
 
Απομόνωση μικρής ποσότητας πλασμιδιακού DNA 

Ποσοτικοποιούμε το πλασμιδιακό DNA με μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο 
σε μήκος κύματος 260 nm. Η αναλογία των μετρήσεων 260/280 nm μας δίνει την 
καθαρότητα του DNA όσον αφορά τις πρωτεΐνες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε 
υψηλής ποιότητας DNA. 
Aντίδραση προσδιορισμού της αλληλουχίας (sequencing) 

200-500 ng πλασμιδίου αναμιγνύονται με 2 μl Big Dye mix (πορτοκαλί 
σωλήνες) και 2 μl Half Big Dye* (μωβ σωλήνες) (Core Genotyping), 3.2 pmole 
εκκινητή και ddH2O μέχρι του τελικού όγκου των 20 μl. Η αντίδραση έγινε σε 
μηχάνημα PCR της εταιρείας MJ Research υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αρχική 
αποδιάταξη στους 95oC για 1 min και 25 κύκλοι ως εξής: 95oC για 15 sec, 50oC για 
10 sec, 60oC για 4 min. 



Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι:  
Sp6 prom: AATTTAGGCGACACTATAGAA 
M13F: CCCAGTCACGACGTTGTAAΑACG. 
Κατακρήμνιση 

Μεταφέρουμε τα 20 μl  της αντίδρασης σε ένα σωλήνα Eppendorf των 0.5 ml 
και προσθέτουμε 2 μl 3 Μ οξικού νατρίου (NaOAc), pH 4.6 και 50 μl απόλυτης 
αιθανόλης. Αναμιγνύουμε με την πιπέτα ή με vortex και επωάζουμε σε θερμοκρασία 
δωματίου για 15 min. 

Φυγοκεντρούμε στις 13000 rpm για 30 min.  
Αφαιρούμε το υπερκείμενο, προσθέτουμε 200 μl διαλύματος αιθανόλης 70% 

και αναδεύουμε ελαφρά με vortex. Φυγοκεντρούμε στις 13000 rpm για 10 min. 
Αφαιρούμε το υπερκείμενο και στεγνώνουμε τα δείγματα είτε στον αέρα ή σε 

φυγόκεντρο κενού για 5-10 min. Δεν πρέπει να μείνει καθόλου αιθανόλη, αφού 
ακόμα και σε ίχνη μπορεί να εμποδίσει τη διάλυση του DNA ή να δημιουργήσει 
“φθορισμό” στο πήκτωμα.   

Διαλύουμε σε 2 μl χρωστικής και αποδιατάσσουμε στους 95oC για 2 min. Η 
ηλεκτροφόρηση έγινε σε μηχάνημα ΑΒΙ 377 για περισσότερο από 3 h. 
 
*Σημείωση: Η Half Big Dye είναι ο διαλύτης για την Big Dye. 
 
19. Παρασκευή μικρής ποσότητας DNA κλώνων cDNA I.M.A.G.E.  
 

Oι κλώνοι I.M.A.G.E. που πριν το όνομά τους έχουν τα γράμματα CM, 
επιλέγονται σε χλωραμφαινικόλη. Οι υπόλοιποι επιλέγονται σε αμπικιλλίνη. Οι 
κλώνοι βρίσκονται σε στερεό θρεπτικό υλικό LB που περιέχει 50 μg/ml αμπικιλλίνη 
ή 27 μg/ml χλωραμφαινικόλη και φυλάσσονται στους 4oC. 

1. Το συντομότερο δυνατό, οι κλώνοι μεταφέρονται σε νέο στερεό θρεπτικό 
υλικό και επωάζονται στους 37oC κατά τη διάρκεια της νύχτας εφόσον 
επιλέγονται σε αμπικιλλίνη, ή στους 30oC για 24 h όταν μεγαλώνουν 
παρουσία χλωραμφαινικόλης. 

2. Σε σωλήνα Falcon των 50 ml διοχετεύονται 5 ml LB που περιέχει το 
κατάλληλο αντιβιοτικό. Εμβολιάζεται μία αποικία και επωάζεται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας υπό ανάδευση στις 170 rpm στην κατάλληλη 
θερμοκρασία.      

3. Προκειμένου να φυλαχτεί ο κλώνος, πρέπει να μεγαλώσουν το λιγότερο 10 
αποικίες. Από κάθε καλλιέργεια μεταφέρονται 140 μl σε ένα σωλήνα 
Eppendorf και προστίθενται 40 μl διαλύματος γλυκερόλης 80%. Ύστερα από 
ανάμιξη, οι σωλήνες μεταφέρονται στους -70oC. 

4. 2 ml καλλιέργειας μεταφέρονται σε σωλήνα Eppendorf των 2 ml και 
φυγοκεντρούνται για 15 min στις 3000 rpm.     

5. Απομακρύνεται το υπερκείμενο και τα κύτταρα επανεναιωρούνται  σε 200 μl 
GTE. Προστίθενται 5 μl διαλύματος RNAase Α 10 mg/ml και τα κύτταρα 
επωάζονται για 10 min σε θερμοκρασία δωματίου. 

6. Τα κύτταρα λύνονται με προσθήκη 400 μl διαλύματος NaOH 0.2 M, 1% SDS 
(πρόσφατα παρασκευασμένου). Αναμιγνύουμε αναποδογυρίζοντας το σωλήνα 
και στη συνέχεια τον τοποθετούμε σε πάγο για 5 min. 

7. Προσθέτουμε 300 μl διαλύματος οξικού καλίου, αναμιγνύουμε 
αναποδογυρίζοντας το σωλήνα και στη συνέχεια τον τοποθετούμε σε πάγο για 
10 min. 



8. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 10 min στις 13000 rpm. Το υπερκείμενο 
μεταφέρεται σε σωλήνα Eppendorf των 1.5 ml που περιέχει 1 ml παγωμένη 
αιθανόλη, το διάλυμα αναμιγνύεται σύντομα σε συσκευή vortex και αφήνεται 
σε πάγο για 30 min. 

9. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 10 min στις 13000 rpm. Η αιθανόλη αφαιρείται 
προσεχτικά (κατά προτίμηση με πιπέτα Pasteur). 

10. Προστίθενται 200 μl κρύου διαλύματος αιθανόλης 70%, το διάλυμα 
αναδεύεται σύντομα σε συσκευή vortex και φυγοκεντρείται για 10 min στις 
13000 rpm. Το διάλυμα αιθανόλης αφαιρείται προσεκτικά. 

11. Το κατακρημνισμένο DNA αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα. Στη συνέχεια 
προστίθενται 50 μl ΤΕ και αφήνεται να επαναδιαλυθεί κατά τη διάρκεια της 
νύχτας στους 4oC.        

 
10 ml διαλύματος GTE: 0.5 ml 20% γλυκόζη, 0.25 ml 1 M Tris/HCl pH 7.5, 0.2 ml 
0.5 M EDTA pH 8.0, 9.05 ml απεσταγμένο αποστειρωμένο νερό 
 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η αλληλουχία των κλώνων I.M.A.G.E., το 
διάλυμα DNA παρασκευάστηκε με εφαρμογή του πρωτοκόλλου απομόνωσης μικρών 
ποσοτήτων DNA κλώνων τεχνητών χρωμοσωμάτων Ρ1 (PAC). 

 
20. Πέψη DNA κλώνου I.M.A.G.E. για απομόνωση από πήκτωμα αγαρόζης 
 

Χρησιμοποιήθηκε περίπου 1 μg DNA, 3 μl Multicore buffer Promega, 3 μl 
BSA 1 mg/ml, 2.5 μl PacI, 0.5 μl EcoRI και 17 μl δισαπεσταγμένου νερού. Επώαση 
στους 37 oC για 1 h και 30 min.  
 
21. Α. Καλλιέργεια του ξενιστικού στελέχους της E. coli XL-1 blue της    
           βιβλιοθήκης cDNA λTriplex 
 

Το στέλεχος της E. coli XL-1 blue παρέχεται μαζί με τη βιβλιοθήκη ως stock 
σε θρεπτικό υλικό LB με γλυκερόλη 25% και μπορεί να αποθηκευτεί στους -70oC 
τουλάχιστον για ένα χρόνο. 

1. Απλώνουμε μία μικρή ποσότητα (~5 μl) από τα παγωμένα κύτταρα σε ένα    
τρυβλίο με θρεπτικό υλικό LB που περιέχει τετρακυκλίνη 15 μg/ml. Αυτό          
είναι το πρωτογενές τρυβλίο. 

2. Το τρυβλίο επωάζεται στους 37oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αφού              
τυλιχτεί γύρω-γύρω με Parafilm μπορεί να φυλαχτεί στους 4oC έως δύο     
εβδομάδες. 

3. Για να φτιάξουμε το stock τρυβλίο εργασίας, συλλέγουμε μία αποικία  από 
το πρωτογενές τρυβλίο και την απλώνουμε σε ένα τρυβλίο με LB/MgSO4 
(με   τετρακυκλίνη).  

4. Το τρυβλίο επωάζεται στους 37oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορεί να              
φυλαχτεί στους 4oC έως δύο εβδομάδες. Αυτό το τρυβλίο αποτελεί πηγή 
νέων αποικιών για υγρές καλλιέργειες και για την προετοιμασία του 
επόμενου   φρέσκου stock τρυβλίου εργασίας. Σε περίπτωση μόλυνσης του 
stock  τρυβλίου εργασίας, παρασκευάζουμε νέο πρωτογενές τρυβλίο. 

 
Διάλυμα stock τετρακυκλίνης: 15 mg/ml σε δισαπεσταγμένο νερό (1000x). 
Αποστειρώνεται με φιλτράρισμα και φυλάσσεται στους -20oC. 



Θρεπτικό υλικό LB/MgSO4: Σε 1 λίτρο LB προστίθενται 10 ml διαλύματος 1 M 
MgSO4 και ακολουθεί αποστείρωση. 
 
Β. Τιτλοδότηση της βιβλιοθήκης λTriplex 
 

Ο προσδιορισμός του τίτλου της βιβλιοθήκης δίνει μία εκτίμηση των 
ανεξάρτητων κλώνων που διαθέτει. Μία βιβλιοθήκη με το λιγότερο 1 x 106  
ανεξάρτητους κλώνους, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αντιπροσωπευτική 
της πολυπλοκότητας του mRNA. Όταν η βιβλιοθήκη πρόκειται να φυλαχθεί για 
περισσότερο από 6 μήνες, μοιράζεται ανά 50 μl σε σωληνάκια Eppendorf που 
φυλάσσονται στους -70oC.   
1. Εμβολιάζουμε μία αποικία του ξενιστικού βακτηριακού στελέχους XL-1 blue 

από το stock τρυβλίο εργασίας σε 15 ml θρεπτικού υλικού LB με MgSO4 και 
μαλτόζη σε ένα σωλήνα Falcon των 50 ml. Η καλλιέργεια επωάζεται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας στους 37oC υπό ανάδευση στις 140 rpm, μέχρις ότου η 
οπτική πυκνότητα στα 600 nm φτάσει την τιμή 2.0. Τα κύτταρα 
φυγοκεντρούνται για 5 min στις 5000 rpm, αφαιρείται το υπερκείμενο και 
επανεναιωρούνται σε 7.5 ml διαλύματος 10 mM MgSO4. 

2. Υπολογίζουμε τον αριθμό των μικρών τρυβλίων με LB/MgSO4 που θα 
χρειαστούν. Προθερμαίνουμε τα τρυβλία, τοποθετώντας τα αντεστραμμένα 
και μερικώς ακάλυπτα στους 37oC για 10-15 min, εφόσον έχουν μόλις 
παρασκευαστεί, οπότε βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου, ή 1 h, εφόσον 
φυλάσσονταν στους 4oC. 

3. Αραιώνουμε τη βιβλιοθήκη στις κατάλληλες αναλογίες μέσα σε 1x lambda 
dilution buffer. Γενικά, μία κατάλληλη αναλογία αραίωσης για μία μη 
πολλαπλασιασμένη βιβλιοθήκη φάγου λ είναι από 1:5 έως 1:20. Στα 
πειράματα της παρούσας διατριβής η βιβλιοθήκη αραιώθηκε 1:100, 1:10000, 
1:400, 1:1000. Τα επόμενα βήματα επιτελούνται για κάθε ένα από τα 
αραιωμένα διαλύματα. 

4. Προσθέτουμε 1 μl της αραίωσης 1:5 έως 1:20, 5, 10, 20 μl της αραίωσης 
1:10000, 2, 5, 10 μl των αραιώσεων 1:400, 1:1000 σε 100 μl 1x lambda 
dilution buffer και αναμιγνύουμε με 200 μl της καλλιέργειας των XL-1 blue 
που έχει επωαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μολυσμένη καλλιέργεια 
επωάζεται στους 37oC για 10-15 min, ώστε να προσκολληθούν οι φάγοι. 
Επιπλέον, σε 200 μl καλλιέργειας XL-1 blue προσθέτουμε 100 μl 1x lambda 
dilution buffer χωρίς φάγους. Αυτό θα είναι το δείγμα ελέγχου της όλης 
διαδικασίας. Εφαρμόζονται και σε αυτό όλα τα παρακάτω βήματα και στο 
τέλος το τρυβλίο στο οποίο επιστρώνεται δεν θα πρέπει να έχει καμία πλάκα, 
αλλά συνεχή βακτηριακή στρώση.     

5. Προσθέτουμε 3 ml λιωμένου LB/MgSO4 με top άγαρ. Το μείγμα πρέπει να 
έχει θερμοκρασία 45oC, γιατί οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σκοτώσουν τα 
βακτήρια. Αναμιγνύουμε αναστρέφοντας γρήγορα το σωλήνα και χύνουμε 
στα προθερμασμένα τρυβλία. Ανακινούμε κάθε τρυβλίο γρήγορα με 
περιστροφική κίνηση, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα  το top άγαρ. 

6. Αφήνουμε τα τρυβλία να ψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου για 10 min, 
ώστε να στερεοποιηθεί το top άγαρ. Τα τρυβλία επωάζονται ανεστραμμένα 
στους 37oC για 6-18 h. Παρατηρούμε τα πιάτα περιοδικά, ώστε να 
βεβαιωθούμε ότι σχηματίζονται οι πλάκες. 

7. Μετράμε τις πλάκες και υπολογίζουμε τον τίτλο του φάγου (pfu/ml) με τον 
τύπο:  



                              αριθμός πλακών x δείκτης αραίωσης x 103 μl/ml  
                 pfu/ml= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯         
                                 μl των διαλυμένων φάγων που επιστρώθηκαν 
 
Θρεπτικό υλικό LB/MgSO4/μαλτόζη: Μετά την αποστείρωση ενός λίτρου 
LB/MgSO4, αφήνουμε το θρεπτικό υλικό να φτάσει τους 50oC και στη συνέχεια 
προσθέτουμε μαλτόζη, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 0.2% (10 ml stock 
διαλύματος 20%, που έχει αποστειρωθεί με φιλτράρισμα και φυλάσσεται στους 
4oC). Το MgSO4 και η μαλτόζη βοηθούν την προσκόλληση των φάγων στα 
βακτήρια.  
 
1x lambda dilution buffer: Για την παρασκευή ενός λίτρου διαλύματος 
προσθέτουμε σε δισαπεσταγμένο νερό 100 ml 10x lambda dilution buffer και 5 ml 
διαλύματος ζελατίνης 2% (τελική συγκέντρωση 0.01%). Το διάλυμα 
αποστειρώνεται και φυλάσσεται στους 4 oC. Η ζελατίνη σταθεροποιεί τον τίτλο 
της βιβλιοθήκης, όταν χρειάζεται να φυλαχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
10x lambda dilution buffer: Για την παρασκευή ενός λίτρου, διαλύονται σε 
δισαπεσταγμένο νερό 58.3 g NaCl (1.0 Μ), 24.65 g MgSO4 (0.1 Μ), 350 ml 
διαλύματος 1 M Tris-HCl pH 7.5 (0.35 M). Το διάλυμα αποστειρώνεται και 
φυλάσσεται στους 4oC. 
 
Θρεπτικό υλικό LB/MgSO4 με μαλακό top άγαρ: Σε 1 λίτρο LB/MgSO4 
προσθέτουμε 7.2 g άγαρ, αποστειρώνουμε και φυλάσσουμε στους 4oC.   
       

Γ. Μεταφορά πλακών βιβλιοθήκης cDNA λTriplex σε νάυλον φίλτρα 
 

1. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το βήμα 1 του προηγούμενου 
πρωτοκόλλου. 

2. Τα αρχικά τρυβλία στα οποία μεταφέρεται η βιβλιοθήκη έχουν διάμετρο 150 
mm, οπότε το κάθε ένα εμβολιάζεται με καλλιέργεια 500 μl, η οποία έχει 
μολυνθεί με 6-8 x 103  pfu.  

3. Πριν τη μεταφορά στα τρυβλία, το μείγμα της καλλιέργειας και των φάγων 
επωάζεται στους 37oC για 15 min.    

4. Στο μίγμα προστίθενται 5 ml λιωμένης top αγαρόζης για κάθε τρυβλίο. 
Αναστρέφουμε μία φορά, ώστε να αναμιχθεί η αγαρόζη με την καλλιέργεια. 
Αμέσως χύνουμε το μίγμα σε ένα προθερμασμένο, στεγνωμένο τρυβλίο με 
θρεπτικό υλικό LB/MgSO4. Ανακινούμε το τρυβλίο γρήγορα με περιστροφική 
κίνηση, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα η αγαρόζη.  

5. Αφήνουμε τα τρυβλία να ψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου για 10 min, 
ώστε να στερεοποιηθεί η top αγαρόζη. Τα τρυβλία επωάζονται ανεστραμμένα 
στους 37oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εναλλακτικά μπορούν να 
επωασθούν στους 40-42oC, έως ότου εμφανιστούν οι πλάκες (Για τον 
λTriplex, αυτό συμβαίνει μετά από 5-7 h). Πρέπει να αποφευχθεί η ένωση των 
ορίων των πλακών (Οι πλάκες του λTriplex είναι σχετικά μικρές, με διάμετρο 
περίπου μισό χιλιοστό). 

6. Αφήνουμε τα τρυβλία στους 4oC για 1 h τουλάχιστον, ώστε να σκληρύνει το 
μίγμα LB/top αγαρόζης. Στη συνέχεια τα τρυβλία μπορούν να φυλαχθούν 
στους 4oC κατά τη διάρκεια της νύχτας.    

7. Αριθμούμε ένα φίλτρο. Χρησιμοποιώντας αποστειρωμένες λαβίδες, 
τοποθετούμε το φίλτρο πάνω στο μίγμα LB/μαλακής top αγαρόζης. 



Ακουμπάμε αρχικά τη μέση του φίλτρου και το αφήνουμε σταδιακά, ώστε να 
αποφύγουμε το σχηματισμό φυσαλίδων. Σημαίνουμε το φίλτρο σε τρία 
ασύμμετρα σημεία, τρυπώντας το και διαπερνώντας και το άγαρ με μία 
βελόνα που έχουμε εμβαπτίσει σε μελάνη. 

8. Μετά από 2 min, αφαιρούμε προσεχτικά το φίλτρο. Το αφήνουμε να 
επιπλεύσει πάνω σε διάλυμα αποδιάταξης του DNA με την πλευρά των 
πλακών από πάνω, για 30 sec. Στη συνέχεια, το βυθίζουμε για 5 min. 

9. Αφαιρούμε το φίλτρο και το βυθίζουμε σε διάλυμα ουδετεροποίησης για 5 
min. 

10. Ξεπλένουμε σύντομα σε διάλυμα 2x SSC και το αφήνουμε σε χαρτί Whatman 
να στεγνώσει. 

11. Τοποθετούμε ένα δεύτερο φίλτρο στο ίδιο τρυβλίο και το σημαίνουμε με 
μελάνι στις ίδιες θέσεις. Αφαιρούμε το φίλτρο μετά από 3 min και στη 
συνέχεια αποδιατάσσουμε το DNA, ουδετεροποιούμε και ξεπλένουμε το 
φίλτρο, με τα ίδια βήματα 8-10. Μπορεί να γίνει μεταφορά πλακών έως 4 
φορές από το κάθε πιάτο, αλλά κάθε διαδοχικό φίλτρο θα πρέπει να παραμένει 
πάνω στο πιάτο ένα επιπλέον min. 

12. Το DNA μονιμοποιείται στο φίλτρο με επώαση στους 80oC για 2 h. 
 
Διάλυμα αποδιάταξης DNA: 1.5 M NaCl, 0.5 N NaOH 
Διάλυμα ουδετεροποίησης: 1.5 M NaCl, 0.5 M Tris-HCl (pH 8.0) 

 
Σημειώσεις:  

1. Για το άπλωμα της βιβλιοθήκης στα τρυβλία πρέπει να χρησιμοποιείται η 
μαλακή top αγαρόζη και όχι το μαλακό top άγαρ, γιατί το άγαρ περιέχει 
συστατικά που μπορεί να επηρεάσουν τις υβριδοποιήσεις. 

2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται νάυλον φίλτρα θετικά φορτισμένα (π.χ. 
λειτουργεί καλά το Schleicher & Schuell’s Nytran Plus). Στα πειράματα της 
παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν Hybond N+ της Amersham.   

 
Δ. Υβριδοποίηση με χρήση ανιχνευτών DNA (>200 bp) 
 

1. Παρασκευάζουμε το διάλυμα προϋβριδοποίησης και χρησιμοποιούμε 10 ml 
για ένα φίλτρο, 15 ml για δύο φίλτρα, προσθέτοντας λίγο παραπάνω όγκο για 
κάθε επιπλέον φίλτρο. 

2. Tοποθετούμε τα φίλτρα στους σωλήνες υβριδοποίησης. Τα φίλτρα δεν πρέπει 
να ακουμπούν μεταξύ τους. 

3. Επωάζουμε στους 42oC για 4 h υπό περιστροφή. 
4. Αποδιατάσσουμε τον σημασμένο ανιχνευτή DNA, θερμαίνοντας στους 100oC 

για 10 min. Αμέσως μεταφέρουμε τον ανιχνευτή σε πάγο. 
5. Παρασκευάζουμε το διάλυμα της υβριδοποίησης, αναμιγνύοντας φρέσκο 

διάλυμα προϋβριδοποίησης με τον αποδιαταγμένο ανιχνευτή. Αφαιρούμε το 
διάλυμα προϋβριδοποίησης από τον κύλινδρο και προσθέτουμε το διάλυμα 
της υβριδοποίησης.  

6. Επωάζουμε στους 42oC για 16-20 h. 
7. Απομακρύνουμε τα φίλτρα από τους κυλίνδρους και μεταφέρουμε το διάλυμα 

της υβριδοποίησης στο δοχείο των ραδιενεργών υγρών. 
8. Πλένουμε τα φίλτρα σε διάλυμα 2x SSC, 0.5% SDS σε θερμοκρασία 

δωματίου για 15-20 min. Χρησιμοποιούμε 15 ml διαλύματος για την έκπλυση 



ενός φίλτρου, 25 ml διαλύματος για δύο φίλτρα και προσθέτουμε 5 ml 
διαλύματος παραπάνω για κάθε επιπλέον φίλτρο. 

9. Πλένουμε τα φίλτρα σε διάλυμα 1x SSC, 0.1% SDS στους 65oC για 1 h. 
Επαναλαμβάνουμε αυτό το πλύσιμο μία φορά. Αν το μη μη ειδικό σήμα είναι 
πολύ έντονο, μπορούμε να προσθέσουμε μία έκπλυση σε πιο αυστηρές 
συνθήκες, με διάλυμα 0.2x SSC στους 65oC για 1h. 

10. Τυλίγουμε τα φίλτρα σε διαφανή μεμβράνη Saran, ώστε να μη στεγνώσουν. 
 
Διάλυμα προϋβριδοποίησης: 50% φορμαμίδιο, 5x SSPE, 5x διάλυμα Denhardt’s, 
0.1% SDS, 100 μg/ml αποδιαταγμένο DNA σπέρματος σολομού (Φυλάσσεται στους  
-20oC). 
20x SSPE: 3.0 M NaCl, 0.2 M NaH2PO4⋅H2O, 0.02 M EDTA. Ρυθμίζουμε το pH στο 
7.4 με διάλυμα 10 Ν ΝαΟΗ. 
50x διάλυμα Denhardt’s: Για την παρασκευή 500 ml διαλύματος, διαλύουμε σε 
απεσταγμένο νερό: 5 g φυκόλης, 5 g πολυβινυλπυρολιδόνης, 5 g BSA, Pentax 
Fraction V (Φυλάσσεται στους -20oC). 
20x SSC: 3.0 M NaCl, 0.3 M κιτρικό νάτριο⋅2H2O. Ρυθμίζουμε το pH στο 7.0 με 
διάλυμα 10 Ν ΝαΟΗ.  
 
Ε. Ανίχνευση σήματος με αυτοραδιογραφία 
 

1. Kόβουμε χαρτί Whatman στο μέγεθος της κασέτας που θα χρησιμοποιηθεί για 
την έκθεση των φίλτρων. Κολλάμε τα δύο φίλτρα, όπου έχουν μεταφερθεί οι 
πλάκες από το ίδιο τρυβλίο της βιβλιοθήκης, το ένα δίπλα στο άλλο, με τον 
ίδιο προσανατολισμό. 

2. Σημαίνουμε με κομματάκια ταινίας που προσβάλλει το φιλμ Kodak XAR, 
κολλώντας τα κομματάκια στο χαρτί Whatman στην προέκταση των σημείων 
στα οποία τα φίλτρα έχουν σημανθεί με μελάνι. Έτσι, το κάθε φίλτρο θα 
μπορεί να αντιστοιχιστεί με το αυτοραδιογράφημά του. 

3. Εκθέτουμε τα φίλτρα στο φιλμ Kodak στους -70oC, για 16-24 h, μέσα σε 
κασέτα που φέρει στο εσωτερικό επιφάνεια για την ενίσχυση του σήματος. 

4. Μετά την ανάπτυξη του φιλμ, το αντιστοιχίζουμε με τα φίλτρα για να 
εντοπίσουμε θετικές πλάκες.                    

 
ΣΤ. Mεταφορά φάγων βιβλιοθήκης cDNA σε νέο στερεό θρεπτικό υλικό 
 

1. Με ένα μεγάλο ανεστραμμένο tip παίρνουμε το κομμάτι που περιέχει την 
πλάκα που αντιστοιχεί στο σήμα του αυτοραδιογραφήματος της πρωτογενούς 
μοριακής σάρωσης.  

2. Τοποθετούμε το κομμάτι μέσα σε 1 ml 1x lambda dilution buffer. 
Προσθέτουμε 100 μl χλωροφορμίου ως συντηρητικού και αφήνουμε 3 h έως 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στους 4oC για να εναιωρηθούν οι φάγοι. 

3. Λαμβάνουμε 10 μl και προσθέτουμε 490 μl 1x lambda dilution buffer. 
Παίρνουμε 10 μl από το αραιωμένο 1:50 εναιώρημα και επιμολύνουμε      
200-250 μl μίας καλλιέργειας βακτηρίων XL-1 blue που έχει επωαστεί κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και έχει O.D.600 = 2.0. 

4. Πριν τη μεταφορά στα τρυβλία, το μίγμα της καλλιέργειας και των φάγων 
επωάζεται στους 37oC για 15 min.    

5. Στο μίγμα προστίθενται 3 ml λιωμένης top αγαρόζης για κάθε τρυβλίο. 
Αναστρέφουμε μία φορά, ώστε να αναμιχθεί η αγαρόζη με την καλλιέργεια. 



Αμέσως χύνουμε το μίγμα σε ένα προθερμασμένο, στεγνωμένο μικρό τρυβλίο 
(διάμετρος 90 mm) με θρεπτικό υλικό LB/MgSO4. Συνεχίζουμε από το βήμα 5 
του πρωτοκόλλου της μεταφοράς πλακών σε νάυλον φίλτρα και στη συνέχεια 
ακολουθεί η μοριακή σάρωση των δευτερογενών τρυβλίων, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο της υβριδοποίησης.  

 
22. Ανάλυση τύπου Northern με χρήση ανιχνευτών cDNA 
 

Το διάλυμα υβριδοποίησης ExpressHyb της Clontech (Cat.# 8015-1-3) 
παρέχει τη δυνατότητα της ελάττωσης του χρόνου υβριδοποίησης στη 1 h. Επιπλέον, 
έχει δειχτεί ότι αυξάνει την ευαισθησία ανίχνευσης και μειώνει την μη ειδική 
υβριδοποίηση (Yang T. and Kain S., 1995).  

1. Το διάλυμα ExpressHyb προθερμαίνεται στους 68oC και αναμιγνύεται καλά 
με μαγνητικό αναδευτήρα, προκειμένου να διαλυθεί τυχόν υπάρχον ίζημα. 

2. Οι μεμβράνες προϋβριδοποιούνται σε τουλάχιστον 5 ml διαλύματος 
ExpressHyb, με συνεχή ανάδευση για 30 min στους 68oC. Όταν 
χρησιμοποιούνται φιάλες υβριδοποίησης, η μεμβράνη τοποθετείται με τη 
σημειωμένη πλευρά της να ακουμπά στο εσωτερικό της φιάλης, χωρίς να 
δημιουργηθούν φυσαλίδες. 

3. Ο ραδιενεργός ανιχνευτής αποδιατάσσεται στους 95-100oC για 2-5 min. Στη 
συνέχεια ο σωλήνας τοποθετείται σε πάγο. 

4. Σε τουλάχιστον 5 ml φρέσκου διαλύματος ExpressHyb προστίθεται ο 
ραδιενεργός ανιχνευτής, ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 1-2 x 106 
cpm/ml. To διάλυμα αναμιγνύεται καλά πριν προστεθεί στη μεμβράνη, ώστε 
να μην δημιουργηθούν ανώμαλα σήματα. 

5. Το διάλυμα προϋβριδοποίησης αντικαθίσταται από το φρέσκο διάλυμα με το 
ραδιενεργό ανιχνευτή. Απομακρύνονται οι φυσαλίδες και οι κύλινδροι 
τοποθετούνται οριζόντιοι στις υποδοχές του θαλάμου επώασης, ώστε καθώς 
γυρίζουν, το διάλυμα να κατανέμεται εξίσου σε όλα τα σημεία της μεμβράνης.  

6. Οι μεμβράνες επωάζονται με συνεχή ανάδευση στους 68oC για 1 h. 
7. Οι μεμβράνες εκπλένονται αρκετές φορές σε διάλυμα 2x SSC, 0.05% SDS σε 

θερμοκρασία δωματίου για 30-40 min υπό συνεχή ανάδευση. 
8. Ακολούθως εκπλένονται δύο φορές σε διάλυμα 0.1x SSC, 0.1% SDS στους 

50oC για 40 min. 
9. Αφαιρούμε τη μεμβράνη με λαβίδες και τινάζουμε το πλεονάζον διάλυμα 

έκπλυσης, αποφεύγοντας το στέγνωμα της μεμβράνης. 
10. Τυλίγουμε σε διαφανή μεμβράνη (Kling film). 
11. H μεμβράνη εκτίθεται σε φιλμ ακτίνων-Χ στους -70oC τουλάχιστον για 24 h 

μέσα σε ειδική κασέτα με επένδυση που ενισχύει το ‘‘σήμα’’. 
 

Απομάκρυνση ραδιενεργού σήματος από τη μεμβράνη 
 

1. Διάλυμα 0.5% SDS σε αποστειρωμένο νερό θερμαίνεται έως τους 90-100oC.          
2. Η μεμβράνη μεταφέρεται αμέσως στο παραπάνω διάλυμα, χωρίς να 

παραμείνει καθόλου σε επαφή με τον αέρα. 
3. Επωάζεται στους 90-100oC για 10 min υπό ανάδευση. 
4. Το διάλυμα αφήνεται για 10 min να κρυώσει πριν την απομάκρυνση της 

μεμβράνης.  
5. Η μεμβράνη τυλίγεται σε διαφανή μεμβράνη και φυλάσσεται στους -20oC 

μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθεί.   



23. Γρήγορος πολλαπλασιασμός της πλήρους αλληλουχίας των άκρων κλώνων 
      cDNA με τη μέθοδο GeneRacer 
 

Χρησιμοποιήθηκε το GeneRacer kit της Invitrogen. 
 

Α. Αποφωσφορυλίωση του RNA 
 

1. Σε αποστειρωμένο σωλήνα Εppendorf που βρίσκεται σε πάγο, προσθέτουμε 
1-5 μg ολικού RNA ή 50-250 ng mRNA, 1 μl 10x ρυθμιστικού διαλύματος 
CIP (εντερική φωσφατάση μόσχου), 1 μl RnaseOut (40U/μl), 1 μl CIP 
(10U/μl) και νερό DEPC, ώστε ο τελικός όγκος της αντίδρασης να γίνει 10 μl. 
Σε ένα δεύτερο σωλήνα Εppendorf προσθέτουμε 1 μg ολικού RNA κυττάρων 
HeLa και όλα τα υπόλοιπα συστατικά για την αντίδραση ελέγχου. 

2. Αναμιγνύουμε πιπετάροντας απαλά και με τη σύντομη χρήση της συσκευής 
vortex. Φυγοκεντρούμε τους σωλήνες, ώστε να μαζευτεί όλος ο όγκος στον 
πυθμένα. 

3. Το διάλυμα επωάζεται στους 50oC για 1 h. 
4. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σύντομα και τοποθετούνται στον πάγο. 
 

Κατακρήμνιση του RNA 
 

1. Προσθέτουμε 90 μl νερού DEPC και 100 μl μίγματος 
φαινόλης/χλωροφορμίου και ανακατεύουμε σε συσκευή vortex για 30 sec. 

2. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται στη μέγιστη ταχύτητα για 5 min, σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

3. Ματαφέρουμε την υδατική φάση σε ένα νέο σωλήνα. 
4. Προσθέτουμε 2 μl διαλύματος γλυκογόνου μυδιού 10 mg/ml, 10 μl 

διαλύματος 3 M οξικού καλίου pH 5.2 και αναμιγνύουμε καλά. Προσθέτουμε 
220 μl διαλύματος αιθανόλης 95% και ανακατεύουμε σύντομα με vortex. 

5. Τοποθετούμε τους σωλήνες σε ξηρό πάγο για 10 min ή τους φυλάσσουμε 
στους -20oC κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

6. Φυγοκεντρούμε στη μέγιστη ταχύτητα σε μικροφυγόκεντρο για 20 min, στους 
4oC. 

7. Σημειώνουμε τη θέση του κατακρημνισμένου RNA και αφαιρούμε το 
υπερκείμενο με πιπέτα. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην αφαιρεθεί και το 
RNA. 

8. Προσθέτουμε 500 μl διαλύματος αιθανόλης 70%, αναποδογυρίζουμε τους 
σωλήνες μερικές φορές και ανακατεύουμε σύντομα με vortex. 

9. Οι σωλήνες φυγοκετρούνται στη μέγιστη ταχύτητα για 2 min, στους 4oC. 
10.  Σημειώνουμε τη θέση του RNA και απομακρύνουμε προσεχτικά την 

αιθανόλη με πιπέτα. Φυγοκεντρούμε ώστε να πέσει η υπόλοιπη αιθανόλη στον 
πυθμένα. 

11. Αφαιρούμε προσεχτικά την υπόλοιπη αιθανόλη με πιπέτα και στεγνώνουμε το 
κατακρημνισμένο RNA στον αέρα για 1-2 min, σε θερμοκρασία δωματίου. 

12. Επαναδιαλύουμε το RNA σε 7 μl νερού DEPC. Για να ελέγξουμε τη 
σταθερότητα του RNA μετά την αντίδραση της φωσφατάσης, 
επαναδιαλύουμε σε 8 μl νερού DEPC και χρησιμοποιούμε το 1 μl για 
ανάλυση με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. 

 
 



Β. Απομάκρυνση της δομής 5' Cap του mRNA 
 

1. Σε σωλήνα Eppendorf που βρίσκεται σε πάγο, προσθέτουμε τα 7 μl του 
αποφωσφορυλιωμένου RNA, 1 μl 10x ρυθμιστικού διαλύματος ΤΑΡ (όξινη 
πυροφωσφατάση καπνού), 1 μl RnaseOut (40U/μl) και 1 μl ΤΑΡ (0.5 U/μl). 

2. Αναμιγνύουμε πιπετάροντας απαλά και με τη σύντομη χρήση της συσκευής 
vortex. Φυγοκεντρούμε τους σωλήνες, ώστε να μαζευτεί όλος ο όγκος στον 
πυθμένα. 

3. Το διάλυμα επωάζεται στους 37 oC για 1 h. 
4. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σύντομα και τοποθετούνται στον πάγο. 

Ακολουθεί η κατακρήμνιση του RNA, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που 
περιγράφεται παραπάνω. 

 
Γ. Σύνδεση του ριβο-ολιγονουκλεοτιδίου GeneRacer στο 5' άκρο του mRNA  

 
Η αλληλουχία του ριβο-ολιγονουκλεοτιδίου GeneRacer παρατίθεται 

παρακάτω και περιλαμβάνει τις θέσεις υβριδοποίησης των εκκινητών GeneRacer 5' 
Primer και GeneRacer 5' Nested Primer: 
5'-CGACUGGAGCACGAGGACACUGACAUGGACUGAAGGAGUAGAAA-3'  
       
     GeneRacer 5' Primer                                 GeneRacer 5' Nested Primer 
          

1. Προσθέτουμε τα 7 μl του αποφωσφορυλιωμένου, χωρίς 5' κάλυμμα RNA, στο 
σωληνάκι που περιέχει 0.25 μg λυοφιλοποιημένου ολιγονουκλεοτιδίου RNA 
GeneRacer. Αναμιγνύουμε και επαναδιαλύουμε το ολιγονουκλεοτίδιο, 
πιπεττάροντας πάνω-κάτω αρκετές φορές. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται, ώστε 
να συλλεχθεί το υγρό στον πάτο. 

2. Τα διαλύματα επωάζονται στους 65oC για 5 min, ώστε να αποδιαταχθεί η 
δευτεροταγής δομή του RNA. 

3. Τοποθετούμε τους σωλήνες στον πάγο για 2 min και φυγοκεντρούμε σύντομα. 
4. Προσθέτουμε 1 μl 10x ρυθμιστικού διαλύματος λιγάσης, 1 μl 10 mM ATP, 1 

μl RnaseOut (40 U/μl) και 1 μl RNA λιγάσης Τ4 (5 U/μl). 
5. Το διάλυμα επωάζεται στους 37oC για 1 h. 
6. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σύντομα και τοποθετούνται στον πάγο. 

Ακολουθεί η κατακρήμνιση του RNA. Το κατακρημνισμένο RNA 
επαναδιαλύεται σε 10 μl νερού DEPC ή σε 11 μl, αν θέλουμε να αναλύσουμε 
το 1 μl με ηλεκτροφόρηση. 

 
Δ. Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής 
 

Για την αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής χρησιμοποιήθηκε είτε ο 
GeneRacer Oligo dT Primer, είτε εκκινητές από το γνωστό τμήμα της αλληλουχίας 
του cDNA. Η αλληλουχία του GeneRacer Oligo dT Primer παρατείθεται παρακάτω 
και περιλαμβάνει τις θέσεις υβριδοποίησης των GeneRacer 3' Primer και GeneRacer 
3' Nested Primer: 
5'-GCTGTCAACGATACGCTACGTAACGGCATGACAGTG(T)18-3'  
       
     GeneRacer 3' Primer                                 GeneRacer 3' Nested Primer 
  



Xρησιμοποιήθηκε κυρίως το πρωτόκολλο για την αντίστροφη μεταγραφάση 
SuperScript II. 

1. Στα 10 μl του RNA που προέκυψε από την αντίδραση σύνδεσης,  προστίθεται 
1 μl εκκινητή (είτε 50 μM GeneRacer Oligo dT Primer, είτε 2 pmole ειδικού 
για το γονίδιο εκκινητή) και 1 μl μίγματος dNTPs (10 mM το καθένα). 

2. Το διάλυμα επωάζεται στους 65oC για 5 min, ώστε να αποδιαταχθεί η 
δευτεροταγής δομή του RNA. 

3. Τοποθετούμε τους σωλήνες στον πάγο για 2 min και φυγοκεντρούμε σύντομα. 
4. Προστίθενται 4 μl ρυθμιστικού διαλύματος 5x First Strand, 2 μl 0.1 M DTT, 1 

μl RnaseOut (40 U/ μl) και 1 μl αντίστροφης μεταγραφάσης SuperScript II 
(200 U/ μl). 

5. Αναμιγνύουμε καλά πιπετάροντας πάνω-κάτω. 
6. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σύντομα και τοποθετούνται στους 42oC για 50 

min.  
7. Τα ένζυμα της αντίδρασης απενεργοποιούνται με επώαση στους 70oC για 15 

min. Τοποθετούμε τους σωλήνες στον πάγο για 2 min και τους 
φυγοκεντρούμε στη μέγιστη ταχύτητα. 

8. Προσθέτουμε 1 μl Rnase Η (2 U).     
9. Οι σωλήνες επωάζονται στους 37oC για 20 min. 
10. Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται σύντομα και τα διαλύματα χρησιμοποιούνται 

απ’ ευθείας για τις αντιδράσεις RACE-PCR ή φυλάσσονται στους -20oC. Για  
κάθε αντίδραση PCR χρησιμοποιούνται έως 2 μl από το διάλυμα της  
αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής. Χρησιμοποιείται 1 μl διαλύματος της 
αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής του RNA κυττάρων HeLa. 

 
Ε. Γρήγορη ενίσχυση των άκρων μορίων cDNA με την αλυσιδωτή αντίδραση 
     πολυμεράσης (RACE-PCR) 
 
 Στις αντιδράσεις RACE-PCR χρησιμοποιήθηκε η Platinum Taq DNA 
Polymerase High Fidelity (Invitrogen) που παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης hot 
start. Σ’ αυτή την πολυμεράση είναι προσδεδεμένος ένας θερμοευαίσθητος 
αναστολέας που περιέχει μονοκλωνικά αντισώματα για την Taq DNA πολυμεράση. 
Το αρχικό βήμα αποδιάταξης της PCR έχει ως αποτέλεσμα την αποδιάταξη του 
αναστολέα, οπότε απελευθερώνεται το δραστικό ένζυμο στην αντίδραση. 

Για τον έλεγχο της αντίδρασης RΤ, εφαρμόστηκε αντίδραση RACE-PCR με 
τους εκκινητές Α, Β.1 του γονιδίου της ακτίνης σε συνδυασμό με τους GeneRacer 3' 
και GeneRacer 5' αντίστοιχα. Από τις αντιδράσεις των εκκινητών Α/GeneRacer 3' και 
Β.1/GeneRacer 5' προκύπτουν προϊόντα μήκους περίπου 1800 και 900 bp αντίστοιχα. 
Οι εκκινητές Α και Β.1 έχουν Tm: 72oC και 76oC, ενώ οι GeneRacer 3' και 
GeneRacer 5' έχουν Tm: 76oC και 74oC αντίστοιχα. 
 Τα αντιδρώντα συστατικά ήταν: 1-2 μl διαλύματος αντίδρασης RΤ, 2.5 μl 10x 
ρυθμιστικού διαλύματος PCR High Fidelity, 2 mM ΜgSO4, 0.2 mM από κάθε dNTP, 
0.6 μΜ εκκινητή GeneRacer, 0.2 μΜ ειδικού για το γονίδιο εκκινητή, 2.5 U Platinum 
Taq DNA Polymerase HiFi, αποστειρωμένο νερό, ώστε ο τελικός όγκος να είναι 25 
μl. Το πρόγραμμα της αντίδρασης ήταν: 94oC για 2 min, 40 κύκλοι: 94oC για 30 sec, 
65oC για 30 sec, 68oC για 3 min και τέλος 68oC για 10 min. 
 Στις αντιδράσεις με εσωτερικούς εκκινητές χρησιμοποιήθηκε ο GeneRacer 5' 
Nested Primer, που έχει Tm 72oC. Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε είτε 1 μl του προϊόντος 
της αντίδρασης PCR με τους εξωτερικούς εκκινητές, είτε 2.5 μl του αραιωμένου σε 



αναλογία 1:50 προϊόντος. Η συγκέντρωση του GeneRacer 5' Nested Primer ήταν ίση 
με του ειδικού για το cDNA εκκινητή (0.2 μΜ).                          

            
 



Σχήμα

 

1.

 

Δυνητικά

 

“κρίσιμες”

 

περιοχές

 

του

 

χρωμοσώματος

 

5, οι

 

οποίες

 

έχουν

 

συσχετισθεί

 

με

 

την

 

παθογένεια

 

των

 

μυελοδυσπλαστικών
συνδρόμων

 

(MDS), της

 

οξείας

 

μυελογενούς

 

λευχαιμίας

 

(AML) ή/και

 

των

 

αντίστοιχων

 

σχετιζόμενων

 

με

 

προηγούμενη

 

θεραπεία

 

ασθενειών
(t-MDS/t-AML), όπως

 

οι

 

ζώνες

 

5q23-31 και

 

5q32-33. Ειδικότερα

 

στην

 

περιοχή

 

5q23-31 παρουσιάστηκε

 

έλλειψη

 

του

 

ενός

 

αλληλόμορφου
γονιδίου

 

GM-CSF και

 

μία

 

αναδιάταξη

 

της

 

περιοχής

 

κοντά

 

στο

 

άλλο

 

αλληλόμορφο, στο

 

DNΑ

 

του

 

μυελού

 

των

 

οστών

 

ενός

 

πληροφοριακού
ασθενή

 

με

 

μυελοδυσπλαστικό

 

σύνδρομο

 

εξελισσόμενο

 

σε

 

οξεία

 

λευχαιμία

 

(Li Y.S. et al.,

 

1991),

 

χωρίς

 

να

 

προσδιοριστούν

 

τα

 

τελομερικά

 

άκρα
της

 

αναδιαταγμένης

 

περιοχής

 

επακριβώς. Η ανάλυση της “κρίσιμης”

 

αυτής

 

υποπεριοχής

 

αποτέλεσε

 

στόχο

 

της

 

παρούσας

 

μελέτης.   
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5q-
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5
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RAD50
IL-13
IL-4
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CDKL3
IL-9
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EGR1
D5S500
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PDGFRB
MEGF1
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GLRA1

Li et al., 1991

Willman

 

et al., 1993
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et al., 2000 (700 kb)
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et al., 1995

Boultwood

 

et al., 2002 (1.5 Mb)

Midmer

 

et al., 1999
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5.

 

Φυσικός

 

και

 

μεταγραφικός

 

χάρτης

 

της

 

υποπεριοχής

 

των

 

ζωνών

 

5q23-31

 

που

 

περιλαμβάνει

 

τα

 

γονίδια
IL-3/GM-CSF

 

και

 

TCF-1, όπως

 

κατασκευάστηκε

 

με

 

μοριακή

 

σάρωση

 

των

 

βιβλιοθηκών

 

YACs

 

CEPH, ICI και

 

PACs

 

RPCI1 και

 

ακόλουθη
χαρτογράφηση

 

των

 

STSs, των

 

γνωστών

 

γονιδίων, των

 

ESTs

 

και

 

των

 

προβλεπόμενων

 

εξωνίων

 

(συμβολίζονται

 

με

 

κατακόρυφο

 

βέλος) της
περιοχής

 

στους

 

απομονωμένους

 

κλώνους, με

 

την

 

εφαρμογή

 

της

 

PCR. 
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Σχήμα

 

7. Ιδεόγραμμα

 

των

 

προϊόντων

 

της

 

Alu-PCR από

 

τους

 

έξι

 

αλληλοεπικαλυπτόμενους

 

κλώνους

 

YAC CEPH του

 

contig, 
όπως

 

αναλύθηκαν

 

με

 

ηλεκτροφόρηση. Οι

 

έντονες

 

ζώνες

 

είναι

 

κοινές

 

τουλάχιστον

 

μεταξύ

 

δύο

 

κλώνων. Οι

 

διακεκομμένες

 

ζώνες

 

ήταν
λιγότερο

 

έντονες

 

από

 

τις

 

συνεχείς. Α. Η ζώνη 16 έλειπε

 

από

 

ένα

 

νεότερο

 

δείγμα

 

του

 

κλώνου

 

969g11, γεγονός

 

που

 

υποδηλώνει

 

ότι

 

το
πιο

 

πρόσφατο

 

δείγμα

 

ενδεχομένως

 

έχει

 

υποστεί

 

εξάλειψη

 

του

 

αντίστοιχου

 

τμήματος

 

DNA,

 

που

 

υπάρχει

 

στο

 

δείγμα

 

το

 

οποίο
φαίνεται

 

στο

 

παραπάνω

 

ιδεόγραμμα.       
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8.

 

Διάταξη

 

των

 

αλληλοεπικαλυπτόμενων

 

κλώνων

 

YACs

 

CEPH, όπως

 

προέκυψε

 

με

 

βάση

 

τα

 

δεδομένα

 

των
πειραμάτων

 

Alu-PCR fingerprinting. Όπως

 

και

 

στην

 

περίπτωση

 

της

 

χαρτογράφησης

 

των

 

YACs

 

με

 

τις

 

STSs, τα

 

δεδομένα

 

υποδηλώνουν
ότι

 

ο

 

κλώνος

 

698d8

 

έχει

 

υποστεί

 

θραύση, γι’αυτό

 

τα

 

ακραία

 

τμήματά

 

του

 

παρουσιάζονται

 

με

 

διακεκομμένες

 

γραμμές.

 

Επίσης, με
διακεκομμένες

 

γραμμές

 

συμβολίζονται

 

οι

 

ζώνες

 

που

 

προέκυψαν

 

λιγότερο

 

έντονες, από

 

τις

 

αντιδράσεις

 

Alu-PCR. 
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Σχήμα

 

10Α.

 

Παράδειγμα

 

δοκιμασίας

 

μοριακής

 

σάρωσης

 

των

 

40 πρωτογενών

 

των

 

pools

 

της

 

βιβλιοθήκης

 

YACs

 

ICI
με

 

PCR.

 

Xρησιμοποιήθηκε

 

το

 

ζεύγος

 

εκκινητών

 

από

 

την

 

αλληλουχία

 

της

 

STS

 

5157S-1. 
Γ: γενωμικό

 

DNA ανθρώπου

 

που

 

χρησιμοποιήθηκε

 

ως

 

θετικό

 

δείγμα

 

ελέγχου

 

της

 

αντίδρασης

 

PCR.
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10Β.

 

Μοριακή

 

σάρωση

 

των

 

δευτερογενών

 

pools

 

που

 

αντιστοιχούν

 

στη

 

θετική

 

για

 

την

 

STS

 

5157S-1
πρωτογενή

 

pool

 

14

 

της

 

βιβλιοθήκης

 

YACs

 

ICI

 

. Οι

 

δευτερογενείς

 

pools

 

που

 

περιέχουν

 

το

 

DNA

 

όλων

 

των

 

κλώνων

 

κάθε

 

ενός
από

 

τα

 

9 τρυβλία

 

που

 

περιλαμβάνονται

 

στην

 

πρωτογενή

 

pool

 

14 ονομάζονται

 

με

 

τα

 

γράμματα

 

Α-Ι, οι

 

δευτερογενείς

 

pools
που

 

περιέχουν

 

το

 

DNA

 

των

 

κλώνων

 

από

 

τις

 

αντίστοιχες

 

σειρές

 

των

 

9 τρυβλίων

 

ονομάζονται

 

με

 

τους

 

αριθμούς

 

1-8 και

 

οι
δευτερογενείς

 

pools

 

που

 

περιέχουν

 

το

 

DNA

 

των

 

κλώνων

 

από

 

τις

 

αντίστοιχες

 

στήλες

 

των

 

9 τρυβλίων

 

ονομάζονται

 

με

 

τους
αριθμούς

 

9-20.
Γ: γενωμικό

 

DNA ανθρώπου

 

(θετικό

 

δείγμα

 

ελέγχου). 
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12. Ανάλυση

 

κατά

 

Southern των

 

περιοριστικών

 

τμημάτων

 

των

 

αντιδράσεων

 

πέψης

 

του

 

γενωμικού
DNA της

 

κυτταρικής

 

σειράς

 

Κ562.

 

Τα

 

δείγματα

 

DNA με

 

τη

 

μορφή

 

plugs επωάστηκαν

 

με

 

την

 

περιοριστική

 

ενδονουκλεάση
NotI

 

κατά

 

τη

 

διάρκεια

 

της

 

νύχτας

 

ή

 

για

 

5 h,

 

με

 

την

 

XhoI

 

για

 

5 h και

 

με

 

την

 

BssHI

 

κατά

 

τη

 

διάρκεια

 

της

 

νύχτας. 
Κατόπιν

 

ηλεκτροφόρησης

 

πεδίου-ώσης

 

για

 

21 h

 

στους

 

14oC,

 

χρησιμοποιήθηκε

 

το

 

περιοριστικό

 

τμήμα

 

της

 

γενωμικής
αλληλουχίας

 

του

 

γονιδίου

 

της

 

IL-3 με

 

άκρα

 

PstI, ως

 

ανιχνευτής

 

κατά

 

την

 

υβριδοποίηση

 

της

 

μεμβράνης.

 

Ο κλώνος YAC
14D-G10

 

της

 

βιβλιοθήκης

 

ICI

 

περιλαμβάνει

 

το

 

γονίδιο

 

της

 

IL-3

 

και

 

έχει

 

μήκος

 

περίπου

 

750 kb (A).

 

Ακολούθησε
υβριδοποίηση

 

με

 

ανιχνευτή

 

την

 

αλληλουχία

 

του

 

γονιδίου

 

TCF-1 που

 

ενισχύθηκε

 

με

 

PCR με

 

τους

 

εκκινητές
TCF-1Fprobe/TCF-1Rdatabase

 

(Β). Όπως

 

φαίνεται

 

στις

 

παραπάνω

 

αυτοραδιογραφίες, κανένα

 

από

 

τα

 

περιοριστικά
τμήματα

 

που

 

προέκυψαν, δεν

 

έχει

 

αρκετά

 

μεγάλo μήκος, ώστε

 

να

 

περιλαμβάνει

 

και

 

τα

 

δύο

 

γονίδια

 

IL-3

 

και

 

TCF-1 .

NotI
(Ο/Ν) XhoI BssHI

NotI
5 ώρες

A.                                                              B.



31994 32098

H81 31994Rn

3203631584

31994prF
H81 31994Fn

33198  36161   36657

32087 yb40h02.r1R

46724

zi11c07.s1 F

zi11c07.s1 R 47515

zs95f01.r1 R

zs95f01.r1 F

51488

EST zs95f01.r1

yb40h02.r1F

31994prR

51488 bp 51872 bp

EST zs95f01.r1

52882 bp 53117 bp
53274

 

bp

IMAGE 705241

R

53369 bp 54095 bp53548 bp

προϊόν

 

RACE
zh80c04.r1R

IMAGE 418374

F R Fpr
RACE

FRpr F277 zh80c04.r1

Σχήμα

 

14.

 

Αποτελέσματα

 

μεταγραφικής

 

ανάλυσης

 

του

 

κλώνου

 

Ρ1 AC005221 (LBNL H81).
A. Επέκταση

 

του

 

προβλεπόμενου

 

από

 

το

 

πρόγραμμα

 

ΝΙΧ

 

εξωνίου

 

των

 

νουκλεοτιδίων

 

31994-32098. Από το συνδυασμό των
πειραμάτων

 

RACΕ

 

και

 

κλασικής

 

PCR,

 

προέκυψε

 

μετάγραφο

 

που

 

η

 

αλληλουχία

 

του

 

αντιστοιχεί

 

στο

 

τμήμα

 

των

 

νουκλεοτιδίων
31584-33198 του

 

AC005221. Η

 

αλληλουχία

 

του

 

κλώνου

 

IMAGE

 

4195-Ε04 από

 

τον

 

οποίο

 

προέρχεται

 

η

 

EST

 

zi11c07.s1
προσδιορίστηκε

 

ότι

 

αντιστοιχεί

 

στα

 

νουκλεοτίδια

 

46734-47515.   
B. Επέκταση

 

της

 

EST zh80c04.r1

 

με

 

την

 

αντίδραση

 

RACΕ. Η

 

αλληλουχία

 

του

 

προϊόντος

 

RACΕ

 

αλληλοεπικαλύπτεται

 

τόσο

 

με
την

 

αλληλουχία

 

του

 

κλώνου

 

IMAGE 418374, όσο

 

και

 

με

 

του

 

705241, επιβεβαιώνοντας

 

ότι

 

οι

 

δύο

 

κλώνοι

 

ανήκουν

 

στο

 

ίδιο
μετάγραφο. Το

 

Σχήμα

 

Β

 

αποτελεί

 

συνέχεια

 

του
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17.

 

ΝΙΧ

 

ανάλυση
του

 

κλώνου

 

Ρ1 AC004507

Δυνητικά

 

γονίδια

συμπληρωματική
αλυσίδα
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30.

 

Αιμοποιητικός μεταγραφικός χάρτης της περιοχής μεταξύ των γονιδίων IL-3 και

 

TCF-1 του ανθρώπου και
συνταινικότητα

 

αυτής

 

με

 

το

 

γονιδίωμα

 

του

 

ποντικού. O συγκριτικός

 

χάρτης

 

περιλαμβάνει

 

35 μετάγραφα. Δημιουργήθηκε

 

με

 

βάση

 

τα
δεδομένα

 

του

 

“GoldenPath”

 

σε

 

σύγκριση

 

με

 

την

 

αλληλουχία

 

του

 

γονιδιώματος

 

του

 

ποντικού, όπως

 

διατίθεται

 

στο

 

Ensembl.

 

Η συνολική
περιοχή

 

που

 

παρουσιάζεται

 

έχει

 

μέγεθος

 

~8 Mb, ενώ

 

το

 

διάστημα

 

μεταξύ

 

των

 

γονιδίων

 

της

 

IL-3 και

 

τουTCF-1είναι

 

~2 Mb,

 

σύμφωνα
με

 

τα

 

δεδομένα

 

του

 

“GoldenPath”

 

(http: genome.ucsc.edu/goldenPath/hgTracks.html). 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης της βιβλιοθήκης CEPH με την PCR. 
 
 

 
Γονίδιο 

Θετική 
πρωτογενής 

pool  

Αντίστοιχες 
δευτερογενείς 

 pools  

Θετικές 
αντίστοιχες 

δευτερογενείς pools 

Θετικές pools σειρών 
της αντίστοιχης 
microtitre plate 

Θετικές pools στηλών 
της αντίστοιχης  
microtitre plate 

 
Θετικοί κλώνοι 

1 613-628 624 G 4 624-g-4 
6 693-707 698 D 8 698-d-8 

 
TCF-1 

23 965-980 969 G, H 11, 4 969-g-11, 969-h-4 
 
 

 
STS 

Θετική 
πρωτογενής pool  

Αντίστοιχες 
δευτερογενείς pools  

Θετικές αντίστοιχες 
δευτερογενείς pools 

10 757-772 758, 764, 772 bac5177S 
22, 9, 12, 17   

10 757-772 762, 769 
1 613-628 622, 627, 624 

 
bac5060S 

2, 8, 15, 18, 19, 21   
23 965-980 969 5322S 

1, 19, 22, 21   
5342T 19, 22, 23   

                          
 

 
 



    Πίνακας 6. Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της έκφρασης των ESTs του κλώνου AC005221 με PCR και την επέκτασή  
                          τους με RACE-PCR. 

EST 
Accession 

No. 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία εκκινητή Tm (Nearest 
neighbor 
method) 

Tm 
(2x(A+T) + 4x (G+C)) 

Μέγεθος 
προιόντος 

(bp) 
zh49f05.s1 F  TCTCTCCTACAAGCTCCCCCT 61.61 66.00 W80408 
zh49f05.s1 R  CTGGTCTGTCTGGGTCAGAG 57.13 64.00 

 
362 

zi02h05.r1 F AGGAAGAGTGTCCCAGGCCA 64.42 64.00 
zi02h05.r1 R CACAGTGCTCTCAGTGAAAG 53.00 60.00 

 
AA011603 

Rzi02h05.r1plus CACAGTGCTCTCAGTGAAAGGGGAGGTA 71.14 86.00 

 
172 

HUMEST2C12F GAATCCCGATAGTGACCG 56.33 56.00 L44328 
HUMEST2C12R GCATGTAACAGAGAGCAG 49.15 54.00 

 
183 

yb40h02.r1F TGAAGAAGAGCTGCAACC 54.91 54.00 T54587 
yb40h02.r1R GTAGATAGTGGGCAAGAGATCC 57.84 66.00 

 
253 

zi11c07.s1 F AGCTTCTCTCACCTGCCTGCCT 66.17 70.00 AA680182 
zi11c07.s1 R TATGGCTCAAGGGCTCAGAC 59.16 62.00 

 
132 

zs95f01.r1 F GCCTCTATGCTAAGGATGAC 54.11 60.00 ΑΑ281373 
zs95f01.r1 R GGTAAGTGTACAGGAATGGC 58.85 60.00 

 
185 

zh80c04.r1 F GTCCTCCACACTGTAGTATG 50.13 60.00 
zh80c04.r1 R GTTCTCCTGCTATCACCCAG 57.16 62.00 

 
173 

zh80c04.r1RACE GAATGAAGATGTGCCTCAGCTGCATG 70.01 78.00  
F277 zh80c04.r1 GACAGTGGAAACCTGGTTGAAGGAGC 69.07 80.00 - 
Fpr zh80c04.r1 TGGAAACCACACAGGGGCTGAGT 69.24 72.00 

 
 

W92884 

Rpr zh80c04.r1 CTTGGTCTCCAGGTTCATTGCCTCTGC  84.00 
 

100 
zi06g05.r1 F TGACAGCAGAGAACTCAAGG 56.63 60.00 ΑΑ034122 
zi06g05.r1 R GCATGTAGTTGGTCTCAG 48.92 54.00 

 
124 

yd91f02.r1 F GTCAGAAATACAGATGGGCCTG 61.67 66.00 T787273 
yd91f02.r1 R TAGCCTTACAGTTGGGCA 58.72 54.00 

 
210 

    



 
 
 Πίνακας 7α. ESTs και αντίστοιχοι κλώνοι IMAGE cDNA που χαρτογραφούνται στον κλώνο Ρ1 AC005221. 

 
 

EST 
Accession 

No 

 
Όνομα EST/ 
Μήκος σε bp 

 
 

Βιβλιοθήκη 

Ομοιότητα 
με τον 
κλώνο 

AC005221 
(bp) 

 
Id Κλώνου IMAGE cDNA 

Ομοιότητα 
με τον 
κλώνο 

AC005221 
(bp) 

AA034122 
W79016 
W80408 
AI074585 
 
AA004684 
BQ188779 
 

zi06g05.r1 (203) 
zh49f05.r1 (517) 
zh49f05.s1 (584) 
oy99a02.x1 (583) 
 
zh93b02.s1 (457) 
UI-E-EJ1-ajx-e-16-0-UI (700) 

Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
UI-E-EJ1 (οφθαλμός) 

 

1-58 
201-699 
291-869 
298-869 

 
478-869 
521-869 

 

430040 (5')   
415425 (5') (744 bp) 
415425 (3') (744 bp) 
1673930 (3') (1102 bp), 
4249-I03 (1061 bp) 
428811 (3') (737 bp)  
UI-E-EJ1-ajx-e-16-0-UI (5') 
(Δεν είναι IMAGE) 

 
 
 
 

1-869 

ΑΑ011603 
N58604 
 
Ν58611 
BX102836 
 
N53167 
N53174 
AA011576 

zi02h05.r1 (251) 
yv56e12.r1 (447) 
 
yv56g12.r1 (212) 
BX102836 (717) 
 
yv56e12.s1 (476) 
yv56g12.s1 (472) 
zi02h05.s1 (423) 

Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

2134-2356 
2155-2470 

 
2155-2355 
2099-2815 

 
3193-3667 
3196-3667 
3247-3667 

429657 (5') (1652 bp) 
246766 (5') (1628 bp),  
532-O23 (1582 bp) 
246790 (5') (1641 bp) 
IMAGp998O23532, 
IMAGE:246766 
246766 (3') (1628 bp)  
246790 (3') (1641 bp) 
429657 (3') (1652 bp)    

 
 

2098-3679 
 

L44328 HUMEST2C12 (288) Human thymus NSTH II 7753-8038 -  
 
 



Πίνακας 7α (Συνέχεια) 
T54587 
 
T54546 

yb40h02.r1 (364)*1 
 
yb40h02.s1 (500)*2 

Stratagene fetal spleen 
(#937205) 

Stratagene fetal spleen 

32840-33191 
 

36161-36657 

73683 (5') (698 bp)  
 
73683 (3')  

 

AA680182 
AI057438 
 
AI078344 
BX109866 

zi11c07.s1 (403) 
ow80b02.x1 (471) 
 
oz20a09.x1 (455) 
BX109866 (475) 

Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

47107-47509 
47039-47509 

 
47066-47515 
46724-47198 

430476 (3')   
1653099 (3') (621 bp),  
4195-E04 (782 bp) 
1675864 (3') (604 bp)  
IMAGp998E044195, 
IMAGE:1653099  

 
 

46734-47515 
 

AA281373 
 
W92884 
 
W92785 
ΑΑ693772 
ΒΧ090552 
 
ΑΑ281387 
ΑΑ700867 
ΑΑ701583 
ΑΑ780053 

zs95f01.r1 (386) 
 
zh80c04.r1 (439) 
 
zh80c04.s1 (405)*3 
zi48g06.s1 (336)*3 
ΒΧ090552 (724) 
 
zs95f02.s1 (127) 
zj36c02.s1 (543)*3 
zi34g03.s1 (441)*3 
zj24f10.s1 (510)*3 

NCI_CGAP_GCB1 
(germinal center b-cell) 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
NCI_CGAP_GCB1 

Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

51488-51873 
 

53117-53548 
 

53696-54088 
53753-54088 
53116-53839 

 
53123-53249 
53546-54088 
53648-54088 
53575-54088 

705241 (5') (1786 bp)  
 
418374 (5') (1003 bp),  
979-N07 (977 bp)  
418374 (3')  
434074 (3')  
IMAGp998F031068,  
IMAGE:452354 
705243 (3') 
452354 (3')  
432724 (3')  
451243 (3')  

51488-53274 
 
 

53118-54095 
 

 
Υποσημειώσεις: 
*1 Η EST yb40h02.r1 περιλαμβάνει επαναληπτικό στοιχείο Alu.    
*2 H EST yb40h02.s1 περιλαμβάνει επαναληπτικό στοιχείο LTR1 και Alu, γι’ αυτό αλληλοεπικαλύπτεται και με άλλες αλληλουχίες του 
    AC005221. 
*3 Oι αλληλοεπικαλυπτόμενες ESTs zh80c04.s1, zi48g06.s1, zj36c02.s1, zi34g03.s1 και zj24f10.s1 περιλαμβάνουν επαναληπτικό στοιχείο 
    MER27.t2MER27, γι’ αυτό τμήμα της κάθε EST αλληλοεπικαλύπτεται με μία επιπλέον αλληλουχία του AC005221. 



 
 
 
 
 

Πίνακας 7β. ESTs και αντίστοιχοι κλώνοι IMAGE cDNA που χαρτογραφούνται στο τμήμα του κλώνου Ρ1 AC004507 το οποίο 
                                   αλληλοεπικαλύπτεται με τoν AC005221. 
 

EST 
Accession 

No 

Όνομα EST/ 
Μήκος σε bp 

 
Bιβλιοθήκη 

Ομοιότητα 
με τον κλώνο 

AC004507 
(bp) 

Id Κλώνου IMAGE 
cDNA 

Ομοιότητα 
με τον κλώνο 

AC004507 
(bp) 

W80408 
AI074585 
 
AA004684 
BQ188779 
W79016 
AA034122 

zh49f05.s1 (584) 
oy99a02.x1 (583) 
 
zh93b02.s1 (457) 
UI-E-EJ1-ajx-e-16-0-UI (700) 
zh49f05.r1 (517) 
zi06g05.r1 (203) 

Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen 

 
Soares fetal liver spleen 
UI-E-EJ1 (οφθαλμός) 
Soares fetal liver spleen 
Soares fetal liver spleen

743-1321 
743-1314 
 
743-1134 
743-1091 
913-1411 
1554-1755 

415425 (3') (744 bp) 
1673930 (3') (1102 bp) 
4249-I03 (1061 bp) 
428811 (3') (737 bp) 
UI-E-EJ1-ajx-e-16-0-UI (5') 
415425 (5') (744 bp)   
430040 (5') 

 
 

743-1755 
 

 
Σημείωση: Έχει υπογραμμιστεί το Id των κλώνων IMAGE cDNA που προσδιορίστηκε η αλληλουχία τους. Για τους ίδιους κλώνους 
                  αναγράφονται ακριβώς από κάτω οι συντεταγμένες στο αντίστοιχο τρυβλίο του HGMP RC, από το οποίο έχει ληφθεί ο κλώνος και 
                  μέσα σε παρένθεση το μήκος της αλληλουχίας του ενθέματος που προσδιορίστηκε. 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας  8. Εκκινητές των κλώνων Ρ1 LBNL H81 και H82 που χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις κλασικής και RACE-PCR. 
΄Ονομα εκκινητή Αλληλουχία εκκινητή Tm (2 (A+T) + 4 (G+C)) (oC) % G+C 
H81 31994R ACATGGTGGGCTTTTCAACGGAC 70 52.2 
H81 31994Rn CAACGGACATGGAAGGGAAGTCA 70 52.2 
H81 31994prF CCCTTCCATGTCCGTTGAAAAGCC 74 54.2 
H81 31994prR GGTTTGGATGGGTGAAGCAGAAG 70 52.2 
H81 31994F CTGTTGCTCTTTCTGTGTGTTTCTTC 74 42.3 
H81 31994Fn CCCATCCAAACCCTAATCCCCACCTCCA 88 57.1 
H82 3403 F TCGCGGACACAGCTGGCGGCCAA 78 69.6 
H82 3403Fn ACAGGAGGCTTGGGCGCTCGACG 78 69.6 
H82 3403R CGTCGAGCGCCCAAGCCTCCTGT 78 69.6 
H82 3403Rn TTGGCCGCCAGCTGTGTCCGCGA 78 69.6 
H82 3403Fpr GCCGTTGGCTGAGAGAGACCAGG 76 65.2 
H82 3321R TGTACTGAACTTTGGGAGGTTTGCG 74 48.0 
H82 3202R AATTCATCCTTTCTCGGCCCTCA 68 47.8 
H82 3007R CCTCCCTCTAGAGCTGCTCGGGTCCCA 90 66.7 
H82 3007Rn CATTGCAGAGAGTCCCGCAGCGCC 80 66.7 
H82 3269F GGCTATCTCTGAAACAAAACTCC 66 43.5 
H82 5468F CAGACAAGATCATCCATGGGTTCTTGG 80 48.1 
H82 5468Fn GATCATCCATGGGTTCTTGGACAAG 74 48.0 
H82 5468R GTCCAAGAACCCATGGATGATCTTGTC 80 48.1 
H82 5468Rn CCAAGAACCCATGGATGATCTTGTCTG 80 48.1 
H82 2583GenefinderF TCGGTGGCTGCTCACGGCCCAGTGGA 88 69.2 
H82 13559R GGCACTTGTCAGGGTCACTGTTCTC 78 56.0 
H82 7828F CACACCTGGGGAGTACATCTGTGC 76 58.3 
H82 9658R CAGCTTCTTGAAAAAGGGAGGCAG 72 50.0 
H82 9452F GCTCCCACCTAAAAGATGTGGAAAAC 76 46.2 

Σημείωση: Οι εκκινητές H82 5468F, H82 5468R αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους καθώς και με τους αντίστοιχους εσωτερικούς (nested). 
 



 
Πίνακας 9α. Εκκινητές του κλώνου Ρ1 AC006077 (LBNL H62) που χρησιμοποιήθηκαν    στις αντιδράσεις κλασικής και RACE-PCR. 

 
΄Ονομα εκκινητή Αλληλουχία εκκινητή Tm (2 (A+T) + 4 (G+C)) (oC) % G+C 
    
H62 60709F ACACCCCGTGGTGCCGCTTTTCTGC 82 64.0 
H62 60709R CTGCTGTGCTGAGATGCATCCAGTGCC 86 59.3 
H62 66681F CTCAAGCCGACCAAATAGGCCCTCTTC 84 55.6 
H62 66681R CCATCACTACTCCACATGTTCCTG 72 50.0 
H62 41626F ATGCGGCTCCTCGGCTGGTGGCAAG 84 68.0 
H62 41626R GCGGACGGGAAGTCCCAGCACCCACA 88 69.2 
Η62 22135F GCCATGAGAGCTGCTGATCAGTTTG 76 52.0 
H62 22135R GGTTTGTGGTTGACTGTGTGGCTG 74 54.2 
H62 13153F TCTTCGTACTGCGTCCGGGGCAGGA 82 64.0 
H62 13328F TGGGAAGCCCCTAGACGCGCCGA 78 69.6 
H62 22823R CAATGCCGCTGCTCATGCCCTGAGT 80 60.0 
H62 24563R TGTGTCAGGCATCACTGGAACACC 74 54.2 
H62 26750R GACTTTTTACAGCAGAGGACAGCGTGC 82 51.9 
H62 77497F TCATCAGGTACTCACAGGTTGACTGCAG 84 50.0 
H62 77497R CCGACCATCCTGCTGCTTTAAGGTC 78 56.0 

 
Πίνακας 9β. Εκκινητές σχεδιασμένοι με βάση την αλληλουχία αλληλοεπικαλυπτόμενων ESTs που προέρχονται από το ομόλογο με το    
                      FLJ37562 γονίδιο του ποντικού.   
 

΄Ονομα εκκινητή Αλληλουχία εκκινητή Tm (Nearest neighbor method) (oC) Tm (2 (A+T) + 4 (G+C)) (oC) % G+C 
     
BF470625F CTCCGAGCGGCCGAGAAAATGATGCA 68 82 57.7 
AA199996R GAAGTGCAGGGTGAGGGAGAGCCAACA 69.5 86 59.3 
AA794935F CTGTGGCACTGCTGCCTTTCCTTACC 68 82 57.7 
AA794935R AGGCCCACAGAACGCTGGATTACTG 66.3 78 56.0 
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6. Ανάλυση

 

των

 

κλώνων

 

YACs

 

της

 

βιβλιοθήκης

 

CEPH

 

με

 

την

 

εφαρμογή

 

της
αντίδρασης

 

Alu-PCR. Τα

 

προϊόντα

 

αναλύθηκαν

 

σε

 

πήκτωμα

 

αγαρόζης

 

2%. Οι

 

εκκινητές

 

που
χρησιμοποιήθηκαν

 

αναγράφονται

 

πάνω

 

από

 

τις

 

φωτογραφίες

 

των

 

πηκτωμάτων. Η

 

αντίδραση

 

με

 

το
ζεύγος

 

των

 

εκκινητών

 

CL2/CL1 έδωσε

 

τα

 

ίδια

 

προϊόντα

 

με

 

του

 

CL2, γι’αυτό

 

ο

 

CL1 βρίσκεται

 

εντός
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Γ.

Σχήμα

 

9. A. Ανάλυση

 

κλώνων

 

YACs

 

της

 

βιβλιοθήκης

 

CEPH

 

με

 

ηλεκτροφόρηση
πεδίου-ώσης.

 

Η

 

διάρκεια

 

της

 

ηλεκτροφόρησης

 

ήταν

 

28 h

 

στους

 

14oC.

 

Ως

 

δείκτης

 

μοριακoύ

 

βάρους
χρησιμοποιήθηκε

 

το

 

DNA

 

του

 

στελέχους

 

S. Cerevisiae YNN295.

 

To βέλος

 

δείχνει

 

το

 

ύψος

 

της

 

ζώνης
που, σύμφωνα

 

με

 

το

 

διπλανό

 

αυτοραδιογράφημα, αντιστοιχεί

 

στο

 

YAC

 

675b9, καθώς

 

και

 

στο
μεγαλύτερο

 

τμήμα

 

του

 

624g4. 
B.

 

Ανάλυση

 

κατά

 

Southern

 

των

 

κλώνων

 

που

 

αναλύθηκαν

 

στο

 

πήκτωμα

 

του

 

διπλανού

 

σχήματος

 

Α. 
Ως

 

ανιχνευτής

 

χρησιμοποιήθηκε

 

το

 

Cot-1 DNA (Invitrogen) του

 

ανθρώπου.
Γ. Ηλεκτροφόρηση

 

πεδίου-ώσης

 

και

 

ανάλυση

 

κατά

 

Southern

 

του

 

κλώνου

 

854g6.
Η

 

ηλεκτροφόρηση

 

διήρκεσε

 

20 h

 

στους

 

13oC,

 

επομένως

 

τα

 

χρωμοσώματα

 

δεν

 

‘‘διένυσαν’’

 

τόσο
μεγάλη

 

απόσταση

 

στο

 

πήκτωμα, όσο

 

στην

 

ανάλυση

 

τoυ σχήματος Α. Επομένως, οι

 

ζώνες

 

του

 

δείκτη
μοριακού

 

βάρους

 

που

 

απεικονίζονται

 

στο

 

αυτοραδιογράφημα

 

του

 

σχήματος

 

Β, δεν

 

αντιστοιχούν

 

στα
ίδια

 

σημεία

 

του

 

σχήματος

 

Γ. Έτσι, το

 

μέγεθος

 

του

 

YAC

 

854g6

 

είναι

 

στην

 

πραγματικότητα

 

λίγο
μεγαλύτερο

 

από

 

τις

 

1125

 

kb.

 

Η

 

υβριδοποίηση

 

στην

 

περίπτωση

 

του

 

σχήματος

 

Γ

 

έγινε

 

με

 

το

 

τμήμα

 

της
γενωμικής

 

αλληλουχίας

 

του

 

γονιδίου

 

της

 

IL-3 που

 

βρίσκεται

 

μεταξύ

 

των

 

θέσεων

 

που

 

αναγνωρίζει

 

η

 

PstI. 



DNA K562
3.33 κύτταρα/ml
άκοπο NruI

DNA K562
1.33 κύτταρα/ml
άκοπο NruI 675B9

157E16
NotI

Σχήμα

 

11. Προσδιορισμός της απόστασης μεταξύ των γονιδίων IL-3 και

 

TCF-1. DNA της
κυτταρικής

 

σειράς

 

Κ562 σε

 

μορφή

 

plugs

 

με

 

δύο

 

διαφορετικές

 

συγκεντρώσεις, επωάστηκε

 

με

 

την
περιοριστική

 

ενδονουκλεάση

 

NruI. Κατόπιν

 

ηλεκτροφόρησης

 

πεδίου-ώσης

 

για

 

20

 

h στους

 

14oC, έγινε
ανάλυση

 

κατά

 

Southern. H

 

μεμβράνη

 

υβριδοποιήθηκε

 

αρχικά

 

με

 

ανιχνευτή

 

το

 

τμήμα

 

της

 

γενωμικής
αλληλουχίας

 

του

 

γονιδίου

 

της

 

IL-3

 

με

 

άκρα

 

PstI (Β) και

 

στη

 

συνέχεια

 

με

 

ανιχνευτή

 

την

 

αλληλουχία

 

του
γονιδίου

 

TCF-1 που

 

ενισχύθηκε

 

με

 

PCR με

 

τους

 

εκκινητές

 

TCF-1Fprobe/TCF-1Rdatabase

 

(Α). Το
περιοριστικό

 

τμήμα

 

που

 

περιλαμβάνει

 

το

 

γονίδιο

 

TCF-1 είναι

 

λίγο

 

μεγαλύτερο

 

από

 

εκείνο

 

που

 

περιέχει
το

 

γονίδιο

 

της

 

IL-3

 

(περίπου

 

945

 

kb). 

DNA K562
3.33 κύτταρα/ml
άκοπο NruI

DNA K562
1.33 κύτταρα/ml
άκοπο NruI

A B

565

365

825

1125

945

680

450

225

2200

285

610

750
785

1020

1600
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ός
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ς
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εγκ
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ος

~3.3

~6.5

Σχήμα

 

21B.

 

Ανάλυση

 

κατά

 

Northern του

 

γονιδίου

 

FLJ31950

 

του

 

κλώνου

 

P1 AC006077. 
Το

 

μετάγραφο

 

μήκους

 

1.4 kb κωδικοποιεί

 

την

 

υποθετική

 

πρωτεΐνη

 

FLJ22625, το

 

μετάγραφο

 

μήκους
3.3 kb την

 

υποθετική

 

πρωτεΐνη

 

FLJ31950, ενώ

 

στο

 

ήπαρ

 

και

 

στο

 

σκελετικό

 

μυ

 

εμφανίζεται

 

και

 

ένα

 

τρίτο
μετάγραφο

 

μήκους

 

1.7 και

 

6.5  kb

 

αντίστοιχα.

 

Human MTN Blot Η12-1 της

 

Clontech.

~1.7
~1.4

1.35

2.4

4.4

432

6 2 43 5

1 43 5

3

1 5

4 5

FLJ31950

DKFZp686L0872

FLJ22625

FLJ35106

Σχήμα

 

21A.

 

Γενωμική

 

οργάνωση

 

των

 

εναλλακτικών

 

μεταγράφων

 

του

 

γονιδίου

 

FLJ31950
του

 

κλώνου

 

P1 AC006077.

 

Η

 

αρίθμηση

 

αφορά

 

τα

 

εξώνια

 

που

 

συμμετέχουν

 

στην

 

κωδικοποίηση

 

των
πρωτεΐνικών

 

ισομορφών. Τα

 

εξώνια

 

που

 

έχουν

 

τo

 

ίδιο

 

νούμερο

 

κωδικοποιούν

 

όμοια

 

πεπτίδια. Τα

 

εξώνια
με

 

αριθμό

 

1 φαίνονται

 

διαφορετικού

 

μήκους

 

επειδή

 

προηγείται

 

η

 

5'

 

αμετάφραστη

 

περιοχή, όπως

 

ισχύει
και

 

για

 

το

 

εξώνιο

 

με

 

αριθμό

 

3 του

 

εναλλακτικού

 

μεταγράφου

 

FLJ35106. Τα

 

εξώνια

 

με

 

αριθμό

 

5
ακολουθούνται

 

από

 

την

 

3 '

 

αμετάφραστη

 

περιοχή. Σύμφωνα

 

με

 

το

 

πρόγραμμα

 

ORF Finder

 

τα

 

mRNAs 
FLJ31950,

 

FLJ22625, DKFZp686L0872

 

και

 

FLJ35106

 

κωδικοποιούν

 

υποθετικές

 

πρωτεΐνες

 

που
αποτελούνται

 

από

 

360, 343, 355

 

και

 

161 αμινοξικά

 

κατάλοιπα

 

αντίστοιχα.

kb

7.5

0.24

σπ
λή
να
ς

πα
χύ
έντ
ερ
ο

θύ
μο
ς

3 4 521

β

κλώνος

 

P1 AC006077

α



 
Πίνακας 10. Αποτελέσματα της ανάλυσης Northern του προϊόντος RACE του κλώνου Ρ1 AC004507, των γονιδίων C5orf14 και FLJ37562 του 

κλώνου Ρ1 AC006077 και του γονιδίου AJ492504 του ποντικού. 
 

mRNA AC004507 
3403Fpr/3403Rn 

C5orf14 FLJ37562 AJ492504 
 

Λευκοκύτταρα + (~ 1.8 kb) + (~ 1.4 kb) + + (~5.2 kb) 
Πνεύμονας + (~ 1.8 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb)   
Πλακούντας + (~ 1.8 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb) + (~4.4, 2.2 kb)  
Λεπτό έντερο + (~ 1.8, 1.3 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb)   

Ήπαρ + (~ 1.8, 1.3 kb) + (~ 1.4, 1.7, 3.3 kb) + (~4.4, 1.9 kb) + (~5.2, 1.7 kb) 
Νεφρός + (~ 1.8, 1.3 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb) + (~4.4 kb) + (~5.2 kb) 
Σπλήνας + (~ 1.8 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb)  + (~5.2 kb) 

Παχύ έντερο 
(όχι βλεννώδες επιθήλιο) 

+ (~ 1.8 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb)   

Σκελετικός μυς + (~ 1.8, 1.3, 2.4, 6.5 kb) + (~ 1.4, 3.3, 6.5 kb) + (~6.7, 4.4, 3.2, 1.2 kb)  
Καρδιά + (~ 1.8, 1.3, 2.4, 6.5 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb) + (~4.4, 3.2, 2.2, 1.6, 1.2 kb) + (~5.2 kb) 

Εγκέφαλος + (~ 1.8 kb) + (~ 3.3 kb)  + (~5.2 kb) 
Θύμος + (~ 1.8 kb) + (~ 1.4, 3.3 kb)   

Μυελός των οστών + + +  
Πάγκρεας  +   

Eπινεφρίδια + (~1.5 kb) + (~3.3 kb)   
Τραχεία  + (~3.3 kb)   

Λεμφαδένας  + (~1.35 kb)   
Νωτιαίος μυελός + (~5.1 kb) + (~1.4, 3.3 kb)   
Θυρεοειδής + (~8.2 kb) + (~1.4, 3.3, 8.2 kb)   
Στόμαχος + (~1.9 kb)    
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Κεφάλαιο 1 
 
Κατασκευή του φυσικού χάρτη της περιοχής μεταξύ των γονιδίων της 
ιντερλευκίνης-3 και του ειδικού μεταγραφικού παράγοντα των                            
Τ-λεμφοκυττάρων (TCF-1)    
 

Ως αρχικός στόχος της παρούσας διατριβής τέθηκε η κατασκευή του φυσικού 
χάρτη της υποπεριοχής της ζώνης 5q23-31 που βρίσκεται μεταξύ των γονιδίων       
IL-3/GM-CSF και TCF-1. Η μελέτη αυτής της υποπεριοχής υπαγορεύτηκε από την 
ύπαρξη ενός πληροφοριακού ασθενούς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, που 
εξελισσόταν σε λευχαιμικό μετασχηματισμό και εμφάνιζε έλλειψη του ενός 
αλληλόμορφου γονιδίου του GM-CSF και μία αναδιάταξη της περιοχής πλησίον του 
άλλου αλληλόμορφου στο DNA του μυελού των οστών (Li Y.S. et al., 1991-Σχήμα 
1). Tο πλησιέστερο προς το GM-CSF γονίδιο της ιντερλευκίνης-3, παρουσιάστηκε 
άθικτο και βρίσκεται κεντρομερικά.  

Κατά την έναρξη της μελέτης αυτής της περιοχής, το δυνητικά πλησιέστερο 
γνωστό γονίδιο προς την κατεύθυνση του τελομερούς ήταν εκείνο του TCF-1. Η 
εκπόνηση της διατριβής για το Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης οδήγησε στη 
χαρτογράφηση των γνωστών γονιδίων της IL-5, IL-13 στους ήδη υπάρχοντες 
κλώνους YACs που ήταν θετικοί για τα γονίδια IL-3/GM-CSF. Αυτά τα γονίδια είχαν 
χαρτογραφηθεί κεντρομερικά των IL-3/GM-CSF (Bashirova A.A. et al., 1998). Κατά 
συνέπεια κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός contig κλώνων YACs που να 
συνδέει τα γονίδια IL-3/GM-CSF και TCF-1, έτσι ώστε να καλυφθεί και η περιοχή 
που βρίσκεται τελομερικά των IL-3/GM-CSF. Με εκτεταμένη μοριακή σάρωση των 
βιβλιοθηκών YACs των CEPH και ICI με PCR και χαρτογράφηση γνωστών γονιδίων 
και STSs της περιοχής, κατασκευάστηκε contig που αποδείκνυε ότι το γονίδιο της   
IL-3 και του παρακείμενου GM-CSF συνδέονται φυσικά με το γονίδιο του TCF-1.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα του 
Προγράμματος του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, τα γονίδια της IL-5, IL-13 
περιέχονται στην περιοχή μεταξύ των γονιδίων IL-3/GM-CSF και TCF-1. Ακόμα, στο 
ίδιο διάστημα περιλαμβάνεται το γονίδιο του παράγοντα που ρυθμίζει τα γονίδια των 
ιντερφερονών 1 (IRF1) και εμφανίζεται εξαλειμμένο σε ημι- ή ομοζυγωτία σε 
ασθενείς με λευχαιμία ή μυελοδυσπλασία (Willman C.L. et al., 1993) (Σχήμα 1). 
 
Α. Μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης CEPH με εφαρμογή της PCR 
 

Καθώς είχαν ήδη απομονωθεί κλώνοι CEPH YACs θετικοί για τα γονίδια IL-
3 και GM-CSF, αρχικά εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR προκειμένου να ανιχνευθούν 
κλώνοι που περιλαμβάνουν το γονίδιο TCF-1. Η αλληλουχία των εκκινητών που 
χρησιμοποιήθηκαν παρατίθεται στον πίνακα 2. 

Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR σε 24 πρωτογενείς (primary) pools YAC 
DNA είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση τριών θετικών για το γονίδιο TCF-1 pools, 
των: 1, 6, 23. Τα προϊόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 
2%. 

Τα αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης των δευτερογενών (secondary) 
pools YAC DNA που συνιστούν τις θετικές πρωτογενείς pools παρατίθενται στον 
πίνακα 3. Έτσι, από την πρωτογενή pool 1, θετική ήταν η δευτερογενής 624, από την 
πρωτογενή pool 6, θετική ήταν η 698, ενώ από την πρωτογενή pool 23, θετική ήταν  η 
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Πίνακας 2. Εκκινητές σχεδιασμένοι με βάση την αλληλουχία των STSs και των   
                   γονιδίων που χαρτογραφήθηκαν στους κλώνους YACs και PACs με PCR. 
 

 
 

Όνομα εκκινητή 
 

 
 

Αλληλουχία εκκινητή 

Θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 

κατά την 
αντίδραση (οC) 

 
Μήκος 

προϊόντος 
(bp) 

TCF-1F TTCCTAGGAGGAAAAAGAAATGC 
TCF-1R AGGCTGAGAGCAGTGGAGAG 

 
55 

 
216 

TCF-1Forward α CCGCCTTCAGGAGACAGAATTG 
TCF-1Reverse α CTGAAGGCTGTCTGCTCTTGAG 

 
57 

 
210 

bac5177SF TAGCCCCACAACCTTCATCTT 
bac5177SR CCAACCACAGCTGCCATATT 

 
57 

 
164 

bac5060SF ATCGCCATCCCTCAAAGC 
bac5060SR AATGCCTCCTCAATTTCAGCTA 

 
55 

 
177 

5322SF CATGCTGAGTGTGAATGTGATG 
5322SR CTGGCTTCTAGCAAGTCTGT 

 
57 

 
103 

5342TF CTCGTGGTGCAGAATCTACACAG 
5342TR CTGCAACCCCTGCTCC 

 
57 

 
101 

5157S-1F TGAATCCACAAATGTGGAACTCA 
5157S-1R CTCTAGACTTTTCTACCATGCG 

 
55 

 
168 

5250SF GAGATTTCAGGCATTTTAGCAAT 
5250SR GCTGAGTGAGCAGCACCA 

 
53 

 
251 

5307SF ACTCACACATCTCCAGGGAGAA 
5307SR GAGCACTCAGGGTGACCAT 

 
57 

 
176 

5328SF GCCTGGTAGACAGGCATCTCA 
5328R CTGGAGGCTCTGGAGGTGA 

 
58 

 
138 

IL-31
α CATGAGCCGCCTGCCCGTCC 

IL-32
α CATCAGAATGTCTTGGTCTTC 

 
58 

 
302 

IL-3F AAAAACAGCAGAACTTCTGAAACC 
IL-3R AGGAACAGTTTAAAACTCGAGG 

 
52 

 
325 

GM-CSF: GM-F α CTGTGCAACCCAGATTATCACC 
GM-NEWR α GAACACTGGACAAGTAGAAGCA 

 
58 

 
427 

IL-5F GGTTTGTTGCAGCCAAAGAT 
IL-5R TTTACCAAATTCTTAACCATTTCAT 

 
55 

 
300 

IL-13F TTAAATGAGTGTGTTTGTCACCG 
IL-13R CTCCCCCAGTGTTCAAGGTA 

 
55 

 
342 

D5S1984F CCAGCCCGCTTAGTGT 
D5S1984R TAGGAGGCTTCCCACATCT 

 
55 

 
223 

RIL: OLIGO 1β CTACCATCCCGAGTGCTTCATGTG 
OLIGO 2 β ACGAGTTCCACCTTGGCATTGGG 

 
52 

 
173 

T77830/RAD50: 
stSG9180F α 

 
TGAGAGGGAATGACTGATCTGGA 

stSG9180R α CAGGTAAGCCTCAGCAAGATGC 

 
55 

 
188 

5185SF  CCATAAAATTCATGTAAAGTAAAGCG 
5185SR TACTGAGTGAGAAGGAGCCAGAC 

 
58 

 
250 

 
α Εκκινητές σχεδιασμένοι στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (Ν.Π.Ανάγνου).  
β Εκκινητές σχεδιασμένοι στο Εργαστήριο του Dr. Schäfer. 
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δευτερογενής 969 και μικρή ποσότητα προϊόντος έδωσε και η 970. Προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ότι οι δευτερογενείς pools είναι θετικές για το γονίδιο TCF-1, 
εφαρμόστηκε η ίδια αντίδραση με εκμαγείο το υπόλειμμα (<1 μl) των δειγμάτων της 
προηγούμενης αντίδρασης για τις pools 969 και 970. Οι συνθήκες των αντιδράσεων 
PCR για τη μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης CEPH αναφέρονται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο των μεθόδων. Εμφανίστηκε έντονη ζώνη από την ενίσχυση και των δύο 
pools. 

Κάθε δευτερογενής pool αντιπροσωπεύει το DNA από 96 κλώνους YACs που 
βρίσκονται σε ένα αρχικό τρυβλίο (microtitre plate). Οι κλώνοι βρίσκονται 
διαταγμένοι στο αρχικό τρυβλίο σε 8 σειρές (A-H) και 12 στήλες (1-12). 
Δημιουργήθηκαν 8 pools κυττάρων που η κάθε μία περιλάμβανε αντιπροσωπευτική 
ποσότητα από όλες τις αποικίες σακχαρομύκητα μίας σειράς και 12 pools κυττάρων 
που η κάθε μία περιλάμβανε αντίστοιχη ποσότητα από όλες τις αποικίες μίας στήλης 
της microtitre plate. Τα κύτταρα από τις αποικίες κάθε σειράς ή κάθε στήλης 
εναιωρήθηκαν σε 200 μl δισαπεσταγμένου νερού και 4 μl χρησιμοποιήθηκαν ως 
μήτρα στην αντίδραση PCR. Η σύσταση του μείγματος σε όλες τις αντιδράσεις PCR 
για τη μοριακή σάρωση των microtitre plates ήταν η ίδια με αυτή που περιγράφεται 
στο κεφάλαιο της μοριακής σάρωσης της βιβλιοθήκης CEPH στις μεθόδους. Η 
μοριακή σάρωση της microtitre plate 969 έγινε σε θερμοκρασία υβριδοποίησης 59oC 
και έδωσαν προϊόν οι pools των σειρών G, H, η pool της στήλης 11, ενώ μικρή 
ποσότητα προϊόντος έδωσε η pool 4. Για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, 
ακολούθησε επανάληψη του screening των pools και επιπλέον εφαρμογή της 
αντίδρασης στα κύτταρα των πιθανών θετικών κλώνων 969g4, 969g11, 969h4, 
969h11. Προκειμένου να είναι λιγότερο αυστηρές οι συνθήκες του πειράματος, η 
θερμοκρασία υβριδοποίησης μειώθηκε στους 58oC. Τα αποτελέσματα της σάρωσης 
ήταν ακριβώς ίδια με της προηγούμενης δοκιμασίας και επιπλέον εμφανίστηκαν 
θετικοί οι κλώνοι 969g11 και 969h4. Τα κύτταρα των κλώνων 969g11 και 969h4 
απλώθηκαν σε τρυβλία. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θετικοί για το γονίδιο TCF-1 με την 
εφαρμογή της αντίδρασης PCR σε μία μεγάλη αποικία από τον κάθε κλώνο σε 
θερμοκρασία υβριδοποίησης 57oC. 

Τα πειράματα PCR screening της microtitre plate 698 έγιναν σε θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 58, 59oC, όμως έδιναν πολύ ασαφή αποτελέσματα, αφού είτε 
εμφανιζόταν προϊόν από όλες τις pools, είτε τα προϊόντα δεν φαίνονταν έντονα. Για 
να αυξηθεί η ποσότητα του προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν 5 μl από κάθε pool. Στη 
συνέχεια αυξήθηκε ο όγκος της αντίδρασης σε 30 μl και η ποσότητα της Taq 
πολυμεράσης (1.3 U). Επιπλέον, η ελάττωση της θερμοκρασίας υβριδοποίησης στους 
56oC δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα. Η αντίδραση εφαρμόστηκε σε κύτταρα όλων 
των κλώνων των στηλών  6-8, 1-5, 9 σε θερμοκρασία 56oC, σε τελικό όγκο 25 μl. 
Μόνο ο κλώνος 698d8 έδωσε πολύ μικρή ποσότητα προϊόντος.   

Στις αντιδράσεις για την επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων για τους 
κλώνους 624g4, 969g11, 698d8, ο τελικός όγκος αυξήθηκε σε 50 μl και 
χρησιμοποιήθηκαν 1-10 μl plug ή μία ολόκληρη αποικία ή 1-6 μl DNA που 
απομονώθηκε από plug. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 59oC. 

Τα πειράματα PCR screening της microtitre plate 970 έγιναν σε θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 59oC και παρουσίασαν παρόμοια προβλήματα με εκείνα της microtitre 
plate 698. Για να αντιμετωπιστούν, τροποποιήθηκαν οι συνθήκες όπως 
προηγουμένως, αλλά και με επιπλέον συνδυασμούς του τελικού όγκου της 
αντίδρασης και των pools. Τελικά η αντίδραση εφαρμόστηκε σε όλους τους κλώνους 
ξεχωριστά και μόνο ο 970d4 έδωσε ελάχιστη ποσότητα προϊόντος. Η επανάληψη της 
ίδιας αντίδρασης με μήτρα δύο διαφορετικές αραιώσεις 1/100 αυτού του προϊόντος 
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είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της αντίδρασης στο υπόλειμμα του 
προϊόντος του κλώνου 970d4 μετά τη μοριακή σάρωση έδωσε την αναμενόμενη 
ζώνη, όχι όμως και το υπόλειμμα του προϊόντος από την pool 970. Οι δοκιμασίες που 
ακολούθησαν είτε σε διαφορετικές ποσότητες κυττάρων, είτε σε αραιώσεις 
προηγούμενων αντιδράσεων σε κύτταρα 970d4 ή στην pool 970 ή ακόμα και σε 1 μl 
αναραίωτου προϊόντος, δεν έδωσαν προϊόν. Oύτε και η ελάττωση της θερμοκρασίας 
υβριδοποίησης στους 56oC άλλαξε το αποτέλεσμα. Από την εφαρμογή της 
αντίδρασης με το δεύτερο ζευγάρι εκκινητών σχηματίστηκε μικρή ποσότητα 
προϊόντος. Ακολούθησε η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με εκκινητές από την 
αλληλουχία των STSs της περιοχής: 5328S, 5307S, 5342Τ, 5322S, bac5177S (βλέπε 
παρακάτω). Από τις παραπάνω αντιδράσεις είτε δεν προέκυψε προϊόν, είτε προέκυψε 
σε ελάχιστη ποσότητα. Η μελέτη του κλώνου 970d4 εγκαταλήφθηκε, γιατί εκτός του 
ότι δεν έδωσε ξεκάθαρα αποτελέσματα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του 
Lawrence Berkeley National Laboratory (http://www-hgc.lbl.gov), ήταν χιμαιρικός. 
 Ακολούθησε μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης προκειμένου να ανιχνευθούν 
κλώνοι που περιλαμβάνουν κάποιες από τις STSs που είχαν χαρτογραφηθεί ανάμεσα 
στα γονίδια IL-3 και TCF-1, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων LBNL. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές της βάσης δεδομένων (Πίνακας 2). 
 Αρχικά η μοριακή σάρωση εφαρμόστηκε με εκκινητές από την αλληλουχία 
της STS bac5177S. Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, ακολούθησε 
μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης για την αλληλουχία bac5060S που σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων του LBNL βρίσκεται κοντά στην bac5177S. Όπως φαίνεται στον 
πίνακα 3, παρόλο που η πρωτογενής pool 10 εμφανίστηκε θετική και για τις δύο 
STSs, καμία δευτερογενής pool δεν έδωσε έντονη ζώνη και για τις δύο STSs. Με 
βάση τα σημερινά δεδομένα της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος, η 
bac5060S βρίσκεται κεντρομερικά του γονιδίου της IL-3 και επομένως σε μεγάλη 
απόσταση από την bac5177S. 

Η μοριακή σάρωση με εκκινητές από την αλληλουχία της STS 5322S έδωσε 
έντονο προϊόν από την ενίσχυση της δευτερογενούς pool 969, που αντιστοιχεί στην 
πρωτογενή pool 23. Θετικές εμφανίστηκαν ακόμη οι πρωτογενείς pools 1, 19, 22, ενώ 
λιγότερη ποσότητα προϊόντος έδωσε η 21. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν 
από τη μοριακή σάρωση για την αλληλουχία 5342Τ, που έχει χαρτογραφηθεί κοντά 
στην 5322S (κλώνος AC005195). Δεν κρίθηκε απαραίτητο να συνεχιστεί η 
διαδικασία με τη σάρωση των αντίστοιχων microtitre plates, επειδή οι κλώνοι YACs 
που είχαν ήδη απομονωθεί, αποδείχθηκαν θετικοί για τις παραπάνω STSs (βλέπε 
επόμενο υποκεφάλαιο Β). 
                 
Β. Κατασκευή contig κλώνων YACs της βιβλιοθήκης CEPH που περιλαμβάνει  
     την περιοχή μεταξύ των γονιδίων IL-3 και TCF-1 
 
 Προκειμένου να διατάξουμε τους κλώνους YACs της βιβλιοθήκης CEPH σε 
contig, επιλέξαμε τις εξής οκτώ STSs: 5157S-1, 5250S, bac5060S, bac5177S, 5322S, 
5342T, 5307S και 5328S που διατίθεντο από τη βάση δεδομένων του Lawrence 
Berkeley National Laboratory, στην οποία ήταν χαρτογραφημένες μεταξύ των 
γονιδίων IL-3 και TCF-1. Η εφαρμογή της PCR για την χαρτογράφηση των 
παραπάνω STSs στους ήδη απομονωμένους κλώνους YACs CEPH, οδήγησε στην 
κατασκευή του πρώτου πλήρους contig κλώνων YACs που περιλαμβάνει αυτή την 
περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές της Βάσης Δεδομένων του LBNL Human 
Genome Center (Πίνακας 2). Eπιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές σχεδιασμένοι 
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στο εργαστήριο για τη χαρτογράφηση των γνωστών γονιδίων της περιοχής: IL-3,         
GM-CSF, RIL, IL-5, IL-13, TCF-1.  

Με την πρόοδο του Προγράμματος αποκωδικοποίησης του Γονιδιώματος του 
Ανθρώπου, τα γονίδια της IL-5, IL-13 και η STS D5S1984 χαρτογραφήθηκαν τελικά 
τελομερικά της IL-3, οι STSs 5157S-1, 5250S, bac5060S κατόπιν ανάλυσης με το 
πρόγραμμα BLAST αποδίδονται σε γενωμικούς κλώνους που έχουν χαρτογραφηθεί 
κεντρομερικά της IL-3, ενώ οι 5307S και 5328S τοποθετούνται τελομερικά του     
TCF-1. Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αυτά δεδομένα προκύπτει το contig 
κλώνων YACs του σχήματος 5. Η χαρτογράφηση στους γενωμικούς κλώνους 
γονιδίων και δυνητικών εξωνίων (προγράμματος ΝΙΧ) για τα οποία δεν παρατίθεται η 
αλληλουχία των αντίστοιχων εκκινητών, έγινε από την επιστημονική συνεργάτιδα Α. 
Ρούσσου.  

Οι κλώνοι YACs CEPH καθώς και ο 14D-G10 της βιβλιοθήκης YACs ICI 
(βλέπε υποκεφάλαιο Ε) απεικονίζονται σαν να έχουν απολέσει κάποιο τμήμα. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χαρτογράφησης με πειράματα FISH 
(Kamakari S. et al., 2005), τα γονίδια AJ427339 και IL-3 απέχουν από το AJ437658 
περίπου 4.5-5 και 2.5-3 Mb αντίστοιχα, αλλά με βάση το μέγεθος των κλώνων YACs 
που προσδιορίστηκε με ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης (βλέπε υποκεφάλαια Δ, ΣΤ), οι 
κλώνοι περιλαμβάνουν ενθέματα μήκους μικρότερου των 2 Mb. Κατά συνέπεια, είναι 
πιθανό ότι τα τμήματα που παρίστανται με διακεκομμένες γραμμές δεν 
περιλαμβάνονται στους κλώνους, δηλαδή κάποια από τα αποτελέσματα είναι ψευδώς 
θετικά.      

Oι συγκεντρώσεις των συστατικών στις αντιδράσεις PCR ήταν οι ίδιες με των 
αντιδράσεων που εφαρμόστηκαν για τη μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης CEPH. Ο 
τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 10 μl και ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε εναιώρημα 
μισής αποικίας σακχαρομύκητα ή 3, 5 μl plug. Άλλοτε ο τελικός όγκος ήταν 20 ή 25 
μl και για την ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε το εναιώρημα μίας ολόκληρης αποικίας ή 
10 μl plug. Σε άλλες περιπτώσεις ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 50 μl και η 
ενίσχυση έγινε με ολόκληρη αποικία ή 10, 15 μl plug, χρησιμοποιώντας 25 pmoles 
από κάθε εκκινητή. Η αύξηση της συγκέντρωσης του MgCl2 σε 2 mM στην 
αντίδραση για GM-CSF έδωσε καλύτερο προϊόν. Για την αντίδραση ενίσχυσης του 
γονιδίου TCF-1 με το ζεύγος εκκινητών TCF-1 Forward/Reverse χρησιμοποιήθηκαν 
2 mM MgCl2, 250 μΜ dNTPs και 1.3 U πολυμεράσης Taq.    
  
Γ. Alu-PCR fingerprinting 

 
Προκειμένου να πιστοποιηθεί η αλληλοεπικάλυψη των κλώνων YACs CEPH 

του contig, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με ορισμένους εκκινητές σχεδιασμένους 
με βάση αλληλουχίες Alu που είναι ειδικές για τον άνθρωπο. Το πρότυπο των 
προϊόντων της Alu-PCR είναι μοναδικό για κάθε κλώνο YAC και η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ο σχετικός προσανατολισμός και η έκταση της 
αλληλοεπικάλυψης μεταξύ κλώνων για τους οποίους είναι ήδη γνωστή η γενωμική 
περιοχή από την οποία προέρχονται. 

Συνήθως οι αλληλοεπικαλύψεις είναι φανερές, γιατί τα 
αλληλοεπικαλυπτόμενα YACs δίνουν κοινά προϊόντα του ίδιου μήκους. Ωστόσο, 
είναι χρήσιμο να καταγράφονται τα δεδομένα για τις ζώνες που περιέχουν οι κλώνοι 
του contig με βάση το πρότυπο των ζωνών που δίνει η ηλεκτροφόρηση των 
προϊόντων της Alu-PCR και να τοποθετούνται σε ένα πίνακα, π.χ. με τα ονόματα των 
YACs αριστερά και τα προϊόντα κατά σειρά μεγέθους στην κορυφή. Στη συνέχεια οι 
“δείκτες” των προϊόντων Alu-PCR μπορούν να μετακινηθούν κατά μήκος του πίνακα,  
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ώστε να βρεθούν οι θέσεις που ελαχιστοποιούν τα κενά στα YACs και να φανούν 
ξεκάθαρα εκείνα τα YACs που έχουν κοινά προϊόντα.               

Ο τελικός όγκος των αντιδράσεων Alu-PCR ήταν 100 μl και οι συγκεντρώσεις 
των συστατικών ήταν 250 μΜ dNTPs, 1.5 mM MgCl2, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 25 
pmoles εκκινητή και 2.5 U Taq πολυμεράσης (Promega). Το πρόγραμμα των 
αντιδράσεων ήταν: 96oC για 6 min, 90oC για προσθήκη ενζύμου, 35 κύκλοι: 94oC για 
1 min, 37oC για 30 sec, 72oC για 6 min και ένα τελικό στάδιο επέκτασης στους 72oC 
για 10 min. Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκαν 3 ή 5 μl plug ή 10 μl εναιωρήματος 
αποικίας κυττάρων (μισή αποικία). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 
κάτωθι:  
CL2: ACTGCACTCCAGCCTGGG 
AluS: GAGGTTGCAGTGAGCCGAGAT 
AluJ: GAGGCTGCAGTGAGCCGTGAT 
CL1: AGGGTTTCACGACCCTAATGTCC (δεν λειτούργησε).  

Τα προϊόντα των αντιδράσεων με κάθε εκκινητή ξεχωριστά ή με συνδυασμό 
δύο εκκινητών, όπως αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση, εμφανίζονται στo σχήμα 6, 
ενώ στο σχήμα 7 παρουσιάζονται με τη μορφή ιδεογράμματος, όπου φαίνεται πιο 
καθαρά η αλληλοεπικάλυψη των κλώνων. Κατόπιν λεπτομερειακής καταγραφής των 
δεδομένων για τις ζώνες και της επεξεργασίας τους όπως περιγράφεται παραπάνω, 
προέκυψε η διάταξη των αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων YACs, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 8. Καθώς ο αριθμός των ζωνών που προέκυψαν από τις έξι διαφορετικές 
αντιδράσεις ήταν πολύ μεγάλος, οι κοινές ζώνες μικρής έντασης δεν 
συμπεριλήφθηκαν στη διάταξη.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι όπως προέκυψε με βάση την ανάλυση Alu-PCR 
fingerprinting, οι κλώνοι 854g6 και 675b9 φαίνεται ότι αλληλοεπικαλύπτονται σε 
πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των STSs 
και των γνωστών γονιδίων της περιοχής στους κλώνους (Σχήμα 5). Η διαφορά αυτή 
μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες των 
πηκτωμάτων, ο κλώνος 854g6 δεν ενισχύθηκε έντονα στις περισσότερες περιπτώσεις 
αντιδράσεων Alu-PCR. Τα κοινά προϊόντα Alu-PCR μεταξύ του κλώνου 854g6 και 
των 624g4, 969h4, 969g11 δεν ελήφθησαν υπ’ όψη για τη διάταξη των κλώνων, γιατί 
ήταν ελάχιστα και είτε σχηματίστηκαν σε μικρή ποσότητα, είτε η ύπαρξή τους δεν 
ήταν συμβατή με τα υπόλοιπα δεδομένα. Ωστόσο, η χαρτογράφηση των STSs, έδειξε 
πιο ξεκάθαρα την αλληλοεπικάλυψη αυτών των τεσσάρων YACs.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο της ανάλυσης Alu-PCR fingerprinting, 
όσο και της χαρτογράφησης των STSs, ο κλώνος 698d8 αλληλοεπικαλύπτεται με 
τους άλλους πέντε, όμως φαίνεται ότι έχει απολέσει δύο ενδιάμεσα τμήματά του. Αν 
ωστόσο δεν ισχύει αυτό, τότε κάποια από τα κοινά προϊόντα Alu-PCR του 698d8 και 
των 854g6, 969h4, 969g11, αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ζώνες με το ίδιο μήκος. 
Δυστυχώς, δεν στάθηκε εφικτή η ανάλυση του κλώνου 698d8 με την ηλεκτροφόρηση 
πεδίου-ώσης και επομένως δεν λάβαμε στοιχεία για τη δομή του (βλέπε παρακάτω). 
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Σχήμα 6: Ανάλυση των κλώνων YACs της βιβλιοθήκης CEPH με την 

εφαρμογή της αντίδρασης Alu-PCR. Τα προϊόντα αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 
2%. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν αναγράφονται  πάνω από τις φωτογραφίες 
των πηκτωμάτων. Η αντίδραση με το ζεύγος των εκκινητών CL2/CL1 έδωσε τα ίδια 
προϊόντα με του CL2, γι’αυτό ο CL1 βρίσκεται εντός παρενθέσεως. H αρίθμηση των 
ζωνών είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα ιδεογράμματα του 
Σχήματος 7. Ως δείκτης των μεγεθών μοριακού βάρους χρησιμοποιήθηκε ο Mid 
Range II 1.0 – 14.1 kb της Biorad.   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 84

Δ. Ανάλυση των κλώνων YACs CEPH του contig με ηλεκτροφόρηση  
     πεδίου-ώσης  
 
 Ο κλώνος 624g4 έδωσε δύο τμήματα, το άθροισμα των οποίων ήταν περίπου 
910 kb (Σχήμα 9). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πειραμάτων FISH του 
Εργαστηρίου του Δρ. Γ. Ραγκούση, ο κλώνος 624g4 δίνει σήμα μόνο στο 
χρωμοσωμικό βραχίονα 5q, συνεπώς επιβεβαιώθηκε ότι περιλαμβάνει τμήμα του 
μακρού βραχίονα του χρωμοσώματος 5. Ο κλώνος 675b9 εμφανίστηκε ως μία ζώνη 
μήκους περίπου 500 kb, ενώ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του NCBI, το μήκος 
του είναι 1010 kb.  
 O κλώνος 698d8 δεν έδωσε ζώνη, ενώ υπήρχε “σήμα” στο πηγάδι, μετά την 
υβριδοποίηση με το DNA του ανθρώπου. Ακολούθησε πέψη με το ένζυμο NotI, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση του DNA μέσα στο πήκτωμα. Ένα δείγμα 
επωάστηκε για 5 h σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται στις μεθόδους και 
ένα δείγμα επωάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με το πρωτόκολλο για 
Vectorette. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε “σήμα” από κάποιο τμήμα περιορισμού.  
 O κλώνος 854g6 εμφανίστηκε ως μία ζώνη μήκους λίγο μεγαλύτερου των 
1125 kb, ενώ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του NCBI το μήκος του είναι 1330 kb. 
 Ο κλώνος 969h4 έδωσε πολλά τμήματα, από τα οποία το μεγαλύτερο είχε 
μήκος περίπου 610 kb. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων, αυτός ο κλώνος έχει μήκος 
1430 kb.  
 Ο κλώνος 969g11 έδωσε δύο διαφορετικά πρότυπα πολλών τμημάτων. Η 
μεγαλύτερη ζώνη εμφανίστηκε μόνο στο δείγμα του ενός προτύπου και είχε μήκος 
περίπου 1125 kb, ενώ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων το μήκος του κλώνου είναι 
1490 kb. Πιθανόν ο κλώνος υπέστη δύο διαφορετικές αναδιατάξεις κατά τον 
πολλαπλασιασμό του, με αποτέλεσμα να απαλειφούν τμήματα διαφορετικού μήκους.    

 
Ε. Μοριακή σάρωση των βιβλιοθηκών RPCI1 και ICI με εφαρμογή της PCR 

 
Όπως έδειξε η ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης, οι κλώνοι YACs της 

βιβλιοθήκης CEPH δεν ήταν ακέραιοι, οπότε κρίθηκε σκόπιμη η συμπλήρωση του 
contig με κλώνους μικρότερου μήκους από τις βιβλιοθήκες RPCI1 και ICI.    

Η βιβλιοθήκη RPCI1 περιλαμβάνει κλώνους PACs σε pools διαφορετικών 
επιπέδων πολυπλοκότητας που παρέχονται ως ζωντανά κύτταρα. Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει: 

Α) 21 πρωτογενείς pools (A-U) που αποτελούνται από κύτταρα, προερχόμενα 
από 15 πιάτα microtitre με 384 κλώνους το καθένα 

Β) τρυβλία microtitre που περιέχουν pools κυττάρων από κάθε ένα από τα 15 
τρυβλία που αντιστοιχούν σε μία πρωτογενή pool 

Γ) τρυβλία microtitre (1-321) με 384 κλώνους το καθένα. Οι κλώνοι είναι 
διαταγμένοι σε 16 σειρές (A-Ρ) και σε 24 στήλες (1-24). Προκειμένου να γίνει η 
μοριακή σάρωση των τρυβλίων αυτών, δημιουργήθηκαν 16 pools με τους κλώνους 
κάθε μίας σειράς και 24 pools με τους κλώνους κάθε μίας στήλης.  Έτσι π.χ. για το 
γονίδιο της IL-3 θετική προέκυψε η πρωτογενής pool K και η δευτερογενής 157. Από 
τις pools που δημιουργήθηκαν από το τρυβλίο microtitre 157, θετική ήταν η pool της 
σειράς Ε και η pool της στήλης 16. Κατά συνέπεια ο θετικός κλώνος ήταν ο 157Ε16. 
Κύτταρα του κλώνου αυτού απλώθηκαν σε τρυβλία. Μία μικρή αποικία εναιωρήθηκε 
σε 20 μl διαλύματος ΤΕ και 3 μl χρησιμοποιήθηκαν σε αντίδραση PCR, οπότε 
επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης της βιβλιοθήκης RPCI1 
 με την PCR. 

 
Γονίδιο ή STS Θετικές πρωτογενείς pools 

GM-CSF K, O, P, Q 
IL-3 K, O, P, Q, U 

5157S-1 I, L, P, D, E 
5250S K 

bac5060S U, S, L 
bac5177S E 

5322S S, R, K, A, T, U, O, Q, B, C, I, P 
5342T A, K, O 
5328S E, J 
TCF-1 O, K, J 

 
 
 

Γονίδιο ή 
STS 

Θετική 
πρωτογενής 

pool 

Αντίστοιχες 
δευτερογενείς 

pools 
 

Θετικές  
αντίστοιχες  
δευτερογενείς 

pools 

 
Θετικός  
κλώνος 

Θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 

κατά την  
αντίδραση (oC) 

IL-3 K 151-165 157 157Ε16 55  
GM-CSF K 157 157  59 
5157S-1 E 61-75 61  60 

160 160H11 5250S K 151-165 
159, 161  

57  

316 316P4 bac5060S U 308-318 
317  

59 

bac5177S E 61-75 65  59 
5322S K 151-165 156, 157  59 
5342T K 151-165 156  57 
5328S E 65,66 65  60 
TCF-1 K 151-165 163  59 

 
Η βιβλιοθήκη ICI περιλαμβάνει 40 πρωτογενείς pools που αποτελούνται από 

DNA μέσα σε αγαρόζη. Κάθε μία περιέχει το DNA των κλώνων 9 τρυβλίων (Α-Ι). Οι 
θετικοί κλώνοι  μπορούν να αναγνωριστούν κατ’ ευθείαν από τις δευτερογενείς pools. 
Οι δευτερογενείς pools περιέχουν είτε το DNA των κλώνων από όλα τα τρυβλία που 
περιέχονται στην αντίστοιχη πρωτογενή pool, είτε το DNA των κλώνων από όλες τις 
αντίστοιχες σειρές όλων των τρυβλίων που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη 
πρωτογενή pool (8 “υπερσειρές” [1-8]), είτε από όλες τις αντίστοιχες στήλες από όλα 
τα τρυβλία που περιέχονται στην αντίστοιχη πρωτογενή pool (12 “υπερστήλες” [9-
20]). Έτσι η σειρά Α από κάθε ένα από τα 9 τρυβλία βρίσκεται στο σωλήνα 1, η 
σειρά Β στο σωλήνα 2 κ.ο.κ. μέχρι το 8. Οι κλώνοι της στήλης 1 από κάθε ένα από τα 
9 τρυβλία συλλέγονται στο σωλήνα 9, οι κλώνοι της στήλης 2 συλλέγονται στο 
σωλήνα 10 κ.τ.λ. μέχρι το 20. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζεται τόσο το τρυβλίο που 
περιλαμβάνει το θετικό κλώνο, όσο και οι συντεταγμένες του. Έτσι, π.χ. η 
πρωτογενής μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης για την STS 5157S-1 είχε ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό προϊόντος από τις pools 14, 16, 25. Λιγότερο προϊόν 
έδωσαν οι 7, 40. Aπό τις δευτερογενείς pools που περιέχουν το DNA από όλους τους 
κλώνους κάθε τρυβλίου που αντιστοιχεί στην πρωτογενή pool 14, θετική ήταν η 14B. 
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Από τις δευτερογενείς pools που περιέχουν το DNA από όλες τις αντίστοιχες σειρές 
όλων των τρυβλίων της πρωτογενούς pool 14, θετική ήταν η 14-1. Από τις 
δευτερογενείς pools των στηλών θετική ήταν η 14-14 (Σχήμα 10Β). Επομένως ο 
θετικός κλώνος είναι ο 14Β-Α6, όπως επιβεβαιώθηκε με εφαρμογή της PCR σε 3 μl 
plug σε θερμοκρασία υβριδοποίησης 55oC.  

Δεδομένου ότι η STS 5157S-1 είχε χαρτογραφηθεί κοντά στο γονίδιο της IL-3 
σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του LBNL, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με 
εκκινητές από το γονίδιο της ιντερλευκίνης-3 στις πρωτογενείς pools: 7, 14, 16, 25, 
28, 29, 37, 40 που είχαν δώσει έστω και ελάχιστη ενίσχυση με τους εκκινητές της 
5157S-1. Θετικές ήταν οι 14, 16, 37, 40, ενώ πολύ λιγότερο προϊόν έδωσε και η 7. 
Μετά από σάρωση των δευτερογενών pools που αντιστοιχούν στην πρωτογενή pool 
14, προέκυψε ότι ο θετικός κλώνος είναι ο 14D-G10. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης 
ήταν 55oC. 

Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση των 
εξής θετικών για την STS bac5060S πρωτογενών pools: 11, 15, 36, 40. Λιγότερο 
προϊόν έδωσε η 7. Για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης για 
την STS 5250S, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με τους εκκινητές από την 
αλληλουχία της STS bac5060S στις δευτερογενείς pools 15Α, 15-5, 6, 10 που 
προέκυψαν θετικές για την 5250S. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 59oC. Έντονη 
ζώνη έδωσαν οι pools Α, 5, 10 και λιγότερο προϊόν η 6. Συνεπώς τα αποτελέσματα 
επαναλήφθηκαν και ο θετικός κλώνος είναι ο 15Α-Ε2. Το αποτέλεσμα αυτό 
πιστοποιήθηκε και για τις δύο STSs με εφαρμογή της αντίδρασης σε θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 55oC. Χρησιμοποιήθηκαν 5 από τα 20 μl διαλύματος ΤΕ στα οποία 
είχε εναιωρηθεί μία αποικία. Κατ’ ανάλογο τρόπο συνεχίστηκε η μοριακή σάρωση με 
τους εκκινητές του γονιδίου TCF-1 και των υπολοίπων STSs (Πίνακας 5).      

 
ΣΤ. Ανάλυση των κλώνων YACs ICI και PACs της βιβλιοθήκης RPCI-1 του    
       contig με ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης 
 

Ο κλώνος 12B-E7 εμφανίστηκε σε τμήματα, από τα οποία το μακρύτερο ήταν 
μεγαλύτερο των 450 kb. 

Ο κλώνος 28C-B1 εμφανίστηκε ως ένα τμήμα μήκους περίπου 285 kb. 
Ο κλώνος 14B-A6 εμφανίστηκε ως δύο τμήματα. Το μεγαλύτερο είχε μήκος 

μικρότερο των 450 kb και το δεύτερο ήταν μεγαλύτερο των 365 kb. 
Ο προσδιορισμός του μήκους του κλώνου 14D-G10 έγινε κατόπιν 

υβριδοποίησης με το τμήμα PstI της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου της 
ιντερλευκίνης-3 που ήταν κλωνοποιημένο στο φορέα pUC18 (από την Δρ. Α. 
Ξαγοράρη). Το τμήμα απομονώθηκε από το πλασμίδιο με πέψη με την περιοριστική 
ενδονουκλεάση PstI. Ο κλώνος έδωσε ένα τμήμα μήκους περίπου 750 kb         
(Σχήμα 12). 

Κατόπιν πέψης των κλώνων PAC με την NotI και ανάλυσης με 
ηλεκτροφόρηση πεδίου-ώσης, προσδιορίστηκε ότι τα ενθέματά τους είναι μικρότερα 
των 225 kb (Σχήμα 11). Όμως η πέψη του κλώνου 316P4 έδωσε τρία περιοριστικά 
τμήματα, επομένως υπάρχει μία αλληλουχία αναγνώρισης από την NotI και μέσα στο 
ένθεμα. Tο ένθεμα του 157Ε16 είναι μικρότερο του 160Η11. 
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Πίνακας 5. Αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης της βιβλιοθήκης ICI 
με την PCR. 

 
Γονίδιο 
ή STS 

Θετικές πρωτογενείς pools

IL-3 14, 16, 37, 40, 7 
5157S-1 14, 16, 25, 7, 40 
5250S 15, 36 

bac5060S 11, 15, 36, 40, 7 
bac5177S 17, 35, 7, 14 

5322S 28 
5342T 28, 33 
5307S 33, 26, 34, 32, 39 
5328S 12, 35, 15 
TCF-1 12, 19, 24, 33 

 
 

 
Γονίδιο ή 

STS 
 

Θετική 
πρωτογενής 

pool 

Θετικές 
αντίστοιχες 
δευτερογενείς 

pools τρυβλίων 

Θετικές 
αντίστοιχες 
δευτερογενείς 
pools στηλών 

Θετικές 
αντίστοιχες 
δευτερογενείς 
pools σειρών 

 
Θετικός 
κλώνος 

IL-3 14 D 7 18 14D-G10 
5157S-1 14 B 1 14 14Β-Α6 
5250S 15 Α 5, 6 10 15Α-Ε2 

bac5060S 15 Α 5, 6 10 15Α-Ε2 
bac5177S 14 E 2 20 14E-B12 

5322S 28 C, D, E 2, 3 9, 10, 15, 12, 11, 18 28C-B1 
5342T 28 C, D, E, F, A 2, 3, 6, 4 9, 10, 19, 17, 20, 

12,  18, 11, 14 
28C-B1 

5307S 33 F, I, E, C, A 2 14, 20, 19, 15, 18  
5328S 12 B 5 15 12B-E7 
TCF-1 12 B, C 5, 1 15, 10, 11 12B-E7 

 
Σημειώσεις 
1. Οι θερμοκρασίες υβριδοποίησης κατά τις αντιδράσεις PCR ήταν ίδιες με εκείνες 
    της μοριακής σάρωσης της βιβλιοθήκης RPCI1, εκτός από τις αντιδράσεις για την 
    ανίχνευση κλώνων θετικών για την STS 5157S-1 και το γονίδιο TCF-1, κατά τις 
    οποίες οι θερμοκρασίες υβριδοποίησης ήταν 59 και 55oC αντίστοιχα. 
2. Τα αποτελέσματα της μοριακής σάρωσης για την STS 5307S δεν είχαν 
    ικανοποιητική επαναληψιμότητα, γι’ αυτό δεν παραγγέλθηκε συγκεκριμένος 
    κλώνος για εξέταση.   
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Ζ. Προσδιορισμός της απόστασης μεταξύ των γονιδίων της IL-3 και του TCF-1   
     με πέψεις γενωμικού DNA του ανθρώπου                 

                                 
Προκειμένου να εκτιμηθεί η απόσταση μεταξύ των γονιδίων της IL-3 και του 

TCF-1, πραγματοποιήθηκε πέψη γενωμικού DNA σε μορφή plugs, με περιοριστικά 
ένζυμα των οποίων οι αλληλουχίες αναγνώρισης απαντούν σπανίως στο γονιδίωμα. 
Oι περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η NotI (Minotech), 
XhoI (Promega), NruI (Minotech), MluI (Νew England Biolabs), BssHI (Promega). Οι 
αντιδράσεις με την XhoI, NruI και MluI επωάστηκαν για 5 h. Η αντίδραση με την 
BssHI επωάστηκε στους 50oC για 5 h, είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ακόλουθη 
προσθήκη επιπλέον 15 U και συνέχιση της επώασης για μερικές ώρες. Το διάλυμα 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Multi-coreTM(Promega). H πέψη με την NotI 
επωάστηκε είτε για 5 h, είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα ίδια αποτελέσματα. 
Για την πέψη με NruI χρησιμοποιήθηκε το Gibco-BRL Reaction buffer 1 στο οποίο 
προστέθηκε KCl στη συγκέντρωση που υπαγορεύει η Minotech. Η πέψη με MluI 
έγινε σε NEB buffer 3. 

Η ανίχνευση των θετικών για τα δύο γονίδια περιοριστικών τμημάτων έγινε 
με ανιχνευτή το περιοριστικό τμήμα PstI της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου 
της ιντερλευκίνης-3 και το τμήμα της γενωμικής αλληλουχίας του TCF-1 μεταξύ των 
εκκινητών TCF-1Fprobe/TCF-1R που παρασκευάστηκε με PCR και έχει μήκος 508 
bp. Ο όγκος της αντίδρασης PCR ήταν 25 μl και χρησιμοποιήθηκαν οι συνήθεις 
συγκεντρώσεις συστατικών. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 63oC και οι κύκλοι 
36. Η αλληλουχία του εκκινητή TCF-1Fprobe είναι: 
GGAGATGACTCCCTTGGAAGA. 

Όπως έδειξε η πέψη με την περιοριστική ενδονουκλεάση NruI, το τμήμα που 
περιλαμβάνει το γονίδιο TCF-1 είναι λίγο μεγαλύτερο από εκείνο που περιλαμβάνει 
το γονίδιο της IL-3 (περίπου 945 kb) (Σχήμα 11). Όσον αφορά την πέψη με το 
ένζυμο NotI (Minotech), το τμήμα που περιλαμβάνει το γονίδιο TCF-1 είναι λίγο πιο 
μικρό από εκείνο που περιλαμβάνει το γονίδιο της IL-3 (περίπου 500 kb) (Σχήμα 12). 
Το τμήμα της πέψης με BssHI που περιλαμβάνει το γονίδιο της IL-3 έχει μήκος 
περίπου 365 kb. H πέψη με MluI, κατόπιν υβριδοποίησης με ανιχνευτή το 
περιοριστικό τμήμα του γονιδίου της IL-3 με άκρα PstI, δεν έδωσε σήμα. Ούτε και η 
πέψη με XhoI έδωσε σαφές σήμα.  

Εφόσον από καμία πέψη δεν προέκυψε περιοριστικό τμήμα που να 
περιλαμβάνει τόσο το γονίδιο της IL-3 όσο και του TCF-1, η απόστασή τους 
προσδιορίστηκε σε 1-2 Mb. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε με πειράματα επιτόπιας 
υβριδοποίησης φθορισμού (Fluorescent In Situ Hybridization-FISH) σε μεσοφασικά 
χρωμοσώματα, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ανιχνευτές οι κλώνοι ΡAC LBNL 
Η22 (AC004511) και Η71 (AC009012) που περιέχουν τα γονίδια της IL-3 και του 
TCF-1 αντίστοιχα (Kamakari S. et al., 2005). Οι κλώνοι ΡAC AC004511 και 
AC009012 ήταν ευγενική προσφορά του Dr. Cheng και αφού απομονώθηκε το DNA, 
με την εφαρμογή της PCR, πιστοποιήθηκε ότι είναι θετικοί για τα γονίδια της IL-3 
και TCF-1, όπως υπαγόρευε ο χάρτης του LBNL.   
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Κεφάλαιο 2 
 

Μεταγραφικός χάρτης 
 
Α. Ανάλυση των αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων Ρ1 AC005221 και AC004507  
 

Προκειμένου να κατασκευαστεί ο αιμοποιητικός μεταγραφικός χάρτης της 
υπό εξέταση περιοχής, αρχικά διερευνήθηκε η ύπαρξη εκφραζόμενων αλληλουχιών 
(ESTs) στους γενωμικούς κλώνους PAC (P1-derived artificial chromosome clones), 
BAC (Bacterial artificial chromosome clones) που είχαν χαρτογραφηθεί μεταξύ των 
γονιδίων IL-3 και TCF-1 από το Lawrence Berkeley National Laboratory. 
Επιλέχθηκαν οκτώ εκφραζόμενες αλληλουχίες (ESTs) που εμφανίζουν 93-99% 
ομοιότητα με τμήματα της αλληλουχίας των αλληλοεπικαλυπτόμενων κλώνων Ρ1 με 
Genbank Accession Nos. AC005221 (LBNL H81, 1108H7, 84838 bp) και AC004507 
(LBNL H82, 798F12, 19911 bp) του National Centre for Biotechnology Ιnformation 
(NCBI). To κριτήριο για την επιλογή αυτών των ESTs ήταν η προέλευσή τους από 
αιμοποιητικούς ιστούς, όπως η βιβλιοθήκη cDNA εμβρυϊκού ήπατος, σπλήνα του 
Soares. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ και στο χάρτη του NCBI οι παραπάνω κλώνοι Ρ1 
εμφανίζονταν τελομερικά του γονιδίου της ιντερλευκίνης-3, σήμερα είναι πλέον 
γνωστό ότι η γονιδιωματική περιοχή που περιέχουν αυτοί οι αλληλοεπικαλυπτόμενοι 
κλώνοι, βρίσκεται περίπου 5 Mb κεντρομερικά του γονιδίου της IL-3. Πειράματα 
FISH έδειξαν ότι η περιοχή 5q23.2-q31.1 μεταξύ του κλώνου Ρ1 AC004507 και του 
γονιδίου TCF-1 είναι εξαλειμμένη στην κυτταρική σειρά GG407 ενός ασθενούς με 
CML που εμφάνιζε μία σύνθετη μετατόπιση t(5;5) ως τη μόνη χρωμοσωμική 
ανωμαλία (Kamakari S. et al., 2005).   

Με την εφαρμογή της PCR, πιστοποιήθηκε η έκφραση των επιλεγμένων ESTs 
σε δύο cDNA βιβλιοθήκες του μυελού των οστών (Ηuman Bone Marrow λgt11 και 
Human Bone Marrow λTriplEx cDNA Library της Clontech) και έγινε ανάλυση 
(screening) των κλώνων YACs του contig ως προς την παρουσία αυτών των 
αλληλουχιών. Τα Genbank Accession Nos των ESTs, τα ζεύγη των εκκινητών που 
χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω πειράματα, η θερμοκρασία υβριδοποίησης και το 
αναμενόμενο μήκος του προϊόντος για την αντίδραση με κάθε ζεύγος εκκινητών 
παραθέτονται στον πίνακα 6. Στις αντιδράσεις που έγιναν σε τελικό όγκο 50 (ή 25) 
μl, χρησιμοποιήθηκε 1.5 μl βιβλιοθήκης cDNA μυελού των οστών λgt11 ή 3 μl 
βιβλιοθήκης cDNA λTriplex, ενώ το DNA των κλώνων YACs ενισχύθηκε σε μορφή 
διαλύματος (1-6 μl από το διάλυμα που προέκυψε κατόπιν απομόνωσης από τα plug 
αγαρόζης ή με τη μέθοδο γρήγορης απομόνωσης ή με το πρωτόκολλο παρασκευής 
DNA πολύ μεγάλου Μ.Β.) ή σε μορφή plug (1-3 μl). Οι τελικές συγκεντρώσεις των 
συστατικών του μίγματος της αντίδρασης ήταν: 0.5 μΜ για κάθε εκκινητή, 10 mM 
Tris-HCl pH 9.0 στους 25 oC, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100, 200 μΜ για κάθε 
dNTP, 100 μg/ml BSA και 1.5 mM MgCl2. Προτιμήθηκε η τεχνική hot-start και οι 
παράμετροι της αντίδρασης ήταν: 96 oC για 6 min, 90 oC για ικανό χρόνο ώστε να 
προστεθεί η Taq πολυμεράση (Promega). Στη συνέχεια επανάληψη του εξής κύκλου 
35 φορές: 94 oC για 1 min, θερμοκρασία υβριδοποίησης για 1 min, 72 oC για 1 min. 
Ακολουθούσε ένα τελικό βήμα στους 72 oC για 5 min. Σε κάθε αντίδραση 
χρησιμοποιήθηκε 1 U Taq πολυμεράσης ή 1.3 U ή 1.25 U σε περισσότερο δύσκολες 
περιπτώσεις (π.χ. για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης λTriplex με τους εκκινητές 
zi02h05.r1 F/R, για την οποία επιπλέον ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 25 μl, 
και το πρόγραμμα περιλάμβανε 40 κύκλους). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 
χάρτη τoυ σχήματος 5. Όπως φαίνεται, επιβεβαιώθηκε η τοποθέτηση των 6 από τις 8 
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ESTs στο contig των κλώνων YACs που περιλαμβάνει την περιοχή των γονιδίων    
IL-3 και TCF-1. Επομένως αυτές οι ESTs επιλέχθηκαν για περαιτέρω δομική και 
λειτουργική ανάλυση. Ωστόσο, είναι παράδoξο ότι οι κλώνοι YACs CEPH 
εμφανίστηκαν θετικοί, γιατί σύμφωνα με τα δεδομένα του χάρτη του γονιδιώματος 
του ανθρώπου, η περιοχή αυτών των ESTs απέχει περίπου 5 Mb κεντρομερικά του 
γονιδίου της IL-3, επομένως δεν είναι δυνατό να περιέχονται στους θετικούς για το 
γονίδιο της IL-3 κλώνους, μήκους 1-1.3 Mb. 
 
A1. Επέκταση αλληλουχίας της EST W92884 με την RACE-PCR   
       

Αρχικά έγινε προσπάθεια επέκτασης της αλληλουχίας των ESTs W80408, 
AA011603 με εφαρμογή της αντίδρασης RACE-PCR στη βιβλιοθήκη cDNA μυελού 
των οστών του ανθρώπου λTriplex. Στα άκρα του φορέα βρίσκονται οι αλληλουχίες 
των εκκινητών 5' LD, 5' seq, 3' LD, 3' seq, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τις 
αντιδράσεις RACE-PCR. Οι ειδικοί για τις ESTs εκκινητές αναγράφονται στον 
πίνακα 6. Προκειμένου να ελεγχθεί αν τα προϊόντα των αντιδράσεων ήταν αληθινά, 
χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια ζεύγη ειδικών εκκινητών για την ενίσχυση των 
αραιωμένων προϊόντων, όμως τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. 

Ακολούθησε εφαρμογή της αντίδρασης RACE-PCR για την επέκταση της 
εκφραζόμενης αλληλουχίας zh80c04.r1 (W92884) στις βιβλιοθήκες cDNA μυελού 
των οστών και εμβρυϊκού ήπατος του ανθρώπου λTriplex. Χρησιμοποιήθηκαν τα 
ζεύγη εκκινητών zh80c04.r1F/5'LD, zh80c04.r1F/3'seq, zh80c04.r1R/5'LD, 
zh80c04.r1R/3'seq. Κατόπιν εφαρμογής της αντίδρασης PCR με τους εκκινητές 
zh80c04.r1F/zh80c04.r1R στα αραιωμένα προϊόντα (1:50), όλα αποδείχθηκαν ειδικά. 
Ωστόσο, μόνο ο εκκινητής zh80c04.r1R έδωσε μία σχετικά ευδιάκριτη ζώνη περίπου 
500 βάσεων και στις δύο βιβλιοθήκες. ΄Οταν στην αντίδραση με μήτρα τη βιβλιοθήκη 
εμβρυϊκού ήπατος ο χρόνος επέκτασης ελαττώθηκε στα 3 min, το αποτέλεσμα ήταν 
πιο ξεκάθαρο και το προϊόν των zh80c04.r1R/3'seq επιλέχθηκε για κλωνοποίηση. 
Μετά την παρασκευή μικρών ποσοτήτων DNA από τις αποικίες που προέκυψαν, το 
διάλυμα DNA αραιώθηκε σε αναλογία 1:50  και εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR σε 3 
μl με το ζεύγος zh80c04.r1F/zh80c04.r1R, οπότε επιλέχθηκαν δύο κλώνοι που 
έδωσαν θετικό αποτέλεσμα. Η αλληλουχία του ενθέματος των κλώνων εμφανίζει 
ομοιότητα με το τμήμα 52882-53369 (488 βάσεις) του κλώνου P1 LBNL H81 
(1108H7) (Σχήμα 14Β). 

Προκειμένου να επεκταθεί η αλληλουχία προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
εφαρμόστηκε η touchdown RACE-PCR με τον εκκινητή zh80c04.r1RACE, o οποίος 
έχει Tm ίση με 70oC, δηλαδή ικανοποιητική για την εφαρμογή της αντίδρασης αυτού 
του τύπου. Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποιο ειδικό προϊόν. To μηχάνημα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το PE Gene Amp System 2400 και το πρόγραμμα που 
προβλέπεται γι’ αυτό είναι: 94oC για 30 sec, 5 κύκλοι: 94oC για 5 sec, 72oC για 4 min, 
5 κύκλοι: 94oC για 5 sec, 70oC για 4 sec, 20 κύκλοι: 94oC για 5 sec, 68oC για 4 min. 
Ακολούθως εφαρμόστηκε η αντίδραση RACE στη βιβλιοθήκη ήπατος του ανθρώπου 
Marathon με τα ζεύγη εκκινητών F277 zh80c04.r1/AP1 και F277 zh80c04.r1/AP2. Ο 
εκκινητής AP2 είναι εσωτερικός του AP1 και αλληλοεπικαλύπτονται. 
Προσδιορίστηκε η αλληλουχία του επιμηκέστερου κλώνου που όμως δεν ήταν ειδική. 
Ακολούθησε προσπάθεια επέκτασης της αλληλουχίας προς την αντίθετη κατεύθυνση 
με το σχεδιασμό του εκκινητή Rpr zh80c04.r1 από την αλληλουχία του προϊόντος 
RACE των zh80c04.r1R/3'seq. Εκτός από την κλασική αντίδραση RACE, 
εφαρμόστηκε η αντίδραση touchdown RACE-PCR με το πρόγραμμα που  
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προβλέπεται για το μηχάνημα PE 2400/9600. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως το ζεύγος 
Rprzh80c04.r1/AP1, αλλά και το Rprzh80c04.r1/AP2. Τα προϊόντα των δοκιμασιών 
αυτών ελέγχονταν με PCR με τους Fprzh80c04.r1/Rprzh80c04.r1 και τα περισσότερα 
ήταν ειδικά. Καθώς όμως δεν υπήρχε κάποια κυρίαρχη ζώνη, η κλωνοποίηση του 
προϊόντος των Rprzh80c04.r1/AP1 έδωσε πολλούς κλώνους με διαφορετικά 
ενθέματα, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν πέψης με το ένζυμο EcoRI. Ακολούθησε 
ανάλυση κατά Southern με τη χρησιμοποίηση της αλληλουχίας του προϊόντος των 
zh80c04.r1R/3'seq, ως ανιχνευτή. Πολλοί κλώνοι έδωσαν σήμα και δεν κρίθηκε 
σκόπιμος ο προσδιορισμός της αλληλουχίας τους.  

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια επέκτασης της EST zs95f01.r1 (ΑΑ281373) 
με τους Rzs95f01.r1/AP1. Προέκυψε smear, οπότε δεν διακρινόταν κάποια ζώνη. 
Ωστόσο, το προϊόν ήταν αληθινό, όπως έδειξε η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με 
τους Fzs95f01.r1/Rzs95f01.r1. Κατόπιν ηλεκτροφόρησης των προϊόντων RACE των 
εκκινητών Rprzh80c04.r1/AP1 και Rzs95f01.r1/AP1, ακολούθησε ανάλυση κατά 
Southern με τη χρησιμοποίηση της αλληλουχίας του προϊόντος των 
zh80c04.r1R/3'seq, ως ανιχνευτή. Έδωσαν σήμα ζώνες των προϊόντων των Rpr 
zh80c04.r1/AP1, με παρόμοιο μήκος με τα ενθέματα των κλώνων που είχαν αναλυθεί 
με την ίδια μέθοδο. Ωστόσο, υπήρχαν λιγότερο έντονα σήματα και στα προϊόντα των 
Rzs95f01.r1/AP1, γεγονός μη αναμενόμενο, αφού ο εκκινητής Rzs95f01.r1 έχει 
αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το αποτέλεσμα πιθανόν οφείλεται σε μικρά τμήματα της 
αλληλουχίας του ανιχνευτή zh80c04.r1R/3'seq που παρουσιάζουν ομοιότητα με 
στοιχεία Alu. Έτσι, ήταν αμφίβολη η ειδικότητα του πειράματος και καθώς δεν 
υπήρχε σήμα από κάποια ζώνη με ακριβώς το ίδιο μήκος στα προϊόντα όλων των 
δοκιμασιών με τους Rprzh80c04.r1/AP1, δεν κρίθηκε απαραίτητη η ανάλυση των 
κλώνων.  
         
A2. Προσδιορισμός της αλληλουχίας κλώνων cDNA I.M.A.G.E.  
             

Παράλληλα με τις παραπάνω δοκιμασίες επέκτασης των ESTs, 
προσδιορίστηκε η αλληλουχία των κλώνων cDNA IMAGE από τους οποίους έχουν 
προκύψει οι ESTs W92884, AA680182, ΑΑ011603, W80408 και AA281373, οι 
οποίες ανήκουν σε ομάδες Unigene. Κάθε ομάδα Unigene περιλαμβάνει αλληλουχίες 
που αντιπροσωπεύουν ένα γονίδιο. Ο φορέας στον οποίο είναι κλωνοποιημένες οι 
συγκεκριμένες βιβλιοθήκες cDNA IMAGE είναι ο pT7T3D (με τροποποιημένο 
polylinker). Mετά την απομόνωση μικρών ποσοτήτων DNA των κλώνων, η ύπαρξη 
ενθέματος επιβεβαιώθηκε με ταυτόχρονη πέψη με τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
EcoRI και PacI (New England Biolabs) στο ρυθμιστικό διάλυμα για EcoRI. Στη 
συνέχεια επιβεβαιωνόταν η ύπαρξη της αντίστοιχης EST με την εφαρμογή της 
αντίδρασης PCR σε αραιωμένο διάλυμα DNA με ζεύγη εκκινητών από την 
αλληλουχία της EST. O προσδιορισμός της αλληλουχίας (sequencing) των κλώνων 
IMAGE έγινε με τους εκκινητές Τ3, Τ7 από το εργαστήριο της Μικροχημείας του 
Ινστιτούτου. Oι κλώνοι αυτοί και οι ESTs που αναγράφονται στον πίνακα 7, 
εμφανίζουν ομοιότητα με τα εξής τμήματα αλληλουχίας του AC005221 (LBNL H81): 
1-869, 2098-3679, 7753-8038, 32840-36657, 46724-47515, 51488-53274, 53116-
54095 και με τα εξής τμήματα της αλληλουχίας του κλώνου AC004507 (LBNL H82): 
743-1755. 

Εκτός όμως από τους κλώνους IMAGE και τις ESTs που μελετήθηκαν, 
υπάρχουν και άλλες ESTs, προερχόμενες από αιμοποιητικούς ιστούς, οι οποίες 
εμφανίζουν ομοιότητα με τμήματα της αλληλουχίας των κλώνων AC005221 και 
AC004507. Συγκεκριμένα μεταξύ της EST L44328 και του κλώνου IMAGE 73683  
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υπάρχει το τμήμα 36927-37613, ενώ μετά τον 418374 απαντούν τα τμήματα 54908-
55538, 55956-56451, 74270-74549, 74609-74758. Στον κλώνο AC004507, μετά τον 
κλώνο IMAGE 1673930, υπάρχουν τα τμήματα 2515-3363, 14732-15230, 16953-
18009, 19685-19911, τα οποία εμφανίζουν ομοιότητα με ESTs που προέρχονται από 
αιμοποιητικούς ιστούς. Το τμήμα 2515-3363 εμφανίζει ομοιότητα με το mRNA 
AF055007. Οι ESTs και οι κλώνοι IMAGE που μελετήθηκαν, παρουσιάζουν 
ομοιότητα με τμήματα αλληλουχίας των AC005221 και AC004507 που βρίσκονται 
στο ιντρόνιο του γονιδίου από το οποίο προέρχεται το mRNA AF055007.  

Oι κλώνοι ESTs W80408 και AI078344 έχουν σήμα πολυαδενυλίωσης, όπως 
έχει υποβληθεί στη βάση δεδομένων του NCBI. 

 
A3. Μοριακή σάρωση της βιβλιοθήκης cDNA μυελού των οστών λTriplex με 
       ραδιενεργό ανιχνευτή 
 
 Πριν τη μοριακή σάρωση (screening) της βιβλιοθήκης, προσδιορίστηκε ο 
τίτλος της. Αρχικά αραιώθηκαν 5 μl βιβλιοθήκης σε 95 μl 1x lambda dilution buffer 
(αραίωση 1:20 σύμφωνα με το συνοδευτικό πρωτόκολλο). Ακολούθως 5 μl από την 
αραιωμένη 1:20 βιβλιοθήκη προστέθηκαν σε 95 μl 1x lambda dilution buffer, οπότε η 
αραίωση έγινε 1:400. Επιπλέον 5 μl της αραιωμένης 1:400 βιβλιοθήκης προστέθηκαν 
σε 1995 μl 1x lambda dilution buffer, οπότε η αραίωση έγινε 1:1000. Από τα 
διαλύματα με αναλογία αραίωσης 1:400 και 1:1000, επιστρώθηκαν σε τρυβλία 2, 5, 
10 μl. Οι πλάκες καταμετρήθηκαν, όπου ήταν μετρήσιμος ο αριθμός τους, και 
πιστοποιήθηκε ότι ο τίτλος της βιβλιοθήκης cDNA μυελού των οστών λTriplex ήταν 
πράγματι μεγαλύτερος των 108 pfu/ml, επομένως η βιβλιοθήκη είναι 
αντιπροσωπευτική.            

Kαθώς η προσπάθεια επέκτασης της EST W80408 με την αντίδραση RACE- 
PCR δεν είχε αποτέλεσμα, χρησιμοποιήθηκε το προϊόν της αντίδρασης PCR με τους 
ειδικούς για την W80408 εκκινητές zh49f05.s1F/R ως ανιχνευτής για την 
υβριδοποίηση της βιβλιοθήκης του μυελού των οστών λTriplex (Clontech). Η 
συγκεκριμένη EST που δείχθηκε ότι εκφράζεται στο μυελό των οστών, επιλέχθηκε 
γιατί το προϊόν των ειδικών εκκινητών έχει μήκος 362 βάσεις, μέγεθος ικανό για να 
χρησιμοποιηθεί ως ραδιενεργός ανιχνευτής DNA και να σημανθεί με τη μέθοδο των 
τυχαίων εξαμερών. Έγινε υβριδοποίηση 4 φίλτρων που ανά δύο ήταν αντίγραφα 2 
μεγάλων αρχικών τρυβλίων της βιβλιοθήκης. Η ραδιενεργή συγκέντρωση ήταν 
περίπου 1.33 x 106 cpm/ml, όμως δεν έδωσαν σήμα. 

Αφότου προέκυψε το προϊόν της αντίδρασης RACE-PCR με τους εκκινητές 
zh80c04.r1R/3'seq για την επέκταση της EST W92884, χρησιμοποιήθηκε το ένθεμα 
του κλώνου που απομονώθηκε, ως ανιχνευτής για την υβριδοποίηση της βιβλιοθήκης 
του μυελού των οστών λTriplex. Έγινε υβριδοποίηση 4 φίλτρων που ανά δύο ήταν 
αντίγραφα 2 μεγάλων αρχικών τρυβλίων της βιβλιοθήκης, διαφορετικών από του 
προηγούμενου πειράματος. Η ραδιενεργή συγκέντρωση ήταν περίπου 1.5 x 106 

cpm/ml, όμως παρόλο που εξαντλήθηκαν όλες οι εκπλύσεις που προβλέπει το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο για τη βιβλιοθήκη λTriplex, υπήρχε πολύ έντονο μη ειδικό 
σήμα. Επειδή θεωρήθηκε πιθανό το μη ειδικό σήμα να προέρχεται από τα μικρά 
τμήματα του φορέα λTriplex που υπήρχαν στα άκρα του ενθέματος, εκτός από την 
πέψη με EcoRI (Minotech) έγινε και πέψη με τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες HphI 
(New England Biolabs) και  XbaI (Minotech) που δρουν στα άκρα της αλληλουχίας 
του ενθέματος. Συγκεκριμένα, μετά από αρχική πέψη του πλασμιδίου με EcoRI, το 
ένθεμα απομονώθηκε από το πήκτωμα αγαρόζης και ακολούθησε η πέψη με HphI. 
Στη συνέχεια αυξήθηκε ο όγκος της αντίδρασης, ώστε να προστεθεί η περιοριστική 
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ενδονουκλεάση XbaI και το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. Οι δύο αυτές πέψεις 
επωάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πέψη με την XbaI δεν ήταν πλήρης, 
παρόλο που το πρωί προστέθηκε επιπλέον ένζυμο και η πέψη συνεχίστηκε για άλλες 
24 h. Η ζώνη που προέκυψε από τη δράση και των τριών ενζύμων, απομονώθηκε από 
το πήκτωμα αγαρόζης και σημάνθηκε ραδιενεργά. Ακολούθησε υβριδοποίηση μόνο 
των δύο από τα προηγούμενα φίλτρα που ήταν αντίγραφα του ίδιου αρχικού 
τρυβλίου. Σ’ αυτά διαφαίνονταν κάποια δυνητικά ειδικά σήματα στις ίδιες θέσεις με 
του προηγούμενου πειράματος, αν και το μη ειδικό σήμα ήταν εντονότερο. 
Επανάληψη της τελευταίας αυστηρής έκπλυσης με 0.1x SSPE, 0.1% SDS στους 
65oC, δεν βελτίωσε την εικόνα σημαντικά.  

Ωστόσο, απομονώθηκε μια περιοχή του αρχικού τρυβλίου που αντιστοιχούσε 
σε δυνητικά ειδικό ραδιενεργό σήμα και αφού αραιώθηκαν οι πλάκες σε αναλογία 
1:50, χρησιμοποιήθηκαν 10 μl για την επιμόλυνση της βακτηριακής καλλιέργειας που 
επιστρώθηκε σε ένα δευτερογενές τρυβλίο μικρότερου μεγέθους. Ακολούθησε 
μοριακή σάρωση δύο μικρών φίλτρων που προέκυψαν από αυτό το δευτερογενές 
τρυβλίο. Καθώς το ένζυμο XbaI δρα σε περισσότερο ακραία θέση της ειδικής 
αλληλουχίας σε σχέση με την HphI, έγινε πέψη του ενθέματος με XbaI μόνο, ώστε να 
μειωθούν οι απώλειες του τμήματος DNA που χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής. 
Συγκεκριμένα, αφού έγινε η πέψη του πλασμιδίου με EcoRI, ακολούθησε καθαρισμός 
με φαινόλη και ύστερα με χλωροφόρμιο και το DNA κατακρημνίστηκε. Αφού 
εκπλύθηκε με διάλυμα αιθανόλης 70%, επαναδιαλύθηκε και στη συνέχεια 
επιτελέστηκε η πέψη με την XbaI κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πέψη και πάλι ήταν 
μερική. Μετά την υβριδοποίηση, δεν εμφανίστηκε κάποιο κοινό σήμα στα δύο 
φίλτρα. Απομακρύνθηκε ο ραδιενεργός ανιχνευτής από τα φίλτρα και επαναλήφθηκε 
το ίδιο ακριβώς πείραμα, χωρίς όμως να διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα. Ακολούθησε 
έλεγχος του τμήματος που προέκυψε από την πέψη με EcoRI και XbaI, με την 
εφαρμογή της αντίδρασης PCR με τους εκκινητές Fprzh80c04.r1/R, οπότε προέκυψε 
το αναμενόμενο προϊόν (449 βάσεις). Εφόσον πιστοποιήθηκε ότι ο ανιχνευτής ήταν 
σωστός, απομονώθηκε μία δεύτερη περιοχή του αρχικού τρυβλίου που αντιστοιχούσε 
σε δυνητικά ειδικό ραδιενεργό σήμα. Το διάλυμα των πλακών αραιώθηκε σε 
αναλογία 1:100 και χρησιμοποιήθηκαν 50 μl για την επιμόλυνση της βακτηριακής 
καλλιέργειας, ώστε να επιτευχθεί υπερδιπλάσια πυκνότητα πλακών στο δευτερογενές 
τρυβλίο. Για την υβριδοποίηση των δύο φίλτρων που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκε 
το προϊόν της PCR με τους Fprzh80c04.r1/R, ως ανιχνευτής. Ως διάλυμα 
υβριδοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ExpressHyb σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
Clontech, όμως δεν υπήρχε σήμα. 

Στο μεταξύ προσδιορίστηκε η αλληλουχία του κλώνου IMAGE cDNA από 
τον οποίο προέκυψε η EST W92884, οπότε χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής για την 
υβριδοποίηση δύο φίλτρων από ένα αρχικό τρυβλίο της βιβλιοθήκης του μυελού των 
οστών λTriplex, διαφορετικό από τα προηγούμενα. Χρησιμοποιήθηκε το διάλυμα 
προϋβριδοποίησης του πρωτοκόλλου για την βιβλιοθήκη λTriplex αντί για το 
ExpressHyb και η συγκέντρωση του DNA σπέρματος σολομού ήταν 250 μg/ml αντί 
100 μg/ml, ώστε να ελαττωθεί το τυχόν μη ειδικό σήμα. Δεν εμφανίστηκε κανενός 
είδους σήμα.               
 
A4. Ανάλυση τύπου Northern 
  

Καθώς η EST W92884 είχε μελετηθεί εκτενέστερα, χρησιμοποιήθηκε η 
αλληλουχία του αντίστοιχου κλώνου IMAGE cDNA 418374 για να γίνει ανάλυση 
τύπου Northern. Το ένθεμα απομονώθηκε από το πήκτωμα αγαρόζης ύστερα από 
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πέψη περίπου 1 μg DNA του κλώνου 418374 με τα ένζυμα EcoRI και PacI 
(Promega). Η υβριδοποίηση των μεμβρανών Human multiple tissue Northern blot, 
Immune System MTN Blot II και Η3 (Clontech) δεν έδωσε θετικό αποτέλεσμα. Στη 
συνέχεια έγινε το ίδιο πείραμα με ανιχνευτή την αλληλουχία του κλώνου IMAGE 
cDNA 705241 από τον οποίο προέκυψε η EST ΑΑ281373. Το ένθεμα απομονώθηκε 
με πέψη με τα ένζυμα EcoRI (Minotech) και NotI (Promega) σε ρυθμιστικό διάλυμα 
D (πολύ υψηλής αλατότητας) της Promega κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ανάλυση 
των ίδιων μεμβρανών και πάλι δεν έδωσε θετικό απότελεσμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
οι δύο κλώνοι IMAGE cDNA που χρησιμοποιήθηκαν ως ανιχνευτές, 
αντιπροσωπεύουν αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα ενός κοινού μεταγράφου, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 14, επομένως ήταν αναμενόμενο να δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα 
στην ανάλυση κατά Northern. Πράγματι, όπως ανακαλύφθηκε στην συνέχεια με την 
πρόοδο του Προγράμματος του Γονιδιώματος του Ανθρώπου, όλες οι αλληλουχίες 
cDNA που αντιστοιχούν στο γενωμικό κλώνο AC005221 και απομονώθηκαν με την 
εφαρμογή της κλασικής και της RACE-PCR καθώς και την ανάλυση των κλώνων 
IMAGE, αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ιντρόνιο του γονιδίου της μεμβρανικής 
πρωτεΐνης MARCH3. Κατά συνέπεια δεν δίνουν σήμα στην ανάλυση κατά Northern, 
αφού προέρχονται από ένα πρόδρομο μόριο mRNA που δεν έχει υποστεί εκτομή των 
ιντρονίων.           

 
A5. Επέκταση της αλληλουχίας προβλεπόμενων εξωνίων του κλώνου Ρ1      
       AC005221 με την RACE-PCR    

 
Καθώς όλοι οι κλώνοι IMAGE και οι ESTs που μελετήθηκαν, αντιστοιχούν 

σε συνεχόμενα τμήματα της αλληλουχίας των κλώνων Ρ1 AC005221, AC004507 και 
δεν είχαν δομή εξωνίων, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο υπολογιστικών προγραμμάτων 
ΝΙΧ για την πρόβλεψη της παρουσίας και της θέσης μη χαρακτηρισμένων δυνητικών 
εξωνίων και γονιδίων. Σύμφωνα με την ανάλυση ΝΙΧ υπάρχει ένα πιθανό εξώνιο 
μεταξύ των βάσεων 31994-32098 του κλώνου Ρ1 AC005221 (1108Η7, 84838 
βάσεις).  

Προκειμένου να επεκταθεί η αλληλουχία του προβλεπόμενου εξωνίου, 
εφαρμόστηκε η αντίδραση RACE σε 2.5 μl βιβλιοθήκης Marathon cDNA 
λευκοκυττάρων του ανθρώπου (Clontech), σε όγκο 25 μl, με το ζεύγος H81 
31994R/AP1 καθώς και σε 2 μl βιβλιοθήκης εμβρυϊκού ήπατος λTriplex με τα ζεύγη 
H81 31994R/5' LD και H81 31994R/3' seq. Ο χρόνος υβριδοποίησης/επέκτασης ήταν 
3 min. Καθώς η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι οι αρχικές αντιδράσεις RACE 
δίνουν υψηλό ποσοστό μη ειδικών προϊόντων, και ο συγκεκριμένος εκκινητής H81 
31994R δεν έδωσε κάποια ευδιάκριτη ζώνη, εφαρμόστηκε η αντίδραση RACE με 
εσωτερικούς εκκινητές σε 2.5 μl του αραιωμένου 1:50 προϊόντος της αρχικής 
αντίδρασης. Χρησιμοποιήθηκε ο εκκινητής Η81 31994Rn και οι AP2, 5' LD, 3' seq. 
Η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 70oC. Μόνο το προϊόν των Η81 31994Rn/AP2 
περιλάμβανε ζώνες μικρού μήκους που δεν έδινε ο AP2 μόνος του. Οι εκκινητές       
5' LD, 3' seq προτιμήθηκαν, επειδή προηγούμενα πειράματα έδειξαν ότι οι 3' LD,      
5' seq σχημάτιζαν παραπροϊόντα μόνοι τους. Παρόλα αυτά εφαρμόστηκε η αντίδραση 
με τον Η81 31994Rn και τον 3' LD που είναι εσωτερικός του 3' seq, οπότε και πάλι 
δεν προέκυψαν ειδικά προϊόντα. Σε μία τελική δοκιμασία με το ζεύγος Η81 
31994Rn/AP2 σε θερμοκρασία 72oC και χρόνο υβριδοποίησης/επέκτασης μόνο 1 
min, ο εκκινητής AP2 δεν έδωσε παραπροϊόντα μόνος του (Σχήμα 13Α). Το προϊόν 
κλωνοποιήθηκε και η αλληλουχία του αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 31584-32021 του 
AC005221. 
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Καθώς η αλληλουχία του προϊόντος της αντίδρασης RACE επεκτείνεται πέρα 
από το προβλεπόμενο όριο του δυνητικού εξωνίου, ελέγχθηκε η έκφραση της 
αλληλουχίας του, επιτελώντας την αντίδραση PCR με τους εκκινητές 
31994prF/31994prR σε 2.5 μl της βιβλιοθήκης cDNA λευκοκύτταρων, με την Taq 
πολυμεράση της Promega για 40 κύκλους. Προέκυψε το αναμενόμενο προϊόν.  

Προκειμένου να επεκταθεί το προβλεπόμενο εξώνιο προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, εφαρμόστηκαν στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA λευκοκυττάρων του 
ανθρώπου, οι αντιδράσεις RACE με τα ζεύγη εκκινητών H81 31994F/AP1 και H81 
31994Fn/AP1. Ακολούθως εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους H81 31994Fn/AP2 στα 
αραιωμένα προϊόντα των παραπάνω αρχικών αντιδράσεων. Καθώς δεν προέκυψε 
ευδιάκριτη ζώνη, εφαρμόστηκε στην ίδια βιβλιοθήκη η αντίδραση με το ζεύγος 
εκκινητών Η81 31994prF/ΑΡ1 σε θερμοκρασία 72oC και χρόνο 
υβριδοποίησης/επέκτασης 3 min. Η εφαρμογή της αντίδρασης με τους H81 
31994Fn/AP2 στο αραιωμένο προϊόν της προηγούμενης αντίδρασης κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονης ζώνης (Σχήμα 13Β). Η 
αλληλουχία του προϊόντος αυτού αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 32087-33198 του 
AC005221. Συνολικά τα προϊόντα των αντιδράσεων RACE προς τις δύο 
κατευθύνσεις και η αλληλοεπικαλυπτόμενη αλληλουχία του δυνητικού εξωνίου και 
του προϊόντος των 31994prF/31994prR αντιστοιχούν στο τμήμα των νουκλεοτιδίων 
31584-33199 του AC005221, όπου περιλαμβάνεται η αλληλουχία της EST 
yb40h02.r1 (T54587) (Σχήμα 14). Η αλληλουχία των εκκινητών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση του δυνητικού εξωνίου παρατίθεται στον 
πίνακα 8. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έκφραση της συνολικής αλληλουχίας των 
παραπάνω προϊόντων στα λευκοκύτταρα, εφαρμόστηκαν οι αντιδράσεις PCR με τα 
ζεύγη των εκκινητών Η81 31994prF/yb40h02.r1R και H81 31994Fn/yb40h02.r1R 
στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA. Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν: 94oC για 3 
min, 90oC για προσθήκη 1 U Taq Promega, 40 κύκλοι: 94oC για 1 min, 65oC για 1 
min, 72oC για 1 min και τέλος 72oC για 2 min. Όπως φαίνεται στo σχήμα 13Γ 
σχηματίστηκαν τα αναμενόμενα προϊόντα. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η αντίδραση 
με τους Η81 31994prF/yb40h02.r1R στις βιβλιοθήκες cDNA του MTC panel Ι 
(Clontech). Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν ίδιες με προηγουμένως, όμως 
προστέθηκαν 2.5 U Taq Promega. Παρουσιάστηκε έκφραση στο πάγκρεας και στην 
καρδιά.      

Καθώς πρόκειται για μία ακόμα συνεχόμενη αλληλουχία που δεν 
επιβεβαιώνει την πρόβλεψη του προγράμματος ΝΙΧ σχετικά με τα όρια του 
δυνητικού εξωνίου, διερευνήθηκε η πιθανότητα να αποτελεί τμήμα μεταγράφου που 
περιλαμβάνει την πλησιέστερη από τις αλληλουχίες EST ΑΑ680182. Η αλληλουχία 
της EST ΑΑ680182 περιλαμβάνεται στην αλληλουχία του κλώνου IMAGE cDNA 
1675864, ο οποίος φέρει σήμα πολυαδενυλίωσης. Επομένως, δεδομένου ότι πρόκειται 
περί μεταγράφων που έχουν προκύψει από συνεχόμενα τμήματα της γενωμικής 
αλληλουχίας, θα μπορούσαν να αποτελούν την 3' μη μεταφραζόμενη περιοχή ενός 
γονιδίου. Εφόσον για τις δύο ESTs Τ54587 και ΑΑ680182 υπήρχε το προκαταρκτικό 
δεδομένο ότι εκφράζονται στο μυελό των οστών, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με 
τους εκκινητές yb40h02.r1F/zi11c07.s1F στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη cDNA λTriplex 
(Clontech). Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν: 96oC 6 min, 90oC για προσθήκη 
ενζύμου, 40 κύκλοι: 94oC 1 min, 53oC 1 min, 72oC 3 min και τέλος 72oC 6 min. 
Εμφανίστηκαν ποικίλες ζώνες. Το προϊόν αραιώθηκε 1:50 και χρησιμοποιήθηκε στην 
αντίδραση PCR με τους εκκινητές zi11c07.s1F/R σε θερμοκρασία υβριδοποίησης 
57oC για 35 κύκλους, όμως δεν αποδείχτηκε αληθινό.  
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  της αλληλουχίας του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα 
ΝΙΧ νουκλεοτιδίων 31994-32098 του AC005221. 

 nested RACE-PCR με τους εκκινητές Η81 31994Rn/AP2 
σε προϊόντος RACE των Η81 31994R/AP1 στη βιβλιοθήκη 

των λευκοκυττάρων του ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα το 
χηματισμό ζώνης μήκους 438 βάσεων (στήλη1). Στήλη 2: Παράλληλη αντίδραση 
λέγχου με χρησιμοποίηση μόνο του ειδικού για τον adaptor εκκινητή AP2. Δεν 
χηματίστηκαν παραπροϊόντα. Στήλη 3: Δείκτης μοριακών βαρών λ/PstI. 

B. Η εφαρμογή της nested RACE-PCR με τους εκκινητές Η81 31994Fn/AP2 
ε αραιωμέ

λη αντίδραση 

Η

Σχήμα 13. Επέκταση
 εξωνίου μεταξύ των 

A. Η εφαρμογή της
αραιωμένο δείγμα του 

Marathon cDNA 
σ
ε
σ

σ νο δείγμα του προϊόντος RACE των Η81 31994prF/AP1 στη βιβλιοθήκη 
Marathon cDNA των λευκοκυττάρων του ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα το 
σχηματισμό ζώνης μήκους 1112 βάσεων (στήλη 3). Στήλη 4: Παράλλη
ελέγχου με χρησιμοποίηση μόνο του εκκινητή AP2, στήλη 2: Αρνητικό δείγμα 
ελέγχου με μήτρα μόνο δισαπεσταγμένο νερό.  

Γ. Επιβεβαίωση της έκφρασης της συνολικής αλληλουχίας των παραπάνω 
προϊόντων RACE στη βιβλιοθήκη cDNA των λευκοκυττάρων του ανθρώπου. 
Στήλες 2-4: Προϊόντα της αντίδρασης PCR με το ζεύγος εκκινητών Η81 
31994prF/yb40h02.r1R στο DNA της υβριδικής σειράς HHW105 (80 ng), σε 
γενωμικό DNA του ανθρώπου (100 ng) και στη βιβλιοθήκη cDNA των 
λευκοκυττάρων.                
Στήλες 6-8: Προϊόντα της αντίδρασης PCR με το ζεύγος εκκινητών Η81 
31994Fn/yb40h02.r1R στο DNA της υβριδικής σειράς ινδικού χοιριδίου x ανθρώπου, 
HHW105 (το μόνο χρωμόσωμα του ανθρώπου που περιέχει είναι το 5), σε γενωμικό 
DNA του ανθρώπου και στη βιβλιοθήκη cDNA των λευκοκυττάρων.  ενίσχυση της 
βιβλιοθήκης cDNA με τα δύο ζεύγη εκκινητών είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 
προϊόντων του ίδιου μήκους με εκείνα των δύο θετικών δειγμάτων ελέγχου.  
Στήλες 1, 5: αρνητικά δείγματα ελέγχου. 
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Προκειμένου να διερευνηθεί αν ο κλώνος IMAGE cDNA 1653099 
ντιπροσωπεύει το 3' άκρο ενός μεταγράφου που περιλαμβάνει την πλησιέστερη προς 
ν αντίθετη πλευρά EST ΑΑ281373, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με τους 
κκινητές zi11c07.s1R/zs95f01.r1R στη βιβλιοθήκη cDNA του μυελού των οστών 
Triplex. Οι παράμετροι ήταν όπως στην αντίδραση του ζεύγους 
b40h02.r1F/zi11c07.s1F, όμως η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 57oC. Παρόλο 
ου το γενωμικό DNA έδωσε το αναμενόμενο προϊόν (~4.5 kb), δεν προέκυψε προϊόν 
πό τη βιβλιοθήκη.  

Σε μία τελευταία προσπάθεια ανεύρεσης μεταγράφου που να μην προέρχεται 
από αλ

τι

λώνου Ρ1 AC004507, με την RACE PCR και προκαταρκτική       
       αν

του ανθρώπου με το ζεύγος εκκινητών H82 
403F/AP1. Για να ελεγχθούν οι εκκινητές, επιτελέστηκαν παράλληλα αντιδράσεις 

CE, 

νητικού εξωνίου προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
αρμόστηκε η αντίδραση με τους εκκινητές H82 3403R/AP1. Η συγκέντρωση του 

AP1 με

όμως η θερμοκρασία 
αυξήθη

P1, δηλαδή μόνο ο ένας εκκινητής ήταν εσωτερικός. 
Η ενίσχ

15Α). H αλληλουχία αυτού του προϊόντος 
RACE 

α
τη
ε
λ
y
π
α

ληλουχίες συνεχόμενες στο γενωμικό DNA, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR 
με τους εκκινητές yb40h02.r1F/zs95f01.r1R στη βιβλιοθήκη cDNA του μυελού των 
οστών. Οι παράμετροι ήταν οι ίδιες με της αντίδρασης του ζεύγους των εκκινητών 
yb40h02.r1F/zi11c07.s1F. Η αντίδραση PCR με τους zs95f01.r1 F/R στο αραιωμένο 
προϊόν, έδειξε ό  δεν ήταν ειδικό. 
 
A6. Επέκταση της αλληλουχίας του δυνητικού εξωνίου μεταξύ των βάσεων  
       3404-3464 του κ

άλυση της έκφρασής του 
  

Η υπολογιστική ανάλυση του κλώνου Ρ1 AC004507, υπέδειξε την ύπαρξη 
εξωνίου μεταξύ των βάσεων 3404-3464, σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόβλεψης 
GRAIL/exons. Ακολούθησε εφαρμογή της αντίδρασης RACE-PCR στη βιβλιοθήκη 
Marathon cDNA λευκοκυττάρων 
3
με τον κάθε εκκινητή ξεχωριστά στην ίδια συγκέντρωση με την αντίδραση RA
οπότε διαπιστώθηκε ότι ο εκκινητής AP1 δίνει παραπροϊόντα.  

Για την επέκταση του δυ
εφ

ιώθηκε στη μισή (0.1 μΜ), προκειμένου να ελαττωθούν τα παραπροϊόντα. O 
3403R δεν παρουσιάζει ομοιότητα με άλλη αλληλουχία πλην των νουκλεοτιδίων 
3430-3452 του κλώνου LBNL Η82, επομένως είναι πολύ ειδικός εκκινητής. Ο AP1 
έδωσε και πάλι παραπροϊόντα.  

Σε 2.5 μl των αραιωμένων 1:50 προϊόντων των παραπάνω αντιδράσεων, 
εφαρμόστηκε η RACE-PCR με τα ζεύγη των εσωτερικών εκκινητών 3403Fn/AP2 και 
3403Rn/AP2. Η συγκέντρωση των εκκινητών ήταν 0.2 μΜ, 

κε στους 70oC και ελαττώθηκε ο χρόνος υβριδοποίησης/επέκτασης στα 3 min, 
προκειμένου να μειωθούν τα παραπροϊόντα. Μόνο στο προϊόν των 3403Rn/AP2, 
διακρινόταν μία ζώνη περίπου 400 bp.  

Η αντίδραση με τους 3403Rn/AP2 επαναλήφθηκε στις ίδιες συνθήκες, αλλά 
για 26 κύκλους. Παράλληλα εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους 3403R/AP2 στο 
αραιωμένο προϊόν των 3403R/A

υση του αραιωμένου προϊόντος των 3403R/AP2 με τους 3403Rn/AP2 για 21 
κύκλους, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της ίδιας ζώνης, μήκους περίπου 400 
βάσεων, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι το προϊόν ήταν κατά πάσα πιθανότητα ειδικό. Η 
αντίδραση των 3403Rn/AP2 επαναλήφθηκε στο αραιωμένο προϊόν των 3403R/AP2 
σε θερμοκρασία 70oC για 1 min μόνο. Οι κύκλοι ήταν 21 και ελαττώθηκαν 
σημαντικά τα παραπροϊόντα (Σχήμα 

αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 3017-3430 του LBNL H82 (Σχήμα 16). 
Η έκφραση της αλληλουχίας του προϊόντος RACE πιστοποιήθηκε με την 

εφαρμογή της αντίδρασης PCR με το ζεύγος 3403Fpr/Rn σε 2.5 μl cDNA ήπατος και 
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πλακούντα από το MTC panel Ι καθώς και στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA των 
λευκοκυττάρων (Σχήμα 15Β). Χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο Advantage 2 polymerase 
mix και οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν: 94oC για 1 min, 40 κύκλοι 94oC για 30 
sec, 71oC για 2 min και τέλος 71oC για 2 min. Για να επιβεβαιωθεί ότι η αλληλουχία 
του προϊόντος των βιβλιοθηκών είναι ίδια με του προϊόντος της αντίδρασης RACE, 
κλωνοποιήθηκε το προϊόν της βιβλιοθήκης cDNA του ήπατος και προσδιορίστηκε η 
αλληλουχία του. Η ίδια αντίδραση στα cDNAs της καρδιάς και των πνευμόνων από 
το MT

ν οι αντιδράσεις με 
τα ζεύγ

ικούς 
εκκινητ

ος των 
3403Fp

α

σε η αντίδραση RACE-PCR με το ζεύγος 3403Fn/AP2 στο 

C panel Ι δεν έδωσε μεγάλη ποσότητα προϊόντος. Οι συνθήκες ήταν ίδιες με 
του προηγούμενου πειράματος, όμως η θερμοκρασία ήταν 68oC. Η αλληλουχία δεν 
φαίνεται να εκφράζεται σε μεγάλη ποσότητα ιδιαίτερα στον πνεύμονα. Αυτή η 
ένδειξη βρίσκεται σε συμφωνία και με το αποτέλεσμα της ανάλυσης με στύπωμα 
Northern (Πίνακας 10), όπου η ίδια αλληλουχία χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής και 
το RNA της καρδιάς έδωσε εντονότερο σήμα από του πνεύμονα. 

Αφού πιστοποιήθηκε η έκφραση της αλληλουχίας, επιχειρήθηκε η επέκτασή 
της προς την αντίθετη κατεύθυνση με την αντίδραση RACE των 3403Fpr/ΑΡ1 στη 
βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων. Οι αντιδράσεις με τα ζεύγη 3403Fpr/3403R και 
3403Fpr/Rn στο αραιωμένο προϊόν, δεν έδωσαν τις αναμενόμενες ζώνες. Ούτε η 
αντίδραση RACE με τους εσωτερικούς εκκινητές 3403F/ΑΡ2 είχε αποτέλεσμα. 

Kαθώς η επέκταση της αλληλουχίας από τη βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων 
ήταν δύσκολη, επιχειρήθηκε η χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης Marathon cDNA της 
καρδιάς, επειδή σύμφωνα με την ανάλυση με στύπωμα Northern, εμφανίζονται 
τέσσερα μετάγραφα διαφορετικού μήκους. Αρχικά εφαρμόστηκα

η εκκινητών 3403Fpr/ΑΡ1 και 3403R/ΑΡ1. Τα προϊόντα ελέγχθηκαν με την 
αντίδραση PCR των 3403Fpr/3403Rn. Χρησιμοποιήθηκε η Taq πολυμεράση της 
Promega, σε πρόγραμμα hot-start και η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 71oC. 
Μόνο το αραιωμένο προϊόν των 3403Fpr/ΑΡ1 έδωσε την αναμενόμενη ζώνη.  

Ακολούθησε η εφαρμογή της αντίδρασης RACE με τους εσωτερ
ές 3403F/AP2 σε αραίωση 1:50 του προϊόντος των 3403Fpr/ΑΡ1. Προέκυψε 

μία μικρή ζώνη μεγαλύτερη των 75 bp. Στο αραιωμένο προϊόν εφαρμόστηκε η 
αντίδραση των 3403Fn/AP2. Με τους εκκινητές 3403Fn/AP2 επιτελέστηκε 
παράλληλα αντίδραση απ’ ευθείας στο αραιωμένο προϊόν των 3403Fpr/ΑΡ1 (1). Οι 
δύο αυτές αντιδράσεις θα μπορούσαν να δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα, αφού ο 3403Fn 
είναι εσωτερικός των 3403Fpr και 3403F και το προϊόν των 3403F/AP2 έχει 
ουσιαστικά προκύψει από την ενίσχυση του ίδιου αρχικού προϊόντος των 
3403Fpr/ΑΡ1. Μόνο από την απ’ ευθείας ενίσχυση του αραιωμένου προϊόντ

r/ΑΡ1, προέκυψε μία αναμενόμενη ζώνη περίπου 75 bp και μία μεγαλύτερη 
περίπου 150 bp. 
 Καθώς το μήκος των ζωνών δεν ήταν μεγάλο, εφαρμόστηκε η αντίδραση 
RACE-PCR με το ζεύγος 3403F/AP1 στη βιβλιοθήκη cDNA της καρδιάς (2) και σε 
αραίωση 1/50 του προϊόντος των 3403Fpr/ΑΡ1 (3). Χρησιμοποιήθηκε η Taq 
πολυμεράση της Promega και το πρόγραμμα ήταν: 96οC για 6 min, 90οC για την 
προσθήκη ενζύμου, 30 κύκλοι: 94οC για 1 min, 70οC για 1 min, 72οC για 3 min και 
τέλος 72οC για 6 min. Επίσης, στις ίδιες συνθήκες εφαρμόστηκε η ντίδραση με το 
ζεύγος 3403Rn/AP1 στη βιβλιοθήκη cDNA της καρδιάς. Καμία από αυτές τις 
αντιδράσεις δεν έδωσε αποτέλεσμα.  

Ακολούθη
αραιωμένο προϊόν των 3403F/AP1 σε αραίωση 1/50 του προϊόντος 3403Fpr/ΑΡ1 (3), 
στο αραιωμένο προϊόν των 3403Fn/AP2 σε αραίωση 1/50 των 3403Fpr/ΑΡ1 (1) και 
στο αραιωμένο προϊόν των 3403F/AP1 στην καρδιά (2). Το πρόγραμμα ήταν όπως 
αναφέρεται παραπάνω, όμως η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 71οC και οι κύκλοι 
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35. Προέκυψαν ζώνες μήκους περίπου 1 kb στα προϊόντα των αντιδράσεων με τους 
3403Fn/AP2 στο αραιωμένο προϊόν των 3403Fpr/ΑΡ1 (1) και στο προϊόν των 
3403F/AP1 στη βιβλιοθήκη (2). Aπό την ενίσχυση του αραιωμένου προϊόντος των 
3403Fn/AP2 στην αραίωση του προϊόντος των 3403Fpr/ΑΡ1 (1) ξανασχηματίστηκε η 
ζώνη τω

ο

erase mix για 30 κύκλους δεν έδωσε ευδιάκριτο προϊόν. Η ίδια αντίδραση στη 
ιβλιοθ

ρ  

 καρδιά δεν εμφανίστηκε η ζώνη μήκους 1 kb και 
αθώς 

ινά. Με βάση τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του προϊόντος 
ς βιβ

ν περίπου 150 bp. Η ίδια αντίδραση επαναλήφθηκε στα αραιωμένα προϊόντα 
που η ενίσχυσή τους έδωσε ζώνη 1 kb κατά την παραπάνω δοκιμασία, καθώς και στο 
προϊόν των 3403Fn/AP2 στην αραίωση του προϊόντος των 3403F/ΑΡ1, που προέκυψε 
από αυτήν (4). Xρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρόγραμμα, αλλά για 40 κύκλους. 
Προέκυψε ζώνη περίπου 1 kb από την αραίωση του προϊόντος των 3403Fn/AP2 στο 
προϊόν των 3403F/AP1 (4) καθώς και στο αραιωμένο προϊόν των 3403F/AP1 στη 
βιβλιοθήκη (2). Με την ενίσχυση της αραίωσης του προϊόντος των 3403Fn/AP2 στο 
προϊόν των 3403Fpr/ΑΡ1 (1) εμφανίστηκαν και οι δύο ζώνες των περίπου 150 και 75 
bp.  
 Στις ίδιες συνθήκες εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους 3403Rn/AP2 στην 
αραίωση του προϊόντος των 3403Rn/AP1 από ενίσχυση της βιβλιοθήκης της καρδιάς. 
Προέκυψαν δύο ζώνες. Η πιο μεγάλη ήταν περίπου 500 bp. Η εφαρμογή της 
αντίδρασης με τους 3403Fpr/Rn στο αραιωμέν  προϊόν, έδειξε ότι δεν ήταν ειδικό. Η 
αντίδραση των 3403Rn/AP1 επαναλήφθηκε στη βιβλιοθήκη cDNA των 
λευκοκυττάρων και της καρδιάς με το Advantage 2 polymerase mix για 30 κύκλους, 
δεν έδωσε όμως διακριτή ζώνη. 
 Η εφαρμογή της αντίδρασης των 3403F/AP1 στην καρδιά με το Advantage 2 
polym
β ήκη cDNA των λευκοκυττάρων με την πολυμεράση της Promega για 30 
κύκλους, με θερμοκρασία υβριδοποίησης 71οC, επίσης δεν έδωσε προϊόν. Ωστόσο, τα 
διαλύματα αραιώθηκαν και εφαρμόστηκε η αντίδραση των 3403Fn/AP2. Ο τελικός 
όγκος ήταν 25 μl και χρησιμοποιήθηκαν 2.5 U πολυμεράσης Promega, 100 μg/ml 
BSA. Στο π οϊόν από την καρδιά προέκυψε πάλι η ζώνη της 1 kb. Παράλληλα οι 
ίδιες αντιδράσεις έγιναν με 2.5 U πολυμεράσης της Sigma, 50 μg/ml BSA σε τελικό 
όγκο 50 μl. Στο προϊόν από την
κ δεν σχηματίστηκε ούτε στα πειράματα με την πολυμεράση Advantage, δεν 
θεωρήθηκε ειδική. 
 Σχεδιάστηκαν νέοι εκκινητές από την αλληλουχία του cDNA που προέκυψε 
από την αντίδραση RACE στη βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων. Αρχικά εφαρμόστηκε 
η αντίδραση των H82 3321R/AP1 στις βιβλιοθήκες της καρδιάς και των 
λευκοκυττάρων. Στα αραιωμένα προϊόντα επιτελέστηκε η αντίδραση με τους 
εσωτερικούς εκκινητές H82 3202R/AP2. Προέκυψαν ζώνες μήκους περίπου 300 bp, 
με επιμηκέστερη εκείνη από τη βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων (Σχήμα 15Γ). Τα 
προϊόντα αυτά ελέγχθηκαν με την εφαρμογή της αντίδρασης του ζεύγους των 
εκκινητών 3403Fpr/3202R, σε θερμοκρασία υβριδοποίησης 64οC, οπότε 
αποδείχθηκαν αληθ
τη λιοθήκης των λευκοκυττάρων, η αλληλουχία του cDNA επεκτάθηκε έως το 
νουκλεοτίδιο 2941 του AC004507, δηλαδή το συνολικό της μήκος αντιστοιχεί στο 
τμήμα 2941-3452 (Σχήμα 16). Από το νέο αυτό τμήμα σχεδιάστηκαν οι εκκινητές 
H82 3007R, H82 3007Rn. Στις δύο βιβλιοθήκες εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους 
3007R/AP1 και στα αραιωμένα προϊόντα, η αντίδραση των 3007Rn/AP2. Δεν 
προέκυψαν προϊόντα αξιόλογου μήκους.  

Για να επεκταθεί η αλληλουχία του cDNA προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
εφαρμόστηκε η αντίδραση των H82 3269F/AP1 στις δύο βιβλιοθήκες cDNA. Στα 
αραιωμένα προϊόντα εφαρμόστηκε η αντίδραση των εσωτερικών εκκινητών 
3403F/ΑΡ2, οπότε σχηματίστηκαν δύο ζώνες περίπου 250 bp από τα λευκοκύτταρα   
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Επέκταση της αλληλουχίας του 
γραμμα ΝΙΧ εξωνίου νουκλεοτιδίων του AC004507. Η

 nested RACE-PCR με τους εκκινητές Η82 3403Rn/AP2 σε αραιωμένο 
 RACE των Η82 3403R/AP1 στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA 

 του ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ζώνης 
στήλη2). Στήλη 3: Παράλληλη αντίδραση ελέγχου με χρησιμοποίηση 
 για τον adaptor εκκινητή AP2. Στήλη 1: Αρνητικό δείγμα ελέγχου 

δισαπεσταγμένο νερό.  
η της αλληλουχίας του προϊόντος της παραπάνω nested RACE- 

 cDNA ήπατος (στήλη 2) και πλακούντα (στήλη 3) του MTC 
 Marathon cDNA λευκοκυττάρων του ανθρώπου (στήλη 1). Στις 
εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με το ζεύγος εκκινητών 3403Fpr/Rn. 

δείγμα ελέγχου (DNA της υβριδικής κυτταρικής σειράς HHW105). 
 δείγμα ελέγχου (δισαπεσταγμένο νερό).  

 μοριακών βαρών λ/PstI. 
 της nested RACE-PCR με τους εκκινητές Η82 3202R/AP2 σε 

 του προϊόντος RACE των Η82 3321R/AP1 στις βιβλιοθήκες 
arathon cDNA λευκοκυττάρων και καρδιάς του ανθρώπου. Σχηματίστηκε ζώνη 
ήκους περίπου 300 bp από την ενίσχυση της βιβλιοθήκης των λευκοκυττάρων 

 3) και μία λίγο μικρότερη από τη βιβλιοθήκη της καρδιάς (στήλη 4). Οι 
εγαλύτερες ζώνες που φαίνονται στο προϊόν τις βιβλιοθήκης των λευκοκυττάρων 
αποτελούν παραπροϊόντα. Στήλη 1: pBR322/HinfI. Στήλη 2: λHindIII/EcoRI. 

 
A.                                              B.                                                    Γ. 
          1     2     3     4                             1  2  3  4  5  6                              1    2    3    4 

  

Σχήμα 15. A. προβλεπόμενου από το 
πρό  μεταξύ των  3404-3464  

 

εφαρμογή της
δείγμα του προϊόντος
των λευκοκυττάρων
μήκους 414 bp (
μόνο του ειδικού
με μήτρα μόνο 

B. Έκφρασ
PCR στις βιβλιοθήκες
panel I και
βιβλιοθήκες 
Στήλη 4: Θετικό 
Στήλη 5: Αρνητικό
Στήλη 6: Δείκτης
 Γ. Εφαρμογή
αραιωμένο δείγμα
M
μ
(στήλη
μ
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03Fn/ΑΡ2 θα αναμενόταν να είναι μόνο κατά 
22 bp

ρασης των 3403Fn/ΑΡ2 
 στο cDNA των λευκοκυττάρων και της 

ατα, η 
ντίδραση των 3403F/ΑΡ2 στο αραιωμένο προϊόν των 3403 Fpr/AP1 στο cDNA της 

 και ενισχύθηκαν με τα ζεύγη των εσωτερικών εκκινητών 3007R/AP2 και 

και μία μεγαλύτερη περίπου 500 bp από την καρδιά. Τα προϊόντα αραιώθηκαν και 
εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους 3403Fn/ΑΡ2, όμως δεν προέκυψε προϊόν. 
Επιπλέον, η εφαρμογή της αντίδρασης των 3403Fn/ΑΡ2 σε αραιωμένο προϊόν των 
3269F/AP1 στη βιβλιοθήκη cDNA της καρδιάς είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 
μίας ζώνης μικρότερης των 75 bp. Κατά συνέπεια η ζώνη που είχε σχηματιστεί από 
τους 3403F/ΑΡ2 στην αραίωση του ίδιου προϊόντος των 3269F/AP1 δεν ήταν ειδική, 
αφού τα αναμενόμενα προϊόντα των 34

 μικρότερα (Σχήμα 16). Το αραιωμένο προϊόν των 3269F/AP1 στα 
λευκοκύτταρα δεν έδωσε κάποια ζώνη με τους 3403Fn/ΑΡ2, οπότε ούτε οι ζώνες που 
είχαν σχηματιστεί με τους 3403F/ΑΡ2 ήταν ειδικές. Η αντίδραση των 3269F/AP2 
επιτελέστηκε και στα αραιωμένα προϊόντα των 3403Fpr/AP1 στις βιβλιοθήκες της 
καρδιάς και των λευκοκυττάρων, οπότε εμφανίστηκε μία ζώνη μήκους περίπου 220 
bp και μία περίπου 350 bp αντίστοιχα. Η εφαρμογή της αντίδ
στο αραιωμένο προϊόν των 3403Fpr/AP1
καρδιάς, οδήγησε στο σχηματισμό μίας ζώνης μήκους μικρότερου των 75 bp και από 
τις δύο βιβλιοθήκες. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με το προηγούμενο του 
σχηματισμού μίας ζώνης περίπου 220 bp, αφού η αλληλουχία του εκκινητή 3403Fn 
απέχει 161 νουκλεοτίδια από του 3269F. Συνεπώς επιβεβαιώθηκε ότι το προϊόν των 
3269F/AP2 στην αραίωση του προϊόντος των 3403Fpr/AP1 στο cDNA της καρδιάς, 
είναι αληθινό, όχι όμως και στα λευκοκύτταρα, όπου θα αναμενόταν να σχηματιστεί 
μία ζώνη μεγαλύτερου μήκους. Σε συμφωνία με τα προηγούμενα αποτελέσμ
α
καρδιάς, οδήγησε στο σχηματισμό μίας ζώνης περίπου 75 bp, που όμως αποδείχτηκε 
μη ειδική.  
 H προσπάθεια συνεχίστηκε με εφαρμογή της αντίδρασης RACE στη 
βιβλιοθήκη Marathon cDNA μυελού των οστών (Clontech). Αρχικά πιστοποιήθηκε η 
έκφραση της αλληλουχίας του προϋπάρχοντος προϊόντος RACE με εφαρμογή της 
αντίδρασης PCR του ζεύγους των ακραίων εκκινητών 3403Fpr/Rn. Εμφανίστηκε 
πολύ μικρή ποσότητα προϊόντος. Χρησιμοποιήθηκε η Platinum Taq πολυμεράση HiFi 
της Invitrogen που η ίδια κάνει hot-start. To πρόγραμμα της αντίδρασης ήταν: 96οC 6 
min, 40 κύκλοι: 94οC 1 min, 67οC 1 min, 68οC 1 min, και τέλος 68οC 2 min. Οι 
συγκεντρώσεις των συστατικών ήταν οι συνήθεις, όμως με τη συγκεκριμένη 
πολυμεράση χρησιμοποιήθηκε MgSO4 σε τελική συγκέντρωση 2 mM, αντί του 
MgCl2. Με την ίδια πολυμεράση εφαρμόστηκε η αντίδραση RACE με τα ζεύγη 
3202R/AP1 και 3269F/AP1. Οι παράμετροι ήταν: 94 οC 1 min, 30 κύκλοι: 94οC 30 
sec, 67οC 1 min, 68οC 3 min, και τέλος 68οC 3 min. Οι συγκεντρώσεις των 
συστατικών ήταν όπως προηγουμένως, όμως δεν υπήρχε BSA και χρησιμοποιήθηκαν 
2.5 U πολυμεράσης. Δεν υπήρχαν ορατές ζώνες, όμως τα προϊόντα ήταν αληθινά, 
όπως διαπιστώθηκε με την αντίδραση PCR των ζευγαριών εκκινητών 3403Fpr/3202R 
και 3269F/3403Rn. Χρησιμοποιήθηκαν 1.5 U Gold Taq πολυμεράσης, οπότε οι 
συγκεντρώσεις των συστατικών ήταν οι συνήθεις. Το πρόγραμμα ήταν: 96οC 6 min, 
90οC για την προσθήκη του ενζύμου, 40 κύκλοι: 94οC 1 min, 64οC 1 min, 72οC 1 min, 
και τέλος 72οC 2 min. Στις ίδιες συνθήκες επιβεβαιώθηκε η έκφραση της 
αλληλουχίας μεταξύ των 3403Fpr/3202R και 3269F/3403Rn, με ενίσχυση της 
βιβλιοθήκης του μυελού των οστών. Τα προϊόντα των 3202R/AP1 και 3269F/AP1 
αραιώθηκαν
3403F/AP2 αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε η Platinum Taq πολυμεράση και οι 
συνθήκες ήταν ίδιες με της αρχικής αντίδρασης RACE. Επαναλήφθηκε η αντίδραση 
με τους ίδιους εκκινητές, καθώς και με τους ακόμα πιο εσωτερικούς 3007Rn/AP2 και 
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3403Fn/AP2 στα αραιωμένα προϊόντα των 3202R/AP1 και 3269F/AP1 αντίστοιχα 
(Σχήμα 16). Οι συνθήκες ήταν όπως προηγουμένως, όμως η θερμοκρασία 
υβριδοποίησης αυξήθηκε σε 71οC. Τα προϊόντα των 3007R/AP2 και 3403F/AP2 δεν 
επαναλαμβάνονταν από τους 3007Rn/AP2 και 3403Fn/AP2, οπότε δεν θεωρήθηκαν 
ειδικά. Η εφαρμογή της αντίδρασης touchdown RACE-PCR με τα ζεύγη των 
εκκινητών 3403F/AP1, 3403Fpr/ΑΡ1 και 3403Rn/AP1 δεν έδωσε προϊόν. 
 Όλες οι παραπάνω δοκιμασίες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της 
αντίδρασης RACE, αλλά ακόμα και της κλασικής PCR είναι τεχνικώς δύσκολη στη 
συγκεκριμένη περιοχή ή τουλάχιστον η αλληλουχία που περιλαμβάνεται μεταξύ των 
εκκινητών 3403Fpr και 3403Rn εμφανίζει χαμηλά επίπεδα έκφρασης στο μυελό των 
οστών. Επομένως, χρειάστηκε μια νέα μέθοδος επέκτασης των άκρων των cDNAs. 
 
A7. Εφαρμογή της μεθόδου Generacer  
 

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε λέγεται Generacer και οδηγεί στην απομόνωση 
κατά κύριο λόγο του 5' άκρου άθικτων μορίων αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Αρχικά 
γίνεται αποφωσφορυλίωση του 5' άκρου όλων των μορίων RNA. Στη συνέχεια 
αφαιρείται η δομή 5' cap από το 5' άκρο των μορίων mRNA και συνδέεται ένα 
ολιγονουκλεοτίδιο RNA γνωστής αλληλουχίας (αντίδραση ligation). Ακολουθεί 
αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής και το 5' άκρο προκύπτει ως προϊόν RACE-PCR 
με ένα εκκινητή από την ήδη γνωστή αλληλουχία cDNA και έναν από την 
αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου RNA (αντίδραση RT-PCR).  

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε mRNA καρδιάς ανθρώπου το οποίο υπήρχε 
διαθέσιμο (Clontech), δεδομένου ότι  προς επέκταση αλληλουχία είχε ροκύψει από 
την εφαρμογή της RACE-PCR στις βιβλιοθήκες cDNA καρδιάς και λευκοκυττάρων 
και επιπλέον είχε πιστοποιηθεί η έκφρασή της στη βιβλιοθήκη cDNA καρδιάς του 
MTC panel Ι (Clontech). Aρχικά για την αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής 
χρησιμοποιήθηκε ως εκκινητής ένα ολιγονουκλεοτίδιο θυμίνης (GeneRace

η  π

r OligodT). 
ε μια 

ν 
403Fpr και 3403Rn αντίστοιχα, όσο και με εκκινητή τον GeneRacer OligodT. Tα 

ηκε με την αντίδραση PCR των εκκινητών 
403Fpr/Rn. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν αντιδράσεις RACE-PCR στα προϊόντα των 
αντιδρά

ν εφαρμογή των 
αντιδρά

Σ δεύτερη δοκιμασία, η αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής εφαρμόστηκε με 
τους εκκινητές 3403Fpr και 3403Rn. Ακολούθησαν αντιδράσεις RACE-PCR με τον 
εκκινητή από την αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου RNA (GeneRacer 5' Primer) 
και κάθε έναν από τους 3403Fpr και 3403Rn. Ως μήτρα (template) χρησιμοποιήθηκε 
το προϊόν cDNA τόσο της αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής με εκκινητή το
3
προϊόντα δεν ήταν ειδικά, όπως διαπιστώθ
3

σεων αντίστροφης μεταγραφής με τον GeneRacer 5' Nested Primer και κάθε 
έναν από τους 3269F και 3321R. Ακολούθησε δοκιμασία nested RACE-PCR με τον 
GeneRacer 5' Nested Primer και κάθε έναν από τους 3403F και 3202R. Ως μήτρα 
χρησιμοποιήθηκαν είτε τα προϊόντα των αντιδράσεων RACE με τα ζεύγη 
3269F/GeneRacer 5' Nested Primer και 3321R/GeneRacer 5' Nested Primer, είτε οι 
αραιώσεις τους. Οι παράμετροι των αντιδράσεων nested RACE-PCR ήταν: 94οC 2 
min, 40 κύκλοι: 94οC 30 sec, 61οC 30 sec, 68οC 3 min και τέλος 68οC 10 min. Δεν 
προέκυψαν ειδικά προϊόντα, όπως πιστοποιήθηκε και με τη

σεων PCR με τους εκκινητές 3269F/3403Rn, 3403Fpr/3202R (Σχήμα 16). Αν  
και τα αποτελέσματα αυτά δεν οδήγησαν στην απομόνωση του 5' άκρου του 
άγνωστου γονιδίου, θεωρήθηκαν καταληκτικά, αφού η μέθοδος έδωσε τα 
αναμενόμενα προϊόντα για το γονίδιο της ακτίνης (control). 
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                                                                            3007 Rn   
 
     2941 gtgccgtggc tgccggcggg cgctgcggga ctctctgcaa tgggacccga gcagctctag 
                   
                   3007 R                                      3403 Fpr 
                ⎯⎯⎯⎯              
    3001 agggaggcgg cggccccaga aggccgttgg ctgagagaga ccaggagccc tcggagccgc 
 
     3061 cgcgcgcata gcgctgtgga gcaagaagcc aaccgcagcg cgggtcgaca cgccagtatc 
                                                                                                                      
                                                                                                                     3202 R 
 
     3121 tggcaccggc aggaggcgcg gaacttagct gccccatcgg aaccccgccc ggaggaagct 
 
     3181 gagggccgag aaaggatgaa ttccggaccg ggtcgcccag ccacaagtgg aaacctgggc 

                                                           3269 F                                             3321 R  

   3241 tctctggaaa acgttctgat ctcgatctgg ctatctctga aacaaaactc cagccccgca 

   3301 aacctcccaa agttcagtac acgtccccgt cctcacccct gccctccggg ccacctgcag 
                   
                                                                                                                     3403 Rn 

   3361 cgggggactt accggcgcct cgggtctcct cctcccgacc cagcgcgtcg cggacacagc 

                                            

3 R                       3403 Fn 

Ε για 
 δυνητικού εξωνίου μεταξύ των βάσεων         

εκκινητών 
 οι 3403R 

 
  
 
  
 
  
  
  
      
  
                                                
                 
                             3403 F                                    
                                         340
     3421 tggcggccaa caggaggctt gggcgctcga cg  
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 16. Αλληλουχία εκκινητών και προϊόντων των αντιδράσεων RΑC
την επέκταση της αλληλουχίας του
3404-3464 του κλώνου ΑC004507. Οι αλληλουχίες των παραπάνω 
παρατίθενται στον Πίνακα 8. (Οι εκκινητές 3403Rn και 3403F καθώς και
και 3403Fn έχουν ταυτόσημη αλληλουχία, αλλά αντίθετη κατεύθυνση).  
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A8. Διερεύνηση του δυνητικού εξωνίου μεταξύ των βάσεων 5468-5503 του   
κλώνου AC004507 με την RACE-PCR 

                                           
προβλέπει την ύπαρξη ενός εξωνίου μεταξύ των 

507. Για την επέκταση της αλληλουχίας του 
R στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA  
ος εκκινητών H82 5468F/AP1. Η 

μΜ) και επιπλέον αυξήθηκε η 
ερμοκρασία υβριδοποίησης/επέκτασης στους 69oC, προκειμένου να μειωθούν τα 
αραπροϊόντα του AP1. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η RACE-PCR στο αραιωμένο 
ροϊόν των 5468F/AP1 με τους εσωτερικούς εκκινητές H82 5468Fn/AP2 (Πίνακας 
). Η συγκέντρωση των εκκινητών ήταν 0.2 μΜ, όμως μετά από διαδοχικά 
ειράματα, οι κύκλοι μειώθηκαν σε 20, η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 72oC και 
λαττώθηκε ο χρόνος υβριδοποίησης/επέκτασης στα 2 min. Στις συνθήκες αυτές 
ροέκυ

 ήταν ίδιες 
ε της προηγούμενης δοκιμασίας, όμως η θερμοκρασία ήταν 70oC και ο χρόνος 
βριδοποίησης/επέκτασης ήταν 3 min. Ακολούθησε η αντίδραση με τους 

άνω 
 

με το ζεύγος των εκκινητών 
 
 

       
                                                                                                                              

Το πρόγραμμα GRAIL/exons 
βάσεων 5468-5503 του κλώνου AC004
δυνητικού εξωνίου εφαρμόστηκε η RACE-PC
λευκοκυττάρων του ανθρώπου με το ζεύγ
υγκέντρωση του AP1 ήταν ελαττωμένη (0.1 σ
θ
π
π
8
π
ε
π ψε μία καθαρή ζώνη, ενώ ο κάθε εκκινητής ξεχωριστά δεν έδωσε 
παραπροϊόντα. Ωστόσο, η αλληλουχία του προϊόντος δεν εμφάνιζε ομοιότητα με το 
χρωμόσωμα 5.              

Για να επεκταθεί το προβλεπόμενο εξώνιο προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
εφαρμόστηκε η αντίδραση με τους εκκινητές H82 5468R/AP1 στις βιβλιοθήκες 

arathon cDNA  λευκοκυττάρων και ήπατος του ανθρώπου. Οι συνθήκεςM
μ
υ
εσωτερικούς εκκινητές H82 5468Rn/AP2 στα αραιωμένα προϊόντα των παραπ

μοκρασίας στους 72oC ή την ελάττωσηαντιδράσεων. Όμως παρά την αύξηση της θερ
των κύκλων στους 20, δεν υπήρξε καθαρό προϊόν. 
 
A9. Διερεύνηση προβλεπόμενων γονιδίων του κλώνου AC004507 και ανάλυση     
       της έκφρασης ESTs 
 

Το πρόγραμμα GRAIL/gap2 προβλέπει ότι τα δύο δυνητικά εξώνια στις 
θέσεις 3403 και 5468 συνδέονται σε κοινό μετάγραφο. Για να ελεγχθεί αυτή η 
πρόβλεψη, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με το ζεύγος των εκκινητών 3403F/5468R 
στις βιβλιοθήκες cDNA του MTC panel Ι (Clontech), καθώς και στις βιβλιοθήκες 
cDNA λευκοκυττάρων Marathon και εμβρυϊκού ήπατος λTriplex του ανθρώπου. 
Χρησιμοποιήθηκαν 2.5 μl από το κάθε cDNA, καθώς και DNA του κλώνου 
AC004507 και της υβριδικής κυτταρικής σειράς HHW105 (~80 ng) ως θετικά 
δείγματα. Οι συγκεντρώσεις των συστατικών ήταν οι συνήθεις, όμως 
χρησιμοποιήθηκαν 2.5 U Τaq πολυμεράσης (Promega). Το πρόγραμμα της 
αντίδρασης ήταν: 94oC για 3 min, 40 κύκλοι 94oC για 1 min, 71oC για 1 min, 72oC 
για 1 min 30 sec και τέλος 72oC για 3 min. Τα θετικά δείγματα ελέγχου έδωσαν το 
αναμενόμενο προϊόν, όμως δεν υπήρχε προϊόν από τις βιβλιοθήκες cDNA.  

Το πρόγραμμα  δυνητικών γονιδίων Genefinder του ΝΙΧ, προβλέπει ένα 
εξώνιο που περιλαμβάνει το τμήμα των νουκλεοτιδίων 3403-3464 του AC004507 και 
συνδέεται με δύο πιο κεντρομερικά εξώνια σε κοινό μετάγραφο. Για να ελεγχθεί αυτό 
το δεύτερο δυνητικό γονίδιο, σχεδιάστηκε ο εκκινητής H82 2583 GenefinderF με 
βάση την αλληλουχία του μεσαίου εξωνίου, γιατί εμφάνιζε αλληλοεπικάλυψη και με 
εξώνια προβλεπόμενα από τα προγράμματα GENSCAN, HHMGene και Hexon 

 17). Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR (Σχήμα
2583GenefinderF/3403Rn τόσο με την Taq πολυμεράση της Promega, όσο και με την

 έδωσε προϊόν στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA τωνπολυμεράση Advantage δεν
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λευκοκυττάρων. Συνεπώς αποκλείστηκε και το προβλεπόμενο γονίδιο του 
Genefin

R E α  κ η p
, μ

υ. 
Η μία ζώνη

τ F ark). 
ες 

Marath

ST AA397723 (9658R), η οποία αντιστοιχεί στις βάσεις 7820-7932, 
9393-9 ρ

der, καθώς και το αλληλοεπικαλυπτόμενο του HHMGene.            
Καθώς οι προβλέψεις των υπολογιστικών προγραμμάτων του ΝΙΧ δεν 

επιβεβαιώθηκαν, ελέγχθηκε η πιθανότητα να αποτελεί το προϊόν της αντίδρασης 
RACE τμήμα ενός μεταγράφου που περιλαμβάνει και την αλληλουχία του κλώνου 
IMAGE cDNA 1673930, οι οποία αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 743-1755 του 
AC004507 και 1-869 του AC005221. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, ο κλώνος αυτός 
αλληλοεπικαλύπτεται με την αλληλουχία της EST zh49f05.s1. To τμήμα του 
προϊόντος AC  που ορίζεται πό την αλληλουχία των ε κιν τών 3403F r/Rn, 
εκφράζεται στο μυελό των οστών  όπως έδειξαν πειράματα PCR ’αυτό το ζεύγος 
εκκινητών, καθώς και με εσωτερικούς (βλέπε παραπάνω). Εφαρμόστηκε η αντίδραση 
PCR με τους εκκινητές zh49f05.s1F/3403Rn στη βιβλιοθήκη cDNA του μυελού των 
οστών λTriplex και στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA λευκοκυττάρων του ανθρώπο

 που προέκυψε στο δείγμα από την ενίσχυση του cDNA του μυελού των 
οστών, θα μπορούσε να ήταν αληθινή, με βάση το μήκος του κλώνου IMAGE cDNA 
1673930 και του προϊόντος της RACE. Τα προϊόντα αραιώθηκαν σε αναλογία 1:50 
και επαναλήφθηκε η ίδια αντίδραση. Δεν εμφανίστηκε το ίδιο αποτέλεσμα από τον 
μυελό των οστών, ούτε προέκυψε κάποιο προϊόν από τα λευκοκύτταρα. Αντίθετα το 
γενωμικό DNA, καθώς και το DNA του AC004507 έδωσαν το αναμενόμενο προϊόν 
των 2547 bp. Κατά συνέπεια τα δύο αυτά τμήματα cDNA δεν ανήκουν στο ίδιο 
μετάγραφο.    

Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν εκκινητές από την αλληλουχία ESTs που 
περιλάμβαναν δυνητικά εξώνια των προγραμμάτων ου ΝΙΧ (ΜΖE , Genm
Κατ’αρχήν, εφαρμόστηκε η αντίδραση των H82 3403Fn/13559R στις βιβλιοθήκ

on cDNA των λευκοκυττάρων και της καρδιάς, όμως δεν έδωσαν προϊόν. 
Έτσι, αποκλείστηκε η πιθανότητα το προϊόν της αντίδρασης RACE (νουκλεοτίδια 
2941-3452 του AC004507) να είναι τμήμα μεταγράφου που περιλαμβάνει και την 
EST BG203162 (νουκλεοτίδια 9395-9726, 13499-13687 του AC004507) από την 
οποία προέρχεται η αλληλουχία του εκκινητή Η82 13559R. Το πρόγραμμα της 
αντίδρασης ήταν: 96οC για 6 min, 90οC για την προσθήκη 2.5 U Taq πολυμεράσης, 
40 κύκλοι 94οC για 1 min, 71οC για 1 min, 72οC για 3 min και τέλος 72οC 6 για min. 

Στις ίδιες συνθήκες εφαρμόστηκε η αντίδραση των H82 7828F/13559R στις 
δύο βιβλιοθήκες Marathon cDNA, όμως δεν προέκυψε προϊόν, αν και σχηματίστηκε 
η αναμενόμενη ζώνη των 5681 bp από την ενίσχυση του DNA του κλώνου 
AC004507. Η ίδια αντίδραση επαναλήφθηκε στις βιβλιοθήκες cDNA του MTC panel 
Ι (Clontech) με την πολυμεράση Advantage, όμως και πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα, 
σε αντίθεση με την ενίσχυση του γενωμικού DNA. Το δεδομένο αυτό είναι 
αξιοσημείωτο, καθώς ο εκκινητής H82 7828F έχει σχεδιαστεί με βάση την 
αλληλουχία της EST ΑΑ397723 (βιβλιοθήκη cDNA όρχεως του Soares, zt80a05.r1, 
IMAGE: 728624 5'), η οποία αλληλοεπικαλύπτεται με την BG203162. 

Σε μία τελευταία προσπάθεια, εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR στη 
βιβλιοθήκη Marathon cDNA του μυελού των οστών με τον 3403Fpr και έναν 
εκκινητή της E

678 του P1 AC004507. Δεν εμφανίστηκε π οϊόν. Αυτό το αποτέλεσμα  
συμφωνεί με εκείνο του πειράματος των 3403Fn/13559R, εφόσον οι ESTs BG203162 
και ΑΑ397723 αλληλοεπικαλύπτονται. Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν οι ίδιες 
με εκείνες που αναφέρονται παραπάνω για την αντίδραση των εκκινητών  
3403Fn/13559R, όμως η θερμοκρασία υβριδοποίησης ήταν 63οC. 

Με τις ίδιες συνθήκες εφαρμόστηκε η αντίδραση των εκκινητών 
9452F/9658R και 7828F/9658R (Πίνακας 8), οπότε πιστοποιήθηκε η έκφραση της  
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EST AA397723 στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA του μυελού των οστών αλλά και η 
ύνδεση δύο εξωνίων σε κοινό μετάγραφο (Σχήμα 18). Η αλληλουχία του προϊόντος 
αρουσιάζει ομοιότητα με το τμήμα 7828-7931, 9394-9660 του AC004507. Η 
φαρμογή της αντίδρασης των εκκινητών 7828F/13559R και των 9452F/13559R δεν 
δωσε προϊόν, ούτε και σ’ αυτή τη βιβλιοθήκη. Παρόλα αυτά, τα προϊόντα των 
ντιδράσεων 7828F/9658R και 9452F/13559R αραιώθηκαν και εφαρμόστηκε η 
ντίδραση με το ζεύγος εκκινητών 9452F/9658R. Προέκυψε προϊόν και από το 
ραιωμένο προϊόν των 9452F/13559R, σε λιγότερη όμως ποσότητα από ό,τι από την 
ραίωση του προϊόντος των 7828F/9658R. Συνεπώς υπάρχει πιθανότητα η EST 
G203162 να εκφράζεται στο μυελό των οστών. Η BG203162 προέρχεται από μία 
ιβλιοθήκη Athersys RAGE, που έχει προκύψει από την κυτταρική σειρά 
οσαρκώματος του ανθρώπου ΗΤ1080 στην οποία έχει γίνει τυχαία επαγωγή της 
ονιδιακής έκφρασης. Συνεπώς, πιθανόν η BG203162 αντιπροσωπεύει τμήμα ενός 
ναλλακτικού μεταγράφου του γονιδίου από το οποίο έχει προκύψει και η EST 
A397723. Το εναλλακτικό αυτό μετάγραφο πιθανόν εκφράζεται σε πολύ χαμηλά 
πίπεδα στο μυελό των οστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 
RF Finder, η αλληλουχία που απομονώσαμε περιλαμβάνει δύο ανοιχτά πλαίσια 
νάγνωσης που κωδικοποιούν πεπτίδια των 43 και των 37 αμινοξέων. Αν πράγματι 
ρόκειται για κάποιο υπαρκτό πεπτίδιο, τότε το δεύτερο εξώνιο που περιλαμβάνεται 
την EST BG203162, βρίσκεται είτε στην 3' είτε στην 5' αμετάφραστη περιοχή του 
ονιδίου. 

Από όλα τα παραπάνω δεδομένα, φαίνεται πιθανό ότι το τμήμα cDNA που 

λ τ

76. Επιπλέον η BG719261 αλληλοεπικαλύπτεται με το 5' άκρο του mRNA 
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αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 2941-3452 του AC004507 και προέκυψε από τις 
αντιδράσεις RACE-PCR πιθανόν αποτελεί προέκταση του μη μεταφραζόμενου 5' 
άκρου του mRNA AF055007 του γονιδίου MARCH3. Σ’ αυτό συνηγορεί και η 
αλληλοεπικαλυπτόμενη νησίδα CpG που προβλέπεται από το πρόγραμμα GRAIL/cpg 
του ΝΙΧ. Εξάλλου, όπως έδειξε η ανάλυση τύπου Νorthern (Πίνακας 10), το 
κυρίαρχο μετάγραφο έχει μήκος περίπου 1.8 kb, δεδομένο που βρίσκεται σε 
συμφωνία με το μήκος του mRNA AF055007 (1729 bp), του 
αλληλοεπικαλυπτόμενου κλώνου IMAGE cDNA BC047569 (1816 bp) και του 
προβλεπόμενου mRNA του NCBI ΧΜ_055276 (1906 bp). Αξίζει να γίνει ανάλυση 
τύπου Νorthern με ανιχνευτή ένα τμήμα της κωδικής περιοχής του mRNA AF055007 
και να συγκριθούν τα αποτελέσματα με εκείνα της ανά υσης με ανιχνευτή το μήμα 
του cDNA που απομονώσαμε. Το γεγονός ότι η αντίδραση PCR με το ζεύγος των 
εκκινητών 2583GenefinderF/3403Rn δεν έδωσε προϊόν, δεν ενθαρρύνει την υπόθεση, 
ωστόσο η αντίδραση ήταν δύσκολη από τεχνικής απόψεως, όπως φάνηκε από τα 
θετικά δείγματα ελέγχου. Το τμήμα cDNA που απομονώθηκε, εμπεριέχεται στην 
αλληλουχία της EST BI255942, η οποία αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 2889-3727 του 
AC004507. Επίσης, εμπεριέχει την αλληλουχία της EST BU428748 που προέρχεται 
από Β-λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου (κυτταρική σειρά MGC85) και 
αλληλοεπικαλύπτεται με την BG719261, στην ύπαρξη της οποίας κατά πάσα 
πιθανότητα έχει βασιστεί η οριοθέτηση του 5' άκρου του προβλεπόμενου mRNA  
ΧΜ_0552
AF055007. 
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             Α.                                                                Β.               
                        1 2  3 4                                                         1  2  3  4 

                                                                         

Σχήμα 18. Α. ΄Εκφραση της EST AA397723 στη βιβλιοθήκη Marathon 
DNA του μυελού των οστών. Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με το ζεύγος 
κκινητών 9452F/9658R είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προϊόντος 207 bp (στήλη 
). 

Β. Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με το ζεύγος εκκινητών 7828F/9658R 
ίχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προϊόντος 371 bp (στήλη 3), οπότε επιβεβαιώνεται 
 σύνδεση δύο εξωνίων. Στα σχήματα Α και Β, στη στήλη 4 εμφανίζεται το προϊόν 
ς αντίδρασης σε μήτρα γενωμικό DNA του ανθρώπου, στη στήλη 2 το αρνητικό 
είγμα ελέγχου, ενώ ο δείκτης μοριακού βάρους είναι ο 100 bp ladder της Gibco BRL 

 1). 

4 bp) 
 
 Καθώς  του Lawrence Berkeley Natio ratory αποσύρθηκε 
από τη δημοσιότητα, προχωρήσαμε στη μελέτη  που είχαν 
χαρτογραφηθεί μεταξύ των γονιδίων της IL-3 και του  με τη βάση 
δεδομένων του NCBI. Ένας από τους ενδιαφέροντες  ο AC006077, 
αφού η ανάλυση ΝΙΧ προβλέπει την ύπαρξη τριών  εφαρμογή της 
αντίδρασης PCR με τους εκκινητές Η62 60709F/R  και τους Η62 

 του πιο ), απέδειξε ότι τα γονίδια 
 στους  contig κλώνων YACs που 

εριλαμβάνει την περιοχή μεταξύ των γονιδίων της IL-3 και του TCF-1 (Σχήμα 5). 
Ωστόσο

b τελομερικά του TCF-1 στο χάρτη του NCBI. 
 

ήμα 19). Επιπλέον υπάρχουν ESTs (ΑΙ937055, BM310830) που 
αρουσιάζουν ομοιότητα με την αλληλουχία μεταξύ των νουκλεοτιδίων 41683-

ωνίου με 
ν αντίδραση PCR των εκκινητών Η62 60709F, R και Η62 66681F, R (Πίνακας 9α) 
τη βιβλ
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Β. Ανάλυση του κλώνου Ρ1 AC006077 (254F11 (LBNL H62), 8742

 ο χάρτης nal Labo
γενωμικών κλώνων

 TCF-1, σύμφωνα
κλώνους ήταν
γονιδίων. Η
του μεσαίου

22135F/22823R κεντρομερικού γονιδίου (Σχήμα 19
υτά τοποθετούνται  κλώνους 969g11, 969h4 τουα
π

, όπως αποδείχτηκε με πειράματα FISH, ο κλώνος AC006077 χαρτογραφείται 
0.5-1 Μb τελομερικά του γονιδίου του TCF-1 (Kamakari S. et al., 2005). Το 
δεδομένο αυτό συμφωνεί με την τοποθέτηση του κλώνου σε απόσταση μικρότερη της 
1 Μ

Β1. Ανάλυση της έκφρασης του γονιδίου C5orf14 
  
 Σύμφωνα με την ανάλυση ΝΙΧ, προβλέπονται τέσσερα εξώνια που 
αντιστοιχούν στα νουκλεοτίδια: 41626-41780, 60709-60817, 63454-63590, 66648-
66853 (Σχ
π
41746. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η έκφραση του δεύτερου και του τέταρτου εξ
τη
σ ιοθήκη Marathon cDNA των λευκοκυττάρων. Ακολούθως, επιτελέστηκε η 
αντίδραση PCR των Η62 60709F/66681R στην ίδια βιβλιοθήκη, καθώς και στις  
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Σχήμα 19. Ανάλυση του κλώνου Ρ1 AC006077 με το σύνολο προγραμμάτων ΝΙΧ. 
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βιβλιοθήκες cDNA του MTC panel Ι (Clontech) (Σχήμα 20A). Χρησιμοποιήθηκαν 
.5 U Taq πολυμεράσης Advantage και οι παράμετροι ήταν: 94οC για 1 min, 40 
ύκλοι: 94οC για 30 sec, 68οC για 2 min. Όλες οι βιβλιοθήκες cDNA έδωσαν προϊόν, 
ήκους 451 bp, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο εξώνια ανήκουν στο ίδιο γονίδιο, 
νώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται ένα ακόμα εξώνιο. Η εφαρμογή της αντίδρασης με 
 ζεύγος H82 41626F/60709R στη βιβλιοθήκη του μυελού των οστών λTriplex είχε 
ς αποτέλεσμα την εμφάνιση προϊόντος 719 bp (Σχήμα 20B). Έτσι επιβεβαιώθηκε η 
παρξη του πρώτου εξωνίου, καθώς και η έκφραση του γονιδίου στο μυελό των 
στών. Χρησιμοποιήθηκαν 2.5 U Taq πολυμεράσης της Promega. Η θερμοκρασία 
βριδοποίησης ήταν 71οC και ο χρόνος επέκτασης 1 min και 30 sec. Τα πειράματα 
υτά πιστοποίησαν την ύπαρξη του γονιδίου που κωδικοποιεί την υποθετική 
ρωτεΐνη FLJ31950 της βάσης δεδομένων του NCBI, καθώς και την έκφρασή του 
το μυελό των οστών, στα λευκοκύτταρα, στον πλακούντα, στo πάγκρεας, στο ήπαρ, 
την καρδιά, στον εγκέφαλο, στον πνεύμονα, στα νεφρά, στο σκελετικό μυ. Το 
RNA FLJ31950 (2747 βάσεις) απομονώθηκε από την κυτταρική σειρά 
ρατοκαρκινώματος ΝΤ2 και η αλληλουχία του αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 

0899-41692, 54857-55344, 60654-60817, 63456-63586, 66651-67558, 68166-68424 
υ κλώνου AC006077.     

Προκειμένου να γίνει ανάλυση κατά Northern, συντέθηκε με PCR 
νιχνευτής που η αλληλουχία του αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 60709-60817, 63454-
3590, 66648-66853 του κλώνου AC006077, δηλαδή περιλαμβάνει τα τρία τελευταία 
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εξώνια του γονιδίου (Σχήμα 21Α, εξώνια 3-5). Με την ανάλυση κατά Norther
(Human MTN Blot II Cat.# 7759-1, Human MTN Blot Cat.#7760-1 της Clontech) 
δείχθηκε επιπλέον η έκφραση του γονιδίου στο λεπτό και στο παχύ έντερο, στο 
σπλήνα, στο θύμο. Συγκεκριμένα εμφανίστηκαν τέσσερα διαφορετικά μετάγραφα. Το 
μικρότερο, μήκους περίπου 1.4 kb, εμφανίστηκε σε όλα τα δείγματα, εκτός του 
εγκεφάλου, ενώ ένα λίγο μεγαλύτερο, μήκους περίπου 1.7 kb, εμφανίστηκε μόνο στο 
ήπαρ. Το τρίτο, μήκους περίπου 3.3 kb εμφανίστηκε σε όλα τα δείγματα, εκτός των 
λευκοκυττάρων του περιφερικού αίματος. Το μεγαλύτερο μετάγραφο, μήκους 
περίπου 6.5 kb εμφανίστηκε μόνο στο σκελετικό μυ (Σχήμα 21Β). Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης της έκφρασης των παραπάνω μεταγράφων αναφέρονται αναλυτικά 
στον πίνακα 10. 
 Το μικρότερο mRNA, μήκους ~1.4 kb πιστοποιεί την ύπαρξη μεταγράφων 
(1368-1391 bp) που κωδικοποιούν την πρωτεΐνη FLJ22625, τα οποία έχουν 
απομονωθεί από βιβλιοθήκες: παγκρέατος και σπλήνα, λεπτού εντέρου, πλακούντα, 
αδενοκαρκινώματος των νεφρικών κυττάρων. Το μικρότερο από αυτά (AK026278) 
έχει απομονωθεί από το λεπτό έντερο αι αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 41478-41692, 
54857-54885, 54937-55344, 60654-60817, 63456-63586, 66651-67052 του κλώνου 
AC006077. Η εμφάνιση του mRNA μήκους ~3.3 kb πιστοποίησε την ύπαρξη του 
μεταγράφου FLJ31950 της
DKFZp686L0872 (BX538131: 2974 bp) που απομονώθηκε από κυτταρική σειρά 
καρκινώματος του ενδομητρίου και αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 41559-41645, 
54857-55344, 60654-60817, 63456-63586, 66651-68673 του κλώνου AC006077. 
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων NCBI, στον πλακούντα υπάρχει ένα επιπλέον 
εναλλακτικό μετάγραφο FLJ35106 (AK092425: 2020 bp) που αντιστοιχεί στα 
νουκλεοτίδια 59340-60817, 63456-63586, 66651-67061 του AC006077. Η ουρά 
polyA αυτού του μεταγράφου δεν έχει απομονωθεί, κατά συνέπεια το μήκος του είναι 
πιθανόν μεγαλύτερο των 2020 bp. Σύμφωνα με το υπολογιστικό πρόγραμμα ORF 
Finder το μετάγραφο FLJ35106 κωδικοποιεί μία υποθετική πρωτεΐνη 161 αμινοξέων 
(Σχήμα 21Α). 
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 Εκτός από τα όργανα στα οποία διαπιστώθηκε ότι εκφράζεται το γονίδιο και 
τους ιστούς από τους οποίους έχουν απομονωθεί εναλλακτικά μετάγραφα, υπάρχουν 
ESTs που προέρχονται επιπλέον από βιβλιοθήκες cDNA των Β-κύτταρων βλαστικού 
κέντρου, των αιμοφόρων αγγείων και της αορτής, του αίματος, της λέμφου, των 

  ν

 χήμα 20. Α. Tο γονίδιο που κωδικοποιεί την υποθετική πρωτεΐνη FLJ31950 
κφράζεται στις βιβλιοθήκες Marathon cDNA λευκοκυττάρων και στις βιβλιοθήκες 
υ MTC panel I, όπως έδειξε η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με το ζεύγος 
κκινητών 60709F/66681R. Στήλη 1: νερό, στήλη 2: γενωμικό DNA του ανθρώπου 

ρκής για το σχηματισμό του 
ροϊόντος των περίπου 6 kb), στήλες 3-11: προϊόντα της ενίσχυσης των εξής 
ιβλι σκελετικού μυός, πλακούντα, νεφρού, 
κεφάλου, παγκρέατος, καρδιάς, ήπατος, στήλη 12: pBR322/HinfI.     

Β. Επιβεβαίωση της έκφρασης του γονιδίου που κωδικοποιεί την υποθετική 
πρωτεΐνη FLJ31950 στο μυελό των οστών. Η εφαρμογή της αντίδρασης PCR με το 
ζεύγος εκκινητών 41626F/60709R στη βιβλιοθήκη cDNA του μυελού των οστών 
λTriplex είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό προϊόντος 719 bp (στήλη 2), που 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη των δύο πρώτων εξωνίων του γονιδίου. Ο δείκτης μοριακoύ 
βάρους είναι o pBR322/HinfI. 

 
 

αμυγδαλών, των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων, του εγκεφάλου εμβρύου, 
του αρχέγονου νευροεξωδέρματος, της λευκής ουσίας, του ιππόκαμπου, του 
αμφιβληστροειδούς, του φακού, του οπτικού νεύρου, του εμβρυϊκού οφθαλμού, των 
γαγγλίων του νωτιαίου μυελού, όγκου του νευρικού ιστού, της κεφαλής και του 
τραχήλου, των οστών, του μαστού, του στομάχου, των νησιδίων του παγκρέατος, της 
ουροδόχου κύστεως, του προστάτη, των όρχεων, των σπερματικών κυττάρων, της 
ωοθήκης, της μήτρας, του καρκίνου της μήτρας, ολικού εμβρύου, των 
μελανοκυττάρων και πληθώρας άλλων φυσιολογικών και κυρίως καρκινικώ  ιστών.  
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Β2. Απομόνωση δύο εναλλακτικών μεταγραφών του νέου γονιδίου FLJ37562 και 
     προκαταρκτική μελέτη της έκφρασής τους 
   

Η ύπαρξη του εξωνίου ενός δεύτερου γονιδίου διερευνήθηκε με την 
φαρμογή της αντίδρασης PCR των εκκινητών Η62 22135F/R (Πίνακας 9α) στις 
ιβλιοθήκες cDNA των λευκοκυττάρων Marathon και του μυελού των οστών 
Triplex. Σχηματίστηκε προϊόν και από τις δύο βιβλιοθήκες. Παράλληλα 
φαρμόστηκε η αντίδραση με τους Η62 77497F/R στις δύο βιβλιοθήκες, οπότε 
πιβεβαιώθηκε η έκφραση ενός τρίτου γονιδίου που κωδικοποιεί ένα συμπαράγοντα 
ιμερισμού του HNF-1α (PCBD2). Οι παράμετροι και για τις δύο αντιδράσεις ήταν 
ιες με του προηγούμενου πειράματος με την Taq πολυμεράση Advantage, όμως ο 
ρόνος υβριδοποίησης /επέκτασης ήταν 1 min.  

Το πρόγραμμα ΝΙΧ προβλέπει την ύπαρξη δύο εξωνίων που αντιστοιχούν στα 
ουκλεοτίδια 13279-13374, 22060-22215. Τα εξώνια αυτά εμπεριέχονται στις ESTs 
ου αντιστοιχούν στα νουκλεοτίδια 13186-13695, 22058-22335. Επιπλέον η EST 
G477506 αντιστοιχεί στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων 13150-13374, 22058-
2304, οπότε αλληλοεπικαλύπτεται με τις προηγούμενες και φαίνεται ότι 
εριλαμβάνει μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 5'. Για να διερευνηθεί η ύπαρξη του 
ονιδίου που περιλαμβάνει αυτά τα δύο εξώνια, εφαρμόστηκε η αντίδραση των 
κκινητών Η62 13153F/22135R στις βιβλιοθήκες cDNA της καρδιάς και των 
ευκοκυττάρων Marathon. Το πρόγραμμα της αντίδρασης ήταν: 96οC για 6 min, 90οC 
ια την προσθήκη της Taq πολυμεράσης (Promega), 40 κύκλοι: 94οC για 1 min, 71οC 
ια 1 min, 72οC για 4 min και 30 sec, 72οC για 9 min. Παρά το μεγάλο χρόνο 
πέκτασης δεν σχηματίστηκε η αναμενόμενη ζώνη των περίπου 9 kb από το γενωμικό 
NA. Ούτε οι βιβλιοθήκες cDNA έδωσαν προϊόν. Ωστόσο, η αντίδραση με το ζεύγος 
κκινητών 22135F/R έδωσε προϊόν στις δύο αυτές βιβλιοθήκες cDNA. Η βιβλιοθήκη 
DNA των λευκοκυττάρων έδωσε εντονότερο προϊόν από της καρδιάς. Σχεδιάστηκε 
νας δεύτερος εκκινητής από την αλληλουχία του πρώτου δυνητικού εξωνίου, ο H62 
3328F και εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR μαζί με τον 22135R στις βιβλιοθήκες της 

n και χρησιμοποιήθηκε μόνο 1 U 
 πολυμεράσης (Promega) (Σχήμα 22). Προέκυψε προϊόν και από τις δύο 

ιβλιοθή
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καρδιάς και των λευκοκυττάρων. Οι συνθήκες ήταν οι ίδιες με του προηγούμενου 
πειράματος, όμως ο χρόνος επέκτασης ήταν 1 mi
Taq
β κες, οπότε επιβεβαιώθηκε η σύνδεση των δύο εξωνίων σε κοινό μετάγραφο 
και η έκφραση του γονιδίου στα λευκοκύτταρα και την καρδιά. 
 Προκειμένου να επεκταθεί η αλληλουχία του νέου γονιδίου, εφαρμόστηκε η 
αντίδραση RACE-PCR με α ζεύγη των ε κινη ών 13328F/ΑΡ1 και 22135R/ΑΡ1 στη 
βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων και της καρδιάς. Στις αραιώσεις αυτών των 
προϊόντων εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR των 13328F/22135R, οπότε αποδείχθηκε 
ότι περιλάμβαναν αυτό το τμήμα του cDNA. Ακολούθησε η εφαρμογή των 
αντιδράσεων RACE-PCR με τους εσωτερικούς εκκινητές 22135F/AP2 και 
22135R/ΑΡ2 στα αραιωμένα προϊόντα των 1332
Ε  οι αντιδράσεις έδιναν τα ίδια προϊόντα RACE με τους εσωτερικούς εκκινητές 
και στις δύο βιβλιοθήκες, κλωνοποιήθηκαν τα προϊόντα που προέρχονταν από τη 
βιβλιοθήκη cDNA της καρδιάς και προσδιορίστηκε η αλληλουχία τους. Τα προϊόντα 
των δύο βιβλιοθηκών που είχαν κοινό μέγεθος αποδείχθηκαν ειδικά (Σχήμα 23). Η 
μεγαλύτερη ζώνη στο προϊόν των 22135R/ΑΡ2 από την ενίσχυση του αρχι ού 
προϊόντος RACE των 22135R/ΑΡ1 από τη βιβλιοθήκη της καρδιάς, απομονώθηκε 
από το πήκτωμα και κλωνοποιήθηκε. Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας της, έδειξε 
ότι αποτελεί παραπροϊόν.  
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 1  2   3  4                                                                                                                   

Σχήμα 22. Aντίδραση PCR του ζεύγους εκκινητών  
13328F/22135R που σχεδιάστηκαν με βάση την αλληλουχία δύο προβλεπόμενων 
εξωνίων από το πρόγραμμα ΝΙΧ. Τα δύο εξώνια αποτελούν τμήμα του ίδιου 
μεταγράφου που εκφράζεται στις βιβλιοθήκες Marathon cDNA των λευκοκυττάρων 
(στήλη 2) και της καρδιάς (στήλη 3) του ανθρώπου, εφόσον σχηματίστηκε προϊόν 
από την ενίσχυση των δύο βιβλιοθηκών. Στήλη 4: αρνητικό δείγμα ελέγχου (ως 
μήτρα μόνο νερό), στήλη 1: pBR322/HinfI.  
 
            Α.    1   2   3   4   5   6                                                   Β.  

                             

                          

 1   2   3    4   5  

/AP2 στα αραιωμένα προϊόντα των 13328F/ΑΡ1. Οι 
συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 94οC για 1 min, 30 κύκλοι: 94οC για 30 sec, 

 min
Δείκτης μοριακού βάρους λHindIII/EcoRI 2. Νερό 3. Αραιωμένο προϊόν 
 13328F/ΑΡ1 στη βιβλιοθήκη cDNA της καρδιάς ενισχυμένο μόνο με τον 

 AP2 4. Το ίδιο αραιωμένο προϊόν ενισχυμένο με τους 22135F/AP2 
η β

αλύματα επωάζονταν σε θερμοκρασία 
υβριδοποίησης/επέκτασης 72 C για 1 min και 30 sec. Η σειρά των δειγμάτων 

 των 
η cDNA της καρδιάς,  τον 

ΑΡ2. Η μεγαλύτερη ζώνη αποτελεί παραπροϊόν.                    
3.  των 22135R/ΑΡ1 στη βιβλιοθήκη cDNA των 

ένο με τον ίδιο τον 22135R και τον ΑΡ2. Τα δείγματα 
και ήκες έδωσαν το ίδιο ειδικό προϊόν μήκους περίπου 300 
bp. ϊόν των 22135R/ΑΡ1 στη βιβλιοθήκη cDNA της 

μόνο με τον ΑΡ2 5. Αραιωμένο προϊόν των 13328F/ΑΡ1 
στη της καρδιάς ενισχυμένο με τους 22135F/AP2.  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 23. Αποτελέσματα αντιδράσεων RACE-PCR με εσωτερικούς 
εκκινητές από την αλληλουχία του νέου γονιδίου, στα αραιωμένα προϊόντα 
των αρχικών αντιδράσεων στις βιβλιοθήκες Marathon cDNA της καρδιάς και 
των λευκοκυττάρων.  

Α. Αποτελέσματα της αντίδρασης του ζεύγους των εσωτερικών 
εκκινητών 22135F

70οC για 2  και τέλος 70οC για 2 min. Η σειρά των δειγμάτων είναι:  
1. 
των
εκκινητή
5. Αραιωμένο προϊόν της αρχικής αντίδρασης RACE-PCR στ ιβλιοθήκη 
cDNA των λευκοκυττάρων ενισχυμένο με τους 22135F/AP2 6. Το ίδιο 
αραιωμένο προϊόν ενισχυμένο μόνο με τον AP2. 

Β. Αποτελέσματα της αντίδρασης του εκκινητή 22135R με τον 
εσωτερικό εκκινητή ΑΡ2 της αλληλουχίας του adaptor, στα αραιωμένα 
προϊόντα του ίδιου του 22135R μαζί με τον ΑΡ1. Οι συνθήκες της αντίδρασης 
ήταν όπως παραπάνω, όμως τα δι

ο

είναι: 1. Δείκτης μοριακών βαρών pBR322/HinfI 2. Αραιωμένο προϊόν
22135R/ΑΡ1 στη βιβλιοθήκ ενισχυμένο με τον ίδιο
22135R και τον 

Αραιωμένο προϊόν
λευκοκυττάρων ενισχυμ

 από τις δύο βιβλιοθ
4. Αραιωμένο προ

καρδιάς, ενισχυμένο 
 βιβλιοθήκη cDNA 
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Επειδή σύμφωνα με το προβλεπόμενο mRNA του NCBI XM_059723, η 3' μη 
μεταφραζόμεν
κλώνου
προγρά
Stanfor υ XM_059723. Εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με το 
ζεύγος 22135F
οπότε τ
13328F
καρδιά  που 
ταυτοπ
 
γονιδίο
εξώνιο 
και αρχ
cDNA ροέκυψε προϊόν μήκους 400 
bp, οπότε επ
Ακολού
cDNA, 
εναλλακτικού
αντιδρά
για προ
για 1 m

τ τ
κλωνοπ ο  
ζωνών 
22135F
από τη 
ζωνών 
22135F κη της 
καρδιά

ό το πρόγραμμα Genome 

   

η περιοχή του γονιδίου εκτείνεται έως και το νουκλεοτίδιο 23323 του 
 AC006077, σχεδιάστηκε ο εκκινητής Η62 22823R, με την εφαρμογή του 
μματος Web primer (Saccharomyces Genome Database Πανεπιστημίου 
d) στην αλληλουχία το

/22823R στους κλώνους YACs CEPH του contig και στον 12B-E7, 
ο γονίδιο χαρτογραφήθηκε στο YAC 969g11. Η αντίδραση PCR με το ζεύγος 
/22823R στις βιβλιοθήκες Marathon cDNA των λευκοκυττάρων και της 
ς είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό προϊόντος μήκους 811 bp
οιήθηκε με τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του. 
Επιπλέον διερευνήθηκε η ύπαρξη ενός εναλλακτικού μεταγράφου του 
υ, με βάση στην ύπαρξη ESTs που αλληλοεπικαλύπτονταν με το δεύτερο 
του γονιδίου (BE706554, BG254800). Σχεδιάστηκε ο εκκινητής H62 24563R 
ικά χρησιμοποιήθηκε μαζί με τον 22135F για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών 
των λευκοκυττάρων και της καρδιάς Marathon. Π

ιβεβαιώθηκε η σύνδεση των δύο εξωνίων σε κοινό μετάγραφο. 
θως εφαρμόστηκε η αντίδραση των 13328F/24563R στις ίδιες βιβλιοθήκες 
οπότε προέκυψε προϊόν μήκους 522 bp και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ενός 

 μεταγράφου που περιλαμβάνει τρία εξώνια. Οι συνθήκες στις 
σεις PCR με τα τρία παραπάνω ζεύγη εκκινητών ήταν: 96οC για 6 min, 90οC 
σθήκη 2.5 U Taq πολυμεράσης (Promega), 40 κύκλοι: 94οC για 1 min, 71οC 
in, 72οC για 3 min, 72οC για 6 min. 
Οι ζώνες απομονώθηκαν από ο πήκτωμα ης αγαρόζης, προκειμένου να 
οιηθούν. Προηγ υμένως ελέγχθηκαν τα διαλύματα DNA των απομονωμένων 
με την εφαρμογή των αντιδράσεων PCR με τα ακόλουθα ζεύγη εκκινητών: α) 
/24563R σε αραιωμένο 1:50 διάλυμα DNA της ζώνης των 13328F/24563R 
βιβλιοθήκη των λευκοκυττάρων,  β) 13328F/22135R σε αραιωμένο DNA των 
13328F/24563 R και 13328F/22823R από τη βιβλιοθήκη της καρδιάς και γ) 
/R σε αραιωμένο DNA της ζώνης  22135F/24563R από τη βιβλιοθή
ς. Οι παράμετροι των αντιδράσεων ελέγχου ήταν ίδιες με εκείνες που 

περιγράφονται παραπάνω για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών cDNA, όμως 
χρησιμοποιήθηκε μόνο 1 U Taq πολυμεράσης, ο αριθμός των κύκλων ήταν 36 και ο 
χρόνος επέκτασης 1 min. Όλες οι αντιδράσεις έδωσαν τα αναμενόμενα προϊόντα, 
οπότε τα απομονωμένα τμήματα cDNA κλωνοποιήθηκαν και προσδιορίστηκε η 
αλληλουχία τους. Η αλληλουχία του δεύτερου εναλλακτικού μεταγράφου (AJ437658) 
παρουσιάζεται στo σχήμα 24, όπου σημειώνονται και οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις PCR. 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR των 13328F/22823R επαληθεύει την ύπαρξη 
του υποθετικού γονιδίου XM_059723, που προβλέφθηκε απ
Annotation του NCBI. Περιλαμβάνει δύο εξώνια και κωδικοποιεί την υποθετική 
πρωτεΐνη FLJ37562 που αποτελείται από 188 αμινοξέα. (Σχήμα 27). Το προϊόν της 
αντίδρασης PCR των 13328F/24563R αποδεικνύει την ύπαρξη ενός εναλλακτικού 
μεταγράφου που περιλαμβάνει την αλληλουχία τριών εξωνίων. Kωδικοποιεί 
υποθετική πρωτεΐνη 155 αμινοξέων. Η δεύτερη αυτή πρωτεΐνη διαφοροποιείται από 
την πρώτη στο καρβοξυτελικό άκρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξώνιο και 
στα δύο εναλλακτικά μετάγραφα δε φαίνεται να μεταφράζεται. 

Η αντίδραση PCR με τον εκκινητή 13328F και καθένα από τους εκκινητές 
22823R και 24563R στη βιβλιοθήκη Marathon cDNA του μυελού των οστών, έδειξε 
ότι το μετάγραφο που κωδικοποιεί την FLJ37562, απαντά σε πολύ μεγαλύτερη   
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    13258 ccc gttctccgca ccgtgcagag gcggcgggct ggggagggag cggcgccagc acgaggttcc 
 
                                 13328F 
 
     13321 cagccgctgg gaagccccta gacgcgccga ggggccgggc tacgagcggc tgag 13374 
 
                                                                  22060 a aaatgatgca tcctgttgcc 
                                                                                    M  Μ  Η   P  V  A 
    22081 agcagtaatc cagctttctg tgggcctggc aagccttcct gcctcaatga agatgccatg 
                S   S   N  P    A F  C   G   P   G    K   P  S  C    L  N   E   D  A  Μ   
                                    22135F                                                                22135R 
    22141 agagctgctg atcagtttga catatattcc tcccagcaaa gcaaatacag ccacacagtc 
                R   A  A   D   

13153 F 

Q F   D   I  Y  S   S   Q  Q   S    K  Y   S    H  T   V 
    22201 aaccacaaac caatggtttg tcagaggcaa gacccattaa atgaaacaca cttgcagact 
                N  H   K  P    M  V  C  Q   R  Q    D   P   L  N   E  T    H  L  Q   T     
    22261 acaagtggca gaagcataga aataaaagat gaactaaaga aaaagaagaa tctcaaccga 
                 T  S   G   R    S   I    E    I   K  D    E  L  K   K   K   K   N  L  N   R        
    22321 tctggtaagc gtggccggcc ttcgggaacc accaaatcag caggataccg gaccagcaca 
                S  G  K   R   G   R    P  S    G  T    T   K  S   A    G  Y   R   T   S   T   
    22381 ggcagacccc tgggaaccac caaagcagct ggatttaaga caagtccagg cagacctttg 
                G   R   P   L    G   T   T   K   A   A   G  F  K  T    S   P    G   R  P  L     
    2244 a1 gggacaacta aagctgcggg at caaagtc agcccaggca gacctccag 22489 
                G   T   T   K   A  A    G  Y   K  V   S   P   G   R    P   P    
                                                          24563R 
    24519 ga aaaaagcagc aagccttcag gtgttccagt gatgcctgac acaa 24564 
               G   K  K   Q   Q   A  F   R   C  S   S   D   A 
                                                                                                                         26750R   
    

λουχία του δεύτερου εναλλακτικού μεταγράφου του γονιδίου 
 

που 
-PCR, οπότε 
n cDNA των 

λληλουχία 
εοτιδίων 

 λήξης 
 από 155 
άκρο. Το 

(nuclear 
ORTII   

              

 
 
 
 
 

Σχήμα 24. Αλλη
που κωδικοποιεί την υποθετική πρωτεΐνη AJ437658. Η αρίθμηση αναφέρεται στην
λληλουχία του κλώνου Ρ1 AC006077. Σημειώνονται οι εκκινητές α
χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις της κλασικής και της RACE

oαπομονώθηκε η παρούσα αλληλουχία από τις βιβλιοθήκες Marath
λευκοκυττάρων και της καρδιάς. Αυτό το μετάγραφο περιλαμβάνει την α
τριών εξωνίων. Το πρώτο εξώνιο δεν μεταφράζεται. Η αρίθμηση των νουκλ

αρξης καιόπου γίνεται η συναρμολόγηση (splicing), καθώς και τα κωδικόνια έν
εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Η υποθετική πρωτεΐνη αποτελείται
αμινοξέα και διαφοροποιείται από την FLJ37562 στο καρβοξυτελικό 
υπογραμμισμένο τετραπεπτίδιο αποτελεί σήμα πυρηνικής εντόπισης 
localization signal), σύμφωνα με το υπολογιστικό πρόγραμμα PS
(http://psort.nibb.ac.jp). 
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ποσότητα από το εναλλακτικό μετάγραφο των τριών εξωνίων. Χρησιμοποιήθηκε η 
κρασία 

ράφου, 
ου Ρ1 

Καθώς δεν 
 του μυελού των 

ς βιβλιοθήκες. 

ού AJ492504 

Προκειμένου να απομονωθεί το ομόλογο γονίδιο του ποντικού, σχεδιάστηκαν 
κκινητές με βάση την ομοιότητα των κλώνων cDNA του ανθρώπου με υπάρχουσες 
λληλοεπικαλυπτόμενες ESTs του ποντικού. Έτσι, οι εκκινητές ονομάστηκαν με 
άση τα Accession Nos των ESTs στις οποίες περιλαμβάνεται η αλληλουχία τους. 
ρχικά εφαρμόστηκε η αντίδραση PCR με το ζεύγος των εκκινητών 
F4706

  

ε

Σχήμα

γη με την FLJ37562 του 
. 

Platinum Taq πολυμεράση HiFi της Invitrogen, για 40 κύκλους με θερμο
υβριδοποίησης 67οC.    

 Προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τρίτου εναλλακτικού μεταγ
σχεδιάστηκε ο εκκινητής 26750R που αντιστοιχεί στις βάσεις 26724-26750 τ
AC006077 (Σχήμα 24), με βάση την αλληλουχία υπαρχόντων ESTs. 
υπήρξε έντονο προϊόν PCR από τη βιβλιοθήκη Marathon cDNA
οστών, αξίζει πιθανόν η διερεύνηση σε άλλε

  
Β3. Aπομόνωση του ομόλογου γονιδίου του ποντικ
 

ε
α
β
Α
B 25F/AA199996R (Πίνακας 9β) στη βιβλιοθήκη Marathon Ready cDNA 
εμβρύου ποντικού 17 ημερών (Clontech, Cat # 7460-1). Χρησιμοποιήθηκε η Gold 
Taq πολυμεράση. Οι κύκλοι ήταν 40, η θερμοκρασία υβριδοποίησης 63οC και ο 
χρόνος επέκτασης 1 min (Σχήμα 25Α). Προέκυψε προϊόν μήκους 715 bp. 

Προκειμένου να επεκταθεί η αλληλουχία, εφαρμόστηκε η αντίδραση  
RACE-PCR με κάθε έναν από τους εκκινητές BF470625F, AA199996R και τον ΑΡ1 
στην ίδια βιβλιοθήκη cDNA. Χρησιμοποιήθηκε η Platinum Taq πολυμεράση. Οι 
συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 94οC για 2 min, 40 κύκλοι: 94οC για 30 sec, 65οC για 
30 sec, 68οC για 3 min και τέλος 68οC για 10 min. Το ζεύγος BF470625F/ΑΡ1 έδωσε 
ευδιάκριτο προϊόν περίπου 1300 bp (Σχήμα 25B), ενώ το ζεύγος AA199996R/ΑΡ1 
έδωσε μικρή ποσότητα προϊόντος μεγαλύτερου των 400 bp. Τα προϊόντα αυτών των 
αντιδράσεων αραιώθηκαν σε αναλογία 1:50 και εφαρμόστηκαν οι αντιδράσεις με 
κάθε ένα από τους εσωτερικούς εκκινητές ΑΑ794935F και ΑΑ794935R μ  τον ΑΡ2. 
Οι παράμετροι τις αντίδρασης ήταν όπως προηγουμένως, όμως η θερμοκρασία 
υβριδοποίησης ήταν 66οC. Από το ζεύγος των εκκινητών ΑΑ794935F/ΑΡ2 προέκυψε 
προϊόν περίπου 900 bp, ενώ από το συνδυασμό ΑΑ794935R/ΑΡ2 παράχθηκε ζώνη 
μεγαλύτερη των 100 bp (  25Γ).  Τα προϊόντα απομονώθηκαν από το πήκτωμα 
και κλωνοποιήθηκαν στο φορέα pGEMT easy. Από τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας των προϊόντων των BF470625F/AA199996R καθώς και των 
αντιδράσεων RACE-PCR, προέκυψε το τμήμα cDNA που φαίνεται στο σχήμα 26. 
Αυτός ο κλώνος cDNA κωδικοποιεί μία υποθετική πρωτεΐνη 188 αμινοξέων. Η 
υποθετική πρωτεΐνη AJ492504 του ποντικού είναι ομόλο
ανθρώπου (Σχήμα 27). Δεν απομονώθηκε κάποιο εναλλακτικό μετάγραφο
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Α.                                     Β.                                              Γ. 

 

   1 2 3 4                                            
                                                                                     

χήμα 25. Απομόνωση του γονιδίου AJ492504 του ποντικού, ομόλογου με το 
FLJ37562 του ανθρώπου. 

. Προϊόν της αντίδρασης PCR των εκκινητών BF470625F/AA199996R στη 
βιβλιοθ κη Marathon Ready cDNA εμβρύου ποντικού 17 ημερών (στήλη 2). Δεν 
πάρχει προϊόν από την ενίσχυση του γενωμικού DNA (στήλη 3). Ως δείκτης 
οριακού βάρους χρησιμοποιήθηκε ο 100 bp ladder της Gibco BRL, ενώ στη στήλη 4 
ρίσκεται το αρνητικό δείγμα ελέγχου.     

B. Προϊόντα RACE των εκκινητών BF470625F (γραμμή 1), AA199996R 
 2) σε συνδυασμό με τον ΑΡ1 στην ίδια βιβλιοθήκη. 
Γ. Προϊόντα των αντιδράσεων nested RACE των εκκινητών ΑΑ794935F 
 2) και ΑΑ794935R (γραμμή 4) σε συνδυασμό με τον ΑΡ2 στα αραιωμένα 

ροϊόντα των BF470625F/ΑΡ1, AA199996R/ΑΡ1 αντίστοιχα. Στη γραμμή 3 
 προϊόν των BF470625F/ 

ΑΡ1.  
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          1 ctccgagcgg ccgagaaaat gatgcacccc gttgccggca gtaatccagc gttctgtggg 
                                             M   M  H   P   A  G    S  P   A   F  C  G  

      61 cctggcaagc cttcctgcct caatgaagat gccatgagag ctgctgatca gttcgatctg 
            P   G   K   P  S  C   L   N   E   D   A  M  R   A  A  D   Q  F   D  L  
    121 tattcctccc agcaaaacaa gtacagccac acagtcagcc acaaaccaat ggtttgtcag 

           
tga aacacacttg cagcctacca gtggcagaaa catagagata 

           

  S   T   G    R   P   L   G   T  T   K  
      361

 A   A  G  Y  
      421

 ggctatg a tgcatagtag agtggtgcac 
          G  Y  G   C   G  T   A   A  F  P  Y   P  M  M  H  S   R   V  V   H  

    541 gggcttcagg aaacgagtgg tgaagtcaag ccgcccagcg agtgagcgag gcaggagagc 
            G   L  Q   E    T   S   G   E   V  K    P   P   S    E 
    601 aggcgttagg agcaggttgt tagttacccc aaagcgtctt gttttaattt gacatgctct 

                                                                                      AA199996R        
    661 taccacgtgg actccccagt gctgtttctg ttggctctcc ctcaccctgc acttcttttt 

    721 ctttcttttt ggcttagaag ttgccacaat tgagagatgc actttgggca ggagtagtac 

    841 ccctttgtgc tgttctaagt ggactcctcc catgctaagc agctgcccaa gttaactttt 

ποντικού. 
θηκε στη 
ιδράσεις 
υχία από 
δικόνια 
ωτεΐνη 

 

     V    N 
 
  
  
  

  Y  S  S   Q    Q  F   K   Y   S   H    T  V   S  H   K    P  M   V  C  Q  
      181 aggcaagacc cattaaa

    R  Q   D   P   L  N   E   T   H  L   Q   P  T    S   G   R   N   I    E   I  
      241 aaagatgaac taaagaaaaa gaaaaacctc aatcgatctg gtaagcgagg ccggccttcg 
              K   D  E   L   K  K   K   K   N  L   N   R  S   G  K   R   G    R   P  S  
      301 ggaactacca agtcagcagg ataccggacc agcacaggca gacccctggg aactaccaaa 
              G   T  T    K   S  A   G   Y   R   T  

 gcagctggat ttaaaacaag tccaggcaga cctttgggta caaccaaagc tgcaggatac 
              A   A  G   F  K  T    S   P   G   R    P  L  G   T   T   K  

 aaagtcagcc cagggagacc tccaggtagc attaaagctc tgtcccgcct tgcagatctt 
              K  V   S    P   G   R    P   P   G  S    I   K  A   L  S   R   L   A  D  L  
 
                           AA794935F  
      481 gct gtggcactgc tgcctttcct taccctatg
    
  
  
  
 
  
  
 
  
 
      781 attgtgtctg tattgtacac agttcactca caaccctcag cagctaagtc atttttgttt 
 
  
 
      901 att 
 
 

Σχήμα 26. Αλληλουχία του ομόλογου με το FLJ37562 γονιδίου του 
Η αρίθμηση αναφέρεται στην αλληλουχία του μεταγράφου, όπως κατατέ
βάση δεδομένων. Σημειώνονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στις αντ
της κλασικής και της RACE-PCR, οπότε απομονώθηκε η παρούσα αλληλο
τη βιβλιοθήκη Marathon Ready cDNA εμβρύου ποντικού 17 ημερών. Tα κω
έναρξης και λήξης εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Η υποθετική πρ
AJ492504 αποτελείται από 188 αμινοξέα, όπως και του ανθρώπου.  

 
 
 

 
 

  



 132

 
 1 M M H P V A S S N P A F C G P G K P S C L N E D A M R A A D Q F 
 1 M M H P V AG S N P A F C G P G K P S C L N E
  
 

 

 

 

 
 

ς αναγράφεται η 
αλληλουχία της πρωτεΐνης του ανθρώπου, ενώ στην κάτω σειρά η ομόλογη του 
ποντικού. Τα διαφορετικά αμινοξέα σημειώνονται με έντονα γράμματα. Η υποθετική 
πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το εναλλακτικό μετάγραφο των τριών εξωνίων 
στον άνθρωπο διαφέρει στο καρβοξυτελικό άκρο μετά το κατάλοιπο γλυκίνης στη 
θέση 143. Το υπογραμμισμένο τετραπεπτίδιο λυσίνης αποτελεί σήμα πυρηνικής 
εντόπισης (nuclear localization signal), σύμφωνα με το πρόγραμμα PSORTII.   
 
 
 

4. Ανάλυση του προτύπου έκφρασης του γονιδίου FLJ37562 του ανθρώπου και    
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Σχήμα 27. Υποθετική πρωτεΐνη FLJ37562 (188 αμινοξέα) του κλώνου Ρ1 
AC006077 του ανθρώπου και συγκριτική παράθεση της αλληλουχίας της ομόλογης 
πρωτεΐνης του ποντικού AJ492504. Στην επάνω σειρά κάθε γραμμή

G Y R T S 
 
      K V S P G R 
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      του ομολόγου του AJ492504 στον ποντικό  
 

ια και 
ντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 13328-13374, 22060-22489 και 24519-24563 του 
λώνου AC006077 (Σχήμα 24).    

Το μεγαλύτερο μετάγραφο πιθανόν επιβεβαιώνει την ύπαρξη του mRNA της 
άσης δεδομένων BC053677 (4269 bp) που απομονώθηκε από κύτταρα 
ελανώματος. Το mRNA BC053677 αντιπροσωπεύει ένα τρίτο εναλλακτικό 
ετάγραφο, αφού το πρώτο αμετάφραστο εξώνιό του διαφέρει από το πρώτο εξώνιο 
ν δύο μεταγράφων που απομονώσαμε. Περιλαμβάνει δύο εξώνια και κωδικοποιεί 
ν υποθετική πρωτεΐνη FLJ37562. Το τρίτο μετάγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη των 
ναλλακτικών μεταγράφων της βάσης δεδομένων (ΒΧ648529: 1933 bp και 
Κ094881: 1938 bp) που επίσης κωδικοποιούν την πρωτεΐνη FLJ37562 (Σχήμα 29). 

Όπως έδειξε η ανάλυση κατά Northern, το γονίδιο AJ492504 εκφράζεται στον 
νεύμονα, στον όρχι, στον νεφρό, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο ήπαρ και στον 
πλήνα του ποντικού και το mRNA έχει μήκος άνω των 4.4 kb (Σχήμα 28Β). Η 
νάλυση αυτή πιστοποιεί την ύπαρξη του mRNA BC051430 που απομονώθηκε από 
 παχύ έντερο ποντικού πέντε μηνών και έχει μήκος 4691 bp. Ως ανιχνευτής 
ρησιμοποιήθηκε το προϊόν των εκκινητών BF470625F/AA199996R με μήκος 715 
p (Σχήμα 26).    

 

 

 

Η ανάλυση του γονιδίου FLJ37562 κατά Northern (με τη χρήση της 
μεμβράνης Human MTN Blot Η12-1 της Clontech), έδειξε την ύπαρξη τεσσάρων 
κύριων μεταγράφων. Το μεγαλύτερο έχει μήκος άνω των 4.4 kb και εμφανίζεται 
κυρίως στον σκελετικό μυ, στην καρδιά και στο ήπαρ. Το δεύτερο, μήκους περίπου 
3.2 kb, εμφανίζεται στον σκελετικό μυ και στην καρδιά. Το τρίτο και το τέταρτο, 
μήκους περίπου 2.2 και 1.2 kb, επίσης εμφανίζονται κυρίως στον σκελετικό μυ και 
στην καρδιά (Σχήμα 28Α). Ως ανιχνευτής, χρησιμοποιήθηκε η αλληλουχία του 
προϊόντος PCR των εκκινητών 13328F/24563R που περιλαμβάνει τρία εξών
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Β5. Ανάλυση των μεταγράφων και γενωμική οργάνωση του γονιδίου FLJ37562 
     του ανθρώπου και AJ492504 του ποντικού  

Η αλληλουχία του προϊόντος PCR, μήκους 811 bp, που σχηματίστηκε από την 
νίσχυση των  cDNA βιβλιοθηκών των λευκοκυττάρων, της καρδιάς και του μυελού 
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των οστών του ανθρώπου με τους εκκινητές Η62 13328F/22823R, εμπεριέχεται στην 
λληλουχία του εναλλακτικού μεταγράφου ΒΧ648529 που απομονώθηκε από τον 
μφιβληστροειδή χιτώνα (βάση δεδομένων NCBI). Το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 
χει μήκος 567 bp και περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου στο δεύτερο εξώνιο. Το 
ωδικόνιο έναρξης της μεταγραφής ευρίσκεται στο νουκλεοτίδιο 199 και το 
ωδικόνιο λήξης στο νουκλεοτίδιο 763 της αλληλουχίας του προϊόντος Η62 
3328F/22823R. Η υποθετική πρωτεΐνη FLJ37562 έχει μήκος 188 αμινοξέα και 
ροβλεπόμενο μοριακό βάρος 20132 Da.  

Η αλληλουχία cDNA AJ437658, μήκους 593 bp, που σχηματίστηκε από την 
φαρμογή της PCR στις τρεις cDNA βιβλιοθήκες του ανθρώπου με το ζεύγος 
κκινητών 13328F/24563R και την επακόλουθη επέκταση προς το 5' άκρο, 
εριλαμβάνει ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 468 bp που κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη 155 
μινοξέων.  Διαθέτει το πρώτο μη-μεταφραζόμενο εξώνιο και τμήμα του δεύτερου 
ξωνίου του εναλλακτικού μεταγράφου ΒΧ648529. Συγκεκριμένα, το δεύτερο εξώνιο 
υ AJ437658 συνδέεται στο νουκλεοτίδιο 547 με το τρίτο εξώνιο (Σχήμα 29). Οι 
λληλουχίες στα άκρα των δύο ιντρονίων επαληθεύουν τον κανόνα των 
υντηρημένων δινουκλεοτιδίων των άκρων πολλών ευκαρυωτικών γονιδίων (GT στο 
' άκρο και AG στο 3' άκρο του ιντρονίου). Το ίδιο ισχύει και για το ιντρόνιο του 
ναλλακτικού μεταγράφου BC053677. 

Το mRNA BC053677 είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μετάγραφο του 
ονιδίου FLJ37562 και η αλληλουχία του εκτείνεται μεταξύ των νουκλεοτιδίων 
2842-12899 και 22060-26260 του κλώνου AC006077, δηλαδή η γενωμική 
λληλουχία του γονιδίου καλύπτει περίπου 13.4 kb της ζώνης 5q31 (134209269-
34222684 bp του χρωμοσώματος 5), με το 5' άκρο προς το κεντρομερίδιο.                                                

Η αλληλουχία cDNA AJ492504 που απομονώθηκε με την εφαρμογή της 
ν 

 mRNA του γονιδίου (BC051430). 
 γενωμική αλληλουχία του BC051430 έχει μήκος περίπου 10.4 kb στη ζώνη 13qB1 
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κλασικής και της RACE-PCR στη βιβλιοθήκη εμβρύου ποντικού 17 ημερώ
περιλαμβάνεται στην αλληλουχία του μεγαλύτερου
Η

ικός κλώνος ΒΑC AC126408). Το γονίδιο του ποντικού είναι επίσης 
προσανατολισμένο με το 5' άκρο προς το κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος 13 και 
περιλαμβάνει δύο εξώνια. Οι αλληλουχίες στα άκρα του ιντρονίου ακολουθούν τον 
κανόνα GT-AG. 
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Σχήμα 29. Γενωμική οργάνωση των εναλλακτικών μεταγράφων του γονιδίου 
3756   P1 AC006077 και του ομολόγου του 
δύο πρώτα μετάγραφα (BC053677, BX648529) κωδικοποιούν την υποθετική

 AJ437658 που αποτελείται από 155 αμινοξέα. Στα τρία εναλλακτικά 
ανθρώπου όπως και στου ποντικού (AJ492504), το πρώτο εξώνιο δεν 

εταφράζεται, ενώ στην περίπτωση του AJ437658, το δεύτερο εξώνιο συνδέεται με 
να τρίτο, τροποποιώντας έτσι το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Η αρίθμηση

της κατασκευής του μεταγραφικού χάρτη της περιοχής σύμφωνα 
της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας 

 υπό μελέτη περιοχής αποσύρθηκε από το Lawrence 
ational Laboratory το έτος 2001 και δεδομένου ότι ο χάρτης του NCBI 
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πρωτεΐνη FLJ37562 που αποτελείται από 188 αμινοξέα και είναι ομόλογη με την 

2504 του ποντικού. Το τρίτο εναλλακτικό μετάγραφο του ανθρώπου AJ49
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μετεβάλλετο σε σύντομα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες του 
GoldenPath” (http: genome.ucsc.edu/goldenPath/hgTracks.html) προκειμένου να 

ας 
δεδομένων. Η σύγκριση όλων των πληροφοριών από τη γενετική και τη φυσική 
χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος καθώς και των κυτταρογενετικών 
δεδομένων, μαζί με νετικά δεδομένα του 
ονιδιώματος του ποντικού από τη βάση δεδομένων Ensembl 

p://www.ensembl.org

“
κατασκευαστεί ένας μεταγραφικός χάρτης προς έλεγχο των πειραματικών μ

τη διαθέσιμη αλληλουχία και τα γε
γ
(htt ), οδήγησε στην κατασκευή του χάρτη του Σχήματος 30. Τα 
ποτελέσματα της χαρτογράφησης γονιδίων και STSs στους κλώνους YAC του 
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contig, επαληθεύουν τις πληροφορίες του “GoldenPath”. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 Το χρωμόσωμα 5 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρωμοσώματα του 
ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζει και μία από τις χαμηλότερες γονιδιακές 
συχνότητες. Αυτό εν μέρει εξηγείται από την παρουσία πολλών περιοχών πτωχών σε 
γονίδια, που παρουσιάζουν αξιοσημείωτο βαθμό συντήρησης σε σύγκριση με το 
γονιδίωμα των  σπονδυλοζώων. Επιπλέον, το χρωμόσωμα 5 περιλαμβάνει πολλές 
εκτενείς εσωτερικές διπλασιασμένες περιοχές που είναι αποτέλεσμα πολύ πρόσφατων 
εξελικτικών γεγονότων και πιθανόν να έχουν μηχανιστικό ρόλο στη διαφοροποίηση 
της φυσιολογίας του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι ελλείψεις στις 
περιοχές αυτές αποτελούν το αίτιο ανωμαλιών, όπως της ραχιαίας μυϊκής δυστροφίας 
(Schmutz J. et al., 2004). Παρά τα γενικά του χαρακτηριστικά, το χρωμόσωμα 5 
διαθέτει ορισμένες περιοχές που εμφανίζουν αξιόλογη συσσώρευση γονιδίων, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την 5q31, η οποία περιλαμβάνει τις γονιδιακές 
οικογένειες των γονιδίων των πρωτοκαντχερινών, των ιντερλευκινών και πληθώρας 
άλλων αυξητικών παραγόντων και υποδοχέων τους.       

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η εξάλειψη ορισμένων περιοχών του 
μακρού βραχίονα του χρωμοσώματος 5 (5q-) σε ένα αριθμό μυελοδυσπλασιών και 
λευχαιμιών είναι συμβατή με τη θεωρία για την παρουσία ενός ογκοκατασταλτικού 
και/ή άλλων ρυθμιστικών γονιδίων στην ευρύτερη περιοχή. Το contig των κλώνων 
YAC που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, περιλαμβάνει το 
δυνητικά ‘‘κρίσιμο’’ τμήμα της 5q31 που οριοθετείται από τα γονίδια IL3/GM-CSF 
στο κεντρομερικό και TCF-1 στο τελομερικό άκρο, και αποτέλεσε την πρώτη 
απόδειξη της φυσικής σύνδεσης των γονιδίων αυτών στο χρωμόσωμα 5. Όπως 
προέκυψε από τη συγκριτική μελέτη της περιοχής αυτής προς το γονιδίωμα του 
ποντικού in silico, παρουσιάζεται σχεδόν πλήρης συνταινικότητα με το αντίστοιχο 
τμήμα της B1.3 του χρωμοσώματος 11 του ποντικού (Σχήμα 30). Ωστόσο, ο 
προσανατολισμός είναι αντίστροφος, αφού η διάταξη της οικογένειας των γονιδίων 
των ιντερλευκινών του ποντικού από το κεντρομερίδιο προς το τελομερίδιο είναι IL4, 
IL13, IL5, IRF1, GM-CSF, IL3.  

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ένας γενετικός τόπος ποσοτικού χαρακτήρα 
(quantitative trait locus, QTL) που συμβάλλει στην παραλλαγή της ενεργότητας του 
κύκλου των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του ποντικού, έχει χαρτογραφηθεί 
στη συνταινική  περιοχή των κυτταροκινών του χρωμοσώματος 11. Στην ίδια μελέτη 
ο πολλαπλασιασμός των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων συσχετίστηκε με το 
μέσο όρο ζωής των θηλαστικών (De Haan G. and Van Zant G., 1999). Όχι 
συμπτωματικά, ένας δεύτερος γενετικός τόπος ποσοτικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει 
συνδεθεί σημαντικά με τη συχνότητα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(CAFC 35ης ημέρας) έχει χαρτογραφηθεί σε μία περιοχή του χρωμοσώματος 18 του 
ποντικού που περιλαμβάνει το γονίδιο EGR1 και επίσης είναι συνταινική με την 5q31 
του ανθρώπου (De Haan G. and Van Zant G., 1997). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω δεδομένα, είναι φανερό ότι τόσο η 
περιοχή που αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας διατριβής, όσο και οι 
συνταινικές της στον ποντικό, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 
αιμοποίησης. Παρόλο που η εξάλειψη διάφορων γονιδίων της 5q31 έχει συνδεθεί με 
τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και την οξεία μυελογενή λευχαιμία, το ερευνητικό 
ενδιαφέρον έχει εστιαστεί περισσότερο στην περιοχή που βρίσκεται τελομερικά του 
γονιδίου GM-CSF και ιδιαίτερα στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο του παράγοντα που 
ρυθμίζει τα γονίδια των ιντερφερονών τύπου 1 (IRF1), του παράγοντα απόκρισης 
πρώιμης αύξησης 1 (EGR1) και του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα των 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Schmutz+J%22%5BAuthor%5D
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μονοκυττάρων (CSF1R) που εδράζεται στην 5q32. Σημαντικό ρόλο στο 
χαρακτηρισμό των γονιδίων της περιοχής διαδραματίζουν μελέτες της έκφρασης τους 
σε ασθενείς εν σχέσει με φυσιολογικά άτομα, καθώς και η διερεύνηση των 
επιπτώσεων των μεταλλάξεων ή της εξάλειψης των συγκεκριμένων γονιδίων σε 
ποντίκια. 

Όπως έχει αποδειχτεί, η έκφραση του γονιδίου IRF1 αντανακλά ένα πρώιμο 
δείκτη της μυελοειδούς διαφοροποίησης και οδηγεί στην ελάττωση του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού. Tα γονίδια IRF1 και IRF2 είναι ρυθμιστές της μεταγραφής που 
επάγονται από τις ιντερφερόνες.  Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σε αντίθεση με 
το IRF1, το γονίδιο IRF2 διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και προκαλεί κακοήθη 
μετασχηματισμό των κυττάρων. Δεδομένης της ανταγωνιστικής φύσης των δύο 
μεταγραφικών παραγόντων, η ισορροπία μεταξύ των επιπέδων έκφρασης των 
γονιδίων IRF1 και IRF2 και όχι του καθενός ξεχωριστά, φαίνεται να καθορίζει το 
μέσο αποτέλεσμα της έκφρασής τους.  

Η αναλογία των επιπέδων έκφρασης του IRF1:IRF2 είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη στους κυτταρικούς πληθυσμούς του φυσιολογικού μυελού των οστών σε 
σχέση με του λευχαιμικού. Αυτή η διαφορά στην αναλογία οφείλεται στα 
χαμηλότερα επίπεδα των μεταγράφων του IRF1 και τα κάπως υψηλότερα επίπεδα του 
IRF2 στους λευχαιμικούς μυελούς σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς. Η αναλογία 
IRF1:IRF2 είναι παρόμοια στην πρόσφατα διαγνωσμένη και στην υποτροπιάζουσα 
λευχαιμία, στην μέτριας και στην κακής πρόγνωσης οξεία μυελογενή λευχαιμία, στις 
λευχαιμίες που έχουν ή δεν έχουν προκύψει ύστερα από μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο ή τοξική έκθεση, μεταξύ των διαφορετικών τύπων της AML και μεταξύ 
των περιπτώσεων AML με διαφορετικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Αυτό το κοινό 
εύρημα, υποδηλώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, η μη φυσιολογική αναλογία 
IRF1:IRF2 αποτελεί παράμετρο πιθανόν κύριας σημασίας για τη λευχαιμογένεση, 
ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουν μικρότερη σημασία για την ανάπτυξη της 
AML (Preisler H.D. et al., 2001).  

Είναι ενδεχόμενο ότι μία σημαντική μείωση στην αποτελεσματική έκφραση 
του γονιδίου IRF1 συμβάλλει στην εξέλιξη των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων σε 
AML. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί μία περίπτωση στην οποία η έκφραση του 
IRF1 εξαφανίστηκε κατά την εξέλιξη του μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου σε AML. 
Επιπλέον, τα κύτταρα των γενετικά τροποποιημένων ποντικών IRF1-/- μπορούν να 
μετασχηματιστούν με επιμόλυνση με ένα μεταλλαγμένο γονίδιο ras. Δεδομένου ότι 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% των μυελοδυσπλαστικών μυελών των οστών 
περιλαμβάνουν μεταλλάξεις του Ν-ras, ο λευχαιμικός μετασχηματισμός που 
προκύπτει από την απώλεια της αποτελεσματικής έκφρασης του IRF1 μπορεί να είναι 
συνήθης. Συμβατή με την αντίληψη αυτή είναι η παρατήρηση ότι η επιμόλυνση 
μετασχηματισμένων κυττάρων από μεταλλάξεις του ras ή από υπερέκφραση του 
γονιδίου c-myc, με φυσιολογικά γονίδια IRF1 oδηγεί σε καταστολή του κακοήθους 
φαινοτύπου. Επομένως, το IRF1 αποτελεί λειτουργικά ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο 
(Choo A. et al., 2006).   

Η μέση αναλογία της έκφρασης του IRF1:IRF2 στην ανθεκτική αναιμία και 
στην ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών, είναι χαμηλότερη από τη 
φυσιολογική, αλλά μεγαλύτερη από ό,τι στην AML, παρατήρηση που υποδηλώνει ότι 
η αλλαγή στην αναλογία της έκφρασης του IRF1:IRF2 αποτελεί ένα πρώιμο γεγονός 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη δευτερευόντων αιματολογικών ανωμαλιών. 

Η χορήγηση IL4 διορθώνει την αναλογία IRF1:IRF2 μέχρι και τις 
φυσιολογικές τιμές. Επομένως, η μη φυσιολογική αναλογία IRF1:IRF2 οφείλεται 
κυρίως σε διαταραγμένη έκφραση των γονιδίων και επιπροσθέτως και στην απώλεια 
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των αντίστοιχων τμημάτων DNA. Στην περίπτωση αυτή, η χορήγηση IL-4 ή άλλων 
κυτταροκινών που επηρεάζουν την έκφραση των IRF1 και IRF2 μπορεί να επιφέρει 
θεραπευτικό όφελος σε ασθενείς στους οποίους η αναλογία IRF1:IRF2 είναι 
εξαιρετικά ελαττωμένη (Preisler H.D. et al., 2001).  

Η έλλειψη της IL-4 δεν έχει συσχετιστεί με τη λευχαιμογένεση. Ποντίκια 
ομόζυγα για μία μετάλλαξη που απενεργοποιεί το γονίδιο της IL-4 έχουν ελαττωμένα 
επίπεδα των αντισωμάτων IgG1 και IgE στον ορό. Η κυριαρχία των IgG1 στην 
ανοσολογική απόκριση που εξαρτάται από τα Τ-κύτταρα χάνεται και δεν 
ανιχνεύονται IgE μετά από μόλυνση με νηματώδεις (Kuhn R. et al., 1991, Ozaki K. et 
al., 2002). T-κύτταρα CD4+ ποντικών IL4-/- δεν παράγουν τις κυτταροκίνες IL-5 και 
IL-10 κατόπιν διέγερσης in vitro. Τα επίπεδα των κυτταροκινών IL-5, IL-9 και IL-10 
από T-κύτταρα CD4+ που απομονώθηκαν μετά από μόλυνση με νηματώδεις, είναι 
σημαντικά ελαττωμένα. Επομένως, η IL-4 είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των 
κυτταροκινών που παράγονται από τα βοηθητικά λεμφοκύτταρα Th2 και συνεπώς οι 
ανοσολογικές αποκρίσεις που εξαρτώνται από αυτές τις κυτταροκίνες ελαττώνονται 
(Kopf M. et al. 1993, Metwali A. et al., 1996, Carvalho L.H. et al., 2002). 

Η δημιουργία και η ανάλυση ποντικών στους οποίους έχουν εξαλειφθεί τα 
γειτονικά γονίδια IL-4/13 απέδειξε την προσθετική δράση των δύο κυτταροκινών, 
αφού μόνο όταν απομακρύνονται και οι δύο κυτταροκίνες καταργούνται οι 
ανοσολογικές αποκρίσεις που βασίζονται στα Th2 λεμφοκύτταρα, ενώ η εξάλειψη 
κάθε μίας κυτταροκίνης ξεχωριστά οδήγησε σε μερική ακύρωση της απόκρισης 
(McKenzie G.J. et al., 1998). Επομένως, καθώς καμία από τις δύο κυτταροκίνες δεν 
είναι ικανή να αναπληρώσει εντελώς τη δράση της άλλης, αυτά τα γονιδιακά μοντέλα 
των ποντικών αποσαφηνίζουν τη λειτουργική ειδικότητα της IL-4 και IL-13 στη 
γρήγορη ανάπτυξη της ανοσολογικής απόκρισης. 

Η έλλειψη της δράσης της IL-3 μελετήθηκε σε διαγονιδιακά ποντίκια που 
εξέφραζαν ένα συμπληρωματικό αντιθέτου νοήματος (antisense) RΝΑ της IL-3. Τα 
ποντίκια αυτά παρουσίαζαν είτε λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο ή προοδευτική 
νευρολογική δυσλειτουργία που χαρακτηριζόταν από μη-φυσιολογική περιστροφική 
κίνηση και αταξία (Cockayne D.A. et al., 1994).  

Όσον αφορά τον αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων, 
μελέτες σε ποντίκια ομόζυγα για ένα μη-λειτουργικό (disrupted) γονίδιο GM-CSF 
έδειξαν ότι η έλλειψη του GM-CSF δεν επιφέρει μεγάλη διαταραχή στην αιμοποίηση, 
όμως έχει ως αποτέλεσμα ανώμαλη ανάπτυξη και παθοφυσιολογία των πνευμόνων 
(Stanley E. et al., 1994, Dranoff G. et al., 1994). 

Προκειμένου να μελετηθούν τα αποτελέσματα της έλλειψης της δράσης του 
GM-CSF, της IL-3 και της IL-5, έγιναν έρευνες σε ποντίκια που δεν διέθεταν την 
κοινή υπομονάδα (βc) των υποδοχέων των τριών αυτών αυξητικών παραγόντων. Τα 
ποντίκια αυτά παρουσίαζαν πρωτεΐνωση των πνευμόνων και ελαττωμένους αριθμούς 
των περιφερικών ηωσινόφιλων που οφείλονται στην έλλειψη της δράσης του GM-
CSF και της IL-5 αντίστοιχα (Nishinakamura R. et al., 1995). Ωστόσο, τα 
αιμοποιητικά κύτταρα με έλλειψη της αλυσίδας βc αποκρίνονται φυσιολογικά στην 
IL-3, πιθανόν μέσω μίας επιπλέον υπομονάδας β του υποδοχέα της IL-3. Επομένως, η 
σχεδόν φυσιολογική αιμοποίηση στα ποντίκια που στερούντο την κοινή υπομονάδα 
βc, πιθανόν οφείλετο στη λειτουργική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της IL-3 και του 
GM-CSF. Ωστόσο, ακόμα και τα ποντίκια που στερούντο τόσο την κοινή υπομονάδα 
βc όσο και την IL-3, παρουσίαζαν φυσιολογικές αιμοδυναμικές παραμέτρους και 
φυσιολογική ανοσολογική απόκριση, με την εξαίρεση βεβαίως του ελαττωμένου 
αριθμού των ηωσινόφιλων και την έλλειψη ηωσινοφιλικής απόκρισης σε παράσιτα, 
που επίσης παρατηρήθηκε στα ποντίκια που στερούντο μόνο την υπομονάδα βc. Τα 
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δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η συνολική λειτουργία των παραγόντων GM-CSF, 
IL3 και IL5 στην αιμοποίηση, μπορεί πιθανόν να αναπληρωθεί με κάποιον 
εναλλακτικό μηχανισμό παραγωγής κυττάρων του αίματος, τόσο σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης του οργανισμού, όσο και στη φυσιολογική του κατάσταση 
(Nishinakamura R. et al., 1996).                                                        

Eπιπλέον μελέτες σε ποντίκια με έλλειψη του GM-CSF ή της IL3 
επιβεβαίωσαν τους διακριτούς ρόλους των δύο αυτών κυτταροκινών στην 
ανθεκτικότητα στις μολύνσεις. Συγκεκριμένα, τα ποντίκια με έλλειψη της IL3 
παρουσιάζουν ελαττωμένες αποκρίσεις των μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων στις 
μολύνσεις από σκώληκες (Lantz C.S. et al., 1998). Tα ποντίκια με έλλειψη του GM-
CSF εμφανίζουν περιορισμένες αντιγονοειδικές ανοσολογικές αποκρίσεις που 
βασίζονται στα Β-λεμφοκύτταρα και στα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα (Wada H. 
et al., 1997) και ελαττωμένη παραγωγή ιντερφερόνης-γ (Noguchi Y. et al., 1998). 
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί μείωση της λειτουργίας των μακροφάγων των πνευμονικών 
κυψελίδων, γεγονός που επιφέρει αυξημένη ευαισθησία στις βακτηριακές μολύνσεις 
(Paine III  R. et al., 2001, LeVine A. et al.,1999). 

Καθώς όμως ο GM-CSF και η IL3 διεγείρουν την ανάπτυξη και την 
ενεργοποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων με πολλούς όμοιους τρόπους, 
διερευνήθηκε η πιθανότητα να αναπληρώνουν μερικώς ο ένας την απουσία της άλλης 
και αντίστροφα, σε ποντίκια με έλλειψη του ενός από τους δύο αιμοποιητικούς 
παράγοντες. Πράγματι, μόνο τα ποντίκια που στερούνται και τους δύο αυξητικούς 
παράγοντες παρουσιάζουν αυξημένους αριθμούς ηωσινόφιλων κυττάρων στο αίμα, 
φαινόμενο που πιθανόν οφείλεται στην απουσία συναγωνισμού μεταξύ του GM-CSF, 
της IL3 και της IL5 στη σηματοδότηση μέσω της κοινής υπομονάδας βc.  Επιπλέον, 
τα ποντίκια που στερούνται τόσο τον GM-CSF, όσο και την IL3, εμφανίζουν 
ασθενέστερη υπερευαισθησία εξ’ επαφής εν σχέσει με τα ποντίκια στα οποία ελείπει 
ο ένας από τους δύο παράγοντες. Επομένως, οι δύο αυτές κυτταροκίνες έχουν 
αλληλοεπικαλυπτόμενους ρόλους τόσο στην αιμοποίηση, όσο και στην ανοσοποίηση 
(Gillessen S. et al., 2001). Είναι ενδιαφέρον ότι έχει αποδειχθεί μία εκπληκτική 
αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα δημιουργίας αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας εξ’ επαφής σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και στην 
ευαισθησία στα καρκινογόνα αποτελέσματα των παραγόντων αυτών. Συνεπώς, είναι 
πιθανόν ότι ο GM-CSF και η IL3 συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των καρκινικών 
κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα (Elmets C.Α. et al., 1998).  

Τα ποντίκια που στερούνται το γονίδιο KIF3A, το οποίο κωδικοποιεί τη μία 
κινητική υπομονάδα του κινητικού συμπλέγματος της κινεσίνης ΙΙ, παρουσιάζουν 
διαταραχές στην αλληλουχία των κυτταρικών γεγονότων που καθορίζουν το δεξιό-
αριστερό άξονα του εμβρύου, οπότε η δεξιά-αριστερή ασυμμετρία γίνεται τυχαία, 
ενώ παράλληλα παρουσιάζουν αναπτυξιακές και δομικές ανωμαλίες (Marszalek J.R. 
et al., 1999).  

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω αποτελέσματα, παρά τις εκτεταμένες 
έρευνες, κανένα γονίδιο δεν έχει αποδειχθεί υπεύθυνο για τα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα και την εξέλιξή τους σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Συμπληρώνοντας τις 
προαναφερθείσες πληροφορίες, η περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της περιοχής και 
η απομόνωση νέων γονιδίων αποτέλεσε ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο, που 
υπαγορεύτηκε από την περίπτωση ενός πληροφοριακού ασθενούς με ημίζυγη έλλειψη 
του γονιδίου GM-CSF και αναδιάταξη της περιοχής 3' του άλλου αλληλόμορφου (Li 
Y. et al., 1991). Η κατασκευή του contig, προσέφερε το απαραίτητο εργαλείο για την 
επέκταση του φυσικού χάρτη και τη σύνδεσή του με το μεταγραφικό χάρτη, που είναι 
βασικά στοιχεία για να διαλευκανθεί η μοριακή (π.χ. δομική και λειτουργική) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Lantz+CS%22%5BAuthor%5D
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ταυτότητα της υποψήφιας ‘‘κριτικής’’ περιοχής. O φυσικός και μεταγραφικός χάρτης 
που κατασκευάστηκε στην παρούσα διατριβή, επιβεβαιώνει τα διεθνή δεδομένα. 

Το ενδιαφέρον του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α. για το χρωμόσωμα 5 
αναδύθηκε από μία σειρά πρωτοποριακών μελετών που ξεκίνησαν στο Lawrence 
Berkeley National Laboratory και εστιάζονταν στην ομάδα γονιδίων των 
ιντερλευκινών που εδράζονται στην 5q31 (Frazer K.A. et al., 1997). Στην παρούσα 
διατριβή, στηριζόμενοι στο φυσικό χάρτη της βάσης δεδομένων του Lawrence 
Berkeley National Laboratory, επιλέξαμε αρχικά οκτώ ESTs που εκφράζοντο σε 
αιμοποιητικούς ιστούς και προήρχοντο από γενωμικούς κλώνους (AC005221 και 
AC004507) τελομερικά του γονιδίου GM-CSF. Όπως έδειξε η εφαρμογή της PCR σε 
δύο βιβλιοθήκες cDNA του ανθρώπου, οι επιλεγείσες ESTs εκφράζονται στο μυελό 
των οστών. Όμως η χαρτογράφησή τους στους κλώνους YACs του contig που 
κατασκευάσαμε ήταν αμφίβολη, αφού όπως έδειξε η μοριακή σάρωση με την PCR, 
τουλάχιστον οι δύο δεν εδράζονται σε αυτούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων του LBNL, ήταν οι μόνες ESTs οι οποίες εκφράζοντο σε αιμοποιητικούς 
ιστούς από αυτές που είχαν χαρτογραφηθεί μεταξύ των γονιδίων  IL-3 και TCF-1. 
Επομένως, κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ανάλυση έξι από αυτές. Όπως αποδείχθηκε 
στη συνέχεια, η εμπιστοσύνη στις διεθνείς βάσεις δεδομένων δεν είναι δυνατόν να 
εξασφαλισθεί, αφού οι γενωμικοί κλώνοι AC005221 και AC004507 οι οποίοι 
περιλάμβαναν τις ESTs που αναλύσαμε, χαρτογραφήθηκαν κεντρομερικά του 
γονιδίου της IL-3 σε απόσταση περίπου 5 Mb.    

Με την ανάλυση των αντίστοιχων κλώνων IMAGE και την εφαρμογή της 
RACE-PCR στις βιβλιοθήκες cDNA του μυελού των οστών, του εμβρυϊκού ήπατος 
και των λευκοκυττάρων του ανθρώπου, επεκτάθηκε η αλληλουχία των επιλεγμένων 
ESTs και ενός δυνητικού εξωνίου του κλώνου AC005221. Οι αλληλουχίες cDNA που 
απομονώθηκαν, αντιπροσώπευαν συνεχόμενα γενωμικά τμήματα και δεν 
περιλάμβαναν εξώνια. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, παρά την ύπαρξη σήματος 
πολυαδενυλίωσης στις ESTs W80408 και AI078344, όλες οι cDNA που αντιστοιχούν 
στον AC005221 δεν προέρχονται από την 3' αμετάφραστη περιοχή, αλλά από το 
μεγαλύτερο ιντρόνιο του γονιδίου της μεμβρανικής πρωτεΐνης MARCH3 (membrane 
associated ring-CH protein III), δηλαδή από ένα πρόδρομο mRNA.  

Eπιπλέον, η αλληλουχία cDNA που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 2941-3452 
του κλώνου AC004507 και προέκυψε από την επέκταση ενός δυνητικού εξωνίου με 
την RACE-PCR στις βιβλιοθήκες cDNA της καρδιάς και των λευκοκυττάρων του 
ανθρώπου, παρουσιάζει αλληλοεπικάλυψη των νουκλεοτιδίων 2941-2973 με την 5' 
αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου MARCH3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
PCR και της ανάλυσης Northern, η αλληλουχία αυτή εκφράζεται επιπλέον στο ήπαρ, 
στον σπλήνα, στο μυελό των οστών, στον πνεύμονα, στον πλακούντα, στον στόμαχο, 
στο λεπτό και στο παχύ έντερο, στον νεφρό, στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο μυελό, 
στον θύμο αδένα και στα επινεφρίδια. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων, η 
μεμβρανική πρωτεΐνη MARCH3 περιλαμβάνει ένα δάκτυλο ψευδαργύρου 
δακτυλιοειδούς τύπου.  

Η περαιτέρω ανάλυση της αλληλουχίας του γενωμικού κλώνου AC004507 
οδήγησε στην πιστοποίηση της έκφρασης της EST ΑΑ397723 στη βιβλιοθήκη cDNA 
του μυελού των οστών. Η αλληλουχία που απομονώσαμε περιλαμβάνει δύο εξώνια. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ORF Finder, το ένα εξώνιο δεν μεταφράζεται, ενώ το 
δεύτερο κωδικοποιεί ένα μικρό υποθετικό πεπτίδιο.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι εάν η αλληλουχία η οποία απομονώσαμε αποτελεί 
ανεξάρτητο γονίδιο, τότε βρίσκεται στο ιντρόνιο ενός γονιδίου από το οποίο 
προέρχεται το mRNA AK024091 που απομονώθηκε από έμβρυο 10 εβδομάδων. Αν 
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επαληθευθεί αυτή η υπόθεση, τότε η  γενωμική οργάνωση του γονιδίου του 
AK024091 είναι σπάνιο παράδειγμα, αφού το ίδιο ιντρόνιο περιλαμβάνει και την 
αλληλουχία του γονιδίου MARCH3. Το mRNA AK024091 κωδικοποιεί μία 
υποθετική πρωτεΐνη 113 αμινοξέων.  

Τμήμα της αλληλουχίας που ανιχνεύσαμε παρουσιάζει πολύ μεγάλη 
ομοιότητα με την 3' αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου της πρωτεΐνης πρόσδεσης 
πολυγλουταμίνης (PQBP1). Ωστόσο, τα λειτουργικά μόρια RNA που προέρχονται 
από ιντρονικές αλληλουχίες συνήθως δεν είναι κωδικά. Ενδιαφέρον παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση του γονιδίου ενός μικρού πυρηνικού RNA, το οποίο 
χαρτογραφήθηκε στο σημείο θραύσης της χρωμοσωμικής μετατόπισης 
t(3;6)(q27;q15) που συνδέεται με το λέμφωμα των Β-κυττάρων (Tanaka R. et al., 
2000).     

Καθώς ο χάρτης της υπό μελέτη περιοχής έπαψε να είναι διαθέσιμος από το 
Lawrence Berkeley National Laboratory, επιλέξαμε έναν επιπλέον γενωμικό κλώνο 
(AC006077) που σύμφωνα με το χάρτη του NCBI ευρίσκετο τελομερικά του γονιδίου 
του GM-CSF. Με την ανάλυση ΝΙΧ, εντοπίσαμε σε αυτόν πληθώρα εξωνίων. Η 
διερεύνηση των προβλέψεων οδήγησε στην ανίχνευση ενός νέου, μη 
χαρακτηρισμένου γονιδίου σε αιμοποιητικές βιβλιοθήκες και του ομόλογου γονιδίου 
στον ποντικό. 

Ο κλώνος AC006077 περιλαμβάνει τρία γονίδια. Με την εφαρμογή της 
κλασικής και της RACE-PCR στις βιβλιοθήκες cDNA καρδιάς, λευκοκυττάρων και 
μυελού των οστών του ανθρώπου, απομονώσαμε δύο εναλλακτικά μετάγραφα του 
γονιδίου FLJ37562 και ένα μετάγραφο του γειτονικού γονιδίου C5orf14 (FLJ31950). 
Με την εφαρμογή της PCR χαρτογραφήσαμε τα δύο γονίδια στους κλώνους YACs 
του contig. Μετέπειτα πειράματα με FISH (Kamakari S. et al., 2005) απέδειξαν ότι τα 
γονίδια του κλώνου AC006077 εδράζονται τελομερικά του γονιδίου του TCF-1.  

Το μετάγραφο FLJ37562 που απομονώσαμε, περιλαμβάνει δύο εξώνια και 
κωδικοποιεί μία υποθετική πρωτεΐνη 188 αμινοξέων, ενώ το εναλλακτικό μετάγραφο 
AJ437658 περιλαμβάνει τρία εξώνια και κωδικοποιεί μία υποθετική πρωτεΐνη 155 
αμινοξέων. Οι δύο πρωτεΐνες διαφέρουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο.  

Το γονίδιο FLJ37562 πιθανόν υφίσταται μετα-μεταγραφική ρύθμιση στους 
διάφορους ιστούς στο επίπεδο της ωρίμανσης του RNA, αφού ανιχνεύθηκαν 
διαφορετικές ζώνες στο στύπωμα Northern. Εκτός από τα δύο εναλλακτικά 
μετάγραφα που απομονώσαμε, στη βάση δεδομένων έχει κατατεθεί ένα επιπλέον 
mRNA (BC053677, 4269 bp) κυττάρων μελανώματος του δέρματος. Περιλαμβάνει 
δύο εξώνια και κωδικοποιεί την υποθετική πρωτεΐνη FLJ37562. Το πρώτο 
αμετάφραστο εξώνιο του BC053677 διαφέρει από το πρώτο εξώνιο των δύο άλλων 
μεταγράφων. Τόσο το BC053677, όσο και το πολύ μικρότερο mRNA ΒΧ648529 
(1933 bp) του αμφιβληστροειδή χιτώνα, που επίσης κωδικοποιεί την FLJ37562, 
διαθέτουν ουρά poly(A). Mόνο το ΒΧ648529 διαθέτει σήμα πολυαδενυλίωσης.   

Καθώς η περιοχή του χρωμοσώματος 5 στην οποία χαρτογραφήθηκαν τα 
γονίδια παρουσιάζει αξιόλογη συνταινικότητα με την περιοχή 13qB1 του ποντικού, 
κρίθηκε ιδιαίτερα σκόπιμη η απομόνωση του ομόλoγου γονιδίου. Πράγματι, 
βασιζόμενοι σε ESTs του ποντικού που εμφάνιζαν ομοιότητα με τα δύο εναλλακτικά 
μετάγραφα του γονιδίου FLJ37562, απομονώσαμε το γονίδιο AJ492504 με την 
εφαρμογή της κλασικής και της RACE-PCR σε βιβλιοθήκη cDNA εμβρύου ποντικού 
17 ημερών. Το γονίδιο AJ492504 κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη 188 αμινοξέων, ομόλογη 
με την FLJ37562 του ανθρώπου. Σύμφωνα με την ανάλυση με στύπωμα Northern, το 
γονίδιο FLJ37562 εκφράζεται κυρίως στο σκελετικό μυ, στην καρδιά και στο ήπαρ, 
ενώ το ομόλογό του εκφράζεται κυρίως στην καρδιά, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο, στον 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Tanaka+R%22%5BAuthor%5D
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νεφρό και στον όρχι, και σε χαμηλότερα επίπεδα στον σπλήνα και στον πνεύμονα του 
ποντικού. Το γονίδιο δεν φαίνεται να υφίσταται εναλλακτική συναρμολόγηση 
(splicing) στον ποντικό. 

Η ανάλυση της ομοιότητας του γονιδίου αρχικά στο επίπεδο του mRNA 
(ΒΧ648529) έναντι του γονιδιώματος άλλων οργανισμών με τη χρησιμοποίηση του 
προγράμματος BLAT (ΒLAST-like Alignment Tool), έδειξε ομολογία 99.3% με τον 
χιμπαντζή (χρωμόσωμα 5), 97.6% με τον πίθηκο Rhesus (χρωμόσωμα 6), 93.5% με 
το σκύλο (χρωμόσωμα 11), 93% με την αγελάδα (χρωμόσωμα 7), 92.6% με το άλογο 
(χρωμόσωμα 14), 91.9% με τον αρουραίο (χρωμόσωμα 17), 88.4% με το 
μαρσιποφόρο opossum (χρωμόσωμα 1), 86.8% με τη γάτα, 93.8% με τον ποντικό 
(νουκλεοτίδια 124-635), 85.3% με το κοτόπουλο (νουκλεοτίδια 124-577, χρωμόσωμα 
13), 82.7% με τη σαύρα (νουκλεοτίδια 124-568, χρωμόσωμα 197). Η αλληλουχία της 
υποθετικής πρωτεΐνης FLJ37562 εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας με τις 
αντίστοιχες υποθετικές πρωτεΐνες των ανωτέρω ειδών και συγκεκριμένα: 100% με 
του χιμπαντζή και του Rhesus, 97.9% με του σκύλου, 84.1% με του κοτόπουλου, 
79.3% με της σαύρας και 88.6% με του ιχθύος Fugu rubripes (αμινοξέα 88-157). Η 
υποθετική πρωτεΐνη AJ437658 εμφανίζει ομοιότητα 100% με την αντίστοιχη 
υποθετική πρωτεΐνη του χιμπαντζή και 98.1% με του αλόγου. 
 Η εφαρμογή του προγράμματος BLAST για τη σύγκριση των ισομορφικών 
πρωτεϊνών FLJ37562 και AJ437658 με τη βάση δεδομένων των πρωτεϊνών, έδειξε ότι 
εκτός από την υποθετική ομόλογη της FLJ37562 στον ποντικό (ομοιότητα 97%), 
προβλέπεται ομόλογή της στο άλογο (ομοιότητα 99%), στην αγελάδα (ομοιότητα 
98%), στον αρουραίο (ομοιότητα 94%), στο opossum (ομοιότητα 93%), στον 
ορνιθόρρυγχο (ομοιότητα 88%), στο Χ. tropicalis (ομοιότητα 81% στα πρώτα 180 
αμινοξέα, χρωμόσωμα 177), στο Tetraodon nigroviridis (ομοιότητα περίπου 61% στα 
πρώτα 171 αμινοξέα, χρωμόσωμα 1) και στο είδος ιχθύος zebrafish (ομοιότητα 63% 
στα πρώτα 173 αμινοξέα, χρωμόσωμα 14). Ομόλογα της AJ437658 (πιθανόν 
ορθόλογα) προβλέπονται εκτός από τον χιμπαντζή, στον Rhesus, στον ουρακοτάγκο 
(ομοιότητα 100%), στο κοτόπουλο (ομοιότητα 94%).  
 Δεν ανιχνεύτηκαν δυνητικές συντηρημένες περιοχές (domains). Ενδιάμεσα 
τμήματα των πρωτεϊνικών ισομορφών εμφανίζουν ομοιότητα της τάξης του 54% με 
την αλυσίδα α4 του κολλαγόνου τύπου ΙV του σκύλου (αμινοξέα 88-146 της 
FLJ37562), 51% με το μοτίβο τύπου nudix 18 (nucleoside diphosphate linked moiety 
X) του ανθρώπου (αμινοξέα 87-133), 39% (αμινοξέα 59-186) με ένα προβλεπόμενο 
μόριο του εχινοειδούς Strongylocentrotus purpuratus που ομοιάζει με το μέλος 16 της 
οικογένειας των πρωτεϊνών με περιοχή TBC1, η οποία σχετίζεται με την κυτταρική 
αύξηση και διαφοροποίηση (Roberts T. et al., 1998) και με άλλα δομικά και ενζυμικά 
μόρια.             
 Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάλυσης πρωτεϊνικών αλληλουχιών PSORTII  
(http://psort.nibb.ac.jp), οι υποθετικές πρωτεΐνες FLJ37562, AJ437658 και AJ492504 
πιθανόν εντοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου. Μελέτες ανοσοφθορισμού σε 
κυτταρικές καλλιέργειες μπορούν να διερευνήσουν αυτή την πρόβλεψη. 
 Οι FLJ37562 και AJ437658 διαθέτουν αρκετές θέσεις N-μυριστιλίωσης, 
δύο θέσεις N-γλυκοζυλίωσης, καθώς και δυνητικές θέσεις φωσφορυλίωσης από την 
πρωτεϊνική κινάση C. Επιπλέον, η FLJ37562 διαθέτει μία θέση φωσφορυλίωσης από 
την κινάση της τυροσίνης και την κινάση της καζεΐνης ΙΙ (αμινοξικά κατάλοιπα 150-
156 και 179-182 αντίστοιχα). Επομένως, αυτό το ισόμορφο της πρωτεΐνης πιθανόν 
υφίσταται διαφορετικού τύπου ρύθμιση από την AJ437658. Οι δύο πρωτεΐνες 
διαθέτουν μία θέση προσθήκης αμινομάδας (αμινοξικά κατάλοιπα 87-90), ενώ η  
AJ437658 έχει μία δεύτερη θέση αμίνωσης (αμινοξικά κατάλοιπα 142-145). 
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 Αξίζει να αναφερθεί ότι τα mRNA που κωδικοποιούν την FLJ37562 φέρουν 
στην 3' μη-μεταφραζόμενη περιοχή μία αλληλουχία Αlu. Παρόμοια αλληλουχία 
μικρότερου μήκους φέρει και το γονίδιο του ποντικού. Οι αληλουχίες Αlu είναι 
διάσπαρτες κατά μέσο όρο ανά 4 kb στο γονιδίωμα του ανθρώπου και των 
πρωτευόντων. Πολλές φορές αποτελούν σημεία ανασυνδυασμού των χρωμοσωμάτων 
και έχουν συνδεθεί με το σταθερό μερικό διπλασιασμό του γονιδίου ALL1 (MLL) σε 
ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (Strout M.P. et al., 1998). Ενδεχομένως 
αξίζει να διερευνηθεί η πιθανότητα να αποτελεί η συγκεκριμένη περιοχή μία θέση με 
ευαισθησία σε φαινόμενα ανασυνδυασμού με συνέπεια την πρόκληση των αρχικών 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία μυελοδυσπλαστικών ή άλλων διαταραχών.   

Το γονίδιο C5orf14 του κλώνου Ρ1 AC006077 ευρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 16 kb από το FLJ37562. Εμφανίζει τέσσερα εναλλακτικά μετάγραφα που 
κωδικοποιούν τις υποθετικές πρωτεΐνες FLJ31950, FLJ22625, DKFZp686L0872 και 
FLJ35106, μήκους 360, 343, 355 και 161 αμινοξέων αντίστοιχα.Η FLJ31950 είναι μία 
δισουλφιδική ισομεράση με προβλεπόμενο μοριακό βάρος 39827 Da. Ομόλογες 
πρωτεΐνες υπάρχουν στον ποντικό, στον αρουραίο, στο zebrafish, στην D. 
melanogaster, στον C. elegans και στον σακχαρομύκητα. Περιλαμβάνει μία 
συντηρημένη περιοχή θειοοξειδοαναγωγάσης (αμινοξικά κατάλοιπα 186-291). Η 
FLJ22625 είναι όμοια με την FLJ31950, αλλά ελλείπει ένα ενδιάμεσο πεπτίδιο 
(αμινοξικά κατάλοιπα 47-63 της FLJ31950). Η FLJ22625 επίσης είναι δισουλφιδική 
ισομεράση με δραστικότητα μεταφοράς ηλεκτρονίων και περιλαμβάνει μία περιοχή 
θειοοξειδοαναγωγάσης (thioredoxin domain 2).  

Οι θειοοξειδοαναγωγάσες είναι μικρά ενζυμικά μόρια που διαθέτουν 
δισουλφιδικούς δεσμούς και απαντούν σε όλο το εξελικτικό φάσμα των οργανισμών. 
Τα ένζυμα αυτά συμμετέχουν γενικά σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, ανάγοντας 
αντιστρεπτά τους δισουλφιδικούς δεσμούς ενεργών κέντρων.  

Περιοχές θειοοξειδοαναγωγάσης εντοπίζονται στο μεγάλο ισοένζυμο που 
ονομάστηκε πρωτεϊνική δισουλφιδική ισομεράση (PDI), ένα μόριο με πολλαπλή 
λειτουργικότητα που ευρίσκεται στις μεμβράνες του ενδοπλασματικού δικτύου και 
περιέχει ένα κέντρο με οξειδοαναγωγική ενεργότητα που καταλύει το σχηματισμό και 
την ισομερίωση των δισουλφιδικών δεσμών κατά την αναδίπλωση των πρωτεϊνών 
(Puig A. et al., 1994). Μία ομάδα πρωτεϊνών του ενδοπλασματικού δικτύου (π.χ. οι 
ERp60, ERp5, ERp72) που διαφέρουν από την PDI, περιέχουν περιοχές 
θειοοξειδοαναγωγάσης και αποτελούν δισουλφιδικές ισομεράσες.  

Οι πρωτεΐνες FLJ22625 και FLJ31950 εμφανίζουν ομολογία με το πρόδρομο 
μόριο της δισουλφιδικής ισομεράσης ERp72 που έχει επιπλέον την ιδιότητα να 
δεσμεύει ασβέστιο. Σύμφωνα με τη χαρακτηριστική δομή των πρωτεϊνών που 
εισέρχονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, στο αμινοτελικό άκρο της ERp72 
ευρίσκεται πεπτίδιο-σήμα που αποκόπτεται, οπότε προκύπτει η ώριμη πρωτεΐνη, ενώ 
το τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει θέση που αποτρέπει την απελευθέρωση από το 
ενδοπλασματικό δίκτυο. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 
πρωτεϊνικής ανάλυσης SMART (http://smart.embl-heidelberg.de), οι πρωτεΐνες 
FLJ22625 και FLJ31950 διαθέτουν ένα πεπτίδιο-σήμα που αποτελείται από τα 28 
αμινοξικά κατάλοιπα του αμινοτελικού άκρου κι ακόμα σύμφωνα με το πρόγραμμα 
PSORTII, διαθέτουν διαμεμβρανική περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των καταλοίπων 
309-325 και 326-342 αντίστοιχα. 

Το τρίτο γονίδιο του κλώνου AC006077, κωδικοποιεί ένα συμπαράγοντα 
διμερισμού του μεταγραφικού παράγοντα των ηπατοκυττάρων HNF-1α (PCBD2, 103 
αμινοξέα). Με την εφαρμογή της PCR πιστοποιήθηκε η έκφρασή του στο μυελό των 
οστών και στα λευκοκύτταρα. Ο HNF1 είναι ένας ιστοειδικός μεταγραφικός 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Strout+MP%22%5BAuthor%5D


 148

παράγοντας που ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων στο ήπαρ, στο πάγκρεας, στον νεφρό 
και σε άλλα όργανα. Ο διμερισμός του HNF1 είναι απαραίτητος για την πρόσδεσή 
του στο DNA. Ένα σημαντικό γονίδιο που ρυθμίζει είναι εκείνο της ινσουλίνης.  

Ο συμπαράγοντας διμερισμού του HNF1 (DcoH) ταυτίζεται με την 
αφυδρογονάση της πτεριν-4α-καρβυνολαμίνης, μία πρωτεΐνη που ενεργοποιεί την 
υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης. Μεταλλάξεις στο γονίδιο της αφυδρογονάσης 
προκαλούν έναν ήπιο τύπο υπερφαινυλαλανιναιμίας, ενώ η έλλειψη της ενεργότητας 
αφυδρογονάσης στο δέρμα, συνδέεται με τον αποχρωματισμό και τη δημιουργία 
λεύκης ή vitiligo (Johnen G. and Kaufman S., 1997).   

Στα ανωτέρω δεδομένα σχετικά με τα γονίδια του κλώνου AC006077, αξίζει 
να προσθέσουμε ότι το γειτονικό γονίδιο του FLJ37562 προς το κεντρομερίδιο, 
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Dead box polypeptide 46 (DDX46) του συμπλέγματος  
17S U2 snRNP που παίζει σημαντικό ρόλο στη συναρμολόγηση του mRNA. Η 
οικογένεια στην οποία ανήκει αυτή η πρωτεΐνη αποτελείται από ελικάσες του RNA. 
Με βάση την κατανομή τους, ορισμένα μέλη της οικογένειας αυτής εμπλέκονται στην 
εμβρυογένεση, στη σπερματογένεση, στην κυτταρική διαίρεση και στην ανάπτυξη 
καρκίνου (Yang L. et al., 2005).  

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες συνηγορούν στην άποψη ότι στο τμήμα αυτό 
της 5q31.1 ευρίσκονται ομαδοποιημένα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες με 
αξιόλογη ενζυμική δραστικότητα. Τα γονίδια εκφράζονται σε αιμοποιητικούς ιστούς, 
χωρίς να παρουσιάζουν εξειδίκευση. Στην περιοχή μεταξύ IL-3/GM-CSF και TCF-1, 
υψηλά επίπεδα έκφρασης σε αιμοποιητικούς ιστούς παρουσιάζουν με σειρά από το 
κεντρομερίδιο προς το τελομερίδιο, τα  γονίδια: IL-3 (κυρίως στα ενεργοποιημένα Τ-
κύτταρα, στα μαστοκύτταρα και στα ΝΚ-κύτταρα) , GM-CSF, RIL, SLC22A4 
(κυρίως στα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος, στο μυελό των οστών 
και στο εμβρυϊκό ήπαρ), LOC441108 (εκφράζεται στον σπλήνα και στον θύμο 
περισσότερο από ό,τι στους άλλους φυσιολογικούς ιστούς), IRF1 (στο αίμα, στον 
σπλήνα, στην κυτταρική σειρά Raji του λεμφώματος του Burkitt), C5orf15 
(αναφέρεται παρακάτω), VDAC1 (κυρίως σε λευχαιμικές κυτταρικές σειρές, δεν 
εκφράζεται ειδικά στους φυσιολογικούς αιμοποιητικούς ιστούς) και TCF-1 (στον 
θύμο, στα Τ-λεμφοκύτταρα και στα λεμφοβλαστικά λευχαιμικά κύτταρα molt4). 
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας διατριβής, πρόσφατα 
πειράματα σε μοντέλα ποντικών δείχνουν έμμεσα να μην υποστηρίζουν (χωρίς 
αναγκαστικά να αποκλείουν) τη συμμετοχή του τμήματος μεταξύ των γονιδίων του 
GM-CSF και IRF1 στη λευχαιμογένεση (Zhu Y. et al., 2000).  

H αναγνώριση γονιδίων που εκφράζονται με ειδικό τρόπο στα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα θα επιτρέψει την μοριακή διάγνωση των ασθενειών 
αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσφατες μελέτες με μικροσυστοιχίες σε 
κύτταρα CD34+ ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και έλλειψη στον 5q, 
έδειξαν ότι υπάρχει σαφώς διακριτό πρότυπο γονιδιακής έκφρασης που 
χαρακτηρίζεται από υποέκφραση γονιδίων του 5q και θετική ρύθμιση (υπερέκφραση) 
της ομάδας γονιδίων των ιστονών HIST1 στο χρωμόσωμα 6p21 και άλλων γονιδίων 
που σχετίζονται με τον κυτταροσκελετό της ακτίνης και με τα 
μεγακαρυοκύτταρα/αιμοπετάλια. Συγκεκριμένα, το 40% των σημαντικών γονιδίων 
που εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης στους ασθενείς με έλλειψη στον 5q, 
εδράζονται στον 5q. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το γονίδιο της δισουλφιδικής 
ισομεράσης C5orf14, το οποίο απομονώθηκε στην παρούσα διατριβή και το γονίδιο 
της κατενίνης α1 (CTNNA1), που η ελαττωμένη έκφρασή τους υποδεικνύει ότι η 
απώλεια ενός αλληλομόρφου σε αυτούς τους ασθενείς έχει αποτελέσματα τύπου 
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γονιδιακής δόσης (Pellagatti A. et al., 2006). Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει 
πρόσφατα σε ασθενείς με AML και έλλειψη στον 5q (Schoch C. et al., 2005).                                            

Ένα από τα γονίδια που με τα χαμηλά επίπεδα έκφρασής του μπορεί να 
συμβάλλει στη διάκριση των ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και έλλειψη 
στον 5q από τους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και άλλες χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες ή με φυσιολογικό καρυότυπο, είναι το C5orf15 που περιλαμβάνεται στην 
δυνητικά “κρίσιμη” περιοχή μεταξύ των γονιδίων IL3/GM-CSF και TCF-1 (Pellagatti 
A. et al., 2006). Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
(Bonkobara M. et al., 2003). Όπως δείχνει η ανάλυση με μικροσυστοιχίες, το C5orf15 
δεν παρουσιάζει εξειδικευμένη έκφραση και μεταξύ άλλων, υπερεκφράζεται στον 
φυσιολογικό μυελό των οστών, στον σπλήνα, στον θύμο και στο ήπαρ.  

Σε άλλες μελέτες με μικροσυστοιχίες, τα επίπεδα έκφρασης μίας σειράς 
γονιδίων διέκριναν τους ασθενείς με το σύνδρομο 5q- από τους ασθενείς με 
ανθεκτική αναιμία και φυσιολογικό καρυότυπο. Aπό τα γονίδια αυτά μόνο το 
ATOX1 [ATX1 antioxidant protein 1 homolog (yeast)] βρίσκεται εντός της 
“κρίσιμης” περιοχής που εξαλείφεται στο σύνδρομο 5q- και το CRSP9 δίπλα σε αυτή. 
Τα δύο αυτά γονίδια εκφράζονται σε χαμηλότερα επίπεδα στους ασθενείς με το 
σύνδρομο 5q- (Pellagatti A. et al., 2004). Η πρωτεΐνη ATOX1 εκτός του ότι αποτελεί 
μεταφορέα ιόντων χαλκού από το κυτταρόπλασμα στο σύστημα Golgi, λειτουργεί ως 
αντιοξειδωτικός παράγοντας στην υπεροξειδική ομάδα και στο υπεροξείδιο του 
υδρογόνου και επομένως μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση.     

Aνάλυση των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα CD34+ του μυελού των 
οστών ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλού κινδύνου, έδειξε μεταξύ 
άλλων ότι η έκφραση του γονιδίου του θερμικού σοκ HSP70 ή HSPΑ4 που 
περιέχεται στην δυνητικά “κρίσιμη” περιοχή μεταξύ των γονιδίων IL3/GM-CSF και 
TCF-1, είναι πέντε φορές χαμηλότερη σε σχέση με τα φυσιολογικά δείγματα 
(Hofmann W.K. et al., 2002).        

Η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης με τη χρήση μικροσυστοιχιών προσφέρει 
ένα διαγνωστικό μέσο με πολλές προοπτικές βελτίωσης για τα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα. Παράλληλα, η κατασκευή μοντέλων χιμαιρικών ποντικών με επιλεκτική 
αφαίρεση τμημάτων των συνταινικών περιοχών της 5q31 στα μυελοειδή κύτταρα 
μέσω του συστήματος ανασυνδυασμού Cre/loxP, θα αποσαφηνίσει το ρόλο της 
περιοχής στην παθογένεση των  μυελοειδών διαταραχών.  

Εκτός από τα γονίδια των αυξητικών και των μεταγραφικών παραγόντων που 
μπορεί να συσχετισθούν με συγκεκριμένα στάδια της ογκογένεσης, ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και τα γονίδια που κωδικοποιούν μεμβρανικές πρωτεΐνες, αφού τα 
μόρια αυτά μπορεί να αποτελέσουν εξειδικευμένους δείκτες της κυτταρικής 
επιφάνειας με μεγάλη κλινική αξία στη διάγνωση των μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων. Τα μέλη των οικογενειών μεμβρανικών πρωτεϊνών που μεταφέρουν 
μικρά πεπτίδια κατά μήκος των κυτταρικών μεμβρανών, σε συνδυασμό με τις 
πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη ρύθμιση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων μπορεί να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθησία ή στην απόκτηση ανθεκτικότητας των 
βλαστών στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Συνεπώς, τα ανευρεθέντα και στην 
παρούσα Διδακτορική Διατριβή γονίδια που ανήκουν στην “κρίσιμη” περιοχή 5q31, 
αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά τη σχέση τους με τη μυελοειδή 
διαφοροποίηση και ευρύτερα την αιμοποίηση καθώς και την πιθανή τους σημασία 
στην διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία των μυελοειδών διαταραχών. 
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