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Περίληψη 

Η πρωτεΐνη Blm αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην διατήρηση 

της ακαιρεότητας του DNA, κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις επιπτώσεις 

της απώλειας της. Ασθενείς με φαινότυπο Blm-/- (Blooms Syndrome) παρουσιάζουν 

προδιάθεση για όλους τους τύπου καρκίνου που συναντόνται στο γενικό πληθυσμό 

ενώ τα κύτταρά τους έχουν έντονη γενετική αστάθεια και απώλεια ετεροζυγωτίας. 

Η πρωτεΐνη Chk1 είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής του κυτταρικού κύκλου που 

ενεργοποιεί τα checkpoints σε περίπτωση βλάβης του DNA. Έκτος από αυτό, έχει 

σημαντικό ρόλο και στην ενορχήστρωση της επιδιόρθωσης του DNA 

ενεργοποιώντας ή τοποθετόντας πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια βλάβης μέσω της 

ενεργότητας κινάσης που διαθέτει. 

Οι δύο αυτές πρωτεΐνες έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν in vivo, με την Chk1 να 

φωσφορυλιώνει την Blm στη Ser646, οδηγόντας την έτσι να μετακινηθεί από τα 

PML bodies στο σημείο της βλάβης κατά το stress αντιγραφής. In vitro, η Chk1 

μπορεί να φωσφορυλιώσει την Blm στη Ser502, κάτι που οδηγεί και στην 

αποικοδόμηση της. Ο λειτουργικός ρόλος της φωσφορυλίωσης αυτής δεν είναι 

ωστόσο γνωστός. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βιοχημική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των δύο αυτών πρωτεϊνών, καθώς και η εύρεση των συνθηκών που οδηγούν 

τη Blm σε αποικοδόμηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Blm protein is one of the major players in maintaining DNA integrity, something that 

is easily understood by the impact of its loss. Patients with the BLM-/- phenotype 

(Blooms Syndrome) are predisposed for all types of cancer encountered in the 

general population and their cells present strong genetic instability and loss of 

heterozygosity . 

Chk1 protein is an important regulator of cell cycle which activates in the event of 

DNA damage. Apart from this, it has an important role in orchestrating DNA repair by 

activating or by placing proteins during damage through its kinase activity. 

These two proteins have been found to interact in vivo, with Chk1 phosphorylating 

Blm at Ser646, localizing it to the PML bodies at the damage point during replication 

stress. In vitro, Chk1 can phosphorylate Blm at Ser502, which leads it to degradation. 

The functional role of this phosphorylation is however not known . 

The purpose of this study is to investigate the biochemical interaction between these 

two proteins, and finding the conditions that lead to the Blm degradation. 



Εισαγωγή 

 

Η πρωτεΐνη Blm και η οικογένεια RecQ 

To γονίδιο BLM κωδικοποεί για 3’-5’ ελικάση της οικογένειας των RecQ ελικασών. 
Στον άνθρωπο, μεταλλάξεις και στα δύο αλληλόμορφα της πρωτεΐνης Blm είναι 
υπεύθυνες για το σύνδρομο Bloom. Η Blm είναι μία από τις πέντε πρωτεΐνες της 
οικογένειας RecQ που συναντόνται στον άνθρωπο, όλες ομόλογες με τη βακτηριακή 
RecQ και χαρακτηρίζονται από την παρουσία του RQC domain. 
 

 
Εικόνα 1: H δομή της Blm. 1: BDHCT domain (magnesium-dependent ATP-dependent DNA helicase 
activity) 2: DEAD box helicase domain 3: Helicase conserved C-terminal domain. 4: RQC domain (DNA-
binding) 5: HRDC (nucleic acid binding) 
 

 Στην Escherichia coli η RecQ συμμετέχει στο μονοπάτι της επισκευής του DNA μέσω 
ανασυνδυασμού. Τα βακτήρια και ο ζαχαρομύκητας διαθέτουν μόνο μία πρωτεΐνη 
της οικογένειας, τις RecQ και Sgs1 αντίστοιχα, ενώ στον άνθρωπο έχουν βρεθεί οι 
RECQL1, WRN, BLM, RECQL4 και RECQL5. Οι πέντε αυτές πρωτεΐνες μοιράζονται 
παρόμοιες βιοχημικές δραστηριότητες, όπως αυτήν της 3’-5’ ελικάσης, της 
ΑΤΡάσης, της τήξης του DNA και της πρόσδεσης στο DNA. Τρεις από αυτές (BLM, 
WRN, RECQL4) έχουν συνδεθεί με υπολειπόμενες γενετικές ασθένειες οι οποίες 
παρουσιάζουν μεταξύ άλλων έντονη γενετική αστάθεια. Οι πρωτεΐνες RecQ 
λειτουργούν σε διάφορες διαδικασίες μεταβολισμού του DNA όπως η αντιγραφή, η 
επισκευή και η μεταγραφή. Παρόλο σε κάποια σημεία υπάρχει αλληλεπικάλυψη 
μεταξύ των λειτουργιών τους, οι πέντε πρωτεΐνες διαθέτουν και αρκετούς 
διακριτούς ρόλους. [1] 
 
Το σύνδρομο Bloom 
Το σύνδρομο Bloom είναι μια πολύ σπάνια ασθένεια. Οι ασθενείς παρουσιάζουν 
μικρό ανάστημα, ευαισθησία στον ήλιο, ανοσοανεπάρκεια και υψηλή προδιάθεση 
για όλους τους τύπους καρκίνων που συναντόνται στο γενικό πληθυσμό. [2, 3] 
Χαρακτηριστικό των κυττάρων των ασθενών (BS cells) είναι η έντονη γενετική 
αστάθεια  καθώς παρουσιάζουν αυξημενο ανασυνδυασμό, quadriradial 
χρωμοσώματα, συνδέσμους μεταξύ τελομερών, σπασίματα χρωμοσωμάτων, 
λανθασμένο διαχωρισμό, αυξημένες ανταλλαγές μεταξύ αδελφών χρωματίδων, 
λόγω του έντονου ανασυνδυασμού, καθώς και απώλεια της ετεροζυγωτίας. [3, 4] 
Παρά τη σπανιότητά του, το σύνδρομο Bloom παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω 
της έντονης προδιάθεσης των ασθενών όχι σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, 
αλλά φαίνεται να μην υπάρχει προτίμηση μεταξύ των καρκίνων που συναντόνται 
στον πληθυσμό. Η διαλεύκανση λοιπόν των λειτουργιών της Blm θα μπορούσε να 
μας προσφέρει σημαντικές γνώσεις για τη διαδικασία της καρκινογένεσης.  
 
 



Λειτουργίες της Blm 
Η πρωτεΐνη Blm εμπλέκεται σε πολλές κυτταρικές διαδικασίες, όπως είναι η 
επισκευή βλαβών του DNA, η αντιγραφή, η επιδιόρθωση των τελομερών, η σύνθεση 
ριβοσωμικού RNA, καθώς και ο διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων κατά την 
ανάφαση.  
Ο περισσότερο διερευνυμένος από τους ρόλους της είναι αυτός στην επισκευή του 
DNA  και συγκεκριμένα των δίκλωνων σπασιμάτων. Για την επισκευή τους, τα 
κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο μηχανισμούς: τον ομόλογο 
ανασυνδυασμό (HR), όπου το ομόλογο υπόστρωμα χρωμόσωμα χρησιμοποιείται 
σαν υπόστρωμα για την επανασύνθεση της περιοχής με τη βλάβη, η το non-
homologous end joining (NHEJ), όπου τα δύο κομμάτια του σπασμένου 
χρωμοσώματος επανενώνονται χωρίς επεξεργασία. Ο πρώτος τρόπος είναι και ο πιο 
ακριβής, ενώ ο δεύτερος έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια νουκλεοτιδίων από το 
σημείο του σπασίματος. 
 
 

 
Εικόνα 2: Οι δύο τρόποι επισκεύης των δίκλωνων σπασιμάτων 

 
Η Blm στρατολογείται πολύ νωρίς στις περιοχές των δίκλωνων σπασιμάτων και 
προάγει την εκτομή των άκρων ώστε  αυτά να γίνουν μονόκλωνα (Εικόνα 2, βήμα d) 
και έτσι να αναγνωριστούν από επόμενα στοιχεία του επιδιορθωτικού μηχανισμού. 
Με αυτόν τον τρόπο η Blm συμβάλλει στην έναρξη του HR, αλλά και στην επιλογή 
του έναντι του NHEJ. [2, 4, 5] Φαίνεται λοιπόν παράδοξο το ότι τα BS κύτταρα 
παρουσιάζουν αυξημένο ανασυνδυασμό και απώλεια ετεροζυγωτίας. Αυτό 
οφείλεται α) στο ότι η Blm, αν και συμβάλλει, δεν είναι απαραίτητη στην έναρξη 
του HR και β) στο ότι συμμετέχει και σε επόμενα στάδια του HR, αποτρέποντας τον 
ανασυνδυασμό μεταξύ χρωμοσωμάτων.  
Συγεκριμένα, η Blm φαίνεται να συμμετέχει στην επίλυση ενδιαμέσων δομών που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της επισκευής, των Double Holliday Junctions 
(dHJ), με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπεται ο ανασυνδυασμός μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων. [2, 5, 6](Εικόνα 3) 
 



 
Εικόνα 3: Οι δύο εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ενδιαμέσων δομών του ομόλογου 
ανασυνδυασμού. Η Blm είναι απαραίτητη για το δεξί μονοπάτι, αποτρέποντας έτσι τον 
ανασυνδυασμό. 

 
Ένας λιγότερο μελετημένος ρόλος είναι αυτός της Blm κατά την αντιγραφή του DNA. 
[2, 5] Όταν υπάρχουν σταματημένες διχάλες αντιγραφής (κατάσταση replicational 
stress), η Blm μετακινείται σε αυτές [7] και βοηθάει στην επανέναρξη της 
αντιγραφής. Τα BS κύτταρα παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα αντιγραφής και 
περισσότερες περιπτώσεις σταματημένων διχάλων [5]. Έχει δειχθεί ότι η Blm 
επισκευάζει δομές του DNA οι οποίες εμποδίζουν τη διχάλα να προχωρήσει, 
πιθανότατα μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού, καθώς και ότι προσελκύει στην 
περιοχή άλλες πρωτεΐνες ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επισκευής, όπως τη 
53ΒΡ1 και την p53. [2, 5, 7] 
Ο ρόλος της Blm στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων φαίνεται να είναι επίσης 
σημαντικός στην προδιάθεση για καρκίνο που παρουσιάζουν οι ασθενείς. H 
ενεργότητα ελικάσης της Blm είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να διαχωριστούν 
πλήρως οι δύο αδελφές χρωματίδες κατά την ανάφαση. Έχει υποτεθεί ότι κατά τη 
μετάφαση οι δύο χρωματίδες συνδέονται μεταξύ τους με «κόμπους» (catenaned 
DNA), εκτός από τα κεντρομερή. Η Blm, σε συνεργασία με την topoisomerase III, 
είναι απαραίτητη για τη λύση των «κόμπων» αυτών.  Η απουσία της έχει ως 



αποτέλεσμα γέφυρες DNA στην ανάφαση οι οποίες συνδέουν τις δύο χρωματίδες, 
κάτι που οδηγεί σε σπάσιμο των χρωματίδων και μη σωστό διαχωρισμό του 
γενετικού υλικού. [8, 9] 
Από όλα αυτά είναι φανερό πως η Blm έχει πολλούς και σηματικούς ρόλους στην 
προστασία της ακαιρεότητας του DNA. Παρόλα αυτά δε γνωρίζουμε πολλά για το 
πώς δρα η πρωτεΐνη σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Υπάρχουν 
λοιπόν πολλά ακόμα να αποκαλυφθούν για τη δράση της.  
 
Η πρωτεΐνη Chk1 
H πρωτεΐνη Chk1 είναι μια κινάση σερίνης/θρεονίνης, γνωστή κυρίως για το ρόλο 
της στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου αλλά και στην ρύθμιση της επισκευής του 
DNA. Αν και είναι ενεργή σε μη διαταραγμένους κυτταρικούς κύκλους, 
ενεργοποιείται περαιτέρω σε περίπτωση βλάβης του DNA, κυρίως μέσω 
φωσφορυλίωσης από την ATR. Τότε, ρυθμίζει μέσω φωσφορυλίωσης μια πληθώρα 
πρωτεϊνών στόχων, από μεταγραφικούς παράγοντες μέχρι πρωτεΐνες επιδιόρθωσης 
του DNA. Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί στο σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου αλλά 
και στην ενορχήστρωση της επισκευής του DNA. [10] 
Συγκεκριμένα, η πρωτεϊνη είναι ο κύριος ενεργοποιητής του G2/M checkpoint σε 
περίπτωση βλάβης του DNA, καθώς και το S-M checkpoint σε περίπτωση 
καθυστέρησης της αντιγραφής. [10] Το σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου σε αυτές 
τις περιπτώσεις επιτυγχανεται μέσω της φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης του 
κυτταρικού κύκλου CDC25, οδηγόντας την έτσι σε αποικοδόμηση. [11]  Εκτός από το 
να ενεργοποιεί τα checkpoints, η Chk1 φαίνεται να αποτρέπει και τον κυτταρικό 
θάνατο κατά τη διάρκειά τους, δίνοντας χρόνο στο κύτταρο να ολοκληρώσει την 
επισκευή του DNA. [12] 
Επίσης, η Chk1 παίζει ρόλο και στη μίτωση, οπου ρυθμίζει τη διόρθωση των 
λανθασμένων προσδέσεων μεταξύ μικροσωλινήσκων ρυθμίζοντας πρωτεΐνες του 
κινητοχώρου [13], ενώ φαίνεται να ρυθμίζει και το spindle assembly checkpoint 
[14]. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η Chk1 έχει βρεθεί να εχει επίσης ρόλο στην έναρξη 
του ομόλογου ανασυνδυασμού, καθώς είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση 
της RAD51 στις περιοχές όπου υπάρχουν DSBs. [15] 
Κατά την φάση S, η Chk1 έχει βρεθεί επίσης να ρυθμίζει το ρυθμό έναρξης της 
αντιγραφής του DNA [16, 17], ενώ η απώλειά της έχει σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή 
ολοκήρωση της διαδικασίας και θραύσεις του DNA [17]. Επίσης, σε περιπτώσεις 
σταματημένης διχάλας αντιγραφής είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση επιδιορθωτικών 
παραγόντων όπως η Blm και η 53BP1 
Η Chk1 είναι μια κινάση με μεγάλο εύρος υποστρωμάτων και βρίσκεται να 
συμμετέχει όλο και σε περισσότερες διαδικασίες, πέρα από την πιο γνωστή που 
είναι η ενεργοποίηση του G2/M checkpoint. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι πολλοί 
από τους ρόλους της Chk1 βρίσκονται σε διεργασίες όπου συμμετέχει και η Blm, 
κάτι που σημαίνει ότι οι δύο πρωτεΐνες μπορεί να συνεργάζονται στις διαδικασίες 
αυτές, κάτι που και συμβαίνει, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
 
 
 



Aλληλεπίδραση μεταξύ της Chk1 και της Blm 
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει τις πρωτεΐνες Blm και Chk1 να αλληλεπιδρούν. 
Οι δύο πρωτεΐνες συγκατακρημνίζονται [18], [αδημοσίευτα αποτελέσματα], ενώ η 
Chk1 φωσφορυλιώνει την Blm σε αρκετούς διαφορετικούς στόχους in vitro. [7] 
Λειτουργικά, η αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών έχει βρεθεί να ρυθμίζει α) τον 
εντοπισμό της Blm και β) τα επίπεδα της. 
 Όσον αφορά το πρώτο, η Blm, υπό φυσιολογικές συνθήκες, φέρει μια συστατική 
φωσφορυλίωση από την Chk1 στη Ser646, η οποία τη διατηρεί στα PML σωμάτια 
και τον πυρηνίσκο. Σε κατάσταση επαγόμενου replication stress, η φωσφορυλίωση 
αυτή χάνεται και σαν αποτέλεσμα η Blm μετακινείται στο σημείο όπου υπάρχει η 
βλάβη. [7] Δύο έρευνες [7, 18] έχουν δείξει πως ενεργότητα της Chk1 είναι 
απαραίτητη για το σωστό εντοπισμό της Blm αλλά και της 53ΒΡ1 στο DNA κατά τη 
διάρκεια replicational stress. Φαίνεται λοιπόν πως η αλληλεπίδρασή τους είναι 
σημαντική για την απόκριση του κυττάρου σε αυτήν την κατάσταση. 
Όσον αφορά τη ρύθμιση της Blm από την Chk1, έχει δειχθεί ότι η Chk1 
φωσφορυλιώνει τη Blm για να τη διατηρήσει τα επίπεδά της υψηλά. [18], 
[αδημοσίευτα αποτελέσματα του εργαστηρίου] Η περίπτωση αυτή αναλύεται 
περισσότερο στη συνέχεια.  
 
Chk1 και αποικοδόμηση της Blm 
Σύμφωνα με προηγούμενα ευρήματα του εργαστηρίου, η καταστολή της Chk1 έχει 
ως αποτέλεσμα την πτώση των επιπέδων της Blm, κάτι που μας δείχνει πως η 
ενεργότητα της Chk1 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των επιπέδων της Blm. 
Όταν ωστόσο ταυτόχρονα με την Chk1 κατασταλλεί και το πρωτεάσωμα, τα επίπεδα 
της Blm παραμένουν σταθερά. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρσμα πως η καταστολή 
της Chk1 έχει σαν αποτέλεσμα την αποικοδόμηση της Blm μέσω πρωτεασώματος.  
Καθώς η Chk1 είναι κινάση, υποτέθηκε πως ρυθμίζει την Blm μέσω 
φωσφορυλίωσης. Πράγματι, εξετάζοντας μια σειρά από κατάλοιπα της hBlm, 
βρέθηκε πως η μεταλλαγή της Σερίνης 502 σε Αλανίνη (η οποία δεν μπορεί να 
φωσφορυλιωθεί) είχει σαν αποτέλεσμα την πτωση των επιπέδων της Blm ακόμα και 
παρουσία ενεργής Chk1. Δείχθηκε πως η συγκεκριμένη Σερίνη φωσφορυλιώνεται in 
vitro από την Chk1 και ότι η φωσφορυλίωση αυτή προστατεύει την Blm από την 
πρωτεόλυση, πιθανότατα παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδραση με λιγάσες 
ουμπικουϊτίνης. 
Η Σερίνη 502 βρίσκεται σε ένα μοτίβο που καταλαμβάνει τα αμινοξέα 496-510 της 
hBlm και παρουσιάζει υψηλή συντήρηση στα θηλαστικά, κάτι που τονίζει τη 
σημασία της θέσης αυτής. 
Η υπόθεση λοιπόν πάνω στην οποία δουλέψαμε ήταν ότι το μοτίβο 496-510 της 
hBlm, και συγκεκριμένα η Σερίνη 502, είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση της 
πρωτεΐνης με υπομονάδες του πρωτεασώματος, οδηγόντας την σε αποικοδόμηση. 
Ωστόσο, η φωσφορυλίωση της Σερινης 502 από την Chk1 παρεμποδίζει αυτήν την 
αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα την προστασία της Blm.  

 

Στόχος της εργασίας 



Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών μέσω των 
οποίων η hBlm οδηγείται σε αποκοδόμηση μέσω του μοτίβου στην περιοχή 496-
510α/α.  

Συγκεκριμένα, μελετήσαμε κατά πόσο η συγκεκριμένη περιοχή είναι αναγακαία και 
επαρκής για να οδηγήσει την πρωτεΐνη σε πρωτεολυτική αποικοδόμηση. Στη 
συνέχεια προσπαθήσαμε να βρούμε ποιες υπομονάδες του πρωτεασώματος 
αλληλεπιδρούν με το μοτίβο και οδηγούν τη Blm σε αποικοδόμηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα 

 

Η Chk1 προστατεύει τη Blm από πρωτελυτική αποικοδόμηση 

Αρχικά, επιβεβαιώσαμε την αποικοδόμηση της Blm όταν κατασταλλεί η Chk1, 
καθώς και το ότι η αποικοδόμηση αυτή διαμεσολαβείται από το πρωτεάσωμα. Στο 
πείραμα αυτό μετρήθηκαν τα επίπεδα της Blm σε καρκινικά κύτταρα παχέως 
εντέρου του ανθρώπου (ΒΕ cells). Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα στα οποία δεν έγινε 
κάποιος χειρισμός, κύτταρα στα οποία καταστείλαμε την Chk1 και κύτταρα στα 
οποία καταστείλαμε την Chk1 και το πρωτεάσωμα. 

 

 

Εικόνα 4: Μέτρηση επιπέδων της Blm σε εκχυλίσματα κυττάρων BE. Για την καταστολή της Chk1 
χρησιμοποιήθηκε UCNO-1 και για την καταστολή του πρωτεασώματος χρησιμοποιήθηκε MG-132. H 
επώαση με τα φάρμακα έγινε για 6h. Α: Western Blot με χρήση αντισωμάτων ενάντια στη Blm και 
την ακτίνη B: Ποσοτικοποίηση των επιπέδων της Blm μετά από κανονικοποίηση ως προς την ακτίνη. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε πως η ενεργή Chk1 είναι απαραίτητη 
για τη διατήρηση των επιπέδων της Blm. Η επαναφορά των επιπέδων όταν 
ταυτόχρονα με την Chk1 ανασταλλεί και το πρωτεάσωμα μας δείχνει ότι η πτώση 
οφείλεται σε πρωτεολυτική αποικοδόμηση. 

 

Η περιοχή 496-510a/a της Blm είναι απαραίτητη για την αποικοδόμηση της 
πρωτεΐνης 

Θέλοντας να διερευνήσουμε το ρόλο του κομματιού 496-510α/α της Blm, 
επιμολύναμε καρκινικά κύτταρα ωοθηκών κινέζικου χάμστερ (CHO cells) είτε με την 
WT Blm, είτε με την Blm αφού της είχαν αφαιρεθεί τα αμινοξέα 496-510, δηλαδή το 
συντηρημένο μοτίβο που περιλαμβάνει τη σερίνη 502. Η πρωτεΐνη και στις δύο 
περιπτώσεις ήταν συντηγμένη με τη GFP για τον εντοπισμό της.  



Στη συνέχεια καταστείλλαμε την Chk1, περιμένοντας να δούμε εάν η Blm 496-510Δ 
θα οδηγηθεί σε πρωτεόλυση. 

Στα αποτελέσματα της εικόνας 5 φαίνεται ότι τα επίπεδα της WT Blm πέφτουν όσο 
παρατείνεται η έκθεση στον UCNO-1. Αντιθέτως, η απαλοιφή του κομματιού 496-
510α/α έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αποικοδόμηση της πρωτεΐνης. 

Φαίνεται λοιπόν ότι το κομμάτι αυτό είναι υπεύθυνο για την αποικοδόμηση της Blm 
όταν κατασταλλεί η Chk1. 
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Εικόνα 5: Μέτρηση των επιπέδων της Blm σε εκχυλίσματα κυττάρων CHO. Α: Western Blot με τη 
χρήση αντισωμάτων για την GFP και την ακτίνη Β: Ποσοτικοποίηση των επιπέδων της Blm μετά από 
κανονικοποίηση ως προς την ακτίνη. 

 

Το μοτίβο της σερίνης 502 της Blm είναι επαρκές για να οδηγήσει ετερόλογη 
πρωτεΐνη σε αποικοδόμηση. 



Για να εξετάσουμε κατά πόσο το μοτίβο 496-510 της Blm είναι επαρκές για να 
οδηγήσει την πρωτεΐνη σε αποικοδόμηση, θελήσαμε να εξετάσουμε εάν είναι 
επαρκές για να οδηγήσει μια ετερόλογη πρωτεΐνη, την GFP, σε πρωτεόλυση.  

Για το πείραμα αυτό κατασκευάστηκε ένα construct που εκφράζει την GFP 
συντηγμένη με τα αμινοξέα 477-527 της Blm (GFP-Blm477-527). Το construct αυτό 
χρησιμοποιήθηκε για να επιμολύνουμε κύτταρα CHO. Στη συνέχεια καταστείλαμε το 
πρωτεάσωμα για να δούμε κατά πόσο θα αυξανόταν τα επιπέδα της GFP-Blm477-527. 
Σαν control χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα που είχαν επιμολυνθεί μόνο με τη GFP. Τα 
κύτταρα εξετάστηκαν με συνεστιακή μικροσκοπία και η ποσοτικοποίηση της 
πρωτεΐνης έγινε με βάση το ποσοστό των φθοριζόντων κυττάρων ανά πεδίο. 
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Εικόνα 6: Μέτρηση του αριθμού των φθοριζόντων κυττάρων ανά πεδίο στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 
Η επώαση με τον MG-132 έγινε για 8 ώρες. Α: Ενδεικτικές εικόνες κυττάρων από το μικροσκόπιο. i: 
Transfection με GFP ii: Transfection με GFP και επώαση με MG-132 iii: Transfection με GFP-Blm

477-527
 

iv: Transfection με GFP-Blm
477-527

 και επώαση με MG-132 Β: Μέσοι όροι ποσοστών των φθοριζόντων 
κυττάρων ανά δείγμα 

 



Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε ότι η καταστολή του 
πρωτεασώματος έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά δύο περίπου φορές του 
αριθμού των κυττάρων που εκφράζουν την  GFP-Blm477-527, ενώ αντιθέτως ο αριθμός 
αυτών που εκφράζουν GFP παραμένει αμετάβλητος.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα αμινοξέα 477-527 της Blm είναι επαρκή για να 
οδηγήσουν την GFP σε πρωτεόλυση. 

 

Το μοτίβο της σερίνης 502 δεν είναι επαρκές για την επαγωγή της προστατευτικής 
φωσφορυλίωσης από την Chk1 

Αφού είδαμε ότι η περιοχή 477-527α/α της Blm μπορεί να οδηγήσει την GFP σε 
αποικοδόμηση, θελήσαμε να δούμε εάν η καταστολή της Chk1 θα οδηγούσε σε 
περαιτέρω μείωση των επιπέδων της GFP-Blm477-527, κάτι που θα σήμαινε ότι η 
περιοχή αυτή είναι επαρκής για την αλληλεπίδραση με και τη φωσφορυλίωση από 
την Chk1. Για το σκοπό αυτό μετρήσαμε ξανά τον αριθμό των φθοριζόντων 
κυττάρων καταστέλλοντας αυτή τη φορά την Chk1. 
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Εικόνα 7: Μέτρηση του αριθμού των φθοριζόντων κυττάρων ανά πεδίο στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 
Η επώαση με τον UCNO-1 έγινε για 8 ώρες. Α: Ενδεικτικές εικόνες κυττάρων από το μικροσκόπιο. i: 
Transfection με GFP ii: Transfection με GFP και επώαση με UCNO-1 iii: Transfection με GFP-Blm

477-527
 

iv: Transfection με GFP-Blm
477-527

 και επώαση με UCNO-1. Β: Μέσοι όροι των μετρήσεων 

 

Όπως φαίνεται, η καταστολή της Chk1 δεν έχει καμία επίπτωση στα επίπεδα της 
GFP-Blm477-527. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το κομμάτι 477-527 δεν είναι επαρκές για να 



προάγει την αλληλεπίδραση που συμβαίνει μεταξύ της Blm και της Chk1 και 
συνεπώς δε γίνεται η προστατευτική φωσφορυλίωση. Φαίνεται ότι για την 
προσέλκυση της Chk1 είναι απαραίτητη η παρουσία και κάποιας δεύτερης περιοχής 
της Blm. 

 

GST-pulldown assay για τον προσδιορισμό των υπομονάδων του πρωτεασώματος 
που αλληλεπιδρούν με την Blm 

Στο πείραμα αυτό έγινε προσπάθεια προσδιορισμού της Ε3 λιγάσης που είναι 
υπεύθυνη για την ουβικιτινιλίωση της Blm. Για το σκοπό αυτό σκοπεύσαμε να 
εντοπίσουμε με mass-spectometry πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με το κομμάτι 
477-527 της Blm. Εκτός από το κομμάτι 477-527 της WT Blm, χρησιμοποιήσαμε και 
το 477-527 S502A (περιμένοντας να δούμε εντονότερη αλληλεπίδραση με το 
πρωτεάσωμα) και το phosphomimick 477-527 S502D (περιμένοντας να μη δούμε 
αλληλεπίδραση). 
Η προσέγγιση που επιλέξαμε ήταν να απομονώσουμε πρωτεΐνες που 
αλληλεπιδρούν με τα αμινοξέα 477-527 της Blm κάνοντας GST-pulldown, όπου 
χρησιμοποίσαμε σα δόλωμα τα κομμάτια που αναφέρθηκαν και επωάζοντάς τα με 
εκχυλίσματα από κύτταρα BE. Τα τρία λοιπόν κομμάτια συντήχθησαν με την 
πρωτεΐνη GST (Glutathione S-Transferase), και υπερεκφράστηκαν σε βακτήρια. Τα 
extracts των βακτηρίων αυτών επωάστηκαν με glutathione beads. Λόγω της 
συγγένειας της GST με τη γλουταθιόνη, τα κομμάτια της Blm συνδέθηκαν στα 
σφαιρίδια αγαρόζης για να χρησιμοποιηθούν σαν δόλωμα.  

 

Εικόνα 8: Οι πρωτεΐνες των beads που παρασκευάστηκαν μετά από τρέξιμο σε gel και χρώση. 1:GST 
beads, βλέπουμε την GST 2:GST-Blm 477-527a/a beads. Η υψηλότερη από τις 4 μπάντες είναι η GST-
Blm 477-527a/a, ενώ οι χαμηλότερες είναι προϊόντα αποικοδόμησης. 

Για το πείραμά μας, επωάσαμε τα beads με εκχυλίσματα από BE κύτταρα για να 
βρούμε κάποια πρωτεΐνη που να αλληλεπιδρά με το κομμάι της Blm. 



Αρχικά, η λύση των κυττάρων και η επώαση των εκχυλισμάτων με τα  beads έγιναν 
σε IP buffer με περιεκτικότητα 150mM Nacl. Χρησιμοποιήθηκαν 1,5mg extracts ανά 
δείγμα. Ωστόσο, μετά τη χρώση του gel δεν καταφέραμε να δούμε κάποιο θετικό 
αποτέλεσμα, κάποια πρωτεΐνη δηλαδή που να αλληλεπιδρά με το κομμάτι της Blm 
και όχι με το control (GST). Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 5. 

 

Εικόνα 9: GST beads χωρίς bait ή με ένα από τα κομμάτια της Blm, επωασμένα με 1,5 mg ΒΕ extracts. 

Ακολούθησε καινούρια προσπάθεια, αυτήν τη φορά αυξάνοντας την ποσότητα των 
extracts σε 6 mg ανά δείγμα, περιμένοντας να εμφανιστεί κάποια καινούρια μπάντα 
η οποία είναι πολύ αχνή για να φανεί στην προηγούμενη εικόνα. Επίσης τα beads 
επωάστηκαν πρώτα με 5% BSA ελπίζοντας να μειωθούν οι background μπάντες. Το 
αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 10. 

 

Εικόνα 10: Gel μετά από χρώση. Χρησιμοποιήθηκαν 6mg BE extracts ανά δείγμα, ενώ τα beads 
επωάστηκαν με 5% BSA πριν από το πείραμα. 1: GST beads, 2: GST-Blm

477-527
 WT, 3: GST-Blm

477-527
 



S502A, 4: GST-Blm
477-527

 S502D, 5: GST + BE extracts, 6: GST-Blm
477-527

 WT + BE extracts, 7: GST-Blm
477-

527
 S502A + BE extracts, 8: GST-Blm

477-527
 S502D + BE extracts.  

 

Η προσέγγιση αυτή όπως φαίνεται στην εικόνα 6 έδωσε πολύ εντονότερες μπάντες, 
χωρίς ωστόσο κάποια από αυτές να είναι θετική. Στη συνέχεια λοιπόν 
προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις μη ειδικές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών με τα 
GST-beads, ελπίζοντας πως κάποια θετική μπάντα θα κρύβεται πίσω από τις 
μπάντες του backround. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις NaCl στο ΙΡ buffer, χρησιμοποιώντας ξανά 6mg ΒΕ extracts. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 11. 

 

Εικόνα 11: Gels μετά από χρώση. Χρησιμοποιήθηκαν 6mg BE extracts ανά δείγμα, ενώ το ΙΡ buffer 
περιείχε 300mM, 400mM ή 500mM NaCl. 

 

Όπως φαίνεται στα παραπάνω αποτελέσματα δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε 
κάποια πρωτεΐνη που να αλληλεπιδρά ειδικά με το κομμάτι 477-527 της Blm. 
Παρόλα αυτά, έχοντας ήδη δείξει πως το κομμάτι αυτό είναι επαρκές για να 
οδηγήσει την πρωτεΐνη σε αποικοδόμηση, πιστεύουμε πως υπάρχει κάποια 
αλληλεπίδραση αλλά το συγκεκριμένο πείραμα δεν είναι κατάλληλο για τον 
εντοπισμό της. Πιθανότατα στις ήπιες συνθήκες το έντονο background δε μας 
επέτρεψε να δούμε την μπάντα, ενώ αυξάνοντας τη συγκέντρωση του NaCl μπορεί 
να εξαλείψαμε και την αλληλεπίδραση που μας ενδιέφερε. Για αυτό το λόγο 
προτιμήσαμε να δοκιμάσουμε το πείραμα με διαφορετική προσέγγιση. 

Co-IP της Blm με cullins  

Τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα cullin-ring (CRLs) αποτελούν τη μεγαλύτερη οικογένεια 
λιγασών οβικουϊτίνης. Οι πρωτεΐνες cullins συμμετέχουν σε σύμπλοκο με Ε3 λιγάσες 
και χρησιμεύουν σαν αντάπτορες για την αλληλεπίδρασή τους με τα σύμπλοκα Ε2. 
Συνολικά στον άνθρωπο υπάρχουν 7 cullins (cullin 1,2,3,4A,4B,5,7), οι οποίες είναι 
συμμετέχουν στην αποικοδόμηση του μεγαλύτερου ποσοστού των πρωτεϊνών που 
αποικοδομούνται πρωτεολυτικά. 



Καθώς λοιπόν δεν μπορέσαμε να ψαρέψουμε κάποια πρωτεΐνη που να είναι 
υπεύθυνη για την αποικοδόμηση της Blm, αρχίσαμε να εξετάζουμε εάν κάποια 
cullin αλληλεπιδρά μαζί της. Δοκιμάσαμε συνολικά τρεις από τις cullins, τις 1, 4Α, 
4Β.  

Για το πείραμα αυτό συντήξαμε την hBlm με GST beads. Στη συνέχεια, διαμολύναμε 
κύτταρα CHO με πλασμίδια που εξέφραζαν τις myc-Cul1, myc-Cul4A ή myc-Cul4B. 
Από τα κύτταρα αυτά  πήραμε 800μg εκχυλίσματα και τα επωάσαμε με τα beads. 
Στη συνέχεια τρέξαμε τα beads και κάναμε Western Blot για να ανιχνεύσουμε τις 
cullins με αντίσωμα a-myc. Σαν positive control χρησιμοποιήσαμε σκέτα 
εκχυλίσματα από τα διαμολυμένα κύτταρα. 
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.  

Εικόνα: Επώαση των beads με εκχυλίσματα κυττάρων που έχουν διαμολυνθεί με τις A: myc-Cul1, B: 
myc-Cul4A, Γ: myc-Cul4B. Western Blot  και ανίχνευση των Cullins. 

 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, μπορούμε να αποκλείσουμε την αλληλεπίδραση της 
Blm με την Cul4B. Οι Cul1 και Cul4A αλληλεπιδρούν μη ειδικά με τα GST beads. 
Όσον αφορά την Cul4A, η αλληλεπίδραση με την GST-Blm δεν είναι εντονότερη από 
ότι με τη GST, οπότε φαίνεται να είναι μη ειδική. Όσον αφορά την Cul1, η 
αλληλεπίδραση με την GST-Blm φαίνεται ελαφρώς εντονότερη από ότι με τη GST. 
Χρειάζονται ωστόσο περισσότερα πειράματα για να προσδιοριστεί κατά πόσο η 
διαφορά αντικατοπτρίζει μια αλληλεπίδραση με τη Blm και ότι δεν οφείλεται σε 
πειραματικό χειρισμό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συζήτηση 

Η πρωτεΐνη Blm παίζει σημαντικό ρόλο για το κύτταρο αλλά και για ολόκληρο τον 
οργανισμό, κάτι που φαίνεται από τις επιπτώσεις της απώλειάς της. Τα BS κύτταρα 
παρουσιάζουν έντονη γενετική αστάθεια και οι ασθενείς παρουσιάζουν 
προδιάθεση για όλους τους τύπους καρκίνου. 

Η γενετική αστάθεια των BS κυττάρων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, καθώς 
γνωρίζουμε οτι η Blm εμπλέκεται στην αντιγραφή του DNA, στην επιδιόρθωση 
βλαβών και στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων. Οι ρόλοι αυτοί της Blm εξηγούν 
την αυξημένη προδιάθεση για καρκίνο που παρουσιάζουν οι ασθενείς, ωστόσο το 
γεγονός ότι αυτή αφορά όλους τους τύπους καρκίνου καθιστά τη μελέτη της 
πρωτεΐνης και του τρόπου λειτουργίας της σημαντικά. 

Όπως είδαμε, η πρωτεΐνη Chk1 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τα επίπεδα της Blm 
και η ενεργότητα της πρώτης είναι απαραίτητη για την προστασία της δεύτερης. Η 
ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να έχει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της 
ακεραιότητας του DNA. Η υψηλή συντήρηση της σερίνης 502 και του μοτίβου που 
την περικλύει είναι επίσης ενδεικτική για τη σημασία της ρύθμισης των επιπέδων 
της Blm. 

Ποια είναι όμως η λειτουργική σημασία της σχέσης μεταξύ της Blm και της Chk1; Η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας έδινε σημαντικές γνώσεις σχετικά με τους 
μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την επιδιόρθωση του DNA ή και για τη 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τον καρκίνο. 

Ένα χρήσιμο ερώτημα που χρειάζεται να απαντηθεί είναι το ύπο ποιες συνθήκες 
συμβαίνει η φωσφορυλίωση της Σερίνης 502.  

Παλιότερη έρευνα [19] έχει δείξει πως τα επίπεδα της Blm μεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Συγκεκριμένα, τα επίπεδά της είναι αμελητέα 
κατά τη G1, ενώ στη φάση S υπάρχει μια ραγδαία άνοδος. Τα επίπεδα διατηρούνται 
σε υψηλά επίπεδα μέχρι τη μίτωση, ενώ μετά την ανάφαση υπάρχει ξανά μια 
ραγδαία πτώση. Θα μπορούσε για τη ρύθμιση αυτή να είναι υπεύθυνη η Chk1; 

Η προστασία της Blm θα μπορούσε και έχει να κάνει με το ρόλο της κατά τη βλάβη 
του DNA. Γνωρίζουμε ήδη ότι η Chk1 ενεργοποιείται και φωσφορυλιώνει τη Blm στη 
Σερίνη 646  σε κατάσταση replicational stress για να τη μετακινήσει στο DNA. Θα 
μπορούσε να προάγει ταυτόχρονα και την προστασία της Blm μέσω της Σερίνης 502 
για να αντιμετωπιστεί το stress;  

Επίσης η Chk1 θα μπορούσε να ρυθμίζει τα επίπεδα της Blm και σε άλλες 
περιπτώσεις όπως σε αυτήν των δίκλωνων σπασιμάτων ή κατά τη μίτωση. 
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι και οι δύο πρωτεΐνες έχουν ρόλους σε 
παρόμοια σημεία, όπως αναφέρθηκε. Η σχέση τους λοιπόν θα μπορούσε να είναι 
αρκετά πολύπλοκη, ενώ δε γνωρίζουμε ποιοι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να 
εμπλέκονται στη ρύθμιση αυτή. 



Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν πειράματα εξετάζοντας συγκεκριμένες 
συνθήκες ώστε να βρεθεί υπό ποιες προϋποθέσεις συμβαίνει in vivo η 
αποικοδόμηση της Blm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Κυτταρικές σειρές και κυτταροκαλλιέργεια 

Τα ΒΕ κύτταρα (καρκινικά κύτταρα παχέως εντέρου του ανθρώπου) καλλιεργήθηκαν 
σε θρεπτικό DMEM με 2mM γλουταμίνη, 10% FBS, 30μg/ml πενικιλλίνη και 50μg/ml 
στρεπτομυκίνη στους 37οC, 5% CO2.  (Αντιδραστήρια από Gibco/Biosera). 

Τα CHO κύτταρα (καρκινικά κύτταρα ωοθηκών κινέζικου χάμστερ) καλλιεργήθηκαν 
σε θρεπτικό HAM με 10% FBS, 30μg/ml πενικιλλίνη και 50μg/ml στρεπτομυκίνη 
στους 37οC, 5% CO2.  (Αντιδραστήρια από Gibco/Biosera). 

 

Transfection κυττάρων 

Για το transfection των ΒΕ κυττάρων χρησιμοποιήθηκε η Lipofectamine 2000 της 
Invitrοgen. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της εταιρίας. 

Για το transfection των CHO κυττάρων χρησιμοποιήθηκε το Xfect Transfection 
Reagent της Clontech. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της εταιρίας. 

 

Αντισώματα – Φάρμακα – Λοιπά υλικά 

Το πολυκλωνικό αντίσωμα για την Blm ήταν από την Abcam. 

Το πολυκλωνικό αντίσωμα για τη GFP ήταν από τη Santa-Cruz. 

Το μονοκλωνικό αντίσωμα για τη c-myc ήταν από τη Santa-Cruz. 

To μονοκλωνικό αντίσωμα για την ακτίνη ήταν από τη Sigma. 

Tα αντισώματα anti-mouse και anti-rabbit IgG-HRP ήταν από τη Cell Signaling. 

Ο καταστολέας MG-132 ήταν από τη merck Millipore. 

Ο καταστολέας UCN0-1 ήταν από τη Sigma. 

Τα Glutathione-Sepharose 4B beads ήταν από την GE Healthcare. 

H χρωστική Brillinat Blue G-colloidal ήταν από τη Sigma.  

To Propidium Iodide ήταν από τη Sigma. 

 

Λύση κυττάρων και ανασοαποτύπωση κατά Western 

Τα κύτταρα λύθηκαν σε κρύο (4οC) Whole Cell Extract Buffer (20mM Hepes, 5mM 
EDTA, 10mM EGTA, 0,4M KCl, 0,4% Triton X-100, 10% glycerol, 5mM NaF, 1mM DTT, 



5μg/ml Leupeptin, 50μg/ml phenylmethylsulfonylfloride (PMSF), 1mM Benzamidine, 
5μg/ml Aprotinin, 1mM Na3VO4) για 30 λεπτά στον πάγο. Στη συνέχεια 
φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στις 13.000 rpm στους 40C. 

Τα εκχυλίσματα, αφού φωτομετρήθηκαν, βράστηκαν για 8 λεπτά παρουσία SDS 
sample buffer και DTT. Στη συνέχεια φωτρόθηκαν σε gel πολυακρυλαμίδης.  

Για την ανοσοαποτύπωση χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα ενάντια στην Blm 
(1:2000), στη GFP (1:2000), στη c-myc (1:2000) και στην ακτίνη (1:12.000). 

 

Υπερέκφραση πρωτεϊνών και πρόσδεση τους σε Glutathione-beads 

Οι πρωτεϊνες ενδιαφέροντος εισήχθησαν στον φορέα pGEX-4T-1 για να συντηχθούν 
με τη GST. Στη συνέχεια υπερεκφράστηκαν σε βακτήρια E.Coli στελέχους BL-21. 

Τα βακτήρια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό LB στους 37οC μέχρι να φτάσουν σε 
OD~0,5. Στη συνέχεια έγινε επαγωγή της έκφρασης της ετερόλογης πρωτεΐνης με 
χρήση IPTG. 

Για την GFP και την GFP-Blm 477-527a/a η επαγωγή έγινε με τη χρήση 0,1mM IPTG 
στους 30οC για 3 ώρες. Για την GFP-Blm η επαγωγή έγινε με τη χρήση 0,1mM IPTG 
στους 16οC για 16 ώρες. 

Τα βακτήρια επαναδιαλύθηκαν σε ΝΕTN buffer (20mM Tris pH 8.0, 100mM NaCl, 
1mM EDTA, 0,5% NP40, 5μg/ml leupeptin, 5μg/ml aprotinin, 50mM PMSF) στον 
πάγο και λύθηκαν με sonication. Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν στις 13.000rpm 
στους 4οC για 10 λεπτά και επωάστηκαν με glutathione-sepharose beads για 30 
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Λύση κυττάρων για GST-pulldown assay 

Τα κύτταρα διαλύθηκαν σε IP/Kinase Buffer (50mM Hepes pH 7, 150mM NaCl, 1mM 
EDTA, 2,5mM EGTA, 0,1% Tween 20, 10% Glycerol, 1mM NaF, 0,1mM PMSF, 10mM 
β-Glycerophosphate, 0,1mM Na3VO4, 10μg/ml Leupeptin, 1μg/m Aprotinin) στον 
πάγο και λύθηκαν με sonication.  

Aκολούθησε επώαση με τα Glutathione-Sepharose beads για 16 ώρες στους 4οC. Στη 
συνέχεια έγινε χρώση με Brilliant-Blue ή ανασοαποτύπωση κατά Western. 

 

Συνεστιακή μικροσκοπία 

Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν σε 4% PFA σε Cytosceletal Buffer (137mM NaCl, 5mM 
KCl, 1,1mM Na2HPO4, 0,4mM KH2PO4, 2mM MgCl2, 2mM EGTA, 5mM PIPES, 5,5mM 
glucose). 

Το DNA βάφτηκε με Propidium Iodide. 



 

Πλασμίδια 

Τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

pCS2-GFP-Blm (Δώρο από τον Ross Warrington), pCS2-GFP-BlmS502A, pCS2-GFP-
BlmS502D 

pGEX-4T-1 (Clontech), pGEX-4T-1- Blm, pGEX-4T-1- Blm 477-527a/a, pGEX-4T-1- Blm 
477-527a/a S502A, pGEX-4T-1- Blm 477-527a/a S502D 

pEGFP-C1 (Clontech), pEGFP-C1-Blm 477-527a/a, pEGFP-C1-Blm 496-510Δ 

 

Κατασκευή πλασμιδιακών constructs 

 Primers που χρησιμοποίθηκαν: 

Primer 1: 5’-GGAGGAATTCCCACCAGG-3’ 
Primer 2: 5’-ATAAGCGGCCGCGCTTGTGAGAACATTTCC-3’ 
Primer 3: 5’-TAAACTCGAGCAGGATTCTCTGCCACCAGG-3’ 
Primer 4: 5’-GGCGGAATTCGCTTGTGAGAGAACATTTCC-3’ 
Primer 5: 5’-ATGACTCGAGCAATGGCTGCTGTTCCTC-3’ 
Primer6: 5’-GCTGCTGCAGATGGGTATTGAATAAGGCC-3’ 
Primer 7: 5’-AGTCCTGCAGCTAGGAAAAAAAAATGAAAGC-3’ 
Primer 8: 5’-ATCAGGTACCTTATGAGAATGCATATGAAGG-3’ 
 

 PCR 

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε ήταν το παρακάτω: 

1μL dNTPs (10mM stock) 

0,5 μL Pfu Polymerase 

5μL Pfu Buffer 10X 

1μL (100ng) substrate DNA 

5μL primer (sense) (10μM stock) 

5μL primer (antisense) (10μM stock) 

5μL enhancer 10X 

1μL MgSO4 (50mM stock) 

H2O (up to 50 μL total volume) 

 
Τα αντιδραστήρια της PCR ήταν της Invitrogen. 
 

Τα inserts για τα pGEX-4T-1- Blm 477-527a/a, pGEX-4T-1- Blm 477-527a/a S502A, 
pGEX-4T-1- Blm 477-527a/a S502D κατασκευάστηκαν με PCR χρησιμοποιώντας τα 
pCS2-GFP-Blm, pCS2-GFP-BlmS502A, pCS2-GFP-BlmS502D αντίστοιχα σαν 
υποστρώματα και τους primers 1,2. 



Τα inserts για τα pEGFP-C1-Blm 477-527a/a, pEGFP-C1-Blm 496-510Δ 
κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τον pEGFP-C1 σαν υπόστρωμα και τους primers 
3-4, 5-6, 7-8 αντίστοιχα. 
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