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1. Εισαγωγή  

 
Την τελευταία δεκαετία έχουν αναγνωριστεί οι  πρωτεΐνες STAT (Signal 

Transducers and Activators of Transcription), οι οποίες ονομάστηκαν έτσι λόγω του 

διπλού τους ρόλου ως μεταγωγείς σημάτων και ενεργοποιητές μεταγραφής. Οι 

STATs αποτελούν  μεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι ανενεργοί στο 

κυτταρόπλασμα μέχρι να ενεργοποιηθούν από εξωκυτταρικές σηματοδοτικές 

πρωτεΐνες, κυρίως κυτοκίνες και αναπτυξιακούς παράγοντες, καθώς και πεπτίδια, που 

προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων. Αυτές οι 

εξωκυτταρικές σηματοδοτικές πρωτεΐνες μπορούν να ενεργοποιήσουν στο κύτταρο 

ποικίλες κινάσες τυροσίνης που φωσφορυλιώνουν τις πρωτεΐνες STAT (1, 2).   

Έπειτα οι διμερείς STATs μεταφέρονται στον πυρήνα, όπου προσδένονται σε 

συντηρημένα στοιχεία ενισχυτών και ενεργοποιούν τη μεταγραφή συγκεκριμένων 

γονιδίων. Εκτός από τη φωσφορυλίωση τυροσίνης, οι STAT 1, 3, και 5, απαιτούν και 

φωσφορυλίωση ενός καταλοίπου σερίνης που βρίσκεται στην καρβοξυτελική τους 

περιοχή και χρειάζεται για τη μέγιστη μεταγραφική τους ενεργότητα. Η διάρκεια και 

ο βαθμός γονιδιακής ενεργοποίησης βρίσκονται κάτω από αυστηρές συνθήκες 

ρύθμισης  από μια σειρά  αρνητικών παραγόντων.  

 Στα θηλαστικά έχουν ταυτοποιηθεί 7 πρωτεΐνες STAT (STAT1, 2, 3, 4, 5A, 

5B και 6), οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή αμινοξική ομολογία σε διακριτές περιοχές 

τους. Κοινό χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών STAT είναι η SH2 περιοχή (Src 

Homology 2) και ένα συντηρημένο κατάλοιπο τυροσίνης, η φωσφορυλίωση του 

οποίου ως απάντηση σε ενεργοποίηση υποδοχέα μεσολαβεί τον ομο- ή 

ετεροδιμερισμό των πρωτεϊνών STAT μέσω αλληλεπίδρασης φωσφοτυροσίνης-SH2 

περιοχής.  

 

 

1.1 Δομή των πρωτεϊνών STAT 

 

 Η διαμόρφωση των πρωτεϊνών STAT έγινε κατανοητή μέσω σύγκρισης 

αλληλουχιών και μελέτες μεταλλαξογένεσης (1). Σύμφωνα μ’αυτές η καρβοξυτελική 
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περιοχή είναι μια περιοχή ενεργοποίησης (TAD: transactivation domain), η SH2 

περιοχή προηγείται της TAD και το κατάλοιπο τυροσίνης που υφίσταται 

φωσφορυλίωση βρίσκεται μεταξύ των περιοχών SH2 και TAD (εικόνα 2) . Επίσης, η 

περιοχή πρόσδεσης DNA βρίσκεται στο κέντρο του μορίου. Αυτά τα συμπεράσματα 

επιβεβαιώθηκαν και επεκτάθηκαν με κρυσταλλογραφικές μελέτες του ‘πυρήνα’ 

(core) του μορίου STAT, που περιλαμβάνει τα αμινοξέα 130-710 (2). 

 

                                        

                                                                                          

 
 

                                             Εικόνα 2 
                                       Δομή των πρωτεϊνών STAT 

  

  

Ξεκινώντας από το κατάλοιπο 130, υπάρχει μια ελικοειδής περιοχή, η οποία 

είναι υπεύθυνη για πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (εικόνα 3, (1) ). Η περιοχή 

πρόσδεσης DNA, που βρίσκεται μεταξύ των καταλοίπων 320 και 490, περιλαμβάνει 

β-πτυχωτά φύλλα. Έπειτα,  μεταξύ των καταλοίπων 490 και 580, υπάρχει μια περιοχή 

σύνδεσης (linker) η οποία παρουσιάζει υψηλό βαθμό συντήρησης, αλλά η λειτουργία 

της είναι άγνωστη. Όπως έχει δειχθεί, μεταλλαγές σ’αυτή την περιοχή επηρεάζουν τη 

σταθερότητα πρόσδεσης στο DNA, η οποία οδηγεί σε γρήγορο ρυθμό αποδέσμευσης 

από το DNA και σε μη ικανότητα ενεργοποίησης γονιδίων μετά από επαγωγή με 

ιντερφερόνη γ (IFN-γ). Μια κλασική  SH2 περιοχή, η οποία εκτείνεται μεταξύ των 

αμινοξέων 580 και 680, ακολουθείται από ένα κατάλοιπο τυροσίνης (~700) που 

φωσφορυλιώνεται. Η SH2 περιοχή είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση υποδοχέα και το 

διμερισμό των STAT. Η καρβοξυτελική περιοχή TAD έχει μήκος 38-200 αμινοξέα σε 

ποικίλες  πρωτεΐνες STAΤ και η δομή της είναι άγνωστη (1) .  
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                                                          Εικόνα 3 

Δομή του πυρήνα του STAT1 διμερούς προσδεδεμένου σε στοιχείο GAS 
  

Η κρυσταλλική δομή της πρωτεΐνης STAΤ4 έχει γίνει ανεξάρτητα από την 

πυρηνική δομή της πρωτεΐνης και περιλαμβάνει μια σειρά από 8 μικρές έλικες που 

αλληλεπιδρούν. Λόγω της ομοιότητας σημαντικών δομικά αμινοξικών καταλοίπων 

στην αμινοτελική τους περιοχή, είναι πιθανό ότι παρόμοια θα είναι και η δομή της 

αμινοτελικής ουράς μεταξύ των πρωτεϊνών STAΤ. Η αμινοτελική περιοχή επηρεάζει 

την επαγώμενη μεταγραφή με διάφορους τρόπους., όπως επηρεάζοντας την 

αναγνώριση υποδοχέα και τη φωσφορυλίωση, την μετατόπιση στον πυρήνα και την 

αποφωσφορυλίωση (5). 

 

 

 

1.2 Μονοπάτια που οδηγούν σε ενεργοποίηση των πρωτεϊνών STAT 

 

 Όπως ισχύει για τις πρωτεΐνες STAT1 και STAT2, οι οποίες ανακαλύφθηκαν 

ως στόχοι ενεργοποίησης από ιντερφερόνη, και οι υπόλοιπες STATs μπορούν να 

ενεργοποιηθούν μετά από αλληλεπίδραση μιας ή περισσότερων κυτοκινών με τους 

ειδικούς υποδοχείς τους (1, 2, 23) . Το βασικό μοντέλο σηματοδότησης κυτοκινών 

φαίνεται στην εικόνα 1. Συγκεκριμένα,  οι κυτοκίνες προσδένονται σε ομοδιμερείς ή 

ετεροδιμερείς υποδοχείς, οι οποίοι προσδένονται σε κινάσες Janus (Jaks). Οι κινάσες 

Jaks ενεργοποιούνται μέσω διαφωσφορυλίωσης και στη συνέχεια φωσφορυλιώνουν 

υποδοχείς κυτοκινών. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν στις πρωτεΐνες STAT να 

προσδεθούν στους υποδοχείς μέσω αλληλεπιδράσεων μεταξύ φωσφοτυροσίνης-SH2 
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περιοχής. Έπειτα, οι STATs φωσφορυλιώνονται στην τυροσίνη 701 του αμινοτελικού 

τους άκρου, επιτρέποντας το διμερισμό των STATs και τη μετατόπιση τους στον 

πυρήνα, όπου οι STATs προσδένονται στο DNA και ρυθμίζουν την έκφραση 

συγκεκριμένων γονιδίων (23). 

 

     

                      
 

                                                           Εικόνα 1      
Γενικός μηχανισμός ενεργοποίησησς των πρωτεϊνών STAT μέσω διαμεμβρανικών υποδοχέων 

                                               

  

Ανεξάρτητα με τον τρόπο με τον οποίο οι STATs φωσφορυλιώνονται σε 

κατάλοιπα τυροσίνης, είναι ξεκάθαρο ότι η αλληλεπίδραση STAT- STAT συμβαίνει 

άμεσα μέσω αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων μεταξύ φωσφοτυροσίνης-SH2-περιοχής. 

Οι STAT1, 3, 4, 5Α και 5Β σχηματίζουν ομοδιμερή. Οι STAT1 και STAT2, και οι 

STAT1 και STAT3 μπορούν επίσης να σχηματίσουν ετεροδιμερή, ανάλογα με τη 

φύση και τη συγκέντρωση του ενεργοποιημένου προσδέτη.  In vitro έχει δειχθεί ότι η 

φωσφορυλίωση τυροσίνης συνοδεύεται από σχηματισμό διμερούς, και δεν υπάρχει 

καμία αναφορά σχετικά με μονομερείς, φωσφορυλιωμένες σε τυροσίνη,  πρωτεΐνες 

STAT. Θεωρείται πιθανό ότι η διμερής μορφή του ενεργοποιημένου υποδοχέα 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη ενεργοποίηση 2 μορίων STAT (ένα αντιστοιχεί σε κάθε 

υποδοχέα μέσα σε ένα σύμπλοκο), την οποία ακολουθεί διμερισμός, μεσολαβούμενος 
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από αλληλεπίδραση    φωσφοτυροσίνης-SH2 περιοχής και αποδέσμευση των STAT 

από τον υποδοχέα ή από την κινάση. 

 

 

 

1.3 Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών STAT 

 

 Μετα-μεταφραστικές χημικές τροποποιήσεις και φωσφορυλιώσεις τυροσινών 

των πρωτεϊνών STAΤ έχουν περιγραφεί, οι οποίες επηρεάζουν τη STAΤ-εξαρτώμενη 

μεταγραφή (1). Η φωσφορυλίωση τυροσίνης, μέσω δράσης του υποδοχέα 

ιντερφερόνης, είναι απαραίτητη για τη STAΤ-εξαρτώμενη ενεργοποίηση 

συγκεκριμένων γονιδίων και χρειάζεται τη δραστικότητα της οικογένειας κινασών 

Janus (JAK) των κινασών τυροσίνης. Η φωσφορυλίωση σερίνης που βρίσκεται στην 

περιοχή ενεργοποίησης της STAΤ (TAD) θεωρείται ότι διενεργείται από τη δράση  

μελών της οικογένειας των  ΜΑΡ κινασών. Αυτή η τροποποίηση είναι αναγκαία για 

τη μέγιστη μεταγραφική δραστικότητα των STAΤ1, 3 και 4.  

Καθεμία από τις καρβοξυτελικές περιοχές των STAΤ1, 3, 4 και 5  

περιλαμβάνει ένα κατάλοιπο σερίνης που φωσφορυλιώνεται κατά ένα ligand-

εξαρτώμενο τρόπο για μέγιστη μεταγραφική ενεργοποίηση από τις πρωτεΐνες STAΤ. 

Λόγω του ότι η φωσφορυλίωση σερίνης μπορεί να στοχευθεί ανεξάρτητα από τη 

φωσφορυλίωση τυροσίνης, συνέργεια μεταξύ 2 ενεργοποιητικών σημάτων μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω συνδυασμένης φωσφορυλίωσης σερίνης και τυροσίνης. Για 

παράδειγμα, η φωσφορυλίωση σερίνης της STAΤ1 διεγείρεται στα μακροφάγα ως 

απάντηση σε βακτηριακά προϊόντα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της επαγώμενης 

από IFN-γ μεταγραφής (1).  

Επίσης, η ακετυλίωση των πρωτεϊνών STAΤ από συνενεργοποιητές, όπως  

ακετυλτρανσφεράσες p300/CBP, μπορεί να ενισχύει τη μεταγραφική τους 

δραστικότητα (18). Πρόσφατα, βρέθηκε ότι η μεθυλίωση αργινίνης  στο αμινοτελικό 

άκρο των πρωτεϊνών STAΤ προκαλεί αύξηση της μεταγραφικής τους 

αποτελεσματικότητας, μπλοκάρωντας την αλληλεπίδραση των STAΤs με πρωτεΐνες 

αναστολείς PIAS (Protein Inhibitor of Activated Stats) (5, 19, 20).  
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1.4 Μεθυλτρανσφεράσες  καταλοίπων  αργινίνης 

 

 Διάφορες κατηγορίες ενζύμων που παρουσιάζουν δραστικότητα 

μεθυλτρανσφεράσης σε κατάλοιπα αργινίνης έχουν ταυτοποιηθεί. Οι Protein 

Arginine ( R ) Methyltransferases (PRMTases) διαθέτουν μια υψηλά συντηρημένη 

περιοχή, όπως όλες οι μεθυλτρανσφεράσες, υπεύθυνη για τη δραστικότητα τους (17). 

Παρουσιάζουν μεγάλο εύρος υποστρωμάτων, όπως πρωτεΐνες επεξεργασίας RNA, 

πρωτεΐνες μεταφοράς RNA, πρωτεϊνικές φωσφατάσες, πρωτεΐνες-G και ιστόνες. Στα 

θηλαστικά, έχει δειχθεί πως 3 από τις 5 PRMTases (PRMT1, CARM1 και JBP1) 

έχουν δραστικότητα μεθυλτρανσφεράσης (3) . 

Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η PRMT1 μεθυλιώνει την Arg3 της ιστόνης Η4 

in vivo και ότι η μεθυλίωση της αυτή διευκολύνει την ακόλουθη ακετυλίωση της από 

την ακετυλτρανσφεράση p300 (9,10). Επίσης, η PRMT1 συνδέεται με τον 

μεταγραφικό παράγοντα STAT1 και τον μεθυλιώνει στην Arg31, που βρίσκεται στο 

αμινοτελικό του άκρο. Όπως δείχθηκε αυτή η μεθυλίωση είναι αναγκαία για τη  

STAT1-εξαρτώμενη ενεργοποίηση μεταγραφής (5). Η απουσία μεθυλίωσης της 

STAT1, μέσω χρήσης του αναστολέα των μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ (5’-μεθυλ-θειο-

αδενοσίνη), αναστέλλει την IFNα/β επαγώμενη μεταγραφή. Αυτό οφείλεται στ’ότι η 

STAT1 δεν προσδένεται στο DNA, όταν δεν είναι μεθυλιωμένη στην  Arg31. 

Συγκεκριμένα, η αναστολή μεθυλίωσης επιτρέπει τη σύνδεση του αναστολέα PIAS1 

με την STAT1, μέσω της οποίας παρεμποδίζεται η πρόσδεση της στο DNA και 

επομένως η STAT1-επαγώμενη μεταγραφή.  

 Εκτός από μεταγραφική ενεργοποίηση, η μεθυλίωση αργινινών μπορεί να 

προκαλέσει και καταστολή μεταγραφής σε κάποια γονίδια. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι η CREB-εξαρτώμενη μεταγραφική ενεργοποίηση του SMT γονιδίου σε cAMP-

σηματοδοτικό μονοπάτι (6). Οι παράγοντες CBP/p300 μεθυλιώνονται σε ένα 

κατάλοιπο αργινίνης της περιοχής ΚΙΧ (7), η οποία μεσολαβεί στη στρατολόγηση 

του μεταγραφικού παράγοντα CREB. Η μεθυλίωση της περιοχής ΚΙΧ  από τη 

μεθυλτρανσφεράση CARM1 (ή PRMT4), μπλοκάρει την ενεργοποιημένη μέσω του 

CREB μεταγραφή, λόγω του ότι αναστέλλει την αλληλεπίδραση μεταξύ  των 

περιοχών ΚΙΧ του CBP και KID του CREB.  

 Η μεθυλτρανσφεράση CARM1 μπορεί να δράσει και ως συνενεργοποιητής 

στην περίπτωση μεταγραφής γονιδίων που επάγωνται από ορμόνες μέσω μεθυλίωσης 

της Arg17 της ιστόνης Η3 (3,4,8). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η ενεργοποίηση του 
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γονιδίου pS2 το οποίο επάγεται από οιστρογονικό υποδοχέα, σχετίζεται με τη 

στρατολόγηση της CARM1 στον υποκινητή του γονιδίου αυτού και με τη μεθυλίωση 

της Arg17 της  Η3 από την CARM1. Η στρατολόγηση και η δράση της CARM1 

παρέχονται μέσω άμεσης  αλληλεπίδρασης της με τον συνενεργοποιητή GRIP1, 

μέλος της οικογένειας των p160 πυρηνικών υποδοχέων. Επίσης, έχει δειχθεί ότι μέσω 

μεθυλίωσης του CBP, η CARM1 επιδρά στη λειτουργία του ως συνενεργοποιητή σε 

GRIP1-εξαρτώμενη και στεροειδών ορμονών επαγώμενη ενεργοποίηση μεταγραφής. 

 

 

1.5 Τάξης ΙΙ γονίδια του Κύριου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας 

 

Όπως προαναφέρθηκε, όταν οι STATs διμεριστούν, μεταφέρονται στον 

πυρήνα, όπου προσδένονται σε συντηρημένα στοιχεία ενισχυτών και ενεργοποιούν τη 

μεταγραφή συγκεκριμένων γονιδίων. Σε αυτή την κατηγορία γονιδίων ανήκουν και τα 

τάξης ΙΙ γονίδια του κύριου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC Class II).  

Το κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας των τάξης II (MHC) πρωτεϊνών παίζει 

κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της ομαλής ανοσοποιητικής ομοιόστασης, ενώ η μη 

φυσιολογική έκφραση των τάξης II συχνά σχετίζεται με ανωμαλίες σε ανοσολογικές 

απαντήσεις (11,14,15,16) . Οι πρωτεΐνες των τάξης II προκαλούν ανοσολογική 

ενεργοποίηση μέσω παρουσίασης εξωγενών αντιγόνων σε CD4+ Τ-κύτταρα και είναι 

υπεύθυνες για τον έλεγχο της ενεργοποίησης των κυττάρων στην περιφέρεια και κατά 

την επιλογή στο θύμο (12). Το επίπεδο έκφρασης των τάξης II είναι αυστηρά 

ρυθμιζόμενο. Η συστατική έκφραση τους περιορίζεται σε κύτταρα 

αντιγονοπαρουσιαστές (APCs), όπως Β-κύτταρα, μονοκύτταρα, μακροφάγα και 

δενδριτικά κύτταρα. Η έκφραση τους μπορεί να επαχθεί σε έναν επιλεγμένο αριθμό 

κυτταρικών τύπων μετά από επαγωγή με ιντερφερόνη γ (IFN-γ) (11,12). Επίσης, η 

έκφραση τους ρυθμίζεται και από άλλους παράγοντες όπως τον παράγοντα 

κυτταρικής νέκρωσης (TNF-α), ιντερλευκίνη 4 (IL-4), ιντερλευκίνη 10 (IL-10), 

ιντερφερόνη α/β (IFNα/β), γλυκοκορτικοειδή κ.ά.  

Ο υποκινητής των τάξης II γονιδίων περιέχει 3 στοιχεία ενισχυτή ,  -S (W/Z), 

-X και –Y, η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη συστατική και 

επαγώμενη από ιντερφερόνη έκφραση τους (11). Στον ενισχυτή των τάξης ΙΙ 

προσδένονται συγκεκριμένες πρωτεΐνες :ο NF-Y παράγοντας προσδένεται στο Υ 

στοιχείο, ο RFX παράγοντας προσδένεται ως τριμερές στο Χ1 στοιχείο, και 
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αποτελείται από τις πρωτεΐνες RFXANK, RFX5 και RFXAP (11) και στο Χ2 στοιχείο 

προσδένεται ο παράγοντας CREB.  

 Οι προαναφερόμενες πρωτεΐνες είναι συστατικά εκφραζόμενες, κάτι το οποίο 

δε μπορούσε να εξηγήσει την κυτταροειδική, επαγώμενη από ιντερφερόνη και 

αναπτυξιακά ρυθμιζόμενη έκφραση των τάξης II γονιδίων. Η απομόνωση του 

γονιδίου MHC2TA, που κωδικοποιεί τον κύριο ρυθμιστή και ενεργοποιητή των τάξης 

II γονιδίων CIITA, έλυσε το πρόβλημα (21,22). Ο CIITA δεν προσδένεται στο DNA, 

αλλά ελέγχει τα τάξης II γονίδια μέσω αλληλεπίδρασης με τους παράγοντες RFX, 

CREB και NF-Y, για το σχηματισμό ενός σταθερού ενισχυοσώματος (11,12,13). Η 

έκφραση του CIITA είναι πολύπλοκη, καθώς ελέγχεται από 4 υποκινητές. Στο ποντίκι 

έχουν ταυτοποιηθεί 3 υποκινητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή 3 

διαφορετικών ισομορφών του CIITA. Οι υποκινητές 1 (Ρ1) και  3 (Ρ3)  είναι 

υπεύθυνοι για τη συστατική έκφραση του CIITA σε δενδριτικά κύτταρα, Β-κύτταρα, 

μονοκύτταρα και ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα. Ο υποκινητής 2 (Ρ2) δεν έχει 

καθοριστεί πλήρως. Ο υποκινητής 4 (Ρ4) αντιπροσωπεύει τον κύριο υποκινητή που 

επάγεται από IFN-γ σε επιλεγμένο αριθμό κυτταρικών τύπων.  
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2. Αντικείμενο μελέτης  
 

Μέχρι πρόσφατα, η φωσφορυλίωση και η ακετυλίωση των πρωτεϊνών STAT 

ήταν οι μόνες γνωστές μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις τους. Για μια από τις 

STATs, τη STAT1, βρέθηκε ότι αλληλεπιδρά με τη μεθυλτρανσφεράση καταλοίπων 

αργινίνης PRMT1 και μεθυλιώνεται από αυτή στην αργινίνη 31 (Arg31) που 

βρίσκεται στο αμινοτελικό της άκρο. Αντίθετα με το ρόλο της μεθυλίωσης λυσινών 

που έχει μελετηθεί αρκετά, λιγότερα είναι γνωστά σχετικά με τη λειτουργία της 

μεθυλίωσης καταλοίπων αργινίνης. Όσον αφορά την επίδραση της στη λειτουργία 

του μεταγραφικού παράγοντα STAT1, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, η μεθυλίωση 

της Arg31 είναι αναγκαία για τη  STAT1-εξαρτώμενη ενεργοποίηση μεταγραφής. 

 Είναι γνωστό ότι το ΜΤΑ (μεθυλ-θειο-αδενοσίνη), το οποίο αποτελεί 

ενδιάμεσο προϊόν στο μονοπάτι καταβολισμού της μεθειονίνης (13), δρα ως 

αναστολέας των  μεθυλτρανσφερασών. Σε προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι η 

απουσία μεθυλίωσης της STAT1, μέσω χρήσης του αναστολέα των 

μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ (5’-μεθυλ-θειο-αδενοσίνη), αναστέλλει την IFNα/β 

επαγώμενη μεταγραφή. Αυτό οφείλεται στ’ότι η STAT1 δεν προσδένεται στο DNA, 

όταν δεν είναι μεθυλιωμένη στην  Arg31. 

Όπως προαναφέρθηκε, η αμινοτελική περιοχή των πρωτεϊνών STAT 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή αμινοξική ομολογία μεταξύ των STATs. Με αφορμή 

την υψηλή ομολογία των πρωτεϊνών STAT στην αμινοτελική τους περιοχή, 

εξετάστηκε στην  εργασία αυτή η πιθανή μεθυλίωση της STAT6 από τα ένζυμα 

PRMT1 και CARM1, που παρουσιάζουν ενεργότητα μεθυλτρανσφεράσης σε 

κατάλοιπα αργινίνης, με in vitro και in vivo αντιδράσεις. Στην παρούσα εργασία  

εξετάστηκε επίσης  αν η παρουσία του αναστολέα μεθυλίωσης   ΜΤΑ, επηρεάζει τη 

STAT6-εξαρτώμενη μεταγραφή των τάξης II γονιδίων.  
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3. Υλικά και μέθοδοι 

 
3.1 Φορείς έκφρασης 

 

Η δημιουργία ανσυνδυασμένων πρωτεϊνών που φέρουν στο αμινοτελικό τους 

άκρο τη βακτηριακή πρωτεΐνη μεταφοράσης της S-γλουταθειόνης πραγματοποιήθηκε 

με την κλωνοποίηση DNA μορίων στο προκαρυωτικής προέλευσης πλασμίδιο 

pGEX4Τ. Επίσης, οι μεθυλτρασφεράσες PRMT1 και CARM1 είχαν κλωνοποιηθεί 

και σε πλασμίδιο έκφρασης pCDNA3 και έφεραν τον επίτοπο Myc και Gal4, 

αντίστοιχα. Επίσης, οι πρωτεΐνες STAT6 και STAT6N200 κλωνοποιήθηκαν σε 

πλασμίδιο pBX. 
 
3.2 Έκφραση και απομόνωση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών από βακτήρια  

 

 Όλες οι πρωτεΐνες που καθαρίστηκαν από βακτήρια στην παρούσα εργασία 

ήταν σε σύντηξη µε την βακτηριακή πρωτεΐνη GST (Glutathione S Transferase).  Η 

έκφραση όλων των πρωτεϊνών έγινε στο βακτηριακό στέλεχος E.coli που ονοµάζεται 

BL21plys. Το στέλεχος αυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι η έκφραση της T7 

πολυµεράσης από την οποία εξαρτάται η μεταγραφή και εποµένως και η έκφραση της 

συγκεκριμένης  πρωτεΐνης , βρίσκεται κάτω από αυστηρό έλεγχο και επάγεται µόνο 

µε την προσθήκη IPTG (συναγωνιστής της δράσης του lacI καταστολέα ). Σε 

καλλιέργεια οπτικής πυκνότητας (OD600) 0.6-0.7 προστίθεται IPTG τελικής 

συγκέντρωσης 0.5 M. Ακολουθεί επώαση στους 30 ºC για 2-3 ώρες . Στη συνέχεια τα 

κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται για 15 λεπτά σε 5.000 rpm στους 4ºC. Το 

ίζημα επαναδιαλύεται σε Sonication buffer (1 Χ PBS, 0.5 mg/ml BSA, 1mM PMSF). 

Ακολουθεί διάρρηξη των κυττάρων και σπάσιµο του DNA µε υπέρηχους και 

φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές για 30 min. Λαμβάνεται το υπερκείµενο, το 

οποίο αποτελεί το πρωτεϊνικό εκχύλισµα και θεωρητικά περιέχει υπερεκφρασµένη 

την πρωτεΐνη που µας ενδιαφέρει. Ακολουθεί αποµόνωση της πρωτεΐνης µε 

χρωµατογραφία συγγένειας  με Glutathione Sepharose 4B (Amersham-Pharmacia). 

Οι πρωτεΐνες που προσδένονται µη ειδικά στην κολώνα αποµακρύνονται µε 3 

ξεπλύµατα µε διάλυμα 1 Χ PBS, 1mM PMSF ( 10 φορές ο όγκος της κολώνας ) για 

10 λεπτά το καθένα , στους 4ºC υπό ανάδευση. Μετά το τελευταίο ξέπλυμα, γίνεται 
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λήψη της κολώνας στην οποία έχει προσδεθεί η πρωτεΐνη ενδιαφέροντος και 

προστίθεται αποστειρωμένο Η2Ο και 4Χ Protein Loading Buffer. 

 Στην περίπτωση που χρειάζεται να βρίσκεται σε εκλουσμένη μορφή η  

πρωτεΐνη (και όχι προσδεδεμένη σε κολώνα GST), µε προσθήκη Elution Buffer (10 

mM Glutathione, 50mM Tris pH8.0, 1 mM PMSF) γίνεται έκλουση της πρωτεΐνης. 

Συγκεκριμένα, προστίθεται ίσος όγκος Elution Buffer, γίνεται ανάδευση για 7 min σε 

θερμοκρασία δωματίου (RT) και έπειτα φυγοκέντρηση στις 3.500-6.000 στροφές 

στους 4ºC. Η διαδικασία της έκλουσης επαναλαµβάνεται  4 φορές. Μετά από κάθε 

φυγοκέντρηση συλλέγεται το υπερκείμενο, που περιέχει την εκλουσμένη από την 

κολώνα GST πρωτεΐνη, προστίθεται γλυκερόλη σε τελική συγκέντρωση 10% και το 

δείγμα φυλάσσεται στους -20ο C.  

 

 

 

3.3  Κυτταροκαλλιέργειες και παροδική διαμόλυνση  

 

Τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν ανήκουν στη σειρά COS και 

αναπτύχθηκαν σε  θρεπτικό µέσο MEM, τροποποιηµένο κατά  Dulbecco, µε 

περιεκτικότητα σε ορό 10%. Τα COS είναι κύτταρα πιθήκου, που χρησιμοποιούνται 

για την υπερέκφραση γονιδίων, τα οποία βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του CMV  

υποκινητή. Όταν τα κύτταρα κάλυψαν το 60-70% του πιάτου καλλιέργειας, 

θεωρήθηκε ότι ήταν έτοιµα για παροδική διαµόλυνση, με πλασμίδιο που εκφράζει τις 

πρωτεΐνες  PRMT1, CARM1, STAT1, STAT6, STAT6N200. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν η συγκατακρήµνιση µε χλωριούχο ασβέστιο και διάλυμα 

Hepes pH 7.9.  

 
 

3.4  Ανοσοκατακρήμνιση πρωτεϊνών 

 

Τα κύτταρα που έχουν υποστεί παροδική διαμόλυνση ξεπλένονται με διάλυμα  

PBS και έπειτα αποκολλώνται από την επιφάνεια  στην οποία αναπτύσσονται με 

άσκηση μηχανικής πίεσης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των κυττάρων στις 1.800 

στροφές σε θερμοκρασία δωματίου και λήψη του ιζήματος. Το ίζημα επαναδιαλύεται 

σε διάλυμα EBC (50 mM Tris pH 8.0, 170 mM NaCl, 0.5% NP-40, 50 mM NaF, 100 

 15



mM PMSF) και ακολουθεί επώαση σε πάγο για 1 h. Μετά από φυγοκέντρηση στις 

10.000 στροφές για 15-30 min, λαμβάνεται το υπερκείμενο, το οποίο αποτελεί το 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα των κυττάρων. Μετά από επώαση του πρωτεϊνικού 

εκχυλίσματος με πρωτεΐνη Α-Sepharose ( Amersham Pharmacia Biotech) για 1 h, 

γίνεται φυγοκέντρηση στις 7.000 στροφές για 1 min και λαμβάνεται το υπερκείμενο. 

Ακολουθεί ανοσοκατακρήμνιση των πρωτεϊνών PRMT1 και CARM1,  με τη χρήση 

πολυκλωνικού αντισώματος κουνελιού για τον επίτοπο Myc (anti-Myc) και για τον 

επίτοπο Gal4 (anti-Gal4) αντίστοιχα, στους 4ο C για Ο.Ν. Για την 

ανοσοκατακρήμνιση των πρωτεϊνών STAT1, STAT6, STAT6N200 χρησιμοποιήθηκε 

μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού anti-dimethyl-arginine (DMA), που αναγνωρίζει 

μεθυλιωμένα κατάλοιπα αργινίνης. 

 

 

 

3.5  In vitro αντιδράσεις μεθυλίωσης ιστονών/πρωτεϊνικών παραγόντων 

 

Οι αντιδράσεις μεθυλίωσης  πραγματοποιήθηκαν σε διάλυμα 50mM Tris pH 

8.0, 100mM KCl, 4mM EDTA, 0.5mM dithiothreitol, παρουσία 1 μC [3 Η- Μe]-S-

adenosyl methionine ( Amersham ). Oι αντιδράσεις μεθυλίωσης πραγματοποιήθηκαν 

στους 30ºC για 2 h για τις μεθυλτρανσφεράσες καταλοίπων αργινίνης PRMT1 και 

CARM1. Ο αντιδράσεις διαχωρίστηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 10% και 8% 

(υποστρώματα STAT6 και ιστόνες αντίστοιχα). Έπειτα, το πήκτωμα ακρυλαμίδης 

βάφτηκε με χρώση Coomassie Blue. Ακολούθησε απόχρωση του πηκτώματος, 

επώαση του με διάλυμα amplify για ενίσχυση του σήματος και έπειτα 

αυτοραδιογραφία. 

 

Οι αντιδράσεις μεθυλίωσης  πραγματοποιήθηκαν σε διάλυμα 50mM Tris pH 

8.0, 100mM KCl, 4mM EDTA, 0.5mM dithiothreitol, παρουσία S-adenosyl 

methionine ( Amersham ) στους 30ºC για 1 h για τις μεθυλτρανσφεράσες PRMT1 και 

CARM1. Ο αντιδράσεις διαχωρίστηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 10% για τα 

υποστρώματα  STAT6, RFX5, RFXAP και ιστόνες. Το πρότυπο μεθυλίωσης 

ανιχνεύθηκε με ανοσοαποτύπωση με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού που 

αναγνωρίζει κατάλοιπα μεθυλιωμένων αργινινών (anti-dimethyl-R). 
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3.6  In vivo αντιδράσεις μεθυλίωσης ιστονών/πρωτεϊνικών παραγόντων 

 

Για την εξέταση της in vivo μεθυλίωσης των παραγόντων έγινε παροδική 

διαμόλυνση κυττάρων COS με σημασμένες με επίτοπο STAT1, STAT6, STAT6N200 

(ξεχωριστά ο κάθε παράγοντας). Από τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα των κυττάρων, 

έγινε ανοσοκατακρήμνιση με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού που αναγνωρίζει 

κατάλοιπα μεθυλιωμένων αργινινών (anti-dimethyl-R). Ακολούθησε διαχωρισμός 

των τυχόν μεθυλιωμένων παραγόντων σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 10%  και έπειτα 

έγινε ανοσοαποτύπωση με πολυκλωνικά αντισώματα που αναγνωρίζουν τους 

συγκεκριμένους παράγοντες (anti-Stat1, anti-Stat6 και anti-Gal4 αντίστοιχα). 

 

 

3.7  Μέθοδος ελέγχου ηλεκτροφορητικής κινητικότητας   

 

 Χρησιμοποιήθηκαν σπληνοκύτταρα από ποντίκια της σειράς C57BL, τα οποία  

αναπτύχθηκαν σε  θρεπτικό µέσο MEM, τροποποιηµένο κατά  Dulbecco, µε 

περιεκτικότητα σε ορό 10%. Τα κύτταρα λαμβάνονται, φυγοκεντρούνται στις 1.800 

στροφές για 5-10 min και έπειτα επαναδιαλύονται σε διάλυμα Χ (20 mM Hepes, 100 

mM KCl, 0.2 mM EDTA, 20% Glycerol, 1 mM DTT, 1 mM PMSF). (Τα δείγματα 

μπορούν να φυλαχθούν στους -80ο C). 

 Για τη λήψη εκχυλίσματος από τα δείγματα, εκτελούνται 3 κύκλοι 

παγώματος-ξεπαγώματος, με εναλλαγή σε ξηρό πάγο και στους 37ο C, αντίστοιχα. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 10.000 στροφές για τον καθαρισμό των δειγμάτων 

(από debris), από την οποία λαμβάνεται το υπερκείμενο. Στη συνέχεια, γίνεται 

ποσοτικοποίηση της συνολικής συγκέντρωσης σε πρωτεΐνη των δειγμάτων μέσω 

χρήσης της μεθόδου Bradford. 

 

 Για τη σήμανση του ανιχνευτή (probe) DNA, χρησιμοποιούνται 200 ngr 

ολιγονουκλεοτιδίου σε αντίδραση κινάσης. Η αντίδραση ραδιοσήμανσης με γ-ΑΤΡ 

γίνεται στους 37ο C για 40 min. Έπειτα, για τον καθαρισμό του  ανιχνευτή DNA από 

τα ελεύθερα ραδιενεργά νουκλεοτίδια, το δείγμα περνιέται από μια G-50 κολώνα και 

φυγοκεντρείται στις 1.500 στροφές. Ακολουθεί λήψη του σημασμένου ανιχνευτή  

DNA και μέτρηση της ενεργότητας του. 
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 Μετά την ποσοτικοποίηση των δειγμάτων και τη σήμανση του ανιχνευτή  

DNA, ετοιμάζονται οι αντιδράσεις πρόσδεσης χρησιμοποιώντας κατάλληλη 

συγκέντρωση ανιχνευτή DNA, πρωτεϊνικού εκχυλίσματος κυττάρων και διαλύματος 

πρόσδεσης (binding buffer 1X). Η αντίδραση γίνεται για 20 min σε θερμοκρασία 

δωματίου. Έπειτα, οι αντιδράσεις φορτώνονται σε native πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

6%. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται στα 200-220 V για το διαχωρισμό των προϊόντων. 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση, το πήκτωμα ακρυλαμίδης στεγνώνει και 

ακολουθεί αυτοραδιογραφία.  
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4. Αποτελέσματα – Συζήτηση 
 

 Ο παράγοντας STAT6 αποτελεί τον κύριο επαγώμενο από ιντερλευκίνη 4 (IL-

4) μεταγραφικό ενεργοποιητή, παίζοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Όπως είναι γνωστό, η ιντερλευκίνη 4  

επάγει τη φωσφορυλίωση τυροσίνης του ανενεργού κυτταροπλασματικού παράγοντα 

STAT6, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του και τη μεσολάβηση του σε IL-4-

εξαρτώμενα μονοπάτια. Η πρωτεΐνη STAT6 χρειάζεται για την επαγωγή IL-4-

εξαρτώμενης γονιδιακής έκφρασης οδηγώντας στην διαφοροποίηση των Τ-βοηθών 

τύπου ΙΙ κυττάρων και στον IL-4-εξαρτώμενο πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων. Η 

έλλειψη αμινοξέων στην καρβοξυτελική περιοχή της STAT6 σβήνει τη μεταγραφική 

της δραστικότητα, σύμφωνα με το γεγονός ότι αποτελεί την περιοχή μεταγραφικής 

ενεργοποίησης της (TAD: Transcriptional Activation Domain).  

Αν και λίγα έχουν αναφερθεί σχετικά με πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις με την 

ενεργοποιητική περιοχή TAD της STAT6, έχει δειχθεί ότι ορισμένες επαφές, ειδικές 

για τον υποκινητή, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εξειδικευμένη μεταγραφική 

δραστικότητα. Ένα καλά μελετημένο παράδειγμα είναι ο υποκινητής IgE της 

βλαστικής σειράς κυττάρων όπου οι παράγοντες STAT6 και C/EBPβ δρουν 

συνεργειακά για να ενεργοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό την έκφραση γονιδίων μετά 

από επαγωγή με IL-4 (2). Συγκεκριμένα, η πρόσδεση του παράγοντα C/EBPβ σε 

ειδική αλληλουχία DNA που αναγνωρίζει, σταθεροποιεί σε υψηλό βαθμό την 

πρόσδεση της πρωτεΐνης STAT6 σε γειτονικό στοιχείο απόκρισης DNA (response 

element), το οποίο αναγνωρίζεται ειδικά από τη STAT6. Αυτή η αυξημένη πρόσδεση 

στο DNA οδηγεί στη συνεργατική  ενεργοποίηση έκφρασης του IgE γονιδίου. 

 Επίσης έχει δειχθεί ότι η STAT6-επαγώμενη μεταγραφή γονίδιων 

επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης της με τους μεταγραφικούς ενεργοποιητές 

p300/CBP (18). Η υπερέκφραση των p300/CBP, οδηγεί σε αύξηση της 

διαμεσολαβούμενης από STAT6 IL-4-επαγώμενης μεταγραφής. Ένας από τους 

παράγοντες που αναστέλλει τη STAT6-εξαρτώμενη ενεργοποίηση μεταγραφής είναι 

η πρωτεΐνη του αδενοϊού Ε1Α. Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη  Ε1Α δρα ανασταλτικά 

αλληλεπιδρώντας με τους συνενεργοποιητές   p300/CBP, με αποτέλεσμα να μην 

επιτρέπει στην πρωτεΐνη STAT6 ν’αλληλεπιδράσει με τους παράγοντες αυτούς μέσω 
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της καρβοξυτελικής της περιοχής και να ενεργοποιήσει την IL-4-επαγώμενη 

μεταγραφή. Σημαντικό είναι ν’αναφερθεί ότι η περιοχή που αλληλεπιδρά με τον 

παράγοντα CBP, είναι διαφορετική από την αντίστοιχη των πρωτεϊνών  STAT1, 

STAT2 και STAT5. Επιπρόσθετα, προτείνεται ότι οι παράγοντες p300/CBP δρουν ως 

συνενεργοποιητές της STAT6, φέρνοντας την σε επαφή με τη βασική μεταγραφική 

μηχανή, και όχι μέσω της δράσης τους ως ακετυλτρανσφεράσες.  

Αν και οι πρωτεΐνες STAT παρουσιάζουν χαμηλή ομολογία αλληλουχίας 

(όσον αφορά το συνολικό μόριο), έχουν ταυτοποιηθεί 3 συντηρημένες περιοχές 

μεταξύ των 7 STATs : η αμινοτελική ουρά, η περιοχή πρόσδεσης DNA και η περιοχή 

SH2, η οποία είναι και η πιο υψηλά συντηρημένη. Όσον αφορά την αμινοτελική 

περιοχή, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αργινίνη 31 της STAT1 που υφίσταται 

μεθυλίωση από τη μεθυλτρανσφεράση PRMT1, είναι αυστηρά συντηρημένη και στις 

7 πρωτεΐνες STAT (πίνακας 1). Με αφορμή τη διατήρηση αυτού του καταλοίπου, 

εξετάστηκε αν η STAT6 μεθυλιώνεται στην Arg31 και ο πιθανός ρόλος αυτής της 

μετα-μεταφραστικής  τροποποίησης. 

 

 

                            
                                                          Πίνακας 1 
Διάταξη των αμινοξικών αλληλουχιών του αμινοτελικού άκρου των πρωτεϊνών STAT: η Arg 31 της 

STAT είναι υψηλά συντηρημένη μεταξύ των 7 πρωτεϊνών STAT. 

 

 

 Αρχικά, διερευνήθηκε η δυνατότητα επίδρασης του αναστολέα 

μεθυλτρανσφερασών 5’-μεθυλ-θειο-αδενοσίνη (ΜΤΑ) στην ικανότητα του 

μεταγραφικού παράγοντα STAT6 να επάγει την IL-4-εξαρτώμενη μεταγραφή των 

τάξης ΙΙ γονιδίων. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1), το ΜΤΑ αποτελεί 

ενδιάμεσο προϊόν στο μονοπάτι καταβολισμού της μεθειονίνης. Η διάσπαση της 

μεθειονίνης ξεκινά με τη μετατροπή της σε S-adenosyl-methionine (SAM) μέσω μιας 

ΑΤΡ-εξαρτώμενης αντίδρασης (24). Το προϊόν SAM, καθώς είναι δότης ομάδων 

μεθυλίου, αποτελεί το υπόστρωμα ενζύμων που έχουν δραστικότητα  
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μεθυλτρανσφεράσης. Η S-αδενοζυλ-ομοκυστεΐνη (SAΗ) αποτελεί το προϊόν δράσης 

των μεθυλτρανσφερασών, και αναστέλλει τη δραστικότητα τους. Έχει δειχθεί ότι η 

μείωση της αναλογίας   SAM/ SAΗ σχετίζεται με μειωμένο δυναμικό μεθυλίωσης. Η 

αποικοδόμηση της SAΗ γίνεται από το ένζυμο SAΗ υδρολάση, μέσω μιας 

αντιστρεπτής αντίδρασης που παράγει ομοκυστεΐνη και αδενοσίνη. Ένα από τα 

παράγωγα της αδενοσίνης είναι η μεθυλ-θειο-αδενοσίνη, ΜΤΑ. Λόγω του ότι η 

σταθερά ισορροπίας αυτής της αντίδρασης ευνοεί τη σύνθεση της SAΗ, παρά την 

υδρόλυση της, η ομοκυστεΐνη και το ΜΤΑ αποτελούν αναστολείς της υδρόλυσης της 

SAΗ.   

 

 
       

                                                 Σχήμα 1 
                                 Το μονοπάτι καταβολισμού της μεθειονίνης 

 

 

 

4.1 Μελέτη της επίδρασης του αναστολέα μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ  στην    IL-

4-επαγώμενη μεταγραφή των τάξης ΙΙ γονιδίων 

 

Για να διερευνηθεί η επίδραση του ΜΤΑ στη STAT6-επαγώμενη μεταγραφή, 

έγινε προεπώαση με ΜΤΑ σε συγκέντρωση 0.3-0.6 mM, για 2 ώρες, σε 

σπληνοκύτταρα από ποντίκια της σειράς C57B, πριν από την επώαση τους με IL-4. 

Έπειτα  έγινε εξαγωγή συνολικού RNA και από σπληνοκύτταρα στα οποία είχε 
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χορηγηθεί MTA, IL-4  και MTA + IL-4, καθώς από σπλενοκύτταρα στα οποία δεν 

είχε χορηγηθεί καμία από τις ουσίες αυτές (control κύτταρα = C).  Ακολούθησε 

μετατροπή των RNAs σε cDNAs με αντίστροφη μεταγραφάση και αντίδραση Real 

Time-PCR με χρήση εκκινητών Εa και GAPDH . Το Εa είναι το κύριο μετάγραφο 

των τάξης II γονιδίων στο ποντίκι, ενώ το GAPDH είναι ένα συστατικά εκφραζόμενο 

γονίδιο που χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν η παρουσία του ΜΤΑ επηρεάζει μόνο 

την έκφραση των τάξης ΙΙ γονιδίων. 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η παρουσία του ΜΤΑ προκαλεί μια σημαντική 

μείωση (4-φορές) των επιπέδων  του μεταγράφου Εα. Χρειάζεται ν’αναφερθεί ότι η 

ανασταλτική επίδραση του αναστολέα μεθυλίωσης στη STAT6-εξαρτώμενη 

ενεργοποίηση μεταγραφής, παρατηρήθηκε μόνο κατά την επαγώμενη με IL-4 

έκφραση του Εα γονιδίου. Αντίθετα, η παρουσία του ΜΤΑ δεν επηρεάζει τη 

συστατική έκφραση του Εα γονιδίου. 

 

 

5 

10 

 15 

 20 

 
C IL4 MTA IL4+MTA 

Eα mRNA levels 

 

 Εικόνα 1  
Σημαντική μείωση (4-φορές)  των επιπέδων του Εα μεταγράφου παρουσία 5’μεθυλ-θειο-αδενοσίνης , 

ΜΤΑ, μόνο μετά από επαγωγή με ιντερλευκίνη 4 (IL-4) (διάρκεια επαγωγής 24 h) . Η μέτρηση του 

επιπέδου μεταγραφής του Εα γονιδίου προκύπτει μετά από κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων με το 

επίπεδο μεταγραφής του GAPDH γονιδίου (C: κύτταρα control, IL-4: επαγωγή με ιντερλευκίνη 4, 

ΜΤΑ: προσθήκη αναστολέα μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ, IL-4 + MTA: επαγωγή με IL-4, κατόπιν 

προσθήκης ΜΤΑ). 
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4.2 Μελέτη της επίδρασης του αναστολέα μεθυλίωσης ΜΤΑ στην πρόσδεση του 

παράγοντα STAT6 στο DNA 

 

Η STAT6-εξαρτώμενη μεταγραφή βασίζεται στην πρόσδεση του 

φωσφορυλιωμένου διμερούς STAT6 σε συντηρημένους ενισχυτές, οι  οποίοι 

περιέχονται σε υποκινητές IL-4-επαγώμενων γονιδίων, περιλαμβάνοντας τα γονίδια 

τάξης ΙΙ του κύριου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC-class II), CD23, IgE,  β 

καζεΐνης, υποδοχέα Fcγ  κ.ά. 

Γι’αυτό το λόγο, αναλύθηκε αν η χορήγηση ΜΤΑ θα μπορούσε να επηρεάσει  

την πρόσδεση της STAT6 στο DNA μετά από επαγωγή με  ιντερλευκίνη 4 (IL-4). 

Έγιναν πειράματα ελέγχου της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA) της STAT6 

χρησιμοποιώντας ως ανιχνευτή (probe) το ολιγονουκλεοτίδιο GAS (Gamma  

Activating Sequence), στο οποίο προσδένεται ειδικά ο παράγοντας STAT6. 

Χρησιμοποιήθηκαν εκχυλίσματα από σπληνοκύτταρα τα οποία είχαν επαχθεί με IL-4, 

παρουσία ή όχι μεθυλ-θειο-αδενοσίνης (ΜΤΑ), καθώς και κύτταρα control (στα 

οποία δεν είχε χορηγηθεί καμία ουσία).  Επίσης, για την ύπαρξη αρνητικού ελέγχου 

στα πειράματα μας, χρησιμοποιήθηκε και ένας δεύτερος ανιχνευτής  (probe), το Sp1 

στοιχείο, το οποίο δεν προσδένεται από τον παράγοντα STAT6, και η έκφραση του 

είναι ανεξάρτητη από επαγωγή με IL-4. Στόχος της χρήσης αυτού του ανιχνευτή ήταν 

να ελεγχθεί αν η παρουσία του αναστολέα μεθυλίωσης ΜΤΑ επηρεάζει μόνο την 

πρόσδεση του διμερούς STAT6 στο ολιγονουκλεοτίδιο GAS.  

Αυτό το οποίο βρέθηκε ήταν ότι η παρουσία του ΜΤΑ προκαλεί σημαντική  

μείωση της πρόσδεσης του  παράγοντα STAT6 στο στοιχείο απόκρισης GAS, μετά 

από επαγωγή με IL-4. Aυτό φαίνεται στην εικόνα 2, συγκρίνοντας το βαθμό  

πρόσδεσης του παράγοντα STAT6 στο στοιχείο GAS μετά από επαγωγή με IL-4 

(γραμμή 2) με το βαθμό πρόσδεσης του μετά από προσθήκη ΜΤΑ, σε συνθήκες 

επαγωγής (γραμμή 4).  Αντίθετα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η πρόσδεση της 

πρωτεΐνης  Sp1 στο στοιχείο που αναγνωρίζει ειδικά, δεν επηρεάζεται από την 

παρουσία ΜΤΑ, μετά από επαγωγή με IL-4 (γραμμή 8) καθώς και χωρίς επαγωγή με 

IL-4 (γραμμή 7). Αυτή η παρατήρηση αποτελεί απόδειξη ότι η επίδραση του ΜΤΑ 

είναι ειδική για την πρόσδεση του παράγοντα STAT6 στο στοιχείο απόκρισης GAS 

και συμβαίνει μόνο σε συνθήκες επαγωγής..                                                       
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 GAS    Sp1  

 
                    1            2            3           4                                      5           6           7          8 

                                                             

 Εικόνα 2
Μειωμένη πρόσδεση του STAT6 στο στοιχείο GAS παρουσία του ΜΤΑ, σε επαγώμενες συνθήκες με 

IL-4 (διάρκεια επαγωγής 2 h). Η επίδραση αυτή δεν παρατηρείται στην πρόσδεση της πρωτεΐνης  Sp1 

στο στοιχείο Sp1. (GAS  1: control κύτταρα, 2 : επαγωγή με IL-4, 3 : προσθήκη ΜΤΑ, 4 :επαγωγή με 

IL-4, κατόπιν προσθήκης ΜΤΑ,  Sp1  5:  control κύτταρα, 6 : επαγωγή με IL-4, 7 : προσθήκη ΜΤΑ,    

8: επαγωγή με IL-4, κατόπιν προσθήκης ΜΤΑ). 

 

   

 

Η μειωμένη πρόσδεση του παράγοντα STAT6 στο συγκεκριμένο στοιχείο 

απόκρισης DNA (response element) έρχεται σε συμφωνία με το προαναφερόμενο 

πείραμα, στο οποίο μελετήθηκε η επίδραση του αναστολέα μεθυλίωσης ΜΤΑ στη IL-

4-επαγώμενη μεταγραφή του γονιδίου Εα, η οποία μεσολαβείται από τον παράγοντα  

STAT6. Όπως προαναφέρθηκε, η STAT6-εξαρτώμενη μεταγραφή βασίζεται στην 

πρόσδεση του φωσφορυλιωμένου διμερούς STAT6 σε συγκεκριμένα στοιχεία 

ενισχυτών, τα οποία περιέχονται σε υποκινητές IL-4-επαγώμενων γονιδίων. Εφόσον 

η πρόσδεση του διμερούς STAT6 στο DNA μειώνεται  παρουσία του ΜΤΑ, 
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αναμενόμενη είναι η μείωση της μεταγραφικής ενεργότητας του παράγοντα STAT6 

και επομένως η μείωση των επιπέδων του μεταγράφου Εα, σε συνθήκες επαγωγής.  

 

 

 

 

4.3   In vivo μεθυλίωση της STAT6 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η πτώση μεταγραφής του Εα γονιδίου και 

η 

 είχε 

χορ

α

οσοαποτύπωση και από 

πρωτεϊ ν

π  τ

ν εικόνα  3, η STAT1 μεθυλιώνεται in vivo, όπως ήταν 

αναμεν

μείωση της πρόσδεσης της STAT6 στο DNA, παρουσία του αναστολέα 

μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ κατόπιν επαγωγής με ιντερλευκίνη 4 (IL-4), είναι πιθανό 

να οφείλεται στην αναστολή μεθυλίωσης της  STAT6, όπως στην περίπτωση της 

STAT1. Γι’αυτό, εξετάστηκε αν η πρωτεΐνη STAT6 μεθυλιώνεται  in vivo. 

Συγκεκριμένα, από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα κυττάρων COS, στα οποία

ηγηθεί ιντερλευκίνη-4, έγινε ανοσοκατακρήμνιση των μεθυλιωμένων σε  

κατάλοιπα ργινίνης πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικιού, 

το οποίο αναγνωρίζει διμεθυλ-αργινίνη (DMA). Έπειτα, οι απομονωμένες πρωτεΐνες 

αναλύθηκαν με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση και το πρότυπο μεθυλίωσης ανιχνεύθηκε 

με ανοσοαποτύπωση με αντισώματα που αναγνωρίζουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες, 

και συγκεκριμένα τις STAT6, STAT6N200 (αμινοτελικό τμήμα της  STAT6) και 

STAT1 με ανοσοαποτύπωση. Ο παράγοντας STAT1 χρησιμοποιήθηκε ως θετικό 

control, εφόσον είναι γνωστό ότι μεθυλιώνεται in vivo και  in vitro από την 

μεθυλτρανσφεράση αργινινών PRMT1 στην αργινίνη 31.  

 Για τη σωστή ανάλυση πρωτεϊνών, έγινε αν

νικό  εκχύλισμα, το οποίο δε  είχε υποβληθεί σε ανοσοκατακρήμνιση με anti-

dimethyl-arginine (στην εικόνα αναγράφεται ως IN= input, ενώ το 

ανοσοκατακρημνισμένο προϊόν αναφέρεται ως ΙΡ). Ε ίσης για αρνητικό control ου 

πειράματος χρησιμοποιήθηκε πρωτεϊνικό εκχύλισμα από κύτταρα τα οποία είχαν 

διαμολυνθεί με το φορέα έκφρασης των πρωτεϊνών ενδιαφέροντος (στην εικόνα 

αναγράφεται ως C= control).  

 Όπως φαίνεται και στη

όμενο (εικόνα 3, Α). Αντίθετα, δεν ανιχνεύθηκε μεθυλίωση για την πρωτεΐνη 

STAT6 στο συγκεκριμένο πείραμα (Β). Σημαντική ήταν η παρατήρηση ότι το 

αμινοτελικό τμήμα της STAT6, STAT6Ν200,  υφίσταται μεθυλίωση (C). Το γεγονός 
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ότι το αμινοτελικό άκρο της STAT6 μεθυλιώνεται έναντι του συνολικού μορίου 

STAT6, μπορεί να οφείλεται στο ότι λόγω του μεγέθους της η STAT6Ν200 αποτελεί 

καλύτερο υπόστρωμα για τις μεθυλτρανσφεράσες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στην 

τοπολογία της STAT6Ν200 πρωτεΐνης. Συγκεκριμένα, είναι πιθανό ότι το μικρότερο 

τμήμα της STAT6, το STAT6Ν200, λόγω του μεγέθους του, μπορεί να εισέρχεται 

στον πυρήνα, κατόπιν επαγωγής με IL-4, πολύ πιο αποτελεσματικά, απ’ ότι η ακέραια 

(full length) πρωτεΐνη.  

 

 

                    a-Stat1                                   

     Α)       

                C         IN        IP                        

          a-Stat6 

     Β)      

          
Εικόνα 3

          
 
λίωση των παραγόντων  Stat1 και  Stat6N200. Η 
ν ανοσοκατακρημνισμένων με anti-dimethyl-

In vivo μεθυ
ανίχνευση τω
Arg  πρωτεϊνών έγινε με αντισώματα  anti-Stat1 (A), anti-
Gal4 (B), anti-Gal4 (C). (C: control κύτταρα, ΙΝ: μη 
ανοσοκατακρημνισμένο προϊόν, ΙΡ: προϊόν 
ανοσοκατακρήμνισης) 

 

             IN         IP         C 

     

               a-Stat6N200 

    

    

C)      

             IN          IP          C 

 

 

4.4  vitro μεθυλίωση από τις μεθυλτρανσφεράσες αργινινών PRMT1 και  

 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία το αμινοτελικό 

τμήμα 

CARM1.  

 

 

 

 In

CARM1 

της STAT6 μεθυλιώνεται σε κατάλοιπο αργινίνης in vivo, εξετάστηκε αν η  

STAT6 μεθυλιώνεται in vitro από τις μεθυλτρανσφεράσες  αργινινών PRMT1 και  
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Συγκεκριμένα, βακτηριακά εκφρασμένη και καθαρισμένη GST-STAT6 

πρωτεΐνη χρησιμοποιήθηκε σε πείραμα in vitro μεθυλίωσης από 

ανοσοκ ι

 

μ ίω

n

                 PRMT1         CARM1                                    PRMT1          CARM1 

           

ατακρημνισμένες PRMT1 κα   CARM1 παρουσία τριτιωμένου [3 Η- Μe]-S-

adenosyl methionine. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανοσοκατακρήμνιση ήταν εκχυλίσματα κυττάρων COS , τα οποία είχαν διαμολυνθεί 

με πλασμίδια έκφρασης των PRMT1 και  CARM1. Ως  υποστρώματα εθυλ σης 

των 2 αυτών ενζύμων, χρησιμοποιήθηκαν η πρωτεΐνη STAT6 και ένα μίγμα ιστονών, 

ως θετικό control του πειράματος. Μετά από αυτοραδιογραφία (εικόνα 4), στο φιλμ 

παρατηρήθηκε ένα ισχυρό σήμα μεθυλίωσης για τις ιστόνες και από τις 2 

μεθυλτρανσφεράσες (Β), ενώ για την πρωτεΐνη STAT6 αντιστοιχούσε ένα πολύ 

ασθενές σήμα, το οποίο θεωρείται μη ειδικό (backgrou d)  και δε λαμβάνεται υπόψιν 

ως θετική ένδειξη (Α).  

 

 
  

       Α)                     Β)       

                                  Stat6                                                   Histones 

 Εικ

                   

όνα 4
 Ανί o  μεθυλίωσης από τις μεθυλτρανσφεράσες PRMT1 και  CARM1 με χρήση  [3 Η- 

syl methionine. Το μίγμα ιστονών αποτέλεσε καλό υπόστρωμα μεθυλίωσης για τις   

Οι πιθανές  εξηγήσεις  που μπορούν να δοθούν για το αρνητικό αποτέλεσμα 

του πειράματος είναι είτε ότι όντως η Stat6 δε μεθυλιώνεται in vitro από τις 

μεθ λτ

χνευση  in vitr

Μe]-S-adeno

PRMT1 και  CARM1 (Β) σε αντίθεση με τον παράγοντα Stat6 (Α). (Η έκθεση του φιλμ είχε διάρκεια 7 

ημερών).                       
 

 

 

 

 in vitro 

υ ρανσφεράσες PRMT1 και  CARM1, είτε ότι το ασθενές σήμα οφείλεται στη 

χαμηλή ικανότητα ανίχνευσης του τριτίου (3 Η). Επίσης, είναι πιθανό ότι η ποσότητα 

της ανασυνδυασμένη GST-STAT6 πρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκε να ήταν πολύ 

χαμηλή, οπότε ήταν πολύ δύσκολο  να ανιχνευτεί η τυχόν μεθυλίωση της μέσω αυτού 

του πειράματος. 
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 Δεδομένου ότι η ικανότητα ανίχνευσης μεθυλίωσης στο παραπάνω πείραμα 

είνα  ιδιαίτερα χαμηλή, έγινε και άλλο in vitro πείραμα μεθυλίωσης, χωρίς την 

παρ υσ

π τ

                              
                                          

 

ι

ο ία τριτίου 3 Η (μη ραδιενεργό), έτσι ώστε να ελεγχθεί αν υφίσταται μεθυλίωση 

της πρωτεΐνης STAT6. Συγκεκριμένα για αυτό το πείραμα μεθυλίωσης, οι 

βακτηριακά εκφρασμένες και καθαρισμένες GST-tagged πρωτεΐνες, STAT6, RFX5, 

RFX5Δ200 και RFX5Δ194-477, χρησιμο οιήθηκαν ως στόχοι μεθυλίωσης από ις 

ανασυνδυασμένες μεθυλτρανσφεράσες GST-CARM1 και GST-PRMT1. Ως αρνητικό 

control του πειράματος, χρησιμοποιήθηκε η πρωτεΐνη GST, ενώ ως θετικό control 

ένα μίγμα ιστονών (Ηs). Στην αντίδραση, προστέθηκε S-adenosyl methionine (SAM), 

που αποτελεί δότη ομάδων μεθυλίου. Οι αντιδράσεις αναλύθηκαν με SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση και το πρότυπο μεθυλίωσης ανιχνεύθηκε με ανοσοαποτύπωση με 

αντίσωμα που αναγνωρίζει κατάλοιπα μεθυλιωμένων αργινινών (anti-dimethyl-R). 

Για  να πιστοποιηθεί ίση έκφραση των παραπάνω πρωτεϊνών, προηγήθηκε SDS-

PAGE ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών, με ποσότητες ίσες μ’αυτές που θα 

χρησιμοποιούνταν στην αντίδραση, και ακολούθησε χρώση του πηκτώματος 

ακρυλαμίδης με Coomassie Blue (εικόνα 5).  

        

       Coomassie staining 

 
1        2         3        4       5        6 

3 

  Εικόνα 5 
Χρώση πηκτώματος ακρυλαμίδης 10% με Coomassie Blue, μετά από SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 

ρωτεϊνών. 1:PRMT1, 2:CARM1, 3:STAT6, 4:RFX5, 5: RFX5Δ194-477, 6: RFX5Δ200). 

 

GST-tagged π

                 
       Τα αποτελέσματα του πειράματος της in vitro μεθυλίωσης των πρωτεϊνών 

αυτών από τις  PRMT1 και CARM1, αναπαρίστανται στην εικόνα 6. Σύμφωνα με

2 4 
1 

6 
5 
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αυτά,  οι πρωτεΐνες RFX5, RFX5Δ194-477, RFX5Δ200 και το μίγμα ιστονών 

και

1   

) 

                                  

(γραμμή 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα) αποτέλεσαν καλά υποστρώματα για τις 

μεθυλτρανσφεράσες PRMT1 και CARM1. Αντίθετα η πρωτεΐνη STAT6 δε 

μεθυλιώνεται από καμία από τις 2 μεθυλτρανσφεράσες (γαρμμή 2). Επίσης, όσον 

αφορά το πρότυπο μεθυλίωσης της PRMT1, υπάρχει μια μη ειδική μπάντα 

(υποδεικνύεται με τόξο στην εικόνα 6), η οποία δεν αποτελεί ένδειξη μεθυλίωσης, 

εφόσον προκύπτει  για την πρωτεΐνη GST. 

 

 
                                                    anti-DMA / PRMT

Α

 
                                     1      2      3       4       5       6        

 
          anti-DMA / CARM1 

Β) 

                                 

                                   

 
                                   1      2      3       4        5        6 

 

Εικόνα 6 
In v Α) και CARM1 (Β). Η ανίχνευση 

μεθυ ίωσης έγινε με ανοσοαποτύπωση με αντίσωμα anti-dimethyl-Arg. Μεθυλίωση υφίστανται οι 

FX5, RFX5Δ194-477, RFX5Δ200 και το μίγμα ιστονών (θετικό control).  (1: GST, 2: 

itro μεθυλίωση από τις μεθυλτρανσφεράσες αργινινών PRMT1 (

λ

πρωτεΐνες R

GST-STAT6, 3: GST-RFX5, 4: GST-RFX5Δ194-477, 5:GST-RFX5Δ200, 6: Histones). 

                                                                

  

 

 29



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω  πειραμάτων, δεν 

αρατηρήθηκε in vitro μεθυλίωση του μεταγραφικού παράγοντα STAT6 από τις 

μεθυλτ ε  M

 μεθυλίωσης της συνολικού 

ήκους

δένονται στο DNA μπορεί να πραγματοποιείται  μέσω 2 πιθανών μηχανισμών 

(19). Σ

θα μπορούσε να 

θεωρηθ

π

ρανσφεράσ ς αργινινών PRMT1 και CAR 1. Παρόλα αυτά με τη μέθοδο 

ελέγχου ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, παρατηρήθηκε ότι η αλληλεπίδραση του 

παράγοντα  STAT6 με το DNA μειώνεται σε σημαντικό βαθμό παρουσία του 

αναστολέα μεθυλτρανσφερασών 5’-μεθυλ-θειο-αδενοσίνη (ΜΤΑ), κατόπιν επαγωγής 

με ιντερλευκίνη 4 (IL-4). Επίσης, μελετώντας την επίδραση του ΜΤΑ στην IL-4-

επαγώμενη μεταγραφή του Εα γονιδίου, δείχθηκε ότι η παρουσία του ΜΤΑ προκαλεί 

σημαντική μείωση (4-φορές) του Εα μεταγράφου.  

 Μια πιθανή εξήγηση για την απουσία in vitro μεθυλίωσης της STAT6 από τις 

PRMT1 και CARM1, καθώς και για την απουσία in vivo

μ  πρωτεΐνης STAT6, είναι η ακόλουθη. Στην περίπτωση της IFN-επαγώμενης 

μεταγραφής που μεσολαβείται από το μεταγραφικό παράγοντα STAT1, η μείωση της  

πρόσδεσης της STAT1 στο DNA, που προκαλεί η παρουσία του ΜΤΑ, είναι 

αντίστοιχη με το αποτέλεσμα δράσης του αναστολέα PIAS1 ( Protein Inhibitor of 

Activated Stats 1). Έχει δειχθεί ότι η παρουσία αυτού του παράγοντα αναστέλλει την 

πρόσδεση της STAT1 στο DNA, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τη STAT1-

εξαρτώμενη γονιδιακή ενεργοποίηση (5,19). Αντίστοιχα, έχει ταυτοποιηθεί  ο 

αναστολέας PIAS3 για την πρωτεΐνη STAT3, ο οποίος αναστέλλει την πρόσδεση της 

στο DNA και τη STAT3-εξαρτώμενη μεταγραφή (20). Όπως έχει δειχθεί, η 

αλληλεπίδραση των PIAS1 και PIAS3, με τις  STAT1 και STAT3, αντίστοιχα είναι 

ειδική για τις συγκεκριμένες STATs και συμβαίνει μόνο όταν οι πρωτεΐνες αυτές  

είναι φωσφορυλιωμένες στην τυροσίνη 701, που βρίσκεται στο αμινοτελικό τους 

άκρο.  

Η ανασταλτική επίδραση των παραγόντων PIAS στην ικανότητα των STAT 

να προσ

ύμφωνα με τον πρώτο, η πρόσδεση ενός παράγοντα PIAS σε ένα διμερές 

STAT μπορεί να καλύπτει την περιοχή πρόσδεσης DNA της πρωτεΐνης STAT. Ο 

δεύτερος μηχανισμός αναφέρεται στη δυνατότητα των PIAS να εμποδίζουν το 

διμερισμό των πρωτεϊνών STAT, μέσω πρόσδεσης  τους σε αυτές.  

Στην περίπτωση της πρωτεΐνης STAT6, δεν έχει ταυτοποιηθεί γι’αυτήν ένας 

ειδικός αναστολέας PIAS. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, 

εί ότι η παρουσία του αναστολέα μεθυλτρανσφερασών ΜΤΑ ευνοεί την 

αλληλεπίδραση του παράγοντα STAT6 με μια PIAS-like πρωτεΐνη, η οποία 
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αναστέλλει την πρόσδεση της STAT6 στο DNA και την STAT6-εξαρτώμενη 

ενεργοποίηση μεταγραφής γονιδίων που επάγωνται από ιντερλευκίνη 4 (IL-4). 

Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα έμμεσης δράσης του ΜΤΑ, χωρίς να επηρεάζει 

την πιθανή μεθυλίωση της STAT6, αλλά τη μεθυλίωση άλλων παραγόντων. Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να αναστείλει τη μεθυλίωση μιας  PIAS-like πρωτεΐνης, με 

αποτέλεσμα η μη μεθυλιωμένη της μορφή να αλληλεπιδρά με τη STAT6 και να 

προκαλεί μείωση της STAT6-εξαρτώμενης μεταγραφικής ενεργοποίησης. Επίσης, 

καθώς το ΜΤΑ αποτελεί ένα γενικό χημικό αναστολέα, θα μπορούσε να επιδρά σε 

κάποια βιοσυνθετικά μονοπάτια του κυττάρου, επηρεάζοντας το χρόνο ημιζωής 

κάποιων πρωτεϊνών, όπως της STAT6, προκαλώντας για παράδειγμα την 

πρωτεολυτική τους διάσπαση ή την αδρανοποίηση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31



 

 

5. Βιβλιογραφία  

y and J.E. Darnell Jr. (2002). Stats: Transcriptional control and 

biological impact. Nat Rev Mol Cell Biol 3, 651-662.  

 

2) criptional responses to 

extracellular signals. TIBS 25, 496-502. 

 

3) rginine 17 of histone H3 is linked to 

gene activation. Embo Reports 3, 39-44. 

4) , CARM1-directed, arginine-specific 

methylation of histone H3 on a steroid-regulated promoter. Current Biol 11, 

 
5) t al. (2001) Arginine methylation of STAT1 modulates IFNα/β-

induced transcription. Cell 104, 731-741. 

6) al Switch Mediated By Cofactor 

Methylation. Science 294, 2507-2511. 

7) trol of CBP co-activating activity by 

arginine methylation. EMBO 21, 5457-5466. 

8) tivator –dependent enhancement 

of estrogen receptor function by CARM1 and p300. J Biol Chem 275, 40810-

 

 

1) David E. Lev

Curt M. Horvath. (2000). Stat proteins and trans

Bauer U. et al. (2002) Methylation at a

 
Ma H. et al. (2001) Hormone-dependent

1981-1985. 

Mowen K. e

 
Xu W. et al. (2001) A Transcription

 
Chevillard-Briet M. et al. (2002) Con

 
Chen D. et al. (2000) Synergistic, p160 coac

40816. 

 32



9) Strahl B.D. et al. (2001) Methylation of histone H4 at arginine 3 occurs in vivo 

and is mediated by the nyclear receptor coactivator PRMT1. Curr Biol 11, 

996-1000. 
 

10) Wang H et al. (2001). Methylation of histone H4 at arginine 3 facilitating 

transcriptional activation by nyclear hormone receptor. Science 293, 853-857. 
 

11) Jenny Pan-Yun Ting et al.(2002) Genetic control of MHC Class II Expression. 

Cell 109, 21-33. 
 

12) Jonathan A. Harton and Jenny P.-Y. Ting.  (2000) Class II Transactivator: 

Mastering the Art of Major Histocompability Complex Expression. Mol Cell 

Biol 20, 6185-6194. 
 

13) Masternak et al. (2000). CIITA is a transcriptional coactivator that is recruited 

to MHC class II promoters by multiple synergistic interactions with the 

enhanceosome complex. Genes & Dev 14, 1156-1166. 
 

14) Kretsovali A. et al. (1998) Involvement of CREB binding protein in 

Expression Of Major Histocompability Complex Class II Genes VIA 

Interaction with the Class II Transactivator. Mol Cell Biol 18, 6777-6783. 
 

15) Kretsovali A. et al. (2001) Self-association of Class II Transactivator 

Correlates with Its Intracellular Localization and Transactivation. Journal Biol 

Chem 276, 32191-32197. 
 
16) Spilianakis C. et al. (2000) Acetylation by pCAF enhances CIITA nuclear 

accumulation and transactivation of Major Histocompability Complex Class II 

Genes. Mol Cell Biol  20, 8489-8498. 
 

17) Zhang X, et al. (2000). Crystal structure of the conserved core of protein 

arginine methyltransferase PRMT3. EMBO J 19, 3509-19. 

 33



 

18) Gingras S. et al. (1999). p300/CBP is required for transcriptional induction by 

interleukin-4 and interacts with Stat6. NAR 27, 2722-2729. 

 

19) Liu B. et al. (1998). Inhibition of Stat1-mediated gene activation by PIAS1. 

PNAS 95, 10626-10631. 

 

20) Chung C.D. et al. (1997). Specific inhibition of Stat3 signal transduction by 

PIAS3. Science 278, 1803-1805. 

 

21) Chang C.H. et al. (1996). Mice lacking the MHC ckass II transactivator 

(CIITA) show tissue-specific impairment of MHC class II expression. 

Immunity 4, 167-178. 
 

22)  Chang C.H. et al. (1995). CIITA activates the expression of MHC class II 

genes in mouse T cells. Int. Immunol 7, 1515-1518. 
 
23) O’ Shea J. J. et al. (2002). Cytokine Signalling in 2002: New Surprises in the 

Jak/Stat Pathway. Cell 109, 121-131.  
 
24) Shi Huang. (2002) Histone methyltransferases, diet nutrients and tumour 

suppressors. Nature Rev Cancer 2, 469-476. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 34


