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Εικόνα 1: Γενετικός τόπος της PML στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 15. Πηγή: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5371 

1. Εισαγωγή 

1.1  Η ανακάλυψη της πρωτεΐνης PML 

Η πρωτεΐνη PML (promyelocytic leukemia protein) ταυτοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσω του συντήγματος 
PML/RARα που εμφανίζεται σε ασθενείς με οξεία προμυελοκυτταρική 
λευχαιμία (Acute Promyelocytic Leukemia- APL) 1. Συγκεκριμένα, στην APL 
οι ασθενείς φέρουν μία αμοιβαία μετατόπιση ανάμεσα στο χρωμόσωμα 15 
(όπου εδράζεται και το γονίδιο που κωδικοποιεί την PML) και το χρωμόσωμα 
17 (όπου εδράζεται το γονίδιο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα του ρετινοϊκού 
οξέος- RARα) 2. Αποτέλεσμα αυτής της μετατόπισης είναι να δημιουργείται 
υβριδικό γονίδιο, από το οποίο παράγεται η πρωτεΐνη σύντηξης PML/RARα 
(fusion protein) 2,3. Η παρουσία του συντήγματος PML/RARα έχει ως 
συνέπεια την αναστολή και το «πάγωμα» της διαφοροποίησης των 
δεσμευμένων προς τη μυελική σειρά προγονικών κυττάρων, στο στάδιο του 
προμυελοκυττάρου 4 με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη λευχαιμίας. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η υβριδική πρωτεΐνη PML/RARα 
προσδένεται στο DNA και καταστέλλει την έκφραση γονιδίων, των οποίων τα 
προϊόντα είναι απαραίτητα στη διαφοροποίηση 3. Παράλληλα όμως, το 
σύντηγμα αυτό προκαλεί και την αποδιοργάνωση των πυρηνικών σωματίων 
στα οποία φυσιολογικά συμμετέχει η PML (PML nuclear bodies), στοιχείο το 
οποίο εμπλέκεται επίσης στην παθοφυσιολογία της νόσου 5,6. Η ανακάλυψη 
λοιπόν, όλων των παραπάνω οδήγησε σταδιακά στο να αυξηθεί το 
επιστημονικό ενδιαφέρον για την πρωτεΐνη PML, για τα σωμάτια στα οποία 
συμμετέχει, καθώς επίσης και για τον ακριβή ρόλο τους στο κύτταρο.   

1.2 Γενετική και Δομή 

Στον άνθρωπο το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη PML εδράζεται 
στο χρωμόσωμα 15 (γενετικός τόπος: 15q22 - εικόνα 1) και περιλαμβάνει 9 
εξόνια 7, τα οποία μέσω εναλλακτικού ματίσματος δημιουργούν τις διάφορες 
ισομορφές της PML 2,7,8.  

       

 

   

 



Εικόνα 2: Γενετικός τόπος της PML στο χρωμόσωμα 9 του ποντικού. Πηγή: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/18854 

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση του γονιδίου της PML (Homo sapiens)και μερικών ισομορφών 
που προκύπτουν από αυτό. Πηγή: Bernardi R., Pandolfi P.P. (2007), Structure, dynamics and 
functions of Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies. Nature 8: 1006- 1016. 

Στο ποντίκι, το αντίστοιχο γονίδιο εδράζεται στο χρωμόσωμα 9 (εικόνα 2) και 
μέσω εναλλακτικού ματίσματος παράγει 2 ισομορφές της PML 9.  

 

 

    

 

 Στην εικόνα 3 φαίνεται το ανθρώπινο γονίδιο της PML με τα 9 εξόνια 
και τις διαφορετικές ισομορφές που συντίθενται από αυτό μέσω εναλλακτικού 
ματίσματος των εξονίων:  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε τα 3 πρώτα εξόνια συναντώνται σε όλες τις ισομορφές και 
κωδικοποιούν μια χαρακτηριστική πρωτεϊνική αλληλουχία γνωστή ως 
RBCC/ TRIM μοτίβο 2,7. Το μοτίβο αυτό αποτελείται από μια Ν- τελική 
περιοχή γνωστή ως RING finger domain (περιοχή πρόσδεσης Zn), 2 περιοχές 
πλούσιες σε κατάλοιπα Cys, His γνωστές ως B- boxes (επίσης προσδένουν Zn) 
και τέλος ακολουθεί μια περιοχή α-έλικας (α- helical coiled coil), η οποία είναι 
υπεύθυνη για τον διμερισμό των μορίων PML 2,7,10. Το μοτίβο TRIM (ή RBCC) 
συναντάται σε πολλές πρωτεΐνες του κυττάρου, πάντα στο Ν- τελικό άκρο και 
συχνά συσχετίζεται με την αντι-ιική και αντι- μικροβιακή δραστηριότητα των 



Εικόνα 4: Η δομή της PML IV (Homo sapiens). Πηγή: Wu W. et al. (2001), The growth suppressor 
PML represses transcription by functionally and physically interacting with histone 
deacetylases. Mol. Cell Biol. 21(7): 2259- 2268. 

πρωτεϊνών αυτών 11. Επίσης, οι πρωτεΐνες με αυτό το μοτίβο έχει παρατηρηθεί 
ότι αναγνωρίζουν διαφορετικά υποκυτταρικά διαμερίσματα και ότι 
επάγονται στο σύνολό τους από ιντερφερόνες 11. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
PML, η οποία σχηματίζει χαρακτηριστικά σφαιρικά σωμάτια, γνωστά ως 
PML Nuclear Bodies (PML-NBs) και επάγεται από ιντερφερόνες τύπου Ι και ΙΙ 
2.  

Σε μερικές ισομορφές μετά το μοτίβο RBCC/TRIM, ακολουθεί μια 
περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα Ser, Pro, η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί 
ακόμη ως προς την ακριβή λειτουργία της (εικόνα 4) 10,12. Τέλος, διακρίνουμε 
και το C- τελικό άκρο της PML που αποτελεί και τη βασική διαφορά μεταξύ 
των ισομορφών και εμπλέκεται στις διάφορες αλληλεπιδράσεις με άλλους 
πρωτεϊνικούς παράγοντες 2,12.  

 

    

 

   

 

 

 Γενικότερα, η πρωτεΐνη PML εκφράζεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα και 
τις κυτταρικές σειρές των θηλαστικών 2. Έχει παρατηρηθεί ότι η ισομορφή 
PML Ι του ανθρώπου (που περιλαμβάνει αλληλουχίες όλων των εξονίων του 
γονιδίου- εικόνα 3), εκφράζεται στα ανθρώπινα κύτταρα σε μεγαλύτερο 
ποσοστό απ’ ότι οι άλλες ισομορφές (PML III, IV,V) 2. Επίσης, παρ’ όλο που το 
mRNA της PML I αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό τμήμα των ολικών 
PML mRNA (40-80%) σε μη μετασχηματισμένα κύτταρα, εντούτοις σε 
μετασχηματισμένες κυτταρικές σειρές το PML I mRNA εντοπίζεται σε χαμηλά 
ποσοστά 2. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι η PML I είναι η μόνη που 
εκτός από NLS αλληλουχία για πυρηνικό εντοπισμό, διαθέτει και NES 
αλληλουχία για έξοδο από τον πυρήνα 2. Κατά συνέπεια μπορεί να έχει τόσο 
πυρηνική όσο και κυτταροπλασματική οργάνωση. Είναι πιθανό όμως και οι 
άλλες ισομορφές να εντοπισθούν στο κυτταρόπλασμα λόγω: α) εναλλακτικού 
ματίσματος που αφήνει το εξόνιο 6 (που περιέχει το NLS) εκτός πρωτεΐνης ή 
β) διμερισμού και αλληλεπίδρασης της PML I με άλλες ισομορφές μέσω της 
περιοχής α-έλικας 7,16. Παρ’ ότι οι PML I, II εκφράζονται σε μεγαλύτερο 
ποσοστό στο κύτταρο, η PML IV είναι αυτή που εμφανίζει περισσότερο 
ενδιαφέρον από λειτουργική άποψη, καθώς έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά με 



Πίνακας 1: Οι 5 κύριες PML ισομορφές στον 
άνθρωπο (μέχρι το 2006). 

ένα σύνολο πρωτεϊνών του κυττάρου όπως την p53 5,10,13, την Mdm2 13, την 
ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη ρετινοβλαστώματος Rb 14, καθώς και με 
απακετυλάσες ιστονών (HDACs) 12. Τέλος, μια διαφορετική λειτουργία έχει 
προταθεί για την PML III και αφορά την αλληλεπίδρασή της με το 
κεντροσωμάτιο 2,7.  

 Μέχρι και το 2006 είχαν γίνει γνωστές 5 ισομορφές της ανθρώπινης 
PML (πίνακας 1) 2. Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει 9 ή και 
περισσότερες ισομορφές, οι λειτουργίες των περισσότερων όμως παραμένουν 
άγνωστες 8.  

 Στο ποντίκι υπάρχουν 2 
ισομορφές PML, μία 839 αμινοξέων 
(PML 1) και μία 885 αμινοξέων (PML 2)9. 
Η PML 2 περιλαμβάνει το εξόνιο 5 που 
λείπει από την PML 1 λόγω 
εναλλακτικού ματίσματος 15.  

 

 

 

 

     1.3 PML Nuclear Bodies 

Η πρωτεΐνη PML είναι ο βασικός παράγοντας συγκρότησης των PML 
πυρηνικών σωματίων (PML Nuclear Bodies- PML NBs) 16, τα οποία κατά 
καιρούς έλαβαν τις ονομασίες Kremer bodies, ND10 (Nuclear Domain- 10) 
και PODs (PML Oncogenic Domains) 6. Τα σωμάτια αυτά ήρθαν στο 
επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων όταν παρατηρήθηκε η καταστροφή 
τους σε διάφορες νόσους του ανθρώπου όπως π.χ. στην οξεία 
προμυελοκυτταρική λευχαιμία 1,16 και την νωτιαίο- παρεγκεφαλιδική αταξία 
τύπου Ι (SCA1) 5. Είναι σφαιρικές δομές, μεγέθους περίπου 0,2- 1,0 μm, όπως 
προκύπτει με βάσει την ανάλυση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 1,6,7. Ο αριθμός 
τους στον πυρήνα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 15 στις περισσότερες κυτταρικές 
σειρές 16, αλλά γενικότερα εξαρτάται από τον τύπο του κυττάρου, το 
αναπτυξιακό στάδιο, τα ερεθίσματα που δέχεται, καθώς και το στάδιο του 
κύκλου στο οποίο βρίσκεται αυτό 7,16. Συγκεκριμένα, παρουσία κυτταρικού 
στρες, βλάβης στο DNA, ιικής μόλυνσης ή και ογκογόνων ερεθισμάτων, έχει 
παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των PML NBs, λόγω ενισχυμένης 

PML I (PML 1) 882 aa 

PML II (PML 2) 829 aa 

PML III 641 aa 

PML IV (PML 3) 633 aa 

PML V 611 aa 



μεταγραφής των γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που συμμετέχουν 
στα σωμάτια αυτά, όπως  της PML 16. Όσον αφορά το στάδιο του κυτταρικού 
κύκλου, στην αρχή της S φάσης, τα σωμάτια αυτά διασπώνται σε μικρότερες 
δομές, γι ‘αυτό και ο αριθμός τους φαίνεται να αυξάνεται σχεδόν στο 
διπλάσιο στη G2 φάση του κύκλου 7. Η αύξηση αυτή όμως δεν οφείλεται στην 
ενισχυμένη έκφραση της PML πρωτεΐνης, αλλά απλά στο γεγονός ότι τα 
σωμάτια χάνουν τη δομική ακεραιότητά τους και διασπώνται λόγω 
τροποποιήσεων στη χρωματινική δομή κατά την S φάση 7. Κατά τη διάρκεια 
της Μ φάσης τέλος, τα σωμάτια έχουν αποκτήσει διαφορετική πρωτεϊνική 
σύσταση και ονομάζονται MAPPs (Mitotic Accumulations of PML Protein) 7.  

Γενικότερα, εκτός της PML, ένα πλήθος πρωτεϊνών έχει βρεθεί ότι 
παρευρίσκονται στα NBs, με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς (ίσως και 
πάνω από 100) 16, μεταξύ των οποίων διακρίνονται οι Daxx, SP100, SUMO1 
1,16. Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες δεν εντοπίζονται μόνιμα στα σωμάτια 
αλλά μπορεί να μεταφέρονται μέσα και έξω από αυτά 16. Αντιθέτως, 
νουκλεϊκά οξέα (DNA/ RNA) δεν εντοπίζονται στο εσωτερικό των PML NBs 
1,16. Για τον σχηματισμό ενός PML NB απαιτείται η πρωτεΐνη PML (που 
αποτελεί και το βασικό συστατικό των σωματίων), αλλά έρευνες έχουν δείξει 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι αρχικά η σουμοϋλίωσή της για τη 
συγκρότηση των σωματίων αυτών 2,5,6,7,16. Με τον όρο σουμοϋλίωση εννοούμε 
την προσθήκη μιας ομάδας SUMO σε πλευρικές αλυσίδες των αμινοξικών 
καταλοίπων μιας πρωτεΐνης (συνήθως κατάλοιπα λυσίνης) 16. Το SUMO είναι 
ένα πεπτίδιο που εμφανίζει 18% ομοιότητα στην αλληλουχία με την 
ουβικιτίνη και συχνά αλλάζει τις ιδιότητες της πρωτεΐνης στην οποία 
προστίθεται 17. Η PML σουμοϋλιώνεται από το ένζυμο Ubc9 σε 3 κατάλοιπα 
Lys: Κ65 στην περιοχή του RING finger, Κ160 στο Β1 box και Κ490 στην 
περιοχή NLS 16. Ένα μοντέλο που έχει προταθεί για τη δημιουργία των PML 
NBs υποστηρίζει ότι αρχικά λαμβάνει χώρα ο διμερισμός των μορίων PML 
μέσω του RBCC domain, ακολουθεί ο σχηματισμός μιας σφαιρικής δομής 
μέσω του πολυμερισμού των μορίων αυτών, σουμοϋλίωσή τους κι έπειτα ο 
σχηματισμός του ώριμου PML πυρηνικού σωματίου που περιέχει κι ένα 
σύνολο άλλων πρωτεϊνών, οι οποίες σουμοϋλιώνονται συχνά επίσης (εικόνα 
5) 16. Ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ώριμων 
πυρηνικών σωματίων είναι το τριοξείδιο του αρσενικού (As2O3) (εικόνα 5)16. 
Στο εξωτερικό του σωματίου τοποθετούνται τα μόρια των PML, ενώ στο 
εσωτερικό οι λοιπές πρωτεΐνες.  

 

     



Εικόνα 5: Αναπαράσταση του μηχανισμού σχηματισμού ενός PML NB. Πηγή: Lallemand- Breitenbach 
V., Hugues de The’ (2010), PML nuclear bodies. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2:a00061  

 

Σε ποιες λειτουργίες του κυττάρου όμως συμμετέχει η πρωτεΐνη PML 
και τα PML NBs και ποιος ο ακριβής ρόλος τους; 

 Μέχρι στιγμής ένας σαφής ρόλος δεν έχει ακόμα αποδοθεί στα PML 
NBs και την PML. Έχουν προταθεί όμως 3 διαφορετικοί μηχανισμοί μέσω των 
οποίων μπορούν τα PML NBs να συμμετέχουν σε διάφορες λειτουργίες του 
κυττάρου. Πρώτον, τα πυρηνικά αυτά σωμάτια μπορεί να λειτουργούν ως 
χώροι αποθήκευσης ή συγκράτησης πρωτεϊνών 7,16. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η περίπτωση της πρωτεΐνης Mdm2 (καταστολέας της p53 
18), η οποία συγκρατείται στον πυρηνίσκο μέσω αλληλεπίδρασης με την PML 
παρουσία βλάβης στο DNA, με τελικό αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
προσδεθεί στην p53 και έτσι η τελευταία ενεργοποιείται 13. Δεύτερον, έχει 
προταθεί ότι τα PML πυρηνικά σωμάτια αποτελούν χώρους για μετα- 
μεταφραστική τροποποίηση πρωτεϊνών 7,16. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η p53 ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, η οποία έχει παρατηρηθεί να 
στρατολογείται στα PML NBs, όπου φωσφορυλιώνεται και ακετυλιώνεται, 
στοιχείο το οποίο οδηγεί στην ενεργοποίησή της 5,10,19. Στο εσωτερικό των 
σωματίων πραγματοποιείται και σουμοϋλίωση πολλών πρωτεϊνών επίσης, με 
αποτέλεσμα την αλλαγή των ιδιοτήτων τους 16. Τρίτον, τα PML NBs μπορεί 
να αποτελούν θέσεις πραγματοποίησης συγκεκριμένων πυρηνικών 
διαδικασιών όπως είναι για παράδειγμα η ρύθμιση της μεταγραφής και η 
ρύθμιση και τροποποίηση της χρωματινικής δομής 7. Στοιχείο το οποίο 



Εικόνα 6: Λειτουργίες που έχουν προταθεί για τα PML NBs. Πηγή: Bernardi R., Pandolfi P.P. 
(2007), Structure, dynamics and functions of Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies. Nature 8: 
1006- 1016. 

ενισχύει αυτό το ρόλο των PML NBs, είναι ότι μερικοί γενετικοί τόποι όπως ο 
MHC I και ο Oct4, έχουν βρεθεί να αλληλεπιδρούν με τα σωμάτια αυτά, με 
αποτέλεσμα τη ρύθμιση της μεταγραφής τους, αλλά και γενικότερα της 
χρωματινικής αρχιτεκτονικής τους 16,20. Επιπλέον, ορισμένα ένζυμα 
τροποποίησης της χρωματίνης π.χ. απακετυλάσες ιστονών (HDACs), 
προσδένονται στην PML 12, ενώ έχει παρατηρηθεί επίσης ότι τα PML NBs 
μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ολόκληρα σύμπλοκα αναδιοργάνωσης της 
χρωματίνης (όπως το SWI/SNF) 20.  

 Κατά συνέπεια, μέσω των 3 μηχανισμών που αναφέραμε παραπάνω, 
τα PML NBs εμπλέκονται σε διαφορετικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως στη 
μεταγραφική ρύθμιση, την αναδιοργάνωση της χρωματίνης, την επαγωγή της 
απόπτωσης και της αναπαραγωγικής γήρανσης (μέσω της ενεργοποίησης της 
p53), αλλά και στην απόκριση σε βλάβες του DNA και τη ρύθμιση της νέο- 
αγγειογένεσης (μέσω αποφωσφωρυλίωσης της κινάσης Akt και καταστολής 
του PI3K/mTOR μονοπατιού) 7. Όσον αφορά την απόκριση στις βλάβες του 
γενετικού υλικού, τα PML NBs συχνά συνεντοπίζονται με παράγοντες 
επιδιόρθωσης του DNA, όπως π.χ. τις ελικάσες BLM, WRN 1,6, αλλά και τις 
πρωτεΐνες Rad50, Rad51, Mre11, NBS1, RPA 6,7,16. Με τον τρόπο αυτό, 
πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην επιδιόρθωση των δίκλωνων θραύσεων μέσω 
ομόλογου ανασυνδυασμού. Μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού επίσης, 
συμμετέχουν και στη διαδικασία επιμήκυνσης των τελομερών απουσία 
τελομεράσης ALT (Αlternative Lengthening of Telomeres) 6,7,16. Όλα τα 
παραπάνω συνοψίζονται στο σχήμα που ακολουθεί (εικόνα 6):  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Εικόνα 7: Τα ESCs προέρχονται από το εσωτερικό της 
βλαστοκύστης των θηλαστικών. Πηγή: Allis C. D., Jenuwein T., 
Reinberg D., Caparros M. L. (2007), “Epigenetics”. Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, New York. 

1.4 Εμβρυϊκά Βλαστικά Κύτταρα 

Ένα κύτταρο που χαρακτηρίζεται ως βλαστικό ή στελεχιακό φέρει 2 
βασικές ιδιότητες: α) την ιδιότητα της αυτο-ανανέωσης (self renewal), που 
αποτελεί την ικανότητα του κυττάρου να επιτελεί ένα σύνολο διαιρέσεων 
χωρίς να εγκαταλείπει την αδιαφοροποίητη κατάσταση, διατηρώντας την 
ταυτότητά του και β) την ιδιότητα της διαφοροποίησης (differentiation), 
δηλαδή την ικανότητα παραγωγής απογόνων οι οποίοι θα βρίσκονται σε μια 
περισσότερο διαφοροποιημένη κατάσταση από το στελεχιακό κύτταρο 21. Στα 
θηλαστικά, υπάρχουν 2 ευρείες κατηγορίες βλαστικών κυττάρων: τα εμβρυϊκά 
βλαστικά κύτταρα (embryonic stem cells- ESCs) και τα βλαστικά κύτταρα που 
συναντώνται στον ενήλικο οργανισμό (adult stem cells) 21. Τα βλαστικά 
κύτταρα του ενήλικου οργανισμού κατά κανόνα, δεν είναι πλειοδύναμα 
(pluripotent) όπως τα εμβρυϊκά (θα αναφερθούμε σε αυτά αμέσως παρακάτω), 
αλλά μπορούν να διαφοροποιηθούν και να δώσουν κυτταρικούς τύπους που 
ανήκουν σε ένα μόνο βλαστικό δέρμα (σε μία μόνο βλαστική στιβάδα), γι’ 
αυτό και χαρακτηρίζονται ως πολυδύναμα (multipotent) 22. Τέτοια κύτταρα 
απαντώνται σε ιστούς με αναγεννητική ικανότητα 22. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα HSCs (hematopoietic stem cells) που διαφοροποιούνται 
προς διάφορες κατευθύνσεις, δίνοντας γένεση σε ερυθροκύτταρα, 
κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα, ιστιοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και 
μεγακαρυοκύτταρα, σχηματίζοντας τελικά όλους τους κυτταρικούς τύπους 
που συναντώνται στο αίμα 23.  

Με τον όρο εμβρυϊκά βλαστικά καλούνται τα κύτταρα, τα οποία έχουν 
παρθεί από την εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass- ICM) της 
βλαστοκύστης των θηλαστικών (εικόνα 7) και έχουν τη δυνατότητα να 
διαφοροποιηθούν προς όλους, σχεδόν, τους δυνατούς κυτταρικούς τύπους 
του ενήλικου οργανισμού 22,24. Πρόκειται δηλαδή για κύτταρα που 
χαρακτηρίζονται από πλειοδυναμία (pluripotency)22,24.  

       



Σημειώνουμε ότι τα κύτταρα αυτά δεν είναι ολοδύναμα (totipotent), καθώς 
δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξω- εμβρυϊκές δομές 22. Μόνο το ζυγωτό 
και τα 8 πρώτα βλαστομερίδια στο έμβρυο του ποντικού για παράδειγμα, 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ολοδύναμα, αφού έχουν την ικανότητα να 
δημιουργήσουν έναν ολόκληρο οργανισμό 22,25.  

 Μορφολογικά, τα ESCs μοιάζουν με τα κύτταρα της ICM (απ’ όπου 
προέρχονται), ωστόσο με τη χρήση μικροσυστοιχιών, έχει αποδειχθεί ότι 
υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς το πρότυπο γονιδιακής έκφρασης τόσο 
από τα κύτταρα της ICM, όσο και από τα κύτταρα της επιβλάστης 22. 
Επιπλέον, πιστεύεται ότι τα ESCs διαθέτουν ένα ξεχωριστό επιγονιδίωμα, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από διπλές και συχνά αντίθετες ως προς το αποτέλεσμά 
τους επιγενετικές τροποποιήσεις σε υποκινητές γονιδίων, τα οποία συνήθως 
ρυθμίζουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση 25. Τα στοιχεία αυτά έχουν 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα ESCs δεν ισοδυναμούν απόλυτα με κανένα 
κυτταρικό τύπο του οργανισμού (ή του εμβρύου) 25.  

 Γενικά, η ανάπτυξη των ESCs στην καλλιέργεια γίνεται είτε πάνω σε 
στρώμα εμβρυονικών ινοβλαστών ποντικού (mouse embryonic fibroblasts- 
MEFs), είτε παρουσία του παράγοντα LIF (leukemia inhibitory factor) 22. Έτσι, 
τα κύτταρα παραμένουν στην αδιαφοροποίητη κατάσταση. Αν αφαιρεθούν οι 
τροφοδοτικές στιβάδες κυττάρων ή αντίστοιχα ο παράγοντας LIF, τότε τα 
ESCs διαφοροποιούνται σχηματίζοντας συσσωματώματα κυττάρων, γνωστά 
ως εμβρυοειδή σωμάτια (embryoid bodies) 22. Στα εμβρυοειδή σωμάτια, η 
εξωτερική στιβάδα κυττάρων εμφανίζει ομοιότητες με το πρωτογενές 
ενδόδερμα 22. Ο παράγοντας LIF αποτελεί μια κυτοκίνη που ανήκει στην 
οικογένεια της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) και επηρεάζει την κυτταρική αύξηση 
αναστέλλοντας τη διαφοροποίηση. Φυσιολογικά, ο LIF εκφράζεται κι 
εκκρίνεται από τα κύτταρα του τροφοεξωδέρματος στο αναπτυσσόμενο 
έμβρυο, ενώ ο υποδοχέας του, LIFR-gp130, εκφράζεται στα κύτταρα της ICM 
22. Ιδίως για τα ESCs ποντικού, η παρουσία του παράγοντα αυτού είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση της αδιαφοροποίητης κατάστασης, καθώς ο LIF 
επάγει τη φωσφορυλίωση του STAT3 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
συγκεκριμένων γονιδίων-στόχων 25. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα 
ανθρώπινα ESCs, τα οποία διαφοροποιούνται ακόμα και παρουσία του LIF 
26.  

 Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα ESCs είναι κύτταρα πλειοδύναμα 
(pluripotent), καθώς έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν και να 
δώσουν όλους σχεδόν τους κυτταρικούς τύπους που συναντώνται στον 
ενήλικο οργανισμό 22. Δηλαδή, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα 
που ανήκουν και στα 3 βλαστικά δέρματα (ενδόδερμα, μεσόδερμα, 



Εικόνα 8: Οι παράγοντες πλειοδυναμίας στα ESCs και οι δυνατότητες 
για την in vitro διαφοροποίηση. Πηγή: Allis C. D., Jenuwein T., Reinberg 
D., Caparros M. L. (2007), “Epigenetics”. Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, New York.  

 

εξώδερμα). Η πλειοδυναμία αυτή οφείλεται στην έκφραση συγκεκριμένων 
μεταγραφικών παραγόντων στα ESCs, οι οποίοι διατηρούν το κατάλληλο 
προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο κύτταρο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση 
αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διέπουν τα πλειοδύναμα 
βλαστικά κύτταρα 17,22,24,25. Οι κυριότεροι μεταγραφικοί παράγοντες αυτού 
του είδους είναι οι: Oct4, Nanog, Sox2 (εικόνα 8) 17,22,25. Οι παράγοντες αυτοί 
προσδένονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό στους υποκινητές γονιδιών-
στόχων, τα οποία είτε πρέπει να εκφραστούν είτε πρέπει να παραμείνουν 
σιωπηλά ώστε να είναι εφικτή η διατήρηση της πλειοδυναμίας του κυττάρου 
17. In vitro, η διαφοροποίηση των ESCs χαρακτηρίζεται από τη σίγηση και 
απενεργοποίηση των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την κωδικοποίηση 
αυτών των μεταγραφικών παραγόντων (Oct4, Nanog, Sox2) 17. Συχνά η 
σίγηση επιτελείται μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων: για παράδειγμα έχει 
βρεθεί ότι ο υποκινητής του γονιδίου του Oct4 συσσωρεύει κατασταλτικές 
τροποποιήσεις ιστονών αλλά και μεθυλιώσεις του DNA κατά τη διάρκεια της 
διαφοροποίησης 17. Για τη διατήρηση λοιπόν, της πλειοδυναμίας των ESCs 
απαιτείται ένας συντονισμός μεταξύ γενετικών και επιγενετικών 
προγραμμάτων 25. 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.5 PML στα ESCs 

Ο Oct4 είναι ένας από τους παράγοντες πλειοδυναμίας των ESCs όπως 
αναφέραμε παραπάνω. Εναλλακτικά καλείται Pou5f1 (POU-domain class 5 
transcription factor 1) (εικόνα 9) και το γονίδιο που τον κωδικοποιεί 
χαρακτηρίζεται κυρίως από 3 ρυθμιστικές περιοχές: έναν μακρινό ενισχυτή 



Εικόνα 9: Η δομή του παράγοντα Oct4. Πηγή: Pan G. J., Chang Z. Y. et al. (2002), Stem cell 
pluripotency and transcription factor Oct4. Cell Research 12(5-6): 321-329. 

Εικόνα 10: Η ρυθμιστική περιοχή ανοδικά του γονιδίου του Oct4. Πηγή: Chuang Y. S., 
Huang W. H., et al. (2011), Promyelocytic Leukemia Protein in Retinoic-Acid induced 
Chromatin remodeling of Oct4 gene promoter. Stem cells 29: 660-669.   

(distal enhancer- DE), έναν κοντινό ενισχυτή (proximal enhancer- PE) κι έναν 
υποκινητή (proximal promoter- PP) 20,27 (εικόνα 10). Επιπλέον, στη 
ρυθμιστική αυτή επικράτεια (DE, PE, PP) διακρίνονται και 4 συντηρημένες 
περιοχές (conserved regions) CR1, CR2, CR3, CR4, όπως φαίνονται στην 
εικόνα 10 20,27.  

Στα ESCs η περιοχή του υποκινητή PP είναι κυρίως υπεύθυνη για τον έλεγχο 
της έκφρασης του γονιδίου του Oct4, μέσω της πρόσδεσης σ’ αυτήν ενός 
συνόλου μεταγραφικών παραγόντων όπως ο Sp1 (specificity protein 1), ο SF1 
(steroidogenic factor 1) και ο TR2 (testis receptor 2) 20. Οι παράγοντες αυτοί 
προσδένονται στο CR1 του PP 20.  

 Πώς μπορεί λοιπόν η PML να επηρεάζει την ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης του Oct4 και ποιο το τελικό αποτέλεσμα σχετικά με την 
πλειοδυναμία του εμβρυϊκού βλαστικού κυττάρου; 

Η πρωτεΐνη PML  στα ESCs, έχει προταθεί ότι στρατολογεί στην 
περιοχή του υποκινητή (PP) του Oct4, ένα σύνολο μεταγραφικών 
παραγόντων (μεταξύ των οποίων και οι TR2, Sp1, SF1), καθώς και σύμπλοκα 
αναδιοργάνωσης της χρωματίνης, με τελικό αποτέλεσμα το άνοιγμα της 
χρωματινικής δομής και τη μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου του Oct4 
20. Συγκεκριμένα, η PML στρατολογεί το σύμπλοκο BAF αποτελούμενο από 
τον παράγοντα Brg1 (εναλλακτικά ονομάζεται BRGC σύμπλοκο), το οποίο 
πιστεύεται ότι «σπρώχνει» τα νουκλεοσώματα από την περιοχή του 
υποκινητή του Oct4, με αποτέλεσμα η περιοχή αυτή να αποκτά μια 
περισσότερο ανοιχτή διαμόρφωση και να γίνεται έτσι προσβάσιμη στη 
μεταγραφική μηχανή του κυττάρου (εικόνα 11) 20. Με αυτόν τον τρόπο 



Εικόνα 11: Ο προτεινόμενος μηχανισμός δράσης της PML στη διατήρηση 
πλειοδυναμίας των ESCs. Πηγή: Chuang Y. S., Huang W. H., et al. (2011), 
Promyelocytic Leukemia Protein in Retinoic-Acid induced Chromatin 
remodeling of Oct4 gene promoter. Stem cells 29: 660-669. 

Εικόνα 12: Μοντέλο σίγησης του γονιδίου του Oct4 παρουσία RA. Πηγή: 
Chuang Y. S., Huang W. H., et al. (2011), Promyelocytic Leukemia Protein in 
Retinoic-Acid induced Chromatin remodeling of Oct4 gene promoter. Stem 
cells 29: 660-669. 

διατηρείται η έκφραση του Oct4 και κατ’ επέκταση η πλειοδυναμία του 
κυττάρου. Έτσι, η PML συμβάλλει στη διατήρηση της πλειοδυναμίας στα 
ESCs. Ένα παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει και σε άλλα γονίδια σχετιζόμενα 
με την πλειοδυναμία, όπως αυτά των Nanog και Sox2, γεγονός που ενισχύει 
το ρόλο της PML στη ρύθμιση των ιδιοτήτων των ESCs 20.  

Σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει βρεθεί ότι παρουσία 
ρετινοϊκού οξέος (RA), πραγματοποιείται μείωση της έκφρασης της PML, 
φωσφορυλίωση του παράγοντα TR2 και επακόλουθη σουμοϋλίωσή του στα 
PML NBs, με αποτέλεσμα ο TR2 τώρα να δρα ως καταστολέας του γονιδίου 
του Oct4, στρατολογώντας τον συγκαταστολέα RIP140 20,28. Παράλληλα, 
παρουσία RA, ο παράγοντας Brm στρατολογείται στο σύμπλοκο BAF και 
αντικαθιστά τον Brg1 20. Έτσι, τώρα το σύμπλοκο BAF από BRGC 
μετονομάζεται σε BRMC και οδηγεί στο κλείσιμο της χρωματινικής δομής 
στην περιοχή του υποκινητή του Oct4 (έχει αποκτήσει πλέον κατασταλτικό 
ρόλο) 20. Επιπλέον, στρατολογούνται οι πρωτεΐνες G9a και HP1 με συνέπεια 
την περαιτέρω ετεροχρωματινοποίηση της περιοχής και τη σίγηση του 
γονιδίου (εικόνα 12). Έτσι, το RA προκαλεί τη διαφοροποίηση των ESCs 20,28.

 



     1.6 Στόχος Ερευνητικής Εργασίας 

Στηριζόμενοι σε όσα στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι τώρα σχετικά με 
το ρόλο της PML και των PML NBs στα ESCs, στα πλαίσια της πτυχιακής 
αυτής εργασίας θα επιχειρήσουμε την καταστολή της πρωτεΐνης PML στην ES 
κυτταρική σειρά CGR8, με στόχο να μελετήσουμε τις συνέπειες της 
καταστολής αυτής στην πλειοδυναμία και τη μετέπειτα διαφοροποίηση του 
κυττάρου. Η υπόθεση εργασίας μας είναι ότι εφόσον η PML είναι σημαντική 
για την έκφραση του παράγοντα Oct4 20, η απουσία της από το εμβρυϊκό 
βλαστικό κύτταρο θα οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα του Oct4 και άρα σε 
απώλεια πλειοδυναμίας. Έτσι, ίσως το κύτταρο οδηγηθεί προς μια 
περισσότερο διαφοροποιημένη κατάσταση. Η καταστολή θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός λεντι-ιικού φορέα (lenti-viral vector), ο 
οποίος εκφράζει το μόριο sh-PML. Το sh-PML (short hairpin PML) αποτελεί 
μια δίκλωνη αλληλουχία RNA με έναν βρόχο στην άκρη από αζευγάρωτα 
νουκλεοτίδια που μοιάζει με φουρκέτα (hairpin). Το δίκλωνο αυτό μόριο 
RNA έχει την ικανότητα να εκκινήσει το μηχανισμό σίγησης RNAi του 
κυττάρου που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την καταστολή της PML (κυρίως 
μέσω αποικοδόμησης και καταστροφής του ενδογενούς PML mRNA). Η 
αλληλουχία DNA του φορέα από την οποία παράγεται το sh-PML, είναι σε 
μορφή ανάστροφων επαναλήψεων (inverted repeats), με αποτέλεσμα κατά τη 
μεταγραφή της να παράγεται αυτό το δίκλωνο μόριο RNA λόγω 
συμπληρωματικότητας στο εσωτερικό του.  

Για να μελετήσουμε τώρα την επίδραση της καταστολής της PML στο 
κύτταρο, θα μετρήσουμε τα επίπεδα των παραγόντων πλειοδυναμίας Oct4, 
Nanog, Sox2 τόσο σε επίπεδο mRNA (μέσω RT-PCR), όσο και σε επίπεδο 
πρωτεΐνης (μέσω Western blot). Αναμένουμε μια πιθανή πτώση των 
παραγόντων αυτών. Επιπλέον, θα μελετήσουμε και μορφολογικά την 
επίδραση της καταστολής στην ES κυτταρική σειρά. Αξίζει να αναφέρουμε 
στο σημείο αυτό, ότι τα ESCs σχηματίζουν στρογγυλές συμπαγείς αποικίες κι 
εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα με χρώση αλκαλικής 
φωσφατάσης. Αντίθετα, τα διαφοροποιημένα κύτταρα παρουσιάζουν μια πιο 
χαλαρή δομή, καθώς γίνονται πεπλατυσμένα και δεν βάφονται με αλκαλική 
φωσφατάση.      

 

 

 

 



2. Υλικά και Μέθοδοι 

    2.1 Μετασχηματισμός Βακτηρίων (Transformation) 

Η τεχνική αυτή βρίσκει εφαρμογή όταν θέλουμε να εισάγουμε σε 
βακτηριακά κύτταρα ένα πλασμίδιο που φέρει το επιθυμητό ένθεμα, συχνά 
ύστερα από αντίδραση μοριακής συγκόλλησης (ligation).   

• Χρησιμοποιούμε κύτταρα E.coli του στελέχους DH5 τα οποία έχουν 
καταστεί προηγουμένως επιδεκτικά (competent) στον μετασχηματισμό 
ύστερα από ειδική επεξεργασία με CaCl2. 

• Προσθέτουμε την ligation μας ή το πλασμίδιο μας στο eppendorf με τα 
βακτήρια, ώστε το DNA να έρθει σε επαφή με τα βακτηριακά κύτταρα, 
και επωάζουμε για 30min σε ξηρό πάγο. 

• Πραγματοποιούμε θερμικό σοκ στους 42oC για 1:30min ακριβώς, ώστε 
να υποβοηθήσουμε την είσοδο του πλασμιδίου μας στα επιδεκτικά 
κύτταρα. 

• Αφήνουμε τώρα τα βακτήρια για 1min στον πάγο. 
• Προσθέτουμε στο eppendorf με τα βακτήρια 900μL καθαρό θρεπτικό 

LB χωρίς αντιβιοτικό και επωάζουμε στους 37oC για 30min-1h ώστε τα 
βακτήριά μας να καταφέρουν να ανακάμψουν ύστερα από το θερμικό 
σοκ. 

• Παίρνουμε τα 100μL και τα βάζουμε σε καθαρό eppendorf (1/10) και 
φυγοκεντρούμε την υπόλοιπη ποσότητα (9/10) στις 6000rpm για 5min. 

• Αφού αφαιρέσουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα του υπερκειμένου και 
επαναδιαλυτοποιήσουμε την πελέτα, απλώνουμε τα κύτταρα σε 
τρυβλία με στερεό θρεπτικό LB μέσο και το κατάλληλο αντιβιοτικό. 
Μόνο όσα βακτήρια έχουν ενσωματώσει το πλασμίδιό μας, που 
διαθέτει και το γονίδιο ανθεκτικότητας στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό, 
θα καταφέρουν να επιβιώσουν. 

• Αφήνουμε τα τρυβλία στους 37oC για όλο το βράδυ (Ο/Ν) ώστε να 
αναπτυχθούν τα βακτήρια με το πλασμίδιό μας και να σχηματίσουν 
αποικίες. 

• Την επόμενη μέρα, παίρνουμε κατά το δυνατόν μοναδιαίες αποικίες 
από το τρυβλίο μας και μεγαλώνουμε την αποικία μας σε υγρό 
θρεπτικό υλικό με αντιβιοτικό (σε κωνική φιάλη ανάλογα με το πόσο 
μεγάλη καλλιέργεια θέλουμε να έχουμε). Η επώαση γίνεται ξανά Ο/Ν 
στους 37oC.  

 

 



 2.2 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας 
(Miniprep) 

Η τεχνική αυτή αφορά μετασχηματισμούς βακτηρίων, τα οποία έχουν 
επωαστεί σε φλάσκες ή κωνικές φιάλες όγκου <50mL.   

• Μεταφέρουμε σε σωληνάκια τους κλώνους που προέκυψαν από την 
επώαση στο τρυβλίο. Κάθε σωληνάκι περιέχει 2mL θρεπτικό LB και 
αντιβιοτικό 1/1000. 

• Επωάζουμε τα σωληνάκια Ο/Ν (~18h) στους 37oC με ανακίνηση. 
• Την επόμενη μέρα, παίρνουμε 1mL από κάθε καλλιέργεια σε καθαρό 

eppendorf πάντα κάτω από λυχνία και φυγοκεντρούμε για 1min στις 
6000rpm. 

• Αδειάζουμε το υπερκείμενο με το θρεπτικό μέσο και διατηρούμε τη 
βακτηριακή πελέτα. 

• Επαναδιαλυτοποιούμε την πελέτα με vortex σε 100μL διαλύματος S1 
(resuspension buffer) που περιέχει RNAse.  

• Προσθέτουμε 100μL διαλύματος S2 για να λύσουμε τα κύτταρα 
ανακινώντας καλά με την πιπέτα για να πάει παντού το S2. 

• Προσθέτουμε 100μL διαλύματος S3 για να εξουδετερώσουμε το S2, 
ανακινούμε καλά με το χέρι και φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 
10min σε RT. 

• Παίρνουμε το υπερκείμενο (~300μL) και προσθέτουμε 2,5xV (όγκους) 
αιθανόλης για να κατακρημνιστεί το DNA. Ανακινούμε καλά και 
φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min στους 4οC. 

• Απομακρύνουμε την αιθανόλη και στεγνώνουμε πολύ καλά την 
πελέτα. 

• Επαναδιαλυτοποιούμε σε 100μL dH2O και αποθηκεύουμε στους -20oC.  

 

 2.3 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεγάλης κλίμακας 
(maxiprep) 

Η τεχνική αυτή αφορά μετασχηματισμούς βακτηρίων που έχουν επωαστεί 
σε φλάσκες ή κωνικές φιάλες όγκου >200mL.  

• Προσθέτουμε αντιβιοτικό σε καθαρό θρεπτικό LB σε τελική 
συγκέντρωση 1/1000. 

• Παίρνουμε μια σταγόνα από την υγρή καλλιέργεια που θέλουμε να 
μεγαλώσουμε και την προσθέτουμε στο θρεπτικό με το αντιβιοτικό. 



• Αφήνουμε την καλλιέργειά μας να επωαστεί overnight (O/N) στους 
37οC υπό ανάδευση για να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες απαιτήσεις 
αερισμού για τα βακτήριά μας. 

• Την επόμενη μέρα μεταφέρουμε την καλλιέργειά μας σε πλαστικά 
baquets και φυγοκεντρούμε στις 5000rpm για 10min ώστε να πάρουμε 
τη βακτηριακή πελέτα. 

• Για την απομόνωση του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιούμε ειδικές 
κολώνες.  

• Εξισορρόπηση της κολώνας προσθέτοντας 12mL equilibrium buffer.  
• Αφαιρούμε το υπερκείμενο (θρεπτικό) από τα baquets και προσθέτουμε 

8mL παγωμένου διαλύματος (resuspension buffer) S1 που περιέχει 
RNAse προσπαθώντας να επαναδιαλυτοποιήσουμε όσο γίνεται 
καλύτερα την βακτηριακή πελέτα. 

• Προσθέτουμε 8mL lysis buffer S2 για να λύσουμε τα κύτταρα. 
• Εξισορροπούμε προσθέτοντας 8mL neutralization buffer S3, καθώς το 

S2 μπορεί να καταστρέψει το DNA αν παραμείνει σε επαφή με τα 
κύτταρα για χρόνο μεγαλύτερο των 5min.  

• Περνάμε από την κολώνα το μείγμα μας και το πλασμιδιακό DNA 
συγκεντρώνεται στο κάτω φίλτρο. 

• Μόλις περάσει ολόκληρο το διάλυμά μας πραγματοποιούμε δύο 
πλύσεις. Αρχικά πλένουμε την κολώνα μας με 5mL equilibrium buffer 
και ακολούθως αφού αφαιρέσουμε το πάνω φίλτρο (όπου έχουν 
συγκεντρωθεί κυτταρικά υπολείμματα και το γενωμικό DNA) 
ξεπλένουμε το κάτω φίλτρο με 8mL wash buffer. 

• Προσθέτουμε 5mL elution buffer και συγκεντρώνουμε το πλασμιδιακό 
DNA σε falcon που τοποθετούμε κάτω από την κολώνα. 

• Κατακρημνίζουμε το DNA με προσθήκη 3,5mL ισοπροπανόλης και 
φυγοκέντρηση στις 3100rpm για 30min. Πετάμε το υπερκείμενο και 
επαναδιαλυτοποιούμε την πελέτα μας σε νερό ή ΤΕ buffer σε όγκο που 
εξαρτάται από το μέγεθος της πελέτας μας. 

• Αποθηκεύουμε στους -20oC. 
• Είναι καλό να τρέξουμε το DNA που απομονώσαμε σε gel αγαρόζης 

1% για να το ποσοτικοποιήσουμε αλλά και για να δούμε την ποιότητα 
του απομονωμένου πλασμιδίου (αν είναι στην πλειοψηφία του nicked 
ή ακέραιο).  

 

  

 



2.4 Εξαγωγή μπάντας από gel αγαρόζης (gel extraction) 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την απομόνωση της επιθυμητής 
ζώνης DNA από ένα σύνολο μπαντών σε gel αγαρόζης. Το υλικό που 
παίρνουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά για να εντεθεί σε κάποιον 
επιθυμητό φορέα. 

• Κόβουμε την επιθυμητή μπάντα από το gel μας με ξυραφάκι αφού το 
έχουμε φωτίσει πρώτα με UV. 

• Ζυγίζουμε το κομμάτι αγαρόζης με το DNA που κόψαμε σε ένα 
eppendorf. 

• Για κάθε 100 mg βάρους προσθέτουμε 200μL NT buffer του kit 
Nucleospin extract II (Macherey Nagel). 

• Επωάζουμε το eppendorf με το δείγμα μας στους 55oC και ανακινούμε 
καλά ανά 5min μέχρι να λιώσει πλήρως η αγαρόζη. 

• Τοποθετούμε την στήλη του kit σε ένα tube συλλογής των 2mL και 
φορτώνουμε το δείγμα μας. 

• Φυγοκεντρούμε για 1min στα 11000g. Πετάμε οτιδήποτε διέρχεται από 
τη στήλη (flow-through) και κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να 
περάσει όλο το δείγμα μας από την στήλη κατακράτησης του DNA. 

• Προσθέτουμε 700μL ΝΤ3 buffer που περιέχει αιθανόλη στη στήλη και 
φυγοκεντρούμε στα 11000g για 1min ώστε να πλύνουμε την κολώνα 
μας. Απομακρύνουμε εκ νέου ό,τι περνάει. 

• Στεγνώνουμε την μεμβράνη της κολώνας μας φυγοκεντρώντας στα 
11000g για 2min. 

• Εκλούουμε το DNA μας προσθέτοντας 15-50μL NE buffer, αφήνουμε 
σε θερμοκρασία δωματίου (RT) για 1min και φυγοκεντρούμε για 1min 
στα 11000g.  

  

2.5 Αντίδραση μοριακής συγκόλλησης (ligation) 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται όταν θέλουμε να συνενώσουμε ένα 
επιθυμητό ένθεμα (insert) με ένα πλασμιδιακό φορέα. Ο υπολογισμός των 
ποσοτήτων που προστίθενται γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:   

𝒏𝒈 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 ≥ 𝒏𝒈 𝝋𝝄𝝆έ𝜶× 𝟏𝟎 ×
𝜧𝜝 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕
𝑴𝑩 𝝋𝝄𝝆έ𝜶 

(Τα μg τόσο του φορέα όσο και του insert υπολογίζονται αφού τα τρέξουμε 
αμφότερα σε gel αγαρόζης).  



Η αντίδραση γίνεται σε τελικό όγκο 20μL. Εκτός από τον φορέα και το 
ένθεμα που διαθέτουν τα κατάλληλα άκρα ή διαθέτουν και τα δύο τυφλά 
(blunt) άκρα, πρέπει να προστεθεί buffer λιγάσης (+ΑΤΡ) 2μL καθώς και 
ένζυμο λιγάσης που προέρχεται από το φάγο Τ4. Στην περίπτωση που φορέας 
και ένθεμα έχουν λεία άκρα (blunt ends), η αντίδραση λιγάσης 
πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν όμως φορέας και ένθεμα 
έχουν μονόκλωνα προεξέχοντα κολλώδη άκρα (sticky ends), τότε η 
αντίδραση πραγματοποιείται στους 16oC.  

 

 2.6 Διαμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων με φωσφορικά άλατα 
και CaCl2 (transfection) 

Αποτελεί έναν γρήγορο, φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο διαμόλυνσης 
ευκαρυωτικών κυττάρων με μια ή περισσότερες πλασμιδιακές κατασκευές. Η 
αρχή της μεθόδου είναι ότι το DNA που είναι φορτισμένο αρνητικά 
συσσωματώνεται με τα θετικά ιόντα ασβεστίου και στην συνέχεια 
κατακάθεται πάνω στα κύτταρα λόγω της προσκόλλησης σε αρνητικά 
φωσφορικά άλατα μεγάλου μοριακού βάρους. Η αποτελεσματικότητα της 
διαμόλυνσης εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο που χρησιμοποιούμε για τα 
πειράματά μας (π.χ. κύτταρα HeLa διαμολύνονται πιο δύσκολα σε σχέση με 
τα 293 ΗΕΚ). Ο συνολικός όγκος ο οποίος προστίθεται σε κάθε πηγαδάκι είναι 
το 1/10 του όγκου του θρεπτικού που αυτό περιέχει. Η ποσότητα του 
πλασμιδίου που προσθέτουμε διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του πηγαδιού 
(π.χ σε μια 6-well plate βάζουμε περί τα 5μg πλασμιδίου και σε μια 12-well 
plate 2.5μg).  

• Ελέγχουμε αν τα πλασμίδια μας είναι σε καλή κατάσταση 
(υπερελικωμένα και όχι με εγκοπές) και τα ποσοτικοποιούμε τρέχοντάς τα σε 
gel αγαρόζης. 

• Το πρώτο μίγμα που χρησιμοποιούμε (μισός από τον συνολικό όγκο) 
περιέχει CaCl2 2.5Μ (20x) αραιωμένο 10 φορές, τα πλασμίδιά μας και dH2O 
ώστε να συμπληρωθεί ο μισός όγκος. 

• Προσθέτουμε άλλο μισό όγκο φωσφορικά άλατα Hebs (2x). Έτσι, 
τελικά φτάνουμε να έχουμε 1x CaCl2, 1x Hebs και τα DNA μας. 

• Αφήνουμε να επωαστεί το διάλυμά μας για 15min στον απαγωγό μέχρι 
να σχηματιστεί το ίζημα και το προσθέτουμε με προσοχή στα κύτταρα. 

• Τα κύτταρα τα επωάζουμε στους 37oC Ο/Ν ώστε να αναπτυχθούν. 
• Την επόμενη μέρα ξεκολλάμε τα κύτταρα με προσθήκη 1mL PBS-EDTA 

και τα μαζεύουμε.  



 2.7 Απομόνωση RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα (RNA 
extraction)  

• Συλλέγουμε τα κύτταρά μας με την ειδική ξύστρα και τα τοποθετούμε 
σε eppendorf. 

• Φυγοκεντρούμε στις 6000rpm για 5min ώστε να κατακρημνίσουμε την 
κυτταρική πελέτα. 

• Ξεπλένουμε με 500μL 1x PBS και φυγοκεντρούμε εκ νέου στις 6000rpm 
για 5min. 

• Προσθέτουμε 250μL Trizol® Reagent (Invitrogen) και 
επαναδιαλυτοποιούμε με vortex. Το Trizol είναι ένα μονοφασικό 
διάλυμα που περιέχει φαινόλη και τον χαοτροπικό παράγοντα 
guanidinium isothiocyanate. Το διάλυμα αυτό έχει την ικανότητα να 
λύει τα κύτταρα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ακεραιότητα του 
RNA. 

• Προσθέτουμε 50μL χλωροφόρμιο και ομογενοποιούμε με vortex. 
• Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min σε RT. 
• Κρατάμε την πάνω φάση που περιέχει το RNA μας σε νέο eppendorf 

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν πρέπει να πάρουμε από την μεσόφαση διότι εκεί 
κρατιέται το γενωμικό DNA) 

• Κατακρημνίζουμε προσθέτοντας 125μL ισοπροπανόλης (δηλαδή τον 
μισό όγκο του αρχικού αντιδραστηρίου Trizol που προσθέσαμε). 

• Ανακινούμε πολύ καλά με το χέρι. 
• Επωάζουμε για 10min στον εργαστηριακό πάγκο, δηλαδή σε RT. 
• Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min στους 4oC. 
• Το RNA κατακρημνίζεται στην πελέτα και αφαιρούμε προσεχτικά το 

υπερκείμενο. 
• Επαναδιαλυτοποιούμε την πελέτα σε 20μL dH2O.  

 

Αντίδραση DNAσης: 

Για την αντίδραση αυτή χρησιμοποιούμε και τα 20μL του 
επαναδιαλυτοποιημένου RNA. Επίσης, βάζουμε 3μL DNAse buffer και 3μL 
DNAse enzyme, ενώ σταθεροποιούμε τον τελικό όγκο στα 30μL μετά από 
προσθήκη 4μL dH2O. Επωάζουμε στους 37oC για 1/2h, ώστε να λάβει χώρα 
αποτελεσματικά η αντίδραση.  

• Αμέσως μετά, αυξάνουμε τον όγκο των δειγμάτων στα 150μL 
προσθέτοντας 120μL dH2O. 



• Προσθέτουμε ίσο όγκο (150μL) παγωμένης φαινόλης και 
ομογενοποιούμε με vortex. 

• Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min σε RT. 
• Απομονώνουμε την πάνω φάση (RNA) σε νέο eppendorf. 
• Προσθήκη ίσου όγκου (150μL) χλωροφορμίου και vortex. 
• Φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 10min σε RT. 
• Απομόνωση της πάνω φάσης. 
• Κατακρήμνιση με ίσο όγκο (150μL) ισοπροπανόλης. 
• Ανακίνηση με το χέρι και επώαση σε RT για10min. 
• Φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 10min στους 4oC. 
• Αφαίρεση του υπερκειμένου και επαναδιαλυτοποίηση σε όγκο που 

εξαρτάται από την πελέτα. 
• Φωτομέτρηση του RNA. 

 

 2.8 Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής 

Στην αντίδραση χρησιμοποιούμε συνολικά 2γ (2000ng=2μg) ολικού RNA 
από το κάθε δείγμα. Στο πρώτο μείγμα (mix 1) για κάθε δείγμα προσθέτουμε 
10μL dH2O και 2μL μείγματος τυχαίων εξαμερών που μπορούν να 
υβριδοποιούνται σε πολλά διαφορετικά μετάγραφα. Μετά την προσθήκη του 
πρώτου μείγματος τα δείγματα παραμένουν στους 65oC, ώστε να ευνοηθεί η 
στοχαστική υβριδοποίηση των εξαμερών. Στο δεύτερο μείγμα (mix 2), για 
κάθε δείγμα προσθέτουμε 4μL 10x buffer, 2μL dNTPs (10mM), 0,25μL 
placental RNAsin (RNAse inhibitor), 6.15μL dH2O, 0.2μL αντίστροφη 
μεταγραφάση. Τα δείγματα επωάζονται για 2h στους 37oC για να γίνει η 
αντίδραση. Ακολούθως, τα βάζουμε στους -80oC μέχρι να κάνουμε real-time 
PCR.   

 

Μείγμα 1 (mix 1) Μείγμα 2 (mix 2) 
10μL ddH2O 4μL 10x buffer 

2μL random hexamers 2μL dNTPs 
 0.25μL RNAsin 
 6.15μL H2O 
 0.2 μL Reverse Transcriptase Enzyme 
 

 

 



 2.9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο 
(real time PCR) 

Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή όταν θέλουμε να μετρήσουμε την 
ποσότητα ενός τμήματος cDNA (και εμμέσως του μετάγραφου από το οποίο 
προκύπτει μέσω αντίστροφης μεταγραφής). Η διαφορά με την κλασική PCR 
είναι η χρήση της χρωστικής SybrGreen, η οποία έχει την ικανότητα να 
εισχωρεί (intercalate) σε δίκλωνα τμήματα DNA σε ποσότητα ανάλογη με το 
πλήθος των τμημάτων DNA που περιέχονται σε ένα δείγμα. Επίσης στην 
αντίδραση πραγματικού χρόνου, βρίσκουν χρήση και standards γνωστής 
συγκέντρωσης που περιέχουν κλωνοποιημένο σε φορέα το τμήμα που 
πολλαπλασιάζουν οι primers μας. Έτσι καταφέρνουμε να έχουμε μια 
πρότυπη καμπύλη από standards και να μετράμε το προϊόν μας με βάση τα 
προϊόντα αυτά που είναι γνωστής συγκέντρωσης. Για κάθε δείγμα, 
χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα συστατικά: 

• 2μL template 
• 2μL 10x buffer Taq 
• 2μL 25mM MgCl2 
• 0.2μL 10mM dNTPs 
• 0.2μL 5’ (forward) primer 
• 0.2μL 3’ (reverse) primer 
• 1μL SybrGreen 
• 12.2μL dH2O 
• 0.2μL Taq DNA polymerase enzyme  

 

 2.10 Απομόνωση γενωμικού DNA από ευκαρυωτικά κύτταρα 
(DNA extraction)  

• Φυγοκέντρηση των κυττάρων στις 6000rpm για 5min στους 4oC για να 
πάρουμε το σύνολό τους σε μορφή πελέτας. 

• Απομακρύνουμε το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης και κρατάμε μόνο 
την πελέτα. 

• Προσθήκη 0.5mL 1x PBS για πλύση της πελέτας. 
• Φυγοκέντρηση στις 6000rpm για 5min στους 4oC. 
• Στην πελέτα προσθέτουμε 100μL digestion buffer (100mM NaCl, 10mM 

TrisCl pH=8.0, 25mM EDTA pH=8.0, 0.5% SDS) στο οποίο έχουμε 
προσθέσει προηγουμένως και πρωτεϊνάση Κ σε τελική συγκέντρωση 
0.1mg/mL (από stock 10mg/mL). 



• Αφήνουμε τα δείγματά μας O/N στους 55oC ώστε να καταφέρει να 
δράσει η πρωτεϊνάση. 

• Προσθέτουμε 1μL RNAse ώστε να απομακρύνουμε τα υπολείμματα 
RNA. Για να δράσει η RNAse αφήνουμε για 1h στους 37oC. 

• Προσθέτουμε ίσο όγκο (100μL) παγωμένη φαινόλη. Φυγοκεντρούμε σε 
RT για 10min στις 14000rpm. 

• Απομονώνουμε την υδατική (πάνω) φάση και προσθέτουμε 1V (100μL) 
χλωροφόρμιο. Φυγοκεντρούμε σε RT για 10min στις 14000rpm. 

• Απομονώνουμε ξανά την πάνω φάση και προσθέτουμε 1/10V (10μL) 
CH3COONa pH=5.2 καθώς και 2-2.5V (250μL) EtOH 100% 
προκειμένου να κατακρημνίσουμε το γενωμικό DNA. 

• Φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 10min στους 4oC. 
• Επαναδιαλυτοποιούμε την πελέτα μας με ΤΕ buffer (ποσότητα 

ανάλογα με το μέγεθος) και διατήρηση των δειγμάτων στους -20oC 
μέχρι την μέρα που θα διεξαχθεί συμβατική αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR).  

 

2.11 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)  

Η μέθοδος αυτή βρίσκει χρήση όταν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε in 
vitro σε εκατομμύρια αντίγραφα ένα επιθυμητό τμήμα DNA. Για κάθε δείγμα 
μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα συστατικά (Vτελ=20μL): 

• 2μL γενωμικού DNA αραιωμένου ώστε να έχει συγκέντρωση 50-100ng 
• 2μL 10x buffer Taq 
• 2μL 25mM MgCl2 (το Mg είναι απαραίτητο για την κατάλυση από την 

DNA πολυμεράση) 
• 0.2μL 10mM dNTPs 
• 1μL 5’ (forward) primer 
• 1μL 3’ (reverse) primer 
• 11.7μL ddH2O 
• 0.1μL Taq polymerase enzyme  

 

 2.12 Στύπωμα Western (Western blot) 

Η τεχνική αυτή βρίσκει χρήση όταν θέλουμε να ανιχνεύσουμε την 
παρουσία της επιθυμητής πρωτεΐνης σε ένα κυτταρικό εκχύλισμα μέσω ενός 
αντισώματος (πολυκλωνικού ή μονοκλωνικού) που το αναγνωρίζει. Αρχικά, 



τρέχουμε τις πρωτεΐνες μας σε gel ακρυλαμίδης πυκνότητας που εξαρτάται 
από το μέγεθος της πρωτεΐνης μας σε kD. Ακολούθως, το περιεχόμενο του gel 
μεταφέρεται (στυπώνεται) σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης η οποία βάφεται στη 
συνέχεια με το επιθυμητό αντίσωμα. Το στύπωμα, πραγματοποιείται ως εξής:  

• Κόβουμε την μεμβράνη μας με προσοχή ακριβώς δίπλα στο 
αποτύπωμα που έχει αφήσει το gel πάνω της. 

• Πετάμε το gel, τα απορροφητικά χαρτιά Whatmann και κρατάμε μόνο 
τη μεμβράνη. 

• Βάφουμε τη μεμβράνη με χρωστική Ponseau για να δούμε αν οι 
πρωτεΐνες μας έχουν μεταφερθεί επαρκώς πάνω της. 

• Κάνουμε 3 πλυσίματα με TBST 1x 5min έκαστο, (stack 10x: 200mL Tris 
pH=7.5, 180mL NaCl 5M, 5mL Tween 100%, Vf= 1000mL) ώστε να 
απομακρύνουμε την χρωστική. 

• Αφήνουμε για 1h σε γάλα (2,5gr σκόνη γάλακτος και το υπόλοιπο 
μέχρι τα 50mL 1x TBST) το οποίο κάνει blocking στην μεμβράνη και 
δεν επιτρέπει στο αντίσωμά μας να προσδεθεί σε μη ειδικά σημεία. 

• Επωάζουμε 1h στο επιθυμητό πρώτο αντίσωμα (π.χ πολυκλωνικό anti-
PML το οποίο αραιώνουμε 1:1000) υπό ανακίνηση σε ειδική ζελατίνη 
ώστε το αντίσωμα να μπορεί να προσεγγίσει όλα τα σημεία πάνω στη 
μεμβράνη. 

•  Ξεπλένουμε 3 φορές με 1x TBST ώστε να απομακρύνουμε την 
περίσσεια του πρώτου αντισώματος 

• Αφήνουμε για 1h στο δεύτερο αντίσωμα. 
• Ξεπλένουμε 3 φορές με 1x TBST για να απομακρύνουμε την περίσσεια 

του δεύτερου αντισώματος. 
• Προσθήκη σε όλα τα σημεία της μεμβράνης μίγματος 750μL west pico 

stable peroxide solution+ 750μL west pico luminal/Enhancer solution. 
Αφήνουμε για 5min σε RT προστατεύοντας από το φως και 
εμφανίζουμε.  

 

 2.13 Δοκιμασία Λουσιφεράσης (Luc Assay) 

Η δοκιμασία αυτή μετράει τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της 
λουσιφεράσης. Το ένζυμο αυτό έχει την δυνατότητα κατάλυσης της οξείδωσης 
του υποστρώματος λουσιφερίνη σε οξυλουσιφερίνη. Κατά την αντίδραση 
αυτή ελευθερώνεται φως, το οποίο μπορεί ακολούθως να μετρηθεί με τη χρήση 
ειδικού οργάνου (λουμινόμετρο).  

• Quickspin του διαλύματος που περιέχει τα κύτταρά μας. 



• Απομάκρυνση του υπερκειμένου της φυγοκέντρησης. 
• Προσθέτουμε στις κυτταρικές πελέτες 100-150μL Tris 0.25M, pH=7.8. 
• Λύουμε τα κύτταρά μας με χρήση υπερήχων (sonication) για ελάχιστο 

διάστημα. 
• 20μL από κάθε κυτταρικό εκχύλισμα τοποθετείται σε νέο eppendorf. 
• Προσθέτουμε ίσο όγκο (20μL) Luc υποστρώματος λίγο πριν την είσοδο 

του δείγματος στο λουμινόμετρο για μέτρηση. 
• Μέτρηση της φωταύγειας της λουσιφεράσης. 

 

 2.14 Δοκιμασία β-γαλακτοσιδάσης (LacZ Assay) 

Η δοκιμασία αυτή μετράει τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου της β-
γαλακτοσιδάσης. Χρησιμοποιείται όταν τα πλασμίδια που χρησιμοποιούμε 
για διαμόλυνση (transfection) εκφράζουν το ένζυμο αυτό (π.χ CMV-LacZ), 
για να κανονικοποιήσουμε τα αποτελέσματα του Luc assay, επειδή ο δείκτης 
διαμόλυνσης των κυττάρων δεν είναι ο ίδιος. 

• Βάζουμε σε microtiter 20μL κυτταρικού εκχυλίσματος που έχει 
προκύψει από χρήση υπερήχων, όπως και στην περίπτωση του Luc 
assay. 

• Προσθέτουμε το υπόστρωμα της β-γαλακτοζιδάσης ONPG, 30μL για 
κάθε δείγμα. 

• Προσθέτουμε σε κάθε δείγμα 170μL LacZ buffer. 
• Αφήνουμε μέχρι να αρχίσουν να κιτρινίζουν τα πηγαδάκια και 

μετράμε στο κατάλληλο όργανο (φωτόμετρο στα 414nm).  

 

Αλληλουχίες των primers που χρησιμοποιήθηκαν: 

 Primers PML mouse:  

                         forward: 5’- GCTCCATGAAGAGGAAGTGC-3’ 

                         reverse: 5’- CAACTCGCTCCTCTGTTTCC-3’ 

 Primers pLKO-shPML mouse: 

                         forward: 5’- GCTTACCGTAACTTGAAAGT-3’ 

                         reverse: 5’- AATTGTGGATGAATACTGCC-3’ 

 



Ο φορέας pLKO που φέρει το sh-PML. 

Ο φορέας pSPORT6- CMV-PML για έκφραση του ποντικίσιου PML. 

Φορείς που χρησιμοποιήθηκαν: 
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3. Αποτελέσματα 

3.1 Διαμόλυνση σε κύτταρα p19 (transfection)  

  Τα p19 είναι κύτταρα που προέρχονται από εμβρυϊκό καρκίνωμα ή και 
τερατοκαρκίνωμα, όταν δηλαδή έμβρυα αποσπώνται από τη μήτρα και 
εμφυτεύονται σε ένα άλλο σημείο του σώματος 29. Συχνά προκύπτουν μέσω 
της εμφύτευσης ενός εμβρύου ποντικού 7.5 ημερών στους όρχεις ενός 
ενηλίκου ατόμου 29. Πρόκειται για κύτταρα αθανατοποιημένα που 
χαρακτηρίζονται από πλειοδυναμία και διατηρούν τις βλαστικές ιδιότητές 
τους εάν καλλιεργηθούν κατάλληλα 29. Στο πείραμα αυτό, διαθέτουμε 
κύτταρα p19 σε μια 24-well plate, τα οποία και διαμολύνουμε με τις εξής 
πλασμιδιακές κατασκευές: pGL3 basic(φορέας που περιέχει το γονίδιο της 
λουσιφεράσης χωρίς κάποιο υποκινητή), Oct4-luc (φορέας που περιέχει το 
γονίδιο της λουσιφεράσης, ανοδικά από το οποίο έχουν κλωνοποιηθεί οι 
ρυθμιστικές αλληλουχίες και ο υποκινητής του γονιδίου του Oct4), GFP 
(πλασμίδιο που κωδικοποιεί την πράσινη φθορίζουσα χρωστική), PML I, PML 
III, PMLIV (κατασκευές που παράγουν τις αντίστοιχες ισομορφές της PML- 
human) και τέλος pLKO sh-PML mouse (φορέας που κωδικοποιεί το sh-PML 
για σίγηση). Στόχος του πειράματος αυτού είναι να δούμε πώς η PML επιδρά 
στη μεταγραφή του γονιδίου του Oct4 και τι συμβαίνει ακριβώς με την 
προσθήκη του sh-PML(2μg). Με βάση τη βιβλιογραφία αναμένουμε αύξηση 
της έκφρασης με την προσθήκη της PML, εφόσον η πρωτείνη προκαλεί την 
επαγωγή του Oct4 υποκινητή 20. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα 
που ακολουθεί (διάγραμμα 1). Το διάγραμμα προκύπτει από τη δοκιμασία 
λουσιφεράσης (Luc Assay) και η κανονικοποίηση των τιμών βασίζεται στη 
μέτρηση LacZ (LacZ Assay- η μέτρηση αυτή μας δείχνει τη 
διαμολυσματικότητα των κυττάρων σε κάθε περίπτωση).  
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Διάγραμμα 1: Τιμές από δοκιμασία λουσιφεράσης κανονικοποιημένες ως προς τις τιμές του LacZ. 
Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στη μικρότερη συγκέντρωση DNA που εισάγουμε στο κύτταρο (1μg), ο 
αριθμός 2 αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση DNA (2μg). Παρατηρούμε ότι η εξωγενής 
προσθήκη της PML οδηγεί σε επαγωγή του Oct4 υποκινητή και παραγωγή λουσιφεράσης. Η 
προσθήκη του sh-PML μειώνει την επαγωγή αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάσει τα αποτελέσματα του πειράματος, η εξωγενής προσθήκη της 
PML (ιδίως της PML IV) φαίνεται να ενισχύει την ενεργότητα του υποκινητή 
του Oct4 και αυξάνει την παραγωγή λουσιφεράσης. Η προσθήκη του sh-PML 
προκάλεσε μείωση της έκφρασης της λουσιφεράσης, πιθανά μέσω της 
καταστολής της PML. Επιπλέον (κι αυτό φαίνεται κυρίως από τις μη 
κανονικοποιημένες τιμές), η ενδογενής PML επίσης προκαλεί επαγωγή της 
λουσιφεράσης, έχοντας ενεργοποιητική δράση πάνω στον υποκινητή του 
Oct4.  

      3.2 Διαμόλυνση σε κύτταρα CGR8 (transfection) 

Η σειρά CGR8 αφορά εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ποντικού, τα οποία 
διατηρούν την πλειοδυναμία τους και παραμένουν στην αδιαφοροποίητη 
κατάσταση παρουσία του παράγοντα LIF στο θρεπτικό (G-MEM). Τα κύτταρα 
αυτά (24-well plate) τα διαμολύνουμε με τις εξής πλασμιδιακές κατασκευές: 
pGL3 basic(0,5μg), Oct4-luc, GFP(1μg), PML I(1μg), PML III(1μg), PML IV 
(1μg) και sh-PML(2μg) mouse όπως και στο προηγούμενο πείραμα. To 
transfection εδώ πραγματοποιείται με λιποφεκταμίνη (Lipofectamin), λόγω 
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Διάγραμμα 2: Τιμές από δοκιμασία λουσιφεράσης και η κανονικοποίησή τους (από κάτω) με βάση τις τιμές 
του LacZ. Η εξωγενής προσθήκη της PML Ι αυξάνει τα επίπεδα έκφρασης της λουσιφεράσης και άρα 
ενεργοποιεί τον υποκινητή του Oct4. Το sh-PML συγκρινόμενο με την τιμή του control (Oct4-luc + GFP), 
φαίνεται να προκαλεί μια πτώση στα επίπεδα ενεργότητας του υποκινητή.  

του ότι τα κύτταρα δεν αντέχουν το ίζημα που δημιουργείται με τη χρήση 
CaCl2. Η λιποφεκταμίνη αποτελεί ουσιαστικά ένα λιπόσωμα που φέρει θετικά 
φορτία στην επιφάνειά του, κι έτσι βοηθά το αρνητικά φορτισμένο DNA (με 
το οποίο αλληλεπιδρά) να έλθει σε επαφή με τη μεμβράνη του κυττάρου που 
είναι αρνητικά φορτισμένη επίσης 31. Έτσι, χρησιμοποιείται σε πειράματα 
διαμόλυνσης ευρέως. Η λιποφεκταμίνη, εκτός της εισόδου του εξωγενούς 
DNA στο κύτταρο, διευκολύνει και την έκφρασή του, καθώς έχει προταθεί ότι 
διαπερνά ακόμα και τον πυρηνικό φάκελο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση 
του DNA στη μεταγραφική συσκευή 31.  

Σκοπός του πειράματος αυτού είναι να μελετήσουμε την επίδραση της 
PML στην ενεργότητα του υποκινητή του Oct4, καθώς και το τι συμβαίνει 
στην περίπτωση προσθήκης του sh-PML στα κύτταρα CGR8. Θέλουμε δηλαδή 
να δούμε κατά πόσο τα αποτελέσματα του πειράματος στα p19 κύτταρα 
(προηγούμενο πείραμα), επαληθεύονται στην περίπτωση των CGR8 
εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων. Πραγματοποιούμε Luc/LacZ assay κι 
έχουμε τα εξής:  
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Διάγραμμα 3: Τα αποτελέσματα της real time PCR. 
Βλέπουμε την ποσοτικοποίηση του mRNA PML σε pg. Η 
κανονικοποίηση έγινε με βάση τις τιμές του Gapdh 
(επάνω δεξιά). Το sh-PML προκαλεί πτώση των επιπέδων 
του mRNA της PML. 

Παρατηρούμε ότι η ενδογενής PML οδηγεί σε ενεργοποίηση του 
υποκινητή του Oct4 και έκφραση λουσιφεράσης (δείγμα Oct4-luc+GFP). Η 
εξωγενής PML (ιδίως η PML I), αυξάνει τα επίπεδα έκφρασης (εξαίρεση 
αποτελεί το δείγμα Oct4-luc+PML IV Myc που μετά την κανονικοποίηση 
φαίνεται μειωμένο). Η προσθήκη του sh-PML φαίνεται να προκαλεί μια 
πτώση στην ενεργότητα, η οποία όμως δεν είναι τόσο αισθητή όπως στην 
περίπτωση των κυττάρων p19. Εκτός από τη δοκιμασία λουσιφεράσης, 
εκτελούμε και PCR πραγματικού χρόνου (real-time PCR) σε δείγματα RNA 
που έχουν υποστεί αντίστροφη μεταγραφή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε τα επίπεδα του mRNA της PML στα κύτταρά μας. Το 
αποτέλεσμα φαίνεται στο διάγραμμα 3 που ακολουθεί.  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Μετά την κανονικοποίηση με 
Gapdh, παρατηρούμε ότι η 
προσθήκη του sh-PML προκαλεί 
πτώση στα επίπεδα του PML 
mRNA στα κύτταρα CGR8. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι η σίγηση 
είναι επιτυχημένη. Τέλος, με βάση 
τα αποτελέσματα αυτά, δεν 
μπορούμε να απορρίψουμε την 
επαναληψιμότητα του αρχικού 
πειράματός μας. Παρατηρούμε 
δηλαδή ότι η PML έχει μια θετική 
επίδραση στον υποκινητή του 
γονιδίου του Oct4 τόσο στα 

κύτταρα p19 όσο και στα CGR8. Η προσθήκη του sh-PML μειώνει την 
ενεργότητα αυτή.  
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Διάγραμμα 4: Ποσοτικοποίηση του mRNA PML σε pg μετά από RT-PCR στα 
παραπάνω δείγματα. Η κανονικοποίηση έγινε με βάση τις τιμές του Gapdh. Η 
προσθήκη του pSPORT6-CMV-PML αυξάνει τα επίπεδα του PML, αντίθετα η 
προσθήκη του sh-PML προκαλεί αισθητή πτώση. 

      3.3 Επιμόλυνση και διαμόλυνση κυττάρων HeLa (infection/ 
transfection) 

Τα κύτταρα HeLa έχουν επιθηλιακή μορφολογία κι έχουν απομονωθεί 
από αδενοκαρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας στον άνθρωπο 30. Πρόκειται 
για αθανατοποιημένα κύτταρα. Στο πείραμα αυτό, χρησιμοποιούμε τα HeLa 
(6-well plate), και πραγματοποιούμε τους εξής χειρισμούς: 

Ημέρα 1: σε 2 πηγάδια προσθέτουμε αντίστοιχα 200μl του ιού lenti-shPML 
mouse και 200μl του ιού lenti-GFP στο θρεπτικό των κυττάρων (infection). Ο 
σχηματισμός του ιού πραγματοποιείται μετά από διαμόλυνση των 293Τ 
κυττάρων με 3 διαφορετικά πλασμίδια: 1) ένα που φέρει τα γονίδια gag και 
pol για την καψιδιακή πρωτείνη και την πολυμεράση του ιού αντίστοιχα, 2) 
ένα που φέρει το γονίδιο env για την πρωτείνη του φακέλου του ιού και 3) το 
πλασμίδιο που φέρει το επιθυμητό γονίδιο ενσωμάτωσης στον ιό (στη δική 
μας περίπτωση το sh-PML). Ο ιός που προκύπτει μετά το παραπάνω 
transfection, εξέρχεται στο θρεπτικό των κυττάρων, το οποίο μπορούμε να 
συλλέξουμε κι έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα ιικό stock. Τα 293Τ είναι 
επιθηλιακά κύτταρα που προέρχονται από τον εμβρυϊκό νεφρό και 
χαρακτηρίζονται από υψηλή διαμολυσματικότητα (transfectibility).  

Ημέρα 2: σε όλα τα υπόλοιπα πηγάδια της plate πραγματοποιείται 
διαμόλυνση με τις πλασμιδιακές κατασκευές: pSPORT6- CMV-PML (2μg), 
GFP (2μg) και pLKO-shPML mouse (6μg). Στα 2 πηγάδια που είχαμε μολύνει 
την προηγούμενη ημέρα με ιό, τώρα προσθέτουμε pSPORT6-CMV-PML (2μg).  

Ημέρα 3: Ξεπλένουμε τα κύτταρα από το ίζημα και αλλάζουμε θρεπτικό.  

Τα κύτταρα συλλέγονται εν τέλει και εκτελούμε απομόνωση RNA για RT-PCR 
με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό του mRNA PML. Σκοπός του 
πειράματος αυτού είναι να ελέγξουμε τη λειτουργικότητα του sh-PML (πόσο 
καλή σίγηση δηλαδή μπορεί να προκαλέσει), αλλά και να δούμε πότε είναι 
αποτελεσματικότερη η σίγηση, στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε ιό (lenti-
shPML) ή στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε σκέτο DNA (sh-PML); Τα 
αποτελέσματα είναι τα εξής (διαγράμματα 4 και 5):  
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Διάγραμμα 5: Ποσοτικοποίηση του mRNA PML σε pg μετά από RT-PCR στα 
παραπάνω δείγματα. Η κανονικοποίηση έγινε με βάση τις τιμές του Gapdh. Ο 
ιός lenti-shPML φαίνεται να προκαλεί ισχυρή καταστολή των επιπέδων mRNA 
PML.   

 

  

  

 

 

   

 

 

Παρατηρούμε ότι στο δείγμα HeLa control, τα επίπεδα του mRNA της 
PML που ανιχνεύονται, είναι ελάχιστα. Αυτό είναι λογικό καθώς οι primers 
που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση πολυμεράσης, είναι εξειδικευμένοι 
για την νουκλεοτιδική αλληλουχία PML του ποντικού κι όχι του ανθρώπου. 
Έτσι, το ενδογενές PML στα κύτταρα HeLa (ανθρώπινης προέλευσης) δεν 
μπορεί να ανιχνευθεί. Η προσθήκη του πλασμιδίου pSPORT6-CMV-PML 
mouse αυξάνει τα επίπεδα του PML mRNA (εκφράζεται επιτυχώς στο 
κύτταρο). Τα επίπεδα αυτά μειώνονται μετά την προσθήκη του pLKO-shPML 
που προκαλεί σίγηση (δείγμα pSPORT-PML+shPML). Τέλος, ο ιός lenti-
shPML (διάγραμμα 5) φαίνεται να προκαλεί ισχυρότερη καταστολή του PML: 
τα επίπεδα του mRNA παραμένουν πολύ χαμηλά ακόμα και μετά την 
προσθήκη του πλασμιδίου pSPORT6-CMV-PML που εκφράζει PML, σε 
σύγκριση με το θετικό control (δείγμα pSPORT6-CMV-PML + lenti-GFP). Το 
αποτέλεσμα του πειράματος αυτού είναι το πρώτο στοιχείο που μας οδηγεί 
στο να χρησιμοποιήσουμε από εδώ και στο εξής τον ιό Lenti-shPML για την 
αποτελεσματική σίγηση του γονιδίου της PML. Το δεύτερο στοιχείο που 
οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα είναι το αποτέλεσμα του πειράματος που 
ακολουθεί.  

 

        3.4 Επιμόλυνση στα κύτταρα CGR8 (infection) 

Στα κύτταρα CGR8 (6-well plate) πραγματοποιούμε το εξής infection:     

                                                       50μl, 100μl, 150μl αντίστοιχα lenti-GFP                          

                                                       50μl, 100μl, 150μl αντίστοιχα lenti-shPML 
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Διάγραμμα 6: Ποσοτικοποίηση του mRNA PML σε pg μετά από RT-
PCR στα παραπάνω δείγματα (Lenti-GFP/Control και Lenti-shPML 
στα CGR8). Η κανονικοποίηση έγινε με βάση τις τιμές του Hprt. Ο 
ιός καταστέλλει με επιτυχία την έκφραση του PML στα CGR8. 

Μετά από 3 ημέρες συλλέγουμε τα κύτταρα και απομονώνουμε RNA για RT-
PCR. Στόχος του πειράματος αυτού, είναι να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα 
του ιού Lenti-shPML στη σίγηση του PML στη σειρά CGR8 εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων. Μετά τη real-time PCR, τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

   

 

 

 

 

   

 

Η προσθήκη του ιού Lenti-shPML καταστέλλει την έκφραση του PML στα 
CGR8 σε αντίθεση με τον ιό Lenti-GFP (δείγμα control). Άρα, με βάση τα 
στοιχεία αυτά, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τον ιό Lenti-shPML 
για να δημιουργήσουμε κλώνους κυττάρων CGR8, οι οποίοι θα εκφράζουν 
σταθερά το sh-PML και θα παρουσιάζουν καταστολή του γονιδίου της PML 
πρωτείνης.  

 

      3.5 Επιμόλυνση κυττάρων CGR8 κι επιλογή με στόχο τη 
δημιουργία κλώνων 

Έχοντας πλέον ελέγξει την αποτελεσματικότητα του ιού lenti-shPML 
στη σίγηση του PML, προχωρούμε στο να δημιουργήσουμε κλώνους 
κυττάρων CGR8 που θα εκφράζουν σταθερά το sh-PML. Για να το επιτύχουμε 
αυτό, εκτελούμε την εξής επιμόλυνση (infection) των κυττάρων μας σε μια 6-
well plate: 1) προσθήκη 200μl lenti-GFP ιού σε δύο πηγάδια 

                    2) προσθήκη 200μl lenti-shPML ιού σε άλλα δυο πηγάδια 

                    3) προσθήκη 2μl πολυβρένιο σε κάθε ένα από τα παραπάνω 
πηγάδια (το πολυβρένιο διευκολύνει την επιμόλυνση των κυττάρων) 

                    4) αφήνουμε ένα πηγάδι με σκέτα CGR8 (δεν έχουν υποστεί καμία 
τροποποίηση) για να χρησιμοποιηθούν ως control 



Εικόνα 13: Φωτογραφία από gel 
αγαρόζης 2% όπου φαίνονται οι θετικοί 
κλώνοι μετά από συμβατική PCR. 
Απεικονίζονται οι κλώνοι 4, 23, 30, 42 
και 45.  

Για την επιλογή των κλώνων εκείνων που θεωρητικά έχουν 
ενσωματώσει το επιθυμητό τμήμα (sh-PML), χρησιμοποιούμε την 
πουρομυκίνη (puromycin), ένα φάρμακο που μπλοκάρει τη φυσιολογική 
λειτουργία του ριβοσώματος και σκοτώνει όσα κύτταρα δεν φέρουν γονίδιο 
ανθεκτικότητας προς αυτό 32. Λόγω του ότι ο λεντι-ιικός φορέας μας, pLKO 
shPML, φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στην πουρομυκίνη (puror), όσα 
κύτταρα μολυνθούν επιτυχώς από τον ιό αυτό κι ενσωματώσουν τις 
επιθυμητές αλληλουχίες στο γονιδίωμά τους, θα χαρακτηρίζονται από 
ανθεκτικότητα στο εν λόγω φάρμακο. Προσθέτουμε λοιπόν, στο θρεπτικό των 
CGR8 κυττάρων πουρομυκίνη σε τελική συγκέντρωση 0,5 mg/ml. Όσα 
κύτταρα έχουν μολυνθεί επιτυχώς κι εκφράζουν το γονίδιο ανθεκτικότητας, 
επιβιώνουν. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα κύτταρα πεθαίνουν κι επιπλέουν στο 
θρεπτικό μέσο. Μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων αλλαγής θρεπτικού και 
απομάκρυνσης των αποθανόντων κυττάρων για περίπου 21/2 με τρεις 
εβδομάδες, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου στο πιάτο καλλιέργειας 
διακρίνονται μοναδιαίες αποικίες κυττάρων (κλώνοι). Συλλέγουμε αρκετές 
από αυτές τις αποικίες, τις περνούμε σε πιατάκι 48-πηγαδίων (48-well plate) 
και καλλιεργούμε εκ νέου παρουσία πουρομυκίνης μέχρι να μεγαλώσουν.  

Στη συνέχεια, σπάμε τα κύτταρα με θρυψίνη+EDTA και συλλέγουμε τα 
2/3 περίπου του υλικού, αφήνοντας πίσω το υπόλοιπο ώστε να μπορούμε να 
επεκτείνουμε την καλλιέργεια στην περίπτωση που ο κλώνος βρεθεί θετικός 
για το sh-PML. Το υλικό που απομονώνουμε, χρησιμοποιείται για εξαγωγή 
γενωμικού DNA ακολουθούμενη από συμβατική PCR. Με τον τρόπο αυτό, 
μπορούμε να ελέγξουμε ποιοί κλώνοι είναι θετικοί για το sh-PML, δηλαδή 
ποιοί έχουν ενσωματώσει την αλληλουχία αυτή στο γονιδίωμά τους. Μέσω 
της παραπάνω διαδικασίας, βρίσκουμε ένα σύνολο θετικών κλώνων που 
αντιστοιχούν στους εξής αριθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη 
διάκρισή τους: 4, 12, 20, 23, 28, 30, 42 και 45 (εικόνα 13).  
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Διάγραμμα 7: Ποσοτικοποίηση του mRNA PML σε pg μετά από RT-PCR στα 
παραπάνω δείγματα. Η κανονικοποίηση έγινε με βάση το Gapdh. Στους 
κλώνους 4, 42 και 45 παρατηρείται μείωση των επιπέδων του mRNA PML. 

Ωστόσο, με την παραπάνω μέθοδο (συμβατική PCR), ανιχνεύουμε την 
παρουσία ή απουσία του τμήματός μας (sh-PML) στο γονιδίωμα των 
κυττάρων CGR8 και όχι την έκφραση αυτού. Για να μελετήσουμε την 
έκφραση και τη λειτουργικότητα του sh-PML, πραγματοποιούμε μέτρηση των 
επιπέδων του PML mRNA μέσω της PCR πραγματικού χρόνου (real time- 
PCR). Συγκεκριμένα, ελέγχουμε πρώτα τους κλώνους 4, 42 και 45. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα 7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι οι κλώνοι 4, 42 και 45, οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο το sh-
PML, το εκφράζουν επιτυχώς, καθώς εντοπίζεται πτώση στα επίπεδα του 
mRNA της PML. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την επιτυχία της 
καταστολής της PML. Πιθανώς οι κλώνοι αυτοί μπορούν να διατηρηθούν για 
τη μετέπειτα δημιουργία των εμβρυοειδών σωματίων (embryoid bodies).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Συζήτηση- Συμπεράσματα  

Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το ρόλο της 
πρωτεΐνης PML στην πλειοδυναμία και διαφοροποίηση των εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων ποντικού. Δεδομένου ότι η PML συντελεί στην επαγωγή 
του γονιδίου του Oct4 20, αναμένουμε ότι η απώλειά της θα οδηγήσει σε 
μειωμένα επίπεδα του παράγοντα αυτού (στοιχείο που παρατήρησαν και οι 
Chuang Y.S., Huang W.H. et al.,2011 στα κύτταρα p19) κι άρα σε μειωμένη 
πλειοδυναμία του κυττάρου. Το γεγονός ότι η PML αποτελεί θετικό ρυθμιστή 
πολλών άλλων γονιδίων πλειοδυναμίας όπως π.χ. του nanog και του sox2 20, 
ενισχύει ακόμη περισσότερο την πεποίθησή μας αυτή σχετικά με το ρόλο της 
στα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. Οι κλώνοι που δημιουργήσαμε στα 
πειράματά μας και εκφράζουν σταθερά το sh-PML, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για απομόνωση RNA και μελέτη των επιπέδων διαφόρων 
δεικτών πλειοδυναμίας όπως π.χ. του Nanog, του Sox2 και φυσικά του Oct4 
μέσω PCR πραγματικού χρόνου. Ακόμη, μπορεί να γίνει και μελέτη των 
πρωτεϊνικών επιπέδων των παραγόντων αυτών μέσω Western blot. Στην 
έρευνα των Chuang Y.S. et al. (2011), κύτταρα p19 στα οποία είχε γίνει σίγηση 
του PML μέσω siRNA, εξέφραζαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα του Oct4 (μείωση 
κατά 70% όσον αφορά το mRNA, μείωση κατά 90% όσον αφορά την 
πρωτεΐνη).  Τέλος, αν αφεθούν τα κύτταρα των κλώνων μας να 
διαφοροποιηθούν και να σχηματίσουν εμβρυοειδή σωμάτια (embryoid 
bodies), μπορούν να μας δώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ρόλο της 
PML στη διαδικασία της διαφοροποίησης. Σε αυτό το στάδιο θα είναι 
χρήσιμη η μελέτη των επιπέδων δεικτών διαφοροποίησης όπως του Sox1, 
Sox17 κ.α.         

Σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει βρεθεί ότι τα PML NBs 
συμμετέχουν στην απενεργοποίηση του γονιδίου του παράγοντα Oct4, 
παρουσία ρετινοϊκού οξέος (RA), καθώς αλληλεπιδρούν με τον μεταγραφικό 
παράγοντα TR2 και τον σουμοϋλιώνουν 28. Έτσι, οι Gupta P. et al. (2008) 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στα κύτταρα p19 (τα οποία χρησιμοποιούσαν 
στα πειράματά τους), ο παράγοντας TR2 δρα είτε ενεργοποιητικά στον 
υποκινητή του οct4 γονιδίου απουσία RA, είτε κατασταλτικά μετά από 
φωσφορυλίωση και σουμοϋλίωση στα PML NBs παρουσία RA. Έχει δηλαδή 
διττό ρόλο 20,28. Φαίνεται λοιπόν, ότι η PML συντελεί στην επαγωγή του oct4, 
αλλά παράλληλα τα PML NBs συντελούν στη σίγηση του γονιδίου αυτού 
παρουσία RA. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που αυξάνει το ενδιαφέρον που 
θα είχε μια μελέτη στην οποία εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα π.χ. CGR8 που 
έχουν κατεσταλμένη την PML (μέσω sh-PML), θα αναπτύσσονταν παρουσία 
RA. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρωτεΐνη PML γενικότερα, 



δεν απαιτείται για τη βιωσιμότητα, καθώς knock-out ποντίκια για το γονίδιό 
της συνεχίζουν να επιβιώνουν και παράλληλα εμφανίζουν σχεδόν 
φυσιολογικά αναπτυξιακά στάδια 1,16. Κάποιες άλλες πρωτεΐνες του κυττάρου 
ίσως αναπληρώνουν εν μέρει τη λειτουργία της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
το γεγονός πως η PML δεν είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα φαίνεται 
επίσης κι από το ότι δεν χαρακτηρίζεται από εξελικτική συντήρηση 1. Γι’ αυτό 
και ίσως είναι καλύτερη η μελέτη της λειτουργικότητάς της σε κυτταρικό και 
μοριακό επίπεδο παρά σε οργανισμικό. Τέλος, η υπερέκφραση της PML σε 
κύτταρα p19 αγρίου τύπου δεν φαίνεται να έχει καμία επίδραση στην 
έκφραση του παράγοντα Oct4, πιθανώς λόγω κάποιων άλλων ενδογενών 
συστατικών που περιορίζουν την υπερ-ενεργοποίηση του παράγοντα αυτού 
20.  

Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες και 
προσεγγίσεις για την κατανόηση της λειτουργίας της PML και των PML NBs 
στα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, καθώς και της ακριβούς σχέσης της 
πρωτεΐνης αυτής με την πλειοδυναμία και τη διαφοροποίηση. Επιπλέον, ίσως 
χρειαστεί να γίνει σαφέστερος κι ο διαχωρισμός των λειτουργιών των PML 
NBs από τις λειτουργίες της μεμονωμένης πρωτεΐνης PML, γεγονός που 
επισημαίνεται κι από τους Lallemand- Breitenbach V. και Hugues de The’ 
(2010). Τέλος, το ερώτημα που αφορά το ρόλο των διαφορετικών PML 
ισομορφών, παραμένει ακόμη αναπάντητο, ζητώντας την ερευνητική 
προσοχή. Ιδίως στον άνθρωπο που υπάρχουν περισσότερες από 9 ισομορφές 
της PML 8, θα ήταν ίσως χρήσιμη μια μελέτη που θα επικεντρωνόταν στη 
λειτουργικότητα καθεμιάς από αυτές. Μια τέτοια μελέτη θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δοκιμασίες απενεργοποίησης ή και υπερέκφρασης 
συγκεκριμένων κάθε φορά PML ισομορφών σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές. 
Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και στο ποντίκι, όπου έχουμε 2 
διαφορετικές ισομορφές 9,15. Έτσι, η σχέση τους με την πλειοδυναμία, τη 
διαφοροποίηση κι άλλες λειτουργίες του κυττάρου, παραμένει ακόμα να 
διευκρινιστεί.  

 

 

 

 

 

 



5. Βιβλιογραφία         

 

1. Borden K. (2002), Pondering the Promyelocytic Leukemia Protein (PML) 
puzzle: possible functions for PML nuclear bodies. Mol. Cell Biol. 22 (15): 
5259- 5269 

2. Condemine W., et al. (2006), Characterization of endogenous human 
Promyelocytic Leukemia isoforms. Cancer Res 66 (12): 6192-6198 

3. Fu S., Consoli U., Hanania E. G. et al. (1995), PML/RARa, a fusion protein 
in acute promyelocytic leukemia, prevents growth factor withdrawal- 
induced apoptosis in TF-1 cells. Clin. Cancer Res. 1: 583-590 

4. Ηλιόπουλος Γ. (1999), Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του αίματος και 
των αιμοποιητικών οργάνων. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 
έκδοση 3η , Ηράκλειο Κρήτης 

5. Fogal V., et al. (2000), Regulation of p53 activity in nuclear bodies by a 
specific PML isoform. EMBO J. (England) 19 (22): 6185-6195 

6. Bernardi R., Pandolfi P. P. (2003), Role of PML and the PML- nuclear body 
in the control of programmed cell death. Oncogene 22: 9048- 9057 

7. Bernardi R., Pandolfi P. P. (2007), Structure, dynamics and functions of 
Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies. Nature 8: 1006- 1016 

8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5371 
9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/18854 
10. Zhu H., Wu L., Maki C. (2003), Mdm2 and PML antagonize each other 

through their direct interaction with p53. J. Biol. Chem. 278 (49): 49286-
49292 

11. Reymond A., Meroni G. et al. (2001), The tripartite motif family identifies 
cell compartments.  EMBO J. 20 (9): 2140-2151 

12. Wu W., Vallian S., Seto E., Yang W., Edmondson D., et al. (2001), The 
growth suppressor PML represses transcription by functionally and 
physically interacting with histone- deacetylases (HDACs). Mol. Cell Biol. 
21 (7): 2259- 2268 

13. Bernardi R., et al. (2004), PML regulates p53 stability by sequestering 
Mdm2 to the nucleolus. Nat. Cell Biol. 6 (7): 665-672 

14. Alcalay M., Tomassoni L., Colombo E., Stoldt S., Grignani F., et al. (1998), 
The Promyelocytic Leukemia gene product (PML) forms stable complexes 
with the Retinoblastoma Protein. Mol. Cell Biol. 18 (2): 1084- 1093 

15. Ebrahimian M., Mojtahedzadeh M., Bazett- Jones D., Dehghani H. (2010), 
Transcript isoforms of Promyelocytic Leukemia in mouse male and 
female gametes. CTO DOI: 10.1159/000319466  



16. Lallemand- Breitenbach V. and Hugues de The’ (2010), PML nuclear 
bodies. Cold Spring Harb Perspect Biol 2: a00061 

17. Allis C. D., Jenuwein T., Reinberg D., Caparros M-L. (2007), 
“Epigenetics”, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York 

18. Lewin B. (2004), “GENES VIII”, Pearson Prentice Hall 
19. Guo A., Salomoni P., Luo J., Shih A., Zhong S., Gu W., Pandolfi P. P. 

(2000), The function of PML in p53- dependent apoptosis. Nat. Cell Biol. 2 
(10): 730- 736 

20. Chuang Y. S., Huang W. H., Park S. W., Persaud S., Hung C. H., Ho P., 
Wei L. (2011), Promyelocytic Leukemia Protein in Retinoic Acid- induced 
chromatin remodeling of Oct4 gene promoter. Stem Cells 29: 660-669 

21. Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. (2002), “Molecular Biology of the 
Cell”, 4th ed. Garland Science, Taylor and Francis Group, New York. 

22. Slack J. M. W. (2006), “Essential Developmental Biology”, 2nd ed., 
Blackwell Science Ltd 

23. Goldsby R., Kindt T., Osborne B., Kuby J. (2007), “Immunology” 5th ed., 
W.H. Freeman and Company, New York 

24. Hay D., Sutherland L., Clark J., Burdon T. (2004), Oct-4 Knockdown 
Induces Similar Patterns of Endoderm and Trophoblast Differentiation 
Markers in Human and Mouse Embryonic Stem Cells. Stem Cells 22: 225- 
235 

25. Surani M. A., Hayashi K., Hajkova P. (2007), Genetic and Epigenetic 
Regulators of Pluripotency. Cell 128: 747- 762 

26. Humphrey R. K. et al. (2004), Maintenance of pluripotency in human 
ESCs is STAT3 independent. Stem Cells 22: 522- 530 

27. Pan G. J., Chang Z. Y., et al. (2002), Stem cell pluripotency and 
transcription factor Oct4. Cell Research 12 (5-6): 321- 329 

28. Gupta P., et al. (2008), Retinoic acid- stimulated sequential 
phosphorylation, PML recruitment and sumoylation of nuclear receptor 
TR2 to suppress Oct4 expression. PNAS 105 (32): 11424- 11429 

29. McBurney M. W. (1993), P19 embryonal carcinoma cells. J. Dev. Biol. 37: 
135- 140  

30. http://www.lgcstandards-atcc.org/LGCAdvancedCatalogueSearch/ 
tabid/ 961/ Default.aspx?CollectionID=106 

31. Dalby B., et al. (2004), Advanced transfection with Lipofectamine 2000 
reagent: primary neurons, siRNA and high- throughput applications. 
Methods 33: 95- 103   

32. Blobel G., Sabatini D. (1971), Dissociation of mammalian polyribosomes 
into subunits by puromycin. PNAS 68 (2): 390- 394 

   


