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Εισαγωγή 



 2



 3

Α. Γονιδιακή έκφραση και µεταβολισµός του mRNA. 
 
Α.1. Ροή της γενετικής πληροφορίας. 

Η έκφραση των γονιδίων στους διάφορους οργανισµούς είναι µια διαδικασία 

πολυπαραγοντική, η οποία περιλαµβάνει διακριτά στάδια. Η άποψη που έχουµε για την 

γονιδιακή έκφραση αποτελεί το κεντρικό δόγµα της βιολογίας, ότι δηλαδή η γενετική 

πληροφορία που βρίσκεται στον πυρήνα µετατρέπεται σε ενδιάµεση πληροφορία, η οποία 

µεταφέρεται και αποκωδικοποιείται στο κυτταρόπλασµα µε αποτέλεσµα την παραγωγή 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων και τελικά πρωτεϊνών που αφενός συνιστούν την οντότητα 

«κύτταρο», αφετέρου επιτελούν τις κυτταρικές λειτουργίες. 

 

Ειδικά για την γονιδιακή έκφραση σε ευκαρυωτικούς οργανισµούς, η 

αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας χωρίζεται στα εξής τέσσερα στάδια: 

1. το στάδιο της µεταγραφής, µε υπόστρωµα τις κωδικοποιούσες περιοχές του DNA 

για την παραγωγή του πρώιµου µετάγραφου, 

2. το στάδιο της επεξεργασίας ή µετα-µεταγραφικό στάδιο, κατά το οποίο το πρώιµο 

µετάγραφο µετατρέπεται σε λειτουργικό µήνυµα (messenger RNA, mRNA), 

3. το στάδιο της µετάφρασης, µε υπόστρωµα το µόριο mRNA για την παραγωγή των 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων, 

4. το στάδιο επεξεργασίας του πρωτεϊνικού προϊόντος ή µετα-µεταφραστικό στάδιο, 

κατά το οποίο η πρωτεΐνη τροποποιείται (µε κατάτµηση (cleavage), γλυκοζυλίωση, 

φωσφορυλίωση, ή άλλες διαδικασίες) και µεταφέρεται στο κατάλληλο για τη 

λειτουργία της σηµείο, είτε µέσα είτε έξω από το κύτταρο. 

 

Η έρευνα για την γονιδιακή έκφραση αφορά την διερεύνηση, περιγραφή και 

κατανόηση διαδικασιών και ρυθµιστικών µηχανισµών που διέπουν καθένα από τα στάδια 

έκφρασης της γενετικής πληροφορίας. Με την πρόοδο της µοριακής βιολογίας η γνώση 

µας σχετικά µε την γονιδιακή έκφραση αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι µηχανισµοί που 

ρυθµίζουν την γονιδιακή έκφραση όλο και αποσαφηνίζονται. Η πιο σηµαντική 

διαφοροποίηση στην αντίληψή µας για τη γονιδιακή ρύθµιση ίσως να συνίσταται στη 

συνειδητοποίηση ότι τα διάφορα στάδια ρύθµισης δεν αποτελούν διακριτές διαδικασίες, 

αλλά είναι στενά συνδεδεµένα έτσι που το καθένα να επηρεάζει άµεσα το άλλο (Minvielle-

Sebastia and Keller 1999, Bentley 1999, Lewis and Tollervey 2000). Μάλιστα έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι µόνο όταν καταλάβουµε το πώς τα διάφορα στάδια 

αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυσχετίζονται, να µπορέσουµε να κατανοήσουµε πλήρως 

το πώς ρυθµίζεται η γονιδιακή έκφραση (Proudfoot 2000). 
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Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η περιοχή 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης 

σε σχέση µε το ρόλο της στο µεταβολισµό του mRNA. Με βάση τα παραπάνω, ο 

µεταβολισµός του mRNA συνδέεται στενά µε την διαδικασία της σύνθεσής του 

(µεταγραφή και µετα-µεταγραφικές διαδικασίες), αφορά όµως και την µεταφορά του από 

τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα, και τους µηχανισµούς εκείνους που έχουν να κάνουν µε 

την σταθεροποίηση του µορίου και την αποδόµησή του. Στη συνέχεια θα αναφερθούν 

αναλυτικότερα ορισµένα θέµατα που αφορούν τη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης σε 

σχέση µε το µεταβολισµό του RNA. 

 

Α.2. Μεταγραφή και µετα-µεταγραφικές διαδικασίες ρύθµισης της γονιδιακής 
έκφρασης. 

Η µεταγραφή εκείνων των ευκαρυωτικών γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

γίνεται µε την RNA πολυµεράση ΙΙ (RNA pol II). Η µεταγραφή συµβαίνει σε τρία στάδια,  

την έναρξη της µεταγραφής (initiation), την επιµήκυνση (elongation) και τον τερµατισµό 

(termination), και σε κάθε στάδιο η RNA pol II είναι συνδεδεµένη αφενός µε το υπόστρωµα 

DNA, αφετέρου µε πρωτεϊνικούς παράγοντες που ελέγχουν την µεταγραφή (εικόνα 1). Η 

συνεργασία της RNA pol II µε τους διάφορους παράγοντες γίνεται µέσω της συγκρότησης 

λειτουργικών πρωτεϊνικών συµπλόκων (π.χ. σύµπλεγµα έναρξης, σύµπλεγµα 

επιµήκυνσης) στο καρβοξυτελικό άκρο (carboxyterminal domain, CTD) της µεγάλης 

υποµονάδας της RNA pol II. Κατά τη διάρκεια της µεταγραφής το CTD άκρο υφίσταται 

φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίωση˙ η φωσφορυλίωση προκαλεί µεταβολή στο ιονικό 

φορτίο του µορίου, και η µεταβολή αυτή αποτελεί το µοριακό σήµα για την προσέλκυση 

και συγκρότηση των διαφόρων συµπλεγµάτων. 

Από µελέτες σε γονίδια heat-shock δείχθηκε ότι η φωσφορυλίωση του CTD άκρου 

σηµατοδοτεί τη µετάβαση της µεταγραφής από την έναρξη στην επιµήκυνση, πιθανά µέσω 

της απελευθέρωσης ενός σηµαντικού τµήµατος του συµπλέγµατος έναρξης (O’Brien et al 

1994). Η απελευθέρωση του συµπλέγµατος έναρξης από το CTD άκρο κατά την 

επιµήκυνση, δηµιουργεί ένα «κενό» στην περιοχή αυτή, το οποίο στη συνέχεια 

καταλαµβάνεται από παράγοντες µετα-µεταγραφικής ρύθµισης (εικόνα 2). Η άµεση 

γειτνίαση των παραγόντων µετα-µεταγραφικής ρύθµισης µε το σύµπλεγµα επιµήκυνσης 

εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία του πρώιµου µετάγραφου συµβαίνει σχεδόν ταυτόχρονα µε 

τη σύνθεσή του, δηλαδή η επεξεργασία του πρώιµου mRNA σε ώριµο µήνυµα ξεκινά πριν 

ακόµα ολοκληρωθεί η µεταγραφή του (Neugebauer and Roth 1997). Η µετατροπή του 

πρώιµου µετάγραφου σε ώριµο µήνυµα mRNA περιλαµβάνει την τροποποίηση του 5’ 

άκρου του µε την προσθήκη της καλύπτρας (capping), την αποκοπή των ιντρονίων 

(µάτισµα, splicing), και την ωρίµανση του 3’ άκρου τους. Οι πρωτεϊνικοί παράγοντες που 

συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτές συνδέονται µε την µεγάλη υποµονάδα της RNA pol II 
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δηµιουργώντας το «µεταγραφικό σωµάτιο» ή transcriptosome (Corden and Patturajan 

1997, Gall et al 1999). 

 

 
Εικόνα 1. Τα στάδια της µεταγραφής µέσω RNA pol II (έναρξη, επιµήκυνση και τερµατισµός), και ο 
µεταβολισµός του mRNA σε καθένα από αυτά. 
 
 

Για την έναρξη της µεταγραφής 

απαιτείται η συγκρότηση µετα-

γραφικών παραγόντων (TFs, µε 

κόκκινο) σε αλληλουχίες µε δράση 

ενισχυτή, για την προσέλκυση της 

RNA pol II (µε µπλε). Η RNA pol II 

σχηµατίζει το σύµπλοκο έναρξης 

της µεταγραφής µαζί µε γενικούς 

µεταγραφικούς παράγοντες 

(GTFs, µε πράσινο), καθώς και 

τον cleavage polyadenylation 

stimulatory factor (CPSF, µε 

πορτοκαλί). Στο στάδιο της 

επιµήκυνσης παρατηρείται φωσ-

φορυλίωση του καρβοξυτελικού 

άκρου της πολυµεράσης (CTD, µε 

µωβ), αντικατάσταση των γενικών 

µεταγραφικών παραγόντων από 

παράγοντες επιµήκυνσης 

(elongator, µε πράσινο), και 

προσέλκυση των ενζύµων για την 

προσθήκη της καλύπτρας 

(γουανυλ-τρανσφεράση GT, και 

µεθυλ-τρανσφεράση MT, µε 

πορτοκαλί). Στο στάδιο αυτό 

προσελκύονται και οι παράγοντες 

για τη συγκρότηση του 

spliceosome SR-like CTD-

associated factors (SCAFs, µε πορτοκαλί). Τέλος, για την αποκοπή και την πολυαδενυλίωση του µετάγραφου 

συµµετέχουν οι παράγοντες CstF (CTD-associated cleavage-stimulation factor, µε πορτοκαλί) και CPSF, 

καθώς και άλλοι παράγοντες αποκοπής και πολυαδενυλίωσης. Η αποκοπή του µετάγραφου από το σύµπλοκο 

της µεταγραφής ενισχύεται από το µάτισµα του τελευταίου ιντρονίου. Τέλος, ο τερµατισµός της µεταγραφής εν 

µέρει επιτυγχάνεται µε την αποδόµηση του υπολειµµατικού µηνύµατος (Proudfoot 2004). 
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Εικόνα 2. Το καρβοξυτελικό άκρο (CTD) της RNA pol II κατά τη µεταγραφή. 

 
Στο σχήµα παριστάνεται το καρβοξυτελικό άκρο, και πώς µπορεί να δρα ως θέση πρόσδεσης των 

παραγόντων που συµµετέχουν στις µετα-µεταγραφικές διαδικασίες (Steinmetz 1997) . 

 
 
Α.2.1. Προσθήκη της καλύπτρας (capping). 

Μετά την έναρξη της µεταγραφής των γονιδίων, το πρώτο µετα-µεταγραφικό 

γεγονός που συµβαίνει είναι η προσθήκη της καλύπτρας στο πρώιµο µετάγραφο. Το 

γεγονός αυτό συνίσταται στην προσθήκη µιας 7µεθυλογουανοσίνης στο 5’ τριφωσφορικό 

άκρο του µετάγραφου, και σ’ αυτό συµµετέχουν τρία ένζυµα, µια φωσφατάση, µια γουανυλ-

τρανσφεράση, και µια µεθυλάση (Shuman 1995). Τα δύο τελευταία ένζυµα επιτελούν αυτό 

το µετα-µεταγραφικό γεγονός συνδεόµενα µε το φωσφορυλιωµένο καρβοξυτελικό τµήµα 

(carboxyterminal domain, CTD) της RNA πολυµεράσης ΙΙ, όταν το µέγεθος του πρώιµου 

µετάγραφου είναι ~30 νουκλεοτίδια ή και λιγότερο (Cho et al 1997, McCracken et al 1997, 

Ho and Shuman 1999). H προσθήκη της καλύπτρας σηµατοδοτεί την µετάβαση από την 

έναρξη της µεταγραφής (initiation) στην επιµήκυνση (elongation). 

 
A.2.2. Μάτισµα (splicing). 

Το δεύτερο µετα-µεταγραφικό γεγονός που υφίσταται το πρωτογενές µετάγραφο 

είναι η αποµάκρυνση των ιντρονικών αλληλουχιών, ή µάτισµα. Η πολυπλοκότητα του 

µατίσµατος αυξάνει σηµαντικά από το ζυµοµύκητα (budding yeast) στα θηλαστικά. Στο 

ζυµοµύκητα, λίγα µόνο γονίδια έχουν ιντρόνια, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 

αποτελούν ένα µικρό ιντρόνιο στο εγγύς (5’) άκρο του µετάγραφου, και είναι ακόµα 

άγνωστο αν σε αυτές τις περιπτώσεις το µάτισµα συµβαίνει ταυτόχρονα µε την µεταγραφή 
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ή όχι. Αντίθετα, τα περισσότερα γονίδια στα θηλαστικά περιέχουν ιντρόνια, και µάλιστα 

>90% κάθε γονιδίου αποτελείται από µη µεταφραζόµενες ιντρονικές αλληλουχίες. 

Το µάτισµα αφορά την συγκρότηση των «σωµατίων µατίσµατος» ή spliceosomes, 

στα όρια εξονίων-ιντρονίων χάρη σε φυλογενετικά συντηρηµένες cis-αλληλουχίες. Τα 

spliceosomes απαρτίζονται από τα µικρά πυρηνικά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σύµπλοκα 

(snRNPs) U1, U2, U4/6 και U5, και άλλες ειδικές πρωτεΐνες, όπως οι ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες του µατίσµατος (splicing regulatory proteins, SRs). Η πιο «προφανής» 

απόδειξη ότι το µάτισµα συµβαίνει ταυτόχρονα µε την µεταγραφή προέρχεται από την 

παρατήρηση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο χρωµοσωµικών δοµών σε έµβρυα δροσόφιλας, 

οι οποίες υφίσταντο µεταγραφή. Στο πείραµα αυτό τα παρατηρούµενα πρώιµα µετάγραφα 

βρίσκονταν πολύ κοντά µε µερικώς αποκοµµένα ιντρόνια και µε τα spliceosomes (Beyer 

and Osheim 1988). Το µεγάλο µέγεθος του spliceosome αποκλείει την πλήρη σύνδεσή 

του µε το CTD άκρο της RΝΑ pol II, ωστόσο ορισµένες πρωτεΐνες που συµµετέχουν στο 

µάτισµα (όπως οι πρωτεΐνες SR) συνδέονται µε το CTD άκρο µέσω µιας ειδικής περιοχής, 

την CTD-binding domain (Yuryev et al 1996, Kim et al 1997, Corden and Patturajan 

1997). Οι πρωτεΐνες SRs γενικά περιέχουν µια ή δύο περιοχές που συνδέονται στο RNA 

(recognition motifs, RRMs), και µια περιοχή πλούσια σε αργινίνες και σερίνες (RS 

domain). Οι περιοχές RRMs χρησιµεύουν στο να κατευθύνουν την πρωτεΐνη SR σε ειδικές 

αλληλουχίες (όρια ιντρονίων-εξονίων) πάνω στο µήνυµα, και στη συνέχεια οι περιοχές RS 

προσελκύουν το spliceosome, και το καθηλώνουν µέσω αλληλεπιδράσεων RS-RS 

(Manley and Tacke 1996). 

 

Αν και µέχρι σήµερα δεν είναι πλήρως γνωστό ποιές ακριβώς από τις πρωτεΐνες 

που συµµετέχουν στο µάτισµα αλληλεπιδρούν µε το CTD άκρο της RNA pol II, ωστόσο 

διάφορες εργασίες ενισχύουν την υπόθεση ότι η αλληλεπίδραση του CTD άκρου µε 

παράγοντες µατίσµατος είναι απαραίτητη για αυτή καθ’ εαυτή τη διαδικασία (Hirose et al 

1999). Από πειράµατα στα οποία οι παράγοντες µατίσµατος είχαν σηµανθεί µε 

ανοσοφθορίζουσες ουσίες έχει αποδειχθεί ότι οι παράγοντες αυτοί είτε βρίσκονται 

αποθηκευµένοι σε ειδικές πυρηνικές δοµές (speckles), είτε βρίσκονται σε περιοχές όπου 

µεταγράφεται η χρωµατίνη (Misteli et al 1997). Η µετακίνηση των παραγόντων του 

µατίσµατος από τα speckles στις περιοχές της µεταγραφής προϋποθέτει την παρουσία 

του CTD άκρου της RNA pol II˙ µόρια πολυµεράσης στα οποία έχει αφαιρεθεί το 

καρβοξυτελικό άκρο δεν είναι ικανά να προσελκύσουν τους παράγοντες µατίσµατος 

(Misteli and Spector 1999). Το µοντέλο που προτείνεται είναι ότι οι αλληλεπιδράσεις των 

πρωτεϊνών SR µε το καρβοξυτελικό άκρο της πολυµεράσης λαµβάνουν χώρα νωρίς κατά 

την έναρξη της µεταγραφής, και προσελκύουν στη συνέχεια και άλλους παράγοντες 

µατίσµατος κοντά στο σύµπλοκο επιµήκυνσης. Η σύνδεση του µατίσµατος µε την 
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επιµήκυνση του πρώιµου µετάγραφου σηµαίνει ότι ενδεχοµένως η καθυστέρηση της 

µεταγραφής σε ορισµένα σηµεία του µηνύµατος να µπορεί να επηρεάσει το µάτισµα˙ 

όντως υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι η παρουσία στοιχείων 

µεταγραφικής παύσης (transcriptional pause elements) προκαλεί εναλλακτικό µάτισµα, 

πιθανώς επηρεάζοντας την συγκρότηση του spliceosome (Roberts et al 1998). 

 

Α.2.3. Ωρίµανση του 3’ άκρου του µηνύµατος. 

Το τελευταίο στάδιο στην µετα-µεταγραφική επεξεργασία του mRNA είναι η 

ωρίµανση του 3’ άκρου του, η οποία περιλαµβάνει την αποκοπή του µετάγραφου από το 

DNA και την πολυαδενυλίωσή του. Το πρώιµο µετάγραφο υφίσταται ενδονουκλεολυτική 

«αποµάκρυνση» (αποκοπή, cleavage) από το σηµείο µεταγραφής του, και στη συνέχεια 

το 3’ άκρο του «ελεύθερου» πλέον µορίου υφίσταται πολυαδενυλίωση, δηλαδή την 

προσθήκη µιας πολυ-(Α) ουράς µήκους 200-250 νουκλεοτιδίων αδενοσίνης. Η 

πολυαδενυλίωση εξαρτάται από το σήµα για την πολυαδενυλίωση, το οποίο είναι το 

συντηρηµένο εξανουκλεοτίδιο AAUAAA που απαντάται στα ευκαρυωτικά γονίδια 10-30 

περίπου βάσεις πριν την τελική θέση πολυαδενυλίωσης. Η ωρίµανση του 3’ άκρου του 

mRNA γίνεται χάρη σε ειδικές πρωτεΐνες που διεκπεραιώνουν τη διαδικασία αυτή.  

Το στάδιο της ωρίµανσης του 3’ άκρου του µηνύµατος, αν και είναι το τελευταίο 

στάδιο µετα-µεταγραφικής επεξεργασίας, ήταν το πρώτο που συνδέθηκε µε την 

διαδικασία της µεταγραφής εδώ και 20 χρόνια περίπου, από µελέτες γονιδίων α-σφαιρίνης 

που έφεραν µεταλλάξεις στο σήµα για την πολυαδενυλίωση. Οι µεταλλάξεις αυτές, όπως 

είναι αναµενόµενο, παρεµποδίζουν την πολυαδενυλίωση˙ ωστόσο παρατηρήθηκε ότι 

ταυτόχρονα αναστέλλουν και τον φυσιολογικό τερµατισµό της µεταγραφής από την 

πολυµεράση, µε αποτέλεσµα να παράγονται µετάγραφα µεγαλύτερα από το φυσιολογικό 

(Proudfoot 1989). Στη συνέχεια έγιναν περαιτέρω πειράµατα που απέδειξαν ότι η 

µεταγραφή συνδέεται µε την πολυαδενυλίωση, και προτάθηκαν δύο µοντέλα για να 

εξηγήσουν το γεγονός αυτό. Το πρώτο µοντέλο προβλέπει ότι η πολυµεράση χάνει 

κάποιον παράγοντα που είναι απαραίτητος για την επιµήκυνση όταν περάσει από το σήµα 

για την πολυαδενυλίωση, και τότε γίνεται επιρρεπής σε τυχαία αποµάκρυνση από το 

υπόστρωµα DNA (Logan et al 1987). Το δεύτερο µοντέλο προβλέπει ότι το mRNA 

αποκόπτεται από την πολυµεράση στο σήµα για την πολυαδενυλίωση, αλλά το άπω (3’) 

άκρο του RNA παραµένει ακόµα συνδεδεµένο µε το ένζυµο, και η µεταγραφή του 

συνεχίζεται. Επειδή το άπω (3’) τµήµα RNA στερείται καλύπτρας ή τριφωσφορικού άκρου 

είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στη δράση εξωνουκλεασών, και αρχίζει να αποδοµείται. Όταν οι 

µηχανισµοί αποδόµησης φτάσουν στην πολυµεράση, τότε επάγεται ο τερµατισµός 

(Whitelaw and Proudfoot 1986, Connelly and Manley 1988). Σήµερα θεωρείται ότι και τα 

δύο µοντέλα αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα. 
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Αντίστοιχα µε το τι συµβαίνει κατά την προσθήκη της καλύπτρας και το µάτισµα, το 

µόριο-κλειδί που συνδέει την ωρίµανση του 3’ άκρου του µηνύµατος µε την επιµήκυνση 

είναι το CTD άκρο της RNA pol II. Έχει αναφερθεί ότι ο πρωτεϊνικός παράγοντας CPSF 

που συµβάλλει στην αναγνώριση της συντηρηµένης αλληλουχίας AAUAAA στο σήµα για 

την πολυαδενυλίωση (CPSF, cleavage polyadenylation stimulatory factor) συνδέεται µε 

τον γενικό µεταγραφικό παράγοντα TFIID˙ µετά την έναρξη της µεταγραφής ο παράγοντας 

CPSF µεταφέρεται στην RNA pol II, και µετακινείται µαζί της κατά την επιµήκυνση 

(Dantonell et al 1997). Σε in vitro συνθήκες τόσο ο παράγοντας CPSF, όσο και ο 

παράγοντας CstF (CstF, cleavage-stimulation factor) αλληλεπιδρούν µε το CTD άκρο. 

Επίσης, σε in vitro συνθήκες το CTD άκρο έχει βρεθεί ότι επιδρά άµεσα στην 

ενεργοποίηση της αντίδρασης αποκοπής κατά το 3’ άκρο (Hirose and Manley 1998), ενώ 

σε κύτταρα διαµολυσµένα µε µεταλλαγµένα µόρια RNA pol II που στερούνται 

καρβοξυτελικού άκρου, η πολυαδενυλίωση των µετάγραφων αναστέλλεται (McCracken et 

al 1997). 

 

Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αποκοπή του 

µηνύµατος από το σηµείο µεταγραφής είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το µάτισµα του 

µετάγραφου. Πειράµατα in situ υβριδοποίησης γονιδίων β-σφαιρίνης απέδειξαν ότι  το 

µάτισµα του τελευταίου ιντρονίου είναι προαπαιτούµενο για την περαιτέρω επεξεργασία 

του 3’ άκρου του µηνύµατος. Μεταλλάξεις στο τελευταίο ιντρόνιο του γονιδίου β-σφαιρίνης 

που παρεµποδίζουν την αποκοπή του ιντρονίου από το πρώιµο µετάγραφο, προκαλούν 

παράλληλα και κατακράτηση του RNA στο σηµείο µεταγραφής (Custodio et al 1999). 

Μάλιστα οι 60 τελευταίες βάσεις του δεύτερου (και τελευταίου) ιντρονίου του γονιδίου της 

β-σφαιρίνης είναι απαραίτητες για την επεξεργασία του 3’ άκρου του mRNA, ανεξάρτητα 

από το αν το µάτισµα των ιντρονίων συµβαίνει σωστά ή όχι (Antoniou et al 1998). 

Περαιτέρω πειράµατα έδειξαν ότι η περιοχή-δέκτης για το µάτισµα (splice-acceptor site) 

του τελικού ιντρονίου προάγει την πολυαδενυλίωση στο άπω τµήµα του µετάγραφου, και 

εποµένως ο καθορισµός του τελικού εξονίου φαίνεται να είναι το εναρκτήριο γεγονός για 

τον τερµατισµό της µεταγραφής (Dye and Proudfoot 1999). 

 

Από τα προηγούµενα πειράµατα αποδείχθηκε ότι το CTD άκρο της RNA pol II είναι 

αναντικατάστατο στοιχείο του µηχανισµού ωρίµανσης του 3’ άκρου του mRNA, και οι 

διαδικασίες ωρίµανσης είναι απαραίτητες για τον τερµατισµό της µεταγραφής. Ωστόσο η 

ακριβής διαδικασία µε την οποία συµβαίνει ο τερµατισµός της µεταγραφής, δεν έχει 

διαλευκανθεί πλήρως. Έχει δειχθεί ότι στον µύκητα ο τερµατισµός της µεταγραφής µετά το 

σήµα για την πολυαδενυλίωση εξαρτάται και από αυτή καθ’ εαυτή την αλληλουχία του 

σήµατος, αλλά και από τους πρωτεϊνικούς παράγοντες που συµµετέχουν στην αποκοπή 
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του µετάγραφου από το σηµείο µεταγραφής (Birse et al 1998). Σε ευκαρυωτικά κύτταρα 

(ωοκύτταρα Xenopus), η παρατήρηση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µινιχρωµοσωµάτων 

που υφίστανται ενεργό µεταγραφή, έδειξε ότι ο τερµατισµός προϋποθέτει την ύπαρξη 

σήµατος για την πολυαδενυλίωση (Osheim et al 1999). Η παρουσία ισχυρού σήµατος 

πολυαδενυλίωσης προκαλεί τον τερµατισµό της µεταγραφής, αλλά το µετάγραφο δεν 

αποκόπτεται από το σηµείο της µεταγραφής πριν τον τερµατισµό της, παρά µόνο όταν 

άπω του σήµατος πολυαδενυλίωσης βρίσκεται µια θέση «παύσης», ή pause site (Yonaha 

and Proudfoot 2000). Ειδικά στο γονίδιο της β-σφαιρίνης έχει αναφερθεί ότι για την 

αποκοπή του πρώιµου µετάγραφου µετά το σήµα πολυαδενυλίωσης, το RNA άπω του 

σήµατος πολυαδενυλίωσης παίζει το ρόλο ριβοενζύµου που καταλύει την αυτο-αποκοπή 

του από το σηµείο της µεταγραφής (co-transcriptional cleavage, CoTC), (Teixeira et al 

2004). Η δράση του CoTC είναι απαραίτητη για τον τερµατισµό της µεταγραφής στο 

γονίδιο της β-σφαιρίνης in vivo (Dye and Proudfoot 2001). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το παρόν µοντέλο που συνδέει τις διαδικασίες 

ωρίµανσης µε τη µεταγραφή προβλέπει ότι το πρώιµο µετάγραφο αποκόπτεται από το 

σηµείο της µεταγραφής του µόλις η πολυµεράση συναντήσει το σήµα για την 

πολυαδενυλίωση. Η πολυµεράση ωστόσο συνεχίζει την µεταγραφή υπολειµµατικού 

µηνύµατος, το οποίο όµως είναι ασταθές και αποδοµείται κατά τον χρόνο µεταγραφής του. 

Η αποδόµηση αυτή τελικά καθιστά ασταθές και το ίδιο το σύµπλοκο της πολυµεράσης, το 

οποίο αποδεσµεύεται από το DNA στο σηµείο τερµατισµού της µεταγραφής (Proudfoot 

2004). 

 

Η στενή σύνδεση της µεταγραφής µε τις διαδικασίες µετα-µεταγραφικής 

επεξεργασίας των mRNA συντελεί στην οικονοµία του κυττάρου. Ένα προφανές 

παράδειγµα είναι η περίπτωση όπου πρώιµα µετάγραφα (preRNA) µε µεταλλάξεις που 

παρεµποδίζουν είτε το σωστό µάτισµα είτε την ωρίµανση του 3’ άκρου τους – και τα οποία 

ως εκ τούτου είναι µη-λειτουργικά – αναστέλλουν την περαιτέρω µεταγραφή τους, 

κατακρατούνται στον πυρήνα, και τελικά αποσύρονται από την κυτταρική φυσιολογία πριν 

βγουν στο κυτταρόπλασµα. Αυτό γεννά το ερώτηµα εάν οι µηχανισµοί που αποσύρουν τα 

«προβληµατικά» µόρια mRNA βρίσκονται επίσης σε επαφή µε το σύµπλοκο της 

µεταγραφής (βλ. και §Α.4.4). 

 

Με τους µηχανισµούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω ολοκληρώνεται η σύνθεση 

ώριµου, λειτουργικού mRNA, το οποίο είναι έτοιµο να χρησιµεύσει στην 

αποκωδικοποίηση της πληροφορίας στο κυτταρόπλασµα. Πριν όµως το mRNA οδηγηθεί 

προς πρωτεϊνοσύνθεση, στο κύτταρο υπάρχουν και άλλοι µηχανισµοί που ελέγχουν τόσο 

την µεταφορά, όσο και τον ποιοτικό έλεγχο του προς µετάφραση µηνύµατος, και την 
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σταθερότητά του στο κυτταρόπλασµα. Αν και κλασσικά οι διαδικασίες αυτές θεωρούνται 

εξωπυρηνικές και άρα διακριτές από τα γεγονότα που συµβαίνουν στον πυρήνα, τα 

τελευταία χρόνια αυξάνουν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα γεγονότα µέσα και έξω 

από τον πυρήνα συνδέονται στενά, και αποτελούν ένα τεράστιο µηχανισµό «ποιοτικού 

ελέγχου» των mRNA που πρόκειται να µεταφραστούν. Η µεταφορά του mRNA στο 

κυτταρόπλασµα, και οι µηχανισµοί σταθεροποίησης και αποδόµησής του αφορούν τα 

υπόλοιπα στάδια του µεταβολισµού του mRNA. 

 
Α.3. Κυτταροπλασµατική µεταφορά mRNA. 

Η ανταλλαγή µακροµορίων µεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσµατος συµβαίνει 

κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, µέσω των πυρηνικών πόρων (nuclear pore complexes, 

NPCs). Κάθε NPC είναι µια µεγάλη δοµή που αποτελείται από περισσότερες από 100 

διαφορετικές πρωτεΐνες, οι οποίες διατάσσονται κατάλληλα στην πυρηνική µεµβράνη. 

Προκειµένου για µόρια mRNA που µεταγράφονται από την RNA pol II, υπάρχουν 

αρκετά δεδοµένα που φανερώνουν ότι οι διαδικασίες µετα-µεταγραφικής επεξεργασίας 

επηρεάζουν την κυτταροπλασµατική µεταφορά των µορίων αυτών σε σηµαντικό βαθµό. 

Όσον αφορά το µάτισµα, η παρουσία θέσεων µατίσµατος (splice sites) στο µετάγραφο 

συµβάλλει στην πυρηνική κατακράτησή του˙ η παρουσία καλύπτρας και 3’ άκρου επάγουν 

την ταχύτητα της εξαγωγιµότητας του mRNA (Izaurralde and Mattaj 1995, Nakielny et al 

1997). 

Η παρατήρηση ότι µόρια pre-mRNA που περιέχουν θέσεις µατίσµατος 

κατακρατούνται στον πυρήνα, και ότι η κατακράτηση αυτή αίρεται όταν παρεµποδίζεται ο 

σχηµατισµός του spliceosome (είτε µε µεταλλάξεις στις splice sites, είτε στις πρωτεΐνες 

που συµµετέχουν στο σχηµατισµό του), οδήγησε στην υπόθεση κατακράτησης στο 

spliceosome (Hamm and Mattaj 1990). Σύµφωνα µε αυτήν, οι πρωτεΐνες που 

συµµετέχουν στο µάτισµα µπορεί να λειτουργούν ως αρνητικοί ρυθµιστές στην 

εξαγωγιµότητα του mRNA, αλληλεπιδρώντας µε πυρηνικές δοµές και κατακρατώντας το 

mRNA στον πυρήνα, είτε το ίδιο το spliceosome µπορεί να παρεµποδίζει την πρόσβαση 

«µεταφορικών» πρωτεϊνών στο mRNA. Η παρουσία ιντρονίων στο µετάγραφο δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τη µεταφορά του (Legrain and Rosbash 1989), γεγονός 

αναµενόµενο ίσως αν σκεφτεί κανείς ότι στις περιπτώσεις εναλλακτικού µατίσµατος τα 

µετάγραφα µπορεί να περιέχουν και ιντρονικές αλληλουχίες. Από την άλλη µεριά, για 

ορισµένα mRNA η µεταφορά τους στο κυτταρόπλασµα εξαρτάται άµεσα από τη 

διαδικασία µατίσµατος – έχει δειχθεί ότι διαµολυσµένα β-σφαιρινικά γονίδια που δεν 

περιέχουν ιντρόνια, δεν εξέρχονται από τον πυρήνα (Collis et al 1990). 

Από τις υπόλοιπες µετα-µεταγραφικές διαδικασίες, τόσο η παρουσία καλύπτρας, 

όσο και η παρουσία πολυ(Α) ουράς στο µήνυµα φαίνεται να ενισχύουν την ταχύτητα 
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µεταφοράς του mRNA στο κυτταρόπλασµα, χωρίς όµως να είναι αυστηρώς 

προαπαιτούµενα. 

Οι πρωτεΐνες που διαµεσολαβούν την κυτταροπλασµατική µεταφορά των mRNA 

ανήκουν πιθανότατα στην οµάδα των «ετερογενών πυρηνικών πρωτεϊνών που 

συνδέονται µε RNA» (πρωτεΐνες hnRNPs, heterogeneous nuclear RNA-binding proteins), 

από τις οποίες άλλες µετακινούνται συνεχώς µεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσµατος, ενώ 

άλλες δεν βγαίνουν ποτέ από τον πυρήνα. Σε αρκετές πρωτεΐνες hnRNP έχουν ανιχνευτεί 

σήµατα «εξόδου» (nuclear export signal, NES) ή «κατακράτησης» (nuclear retention 

sequence, NRS) στον πυρήνα (Siomi and Dreyfuss 1995, Nakielny and Dreyfuss 1996). 

Τα πρωτογενή µετάγραφα από τη στιγµή της σύνθεσής τους είναι συνδεδεµένα µε 

πρωτεΐνες hnRNPs (Dreyfuss et al 1993), οι οποίες συµµετέχουν στις διαδικασίες 

επεξεργασίας του pre-mRNA σε ώριµο mRNA (Mayeda and Krainer 1992, Yang et al 

1994). H σύνδεση των µετάγραφων µε τις πρωτεΐνες hnRNPs πιθανά λειτουργεί ως 

ασφαλιστική δικλείδα, έτσι ώστε µόρια mRNA που δεν είναι πλήρως ώριµα να µην 

µεταφέρονται στο κυτταρόπλασµα. 

 

Α.4. Αποδόµηση του mRNA. 

Η αποδόµηση των mRNAs γίνεται στο κυτταρόπλασµα µε τη δράση διαφόρων 

ριβονουκλεασών, και περιλαµβάνει την αποµάκρυνση της πολυ(Α) ουράς 

(αποαδενυλίωση), και την αποδόµηση του νουκλεοτιδικού «σώµατος» (body) του mRNA. 

Η διαδικασία της αποδόµησης ενός µετάγραφου είναι κοµβικό σηµείο στο µεταβολισµό 

του mRNA και συµµετέχει στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης, εφόσον καθορίζει τη 

χρονική διάρκεια κατά την οποία κάθε δεδοµένο µήνυµα είναι διαθέσιµο για 

πρωτεϊνοσύνθεση. Χαρακτηριστικά, τα mRNA γονιδίων που εκφράζουν κυτοκίνες ή 

µεταγραφικούς παράγοντες αποδοµούνται πολύ γρήγορα και έχουν µικρό χρόνο ηµιζωής 

(µερικά δευτερόλεπτα). Αντίθετα, γονίδια που εκφράζουν πρωτεΐνες που συσσωρεύονται 

σε µεγάλα ποσά σε τελικά διαφοροποιηµένα κύτταρα έχουν πολύ σταθερά mRNA. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και τα γονίδια των σφαιρινών (χρόνος ηµιζωής 16-24 ώρες). 

Οι οδοί αποδόµησης του mRNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το αν η αποδόµηση του «σώµατος» του mRNA συµβαίνει κατά την 5’→3’ ή 

την 3’→5’ φορά, και αν η αποαδενυλίωση προηγείται ή όχι της αποδόµησης αυτής. Στο 

µύκητα, η κύρια οδός µεταβολισµού του mRNA ξεκινά µε την µείωση του µήκους της 

πολυ(Α) ουράς, και στη συνέχεια ακολουθεί η αποµάκρυνση της καλύπτρας 

(«αποκάλυψη» ή decapping) και η 5’→3’ εξωνουκλεολυτική αποδόµηση του µετάγραφου. 

Άλλοτε πάλι η αποαδενυλίωση µπορεί να είναι το πρώτο βήµα για την 3’→5’ 

νουκλεόλυση, εφόσον αφήνει «εκτεθειµένο» το 3’ άκρο του µηνύµατος. Η αποδόµηση 
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ενός µετάγραφου µπορεί να συµβεί και άσχετα από την αποαδενυλίωση, µάλιστα 

ορισµένα συγκεκριµένα µετάγραφα υφίστανται decapping ασχέτως από αποαδενυλίωση, 

και στη συνέχεια 5’→3’ νουκλεόλυση. Επιπρόσθετα, η αποδόµηση του mRNA µπορεί να 

γίνεται µε ενδονουκλεολυτική αποδόµηση στο «σώµα» του µετάγραφου (Decker and 

Parker 1994, Beelman and Parker 1995). Το συµπέρασµα από τα προηγούµενα είναι ότι 

η αποδόµηση του mRNA περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών, και αποτελεί ένα 

επιπλέον σηµείο ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης. 

 

Η αποδόµηση των περισσότερων mRNA στα θηλαστικά γίνεται κατά την φορά 

3’→5’ και λαµβάνει χώρα σε ειδικά σωµατίδια, τα «εξωσωµάτια» ή exosomes, στα οποία 

βρίσκονται συγκεντρωµένες οι 3’→5’ εξωριβονουκλεάσες του exosome (Wang and 

Kiledjian 2001). Στα σωµατίδια αυτά λαµβάνει χώρα η γρήγορη αποδόµηση µορίων 

mRNA που έχουν υποστεί αποαδενυλίωση (Raijmakers et al 2004). Στον άνθρωπο έχει 

περιγραφεί ένα ένζυµο που συµµετέχει κατά την 3’→5’ αποδόµηση του RNA, η 

εξωνουκλεάση PARN (poly(A) ribonuclease) ή DAN (deadenylating nuclease), η οποία 

είναι πολυ(Α)-ειδική 3’→5’ εξωνουκλεάση και αλληλεπιδρά τόσο µε την καλύπτρα, όσο και 

µε την πολυ(Α) ουρά (Dehlin et al 2000). Αν και η 3’→5’ εξωνουκλεολυτική κατάτµηση 

αποτελεί την κύρια οδό «γενικής» αποδόµησης του mRNA, η αποδόµηση µορίων κατά 

την φορά 5’→3’ και ανεξάρτητα από την αποαδενυλίωσή τους, αποτελεί έναν 

εξειδικευµένο µηχανισµό µεταβολισµού συγκεκριµένων µορίων mRNA, και περιγράφεται 

παρακάτω (§ Α.4.4). 

 

Τα κύρια στοιχεία που προστατεύουν το mRNA από τη δράση ριβονουκλεασών 

είναι η καλύπτρα στο 5’ άκρο του mRNA, και η πολυ(Α) ουρά µε την πρωτεΐνη PABP 

(poly(A) binding protein) στο 3’ άκρο του mRNA. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα στοιχεία 

που συµβάλλουν στην περαιτέρω σταθεροποίηση ή αποσταθεροποίηση του mRNA, τα 

οποία συνήθως εδράζονται στην 3’UTR του mRNA. 

 

Α.4.1. Αποαδενυλίωση. 

Η αποαδενυλίωση είναι το πρώτο βήµα για την «γενική» αποδόµηση των 

µετάγραφων των θηλαστικών στα exosomes, και αφορά την σµίκρυνση της πολυ(Α) 

ουράς. Όταν το µήκος της πολυ(Α) ουράς φτάσει τις 25-60 βάσεις, η πρωτεΐνη PABP δεν 

είναι πλέον ικανή να συνδέεται µε το µετάγραφο, το οποίο στη συνέχεια υφίσταται 

νουκλεόλυση. 
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Στο µύκητα η αποαδενυλίωση καθιστά το mRNA υπόστρωµα για αντίδραση 

decapping, εκθέτοντας έτσι το 5’ άκρο του µετάγραφου σε 5’→3’ εξωνουκλεολυτική 

δραστηριότητα. 

 
Α.4.2. Στοιχεία αποσταθεροποίησης του mRNA. 

Τα πιο συχνά, και τα πιο καλά µελετηµένα, στοιχεία αποσταθεροποίησης στα 

mRNA των θηλαστικών είναι οι αλληλουχίες πλούσιες σε βάσεις AU (AU-rich elements, 

ARE), τµήµατα που περιέχουν βάσεις Α και U σε διάφορες διατάξεις (motifs), και 

βρίσκονται στις 3΄UTR των mRNA (Chen and Shyu 1995). Τα στοιχεία ARE αποτελούν το 

σηµείο πρόσδεσης πρωτεϊνών που ενέχονται στο µεταβολισµό του mRNA, ο οποίος 

λαµβάνει χώρα µέσω αποαδενυλίωσης και νουκλεολυτικής αποδόµησής του. Το πιο απλό 

motif ενός στοιχείου ARE συνίσταται στο πεντανουκλεοτίδιο AUUUA, ενώ η 

αποσταθεροποίηση που προκαλείται από τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσµα οργάνωσης 

των διαφόρων motifs (πεντανουκλεοτίδια AUUUA, εννεαµερή UUAUUUUA (U/A)(U/A), 

κ.α.) σε δευτεροταγείς ή τριτοταγείς δοµές. Ανάλογα µε το motif του στοιχείου ARE και την 

αντίστοιχη κινητική της αποδόµησης του µορίου mRNA που το περιέχει, τα στοιχεία αυτά 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Xu et al 1997): 

τα ARE τύπου I˙ αποτελούνται από 1-3 επαναλήψεις του motif AUUUA και 

απαντώνται συνήθως στα mRNA των «γονιδίων πρώιµης απόκρισης» (early-response 

genes) που κωδικοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες (π.χ. c-fos), 

τα  ARE τύπου ΙI˙ αποτελούνται από περισσότερα motif AUUUA (5-6 αντίγραφα) 

και βρίσκονται συνήθως σε γονίδια κυτοκινών (π.χ. GM-CSF, TNF-α, IL-3), και  

τα ARE τύπου ΙIΙ, τα οποία δεν περιέχουν το motif AUUUA, αλλά διαφορετικά 

motif, όπως επαναλήψεις U (U -stretches). Παράδειγµα ARE τύπου ΙΙΙ είναι αυτό του 

µεταγραφικού παράγοντα c-jun. 

 

Όσον αφορά την κινητική της αποδόµησης του mRNA, στις περιπτώσεις των ARE 

τύπου I και τύπου III ακολουθεί δύο διακριτά στάδια – ένα πρώτο στάδιο αποαδενυλίωσης 

στο οποίο η νουκλεοτιδική αλληλουχία του mRNA δεν µεταβάλλεται, και ένα δεύτερο 

στάδιο ταχύτατης αποδόµησης µορίων mRNA που πλέον έχουν πολύ µικρή πολυ(Α) 

ουρά (30-60 βάσεις αδενοσίνης). Η κινητική της αποδόµησης στις περιπτώσεις των ARE 

τύπου II, διαφέρει στο ότι η αποαδενυλίωση και η αποδόµηση του µορίου mRNA 

συµβαίνουν ταυτόχρονα. 

 

Οι πρωτεΐνες που συνδέονται µε τα στοιχεία ARE µπορεί να είναι είτε ειδικές όπως 

παράγοντες AUBFs (AU-rich binding factors, AUBFs), είτε να ανήκουν στην οικογένεια 
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των πυρηνικών ριβονουκλεοπρωτεϊνών hnRNP. Συγκεκριµένα στον άνθρωπο οι 

πρωτεΐνες που συνδέονται µε τα στοιχεία αυτά είναι η HuR/HuA και η AUF1/hnRNP D. 

 

Α.4.3. Στοιχεία σταθερoποίησης του mRNA. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα µηχανισµού σταθεροποίησης mRNA αποτελεί 

το α-σύµπλοκο, το οποίο συγκροτείται στην 3’UTR του γονιδίου της α-σφαιρίνης (§Β.5), 

σε µια περιοχή πλούσια σε κυτοσίνες (cytosine-rich element, CRE)˙ το σύµπλοκο 

συµβάλλει στην σταθεροποίηση του mRNA προστατεύοντάς το από αποαδενυλίωση και 

παρεµποδίζοντας τη δράση της ειδικής ενδονουκλεάσης ErEN (βλ. §Β.6). 

Η συγκρότηση του α-συµπλόκου παρατηρήθηκε και στις 3’UTR µη σφαιρινικών 

γονιδίων, συγκεκριµένα στα γονίδια του α(Ι) κολλαγόνου στον άνθρωπο, της 15-

λιποξυγενάσης (LOX)  στο κουνέλι, και της υδροξυλάσης της τυροσίνης (ΤΗ) στον 

αρουραίο. Οι 3’UTR και των τριών αυτών γονιδίων, τα οποία σηµειωτέον δεν 

παρουσιάζουν κανενός άλλους είδους δοµική ή λειτουργική οµολογία µεταξύ τους ή µε το 

γονίδιο της α-σφαιρίνης, περιέχουν την συναινετική αλληλουχία 

(C/U)CCANXCCC(U/A)PyXUC(C/U)CC, ενώ στον σχηµατισµό του α-συµπλόκου 

συµµετέχουν οι πρωτεΐνες αCP1 και αCP2 (Holcik and Liebhaber 1997), καθώς και 

πρωτεΐνες της οικογένειας των hnRNPs. Tο γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το α-σύµπλοκο 

µάλλον είναι ένα «γενικό» στοιχείο σταθεροποίησης διαφόρων µηνυµάτων. 

 

Ένα ακόµα καλά µελετηµένο στοιχείο σταθεροποίησης είναι το στοιχείο απόκρισης 

στο σίδηρο (iron responsive element, IRE), το οποίο εδράζεται στην 3’UTR του γονιδίου 

για τον υποδοχέα της τρανσφερρίνης, και το οποίο όταν συνδεθεί µε ειδικές πρωτεΐνες, τις 

IRPs (iron responsive proteins), προκαλεί σταθεροποίηση του mRNA του γονιδίου (Casey 

et al 1988) αναστέλλοντας την ενδονουκλεολυτική αποδόµησή του. Είναι ενδιαφέρον ότι 

τα στοιχεία IREs απαντώνται και σε άλλα γονίδια που ενέχονται στο µεταβολισµό του 

σιδήρου (π.χ. το γονίδιο της φερριτίνης) και ρυθµίζουν την έκφρασή τους˙ σ’ αυτά τα 

γονίδια όµως τα στοιχεία IREs εδράζονται στις 5’UTR των γονιδίων, και συµµετέχουν στον 

έλεγχο της µετάφρασής τους (Butt et al 1996, Hentze and Kühn 1996). Παρατηρούµε 

δηλαδή ότι ο εντοπισµός του ίδιου στοιχείου στο mRNA µπορεί να καθορίζει το είδος της 

λειτουργίας του, ανάλογα µε τη θέση του πάνω στο mRNA. 

 
A.4.4. Εκλεκτική αποδόµηση µέσω του µηχανισµού «επισκόπησης» του mRNA 
(mRNA surveillance). 

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, µόρια mRNA µε σηµαντικά «λάθη» κατά την σύνθεσή 

τους υφίστανται εκλεκτική αποδόµηση µέσω ενός συντηρηµένου µηχανισµού ο οποίος 

λαµβάνει χώρα ανεξάρτητα από αποαδενυλίωση, και κατά την φορά 5’→3’. Η αποδόµηση 
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αυτή παρουσιάζει γρήγορη κινητική και είναι αποτέλεσµα ελέγχου της «πιστότητας» της 

µεταγραφής˙ µε την λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται ότι τα ελαττωµατικά µόρια mRNA 

αποδοµούνται γρήγορα και δεν απασχολούν την πρωτεϊνοσυνθετική µηχανή. Τα 

ελαττωµατικά µόρια µπορεί να είναι µετάγραφα µε πρόωρα κωδικόνια τερµατισµού, 

µετάγραφα που δεν έχουν υποστεί µάτισµα ή που περιέχουν ιντρόνια, µετάγραφα µε 

µικρά ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης κατά το 5’ άκρο τους, ή µόρια που δεν έχουν υποστεί 

σωστή ωρίµανση κατά το 3’ άκρο τους. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι µηνύµατα που δεν 

περιέχουν καθόλου κωδικόνια τερµατισµού είναι επίσης υπόστρωµα για αποδόµηση µέσω 

mRNA surveillance, και αποδοµούνται στα εξωσωµάτια (Frishmeyer et al 2002, van Hoof 

et al 2002). 

Η διαδικασία mRNA surveillance συνδέει την µεταγραφή µε την µετάφραση, 

εφόσον διασφαλίζει ότι τα προς µετάφραση µόρια έχουν υποστεί σωστή µετα-

µεταγραφική επεξεργασία και παρουσιάζουν κατάλληλη «µεταφρασιµότητα» (Hilleren and 

Parker 1999). 

 
Α.4.5. Εκλεκτική αποδόµηση mRNA µε κωδικόνια πρόωρου τερµατισµού της 
µετάφρασης (nonsense-mediated mRNA decay, NMD). 

Στην περίπτωση που τα ελαττωµατικά µόρια mRNA φέρουν πρόωρο κωδικόνιο 

τερµατισµού, η εκλεκτική αποδόµησή τους µέσω mRNA surveillance ονοµάζεται 

«αποδόµηση NMD» (nonsense-mediated mRNA decay). Η περιγραφή του µηχανισµού 

αυτού προήλθε από µελέτες µεταλλάξεων β-θαλασσαιµίας στα πρώτα δύο εξόνια του 

µορίου, οι οποίες δηµιουργούν πρόωρο κωδικόνιο τερµατισµού και αναµένεται να 

οδηγούν σε σύνθεση πρωτεϊνών µικρότερων από το κανονικό και εποµένως µη-

λειτουργικών ή / και βλαπτικών για το κύτταρο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συµβαίνει, διότι το 

µεταλλαγµένο mRNA υφίσταται αποδόµηση NMD, και ως εκ τούτου δεν ανιχνεύεται στο 

κυτταρόπλασµα. Μάλιστα πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η αποδόµηση των µηνυµάτων β-

σφαιρίνης µέσω του µηχανισµού NMD γίνεται µε ενδονουκλεολυτική αποδόµηση (Stevens 

et al 2002). 

 

Βασική προϋπόθεση για την αποδόµηση NMD είναι η αναγνώριση ότι ένα κωδικόνιο 

τερµατισµού είναι πρόωρο, σε αντίθεση µε το κανονικό. Στα θηλαστικά αυτό που καθορίζει 

αν ένα κωδικόνιο τερµατισµού είναι πρόωρο ή όχι είναι η παρουσία ιντρονίου κατά τα άπω 

του (5’ άκρο), και µάλιστα για να χαρακτηριστεί ως πρόωρο ένα κωδικόνιο τερµατισµού 

πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50-55 νουκλεοτίδια από το 3’ άκρο του τελευταίου ιντρονίου 

του µετάγραφου (Nagy and Maquat 1998). Αυτό σηµαίνει ότι οι συνδέσεις εξόνιο-εξόνιο 

κατά κάποιο τρόπο «µαρκάρονται» κατά το µάτισµα, και ότι το µαρκάρισµα παραµένει στο 

µετάγραφο και όταν αυτό µεταφερθεί στο κυτταρόπλασµα. Τα πιο ισχυρά υποψήφια µόρια 
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γι’ αυτή τη διαδικασία είναι η πρωτεΐνη Prp8, που σχετίζεται µε το U5 snRNA, και η Srm60, 

ένας συµπαράγοντας µατίσµατος (Mitchell and Tollervey 2000). Στον µύκητα, οι πρωτεΐνες 

που συµµετέχουν στην αποδόµηση NMD είναι οι Upf1p, Upf2p και Upf3p. 

 
B. Τα σφαιρινικά γονίδια και η ρύθµιση της έκφρασής τους. 
 
Β.1. Αιµοσφαιρίνη και συµπλέγµατα σφαιρινικών γονιδίων. 

Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς η µεταφορά του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο επιτελείται από τα µόρια της αιµοσφαιρίνης. Η αιµοσφαιρίνη είναι 

ετεροτετραµερές µόριο που αποτελείται από τέσσερα µόρια σφαιρίνης και αντίστοιχα 

µόρια αίµης. Τα µόρια της αίµης είναι ίδια σε όλους τους τύπους αιµοσφαιρίνης, και είναι 

αυτά που φέρουν τον κονκαβαλινικό δακτύλιο για τη σύνδεση σιδήρου-οξυγόνου, ενώ τα 

µόρια της σφαιρίνης σε κάθε τύπο φυσιολογικής αιµοσφαιρίνης συνιστούν δύο ζεύγη, τα 

οποία ανά ζεύγος συντίθενται από διαφορετικό σύµπλεγµα σφαιρινικών γονιδίων, ή 

γενετικό τόπο (genetic locus). Από τους γενετικούς τόπους αυτούς, κάθε ευκαρυωτικός 

οργανισµός συνθέτει τις σφαιρίνες τύπου α, και τις σφαιρίνες τύπου β. Η συγκρότηση των 

σφαιρινών σε τετραµερή αιµοσφαιρίνης γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, µόρια σφαιρινών α 

και β αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε ηλεκτροστατικές δυνάµεις και υφίστανται δοµικές 

αναδιοργανώσεις δηµιουργώντας σταθερά διµερή τύπου αβ˙ τα διµερή στη συνέχεια 

συνδέονται σε τετραµερή (Yamaguchi et al 2000). Στα τετραµερή αυτά, αν και οι σφαιρίνες 

τύπου α και β δοµικά είναι παρόµοιες, λειτουργικά είναι µη ισοδύναµες. ∆οµικές και 

λειτουργικές µελέτες χιµαιρικών µορίων αιµοσφαιρινών έδειξαν ότι υπάρχει µεγάλη 

συµβατότητα µεταξύ α- και β-σφαιρινικών αλυσίδων διαφορετικών ειδών για τη σύνθεση 

αιµοσφαιρίνης, και επιπλέον στα χιµαιρικά µόρια η αντιδραστικότητα µε το οξυγόνο 

εξαρτάται από τη φύση των β-σφαιρινών (Kidd et al 2001). 

 

Και στους δύο γενετικούς τόπους των σφαιρινών τα γονίδια είναι έτσι διευθετηµένα 

ώστε η κατεύθυνση της µεταγραφής τους κατά την φορά 5’→3’ να είναι η ίδια. Όλοι οι 

οργανισµοί που χρησιµοποιούν αιµοσφαιρίνη για την µεταφορά οξυγόνου έχουν 

διαφορετικά είδη αιµοσφαιρίνης στα πρώιµα και τα µεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξής 

τους. Τα γονίδια που εκφράζονται πρωϊµότερα κατά την ανάπτυξη βρίσκονται στο 5’ άκρο 

κάθε γενετικού τόπου, ενώ εκείνα που εκφράζονται τελευταία στο 3’ άκρο. Στα διάφορα 

θηλαστικά η διάταξη των γονιδίων, οι ρυθµιστικές τους αλληλουχίες, η χρωµατινική δοµή 

των δύο σφαιρινικών συµπλεγµάτων, και η πρωτογενής αλληλουχία των σφαιρινικών 

γονιδίων είναι εξαιρετικά συντηρηµένες. 
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Στον άνθρωπο τα γονίδια σφαιρινών τύπου α και β, παράγονται από τους 

γενετικούς τόπους της α- και της β-σφαιρίνης, οι οποίοι εδράζονται στα χρωµοσώµατα 16 

και 11 αντίστοιχα. Και οι δύο γενετικοί τόποι περιέχουν πολλαπλά ενεργά γονίδια, καθώς 

και ψευδογονίδια (εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3. Η διάταξη των γονιδιακών συµπλεγµάτων των α- και β-σφαιρινικών γονιδίων του 
ανθρώπου.  

 
 

Το σύµπλεγµα των β-σφαιρινών βρίσκεται στο χρωµόσωµα 11 (11p15.5), ενώ το σύµπλεγµα των α-

σφαιρινών στο 16 (16pter).  ψβ, ψα, θ: τα ψευδογονίδια για κάθε γονιδιακό τόπο. Στο σχήµα φαίνεται και η 

συγκρότηση του µορίου της αιµοσφαιρίνης Α  του ενήλικα από δύο α και δύο β αλυσίδες (από 

http:globin.cse.psu.edu). 
 

 

Το σύµπλεγµα των γονιδίων της α-σφαιρίνης βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του 

χρωµοσώµατος 16, και περιλαµβάνει το γονίδιο της ζ-σφαιρίνης και τα δύο γονίδια της α-
σφαιρίνης (α1 και α2). Τα δύο α-σφαιρινικά γονίδια α1 και α2 εκφράζουν την ίδια πεπτιδική 

αλυσίδα, εφόσον είναι πανοµοιότυπα µεταξύ τους κατά το µεγαλύτερο µέρος της 

µεταγραφόµενης περιοχής, και για περισσότερες από 600 βάσεις κατά τα 5’ του σηµείου 

έναρξης της µεταγραφής. Ωστόσο στον ενήλικα το γονίδιο α2 µεταγράφεται εντονότερα 

από το α1, έτσι που η αναλογία του mRNA των δύο γονιδίων στους τελικά 

διαφοροποιούµενους ερυθροβλάστες να είναι α1:α2=1:2,6. Οι µηχανισµοί που καθορίζουν 

την επικράτηση του α2 σφαιρινικού γονιδίου δεν είναι πλήρως κατανοητοί. 

 

Το σύµπλεγµα των β-σφαιρινικών γονιδίων (εικόνα 4) είναι µια περιοχή 73kb (kb: 

χιλιάδες ζεύγη βάσεων) πάνω στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 11, η οποία 
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περιλαµβάνει το γονίδιο της ε–σφαιρίνης, τα δύο γονίδια της γ-σφαιρίνης (Gγ και Aγ), το 

γονίδιο της δ-σφαιρίνης και το γονίδιο της β-σφαιρίνης. Τα γονίδια Gγ και Αγ εκφράζουν 

την ίδια πρωτεΐνη µε µόνη διαφορά την ύπαρξη γλυκίνης (Gγ) ή αλανίνης (Αγ) στην θέση 

136 της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

 

 

Εικόνα 4. Το σύµπλεγµα των γονιδίων της β-σφαιρίνης στο χρωµόσωµα 11. 

 
Το σύµπλεγµα περιέχει πέντε λειτουργικά γονίδια και ένα ψευδογονίδιο (ψβ). Η διάταξη των γονιδίων 

είναι αυτή µε την οποία εκφράζονται κατά την οντογένεση. Προς τα 5’ του συµπλέγµατος βρίσκεται η περιοχή 

ελέγχου του γενετικού τόπου (locus control region, LCR)· περιέχει ρυθµιστικά στοιχεία που αλληλεπιδρώντας 

µε τα γονίδια, προάγουν την ερυθροειδική και συντονίζουν την αναπτυξιακή τους έκφραση (Olivieri 1999). 

 

 

Και στους δύο γενετικούς τόπους, εκτός από τα µεταγραφόµενα γονίδια µε τις 

εγγύς ρυθµιστικές τους αλληλουχίες, περιλαµβάνονται και ρυθµιστικές περιοχές κατά το 5’ 

άκρο τους, οι οποίες συνιστούν τις περιοχές ελέγχου του γονιδιακού τόπου (locus control 

regions, LCRs). Οι περιοχές LCR γενικώς είναι πολύ ισχυρά γενετικά ρυθµιστικά στοιχεία˙ 

η περιοχή LCR των β σφαιρινών διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στην ρύθµιση της δοµής 

της χρωµατίνης του γενετικού τόπου, και της µεταγραφής των β-σφαιρινικών γονιδίων. Η 

περιοχή LCR µονώνει (insulates) το σύµπλεγµα από γειτονική ανενεργή χρωµατίνη, και 

αποτελεί τον κύριο ενισχυτή (enhancer) του σφαιρινικού συµπλέγµατος˙ είναι δε αυτή που 

καθορίζει την έκφραση των σφαιρινικών γονιδίων αποκλειστικά σε κύτταρα ερυθροειδικής 

προέλευσης (Li et al 1999). 

 

Στο σύµπλεγµα των β-σφαιρινών, η περιοχή LCR αποτελείται από πέντε περιοχές 

ευαίσθητες σε κατάτµηση από DNAse Ι (HS, hypersensitive sites) που βρίσκονται 6-22kb 
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άπω (προς το 5’) του γονιδίου ε (εικόνα 4). Κάθε µια από τις πέντε περιοχές HS 

απαρτίζεται από µια κεντρική (core) αλληλουχία µήκους περίπου 250 νουκλεοτιδίων που 

είναι κατάµεστη από συγκεκριµένες αλληλουχίες τις οποίες αναγνωρίζουν και συνδέονται 

γενικοί και ερυθροειδικοί µεταγραφικοί παράγοντες, και ασκεί συγκεκριµένη δράση. Για 

παράδειγµα, η περιοχή HS3 στον άνθρωπο δρα σαν ενεργοποιητής της έκφρασης των 

γονιδίων ε και γ (Navas et al 1998), ενώ η περιοχή HS5 χρησιµεύει ως περιοχή σύνδεσης 

µε τον πυρηνικό ιστό (scaffold attachment region, SAR) και έχει δράση µονωτή (Bell et al 

2001, Li et al 2002). Στο σύµπλεγµα των α σφαιρινών η αντίστοιχη περιοχή LCR είναι η 

HS40, σε απόσταση 40kb κατά το 5’ του γονιδίου ζ, και λειτουργικά µοιάζει περισσότερο 

µε κλασσικό ενισχυτή. 

 

Η έκφραση των σφαιρινικών γονιδίων υφίσταται πολύπλοκη ρύθµιση, έτσι που οι 

γενετικοί τόποι των σφαιρινών του ανθρώπου ειδικά, και των ευκαρυωτικών οργανισµών 

γενικότερα, να αποτελούν το κοµψότερο ίσως µοντέλο γονιδιακής έκφρασης το οποίο 

αφενός µεν έχει µελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλο, αφετέρου δε κρατά ακόµα πολλά 

µυστικά του κρυµµένα. Στη συνέχεια θα αναφερθούν λεπτοµερέστερα ορισµένα θέµατα 

για την ρύθµιση της έκφρασης των σφαιρινικών γονιδίων στον άνθρωπο. 

 
Β.2. Ειδικότητα στην έκφραση των σφαιρινών. 

Η έκφραση των σφαιρινικών γονιδίων υφίσταται αυστηρή χωρο-χρονική ρύθµιση˙ 

τα γονίδια παρουσιάζουν εξαιρετική ειδικότητα ως προς το τι εκφράζεται, πότε, και πού. 

Τα σφαιρινικά γονίδια εκφράζονται αποκλειστικά και µόνο σε ερυθροποιητικό ιστό, δηλαδή 

κύτταρα ερυθροειδικής σειράς (ιστοειδική έκφραση, tissue-specific). Επίσης στα 

διάφορα στάδια ανάπτυξης εκφράζονται διαφορετικά γονίδια, δηλαδή η έκφραση είναι 

ειδική ως προς το στάδιο ανάπτυξης (αναπτυξιακά ειδική έκφραση, developmental 

stage-specific). 

 

Β.3. Μεταστροφή της ερυθροποίησης (switching). 

Κατά την οντογένεση και την οργανογένεση του ανθρώπου, ρόλο ερυθροποιητικού 

ιστού παίζουν (µε χρονική σειρά) τα ερυθροποιητικά νησίδια του λεκιθικού ασκού, ο 

εµβρυϊκός σπλήνας και το εµβρυϊκό ήπαρ, και ο µυελός των οστών. Η έκφραση των 

σφαιρινικών γονιδίων στην εµβρυονική και την εµβρυϊκή ζωή µετατοπίζεται σταδιακά από 

το ένα όργανο στο άλλο. Ενώ στην εµβρυονική και την εµβρυϊκή ζωή η ερυθροποίηση 

γίνεται εξωµυελικά, στον ενήλικα οργανισµό η ερυθροποίηση γίνεται αποκλειστικά στον 

µυελό των οστών, σε σηµείο που η εξωµυελική ερυθροποίηση να συνιστά σηµείο 

παθολογίας. Είναι φανερό ότι για την τοπική αυτή µεταστροφή της ερυθροποίησης 

απαιτείται η ύπαρξη ρυθµιστικών στοιχείων και στους δύο σφαιρινικούς τόπους. Ένας 
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µηχανισµός µε τον οποίο ασκείται η ρύθµιση αυτή, είναι η οργάνωση ολόκληρου του 

γενετικού τόπου σε µεταγραφικά ενεργή, ερυθρο-ειδική χρωµατινική δοµή. Η 

αναδιοργάνωση αυτή της χρωµατίνης  του συµπλέγµατος των β-σφαιρινών εν µέρει 

χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ευαισθησία σε κατάτµηση από DNAse. 

 

Εκτός από την τοπική µετάβαση, τα σφαιρινικά συµπλέγµατα παρουσιάζουν και 

αναπτυξιακή µεταστροφή, το οποίο σηµαίνει ότι σε κάθε χρονική περίοδο στην 

οντογένεση εκφράζεται άλλο γονίδιο. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς πλην του 

ανθρώπου συµβαίνει ένα µόνο γεγονός µεταστροφής του είδους της συντιθέµενης 

αιµοσφαιρίνης (switching)˙ στον άνθρωπο συµβαίνουν δύο, και συντονίζονται µε την 

µετάβαση της ερυθροποίησης στα διάφορα όργανα. Το αποτέλεσµα είναι ότι στην 

εµβρυονική, εµβρυϊκή, και ενήλικο ζωή παράγονται διαφορετικά µόρια αιµοσφαιρίνης, τα 

οποία όµως πάντα περιέχουν ένα ζεύγος σφαιρινών τύπου α, και ένα ζεύγος τύπου β 

(εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5. Τα συµπλέγµατα των σφαιρινικών γονιδίων του ανθρώπου, και τα διαφορετικά προϊόντα 
τους κατά την ανάπτυξη. 

  
 

Παρουσιάζονται διαγραµµατικά τα δύο συµπλέγµατα των σφαιρινών τύπου α και β, τα γονίδια 

(σκούρο γκρι), και τα ψευδογονίδιά τους (ανοιχτό γκρι). Στο κάτω µέρος παρουσιάζονται τα τετραµερή των 

διαφορετικών αιµοσφαιρινών που ανιχνεύονται κατά την ανάπτυξη. 
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Κατά την εµβρυονική ζωή, η αιµοποίηση γίνεται στο λεκιθικό ασκό, όπου 

εκφράζονται τα σφαιρινικά γονίδια ζ και ε. Η πρώτη αιµοσφαιρίνη που παράγεται είναι η 

εµβρυονική αιµοσφαιρίνη HbGower-1 (ζ2ε2). Μεταξύ της 4ης και της 8ης εβδοµάδας της 

κύησης, γίνεται η πρώτη µεταστροφή από την έκφραση των γονιδίων ζ και ε, στα γονίδια α 

και γ (εικόνα 6)˙ συµβαίνει δε ταυτόχρονα µε την µετάβαση στην ερυθροποίηση από το 

λεκιθικό ασκό στο εµβρυϊκό συκώτι. Κατά το µεταβατικό αυτό στάδιο, συντίθενται δύο 

επιπλέον εµβρυονικές αιµοσφαιρίνες, η HbGower-2 (α2ε2) και η HbPortland (ζ2γ2). Μετά 

την πρώτη µεταστροφή, και µέχρι την 36η εβδοµάδα κύησης, η κύρια αιµοσφαιρίνη είναι η 

εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη HbF (α2γ2), η οποία αντιστοιχεί στο 90% της ολικής αιµοσφαιρίνης˙ 

η αιµοποίηση σ’ αυτή την περίοδο λαµβάνει χώρα στο εµβρυϊκό συκώτι και σπλήνα. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό της αιµοποίησης σε αυτό το µεταβατικό στάδιο είναι ότι η έκφραση 

των α2 και α1 σφαιρινικών γονιδίων είναι ισοδύναµη. Η µετάβαση της ερυθροποίησης στο 

εµβρυϊκό συκώτι χαρακτηρίζεται και από σταδιακή επαγωγή του α2-σφαιρινικού γονιδίου 

έναντι του α1, έτσι που στα ερυθροκύτταρα του εµβρύου και του ενήλικα η αναλογία των 

γονιδίων α2 και α1 τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης είναι περίπου 

2,6:1. 

 

 
Εικόνα 6. Η µεταστροφή της έκφρασης των σφαιρινικών αλυσίδων κατά την ανάπτυξη. 

 
 

Παρουσιάζεται το είδος των σφαιρινών που συντίθεται κατά τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια. Η 

πρώτη µεταστροφή συµβαίνει νωρίς στην ενδοµήτριο ζωή˙ η δεύτερη ξεκινάει λίγες εβδοµάδες πριν, και 

ολοκληρώνεται µετά τη γέννηση. Κατά τη γέννηση η κύρια αιµοσφαιρίνη είναι η εµβρυϊκή, αλλά η σύνθεση των 

γ αλυσίδων µειώνεται γρήγορα έτσι ώστε η κύρια αιµοσφαιρίνη στη βρεφική ηλικία, και κατά την υπόλοιπη 

διάρκεια ζωής του ανθρώπου, να είναι η HbA (Olivieri 1999). 
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Η δεύτερη µεταστροφή από εµβρυϊκή σε αιµοσφαιρίνη τύπου ενήλικα σηµατοδοτεί 

την µεταστροφή από την έκφραση της γ- σε β-σφαιρίνη, και συµβαίνει ταυτόχρονα µε τη 

µετάβαση της ερυθροποίησης στο µυελό των οστών. Ξεκινάει κατά την 36η εβδοµάδα 

κύησης, και ολοκληρώνεται µετά τη γέννηση. Εκτός από την κύρια αιµοσφαιρίνη του 

ενήλικα HbA (τετραµερές α2β2) συντίθεται σε πολύ µικρό ποσοστό και η δευτερεύουσα 

αιµοσφαιρίνη του ενήλικα HbA2 (α2δ2). Το γονίδιο δ είναι κι αυτό µέλος της οικογένειας των 

β-σφαιρινών και έχει παρόµοιο αναπτυξιακό πρόγραµµα έκφρασης µε το β, ωστόσο η 

ποσότητα του mRNA του δ είναι σηµαντικά χαµηλότερη από εκείνη του mRNA του β, 

κυρίως λόγω της σχετικής ανεπάρκειας του υποκινητή του γονιδίου δ, ο οποίος διαθέτει 

διαφορετικό πλαίσιο CCAAT από τον υποκινητή του γονιδίου β. 

Κατά τη γέννηση του ανθρώπου δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη µεταστροφή, κι 

έτσι η εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη αποτελεί το 70% του συνόλου – η σύνθεσή της µειώνεται 

γρήγορα µέχρι τον έκτο µήνα αλλά δεν µηδενίζεται ποτέ, µε αποτέλεσµα ένα φυσιολογικό 

ενήλικο άτοµο να συνθέτει περίπου 97-98% HbA, 2-3% HbA2, και 0,5-1% HbF. 

 

Οι µοριακοί µηχανισµοί που ρυθµίζουν τη µεταστροφή της ερυθροποίησης είναι 

εξαιρετικά σύνθετοι και πιστεύεται ότι σε αναπτυξιακό επίπεδο καθορίζονται κυρίως από 

αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης/ DNA. Σε γονιδιακό επίπεδο, η µεταστροφή των β-

σφαιρινικών γονιδίων πιστεύεται ότι είναι µεταγραφικό γεγονός, ενώ η µεταστροφή των α-

σφαιρινικών γονιδίων αντανακλά τόσο µεταγραφικές, όσο και µετα-µεταγραφικές 

διαδικασίες ρύθµισης. 

 

Β.3.1. Μεταστροφή της έκφρασης στο σύµπλεγµα των α σφαιρινών. 

Η µεταστροφή από τη σύνθεση της ζ- προς τη σύνθεση της α-σφαιρίνης γίνεται µε 

αποσιώπηση (silencing) του γονιδίου ζ. Συγκεκριµένα η αποσιώπηση αυτή είναι αυτόνοµη 

(autonomous gene silencing), δηλαδή δεν εξαρτάται από την θέση του γονιδίου µέσα στο 

γενετικό τόπο, ούτε ανταγωνίζεται µε τα παρακείµενα γονίδια α (Albitar et al 1991, 

Liebhaber et al 1996) (βλ. και §Β.4.4). Η αποσιώπηση αυτή εξαρτάται από έναν 

«αποσιωπητή» (silencing element) στην 3’UTR του γονιδίου ζ˙ µάλιστα βρέθηκε ότι το 

στοιχείο αυτό έχει µέγεθος 108bp και βρίσκεται 1.5kb προς τα 3’ του σήµατος 

πολυαδενυλίωσης. Το στοιχείο αυτό αλληλεπιδρά µε τον υποκινητή του γονιδίου ζ για την 

µεταγραφική του απενεργοποίηση στην εµβρυϊκή και ενήλικο ζωή, ωστόσο πλήρης 

µεταγραφική ανενεργότητα δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Για το λόγο αυτό το γονίδιο διαθέτει 

έναν ακόµα µηχανισµό αποσιώπησης, µε τον οποίο προκαλείται η γρήγορη αποδόµηση 

των ελάχιστων µορίων mRNA που µεταγράφονται. Αυτό συµβαίνει χάρη στον 

ανταγωνισµό της 3’ UTR των γονιδίων α και ζ για τη συγκρότηση του συµπλόκου 

σταθερότητας (βλ. §Β.5.)˙ οι διαφορές στην αλληλουχία των 3’UTR των δύο γονιδίων 
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συνοδεύονται µε µικρότερη συγγένεια σχηµατισµού του α-συµπλόκου στο mRNA της ζ-

σφαιρίνης, το οποίο έτσι καθίσταται ασταθές και αποικοδοµείται (Russell et al 1998, 

Russell et al 1998α, Liebhaber and Russell 1998). 

 
Β.3.2. Μεταστροφή της έκφρασης στο σύµπλεγµα των β σφαιρινών. 

Η µεταστροφή της σύνθεσης των β-σφαιρινικών γονιδίων γίνεται σε δύο στάδια, το 

πρώτο από την έκφραση του εµβρυονικού γονιδίου ε στο εµβρυϊκό γονίδιο γ, και το 

δεύτερο από την έκφραση του γονιδίου γ στο γονίδιο β. Η µεταστροφή αυτή πιστεύεται ότι 

είναι καθαρά µεταγραφικό γεγονός, και βασίζεται στη συνεργασία δύο µηχανισµών˙ ο ένας 

είναι η αυτόνοµη αποσιώπηση (autonomous silencing) των γονιδίων, και ο άλλος ο 

ανταγωνισµός  (gene competition) των υποκινητών των γονιδίων για σύνδεση µε την 

περιοχή LCR (Stamatoyannopoulos 2005). Τα στοιχεία που συµµετέχουν στους 

µηχανισµούς αυτούς αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. §Β.4.) 

  

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο για τη µεταστροφή είναι ότι διάφορα γενετικά ή 

περιβαλλοντικά αίτια µπορούν να την αναστείλουν, ή και να την αναστρέψουν (Ley et al 

1982, Perrine et al 1993, Charache et al 1995). Στα γενετικά αίτια αναστολής της 

µεταστροφής περιλαµβάνονται καταστάσεις όπως η κληρονοµική παραµονή της 

εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (hereditary persistence of fetal hemoglobin, HPFH). Η 

δυνατότητα περιβαλλοντικής αναστολής της µεταστροφής έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη 

φαρµακολογική αντιµετώπιση νόσων όπως η δρεπανοκυτταρική αναιµία, όπου 

επιδιώκεται η επανέκφραση του γονιδίου γ στην ενήλικο ζωή. Από πρόσφατα πειράµατα 

σε διαγονιδιακά ποντίκια έχει αναφερθεί ότι και η επανέκφραση του γονιδίου ε είναι σε 

θέση να µειώσει τη βαρύτητα του δρεπανοκυτταρικού φαινότυπου (He and Russell 2002). 

 
Β.4. Μεταγραφική ρύθµιση της έκφρασης των β-σφαιρινικών γονιδίων. 

Ένας µηχανισµός ρύθµισης της έκφρασης των β-σφαιρινικών γονιδίων αφορά την 

οργάνωση της χρωµατίνης του συµπλέγµατος σε συγκεκριµένη, µεταγραφικά ενεργή, 

ερυθροειδική δοµή, η οποία αφορά ολόκληρο το σύµπλεγµα. Αυτή η αναδιοργάνωση της 

χρωµατίνης του γενετικού τόπου των β-σφαιρινών χαρακτηρίζεται εν µέρει από καθολική 

ευαισθησία του συµπλέγµατος σε κατάτµηση από DNAse I. Η αναδιοργάνωση αυτή 

αφορά επίσης τον σχηµατισµό διακριτών –ερυθροειδικών– περιοχών υπερευαίσθητων σε 

κατάτµηση από DNAse I, οι οποίες ονοµάζονται υπερευαίσθητες περιοχές (hypersensitive 

sites, HS) και συνιστούν την περιοχή ελέγχου του γονιδιακού τόπου (LCR, locus control 

region). 

Τα β-σφαιρινικά γονίδια εκφράζονται µόνο µέσα σε αυτό το συγκεκριµένο 

χρωµατινικό περιβάλλον, και η έκφρασή τους ρυθµίζεται κυρίως στο επίπεδο της 
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µεταγραφής µέσω της αλληλεπίδρασης cis-acting ρυθµιστικών αλληλουχιών µε trans-

acting παράγοντες. 

 
Β.4.1. Cis-acting ρυθµιστικές αλληλουχίες. 

Οι αλληλουχίες αυτές βρίσκονται είτε κοντά στα γονίδια, είτε στην περιοχή LCR, και 

είναι αναλυτικά οι εξής: 

 

Ο υποκινητής, που περιλαµβάνει αλληλουχίες προς το 5’ άκρο κάθε γονιδίου 

µέχρι τη θέση έναρξης της µεταγραφής, και ρυθµίζει τη µεταγραφή µέσω πρόσδεσή του µε 

το σύµπλοκο της RNA πολυµεράσης ΙΙ. Στις εγγύς αλληλουχίες του υποκινητή 

περιλαµβάνεται η δοµή ΤΑΤΑ (TATA-box), και ένα στοιχείο εκκινητή (initiator), το οποίο 

αποτελεί ένα τετρανουκλεοτίδιο CTTC στην 5’UTR όλων των β σφαιρινικών γονιδίων 

(Conaway et al 1992, Athanassiadou et al 1994). Στις απώτερες αλληλουχίες του 

υποκινητή περιλαµβάνονται οι δοµές CCAAT και CACCC, που αποτελούν σηµεία 

πρόσδεσης µεταγραφικών παραγόντων. 

 

Ο ενισχυτής (enhancer), στοιχείο που επηρεάζει θετικά το ρυθµό µεταγραφής 

ενός γονιδίου ανεξάρτητα από την απόστασή του από τον υποκινητή του γονιδίου, ή την 

κατεύθυνσή του µέσα στο γονιδίωµα. Προκειµένου για το γονίδιο της β-σφαιρίνης έχουν 

περιγραφεί δύο ενισχυτές, ένας µέσα στη µεταγραφόµενη αλληλουχία, στο 3’ άκρο του 

εξονίου 3, και ένας 600-900 βάσεις επί το 3’ άκρο της 3’UTR (Τrudel and Constantini 

1987). Και οι δύο αυτοί ενισχυτές φέρουν πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης για τον 

µεταγραφικό παράγοντα NF-E1 (de Boer et al 1988) και εµπλέκονται στη ρύθµιση της 

ιστοειδικής και της αναπτυξιακής έκφρασης του γονιδίου (Behringer et al 1987, Antoniou 

et al 1988). Επιπλέον, δράση ενισχυτή φαίνεται να έχουν και οι θέσεις HS2 και HS3 της 

περιοχής LCR. 

 

Ο αποσιωπητής (silencer), στοιχείο που συµβάλλει στην αποσιώπηση των 

γονιδίων κατά την ανάπτυξη (βλ. §Β4.4). 

 

Τα στοιχεία επιλογής σταδίου ανάπτυξης (stage selector elements, SSE), που 

ενισχύουν την αλληλεπίδραση των υποκινητών των γονιδίων µε την περιοχή LCR και 

συµµετέχουν στην αναπτυξιακή έκφραση. ∆ύο τέτοια στοιχεία υπάρχουν στον υποκινητή 

και την 5’UTR του γονιδίου Αγ, και υποβοηθούν την αλληλεπίδραση του υποκινητή µε την 

θέση HS2  της LCR µέσω σύνδεσης ειδικών πρωτεϊνών (stage selector proteins) και του 

µεταγραφικού παράγοντα GATA1 (Amrolia et al 1995). 
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Ο µονωτής (insulator), στοιχείο που «αποµονώνει» τµήµατα γονιδιώµατος από 

την περιβάλλουσα δοµή της χρωµατίνης, και συντελεί στη δηµιουργία ξεχωριστών 

λειτουργικών µονάδων. Η δράση των µονωτών δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί˙ 

ενδεχοµένως να είναι καθαρά δοµική, χωρίς να παρεµβαίνουν στην ίδια τη µεταγραφή των 

γονιδίων. Στο σύµπλεγµα των β σφαιρινών δράση µονωτή θεωρείται ότι έχει η θέση HS5 

της περιοχής LCR (Li and Stamatoyannopoulos 1994). 

 

Η περιοχή LCR, για τον έλεγχο της δοµής της χρωµατίνης. Η περιοχή αυτή, και 

συγκεκριµένα οι θέσεις HS1-5, αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία ρύθµισης που έχουν 

ποικίλη δράση (ενισχυτές, µονωτές, στοιχεία που διατηρούν τη χρωµατίνη σε µεταγραφικά 

ενεργό δοµή και ιστοειδικά στοιχεία). Κάθε µια από τις θέσεις HS µπορεί να δρα 

µεµονωµένα, όµως η συγκρότησή τους σε ενιαίο σύµπλοκο (holocomplex) είναι αυτή που 

καθορίζει τη δράση της LCR στην έκφραση των γονιδίων του συµπλέγµατος. Η παρουσία 

της LCR είναι απόλυτα απαραίτητη για την έκφραση των β-σφαιρινικών γονιδίων, και 

καθορίζει  

α. την ιστοειδική και αναπτυξιακή έκφραση των γονιδίων,  

β. το υψηλό ποσοστό µεταγραφής των γονιδίων (δηλαδή έντονη µεταγραφική 

δραστηριότητα στο κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο), και  

γ. την προστασία από την αρνητική επίδραση της γειτονικής χρωµατίνης (position 

effect variegation, PEV).  

 

Από την πρώτη περιγραφή της περιοχής το 1987 έως σήµερα, τα µοντέλα που 

έχουν περιγραφεί για τη δράση της είναι το µοντέλο του βρόγχου (looping, Wijgerde et al 

1995, Dillon et al 1997), τα µοντέλα της ανίχνευσης (tracking, Tuan et al 1992) και της 

υποβοηθούµενης ανίχνευσης (facilitated tracking, Blackwood and Kadonaga 1998), και το 

µοντέλο της σύζευξης (linking, Buler and Groudine 1999). Από τα µοντέλα αυτά, αυτό που 

πιστεύεται ότι περιγράφει καλύτερα τη δράση της LCR είναι το πρώτο µοντέλο 

(Stamatoyannopoulos 2005).  

 

Η LCR αλληλεπιδρά µε την περιοχή του υποκινητή ενός (σφαιρινικού) γονιδίου, και 

µε την πρόσδεση µεταγραφικών παραγόντων δηµιουργείται σταθερό σύµπλοκο 

µεταγραφής για το συγκεκριµένο γονίδιο (εικόνα 7). Σύµφωνα µε το µοντέλο του βρόγχου, 

η LCR αλληλεπιδρά κάθε φορά µε έναν µόνο υποκινητή. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι 

δυναµική και η περιοχή «µεταπηδά» µε µηχανισµό flip-flop µεταξύ δύο ή περισσότερων 

υποκινητών, ανάλογα µε το συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο. Ενώ αρχικά η LCR 

αλληλεπιδρά κυρίως µε γονίδια που βρίσκονται πιο κοντά της, σταδιακά αναπτύσσονται 

αλληλεπιδράσεις και µε τα πιο αποµακρυσµένα γονίδια, κάτι που είναι συνάρτηση του 
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µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος µεταγραφικών παραγόντων. Αυτό που καθορίζει το ποιό 

γονίδιο θα αλληλεπιδράσει εντονότερα µε την περιοχή, και εποµένως θα µεταγραφεί σε 

κάθε αναπτυξιακό στάδιο, είναι αποτέλεσµα τόσο της παρουσίας συγκεκριµένων 

µεταγραφικών παραγόντων όσο και της απόστασης του δεδοµένου γονιδίου από την LCR 

(Li et al 1999). 
 
Εικόνα 7. Η συγκρότηση της LCR σε ενιαίο σύµπλοκο, για την ενεργοποίηση της µεταγραφής ενός 
σφαιρινικού γονιδίου. 

  
 

Παριστάνεται σχηµατικά η αλληλεπίδραση της LCR µε το γονίδιο της β-σφαιρίνης. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο του βρόγχου, το ενιαίο σύµπλοκο της LCR αλληλεπιδρά µε την περιοχή του υποκινητή του γονιδίου 

και επιτρέπει τη συγκρότηση σταθερού συµπλόκου µεταγραφής. Στο σχήµα, η περιοχή HS1 της LCR 

αλληλεπιδρά µε αλληλουχίες στην απώτερη περιοχή του υποκινητή του γονιδίου, και στη συνέχεια το 

λειτουργικό σύµπλοκο των θέσεων HS2-4 αλληλεπιδρά µε την εγγύς περιοχή του υποκινητή. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές προσελκύουν το σύµπλοκο της RNA pol II στην περιοχή του υποκινητή. Τα στοιχεία 

κατά το 3’ άκρο του γονιδίου λειτουργούν ως ενισχυτής για τη µεταγραφή του γονιδίου (Pasceri et al 1998). 

 

 
Β.4.2. Τrans-acting παράγοντες. 

Οι σηµαντικότεροι µεταγραφικοί παράγοντες που συµµετέχουν στην έκφραση των 

σφαιρινικών γονιδίων είναι οι εξής: 

GATA1-3: Οι παράγοντες αυτοί ανήκουν στην οικογένεια πρωτεϊνών GATA, οι 

οποίες προσδένονται στην αλληλουχία (A/T)GATA(A/G) του DNA µέσω δακτύλων 

ψευδαργύρου (zinc finger domain). Οι παράγοντες GATA1-3 εκφράζονται ειδικά σε 

κύτταρα του αιµοποιητικού ιστού, ενώ οι GATA4-6 εκφράζονται και σε άλλους ιστούς. 

Αναλυτικότερα, ο παράγοντας GATA1 εκφράζεται στα πολυδύναµα προδροµικά κύτταρα, 

και σε συνδυασµό µε την περιοχή LCR εµπλέκεται στη διαµόρφωση της δοµής της 
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χρωµατίνης στα πρώϊµα στάδια της διαφοροποίησης των ερυθροκυττάρων (Levings et al 

2002). Γονίδια-στόχοι του παράγοντα αυτού είναι τα γονίδια των α- και β-σφαιρινών και 

των βιοσυνθετικών ενζύµων της αίµης (Weiss and Orkin 1995). Ο παράγοντας GATA2 

εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα της ερυθράς σειράς, και φαίνεται να είναι απαραίτητος για 

τον πολλαπλασιασµό και την επιβίωση προδροµικών αιµοποιητικών κυττάρων, όχι όµως 

και για την τελική διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων (Tsai et al 1994). 

EKLF: Ο µεταγραφικός παράγοντας EKLF (erythroid Krüppel-like factor) 

εκφράζεται στα κύτταρα της ερυθράς σειράς, και ανήκει στην οικογένεια µεταγραφικών 

παραγόντων SP1, οι οποίοι προσδένονται στο DNA µε 3 δακτύλους ψευδαργύρου. Είναι 

απαραίτητος για την έκφραση του γονιδίου β, εφόσον έχουν ανιχνευτεί θέσεις πρόσδεσης 

για τον EKLF τόσο στην εγγύς δοµή CACCC του υποκινητή του γονιδίου β, όσο και στην  

θέση HS3 (Gillemans et al 1998). Η απουσία  θέσεων πρόσδεσης για τον EKLF στους 

υποκινητές των γονιδίων ε και  γ (Miller and Bieker 1993, Donze et al 1995), αναδεικνύει 

τον καθοριστικό του ρόλο στην µετάβαση της έκφρασης από τη γ- στη β- σφαιρίνη (Asano 

and Stamatoyannopoulos 1998).  

FKLF: ο FKLF (embryonic/fetal β-like globin gene-activating Krüppel-like factor) 

φαίνεται να επάγει την µεταγραφή των γονιδίων ε και γ κατά την ανάπτυξη, µέσω 

πρόσδεσής του µε τις δοµές CACCC στους υποκινητές των γονιδίων αυτών. H έκφρασή 

του περιορίζεται στο εµβρυϊκό συκώτι (Asano et al 1999). 

Άλλοι παράγοντες: NF-E2, YY-1, C1. 

 

Β.4.3. Ανταγωνισµός των γονιδίων (gene competition). 

Η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για την αναπτυξιακή έκφραση των γονιδίων, και 

αφορά τον ανταγωνισµό των υποκινητών των γονιδίων για αλληλεπίδραση µε την περιοχή 

LCR (Enver et al 1990).  Στα εµβρυϊκά στάδια ανάπτυξης ο ανταγωνισµός αυτός έχει σαν 

αποτέλεσµα την αποσιώπηση του γονιδίου β και την έκφραση των γονιδίων ε και γ, ενώ 

κατά την ερυθροποίηση στον ενήλικα την σχεδόν αποκλειστική µεταγραφή του γονιδίου β 

(εικόνα 8). 

 
Β.4.4. Αυτόνοµη αποσιώπηση των γονιδίων (autonomous silencing). 

Η αποσιώπηση των γονιδίων ε και γ κατά τη µεταστροφή της ερυθροποίησης δεν 

οφείλεται µόνο στην µειωµένη αλληλεπίδρασή τους µε την περιοχή LCR, αλλά και στην 

παρουσία επιπλέον ρυθµιστικών στοιχείων. 

Προκειµένου για το γονίδιο ε, η απώτερη (distal) περιοχή του υποκινητή από τις 

θέσεις –392 ως –177 περιέχει αλληλουχία αποσιωπητή (silencer), στην οποία υπάρχουν 

motif σύνδεσης για τους µεταγραφικούς παράγοντες GATA1, YY1 και SP1 (Raich et al 

1992, Raich et al 1995, Li et al 1998). Θεωρείται ότι η αποσιώπηση του γονιδίου ε είναι 
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σύνθετο φαινόµενο κατά το οποίο ο αποσιωπητής παρεµποδίζει την αλληλεπίδραση του 

γονιδίου µε την LCR. 

Στο γονίδιο γ τα ρυθµιστικά στοιχεία για την αποσιώπηση της έκφρασής του 

περιέχονται τόσο στην απώτερη περιοχή του υποκινητή από τις θέσεις –730 ως –378 

(στοιχείο αποσιωπητή, Stamatoyannopoulos et al 1993), όσο και στην εγγύς περιοχή του 

υποκινητή (οι δοµές CACCC, Li et al 2004). Η δράση των στοιχείων αυτών έχει σαν 

αποτέλεσµα το γονίδιο γ να µην εκφράζεται κατά την ερυθροποίηση στον ενήλικα (Dillon 

and Grosveld 1991). 

 

 
Εικόνα 8. Ο µηχανισµός του ανταγωνισµού σφαιρινικών γονιδίων για τη µεταστροφή στη σύνθεση της 
αιµοσφαιρίνης. 

 
 

Τα εµβρυϊκά γονίδια γ, και το γονίδιο β του ενήλικα ανταγωνίζονται µεταξύ τους για αποτελεσµατική 

αλληλεπίδραση µε την περιοχή LCR. Το µικροπεριβάλλον µεταγραφικών παραγόντων στο έµβρυο (σχηµατικά 

µε κόκκινο κύκλο) ευοδώνει την αλληλεπίδραση της LCR µε τους υποκινητές των γονιδίων γ, προκαλώντας 

την αποσιώπηση του γονιδίου β στο συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο. Το αντίθετο συµβαίνει στον ενήλικα, 

όπου το ανάλογο µεταγραφικό µικροπεριβάλλον (σχηµατικά µε µπλε τετράγωνο) επιτρέπει την 

αποτελεσµατικότερη αλληλεπίδραση του υποκινητή του β-σφαιρινικού γονιδίου µε την περιοχή LCR 

(Stamatoyannopoulos 2005). 

 

 
Β.5. Σταθερότητα των σφαιρινικών mRNA. 

Ένα επιπλέον στάδιο ρύθµισης της έκφρασης των σφαιρινικών γονιδίων αφορά σε 

επίπεδο mRNA, και σχετίζεται µε δύο µοναδικά χαρακτηριστικά των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων. Το ένα είναι ότι η κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιµοσφαιρίων είναι η 

αιµοσφαιρίνη (αποτελεί το 95% της διαλυτής πρωτεΐνης στα ερυθρά αιµοσφαίρια). Το 

δεύτερο είναι ότι τα ερυθροκύτταρα κατά την τελική τους διαφοροποίηση υφίστανται µη 

αναστρέψιµη και καθολική αναστολή της µεταγραφής, δηλαδή κατά τη διαφοροποίησή 
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τους οι ερυθροβλάστες υφίστανται σταδιακή αποδόµηση του πυρήνα, και βεβαίως και του 

ενδοπυρηνικού γενετικού υλικού. Όσον αφορά το mRNA, σταδιακά αποδοµείται κι αυτό, 

αλλά ενώ τα µη-σφαιρινικά mRNA αποδοµούνται σχετικά νωρίς, το σφαιρινικό mRNA 

αποδοµείται αρκετά αργότερα, επιτρέποντας την περαιτέρω σύνθεση αλυσίδων σφαιρίνης 

για αρκετό χρόνο (4-6 ηµέρες) αφότου σταµατήσει η µεταγραφή του γενετικού υλικού (βλ. 

§Β.7.). Ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται ο εµπλουτισµός των ερυθρών αιµοσφαιρίων 

σε αιµοσφαιρίνη σχετίζεται µε µηχανισµούς που προστατεύουν το mRNA των σφαιρινών 

από αποδόµηση στα διαφοροποιούµενα ερυθροκύτταρα. Πράγµατι, το mRNA των 

σφαιρινικών γονιδίων είναι εξαιρετικά σταθερό, έχει δηλαδή µεγάλο χρόνο ηµιζωής (16-24 

ώρες). 

 

Η ανάδειξη του µηχανισµού σταθεροποίησης του α-σφαιρινικού mRNA ξεκίνησε µε 

την µελέτη του µηχανισµού δράσης της µετάλλαξης αCONSTANT SPRING, η οποία 

αποσταθεροποιεί το αντίστοιχο αCS mRNA (Liebhaber and Kan 1981, Hunt et al 1982). 

Στη συνέχεια βρέθηκε ότι η 3’UTR του µορίου περιέχει µια συντηρηµένη αλληλουχία 

πολυπυριµιδινών η οποία αποτελείται από τρεις περιοχές πλούσιες σε κυτοσίνες 

(cytosine-rich regions). Οι περιοχές αυτές δρουν ως θέση συγκρότησης ενός ειδικού 

συµπλόκου RNA-πρωτεΐνης (ριβονουκλεοπρωτεϊνικό, RNP), το οποίο ονοµάζεται α-

σύµπλοκο (Wang et al 1995) και έχει εξαιρετική ειδικότητα για την αλληλουχία της 3’UTR 

του γονιδίου α (εικόνα 9). Το σύµπλοκο αποτελείται από διάφορες πρωτεΐνες, όπως οι 

πρωτεΐνες αCP1 και αCP2, που προσδένονται στην πολυπυριµιδινική αλληλουχία 

(Kiledjian et al 1995). Οι δύο πρωτεΐνες αCP παρουσιάζουν δοµική οµολογία 87%, και 

καθεµιά τους περιέχει τρεις επαναλήψεις µιας περιοχής πρόσδεσης µε το RNA, την 

περιοχή KH (KH domain). Η πρωτεΐνη αCP1 αναφέρεται και ως hnRNP E, ή poly(C)-

binding protein (PCBP). Άλλες πρωτεΐνες που συµµετέχουν στο σύµπλοκο ή 

αλληλεπιδρούν µε αυτό, είναι η πρωτεΐνη hnRNP D ή AUF1, και η PABP (poly(A)-binding 

protein). Προτείνεται ότι ο σχηµατισµός του συµπλόκου αυτού στην 3’UTR του α-

σφαιρινικού mRNA σταθεροποιεί το µήνυµα µέσω της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών 

αCP µε την PABP, προστατεύοντάς το από αποαδενυλίωση και από τη δράση της 

ενδονουκλεάσης ErEN (Chkheizde et al 1999, Wang et al 1999, Wang et al 1995, Weiss 

and Liebhaber 1995, Weiss and Liebhaber 1994, Waggoner and Liebhaber 2003). 

 

Η συγκρότηση του α-συµπλόκου δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης α-σφαιρίνης˙ και στον ποντικό η 3’UTR του αντίστοιχου γονιδίου περιέχει µια 

πολυπυριµιδινική αλληλουχία στην οποία συγκροτείται αντίστοιχο σταθεροποιητικό 

σύµπλοκο (Wang and Liebhaber 1996), αν και η ακριβής πρωτεϊνική του σύσταση 

διαφέρει κάπως από το αντίστοιχο σύµπλοκο του ανθρώπου. 
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Εικόνα 9. Η ρύθµιση της σταθερότητας του mRNA της α-σφαιρίνης. 

 

 
 

Στο σχήµα φαίνεται το µοντέλο που προτείνεται για το µεταβολισµό του mRNA της α-σφαιρίνης. AUG, 

UAA: κωδικόνια έναρξης και τερµατισµού της µετάφρασης, AAAAn: σήµα πολυαδενυλίωσης στο µόριο mRNA. 

Η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών αCP και PABP θεωρείται ότι σταθεροποιεί το µόριο. Φαίνονται επίσης οι 

δύο οδοί αποδόµησης του mRNA της α-σφαιρίνης, µε την ειδική ενδονουκλεάση ErEN και ο «γενικός» 

µηχανισµός αποδόµησης µέσω αποαδενυλίωσης (Waggoner and Liebhaber 2003). 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται τα όσα πιστεύονταν για το µηχανισµό 

δράσης της µετάλλαξης α CONSTANT SPRING, ότι δηλαδή η παρουσία της αποσταθεροποιεί το 

µετάγραφο επειδή επιτρέπει στο ενεργό ριβόσωµα να προσεγγίσει την 3’UTR  του 

µηνύµατος (Weiss and Liebhaber 1994). Πράγµατι, η προσέγγιση του ριβοσώµατος στο 

α-σύµπλοκο προκαλεί την απο-συγκρότησή του από την 3’UTR, καθιστώντας το µήνυµα 

ασταθές. 

Αν και γνωρίζουµε πολλά για τη σταθεροποίηση του µηνύµατος της α-σφαιρίνης, ο 

µηχανισµός που καθορίζει τον µεγάλο χρόνο ηµιζωής του µηνύµατος της β-σφαιρίνης 

είναι ακόµα άγνωστος. Θεωρείται ότι πιθανά εντοπίζεται στην 3’UTR του µορίου mRNA, 
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αλλά ότι η θέση πρόσδεσης δεν παρουσιάζει καµία οµοιότητα µε αυτήν του α-

συµπλέγµατος, και ότι η διαδικασία σταθεροποίησης του β-σφαιρινικού µηνύµατος είναι 

µηχανιστικά διαφορετική (Russell and Liebhaber 1996). 

 

Β.6. Εξισορρόπηση της σύνθεσης α- και β-σφαιρινών. 

Ένα άλλο σηµείο ρύθµισης της έκφρασης των σφαιρινικών γονιδίων συνίσταται 

στην εξισορρόπηση των αλυσίδων των α- και των β-σφαιρινών. Η σηµασία της 

ισορροπηµένης σύνθεσης α- και β-σφαιρινών έχει αναγνωριστεί από πολύ παλιά (Baglioni 

1966, Nathan and Gunn 1966), και αναδεικνύεται σε περιπτώσεις παθολογίας όπου για 

διάφορους λόγους (ανεπαρκής σύνθεση, σύνθεση ελαττωµατικού προϊόντος, έλλειψη του 

γενετικού τόπου) «περισσεύουν» αλυσίδες σφαιρίνης, οι οποίες δεν παράγουν 

λειτουργικά τετραµερή αλλά καθιζάνουν µέσα στα ερυθροκύτταρα, διαταράσσουν την 

φυσιολογία του κυττάρου, και τελικά οδηγούν σε νόσο. Η ρύθµιση αυτή δεν αναµένεται να 

ασκείται σε επίπεδο µεταγραφής καθότι τα σφαιρινικά γονίδια εδράζονται σε διαφορετικά 

χρωµοσώµατα και οι αντίστοιχοι γενετικοί τόποι υπόκεινται σε διαφορετικούς ρυθµιστικούς 

µηχανισµούς. Επιπλέον για την α-σφαιρίνη υπάρχουν δύο ενεργά γονίδια, ενώ για την β- 

µόνο ένα, µε αποτέλεσµα στα φυσιολογικά ερυθροκύτταρα το ποσό του mRNA της α-

σφαιρίνης να είναι µεγαλύτερο από της β-σφαιρίνης. 

 

Η εξισορρόπηση της σύνθεσης των α και β σφαιρινών ενδεχοµένως ξεκινάει από 

τις µετα-µεταγραφικές διαδικασίες ρύθµισης της έκφρασής τους. Είναι γνωστό ότι η 

αλληλουχία στο 3’ άκρο του δεύτερου ιντρονίου της β-σφαιρίνης συµµετέχει µε κάποιο 

τρόπο στην ωρίµανση του 3’ άκρου του µετάγραφου, και ότι το δεύτερο ιντρόνιο της α-

σφαιρίνης παρουσιάζει µειωµένη αποτελεσµατικότητα (28%) ως προς τη διαδικασία αυτή 

όταν µεταφερθεί στο γονίδιο β (Antoniou et al 1998). 

Η ισορροπηµένη σύνθεση α και β αλυσίδων µπορεί επίσης να είναι αποτέλεσµα 

διαφορικής µετάφρασης των α- και β-σφαιρινικών mRNA. Η µειωµένη µεταφρασιµότητα 

του α-σφαιρινικού mRNA µπορεί να οφείλεται σε διαφορές της δοµής του mRNA αυτού 

καθ’ εαυτού, ή να αφορά µεταβολές στη σύνδεση µη-ριβοσωµικών πρωτεϊνών. 

Συγκεκριµένα έχει αναφερθεί ότι το β-σφαιρινικό mRNA µεταφράζεται µε µεγαλύτερο 

ρυθµό επειδή η 5’UTR του είναι πιο επαρκής για την έναρξη της µετάφρασης από την 

αντίστοιχη περιοχή του α-σφαιρινικού mRNA (Kozak 1994)˙ στον ποντικό η µεγαλύτερη 

µεταφρασιµότητα του β-σφαιρινικού mRNA αποδίδεται στο µεγαλύτερο µήκος της 5’UTR 

του γονιδίου β έναντι του α (50 αντί 36 βάσεις) και στην παρουσία δευτεροταγούς δοµής 

στο 5’ άκρο της 5’UTR του γονιδίου α. Στην διαφορική µετάφραση των σφαιρινικών mRNA 

µπορεί να ενέχεται και η 3’UTR τους. Είναι γνωστό ότι στις 3’UTRs των σφαιρινικών 

mRNA συνδέονται διάφορες πρωτεΐνες οι οποίες συντελούν στη σταθεροποίηση του 
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µορίου ή στην µεταφορά του στο κυτταρόπλασµα˙ οι πρωτεΐνες αυτές είναι διαφορετικές 

στην περίπτωση του α- και του β-σφαιρινικού mRNA (Yu and Russell 2001, Ji et al 2003). 

Το αν αυτές οι πρωτεΐνες συµβάλλουν και σε διαφορετική επάρκεια της µετάφρασης των 

δύο πληθυσµών mRNA είναι µια πιθανότητα που µέλλεται να αποδειχθεί. 

 

Ένας άλλος µηχανισµός µε τον οποίο µπορεί να εξισορροπείται το πρωτεϊνικό 

προϊόν των α- και β-σφαιρινικών γονιδίων λαµβάνει χώρα σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο. 

Γενικά τα κύτταρα έχουν δύο τρόπους για την εξουδετέρωση ασταθών πρωτεϊνών, την 

πρωτεόλυσή τους, και την σταθεροποίησή τους µε µοριακούς «σταθεροποιητές» ή 

σαπερόνες (Wickner et al 1999). Έχει αναφερθεί από παλιά (Schaeffer 1983) ότι στα 

ερυθροκύτταρα συµβαίνει αποδόµηση ελεύθερων αλυσίδων α-σφαιρίνης, χωρίς να είναι 

γνωστό αν συµµετέχουν ειδικές πρωτεάσες. Τελευταία αναφέρθηκε η παρουσία της 

ερυθροειδικής ενδονουκλεάσης (erythroid-enriched endoribonuclease, ErEN), που είναι 

δραστική στα τελικά διαφοροποιηµένα ερυθρά αιµοσφαίρια και αποικοδοµεί το α-

σφαιρινικό mRNA (Wang and Kiledjian 2000α) συνδεόµενη µε συγκεκριµένη περιοχή στην 

3’UTR του. Στο τελικό στάδιο της ερυθροκυτταρικής διαφοροποίησης τα επίπεδα των 

πρωτεϊνών αCP1 και αCP2 του α-συµπλόκου µειώνονται, «εκθέτοντας» την περιοχή 

σύνδεσης της ενδονουκλεάσης ErEN και καθιστώντας το mRNA ευαίσθητο στη δράση της 

(Wang and Kiledjian 2000β). 

Πρόσφατα επίσης περιγράφτηκε και η ύπαρξη µιας ερυθροειδικής µοριακής 

σαπερόνης που σταθεροποιεί την α-σφαιρίνη (Kihm et al 2002), και ονοµάζεται 

σταθεροποιητική πρωτεΐνη της α-σφαιρίνης (Alpha Haemoglobin Stabilizing Protein, 

AHSP) – στη βιβλιογραφία αναφερόταν ως παράγοντας που σχετίζεται µε την 

ερυθροειδική διαφοροποίηση (erythroid differentiation-related factor, EDRF). Πρόκειται για 

γενική ερυθροειδική πρωτεΐνη, η σύνθεση της οποίας επάγεται από τον ερυθροειδικό 

µεταγραφικό παράγοντα GATA1. Η πρωτεΐνη AHSP συνδέεται ειδικά, και σχηµατίζει 

σύµπλοκο µε ελεύθερα µόρια α-σφαιρίνης, εµποδίζοντας την καθίζησή τους στο 

κυτταρόπλασµα και την δηµιουργία εγκλείστων. Η σύνδεση µε την AHSP σταθεροποιεί τα 

µόρια της α-σφαιρίνης στην «εγγενή» τους (quasi-native) διαµόρφωση, µέχρι να 

συνδεθούν µε µόρια β-σφαιρίνης για τη δηµιουργία αιµοσφαιρίνης. Η σηµασία της AHSP 

για την in vivo ερυθροποίηση µελετήθηκε σε διαγονιδιακά ποντίκια, στα οποία η έλλειψή 

της προκαλεί βλάβη στη φυσιολογία των ερυθροκυττάρων αντίστοιχη µε αυτήν που 

παρατηρείται σε καταστάσεις µη αποδοτικής ερυθροποίησης. 

 

Η παρουσία µοριακών µηχανισµών που προκαλούν εξισορρόπηση της σύνθεσης 

των α- και β-σφαιρινών είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη σωστή λειτουργία των 

ερυθροκυττάρων˙ το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι ετεροζυγώτες β-
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θαλασσαιµίας, στους οποίους η σχετική µείωση στην παραγωγή β-σφαιρινών δεν 

προκαλεί καµία διαταραχή στην φυσιολογία των ερυθροκυττάρων. 

 

Β.7. ∆ιαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων. 

Η ρύθµιση της σύνθεσης των σφαιρινικών γονιδίων σε κυτταρικό επίπεδο 

αντανακλάται πολύ χαρακτηριστικά κατά την διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων, και γι’ 

αυτό η διαδικασία αυτή αναφέρεται λεπτοµερέστερα. 

Τα πρώτα πέντε στάδια της διαφοροποίησης των ερυθροκυττάρων (εικόνα 10) 

συµβαίνουν στο µυελό των οστών. Το πρώτο πρόδροµο κύτταρο της ερυθράς σειράς είναι 

ο βασεόφιλος ερυθροβλάστης (BE), κύτταρο µε µεγάλο πυρήνα που περιέχει µεταγραφικά 

ενεργή χρωµατίνη και αρκετό ποσό κυτταροπλασµατικού RNA. Το επόµενο κύτταρο είναι 

ο πολυχρωµατόφιλος ερυθροβλάστης (ΠΧΕ), µικρότερο σε µέγεθος από το προηγούµενο, 

στο οποίο αρχίζει η σταδιακή συµπύκνωση της χρωµατίνης παράλληλα µε καθολική 

αναστολή της µεταγραφικής δραστηριότητας˙ στο κυτταρόπλασµά του αρχίζει να 

ανιχνεύεται αιµοσφαιρίνη. Η µεταγραφή των σφαιρινικών mRNA συµβαίνει κυρίως στο 

στάδιο του βασεόφιλου, και λιγότερο στο στάδιο του πολυχρωµατόφιλου ερυθροβλάστη. 

 

 
Εικόνα 10. Τα στάδια της διαφοροποίησης των ερυθροκυττάρων. 

 
Στο σχήµα παριστάνονται ερυθροβλάστες στα διάφορα στάδια ερυθροειδικής διαφοροποίησης, 

καθώς και το όργανο στο οποίο ανιχνεύονται (για τις συντοµογραφίες βλ. κείµενο). Επίσης φαίνεται η σταδιακή 

συρρίκνωση του πυρήνα και η αποβολή του από το κύτταρο κατά τη διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων. Το 

χρώµα των κυττάρων αντιστοιχεί στο χρώµα τους κατά την χρώση Wright/Giemsa (Waggoner and Liebhaber 

2003). 

 

 

Ο ορθοχρωµατόφιλος ερυθροβλάστης (ΟΕ) είναι ακόµα µικρότερο σε µέγεθος 

κύτταρο, µε µικρότερο πυρήνα στον οποίο η χρωµατίνη είναι πλήρως συµπυκνωµένη˙ στο 

κυτταρόπλασµά του περιέχονται σηµαντικά ποσά αιµοσφαιρίνης. Το στάδιο του 

νορµοβλάστη (ΝΒ) χαρακτηρίζεται από την παρουσία συµπυκνωµένου πυρήνα που 
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αποβάλλεται από τα κύτταρα, και την συσσώρευση αιµοσφαιρίνης. Το τελευταίο κύτταρο 

της ερυθράς σειράς που απαντάται στο µυελό των οστών είναι το δικτυοερυθροκύτταρο 

(∆ΕΚ), το οποίο στερείται πυρήνα και µετακινείται στο αίµα. Η σύνθεση των σφαιρινών 

στα ∆ΕΚ της περιφερικής κυκλοφορίας συνεχίζεται για 2-3 περίπου ηµέρες, και είναι 

εξαιρετικά σηµαντική για την πλήρη διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων. Η 

συνεχιζόµενη πρωτεϊνοσύνθεση των σφαιρινών στο περιφερικό αίµα επιτυγχάνεται χάρη 

στο µεγάλο χρόνο ηµιζωής των σφαιρινικών mRNA. 

 

Το τελευταίο στάδιο της ωρίµανσης των ερυθροκυττάρων συµβαίνει στο 

περιφερικό αίµα, όπου αποσυντίθενται όλα τα κυτταρικά οργανίδια, µεµβράνες και RNA 

των δικτυοερυθροκυττάρων, και δηµιουργείται το ώριµο ερυθρό αιµοσφαίριο (RBC). Ο 

µεγάλος χρόνος ηµιζωής του σφαιρινικού mRNA θεωρείται ότι οφείλεται σε µηχανισµούς 

που είναι λειτουργικοί σε όλα τα στάδια της ερυθροειδικής διαφοροποίησης µέχρι και το 

δικτυοερυθροκύτταρο. Επίσης πιστεύεται ότι η αποδόµηση όλων των µορίων mRNA, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σφαιρινικών, οφείλεται σε καθολικό µηχανισµό που 

ενεργοποιείται στα τελικά διαφοροποιηµένα ∆ΕΚ της κυκλοφορίας του αίµατος. 

 

Γ. Μεσογειακή αναιµία. 

Μεταλλάξεις στα γονίδια των σφαιρινών προκαλούν διαταραχή στο πολύπλοκο 

µοντέλο γονιδιακής ρύθµισης που περιγράφηκε παραπάνω, και φαινοτυπικά εκφράζονται 

µε ποικίλου βαθµού αναιµία. Κλασσικά περιγράφονται δύο παθοφυσιολογικές κατηγορίες 

µεταλλάξεων, αυτές που οδηγούν σε µεταβολή της δοµής της αιµοσφαιρίνης (ποιοτική 

διαταραχή), και αυτές που προκαλούν µεταβολή του ποσού κάποιας των σφαιρινών 

(ποσοτική διαταραχή). Οι ποιοτικές διαταραχές µπορεί να επηρεάζουν τη διαλυτότητα της 

αιµοσφαιρίνης (πχ. δρεπανοκυτταρική αναιµία), τη σταθερότητά της (ασταθής 

αιµοσφαιρίνη), ή τη χηµική της συγγένεια µε το οξυγόνο (πχ. µεθαιµοσφαιριναιµία). 

Οποιαδήποτε τέτοια ποιοτική διαταραχή προκαλεί αιµοσφαιρινοπάθεια. Οι ποσοτικές 

ανωµαλίες (µείωση ή πλήρης έλλειψη του ποσού κάποιας σφαιρίνης) οδηγούν στη 

θαλασσαιµία. Επιπλέον, υπάρχουν και µεταλλάξεις που οδηγούν στη σύνθεση 

µειωµένων ποσών αιµοσφαιρίνης µε δοµικές ανωµαλίες (αιµοσφαιρίνη τύπου Lepore, ή 

τύπου Constant Spring), που συνιστούν την οµάδα των θαλασσαιµικών 
αιµοσφαιρινοπαθειών. 

Οι µεταλλάξεις που προκαλούν µεσογειακή αναιµία ή θαλασσαιµία αφορούν είτε τις 

α- είτε τις β-αλυσίδες της αιµοσφαιρίνης, και αποτελούν την πιο συχνή µονογονιδιακή 

νόσο στον άνθρωπο. Η µεσογειακή αναιµία έχει περιγραφτεί από το 1925, και αποτελεί 

ίσως το πρότυπο των κλασσικών µενδελικών διαταραχών αυτοσωµατικού υπολειπόµενου 

τύπου. Φαινοτυπικά πιο σοβαρές είναι οι µεταλλάξεις που προκαλούν β-θαλασσαιµία. 
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Γ.1. Μεταλλάξεις β-θαλασσαιµίας. 

Η β-θαλασσαιµία παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα ετεροζυγωτίας σε όλη την 

τροπική ζώνη, και θεωρείται ότι προσφέρει εξελικτικό πλεονέκτηµα των ετεροζυγωτών 

έναντι της λοίµωξης από το πλασµόδιο της ελονοσίας. Οι µέχρι σήµερα γνωστές 

µεταλλάξεις β-θαλασσαιµίας είναι περισσότερες από 150 (Huisman 1992, Baysal and 

Carver 1995), και αποτελούν στη µεγάλη τους πλειοψηφία σηµειακές µεταλλάξεις 

(ελλείψεις ή αντικαταστάσεις βάσεων). Σε µοριακό επίπεδο οι µεταλλάξεις µπορεί να 

επηρεάζουν οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης της έκφρασης του γονιδίου β-σφαιρίνης. 

Στην πλειοψηφία τους όµως (περίπου 50%) πρόκειται για µη νοηµατικές (nonsense) ή για 

µεταλλάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο ανάγνωσης (frameshift) στα εξόνια 1 και 2 

προκαλώντας πρώιµο τερµατισµό της µετάφρασης, ή για µεταλλάξεις που προκαλούν 

διαταραχή στο µεταβολισµό του mRNA (περίπου 1/3), µε αποτέλεσµα µείωση ή πλήρη 

απενεργοποίηση του φυσιολογικού µηχανισµού µατίσµατος. Η διαταραχή στη σύνθεση 

των β-σφαιρινών προκαλεί είτε µείωση (β+), είτε πλήρη απουσία (β0) σύνθεσης β-

σφαιρινικών αλυσίδων από το πάσχον αλληλόµορφο. Η παρουσία θαλασσαιµικών 

αλληλόµορφων σε ένα άτοµο καθορίζει τον αντίστοιχο φαινότυπό του, αν δηλαδή 

πρόκειται για ετεροζυγώτη β-θαλασσαιµίας, ή αν πάσχει από µείζονα ή ενδιάµεση β-

θαλασσαιµία (Weatherall and Clegg 1981). 

Όλες οι γνωστές µεταλλάξεις των σφαιρινικών γονιδίων περιγράφονται στο βιβλίο 

των Huisman, Carver, Efremov και Baysal, “A Syllabus of Human Hemoglobin Variants” 

1997, στο οποίο παρέχεται πρόσβαση µέσω του διακοµιστή των σφαιρινικών γονιδίων 

(globin gene server) στο διαδίκτυο, από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.globin.cse.psu.edu. Στο διακοµιστή περιλαµβάνονται δεδοµένα για όλες τις µέχρι 

σήµερα γνωστές µεταλλάξεις στα σφαιρινικά γονίδια, όπως και για τις πολυµορφικές 

θέσεις στο γενετικό τόπο των σφαιρινών. 

 

Αν και η πρωτογενής βλάβη συµβαίνει στο επίπεδο σύνθεσης των αλυσίδων της β-

σφαιρίνης (µειωµένη ή µηδενική σύνθεση), σε κυτταρικό επίπεδο η παθοφυσιολογία της 

β-θαλασσαιµίας οφείλεται κυρίως στην περίσσεια α-σφαιρινικών αλυσίδων, οι οποίες 

υπερβαίνουν τους πρωτεϊνολυτικούς µηχανισµούς του κυττάρου και τελικά καθιζάνουν στα 

προγονικά ερυθροκύτταρα, προκαλώντας πρώιµη καταστροφή τους και µη αποδοτική 

ερυθροποίηση – η µη αποδοτική ερυθροποίηση είναι το χαρακτηριστικό αίτιο της αναιµίας 

στην β-θαλασσαιµία. 

 

Γ.2. Συσχέτιση γονότυπου – φαινότυπου. 

Ανεξάρτητα από τον ακριβή µοριακό µηχανισµό της διαταραχής στη σύνθεση της 

β-σφαιρίνης, το αποτέλεσµα για τον οργανισµό εξαρτάται από το κατά πόσο 
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διαταράσσεται η ισορροπία στη σύνθεση α- και β-σφαιρινών. Αυτό σηµαίνει ότι ο τελικός 

φαινότυπος της β-θαλασσαιµίας είναι συνάρτηση της λειτουργίας ολόκληρου του γενετικού 

τόπου των β-σφαιρινών, και εξαρτάται επίσης και από παράγοντες που έχουν να κάνουν 

µε την έκφραση των α-σφαιρινών. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ο φαινότυπος της 

θαλασσαιµίας εξαρτάται: 

α. από την ίδια κυρίως τη µετάλλαξη στο β-σφαιρινικό γονίδιο (Thein 1993, Ho et al 

1998 και 1998α), 

β. από γενετικούς ή και περιβαλλοντικούς παράγοντες που αυξάνουν την έκφραση 

των γ-σφαιρινικών γονιδίων µειώνοντας την έλλειψη στις αλυσίδες τύπου β (π.χ. 

κληρονοµική παραµονή της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης, HPFH (Wood 1993),  

φαρµακολογική επαγωγή της σύνθεσης γ-σφαιρίνης (Perrine et al 1993, Charache et al 

1995),  

γ. από τη λειτουργία του γενετικού τόπου των α-σφαιρινών. 

Ειδικά για το τελευταίο είναι γνωστό ότι η κλινική εικόνα της β-θαλασσαιµίας 

τροποποιείται ευεργετικά για τον πάσχοντα εάν συνυπάρχει ετεροζυγωτία για την α-

θαλασσαιµία, είτε αυτό είναι απώλεια ενός ή περισσότερων α-σφαιρινικών αλυσίδων 

(Wainscoat et al 1983, Galanello et al 1989), είτε α-θαλασσαιµία που δεν οφείλεται σε 

έλλειψη α-αλυσίδων (non-deletional). Επίσης έχει αναφερθεί ότι η παρουσία επιπλέον α-

σφαιρινικών γονιδίων είναι επιβαρυντικός παράγοντας για τον β-θαλασσαιµικό φαινότυπο 

(Camaschella et al 1987, Kulozik et al 1987, Oron et al 1994). 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το αποτέλεσµα στην κλινική εικόνα είναι 

προβλεπόµενο, ωστόσο έχουν περιγραφεί κλινικές οντότητες µε β-θαλασσαιµικό 

φαινότυπο χωρίς να µπορούν να ταυτοποιηθούν µεταλλάξεις στο γονίδιο της β-σφαιρίνης 

(Murru et al 1992, Thein et al 1993β), ή περιπτώσεις στις οποίες µια –κλασσική–  

σηµειακή µεταλλαγή στο γονίδιο της β-σφαιρίνης προκαλεί νόσο σε ετερόζυγη κατάσταση, 

δηλαδή παρουσιάζει επικρατή χαρακτήρα (βλ. §Γ.4.). 

 

Πραγµατικά, η συσχέτιση της µοριακής παθοφυσιολογίας µιας δεδοµένης 

µετάλλαξης β-θαλασσαιµίας µε την ακριβή φαινοτυπική της έκφραση σε επίπεδο 

οργανισµού αποτελεί µια από τις πιο ενδιαφέρουσες µοριακές «ασκήσεις», ακόµα και 

σήµερα, 100 περίπου χρόνια µετά την πρώτη περιγραφή της β-θαλασσαιµίας. Είναι 

προφανές ότι η πρόβλεψη του ακριβούς φαινοτύπου και της σοβαρότητας της νόσου έχει 

µείζονα σηµασία για την προγεννητική διάγνωση της β-θαλασσαιµίας. Παρόλο που 

µεθοδολογικά η ταυτοποίηση της µετάλλαξης β-θαλασσαιµίας είναι πλέον εξαιρετικά 

απλή, η γενετική συµβουλή που πρέπει να δοθεί σε άτοµα µε µεσογειακή αναιµία δεν είναι 

τόσο απλό γεγονός όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. 
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Γ.3. Μεταλλάξεις στην 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

Οι µεταλλάξεις στο γονίδιο της β-σφαιρίνης τοπογραφικά απαντώνται σε 

οποιοδήποτε σηµείο του γονιδίου – υποκινητή, εξόνια, ιντρόνια, µη-µεταφραζόµενες 

περιοχές (5’UTR και 3’UTR). Ειδικά οι µεταλλάξεις στην 3’UTR του γονιδίου είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αφενός γιατί δεν είναι τόσο συχνές, αφετέρου γιατί ο ακριβής 

µοριακός µηχανισµός δράσης τους δεν είναι γνωστός. Οι µεταλλάξεις στην 3’UTR που 

αναφέρονται στον διακοµιστή των σφαιρινικών γονιδίων είναι οι εξής: 

 

3΄UTR term+6 (C→G), ή +1480 (C→G), 

πρόκειται για σηµειακή αλλαγή βάσης (αντικατάσταση C µε G) στη θέση 6 µετά το 

κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης, ή +1480 από το κωδικόνιο έναρξης της 

µεταγραφής. Η µετάλλαξη αυτή έχει ανιχνευτεί σε 12 ελληνικές οικογένειες (Jankovic et al 

1991, Maragoudaki et al 1998), και ο µοριακός µηχανισµός δράσης της έχει µελετηθεί στο 

εργαστήριό µας (Sgourou et al 2002)˙ θεωρείται ότι προκαλεί µείωση στην ωρίµανση του 

3’ άκρου του mRNA, και στο ποσό του κυτταροπλασµατικού mRNA. 

 

3´UTR +1570 (T→C), 

πρόκειται για άλλη µια σηµειακή αλλαγή βάσης (αντικατάσταση T µε C) στη θέση 

104 µετά το κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης, ή +1570 από το κωδικόνιο έναρξης 

της µεταγραφής. Σε σχέση µε το σήµα πολυαδενυλίωσης η µετάλλαξη βρίσκεται 12 βάσεις 

επί τα εγγύς (κατά το 5’) του σήµατος. Έχει ανιχνευτεί σε µία οικογένεια από την Ιρλανδία 

(Cai et al 1992), και θεωρείται ότι προκαλεί αστάθεια στο παραγόµενο µετάγραφο 

µειώνοντας τη βιωσιµότητά του. 

 
3´UTR +1565 to +1577 del(GCTGCTGGATTCT), 

πρόκειται για έλλειψη 13 βάσεων στη θέση +(1565-1577) από το κωδικόνιο 

έναρξης της µεταγραφής, ή 17 βάσεις επί τα εγγύς του σήµατος πολυαδενυλίωσης. Έχει 

ανιχνευτεί σε µία οικογένεια από την Τουρκία (Basak et al 1993), και θεωρείται η πιο 

βαριά από τις τρεις αυτές µεταλλάξεις στην 3’UTR. Στο µοριακό επίπεδο θεωρείται ότι 

µειώνει το ποσό β-σφαιρινικού mRNA αναστέλλοντας την επάρκεια πυρηνικών γεγονότων 

επεξεργασίας του µηνύµατος (Bilenoglu et al 2002). 

 

Επίσης, έχουν ανιχνευτεί πλήθος σηµειακών µεταλλάξεων στο σήµα της 

πολυαδενυλίωσης, οι οποίες προκαλούν είτε αποκοπή του µετάγραφου σε λάθος σηµείο 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µετάγραφων µε µεγαλύτερο µήκος από το κανονικό, είτε 

ελαττωµατική πολυαδενυλίωση του mRNA. 
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Το γεγονός ότι οι β-θαλασσαιµικές µεταλλάξεις στην 3’UTR του γονιδίου δεν είναι 

ούτε πάρα πολλές αριθµητικά, αλλά ούτε και πολύ συχνές, αποτελεί µια έµµεση ένδειξη 

για το ότι η περιοχή αυτή είναι πολύ σηµαντική για την έκφραση του γονιδίου. Μια άλλη 

έµµεση ένδειξη για τη σηµασία της περιοχής αυτής στην έκφραση του γονιδίου είναι το 

γεγονός ότι οι ετεροζυγώτες γι’ αυτές τις τρεις µεταλλάξεις στην 3’UTR είναι «σιωπηλοί 

φορείς», δεν έχουν δηλαδή τον κλασσικό φαινότυπο του ετεροζυγώτη β-θαλασσαιµίας. 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις διπλής ετεροζυγωτίας µε κάποια «βαριά» µετάλλαξη, 

τροποποιούν σηµαντικά τον τελικό φαινότυπο προς όφελος του πάσχοντος. 

 

Γ.4. Επικρατούσες µεταλλάξεις β-θαλασσαιµίας. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η β-θαλασσαιµία είναι κλασσική αυτοσωµατική 

υπολειπόµενη νόσος που οφείλεται στην διαταραχή σύνθεσης αλυσίδων β-σφαιρίνης, και 

οι ετεροζυγώτες (τα άτοµα µε ένα µόνο λειτουργικό αλληλόµορφο) είναι ασυµπτωµατικοί. 

Ωστόσο έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις όπου η β-θαλασσαιµία παρουσιάζει 

επικρατούσα κληρονοµικότητα (Kazazian et al 1992, Thein 1992), και ο 

παθοφυσιολογικός µηχανισµός της νόσου έχει να κάνει µε τη σύνθεση αλυσίδων β-

σφαιρίνης που είναι µικρότερου µήκους από το φυσιολογικό, ή έχουν ανώµαλη δοµή 

(Thein et al 1990, Hall and Thein 1994). Οι αλυσίδες αυτές είναι εξαιρετικά ασταθείς και 

δεν υποστηρίζουν τη δηµιουργία σταθερών τετραµερών, οδηγώντας σε περίσσεια α-

σφαιρινών. Λόγω του ότι είναι ασταθείς, οι µεταλλαγµένες β-αλυσίδες συχνά είναι πολύ 

δύσκολο ή και αδύνατο να ανιχνευτούν˙ η σύνθεσή τους αποδεικνύεται έµµεσα από την 

παρουσία µεταλλαγµένου β-σφαιρινικού mRNA στα περιφερικά δικτυοερυθροκύτταρα. Οι 

ασταθείς β-σφαιρίνες και οι περίσσειες α-σφαιρίνες καθιζάνουν δηµιουργώντας 

ερυθροκυτταρικά έγκλειστα (Bens et al 1998, Fei et al 1989, Adam et al 1990, Ho et al 

1997), ενώ παράλληλα εξαντλούνται οι πρωτεϊνολυτικοί µηχανισµοί του κυττάρου στην 

προσπάθεια να αποµακρύνουν τις ελαττωµατικές αλυσίδες, µε επακόλουθη βλάβη των 

πρόδροµων ερυθροκυττάρων, και µη αποδοτική ερυθροποίηση. 

 
∆. Σκοπός της εργασίας. 

Ο έλεγχος της έκφρασης του ανθρώπινου β-σφαιρινικού γονιδίου έχει µελετηθεί 

εκτενώς, σε σηµείο που το γονίδιο αυτό θεωρείται πρότυπο µοντέλο µελέτης γονιδίων που 

παρουσιάζουν ιστοειδική (tissue-specific) έκφραση, και έκφραση ειδική του σταδίου 

ανάπτυξης (developmental stage-specific). Παρόλα αυτά, οι µηχανισµοί που αφορούν την 

λεπτή ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο και συντονίζουν 

την έκφραση µε διάφορα κυτταρικά γεγονότα είναι εν πολλοίς άγνωστοι. Για παράδειγµα, 

αν και είναι κλασσική γνώση ότι το mRNA της β-σφαιρίνης είναι πρότυπο µηνύµατος µε 

µεγάλο χρόνο ηµιζωής, οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι 
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γνωστοί. Η πλήρης γνώση της έκφρασης του β-σφαιρινικού γονιδίου είναι σηµαντική, όχι 

µόνο γιατί το γονίδιο και η παθοφυσιολογία του έχουν άµεση σχέση µε καταστάσεις β-

θαλασσαιµίας, η οποία είναι µείζονος ενδιαφέροντος για τον Ελλαδικό χώρο, αλλά και 

γιατί η αποσαφήνιση των ρυθµιστικών µηχανισµών του γονιδίου είναι εξέχουσας 

σηµασίας σε θέµατα γονιδιακής θεραπείας. Επιπλέον, διάφορα ρυθµιστικά στοιχεία του 

γονιδίου είναι ενσωµατωµένα σε οχήµατα γονιδιακής θεραπείας, και η πλήρης γνώση της 

λειτουργίας τους και της συνολικής συµπεριφοράς τους κατά την γονιδιακή έκφραση, 

µπορεί να βοηθήσει την βελτίωση των οχηµάτων αυτών. 

 

Η συµµετοχή των µη µεταφραζόµενων περιοχών των σφαιρινικών γονιδίων (τόσο 

της 5’ όσο και της 3’UTR)  στην ρύθµιση της έκφρασής τους αναδεικνύεται τα τελευταία 

χρόνια όλο και περισσότερο. Επιπλέον οι πληροφορίες για το ρόλο της 3’UTR διαφόρων 

γονιδίων σε διάφορα σηµεία του µεταβολισµού του RNA αυξάνουν µε πολύ γρήγορο 

ρυθµό. Η εργασία που παρουσιάζεται αφορά τη µελέτη της έκφρασης, σε επίπεδο 
mRNA, µεταλλάξεων στην 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης του ανθρώπου. Οι 

µεταλλάξεις αυτές είναι «συνθετικές» µεταλλάξεις – δεν απαντώνται δηλαδή σε ασθενείς, 

αλλά έχουν σχεδιαστεί στο εργαστήριο έτσι ώστε να διαταράσσουν διακριτά στοιχεία στην 

δευτεροταγή δοµή της 3’UTR του µορίου mRNA. Η µελέτη έγινε µε λειτουργικά πειράµατα 

σε διαγονιδιακές καλλιέργειες ερυθρολευχαιµικών κυττάρων ποντικού (murine 

erythroleukaemia cells, MEL). Οι µεταλλάξεις µελετήθηκαν τόσο σε επίπεδο “steady state” 

mRNA, όσο και σε κλάσµατα πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού mRNA. Επίσης 

µελετήθηκε ο ρυθµός αποδόµησης του κυτταροπλασµατικού κλάσµατος mRNA. Ο πρώτος 

στόχος της εργασίας ήταν η πιστοποίηση του αν οι µεταλλάξεις αυτές εµπλέκονται 
στην ωρίµανση του 3’ άκρου του mRNA της β-σφαιρίνης, και συγκεκριµένα στην 

αποκοπή του µηνύµατος. Ο δεύτερος στόχος ήταν ο προσδιορισµός του ρυθµού 
αποδόµησης του µεταλλαγµένου mRNA, µε σκοπό την απάντηση του ερωτήµατος εάν η 

3’UTR περιλαµβάνει κάποιο σταθεροποιητικό στοιχείο για το mRNA. Επιπλέον οι 

µεταλλάξεις είχαν σχεδιαστεί έτσι που να επιτρέπουν την αδρή χαρτογράφηση της 

περιοχής στην περίπτωση ύπαρξης σταθεροποιητικού στοιχείου σε αυτήν. 
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Υλικά και µέθοδοι 
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Α. Σχεδιασµός και επιλογή των µεταλλαγµένων µορίων β-σφαιρίνης στην 3’UTR. 

 

Α.1. Τυχαία µεταλλαγµένα µόρια. 

Η πρωτοταγής αλληλουχία της 3’UTR µεταβλήθηκε «τυχαία», µε σκόπιµη 

αντικατάσταση νουκλεοτιδικών βάσεων, και στόχο την µεταβολή της πρωτοταγούς 

αλληλουχίας ταυτόχρονα µε την διατήρηση του φυσιολογικού µήκους (π.χ. 

αντικαθιστώντας κάθε δεύτερο ή τρίτο νουκλεοτίδιο µε κάποια άλλη βάση, ή 

ανταλλάσσοντας συγκεκριµένες βάσεις θυµίνης-αδενίνης και κυτοσίνης-γουανίνης). Έτσι 

προέκυψαν «τυχαίες» αλληλουχίες, στις οποίες έχουν εισαχθεί µεταλλάξεις στην 

φυσιολογική αλληλουχία της 3’UTR (πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1. Πρωτοταγής αλληλουχία της 3’UTR, και «τυχαίες» αλλαγές στην αλληλουχία. 

Παρουσιάζεται η φυσιολογική αλληλουχία της 3’UTR από την θέση 1 µετά το κωδικόνιο 

τερµατισµού της µετάφρασης, ως τη θέση 130, οι νουκλεοτιδικές µεταβολές στην φυσιολογική αλληλουχία της 

3’UTR, και οι «τυχαίες» αλληλουχίες που προκύπτουν. Η φορά της αλληλουχίας σε όλες τις περιπτώσεις είναι 

5’→ 3’. 

Φυσιολογική 3’UTR 
gctcgctttcttgctgtccaatttctattaaaggttcctttgttccctaagtccaactactaaact
gggggatattatgaagggccttgagcatctggattctgcctaataaaacatttattttcattgc 
 
3'UTR1: αντικατάσταση T→A και C→G κάθε τρίτο νουκλεοτίδιο 
gcacggttactagcagtgcatttactttttaacgtaccattcttgccaaactcgacaacaaatctc
ggcgaaataatcaacgggctagaccaactcgaatcagcgtattataatactttaatattgatagc 
 
3'UTR2: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A,C,T,G 
gatcgttgtatcgttgtaccattgcaacttaggatccttgtatcctcgaagcctagcaacttagca
gcgtggtatcatggaagccttggagcatcggaactttgcatcatagaaaccttgtatcttcgtagc 
 
3'UTR3: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A,G,T,C 
gatggttctatggttctacgattccaagttacgatgcttctatgctccaaggctccaagttaccag
ggtgctatgatgcaaggcttcgaggatccgaagtttccatgatacaaagctactaagtttcaatgc 
 
3'UTR4: αντικατάσταση T→A και C→G κάθε δεύτερο νουκλεοτίδιο 
ggtgggtatgtaggtctgctaatacaaattatgctacgtatctacgcaatgacgagttcaatagtc
gcgcaaaatttcatgcggcatcaccttgtcgttacaggcaatttatatagaataaatatgaatgc 
 
3’UTR5: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A, T, C, G 
gattgctgtattgctgtactactgcaattcaggattcctgtattcccgaagtccagcaattcagca
gtgcggtattacggaagtcctggagtaccggaattctgcattacagaaatcctgtatttccgtagc 
 
3’UTR6: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A, T, G, C 
gattggtctattggtctactagtccaattgacgattcgtctattcgccaagtcgaccaattgacca
gtgggctattaggcaagtcgtcgagtagccgaattgtccattagacaaatcgtctatttgcctagc 
 
3’UTR7: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A, C, G, T 
gatcggtttatcggtttaccagttcaactgatgatccgtttatccgctaagccgatcaactgatca
gcgggttatcaggtaagccgttgagcagctgaactgttcatcagataaaccgtttatctgcttagc 
 
3’UTR8: αντικατάσταση κάθε δεύτερου νουκλεοτιδίου µε A, G, C, T 
Gatggctttatggctttacgacttcaagtcatgatgcctttatgccctaaggccatcaagtcatca
gggcgttatgacgtaaggccttgaggacctgaagtcttcatgacataaagcctttatgtccttagc 
Α.2. Έλεγχος τυχόν οµολογίας µε γνωστές αλληλουχίες. 
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Οι «τυχαίες» αλληλουχίες που προέκυψαν από το προηγούµενο βήµα ελέγχθηκαν 

για την εµφάνιση τυχόν οµολογίας µε γνωστές αλληλουχίες, µε σύγκρισή τους µε 

αλληλουχίες σε γονιδιακές βάσεις δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το 

πρόγραµµα BLAST, το οποίο βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov, και ακολουθώντας τον κατάλληλο σύνδεσµο. Από την 

περαιτέρω µελέτη αποκλείστηκαν οι αλληλουχίες εκείνες που εµφανίζουν (τουλάχιστον 

κατά τον χρόνο σχεδιασµού- Αύγουστος 2000) σηµαντικό βαθµό οµολογίας σε γονιδιακές 

βάσεις δεδοµένων (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα §Α.2., και πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2: Αναζήτηση οµολογίας µε το πρόγραµµα blastn. 

Παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την αναζήτηση blastn για τις 8 τυχαία µεταλλαγµένες 

αλληλουχίες. Οι θέσεις οµολογίας αντιστοιχούν στην αλληλουχία της 3’UTR (ως 1 θεωρείται το πρώτο 

νουκλεοτίδιο της 3’UTR). 

Για παράδειγµα, η αλληλουχία 3’UTR1 εµφανίζει οµολογία µε κοσµίδιο του νηµατοµύκητα c.elegans 

στις βάσεις 47-64, και µε άλλες, ανθρώπινες και µη, αλληλουχίες από την βάση 106 και πέρα. Το τµήµα της 

3’UTR1 από τις βάσεις 1-45 που δεν παρουσιάζει οµολογία µε άλλες αλληλουχίες θεωρήθηκε κατάλληλο για 

περαιτέρω χρήση, και χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµούς µε τη φυσιολογική αλληλουχία για πρόβλεψη της 

δευτεροταγούς δοµής. 

 

Μεταλλαγµένη αλληλουχία  
Οµόλογη αλληλουχία Θέση 
3’UTR1  
drosophila 106-123 
µιτοχονδριακό DNA του µύκητα S. cerevisiae 107-124 
Human 16p13 BAC clone 111-128 
Human Xq23 PAC clone 106-123 
Human 7q11.23-q21.1 BAC clone 109-126 
c.elegans cosmid 47-64 
Human ADP/ATP carrier protein (ANT-2) gene 106-123 
Human 6q23.1-24.3 clone, for MEKK5 gene for MAP/ERK kinase 5 106-127 
yeast strain B mit b-1 oril region 107-124 
3’UTR2  
m.hominis gyrB & licA genes 102-120 
a.thaliana chromosome 1 BAC 98-115 
Heparin cofactor II (=plasma thrombin inhibitor) 102-119 
rattus norvegidus palmitoyl protein thioesterase mRNA 22-39 
3’UTR3  
Human chromosome 14q24.3-31 clone 105-124 
Human chromosome 6p21 clone 110-128 
oryza sativa chromosome 4 BAC clone 82-100 
Human 22q11.2 cosmid clone 46-71 
human 1q25.1-31.1 clone, for NSI-binding protein, α microtubule-associated 
protein 1A/1B light chain 3 pseudogene 42-59 
papaver somniferum gMLP22 gene 23-40 
3’UTR4  
a.thaliana chr.5 BAC clone 20-43 
Human mRNA, cDNA DKF2 106-125 
c.elegans cosmid 106-124 
Human 7q36 PAC clone 107-124 
Plasmid pIP404 108-125 
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a.thaliana chromosome 1 BAC 107-128 
Plasmid pIP404 (from c.perfringens 108-125 
c.perfringens resolvase gene 108-125 
b.thuringiensis oryI ET4 gene 35-52 
3’UTR5  
drosophila melanogaster genome 98-115 
dr.melanogaster genome 46-67 
a.thaliana chrI BAC clone 29-46 
human chr10 clone, positive novel gene 36-53 
human 1q23-24 clone 98-115 
human 21q21.1-q21.2 clone 3-20 
3’UTR6  
citb_109_p_11, homo sapiens 14-31 
human chr5, PI clone 103-120 
human Xq22.1-22.3 clone, part of gene for novel homeobox domain protein 63-84 
3’UTR7  
human 22q11.2 cosmid clone 86-108 
c.elegans cosmid 15-36 
3’UTR8  
a.thaliana chrI BAC clone 2-29 
Populus balsamifera subsp. trichocarpa agamous homology (PTAGI) gene 104-121 
human chr13 clone 44-61 
human chr10 clone, part of novel gene (HSPCO25), part of TNF37A (zinc finger 
protein 37a (KOX21)) gene, part of putative novel gene 32-53 
human chr14 BAC *in progress* 3-20 
 

 
Α.3. Πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής των µορίων. 

Οι προβλεπόµενες δευτεροταγείς δοµές της φυσιολογικής αλληλουχίας και των µη-

οµόλογων τυχαίων αλληλουχιών αναζητήθηκαν µε τη χρήση υπολογιστικού 

προγράµµατος που είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το πρόγραµµα mfold 3.0, 

το οποίο προσφέρει την δυνατότητα υπολογισµού της θερµοδυναµικής ενέργειας 

δευτεροταγών διατάξεων αλληλουχιών DNA ή RNA, και πρόβλεψης της πιθανής 

δευτεροταγούς τους δοµής (Mathews et al 1999, Zuker 2003). Η πρόσβαση στον 

διακοµιστή του προγράµµατος γίνεται από τις διευθύνσεις http://www.rpi.edu/~zukerm/, 

http://bioinfo.math.rpi.edu/~zukerm/, και http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/. 

Στην προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή της φυσιολογικής 3’UTR (βλ. κεφ. 

Αποτελέσµατα, εικόνα 12) αναγνωρίστηκαν διακριτά στοιχεία που ενδεχοµένως παίζουν 

ρόλο στην ρυθµιστική λειτουργία της περιοχής (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα, εικόνα 13). Τα 

µεταλλαγµένα µόρια που χρησιµοποιήθηκαν στην περαιτέρω µελέτη επιλέχθηκαν έτσι 

ώστε να διαταράσσουν αυτά τα διακριτά στοιχεία στην δευτεροταγή δοµή της 

φυσιολογικής 3’UTR (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα §Α.3). 

Τα µεταλλαγµένα µόρια διαφέρουν από την φυσιολογική αλληλουχία 3’UTR τόσο 

κατά την πρωτοταγή, όσο και κατά την δευτεροταγή τους δοµή, ενώ ταυτόχρονα 

διατηρούν το φυσιολογικό µήκος. Παράλληλα δε, τα µεταλλαγµένα αυτά µόρια δεν 

παρουσιάζουν οµολογία µε γνωστή αλληλουχία, η οποία θα µπορούσε να ενέχεται σε 
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άλλου τύπου (γνωστή ή άγνωστη) αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-RNA, το οποίο µε τη σειρά 

του θα καθιστούσε δύσκολη την ερµηνεία των αποτελεσµάτων µας. 

 
Β. Κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων γονιδίων σε ευκαρυωτικό όχηµα έκφρασης. 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων 

γονιδίων που επιλέχθηκαν για µελέτη σε ευκαρυωτικό όχηµα έκφρασης περιγράφονται µε 

τη σειρά. Όλα τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν για τις ενζυµατικές αντιδράσεις 

περιοριστικής κατάτµησης και για όλες τις υπόλοιπες µοριακές τεχνικές ήταν της εταιρείας 

MBI Fermentas, Vilnius, Λιθουανία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Β.1. ∆ηµιουργία ένθετου DNA µε την χρήση αλληλοεπικαλυπτόµενων συνθετικών 
ολιγονουκλεοτιδίων. 

Για τη δηµιουργία του ένθετου τµήµατος DNA σχεδιάστηκαν 12 συνθετικά 

ολιγονουκλεοτίδια, τα οποία αλληλοεπικαλύπτονται κατά οκτώ νουκλεοτιδικές βάσεις 

(πίνακας 3). Η σύνθεσή τους έγινε από τις εταιρείες MWG-Biotech AG, και Sigma. Με την 

εναλλαγή νουκλεοτιδίων που αντιστοιχούν στην φυσιολογική ή την µεταλλαγµένη 

αλληλουχία µπορεί να γίνει η σύνθεση ένθετου τµήµατος DNA για κάθε µια από τις 

µεταλλάξεις που επιλέχθηκαν για µελέτη (πίνακας 4, και κεφ. Αποτελέσµατα, εικόνα 8). 

 

Αναλυτικά, για τη δηµιουργία του ένθετου DNA (µεγέθους 220 βάσεων) 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: 

Προσθήκη φωσφορικών οµάδων στα 5’ άκρα των ολιγονουκλεοτιδίων µε το ένζυµο 

T4 PNK (πολυνουκλεoτιδική κινάση) (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα, εικόνα 8). 

Αντίδραση κινάσης 

1µg από κάθε ολιγονουκλεοτίδιο 

150mM dATP 

5µl 10x ρυθµιστικού διαλύµατος της αντίδρασης 

20 IU T4 PNK 

αποστειρωµένο ddH2O µέχρι τελικού όγκου 50µl. 

Επώαση της αντίδρασης στους 37οC για 2 ώρες. 

Απενεργοποίηση της κινάσης στους 65ο C για 10 λεπτά. 

Αποδιάταξη των ολιγονουκλεοτιδίων στους 100οC για 4-5 λεπτά. 

Επαναφορά σε θερµοκρασία δωµατίου και παραµονή για 2-3 ώρες. 

 

Στον χρόνο αυτό τα ολιγονουκλεοτίδια επαναδιατάσσονται (anneal) σε δίκλωνο 

µόριο, ενώ οι αλληλοεπικαλυπτόµενες περιοχές των 8bp συντελούν στην σωστή διάταξη 

των µορίων για τη δηµιουργία του ένθετου DNA. 
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Πίνακας 3: Τα συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του ένθετου 
τµήµατος DNA, και η αλληλουχία τους. 
 

Ολιγονουκλεοτίδιο, αλληλουχία (5’→3’), και µήκος (bp) 

1 
aattcaccccaccagtgcaggctgcctatcagaaagtggtggctggtgtggcta
atgccctggcccacaagtatcactaa 80 

1R 
acttgtgggccagggcattagccacaccagccaccactttctgataggcagcct
gcactggtggggtg 68 

2 gctcgctttcttgctgtccaatttctattaaaggttcc 38 
2R taatagaaattggacagcaagaaagcgagcttagtgat 38 
2M gatcggtttatcggtttaccagttcaactgaaggttcc 38 
2MR cagttgaactggtaaaccgataaaccgatcttagtgat 38 

3 
tttgttccctaagtccaactactaaactgggggatattatgaagggccttgagc
atctgg 60 

3R 
tcaaggcccttcataatatcccccagtttagtagttggacttagggaacaaagg
aacctt 60 

3M 
attcttgccaaactcgacaacaaatctcggcgaaataatcaacgggctagacgc
atctgg 60 

3MR 
gtctagcccgttgattatttcgccgagatttgttgtcgagtttggcaagaatgg
aacctt 60 

4 attctgcctaataaaaaacatttattttcattgcaatgatgtattt 46 
4R aaatacatcattgcaatgaaaataaatgttttttattaggcagaatccagatgc 54 

 

Με R παριστάνεται η ανάστροφη αλληλουχία, και µε Μ η µεταλλαγµένη αλληλουχία 3’UTR. Το 

ολιγονουκλεοτίδιο 1 φέρει το κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης (µε µπλέ), καθώς και οµόλογα συνεκτικά 

άκρα (µε κόκκινο) για σύζευξη (ligation) µε µόριο DNA που προκύπτει µετά από κατάτµηση µε την 

ενδονουκλεάση περιορισµού EcoRI. Το ολιγονουκλεοτίδιο 4 φέρει  το σήµα πολυαδενυλίωσης (µε πράσινο), 

καθώς και οµόλογα συνεκτικά άκρα  (µε κόκκινο) για σύζευξη (ligation) µε µόριο DNA που προκύπτει µετά 

από κατάτµηση µε την ενδονουκλεάση περιορισµού SwaI. 

 

 
Πίνακας 4: Συνδυασµοί ολιγονουκλεοτιδίων για σύνθεση ένθετου τµήµατος DNA. 

 
Ένθετο τµήµα DNA 
 

Ολιγονουκλεοτίδια 

 
3’UTR του γονιδίου 5’Μ 

 
1+2Μ+3+4 (+1R+2MR+3R+4R) 

 
3’UTR του γονιδίου 3’Μ 

 
1+2+3Μ+4 (+1R+2R+3MR+4R) 

 
3’UTR του γονιδίου 5/3’Μ 

 
1+2Μ+3Μ+4 (+1R+2MR+3MR+4R) 

 
Είναι φανερό ότι χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό 1+2+3+4 µαζί µε τις ανάστροφες αλληλουχίες, 

µπορεί να γίνει σύνθεση της φυσιολογικής 3’UTR του γονιδίου. 
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Β.2. Κλωνοποίηση του ένθετου DNA στο γονίδιο της β-σφαιρίνης. 
 

Β.2.1. ∆ηµιουργία του πλασµιδικού οχήµατος pBLβ∆(RV-Not). 
Το πλασµιδικό όχηµα pBLβ∆(RV-Not) δηµιουργήθηκε µε τροποποίηση του 

πλασµιδίου pBluescript II της εταιρείας Stratagene. Το πλασµιδικό όχηµα και οι 

αλληλουχίες που το αποτελούν περιγράφονται στο κεφ. Αποτελέσµατα §Β.1. 

Η πρόσδεση του ένθετου DNA στο πλασµιδικό όχηµα έγινε µε την ενζυµική 

αντίδραση «σύζευξης» (ligation) µε το ένζυµο T4 λιγάση, και για το λόγο αυτό είχε 

προβλεφθεί ώστε το ένθετο DNA να έχει οµόλογα συνεκτικά άκρα (compatible cohesive 

termini) µε αυτά που προκύπτουν µετά από κατάτµηση του πλασµιδικού οχήµατος µε τα 

ένζυµα περιορισµού EcoRI  και SwaI. 

Συγκεκριµένα έγινε κατάτµηση του οχήµατος DNA µε τα ένζυµα περιορισµού, 

αποφωσφορυλίωση του ελεύθερου 5΄ άκρου του οχήµατος DNA (ώστε να αποφευχθεί η 

συγκόλληση των ελεύθερων άκρων και η επανακυκλοποίηση του πλασµιδικού οχήµατος) 

και σύζευξη των οµόλογων άκρων του ένθετου DNA και του πλασµιδίου µε το ένζυµο Τ4 

λιγάση για την παρασκευή του ανασυνδυασµένου µορίου. 

Η οργάνωση των αντιδράσεων κατάτµησης του DNA µε ένζυµα περιορισµού, η 

ηλεκτροφόρηση των νουκλεϊκών οξέων σε πήκτωµα αγαρόζης, η αποµόνωση και ο 

καθαρισµός τµηµάτων DNA από αγαρόζη χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως, η οργάνωση 

της αντίδρασης λιγάσης, όπως επίσης ο ποσοτικός προσδιορισµός των νουκλεϊκών οξέων 

µε φωτοµέτρηση, έγιναν σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο Molecular 

Cloning: A Laboratory Manual, second edition, 1989, των Sambrook J, Fritch EF, και 

Maniatis T. 

 

Β.2.2. Κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων γονιδίων σε ευκαρυωτικό όχηµα 
έκφρασης. 

Το όχηµα µεταφοράς και έκφρασης των µεταλλαγµένων γονιδίων στα προς µελέτη 

ευκαρυωτικά κύτταρα είναι ένα άλλο σύνθετο πλασµίδιο, το βpUC-Cla, το οποίο βασίζεται 

στο πλασµίδιο pUC18. Το σύνθετο πλασµίδιο βpUC-Cla φέρει καίριες ρυθµιστικές 

αλληλουχίες από την ανθρώπινη περιοχή ελέγχου του γονιδιακού τόπου της β-σφαιρίνης 

(βLCR), θέτοντας τα ανθρώπινα β-σφαιρινικά διαγονίδια υπό τον έλεγχό της. Το 

πλασµίδιο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλους, όπου αναφέρεται ως human 

microlocus (µLCR) expression cassette (Collis et al 1990). 

 

Για τη δηµιουργία γραµµικού οχήµατος και υποκλωνοποίηση ακολουθήθηκαν τα 

βήµατα που περιγράφονται παραπάνω στην §Β.2.1., µε τη χρήση των κατάλληλων 

ενζύµων περιορισµού (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα §Β.2.). 
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Β.2.3. Κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων γονιδίων σε cDNA πλασµιδικό κλώνο. 

Για την ανάλυση του πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA, 

χρησιµοποιήθηκε ο ανιχνευτής βhuman/Eco-Pvu που αναφέρεται στα Αποτελέσµατα, 

§∆.2.3., ο οποίος υβριδοποιείται µε αλληλουχίες του 3’ άκρου του µηνύµατος. Για το λόγο 

αυτό τα µεταλλαγµένα γονίδια κλωνοποιήθηκαν επιπλέον στο πλασµίδιο pBL-βcDNA, το 

οποίο περιέχει το cDNA του γονιδίου της ανθρώπινης β-σφαιρίνης κλωνοποιηµένο στο 

πλασµίδιο pBluescript II (Stratagene) (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα §Β, §∆.2.3. και εικόνα 30). 

Το πλασµίδιο pBL-βcDNA περιέχει το cDNA του γονιδίου της β-σφαιρίνης µεταξύ των 

περιοριστικών θέσεων SnaBI (σηµείο –265 πριν από τη θέση έναρξης της µεταγραφής) 

και MnlI (45 βάσεις µετά τη θέση πολυαδενυλίωσης). Για τη δηµιουργία των cDNA 

κλώνων έγινε κατάτµηση των πλασµιδίων pBLβ∆(RV-Not) από το πρώτο στάδιο 

κλωνοποιήσεων µε τα ένζυµα EcoRI και SwaI, και κλωνοποίηση του τµήµατος των 220bp 

που φέρει τη µεταλλαγµένη αλληλουχία στο πλασµίδιο pBL-βcDNA, όταν αυτό έχει 

υποστεί κατάτµηση µε τα ίδια ένζυµα περιορισµού. Η οργάνωση των αντιδράσεων 

ενζυµικής κατάτµησης και η πρόσδεση του ένθετου DNA στο όχηµα έγινε όπως 

περιγράφεται πιο πάνω, µε την διαφοροποίηση ότι κατά το τελικό στάδιο της πρόσδεσης 

του ένθετου DNA µε το πλασµιδικό όχηµα, η σύζευξη των µορίων έγινε χωρίς την 

προηγούµενη αποµόνωση του οχήµατος από το πήκτωµα αγαρόζης (in-gel ligation). 

 

Β.2.4. Mετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων. 

Η επιλογή των επιθυµητών πλασµιδιακών κλώνων έγινε µε µετασχηµατισµό 

βακτηριακών κυττάρων. Τα βακτηριακά κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη 

ανήκουν στο είδος του ραβδόµορφου βακτηρίου E.coli, το οποίο περιέχει ένα κυκλικό 

χρωµόσωµα ~3x106 βάσεων. Ο µετασχηµατισµός των κυττάρων και οι βακτηριακές 

καλλιέργειες έγιναν µε τα θρεπτικά υλικά και τις συνθήκες που περιγράφονται από τους 

Sambrook J, Fritch EF, και Maniatis T, 1989. 

Για το χηµικό µετασχηµατισµό των κυττάρων E.coli χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα του 

στελέχους DH5a, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε τους Hanahan D, 

Jessee J και Bloom RF, 1995. 

Η αποθήκευση όλων των κλώνων E.coli (είτε πρόκειται για µετασχηµατισµένους µε 

πλασµίδιο είτε όχι) έγινε στους –80oC. H δηµιουργία των stocks έγινε µε την προσθήκη σε 

ολονύκτια καλλιέργεια των βακτηρίων 10% από το 10x Hoegness Freezing Medium 

(36mM K2HPO4, 13mM KH2PO4, 20mM Na3citrate, 10mM Mg2SO4, 44% glycerol), και 

άµεση µεταφορά των stocks στους –80oC. 
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Β.2.5. Επιλογή των µετασχηµατισµένων βακτηριακών κλώνων. 

Οι κατάλληλα µετασχηµατισµένοι κλώνοι E.coli επιλέχθηκαν µε αντίδραση PCR 

χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα τις βακτηριακές αποικίες, και µε ενζυµικές αντιδράσεις 

κατάτµησης µε ένζυµα περιορισµού. 

 

Το σκεπτικό για την χρήση βακτηριακών κυττάρων ως υπόστρωµα DNA στην 

αντίδραση PCR είναι ότι κατά τον αρχικό κύκλο αποδιάταξης του DNA γίνεται λύση των 

κυττάρων και απελευθέρωση του πλασµιδικού DNA, το οποίο στη συνέχεια χρησιµεύει ως 

υπόστρωµα για την αντίδραση. Η αλληλουχία των εκκινητών αναφέρεται στον πίνακα 5. 

 

 
Πίνακας 5. Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιδράσεις PCR στους 
µετασχηµατισµένους βακτηριακούς κλώνους, και την πιστοποίηση της αλληλουχίας του DNA. 
 

Εκκινητής (ευθύς/ανάστροφος),  αλληλουχία 5’→3’,      µήκος (bp) 

Eco. 63524 (ευθύς) ggcaaagaattcaccccacca 21 

2M. 63632 (ανάστροφος) ctggtaaaccgataaaccgatc 22 

Fme28 (ανάστροφος) aataatttaaatacatcattgc 22 

R251 (ευθύς) tgtaaaacgacggccagtctgggttaaggcaatagc 36 

R254 (ανάστροφος) gaaacagctatgaccatgtgacctcccacattc 33 
 

Για την επιλογή των βακτηριακών κλώνων έγινε PCR µε τους εκκινητές Eco.63524 (ευθύς) και 2M. 

63632 (ανάστροφος), οι οποίοι υβριδοποιούνται στην αλληλουχία του γονιδίου γύρω από την θέση 

αναγνώρισης της EcoRI, και στην µεταλλαγµένη αλληλουχία του γονιδίου 5’Μ. Η επιλογή των συγκεκριµένων 

εκκινητών επιτρέπει την παραγωγή προϊόντος µόνο από τους κλώνους εκείνους που έχουν ενσωµατώσει το 

ένθετο DNA, και µάλιστα όταν έχει ενσωµατωθεί σωστά κατά το 5’ άκρο του. 

Οι εκκινητές R251 και R254 χρησιµοποιήθηκαν για την πιστοποίηση της αλληλουχίας των 

επιλεγέντων κλώνων. Πρόκειται για εκκινητές που φέρουν αλληλουχία από το ανθρώπινο γονίδιο, και από τον 

φάγο M13 (universal sequencing primers), έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του 

DNA µε τη µέθοδο του αυτοποιηµένου sequencing, χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο προϊόν PCR και τον 

εκκινητή Μ13 σηµασµένο µε φθοριόχρωµα. 

Ο εκκινητής FMe28 χρησιµοποιήθηκε επίσης για την πιστοποίηση της αλληλουχίας των επιλεγέντων 

κλώνων, σε προϊόντα αντιδράσεων PCR µε τον Eco. 63524. Στην περίπτωση αυτή χρειάστηκε να γίνει 

σήµανση είτε του Eco. 63524, είτε του FMe28 µε φθοριόχρωµα. 

Η θέση των εκκινητών πάνω στο γονιδίωµα φαίνεται στην εικόνα 11 (σελ.60). 
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Αντίδραση PCR 

12,5pmol από κάθε εκκινητή (ευθύ και αντίστροφο) 

25mM από κάθε δεοξυνουκλεοτίδιο (dNTP) 

2,5µl 10x ρυθµιστικού διαλύµατος της αντίδρασης 

1,5units Taq πολυµεράσης 

ελάχιστη ποσότητα βακτηριακών κυττάρων ως υπόστρωµα DNA 

αποστειρωµένο ddH2O µέχρι τελικού όγκου 25µl. 

Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν αποδιάταξη στους 95οC για 30 δευτερόλεπτα, 

πρόσδεση των εκκινητών στους 54οC για 40 δευτερόλεπτα, και σύνθεση στους 72οC για 

30 δευτερόλεπτα, για 25 κύκλους συνολικά. Η αντιδράσεις έγιναν σε συσκευή PTC-200 

της εταιρείας MJ RESEARCH. 

 

Επίσης έγινε κατάτµηση του πλασµιδικού DNA από τους κλώνους των 

µετασχηµατισµένων βακτηριακών κυττάρων µε ένζυµα περιορισµού, τα οποία 

αναγνωρίζουν θέσεις πάνω στην µεταλλαγµένη αλληλουχία της 3’UTR του γονιδίου της β-

σφαιρίνης οι οποίες δεν υπάρχουν στο φυσιολογικό µόριο. Η επιλογή των ενζύµων 

περιγράφεται σε άλλο σηµείο (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα §Β.1.3.). 

Η οργάνωση των αντιδράσεων περιοριστικής κατάτµησης, και ο έλεγχος των 

ενζυµικών αντιδράσεων και της αντίδρασης PCR µε  ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

αγαρόζης, έγιναν όπως περιγράφεται από τους Sambrook J, Fritch EF, και Maniatis T, 

1989. 

 

Η αποµόνωση πλασµιδικού DNA έγινε είτε µε την µέθοδο του βρασµού (boiling 

miniprep), όπως περιγράφεται από τους Holmes και Quigley 1981, είτε µε τη χρήση 

στηλών WizardTM (minipreps και midipreps) της εταιρείας PROMEGA, σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο που δίνεται από την εταιρία. 

Με επιπλέον καθαρισµό του πλασµιδικού DNA από τις πρωτεΐνες (µε proteinease 

K) και από το RNA (µε RNAse A), αποµάκρυνσή τους µε εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες 

(φαινόλη/χλωροφόρµιο), και καταβύθιση του DNA σε απόλυτη αιθανόλη και άλας, 

παίρνουµε πολύ καλής ποιότητας και καθαρότητας πλασµιδικό DNA για οποιαδήποτε 

περαιτέρω χρήση. 

Για την αποµόνωση µεγάλων ποσοτήτων πλασµιδικού DNA έγινε αλκαλική λύση 

των βακτηριακών κυττάρων, καθαρισµός του πλασµιδικού DNA από πρωτεΐνες και RNA, 

εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες και καταβύθιση του DNA σε απόλυτη αιθανόλη και άλας. 

Επίσης χρησιµοποιήθηκε το kit για maxipreps της εταιρείας QUIAGEN. 
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Ο τελικός έλεγχος των επιλεγέντων κλώνων έγινε µε προσδιορισµό της 

αλληλουχίας του DNA, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, και στο κεφ. Αποτελέσµατα 

§Β.3.1. 

 

Β.2.6. Ταυτοποίηση των κλώνων µε προσδιορισµό της αλληλουχίας του DNA (DNA 
sequencing). 

Ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του DNA έγινε µε τη µέθοδο 

αυτοµατοποιηµένου προσδιορισµού αλληλουχίας (automated sequencing), µε τη χρήση 

του ThermoSequenase pre-mixed cycle sequencing kit των εταιρειών Amersham LIFE 

SCIENCE και Molecular Dynamics. Αναλύθηκαν προϊόντα PCR που συντέθηκαν µε 

υπόστρωµα πλασµιδικό DNA από τα µετασχηµατισµένα βακτηριακά κύτταρα µετά το 

πρώτο και το δεύτερο στάδιο κλωνοποιήσεων. Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Οι εκκινητές αυτοί βρίσκονται µέσα στο 

υποκλωνοποιηµένο γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, και ως εκ τούτου 

χρησιµοποιήθηκαν τόσο στο πλασµίδιο pBLβ∆(RV-Not), όσο και στο σύνθετο πλασµίδιο 

βpUC-Cla. Οι αντιδράσεις PCR οργανώθηκαν όπως περιγράφεται πιο πάνω στην 

§Β.2.3., χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα πλασµιδικό DNA, και τα προϊόντα της 

αντίδρασης καθαρίστηκαν στη συνέχεια µε εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες και 

καταβύθιση µε αιθανόλη και άλας. 

 

Για τον προσδιορισµό της αλληλουχίας χρησιµοποιήθηκε 1µg προϊόντος PCR 

(δίκλωνο µόριο DNA), και 2pmol του εκκινητή M13 σηµασµένου στο 5’ άκρο µε το 

φθοριόχρωµα Texas Red. 

Οι αντιδράσεις υποβλήθηκαν σε 30 κύκλους αποδιάταξης και σύνθεσης (2-step 

protocol) σε συσκευή PCR, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που δίνεται από την εταιρεία. Τα 

προϊόντα αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης (4.8%) περιεκτικότητας 

7Μ σε ουρία. Η ηλεκτροφόρηση του πηκτώµατος ακρυλαµίδης και ο προσδιορισµός της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των δειγµάτων έγινε µε το λογισµικό του συστήµατος DNA 

Sequencer 725 της Vistra DNA Systems. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής, σε σχέση µε τις -κλασσικές πλέον- 

µεθόδους προσδιορισµού της αλληλουχίας του DNA µε αυτοραδιογραφία, είναι η 

αποφυγή της χρήσης ραδιενέργειας (στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται φθοριόχρωµα για 

την σήµανση του εκκινητή), η µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε το µέγεθος της 

προσδιοριζόµενης αλληλουχίας (ανάγνωση 600-700 νουκλεοτιδικών βάσεων), η 

µεγαλύτερη πιστότητα κατά την ανάγνωση της προσδιοριζόµενης αλληλουχίας, και η 

µεγαλύτερη ταχύτητα της µεθόδου. 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του DNA µε την 

µέθοδο του αυτοποιηµένου sequencing έγινε από την εταιρεία MWG, µε τη χρήση 

προϊόντων PCR, και των εκκινητών που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

Γ. ∆ηµιουργία διαγονιδιακών κυτταροκαλλιεργειών και µελέτη των διαγονιδίων. 

Για τη δηµιουργία διαγονιδιακών κυτταροκαλλιεργειών έγινε µεταφορά του 

ευκαρυωτικού οχήµατος έκφρασης σε ερυθρολευχαιµικά κύτταρα ποντικού (murine 

erythroleukaemia cells, MEL) µε ηλεκτροδιάτρηση (electroporation), και στη συνέχεια έγινε 

ερυθροειδική διαφοροποίηση των κυττάρων και αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων. 

Η διατήρηση και φροντίδα των κυτταροκαλλιεργειών, ο µετασχηµατισµός των 

ευκαρυωτικών κυττάρων µε την µέθοδο της ηλεκτροδιάτρησης και η αποµόνωση 

γονιδιωµατικού DNA και ολικού RNA από τις κυτταροκαλλιέργειες, έγιναν όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στη βιβλιογραφία (Antoniou 1991). 

 

Περιληπτικά, το πρωτόκολλο µετασχηµατισµού και επαγωγής των κυττάρων MEL 

είναι το εξής: 

• ηλεκτροδιάτρηση (µε συνθήκες 250V, 960µF) κυττάρων MEL (30-40 x106 κύτταρα 

σε λογαριθµική φάση ανάπτυξης) µε γραµµικό πλασµιδικό DNA (50µg πλασµιδίου 

βpUC-Cla κατατµηµένου µε το ένζυµο PvuI) 

• µοίρασµα των κυττάρων σε 3 παράλληλες καλλιέργειες, και επιλογή των 

µετασχηµατισµένων κλώνων µε προσθήκη του αντιβιοτικού G418 (geneticin, 

GIBCO) 

• αποµόνωση γονιδιωµατικού DNA και ολικού RNA (πριν την ερυθροειδική 

διαφοροποίηση των κυττάρων), δηµιουργία stocks, και επαγωγή µέρους της 

καλλιέργειας προς ερυθροποίηση µε την προσθήκη στην καλλιέργεια 2%DMSO 

• κλασµατική αποµόνωση RNA, είτε αποµόνωση ολικού RNA. 

 

Γ.1. Αποµόνωση κλασµάτων RNA. 

Ολόκληρη η διαδικασία γίνεται στους 4οC, και για το λόγο αυτό τα αναλώσιµα 

(πλαστικά, σωληνάρια, κλπ) έχουν ψυχθεί από πριν στους 4οC, ενώ τα διαλύµατα 

τοποθετούνται σε πάγο. Επίσης οι φυγοκεντρήσεις γίνονται στους 4οC, είτε σε ψυχόµενη 

φυγόκεντρο, είτε σε δωµάτιο-ψυγείο.  

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής: 
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Γ.1.1. Οµογενοποίηση των ευκαρυωτικών κυττάρων. 

Χρησιµοποιήθηκαν 2-2,5x108 κύτταρα από κάθε καλλιέργεια, και έγινε µε τη σειρά: 

Αποµάκρυνση θρεπτικού υλικού, µε πλύση των κυττάρων σε διάλυµα PBS δις 

(phosphate buffered saline, ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών αλάτων). 

Λύση των κυττάρων σε διάλυµα λύσης (10mM Tris-HCl, pH7.5, 10mM NaCl, 3mM 

MgCl2, 0.1% Triton X-100, 0.5mM DTT, 0.1M sucrose) σε τελική συγκέντρωση 3-5 x107 

κύτταρα/ml, και παραµονή τους στον πάγο για 15 λεπτά περίπου. 

Ήπια οµογενοποίηση των κυττάρων µε Dounce homogeniser για 2-3 λεπτά, και 

προσεκτική τοποθέτηση του οµογενοποιήµατος πάνω από µισό όγκο διαλύµατος 0.33Μ 

σουκρόζης, ώστε να µην αναµειχθούν οι δύο φάσεις. 

Φυγοκέντρηση στα 800g για 5 λεπτά στους 4oC. Η υπερκείµενη φάση συνιστά το 

κυτταροπλασµατικό κλάσµα των κυττάρων, και το ίζηµα τους πυρήνες τους. 

 
Γ.1.2. Αποµόνωση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA. 

Λήψη του κυτταροπλασµατικού κλάσµατος, προσθήκη SDS και πρωτεϊνάσης Κ (σε 

τελική συγκέντρωση 1% και 0.5mg/ ml αντίστοιχα), και επώαση στους 37oC για 1 ώρα 

τουλάχιστον. 

Εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες (φαινόλη/χλωροφόρµιο 1:1), και κατακρήµνιση 

του RNA µε απόλυτη αιθανόλη και άλας οξικού νατρίου˙ διάλυσή του σε διάλυµα 

υβριδοποίησης της S1-νουκλεάσης, σε τελική συγκέντρωση 1-5mg/ ml. 

 
Γ.1.3. Αποµόνωση πυρηνικού κλάσµατος RNA. 

∆ιάλυση του πυρηνικού ιζήµατος σε 1ml TRIZOL Reagent της εταιρείας GIBCO 

BRL, και αποµόνωση του πυρηνικού κλάσµατος RNA σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που 

προτείνεται από την εταιρεία. ∆ιάλυση του τελικού ιζήµατος RNA σε διάλυµα 

υβριδοποίησης της S1-νουκλεάσης, σε τελική συγκέντρωση 3-5mg/ ml. 

 

∆. Ανάλυση νουκλεϊκών οξέων. 

Έγιναν τόσο ανάλυση DNA κατά Southern, όσο και ανάλυση RNA µε τη µέθοδο 

της προστασίας από τη νουκλεάση S1 (S1 nuclease protection assay), όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

 
∆.1. Ανάλυση DNA κατά Southern. 
∆.1.1. Παρασκευή των δίκλωνων ανιχνευτών DNA. 

Για την ανάλυση κατά Southern χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί DNA 

ανιχνευτές για κάθε πείραµα, οι οποίοι περιγράφονται στο κεφ. Αποτελέσµατα §∆.1. Οι 

δύο αυτοί ανιχνευτές είναι ο βhuman/Eco-Cla, και ο vav/Nco, οι οποίοι ανιχνεύουν το 



 55

ανθρώπινο γονίδιο της β-σφαιρίνης, και το γονίδιο vav του ποντικού αντίστοιχα. Για την 

παρασκευή του βhuman/Eco-Cla (εικόνα 25) έγινε ενζυµική κατάτµηση πλασµιδικού DNA 

(του πλασµιδίου βpUC-Cla) που φέρει κλωνοποιηµένο το ανθρώπινο γονίδιο της β-

σφαιρίνης µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI και ClaI, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

αγαρόζης χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως, και αποµόνωση της αντίστοιχης ζώνης (1.7kb). 

Για την παρασκευή του vav/Nco έγινε ενζυµική κατάτµηση πλασµιδικού DNA που φέρει 

κλωνοποιηµένο το γονίδιο vav του ποντικού µε το περιοριστικό ένζυµο NcoI, 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως, και αποµόνωση 

της αντίστοιχης ζώνης (1.0kb). 

 
∆.1.2. Ραδιενεργός σήµανση δίκλωνων ανιχνευτών DNA. 

Η σήµανση των ανιχνευτών πραγµατοποιήθηκε µε Klenow πολυµεράση I του DNA 

και τυχαίους εκκινητές (random priming), και ραδιενεργό α32P-dATP µε ειδική ενεργότητα 

3000Ci/mmol. 

Αντίδραση σήµανσης: 

50-100ng αποδιατεταγµένου δίκλωνου DNA ανιχνευτή 

2µl 10x ρυθµιστικού διαλύµατος της αντίδρασης 

0.5mM καθενός των δεοξυριβονουκλεοτιδίων dCTP, dGTP, dTTP 

3µl  α32 P-dATP 

2U Klenow fragment 

αποστειρωµένο ddH2O µέχρι τελικού όγκου 20µl. 

Η αντίδραση επωάστηκε στους 37οC για 45 λεπτά, και ακολούθησε διαχωρισµός 

του σηµασµένου ανιχνευτή από τα ελεύθερα νουκλεοτίδια σε στήλη χρωµατογραφίας 

Sephadex G-50 (Sambrook J, Fritch EF και Maniatis T, 1989). 

 

∆.1.3. Υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων και ανάλυση κατά Southern. 

Προηγήθηκε κατάτµηση του DNA γονιδιώµατος µε τα ένζυµα περιορισµού EcoRI 

και XbaI, και αποτύπωση των τµηµάτων του DNA σε µεµβράνη νάιλον Hybond-N+ της 

εταιρείας Amersham, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που δίνεται από την εταιρεία. Η 

υβριδοποίηση του φίλτρου πραγµατοποιήθηκε µε υγρό υβριδοποίησης ενεργότητας 1-2 

x106 cpm/ml για κάθε DNA ανιχνευτή, σε θερµοκρασία 65οC για 16-18 ώρες. Οι εκπλύσεις 

του φίλτρου έγιναν µε τα διαλύµατα και τις συνθήκες που προτείνει η εταιρεία. 

 

∆.2. Ανάλυση RNA. 

Για την ανάλυση RNA χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της προστασίας από την S1 

νουκλεάση σύµφωνα µε όσα περιγράφονται παρακάτω˙ χρειάστηκαν δε τα εξής ειδικά 

διαλύµατα: 
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∆ιάλυµα υβριδοποίησης της S1 νουκλεάσης (αποθήκευση στους –20οC): 

80% formamide recrystallized or deionized 

40mM Pipes pH6.7 

0.4M NaCl 

1mM EDTA 

Ρυθµιστικό διάλυµα της S1 νουκλεάσης (αποθήκευση στους 40C): 

 300mM οξικό νάτριο pH4.5 

2.8M NaCl 

45mM οξικό ψευδάργυρο 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης της S1 νουκλεάσης (αποθήκευση στους –20οC): 

 7Μ ουρία 

 5mM Tris-borate pH 8.3 

 1mM EDTA 

 0.1% xylene cyanol 

 0.1% bromophenol blue 

 

∆.2.1. Παρασκευή, και ραδιενεργός σήµανση δίκλωνων ανιχνευτών DNA. 

Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατά µας περιγράφονται στα 

Αποτελέσµατα, §∆.2.1. Η παρασκευή τους έγινε µε κατάτµηση κατάλληλου πλασµιδικού 

DNA µε συγκεκριµένες ενδονουκλεάσες περιοριστικής κατάτµησης. Ειδικότερα έγινε 

κατάτµηση πλασµιδικού DNA στο οποίο βρίσκονται κλωνοποιηµένα τα γονίδια (ή το 

cDNA) της ανθρώπινης β-σφαιρίνης και της σφαιρίνης βmaj του ποντικού µε το πρώτο 

ένζυµο περιορισµού, αποµάκρυνση της φωσφορικής οµάδας από το 5’ ελεύθερο άκρο µε 

αλκαλική φωσφατάση, καθαρισµός των προϊόντων µε φαινόλη, και καταβύθισή τους µε 

αιθανόλη. Ακολούθησε κατάτµηση µε το δεύτερο ένζυµο περιορισµού, ηλεκτροφόρηση 

των προϊόντων ενζυµατικής κατάτµησης, και αποµόνωση του κατάλληλου τµήµατος DNA 

από αγαρόζη χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως. 

 

Οι ανιχνευτές βhuman/Acc και βmaj/Hind-Nco σηµάνθηκαν στο 5’ 

αποφωσφορυλιωµένο άκρο µε το ένζυµο Τ4 πολυνουκλεοτιδική κινάση (PNK), µε γ32P-

dATP ειδικής ενεργότητας 5000 Ci/mmol: 

Αντίδραση σήµανσης των DNA ανιχνευτών στο 5΄άκρο: 

100-200ng DNA ανιχνευτή 

2.5µl  10x ρυθµιστικού διαλύµατος της αντίδρασης 

10U πολυνουκλεοτιδικής κινάσης T4 PΝΚ 

5µl  γ32P-dATP 

αποστειρωµένο ddH2Ο µέχρι τελικού όγκου 25µl. 
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Η αντίδραση επωάστηκε στους 37οC για 1.5 ώρα. 

 

Ο ανιχνευτής βhuman/Eco-Pvu που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση του πυρηνικού 

και κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA σηµάνθηκε στο 3’ ελεύθερο άκρο της EcoRI µε 

το ένζυµο AMV Reverse Transcriptase (της εταιρείας PROMEGA) και ραδιενεργό α32 P-

dATP ειδικής ενεργότητας 3000Ci/mmol. Σηµειωτέον ότι επειδή τα µεταλλαγµένα γονίδια 

διαφέρουν κατά το 3’ άκρο τους, χρειάζεται ειδικός ανιχνευτής για κάθε καλλιέργεια µε 

διαφορετικό διαγονίδιο. 

 

Αντίδραση σήµανσης των DNA ανιχνευτών στο 3’άκρο: 

100-200ng DNA ανιχνευτή 

2µl 5x ρυθµιστικού διαλύµατος της αντίδρασης 

3µl α32 P-dATP 

10U AMV Reverse Transcriptase 

αποστειρωµένο ddH2O µέχρι τελικού όγκου 10µl. 

Η αντίδραση επωάστηκε στους 37οC για 1.5 ώρα. 

 

Μετά την σήµανση ακολούθησε διαχωρισµός των σηµασµένων ανιχνευτών σε 

στήλη χρωµατογραφίας Sephadex G-50 (Pharmacia), καθαρισµός µε οργανικούς διαλύτες 

(φαινόλη/χλωροφόρµιο) και καταβύθισή τους σε απόλυτη αιθανόλη. Το ίζηµα διαλύθηκε 

σε διάλυµα υβριδοποίησης της S1-νουκλεάσης σε τελική συγκέντρωση 1-2 ng/µl για κάθε 

ανιχνευτή. 

 
∆.2.2. Ανάλυση RNA µε τη µέθοδο της προστασίας από τη νουκλεάση S1. 

Μετά την αποδιάταξη των νουκλεϊκών οξέων (τοποθέτηση στους 95οC για 5 

λεπτά), το RNA υπέστη υβριδοποίηση και µε τους δύο δίκλωνους DNA ανιχνευτές. 

 

Η αντίδραση υβριδοποίησης έχει ως εξής: 

10ng ανιχνευτή βhuman/Acc, ενεργότητας 100cps/ng 

16ng ανιχνευτή βmaj/Hind-Nco, ενεργότητας 160cps/ng 

2-3ng ολικού RNA 

διάλυµα υβριδοποίησης της S1 νουκλεάσης, µέχρι τελικού όγκου 20µl. 

Η υβριδοποίηση πραγµατοποιήθηκε στους 52οC για 18ώρες περίπου. 

 

Στη συνέχεια τα νουκλεϊκά οξέα υποβλήθηκαν σε κατάτµηση µε τη νουκλεάση S1. 
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Αντίδραση S1 νουκλεάσης: 

25µl 10x ρυθµιστικού διαλύµατος της S1-νουκλεάσης  

75ng transfer RNA 

100U S1 νουκλεάση (της εταιρείας Boehringer Mannheim GmbH Germany) 

αποστειρωµένο ddH2Ο µέχρι τελικού όγκου 250µl. 

Επώαση στους 25οC για 2ώρες. 

 

Κατά την αντίδραση αυτή, η S1 νουκλεάση κατατέµνει όλα τα µονόκλωνα µόρια 

νουκλεϊκών οξέων, και παραµένουν µόνο τα δίκλωνα µόρια RNA-DNA. Τα δίκλωνα µόρια 

εκχυλίστηκαν από το ένζυµο µε φαινόλη/χλωροφόρµιο, και καταβυθίστηκαν σε απόλυτη 

αιθανόλη. Το τελικό ίζηµα διαλύθηκε σε 6µl διαλύµατος ηλεκτροφόρησης της S1-

νουκλεάσης. 

 

Για την ανάλυση των κλασµάτων RNA, η αντίδραση που πραγµατοποιήθηκε έγινε 

όπως περιγράφηκε πριν, χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους ανιχνευτές (βλ. κεφ. 

Αποτελέσµατα, §∆.2.2. και ∆.2.3.). Προκειµένου για το πυρηνικό RNA, στην αντίδραση 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά ποσά (5-10ng) πυρηνικού RNA. Επειδή οι ανιχνευτές 

στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετικοί, η σχετική τους σήµανση έγινε λαµβάνοντας υπ’ 

όψη το µοριακό τους µέγεθος, κι έτσι στις αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε µείγµα 10ng 

(492bp) βhuman/Eco-Pvu, σηµασµένου µε 100 cps/ng, και 17ng (700bp) βmaj/Hind-Nco 

probe, σηµασµένου µε 170 cps/ng. 

 

Ε. Αναστολή της µεταγραφής 
 
Ε.1. Χρήση αναστολέων της µεταγραφής. 

Για την ανάλυση του ρυθµού αποδόµησης του mRNA που παράγεται από τα 

µεταλλαγµένα διαγονίδια, έγινε αποµόνωση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA µετά 

την προσθήκη στις καλλιέργειες αναστολέων της µεταγραφής, και ανάλυση του RNA µε 

την µέθοδο που ήδη περιγράφηκε. 

Έγιναν δύο πειράµατα, µε διαφορετικούς αναστολείς. 

 
Ε.1.1. Χρήση α-αµανιτίνης. 

Η α-αµανιτίνη που χρησιµοποιήθηκε ήταν της εταιρείας Sigma. 

Αναλύθηκαν κλάσµατα RNA από κυτταροκαλλιέργειες που είχαν υποστεί 48 ώρες 

επαγωγή της ερυθροποίησης. Η χρήση της α-αµανιτίνης έγινε σε τελική συγκέντρωση 

2.5µg/ml καλλιέργειας, και η κλασµατική αποµόνωση RNA έγινε µετά 15 και 20 ώρες από 

την προσθήκη του φαρµάκου. 
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Ε.1.2. Χρήση ακτινοµυκίνης D. 

 

Η ακτινοµυκίνη D που χρησιµοποιήθηκε ήταν της εταιρείας Gibco BRL. 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση αναλύθηκαν κλάσµατα RNA από κυτταροκαλλιέργειες 

που είχαν υποστεί 48 ώρες επαγωγή της ερυθροποίησης. Η χρήση της ακτινοµυκίνης D 

έγινε σε τελική συγκέντρωση 5µg/ml καλλιέργειας, και η κλασµατική αποµόνωση RNA 

έγινε µετά 15 και 20 ώρες από την προσθήκη του φαρµάκου. 

 
Ε.2. Έλεγχος βιωσιµότητας των κυτταροκαλλιεργειών. 

Για τον προσδιορισµό της βιωσιµότητας των κυττάρων µετά από προσθήκη στην 

καλλιέργεια αναστολέων της µεταγραφής, χρησιµοποιήθηκε η χρωστική κυανούν του 

τρυπανίου (trypan blue), η οποία είναι vital dye. Η χρωστική φέρει αρνητικά φορτία και δεν 

αλληλεπιδρά µε το κύτταρο παρά µόνο όταν η κυτταρική µεµβράνη έχει υποστεί βλάβη˙ 

εποµένως όσα κύτταρα προσλαµβάνουν την χρωστική είναι νεκρά. 

Τα κύτταρα µετρήθηκαν σε φωτονικό µικροσκόπιο, µε τη χρήση αιµοκυτοµέτρου. 

(Freshney 1987). 

 

Ε.3. Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων και ανάλυση της έκφρασης. 

Η αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων (RNA) και η ανάλυση της έκφρασής τους έγινε 

όπως περιγράφεται πιο πάνω. 
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Εικόνα 11. Η νουκλεοτιδική αλληλουχία του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

 

61861  ccaaatatta cgtaaataca cttgcaaagg aggatgtttt tagtagcaat ttgtactgat SnaBI 

61921  ggtatggggc caagagatat atcttagagg gagggctgag ggtttgaagt ccaactccta 

61981  agccagtgcc agaagagcca aggacaggta cggctgtcat cacttagacc tcaccctgtg 

62041  gagccacacc ctagggttgg ccaatctact cccaggagca gggagggcag gagccagggc 

62101  tgggcataaa agtcagggca gagccatcta ttgcttacat ttgcttctga cacaactgtg 

62161  ttcactagca acctcaaaca gacaccatgg tgcacctgac tcctgaggag aagtctgccg NcoI 

62221  ttactgccct gtggggcaag gtgaacgtgg atgaagttgg tggtgaggcc ctgggcaggt 

62281  tggtatcaag gttacaagac aggtttaagg agaccaatag aaactgggca tgtggagaca 

62341  gagaagactc ttgggtttct gataggcact gactctctct gcctattggt ctattttccc 

62401  acccttaggc tgctggtggt ctacccttgg acccagaggt tctttgagtc ctttggggat AccI 

62461  ctgtccactc ctgatgctgt tatgggcaac cctaaggtga aggctcatgg caagaaagtg 

62521  ctcggtgcct ttagtgatgg cctggctcac ctggacaacc tcaagggcac ctttgccaca 

62581  ctgagtgagc tgcactgtga caagctgcac gtggatcctg agaacttcag ggtgagtcta BamHI 

62641  tgggaccctt gatgttttct ttccccttct tttctatggt taagttcatg tcataggaag 

62701  gggagaagta acagggtaca gtttagaatg ggaaacagac gaatgattgc atcagtgtgg 

62761  aagtctcagg atcgttttag tttcttttat ttgctgttca taacaattgt tttcttttgt 

62821  ttaattcttg ctttcttttt ttttcttctc cgcaattttt actattatac ttaatgcctt 

62881  aacattgtgt ataacaaaag gaaatatctc tgagatacat taagtaactt aaaaaaaaac 

62941  tttacacagt ctgcctagta cattactatt tggaatatat gtgtgcttat ttgcatattc 

63001  ataatctccc tactttattt tcttttattt ttaattgata cataatcatt atacatattt 

63061  atgggttaaa gtgtaatgtt ttaatatgtg tacacatatt gaccaaatca gggtaatttt 

63121  gcatttgtaa ttttaaaaaa tgctttcttc ttttaatata cttttttgtt tatcttattt 

63181  ctaatacttt ccctaatctc tttctttcag ggcaataatg atacaatgta tcatgcctct 

63241  ttgcaccatt ctaaagaata acagtgataa tttctgggtt aaggcaatag caatatttct  R251 

63301  gcatataaat atttctgcat ataaattgta actgatgtaa gaggtttcat attgctaata 

63361  gcagctacaa tccagctacc attctgcttt tattttatgg ttgggataag gctggattat 

63421  tctgagtcca agctaggccc ttttgctaat catgttcata cctcttatct tcctcccaca 

63481  gctcctgggc aacgtgctgg tctgtgtgct ggcccatcac tttggcaaag aattcacccc  EcoRI 

63541  accagtgcag gctgcctatc agaaagtggt ggctggtgtg gctaatgccc tggcccacaa  Eco.63524 

63601  gtatcactaa gctcgctttc ttgctgtcca atttctatta aaggttcctt tgttccctaa  2M.63632 

63661  gtccaactac taaactgggg gatattatga agggccttga gcatctggat tctgcctaat 

63721  aaaaaacatt tattttcatt gcaatgatgt atttaaatta tttctgaata ttttactaaa  SwaI 

63781  aagggaatgt gggaggtcag tgcatttaaa acataaagaa atgaagagct agttcaaacc  R254 

63841  ttgggaaaat acactatatc ttaaactcca tgaaagaagg tgaggctgca aacagctaat 

63901  gcacattggc aacagccctg atgcctatgc cttattcatc cctcagaaaa ggattcaagt 

63961  agaggcttga tttggaggtt aaagttttgc tatgctgtat tttacattac ttattgtttt 

64021  agctgtcctc atgaatgtct tttcactacc catttgctta tcctgcatct ctcagccttg 

64081  actccactca gttctcttgc ttagagatac cacctttccc ctgaagtgtt ccttccatgt 

64141  tttacggcga gatggtttct cctcgcctgg ccactcagcc ttagttgtct ctgttgtctt 
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64201  atagaggtct acttgaagaa ggaaaaacag ggggcatggt ttgactgtcc tgtgagccct 

64261  tcttccctgc ctcccccact cacagtgacc cggaatctgc agtgctagtc tcccggaact 

64321  atcactcttt cacagtctgc tttggaagga ctgggcttag tatgaaaagt taggactgag 

64381  aagaatttga aagggggctt tttgtagctt gatattcact actgtcttat taccctatca 

64441  taggcccacc ccaaatggaa gtcccattct tcctcaggat gtttaagatt agcattcagg 

64501  aagagatcag aggtctgctg gctcccttat catgtccctt atggtgcttc tggctctgca 

64561  gttattagca tagtgttacc atcaaccacc ttaacttcat ttttcttatt caatacctag 

64621  gtaggtagat gctagattct ggaaataaaa tatgagtctc aagtggtcct tgtcctctct 

64681  cccagtcaaa ttctgaatct agttggcaag attctgaaat caaggcatat aatcagtaat 

64741  aagtgatgat agaagggtat atagaagaat tttattatat gagagggtga aacctaaaat 

64801  gaaatgaaat cagacccttg tcttacacca taaacaaaaa taaatttgaa tgggttaaag 

64861  aattaaacta agacctaaaa ccataaaaat ttttaaagaa atcaaaagaa gaaaattcta 

64921  atattcatgt tgcagccgtt ttttgaattt gatatgagaa gcaaaggcaa caaaaggaaa 

64981  aataaagaag tgaggctaca tcaaactaaa aaatttccac acaaaaaaga aaacaatgaa 

65041  caaatgaaag gtgaaccatg aaatggcata tttgcaaacc aaatatttct taaatatttt 

65101  ggttaatatc caaaatatat aagaaacaca gatgattcaa taacaaacaa aaaattaaaa 

65161  ataggaaaat aaaaaaatta aaaagaagaa aatcctgcca tttatgcgag aattgatgaa 

65221  cctggaggat gtaaaactaa gaaaaataag cctgacacaa aaagacaaat actacacaac 

65281  cttgctcata tgtgaaacat aaaaaagtca ctctcatgga aacagacagt agaggtatgg 

65341  tttccagggg ttgggggtgg gagaatcagg aaactattac tcaaagggta taaaatttca 

65401  gttatgtggg atgaataaat tctagatatc taatgtacag catcgtgact gtagttaatt 

65461  gtactgtaag tatatttaaa atttgcaaag agagtagatt tttttgtttt tttagatgga 

65521  gttttgctct tgttgtccag gctggagtgc aatggcaaga tcttggctca ctgcaacctc 

65581  cgcctcctgg gttcaagcaa atctcctgcc tcagcctccc gagtagctgg gattacaggc 

65641  atgcgacacc atgcccagct aattttgtat ttttagtaga gacggggttt ctccatgttg 

65701  gtcaggctga tccgcctcct cggccaccaa agggctggga ttacaggcgt gaccaccggg 

65761  cctggccgag agtagatctt aaaagcattt accacaagaa aaaggtaact atgtgagata BglII 
 

 
Παρουσιάζεται η νουκλεοτιδική αλληλουχία που αντιστοιχεί στο γονίδιο της β-σφαιρίνης,  

στο γενετικό τόπο των β-σφαιρινών του ανθρώπου. Η αρίθµηση της αλληλουχίας είναι αυτή που 

αναφέρεται στη βάση δεδοµένων GenBank,  γονίδιο HUMHBB, ac.no. U01317. 

Με έντονα υπογραµµισµένα γράµµατα αντιστοιχούν θέσεις αναγνώρισης για ένζυµα περιο- 

ρισµού. Με πορτοκαλί είναι σηµειωµένες οι περιοχές 5’UTR και 3’UTR, και µε ροζ οι αλληλουχίες  

των τριών εξονίων του γονιδίου. Τα δύο κόκκινα κουτιά στο πρώτο και τρίτο εξόνιο αντιστοιχούν  

στα κωδικόνια έναρξης και τερµατισµού της µετάφρασης αντίστοιχα, ενώ µε γκρι κουτί στην 3’UTR 

είναι σηµειωµένο το σήµα πολυαδενυλίωσης. Με βέλη είναι σηµειωµένοι οι εκκινητές που χρησιµο- 

ποιήθηκαν στις αντιδράσεις PCR και sequencing. 
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Αποτελέσµατα 
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Γενικά 
Η εργασία αυτή αφορά την ανάλυση της έκφρασης µεταλλαγµένων γονιδίων β-

σφαιρίνης κατά την 3’UTR τους, µε σκοπό τη µελέτη της συµµετοχής της περιοχής 

αυτής στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης. Είναι γνωστό ότι οι 3΄ µη-µεταφραζόµενες 

περιοχές (UTRs) διαφόρων γονιδίων (ευκαρυωτικών εν προκειµένω) συµµετέχουν στον 

έλεγχο της έκφρασης σε επίπεδο µετα-µεταγραφικό. Χρονικά, οι διαδικασίες µετα-

µεταγραφικού ελέγχου µπορεί να συµβαίνουν είτε ταυτόχρονα, είτε µετά την ολοκλήρωση 

της επιµήκυνσης του RNA από την RNA πολυµεράση ΙΙ, και µπορεί να αφορούν 

συµµετοχή στις διαδικασίες µατίσµατος (splicing), επάρκειας δηµιουργίας του 3’ άκρου του 

mRNA και αποκοπής του µηνύµατος από το σηµείο δηµιουργίας του, στη συνεργασία του 

3’ µε το 5’ άκρο για συγκρότηση της µεταφραστικής µηχανής, είτε στις διαδικασίες 

σταθεροποίησης του µηνύµατος, µεταφοράς του στο κυτταρόπλασµα, και εµπλοκή στους 

µηχανισµούς αποδόµησης του mRNA. Χωροταξικά ο µετα-µεταγραφικός έλεγχος της 

έκφρασης των ευκαρυωτικών γονιδίων µπορεί να συµβαίνει τόσο στον πυρήνα, 

ταυτόσηµα ή κοντά στο σηµείο µεταγραφής, όσο και στο κυτταρόπλασµα. 

Η µελέτη της έκφρασης της κάθε µετάλλαξης εκτιµήθηκε µε λειτουργικά 
πειράµατα προσδιορισµού του mRNA (µε ανάλυση µε τη νουκλεάση S1) που 

συντίθεται από ανθρώπινα γονίδια σε σταθερά µετασχηµατισµένες διαγονιδιακές 

κυτταροκαλλιέργειες ερυθρολευχαιµικών κυττάρων ποντικού MEL (murine 

erythroleukemia cells) µετά από επαγωγή της ερυθροποίησης µε χηµικούς παράγοντες. Η 

έκφραση των γονιδίων σε επίπεδο mRNA αναλύθηκε τόσο σε επίπεδο steady state ολικού 

RNA, όσο και µετά την κλασµατική αποµόνωση πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού RNA. 

Το ανθρώπινο γονίδιο της β-σφαιρίνης µεταφέρθηκε στα διαγονιδιακά 
κύτταρα MEL µέσω του σύνθετου οχήµατος έκφρασης “β-globin microlocus 
vector”, το οποίο περιέχει το σκελετό του πλασµιδίου pUC18. Το συγκεκριµένο όχηµα 

έκφρασης προσφέρει στο ένθετο γονίδιο δυνατότητα έκφρασης ανεξάρτητης από τη θέση 

ενσωµάτωσής του µέσα στο γονιδίωµα του κυττάρου-ξενιστή, και µε τρόπο ανάλογο προς 

το φυσιολογικό. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει γιατί το όχηµα έκφρασης περιέχει 

λειτουργικά σηµαντικές αλληλουχίες της περιοχής LCR των σφαιρινών τύπου β, καθώς 

και τις αλληλουχίες του υποκινητή της ανθρώπινης β-σφαιρίνης (Needham  et al 1992, 

Antoniou et al 1990, Collis et al 1990, Talbot et al 1989, Greaves et al 1989). 

Στα ερυθρολευχαιµικά κύτταρα MEL του ποντικού που υφίστανται επαγωγή 
της ερυθροποίησης µε συγκεκριµένους χηµικούς παράγοντες, εκφράζονται τα 

(ενδογενή) σφαιρινικά γονίδια του ποντικού καθώς και τα (εξωγενή) διαγονίδια. Το 

σύστηµα αυτό θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη και αξιόπιστη µέθοδος µελέτης της 

έκφρασης των σφαιρινικών γονιδίων, και έχει χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία για την 

µελέτη της έκφρασης β-θαλασσαιµικών µεταλλάξεων µε αποτέλεσµα την παραγωγή 
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πληθώρας σηµαντικών αποτελεσµάτων. Επίσης, έχει εφαρµοστεί και στο εργαστήριο 

Γενικής Βιολογίας, παράγοντας πρωτότυπα ερευνητικά δεδοµένα (Α. Σγουρού, 

διδακτορική διατριβή 2001, Sgourou et al  2002, και Sgourou et al 2004). 

Τα στελέχη των κυττάρων MEL, καθώς και όλα τα πλασµίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν για τις υποκλωνοποιήσεις (pBLβ∆(RV-Not), βpUC-Cla, και pBL-
βcDNA), προέρχονται από το εργαστήριο του Dr. M. Antoniou. 

 

Tα αποτελέσµατα της εργασίας παρουσιάζονται µε την ακόλουθη σειρά: 

Α. Σχεδιασµός και επιλογή των µεταλλάξεων στην 3’UTR του γονιδίου της 

ανθρώπινης β-σφαιρίνης. 

Β. Κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων γονιδίων στο ευκαρυωτικό όχηµα έκφρασης, 

και έλεγχος της µεταλλαγµένης αλληλουχίας για κάθε ένα από τα οχήµατα. 

Γ. ∆ηµιουργία διαγονιδιακών κυτταροκαλλιεργειών για κάθε µεταλλαγµένο γονίδιο. 

∆. Ανάλυση γονιδιώµατος, και ανάλυση της έκφρασης του διαγονιδίου στις 

καλλιέργειες. 

 

 

Α. Σχεδιασµός και επιλογή των γονιδίων β-σφαιρίνης µε µεταλλάξεις στην 3’UTR. 
 

Α.1. Τυχαία µεταλλαγµένα µόρια. 

Η αλληλουχία της 3’ µη µεταφραζόµενης περιοχής του ανθρώπινου γονιδίου της β-

σφαιρίνης σε σχέση µε την τοπογραφία της πάνω στο γονίδιο παρουσιάζεται στον πίνακα 

6. Το µήκος της 3’UTR είναι 130bp, και εκτείνεται από τα νουκλεοτίδια +1475 ως +1605 

(σε σχέση µε τη θέση έναρξης της µεταγραφής) του φυσιολογικού γονιδίου. 

 

Αρχικά έγιναν «τυχαίες» αλλαγές στην πρωτοταγή αλληλουχία, µε αλλαγή των 

νουκλεοτιδικών βάσεων όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1 (σελ.43). Χρησιµοποιήθηκαν 

εναλλασσόµενα νουκλεοτίδια και όχι το ίδιο νουκλεοτίδιο, ενώ αποφεύχθηκε η συχνή 

χρήση πυριµιδινών ώστε να µην προκύψουν επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες 

πολυπυριµιδινών, εφόσον τέτοια στοιχεία έχει βρεθεί να παίζουν ρόλο σε µετα-

µεταγραφικές διαδικασίες ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης. Καταβλήθηκε δηλαδή 

προσπάθεια ώστε να µεταβληθεί η φυσιολογική πρωτοταγής αλληλουχία της 3’UTR 

(διατηρώντας όµως το φυσιολογικό της µήκος, σε περίπτωση που το µήκος συνιστά 

χωροταξικό απαιτούµενο για τη λειτουργία της περιοχής) και µαζί µ’αυτήν και όποιο 

ρυθµιστικό στοιχείο µε χαρακτηριστικά πρωτοταγούς δοµής, χωρίς όµως να δηµιουργηθεί 

κάποιο άλλο ρυθµιστικό στοιχείο – γνωστό τουλάχιστον κατά το χρόνο σχεδιασµού των 

µεταλλάξεων. 
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Πίνακας 6. Η τοπογραφία του γονιδίου της β-σφαιρίνης σε σχέση µε την θέση έναρξης της 
µεταγραφής. 

 
Κωδικόνιο έναρξης της µεταγραφής (ACA) +1 ως +3 
5’UTR +1 ως +50 
acatttgcttctgacacaactgtgttcactagcaacctcaaacagacacc 

Κωδικόνιο έναρξης της µετάφρασης (ATG) +51 ως +53 

Εξόνιο 1 +51 ως +112 

Εξόνιο 2 +273 ως +496 

Εξόνιο 3 +1346 ως +1474 

Κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης (TAA) +1472 ως +1474 

3’UTR +1475 ως +1605 
gctcgctttcttgctgtccaatttctattaaaggttcctttgttccctaagtccaactactaaactgg

gggatattatgaagggccttgagcatctggattctgcctaataaaaaacatttattttcattgcaatg 

Σήµα πολυαδενυλίωσης (AATAAA) +1582 ως +1587 

 
 
Α.2. Έλεγχος τυχόν οµολογίας σε γονιδιακή βάση δεδοµένων. 

Οι «τυχαίες» αλληλουχίες που προέκυψαν από την αντικατάσταση βάσεων στην 

πρωτοταγή αλληλουχία της 3’UTR υποβλήθηκαν σε σύγκριση µε αλληλουχίες 

καταχωρηµένες σε γονιδιακή βάση δεδοµένων, ώστε να ταυτοποιηθεί η οµολογία τους µε 

γνωστά µόρια. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα BLAST, το οποίο είναι µια 

µηχανή αναζήτησης – ένα υπολογιστικό εργαλείο για την αναζήτηση οµολογίας 

αλληλουχιών. Ο διακοµιστής BLAST βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov, και παρέχει πρόσβαση στο πρόγραµµα από τον αντίστοιχο 

σύνδεσµο στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Το πρόγραµµα BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool), και συγκεκριµένα η έκδοση BLAST 2.0, είναι ένα πρόγραµµα σχεδιασµένο 

να συγκρίνει πρωτεϊνικές ή νουκλεοτιδικές αλληλουχίες µε µια πληθώρα βάσεων 

δεδοµένων. Ο διακοµιστής περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για την υποβολή 

νουκλεοτιδικής ή πρωτεϊνικής αλληλουχίας µε στόχο την σύγκριση είτε µε νουκλεοτιδική, 

είτε µε πρωτεϊνική βάση δεδοµένων. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το υποπρόγραµµα blastn, το οποίο 

επιτρέπει τη σύγκριση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε νουκλεοτιδική βάση δεδοµένων, 

συγκεκριµένα της βάσης δεδοµένων nr, η οποία περιέχει αλληλουχίες από τις βάσεις 

δεδοµένων GenBank, EMBL, DDBJ, και PDB. Τα αποτελέσµατα από την αναζήτηση αυτή 

(κατά τον Αύγουστο 2000) φαίνονται στον πίνακα 2 (σελ.44). 

Έγινε έτσι µια δεύτερη επιλογή στην πρωτοταγή αλληλουχία των µεταλλαγµένων 

µορίων, και αποκλείστηκαν από περαιτέρω µελέτη οι αλληλουχίες εκείνες που 

παρουσιάζουν σηµαντική οµολογία µε άλλα µόρια στην βάση δεδοµένων. Με τον τρόπο 
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αυτό επιδιώχθηκε τα προς µελέτη µεταλλαγµένα γονίδια να µην ενέχονται κατά το δυνατόν 

σε οποιαδήποτε άλλη –γνωστή έως τότε– αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-RNA. 

 

Α.3. Πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής των µορίων. 

Για την πρόβλεψη της πιθανής δευτεροταγούς δοµής της φυσιολογικής 3’UTR και 

των µεταλλαγµένων γονιδίων, έγινε χρήση υπολογιστικού προγράµµατος που είναι 

διαθέσιµο στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις http://www.rpi.edu/~zukerm/, 

http://bioinfo.math.rpi.edu/~zukerm/, ή  http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/. Το 

πρόγραµµα αυτό είναι το mfold 3.0, το οποίο χρησιµοποιεί ένα σύνθετο µαθηµατικό 

αλγόριθµο για τον υπολογισµό της ελεύθερης ενέργειας διαφόρων δευτεροταγών 

διαµορφώσεων ορισµένης νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Mathews et al 1999, Zuker 2003). 

Με βάση την ελεύθερη ενέργειά τους προτείνονται οι θερµοδυναµικά σταθερότερες δοµές, 

και εποµένως πιθανές να συµβαίνουν στην «φυσιολογική» κατάσταση˙ δίνεται έτσι µια 

καλή πρόβλεψη της πιθανής δευτεροταγούς δοµής οποιασδήποτε νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα αυτό για την πρόβλεψη της 

δοµής νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, βασίζεται σε «ενεργειακούς κανόνες» που 

περιγράφουν διάφορες θερµοδυναµικές παραµέτρους αλληλουχιών RNA. Οι κανόνες 

αυτοί έχουν προκύψει µετά από πολύχρονες µελέτες τήξεως συνθετικών 

ολιγοριβονουκλεοτιδίων, και αρχικά αφορούσαν την περιγραφή της ενεργειακής 

κατάστασης για «κανονικά» ζεύγη βάσεων (ζεύγη τύπου Watson-Crick, και ζεύγη τύπου 

G-U wobble). Επίσης λαµβάνονται υπόψη η ενέργεια για την «συσσώρευση» βάσεων 

(base stacking), όσο και η ενέργεια δηµιουργίας δεσµών υδρογόνου. Στον πλήρη 

αλγόριθµο λαµβάνονται υπ’όψη και άλλες παράµετροι, η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει 

από τους στόχους της παρούσας εργασίας. 

 

Οι θερµοδυναµικά σταθερές δοµές της φυσιολογικής αλληλουχίας της 3’UTR 

παρουσιάζονται στην εικόνα 12. Φαίνεται ότι οι θερµοδυναµικά σταθερές διαµορφώσεις 

του µορίου µπορεί να πάρουν τέσσερις µορφές, στις οποίες όµως διακρίνονται κάποια 

κοινά στοιχεία (εικόνα 13). Συγκεκριµένα πρόκειται για τις διαµορφώσεις κορµού-αγκύλης 

(stem-loop), που εκτείνονται από τις βάσεις 5-14 και 31-87 (σε σχέση µε το κωδικόνιο 

τερµατισµού της µετάφρασης).  
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Εικόνα 12. Οι τέσσερες πιθανές δευτεροταγείς διαµορφώσεις της αλληλουχίας της 3’UTR του 
φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

 
Η αλληλουχία της 3’UTR ξεκινάει από την βάση G στο σηµείο +1475 από τη θέση έναρξης της 

µεταγραφής, που αντιστοιχεί στη βάση 1 από το κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης, και στο σχήµα 

παριστάνεται µε πράσινο κύκλο. Τα ζεύγη βάσεων C-G στο σχήµα υποδηλώνονται µε κόκκινο στίγµα, ενώ τα 

ζεύγη A-U µε µπλε στίγµα. 

 

 
Εικόνα 13. Οι δύο διακριτές δοµές κορµού-αγκύλης στην 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

 

(α). η δοµή κορµού-αγκύλης (stem-loop) που δηµιουργείται 

µεταξύ των βάσεων 5-14 στις θερµοδυναµικά σταθερές δοµές της 

αλληλουχίας της 3’UTR. Όπως φαίνεται στο σχήµα, ο κορµός 

αποτελείται από δύο ζεύγη C-G που δηµιουργούνται µεταξύ των 

βάσεων 5-14 και 6-13. Οι βάσεις UUUCUU (7-12) αποτελούν την 

αγκύλη. 

(β). Η δεύτερη διακριτή διαµόρφωση κορµού-αγκύλης της 

3’UTR, µεταξύ των βάσεων 31-87. Η διαµόρφωση αυτή είναι πιο 

πολύπλοκη από την προηγούµενη, µε µεγαλύτερο µήκος κορµού, και 

τρεις σταθερές αγκύλες. Οι βάσεις 31-40 και 79-87 συµµετέχουν στην 

βάση του κορµού, µε την βάση U (36) να αποτελεί «ψευδοαγκύλη» 

(hairpin loop). Ακολουθούν δύο αγκύλες που σχηµατίζονται από τις 

βάσεις 41-44 και 71-78, και συνεχίζει η δοµή κορµού-αγκύλης όπως 

παρουσιάζεται στο σχήµα. 
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Έχει προταθεί ότι όχι µόνο η πρωτοταγής αλληλουχία, αλλά και οι περιβάλλουσες 

δοµές (δευτερο- ή τριτοταγείς, context) έχουν σηµαντική επίδραση σε συγκεκριµένες 

αλληλουχίες που σηµατοδοτούν την αποδόµηση του mRNA (Kabnick and Housman 

1988). Μέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί αρκετά mRNA τα οποία περιέχουν δοµές 

κορµού-αγκύλης στην 3’UTR τους, οι οποίες δρουν ως θέσεις πρόσδεσης για πρωτεΐνες 

που προστατεύουν τα αντίστοιχα mRNA από αποδόµηση. 

Κατά τον σχεδιασµό των µεταλλαγµένων γονιδίων β-σφαιρίνης στην 3’UTR, 

στόχος ήταν να διαταραχθεί η προβλεπόµενη «φυσιολογική» δευτεροταγής δοµή της 

3’UTR, και ειδικότερα αυτές οι δύο δοµές κορµού-αγκύλης, σε περίπτωση που παίζουν 

κάποιο σηµαντικό ρόλο στην µετα-µεταγραφική τροποποίηση του µηνύµατος. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο εικάζουµε ότι διαταράσσεται οποιαδήποτε σηµαντική αλληλεπίδραση που 

εξαρτάται από την δευτεροταγή διαµόρφωση της αλληλουχίας στο συγκεκριµένο σηµείο. 

 

Πιθανολογώντας ότι οι περιοχές της 3’UTR από τις θέσεις 5-14 και 31-87 

συµµετέχουν στο να προσδώσουν στην δευτερογενή διαµόρφωσή της τον λειτουργικό της 

χαρακτήρα, αποφασίσαµε να επιλέξουµε για λειτουργικά πειράµατα µόρια τα οποία έχουν 

µεταλλαγµένη πρωτοταγή δοµή στις θέσεις αυτές, διαταράσσουν τις προβλεπόµενες 

δοµές κορµού-αγκύλης που δηµιουργούνται στην φυσιολογική αλληλουχία στις θέσεις 

αυτές και ταυτόχρονα δεν αναµένεται να είναι σηµεία συγκρότησης 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συµπλόκου (τουλάχιστον µε τα µέχρι τότε δεδοµένα), ενώ η 

υπόλοιπη αλληλουχία είναι φυσιολογική. Επιλέγοντας από τις «τυχαίες» αλληλουχίες τα 

µη-οµόλογα τµήµατα κατά την αναζήτηση blast, και σε συνδυασµό µε την φυσιολογική 

αλληλουχία της 3’UTR, δηµιουργήθηκαν διάφοροι συνδυασµοί µορίων, οι οποίοι 

υποβλήθηκαν στον διακοµιστή mfold για πρόβλεψη της δευτεροταγούς τους δοµής. 

 

Τελικά επιλέχθηκαν για µελέτη τρία διαφορετικά µόρια, τα 5’M (µεταλλαγµένη 

αλληλουχία των βάσεων +1475 ως +1504), 3’M (µεταλλαγµένη αλληλουχία των βάσεων 

+1513 ως +1564), και 5/3’M (µεταλλαγµένη αλληλουχία των βάσεων +1475-1504 / 1513-

1564). Η πρωτοταγής αλληλουχία των µεταλλαγµένων µορίων και η πρόβλεψη οµολογίας 

στο πρόγραµµα blastn (κατά τον Μάϊο 2001) παρουσιάζονται στους πίνακες 7 και 8 

αντίστοιχα˙ οι πιθανές δευτεροταγείς διαµορφώσεις παρουσιάζονται στην εικόνα 14. 

 

Η θέση του σήµατος πολυαδενυλίωσης πάνω στο γονίδιο βρίσκεται στη θέση 

+1582, και το πλέον 3’ µεταλλαγµένο µόριο εκτείνεται µέχρι το σηµείο +1564˙ αυτό έγινε 

εσκεµµένα διότι είναι πιθανότερο οποιοδήποτε αλλαγή αλληλουχίας µετά το σηµείο αυτό 

να επηρεάζει την διαδικασία πολυαδενυλίωσης του µετάγραφου µάλλον, παρά να 

διαταράσσει κάποιον άλλο ρυθµιστικό µηχανισµό. 
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Πίνακας 7. Η πρωτοταγής αλληλουχία της φυσιολογικής 3’UTR της β-σφαιρίνης, και των 
µεταλλαγµένων γονιδίων. 

Η νουκλεοτιδική αλληλουχία της 3’UTR (από τις θέσεις +1475 ως +1605 σε σχέση µε την έναρξη της 

µεταγραφής) του φυσιολογικού, και των µεταλλαγµένων γονιδίων β-σφαιρίνης. Με κεφαλαία παριστάνεται το 

κωδικόνιο τερµατισµού της µετάφρασης, ενώ το σήµα πολυαδενυλίωσης είναι υπογραµµισµένο. Η φορά της 

αλληλουχίας είναι 5’→3’. 

 

Φυσιολογικό 
γονίδιο 

UAAgctcgctttcttgctgtccaatttctattaaaggttcctttgttccctaagtccaact

actaaactgggggatattatgaagggccttgagcatctggattctgcctaataaaaaacat

ttattttcattgcaatg 

Γονίδιο 5’Μ 
UAAgatcggtttatcggtttaccagttcaactgaaggttcctttgttccctaagtccaact

actaaactgggggatattatgaagggccttgagcatctggattctgcctaataaaaaacat

ttattttcattgcaatg 

Γονίδιο 3’Μ 
UAAgctcgctttcttgctgtccaatttctattaaaggttccattcttgccaaactcgacaa

caaatctcggcgaaataatcaacgggctagacgcatctggattctgcctaataaaaaacat

ttattttcattgcaatg 

Γονίδιο 5/3’Μ 
UAAgatcggtttatcggtttaccagttcaactgaaggttccattcttgccaaactcgacaa

caaatctcggcgaaataatcaacgggctagacgcatctggattctgcctaataaaaaacat

ttattttcattgcaatg 

 
 
 
Πίνακας 8. Η πρόβλεψη οµολογίας στο πρόγραµµα blastn (Μάϊος 2001) των µεταλλαγµένων µορίων. 

Παρουσιάζεται η πρόβλεψη οµολογίας για τις µεταλλαγµένες αλληλουχίες των µεταλλαγµένων 

γονιδίων. Όπως είναι αναµενόµενο, το τµήµα των µεταλλαγµένων γονιδίων που αντιστοιχεί στην φυσιολογική 

3’UTR, εµφανίζει οµολογία µε την ανθρώπινη β-σφαιρίνη, και αλληλουχίες β-σφαιρίνης διαφόρων 

πρωτευόντων, και άλλων θηλαστικών. Χάριν οικονοµίας παρουσιάζονται αποτελέσµατα που αφορούν το 

µεταλλαγµένο τµήµα µόνο για το γονίδιο 5’Μ, και για το γονίδιο 3’Μ. 

 
 
Μεταλλαγµένη αλληλουχία  

Οµόλογη αλληλουχία Θέσεις 

5’Μ (ολιγονουκλεοτίδιο 2Μ)  

Homo sapiens clone UWGC:g1564a009 from 7p14-15 18-35 

Halomonas elongata DSM 3043 genes for ectoine synthesis, ectA, ectB, and ectC genes 20-37 

Drosophila melanogaster, chromosome 2R, region 59D2-59D3, BAC clone BACR04G19 2-18 

Drosophila melanogaster genomic scaffold 142000013386038 section 9 of 15 2-18 

3’Μ (ολιγονουκλεοτίδιο 3Μ)  

Caenorhabditis elegans cosmid K10B4 9-26 

Drosophila melanogaster genomic scaffold 142000013386036 section 1 of 9  25-45 

Adenovirus type 4 Pol gene, exon 2, and pTP gene, exon 2 8-24 

Botrytis cinerea strain T4 cDNA library under conditions of nitrogen deprivation 2-18 

Recombined mastadenovirus 4 major late promoter and intervening sequence 8-24 
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Εικόνα 14. Πρόβλεψη των πιθανών δευτεροταγών διαµορφώσεων της 3’UTR των µεταλλαγµένων 
γονιδίων που µελετήθηκαν. 
 

 
 

(α). οι πέντε θερµοδυναµικά πιθανές δευτεροταγείς διαµορφώσεις του γονιδίου 5’Μ (µεταλλαγµένη 

αλληλουχία από +1475 ως +1504). 
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(β). οι τρεις θερµοδυναµικά πιθανές δευτεροταγείς διαµορφώσεις του γονιδίου 3’Μ (µεταλλαγµένη 

αλληλουχία από +1513 ως +1564). 

 

 
 

(γ). οι δύο θερµοδυναµικά πιθανές δευτεροταγείς διαµορφώσεις του γονιδίου 5/3’Μ (µεταλλαγµένη 

αλληλουχία +1475-1504 και  +1513-1564).  
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Β. Κλωνοποίηση των µεταλλαγµένων γονιδίων σε ευκαρυωτικό όχηµα έκφρασης. 

 

Η δηµιουργία του ευκαρυωτικού οχήµατος έκφρασης των µεταλλαγµέων γονιδίων 

έγινε σε δύο στάδια κλωνοποιήσεων. Αρχικά οι µεταλλαγµένες 3΄UTR εισήχθησαν στον 

κλώνο pBLβ∆(RV-Not) του πλασµιδίου pBluescript (εταιρεία Stratagene), που φέρει το 

φυσιολογικό ανθρώπινο γονίδιο της β-σφαιρίνης από το σηµείο –265 από τη θέση 

έναρξης της µεταγραφής (θέση αναγνώρισης του περιοριστικού ενζύµου SnaBI), µέχρι το 

σηµείο +1800 µετά τη θέση προσθήκης της poly(A)ουράς (θέση αναγνώρισης του 

περιοριστικού ενζύµου BglII). Ταυτόχρονα στο πλασµίδιο αυτό έχει αφαιρεθεί τµήµα του 

πολυσυνδέτη (polylinker), ώστε να υπάρχουν µοναδικές θέσεις για ένζυµα περιορισµού 

πάνω στο γονίδιο (πλασµίδιο pBLβ∆(RV-Not), εικόνα 15). 

 
 
Εικόνα 15. Το πλασµίδιο pBl- β∆(RV-Not). 

Το πλασµίδιο αυτό αποτελείται από τον σκελετό του πλασµιδίου pBluescript II KS (+/-), στον οποίο 

έχει κλωνοποιηθεί το γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης. Από την περιοχή MCS (multiple cloning site, 

πολυσυνδέτης) του πλασµιδίου έχει αφαιρεθεί η αλληλουχία από τις θέσεις EcoRV ως Not I, ώστε στο γονίδιο 

να υπάρχουν µοναδικές θέσεις ενζύµων περιοριστικής κατάτµησης για περαιτέρω κλωνοποιήσεις. Το γονίδιο 

της ανθρώπινης β-σφαιρίνης (από το –265 από τη θέση έναρξης της µεταγραφής, µέχρι το σηµείο +1800 µετά 

τη θέση προσθήκης της poly(A)ουράς) είναι κλωνοποιηµένο στην περιοχή MCS του πλασµιδίου, µεταξύ των 

θέσεων KpnI και HincII. Το συνολικό µέγεθος του πλασµιδίου pBLβ∆(RV-Not) είναι 6.7kb, και το µέγεθος του 

β-σφαιρινικού γονιδίου στο πλασµίδιο είναι 3.7kb. 

 
(α). Το πλασµίδιο pBluescript II KS (+/-). Η περιοχή MCS παριστάνεται µε µπλε χρώµα. 
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Εικόνα 15(β). Η αλληλουχία MCS του πλασµιδίου. Η αλληλουχία µε µπλε χρώµα, από τις θέσεις EcoRV ως 

NotI, έχει αφαιρεθεί από τον πολυσυνδέτη. Οι θέσεις KpnI και HindII για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου 

γονιδίου παρουσιάζονται µε κόκκινο χρώµα. Το ανθρώπινο γονίδιο είναι κλωνοποιηµένο κατά τη φορά που 

υποδεικνύεται µε το κόκκινο βέλος. 

 

 

Στη συνέχεια καθένα από τα µεταλλαγµένα γονίδια της β-σφαιρίνης µεταφέρθηκε 

από το πλασµίδιο pBLβ∆(RV-Not) στο πλασµίδιο βpUC-Cla, το οποίο αποτελεί το 

ευκαρυωτικό όχηµα για την µεταφορά των γονιδίων στα ερυθρολευχαιµικά κύτταρα MEL. 

Το πλασµίδιο βpUC-Cla φέρει καίριες ρυθµιστικές αλληλουχίες από την ανθρώπινη 

περιοχή ελέγχου του γονιδιακού τόπου της β-σφαιρίνης (βLCR), και θέτει τα ανθρώπινα β-

σφαιρινικά διαγονίδια υπό τον έλεγχό της˙ περιέχει δηλαδή µια «µικροπεριοχή» ρύθµισης. 

Υπό τον έλεγχο του οχήµατος µε την µικροπεριοχή (human microlocus (µLCR) 
expression cassette), τα συνδεδεµένα διαγονίδια βρίσκονται στο φυσιολογικό 

χρωµατινικό τους περιβάλλον, και εκφράζονται έτσι ανεξάρτητα από το σηµείο 

ενσωµάτωσής τους στο γονιδίωµα του ξενιστή. Το επίπεδο έκφρασής τους είναι ευθέως 

ανάλογο µε τον αριθµό των αντιγράφων των διαγονιδίων µέσα στα σταθερά 

µετασχηµατισµένα (stably transfected) κύτταρα MEL. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να 

γίνουν άµεσες ποσοτικές συγκρίσεις µεταξύ της έκφρασης διαφορετικών διαγονιδίων. 

 

Συνοπτικά, τα βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: 

Στο πρώτο στάδιο των κλωνοποιήσεων, η εισαγωγή των µεταλλαγµένων 3´UTR 

στο φυσιολογικό γονίδιο έγινε µε αντικατάσταση του φυσιολογικού τµήµατος DNA µεταξύ 

των θέσεων +1394 (περιοριστική θέση του EcoRI στο εξόνιο 3) και +1618 (περιοριστική 

θέση του SwaI, ~15bp πιο κάτω από την φυσιολογική θέση αποκοπής κατά το 3’ άκρο) µε 

το ένθετο DNA που δηµιουργήθηκε από την επαναδιάταξη συνθετικών 

ολιγονουκλεοτιδίων (εικόνες 17, 18 και §Β.1.). Ο έλεγχος της παρουσίας των 
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µεταλλαγµένων µορίων έγινε τόσο µε απευθείας έλεγχο των µετασχηµατισµένων 

βακτηριακών κυττάρων, όσο και µε άµεσο προσδιορισµό της αλληλουχίας του DNA 

(sequencing) των ανασυνδυασµένων µορίων που προέκυψαν από το στάδιο αυτό 

(§Β.1.3.). 

Στο δεύτερο στάδιο των κλωνοποιήσεων µεταφέρθηκε όλο το γονίδιο της β-

σφαιρίνης µεταξύ των θέσεων ClaI και KpnI (Asp718), µεταξύ των αντίστοιχων θέσεων 

στο πλασµίδιο βpUC-Cla (§Β.2., εικόνα 22). Ακολούθησε νέα επιβεβαίωση της 

αλληλουχίας όλων των ανασυνδυασµένων µορίων που προέκυψαν (§Β.2.1.). 

 

Επιπλέον έγινε και κλωνοποίηση των µεταλλάξεων στο πλασµίδιο pBL-βcDNA, 

εφόσον οι αντίστοιχοι πλασµιδικοί κλώνοι είναι το υπόστρωµα DNA για την παρασκευή 

του ανιχνευτή που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού 

κλάσµατος RNA (§∆.2.3.). Το πλασµίδιο pBL-βcDNA περιέχει το cDNA του γονιδίου της 

ανθρώπινης β-σφαιρίνης κλωνοποιηµένο στο πλασµίδιο pBluescript II (Stratagene) 

(εικόνα 16). Η αλληλουχία cDNA που περιέχεται στο πλασµίδιο εκτείνεται µεταξύ των 

περιοριστικών θέσεων (ClaI)SnaBI (σηµείο –265 πριν από τη θέση έναρξης της 

µεταγραφής) και MnlI (45 βάσεις µετά τη θέση πολυαδενυλίωσης). Για τη δηµιουργία των 

cDNA κλώνων έγινε κλωνοποίηση του τµήµατος των 220bp από κατάτµηση των 

πλασµιδίων pBLβ∆(RV-Not) µε τα ένζυµα EcoRI και SwaI, στο γραµµικό πλασµίδιο pBL-
βcDNA που φέρει οµόλογα άκρα για τα ίδια ένζυµα. 

 

 
Εικόνα 16. Το πλασµίδιο pBL-βcDNA. 

Το πλασµίδιο αυτό αποτελείται από τον σκελετό του πλασµιδίου pBluescript II SK(+/-), από τον οποίο 

έχει αφαιρεθεί η αλληλουχία µεταξύ των θέσεων EcoRV και NotI. Το cDNA του β-σφαιρινικού γονιδίου από τις 

θέσεις SnaBI (ClaI, -265 βάσεις από τη θέση έναρξης της µεταγραφής) έως Mnl I (45 βάσεις µετά την θέση 

πολυαδενυλίωσης), έχει κλωνοποιηθεί στην περιοχή MCS του πλασµιδίου µεταξύ των θέσεων ClaI και KpnI. 

Το συνολικό µέγεθος του πλασµιδίου pBL-βcDNA είναι 3.8kb. 

 
(α) Το πλασµίδιο pBluescript II SK(+/-). Η περιοχή MCS παριστάνεται µε µπλε χρώµα. 
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(β) Η αλληλουχία MCS του πλασµιδίου. Η αλληλουχία µε µπλε χρώµα, από τις θέσεις EcoRV ως NotI, έχει 

αφαιρεθεί από τον πολυσυνδέτη, ενώ η αλληλουχία µε κόκκινο χρώµα, από τις θέσεις ClaI ως KpnI έχει 

αντικατασταθεί από το cDNA του β-σφαιρινικού γονιδίου. Η φορά της µεταγραφής του διαγονιδίου 

υποδεικνύεται µε το κόκκινο βέλος. 

 

 

Β.1. Πρώτο στάδιο κλωνοποιήσεων: δηµιουργία πλασµιδικού οχήµατος που φέρει 
τα µεταλλαγµένα γονίδια β-σφαιρίνης, µε την χρήση αλληλοεπικαλυπτόµενων 
συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων ως ένθετου DNA. 

 

 
Εικόνα 17. Το γονίδιο β-σφαιρίνης. 

 
 

Παρουσιάζεται σχηµατικά το γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, και µοναδικές θέσεις αναγνώρισης 

περιοριστικών ενζύµων που χρησιµοποιήθηκαν στα διάφορα βήµατα κλωνοποιήσεων. Τα τρία εξόνια του 

γονιδίου παριστάνονται ως τετράγωνα, και τα δύο ιντρόνια ως γραµµές. Οι µη-µεταφραζόµενες περιοχές κατά 

το 5’ και το 3’ άκρο του γονιδίου παρουσιάζονται ως γραµµοσκιασµένα τετράγωνα. 

 

 

Στην εικόνα 17 φαίνεται το γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, µε τις θέσεις των 

ενζύµων περιορισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την εισαγωγή των προς µελέτη 

µεταλλαγµένων 3’UTR στην φυσιολογική αλληλουχία. 
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Οι µεταλλαγµένες 3’UTR σχεδιάστηκαν ως ένθετο DNA µε την χρήση 

αλληλοεπικαλυπτόµενων (κατά 8 νουκλεοτίδια) συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων, εκ των 

οποίων δύο ζεύγη φέρουν µεταλλαγµένη την πρωτοταγή αλληλουχία. Με την 

συνδυασµένη χρήση των «φυσιολογικών» και των «µεταλλαγµένων» ολιγονουκλεοτιδίων 

δηµιουργήθηκαν ένθετα τµήµατα DNA που αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις 

µεταλλαγµένες 3’UTR (5’Μ, 3’Μ, και 5/3’Μ). Οι αλληλουχίες όλων των ολιγονουκλεοτιδίων 

που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στον πίνακα 3, κεφ. Υλικά και µέθοδοι. 

 

Για τη δηµιουργία του ένθετου DNA χρειάστηκε να γίνει προσθήκη φωσφορικών 

οµάδων στα 5’ άκρα των ολιγονουκλεοτιδίων όπως περιγράφεται στην αντίδραση κινάσης 

(κεφ. Υλικά και µέθοδοι, §Β.1.)˙ τα αλληλοεπικαλυπτόµενα τµήµατα συντελούν στη 

συνέχεια στη σωστή διάταξη των µορίων DNA, και στη δηµιουργία του δίκλωνου µορίου 

του ένθετου DNA, µήκους 220 νουκλεοτιδικών βάσεων (εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 18. Σχηµατική απεικόνιση της δηµιουργίας ένθετου DNA µε τη χρήση συνθετικών 
ολιγονουκλεοτιδίων. 
 

 
 

Τα επικαλυπτόµενα τµήµατα παριστάνονται µε µπλε γραµµές. Οι ρόµβοι στα άκρα του ένθετου DNA 

υποδηλώνουν οµόλογα συνεκτικά άκρα για τα ένζυµα περιορισµού EcoRI και SwaI˙ τα 5’ άκρα που 

φωσφορυλιώνονται µε το ένζυµο T4PNK υποδηλώνονται µε αστερίσκο. Παρουσιάζεται επίσης και ο 

πλασµιδικός κλώνος στον οποίο κλωνοποιείται το ένθετο DNA. 

 

 

Ως όχηµα DNA για την δηµιουργία των µεταλλαγµένων γονιδίων β-σφαιρίνης 

χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο pBLβ∆(RV-Not) (εικόνα 15). Το κυκλικό όχηµα 

pBLβ∆(RV-Not) κατατµήθηκε µε τα ένζυµα EcoRI και SwaI, τα οποία αναγνωρίζουν από 

µια µοναδική αλληλουχία πάνω στο γονίδιο της β-σφαιρίνης, και έγινε διαχωρισµός του 

γραµµικού οχήµατος από το κοµµάτι 200bp µε ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη χαµηλής 

θερµοκρασίας τήξεως (εικόνα 19). Το γραµµικό αυτό όχηµα (µεγέθους 6.5kb) 
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αποµονώθηκε από την αγαρόζη, και αφού υπέστη ενζυµική αποφωσφορυλίωση των 

άκρων του χρησιµοποιήθηκε σε αντίδραση επανακυκλοποίησης µε το ένθετο DNA, το 

οποίο φέρει οµόλογα συνεκτικά άκρα για τα ένζυµα EcoRI και SwaI. 

 

 
Εικόνα 19. Ηλεκτροφόρηση της αντίδρασης pBLβ∆(RV-Not) x (EcoRI – SwaI). 
 

 

Η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων ενζυµικής 

κατάτµησης του πλασµιδίου pBLβ∆(RV-Not) µε τα ένζυµα 

EcoRI και SwaI. Από την αντίδραση προκύπτουν προϊόντα 

µεγέθους 6.5kb και 220bp. Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών, 1: 

γραµµικό πλασµίδιο (6.7kb), 2-4: πλασµίδιο που έχει υποστεί 

κατάτµηση και µε τα δύο ένζυµα. 

 

 
 
 
 
 
Β.1.1. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων. 

Μετά την πρόσδεση του ένθετου DNA µε το πλασµιδικό όχηµα και την 

επανακυκλοποίησή του, έγινε µετασχηµατισµός competent κυττάρων E.coli για την 

παραγωγή των κλώνων µε το µεταλλαγµένο γονίδιο της β-σφαιρίνης. 

 
Β.1.2. Επιλογή των κατάλληλων κλώνων από το πρώτο στάδιο κλωνοποιήσεων. 

Στην πράξη το πρώτο βήµα κλωνοποιήσεων αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο τεχνικά, 

επειδή τα αλληλοεπικαλυπτόµενα τµήµατα ήταν πολύ µικρά σε σχέση µε το συνολικό 

µήκος του ένθετου DNA. Κατά τις αντιδράσεις προσδιορισµού της αλληλουχίας του DNA 

από αρκετούς κλώνους µετασχηµατισµένων βακτηριακών κυττάρων διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη πολλών κλώνων µε διάφορες µικροελλείψεις των ολιγονουκλεοτιδίων 2 ή/και 3, 

πιθανότατα επειδή η επαναδιάταξη (annealing) των ολιγονουκλεοτιδίων ήταν πολύ 

«χαλαρή» (loose) για να συγκρατήσει το ένθετο τµήµα σε πλήρως συµπληρωµατική 

δίκλωνη µορφή. 

Για το λόγο αυτό χρειάστηκε η προσθήκη ενός επιπλέον βήµατος ελέγχου και 

επιλογής των σωστών κλώνων το οποίο να γίνεται αρκετά γρήγορα, και σχετικά εύκολα. Η 

πρώτη πιστοποίηση των µετασχηµατισµένων κυττάρων έγινε µε τη µέθοδο RFLP 

(restriction fragment length polymorphism), χρησιµοποιώντας ένζυµα περιορισµού που 
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αναγνωρίζουν αλληλουχίες πάνω στην µεταλλαγµένη µόνο αλληλουχία της 3’UTR. Για την 

επιλογή των ενζύµων αυτών χρησιµοποιήθηκαν διάφορα υπολογιστικά προγράµµατα 

(software), τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο (π.χ. 

www.rebase.neb.com/rebase), µε την υποβολή της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του 

pBLβ∆(RV-Not) όταν περιέχει ενσωµατωµένο το φυσιολογικό, και τα µεταλλαγµένα 

γονίδια της β-σφαιρίνης. Τα ένζυµα που επιλέχθηκαν τελικά είναι τα Eco57I και TaqI, τα 

οποία έχουν θέσεις κατάτµησης στην µεταλλαγµένη αλληλουχία του 5’Μ και του 3’Μ 

µεταλλαγµένου µορίου αντίστοιχα (πίνακας 9). Είναι προφανές ότι στο µόριο 5/3’Μ, και τα 

δυο αυτά ένζυµα βρίσκουν από µια θέση αναγνώρισης. Τα αναµενόµενα τµήµατα µετά 

από ενζυµική κατάτµηση του πλασµιδικού DNA µε αυτά τα ένζυµα περιορισµού φαίνονται 

στην εικόνα 20. 

 

 
Εικόνα 20. Κατάτµηση των κλώνων του pBLβ∆(RV-Not) µε ένζυµα περιορισµού. 

 

(α). Κατάτµηση µε το ένζυµο Eco57I. 
Το ένζυµο αυτό φέρει τέσσερις θέσεις 

αναγνώρισης στον κλώνο του πλασµιδίου pBLβ∆(RV-Not) 
µε το φυσιολογικό γονίδιο β-σφαιρίνης, και µία επιπλέον 

θέση αναγνώρισης στην 3’UTR του µεταλλαγµένου γονιδίου 

5’Μ. Με κατάτµηση του πλασµιδίου που περιέχει το 

φυσιολογικό γονίδιο προκύπτουν τέσσερα τµήµατα 

µεγέθους περίπου 1050, 1500, 1570, και 2600 βάσεων. Το τµήµα των 1500bp που φέρει την 3’UTR του 

γονιδίου τέµνεται επιπλέον σε δύο τµήµατα 1010 και 490bp όταν το γονίδιο φέρει την µεταλλαγµένη 

αλληλουχία 5’Μ. 1,2,4: κλώνοι που δεν έχουν ενσωµατώσει το ένθετο DNA, 3: κλώνος που έχει ενσωµατώσει 

το ένθετο DNA, Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών. 

 

 
(β). Κατάτµηση µε το ένζυµο TaqI. 

Το ένζυµο αυτό φέρει τρεις θέσεις αναγνώρισης 

στον σκελετό του πλασµιδίου pBLβ∆(RV-Not), και µία 

επιπλέον θέση αναγνώρισης στην 3’UTR του 

µεταλλαγµένου γονιδίου 3’Μ. Με κατάτµηση του 

πλασµιδίου που περιέχει το φυσιολογικό γονίδιο 

προκύπτουν τέσσερα τµήµατα µεγέθους περίπου 470, 

520, 1450, και 4250bp. Το τµήµα των 4250bp 

περιλαµβάνει το γονίδιο της β-σφαιρίνης, το οποίο 

τέµνεται σε δύο επιπλέον τµήµατα 1800 και 2450bp όταν το γονίδιο φέρει την µεταλλαγµένη αλληλουχία 3’Μ. 

1,2: κλώνοι που δεν έχουν ενσωµατώσει το ένθετο DNA, 3-7: κλώνοι που έχουν ενσωµατώσει το ένθετο 

DNA.. 
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Πίνακας 9. Κατάτµηση των κλώνων του pBLβ∆(RV-Not) µε ένζυµα περιορισµού. 
 

Κατάτµηση µε Eco57I (ζώνες σε bp) Κατάτµηση µε TaqI (ζώνες σε bp) 

pBLβ∆(RV-Not) pBLβ/5’Μ,  pBLβ/5/3’Μ pBLβ∆(RV-Not) pBLβ/3’Μ, pBLβ/5/3’Μ 

2600 2600 4250  

1570 1570  2450 

1500   1800 

1050 1050 1450 1450 

 1010 520 520 

 490 470 470 
 

 

 

 

Επίσης για το µεταλλαγµένο γονίδιο 5’Μ, του οποίου η πρώτη κλωνοποίηση ήταν η 

πιο δύσκολη, χρησιµοποιήθηκε εναλλακτικά και δεύτερο γρήγορο βήµα ταυτοποίησης, το 

οποίο έγινε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Υλικά και µέθοδοι §Β.2.3.)˙ οι 

εκκινητές για την αντίδραση PCR έχουν αναφερθεί στον πίνακα 5. H ηλεκτροφόρηση των 

αντιδράσεων PCR και η ανάδειξη του προϊόντος των 108bp επέτρεψε την επιλογή των 

κλώνων των βακτηριακών κυττάρων E.coli, στους οποίους αναγνωρίστηκε η µετάλλαξη 

(εικόνα 21). 

 

 
Εικόνα 21. Αντιδράσεις PCR στους µετασχηµατισµένους κλώνους βακτηριακών κυττάρων. 

 
Ηλεκτροφόρηση αντιδράσεων PCR µε υπόστρωµα DNA βακτηριακούς κλώνους E.coli που έχουν 

υποστεί µετασχηµατισµό. Το προϊόν της αντίδρασης έχει µέγεθος 108bp, και παρατηρείται µόνο στους 

κλώνους εκείνους που έχουν ενσωµατώσει το ένθετο DNA. 1,2,3,5,6,9: κλώνοι που έχουν ενσωµατώσει το 

ένθετο DNA, 4,7,8,10: κλώνοι στους οποίους το ένθετο DNA δεν έχει ενσωµατωθεί, 11: θετικός µάρτυρας 

(κλώνος του πλασµιδίου που φέρει την µεταλλαγµένη αλληλουχία), 12: αρνητικός µάρτυρας (κλώνος του 

πλασµιδίου µε την φυσιολογική αλληλουχία, Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών. 
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Β.2. ∆εύτερο στάδιο κλωνοποιήσεων: δηµιουργία ευκαρυωτικού οχήµατος 
έκφρασης των µεταλλαγµένων γονιδίων β-σφαιρίνης. 

Στο δεύτερο στάδιο κλωνοποιήσεων έγινε µεταφορά των τριών µεταλλαγµένων 

γονιδίων κατά την 3΄UTR στo πλασµίδιο βpUC-Cla, που λειτουργεί ως όχηµα έκφρασης 

των γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (human microlocus (µLCR) expression cassette). 

Το σύνθετο αυτό όχηµα βασίζεται στο πλασµίδιο pUC18, και έχει σχεδιαστεί τόσο για το 

µετασχηµατισµό ευκαρυωτικών κυττάρων όσο και για την δηµιουργία διαγονιδιακών 

ποντικών (εικόνα 22). 

 

 
Εικόνα 22. Σχηµατική απεικόνιση του γονιδίου της β-σφαιρίνης µε τις ρυθµιστικές του περιοχές στο 
όχηµα βpUC-Cla. 

 
Φαίνεται σχηµατικά το ένθετο τµήµα που αντικαταστάθηκε µεταξύ των θέσεων EcoRI και SwaI στον 

κλώνο pBluescript, καθώς και το τµήµα µεταξύ των θέσεων ClaI και KpnI που αντικαταστάθηκε στον κλώνο 

βpUC-Cla. Με ελλειπτικό σχήµα παριστάνονται οι µικροπεριοχές ρύθµισης, και τα µεγέθη τους, που 

περιέχονται στο όχηµα βpUC-Cla και προσφέρουν στο συνδεδεµένο διαγονίδιο την ικανότητα έκφρασης 

ανεξάρτητης από το χρωµατινικό περιβάλλον στο οποίο ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα του ξενιστή. 

 

 

Το όχηµα βpUC-Cla περιέχει τις εξής περιοχές: 

Την περιοχή µLCR (micro-LCR) του γονιδιακού τόπου των β-σφαιρινών του 

ανθρώπου, µε τις ελάχιστες αναπόσπαστες (core) περιοχές των υπερευαίσθητων θέσεων 

HS1(1.2kb), HS2(1.5kb), HS3(1.9kb) και HS4(2.0kb) (Collis et al 1990). Η περιοχή µLCR 

προσδίδει στο γονίδιο που ακολουθεί µετά από αυτή, τη δυνατότητα έκφρασης 

ανεξάρτητης από το σηµείο ενσωµάτωσης του γονιδίου µέσα στο ξένο γονιδίωµα των 

ευκαρυωτικών κυττάρων ή των διαγονιδιακών ποντικών, και ανάλογης προς τον αριθµό 

των αντιτύπων του γονιδίου που έχουν εισέλθει στο κύτταρο. 
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Το γονίδιο TK NeoR (2.0kb), που προσφέρει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό G418 

και είναι απαραίτητο για την επιλογή των µετασχηµατισµένων ευκαρυωτικών κλώνων. 

Την αλληλουχία του πλασµιδίου pUC από τις θέσεις PvuII έως AatII. Μέσα σε αυτή 

την αλληλουχία συµπεριλαµβάνεται και το γονίδιο για την ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη, 

για την επιλογή των µετασχηµατισµένων κλώνων στα βακτηριακά κύτταρα (E.coli). 

Το φυσιολογικό γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης µεταξύ των θέσεων ClaI και 

KpnI(Asp718) (3.7kb). 

Με κατάτµηση του βpUC-Cla µε τα ένζυµα περιορισµού ClaI και KpnI παράγονται 

δύο τµήµατα, ο σκελετός του πλασµιδίου µε τις ρυθµιστικές περιοχές, µεγέθους 10.6kb 

που αποτελεί το όχηµα DNA, και το φυσιολογικό γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, 

µεγέθους 3.7kb. Κατάτµηση των κλώνων του πρώτου σταδίου κλωνοποιήσεων, δηλαδή 

πλασµιδίων pBL β∆(RV-Not) (6.7kb) που φέρουν τις υπό µελέτη µεταλλάξεις του γονιδίου 

της ανθρώπινης β-σφαιρίνης µε τα ίδια ένζυµα ClaI και KpnI, έχει σαν αποτέλεσµα την 

παραγωγή δύο τµηµάτων, ενός µικρότερου (3kb) που αποτελεί τον σκελετού του 

πλασµιδίου pBluescript, και ενός µεγαλύτερου (3.7kb) που είναι το γονίδιο της 

ανθρώπινης β-σφαιρίνης, και που αποτελεί το ένθετο DNA για το δεύτερο στάδιο 

κλωνοποιήσεων. Επειδή τα δύο αυτά τµήµατα έχουν παρόµοιο µέγεθος, στην πράξη 

χρησιµοποιήθηκε και τρίτο ένζυµο περιορισµού, το PvuI, το οποίο έχει µια θέση 

αναγνώρισης στο πλασµίδιο pBluescript, και τέµνει το τµήµα των 3kb σε δύο µικρότερα 

τµήµατα, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερα η αποµόνωση του ένθετου τµήµατος DNA 

µεγέθους 3.7kb. 

Τα επιθυµητά τµήµατα τόσο του ένθετου (γονίδιο β-σφαιρίνης µεγέθους 3.7kb) όσο 

και του οχήµατος (πλασµίδιο βpUC-Cla) DNA, αποµονώθηκαν µετά από ηλεκτροφόρηση 

σε αγαρόζη χαµηλής θερµοκρασίας τήξεως. Ακολούθησε αντίδραση µε το ένζυµο T4 

λιγάση, µετασχηµατισµός κυττάρων (επιδεκτικών σε µετασχηµατισµό) E.coli, και επιλογή 

των κλώνων µε τα µεταλλαγµένα γονίδια της β-σφαιρίνης. 

 
Β.3. Ταυτοποίηση των κλώνων µε προσδιορισµό της αλληλουχίας του DNA (DNA 
sequencing). 

Η ταυτοποίηση των µεταλλαγµένων κλώνων έγινε µε προσδιορισµό της 

αλληλουχίας του DNA των υποκλωνοποιηµένων τµηµάτων µετά το πρώτο και το δεύτερο 

στάδιο υποκλωνοποιήσεων. Ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του DNA έγινε µε τη 

µέθοδο Automated Sequencing µε Thermo Sequenase pre-mixed cycle sequencing kit, 

των εταιρειών Amersham LIFE SCIENCE και Molecular Dynamics. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε και οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφονται στο κεφ. Υλικά και 

µέθοδοι, §Β.2.4. και πίνακας 5. 
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Εικόνα 23. Προσδιορισµός της αλληλουχίας του DNA για κλώνο βpUC-Cla που περιέχει το 
µεταλλαγµένο γονίδιο 5’Μ. 

 

Ο προσδιορισµός έγινε µε τη µέθοδο του αυτοµατοποιηµένου sequencing, χρησιµοποιώντας προϊόν 

PCR από αντίδραση που έγινε µε µήτρα DNA τον κατάλληλο πλασµιδικό κλώνο, και τους εκκινητές R251 και 

R254. Ο σηµασµένος µε φθοριόχρωµα ανιχνευτής ήταν ο Μ13. Στην εικόνα φαίνονται αποτελέσµατα από την 

ανάγνωση τόσο του νοηµατικού, όσο και του αντινοηµατικού κλώνου του DNA (έχοντας χρησιµοποιήσει 

αντίστοιχα τον ανιχνευτή Μ13un ή Μ13reverse). 
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Για ορισµένους κλώνους ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του DNA έγινε µε 

αποστολή προϊόντος PCR στην εταιρεία MWG BIOTECH AG. Στην εικόνα 23 

παρουσιάζονται αποτελέσµατα από τον προσδιορισµό αλληλουχίας DNA µε τη µέθοδο 

automated sequencing. 

Και στις δύο περιπτώσεις η πιστοποίηση των µεταλλάξεων έγινε µε ανάγνωση της 

αλληλουχίας και σύγκριση µε τη φυσιολογική. 

 
Γ. ∆ηµιουργία διαµολυσµένων κυτταροκαλλιεργειών. 

Καθένα από τα προς µελέτη µεταλλαγµένα γονίδια, καθώς και το φυσιολογικό 

γονίδιο της β-σφαιρίνης µεταφέρθηκε µέσω του ευκαρυωτικού οχήµατος έκφρασης σε 

ερυθρολευχαιµικά κύτταρα ποντικού MEL, δηµιουργώντας διαµολυσµένους κυτταρικούς 

κλώνους. Η µεταφορά των γονιδίων έγινε µε ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) των 

κυττάρων MEL, µε αποτέλεσµα την σταθερή διαµόλυνσή τους (stable transfection). Η 

διαµόλυνση των κυττάρων MEL µε τα οχήµατα έκφρασης, η διατήρηση των 

κυτταροκαλλιεργειών και η ερυθροειδική διαφοροποίηση των κυττάρων MEL έγιναν 

σύµφωνα µε βασικές εργαστηριακές τεχνικές (αναλυτικά βλ. Antoniou 1991. Induction of 

erythroid-specific expression in murine erythroleukemia (MEL) cell lines. In: Methods in 

Molecular Biology, vol.7: Gene transfer and Expression Protocols. Ed. E.J.Murray, 

Humana Press Inc., Clifton, NJ, USA. pp 421-434.) Επίσης για την αποµόνωση 

νουκλεϊκών οξέων από τις κυτταροκαλλιέργειες ακολουθήθηκαν όσα περιγράφονται στο 

κεφ. Υλικά και µέθοδοι, §Γ.1.1. Για κάθε µετάλλαξη δηµιουργήθηκε ξεχωριστός κλώνος 

διαγονιδιακών κυττάρων. 

 

Τα ερυθρολευχαιµικά κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν ανήκουν σε κυτταρικές 

σειρές που προέρχονται από σπλήνα ποντικών επιδεκτικών σε επιµόλυνση µε το 

σύµπλεγµα του ιού Friend. Τα κύτταρα που έχουν µετασχηµατιστεί από τον ιό είναι 

αθανατοποιηµένα και µπορούν να διατηρηθούν σε συνεχή καλλιέργεια˙ αποτελούν 

εξαίρετο πειραµατικό µοντέλο για τη µελέτη των µοριακών και πυρηνικών γεγονότων που 

συνδέονται µε την τελική διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων. Τα κύτταρα MEL είναι 

καθηλωµένα σε πολύ πρώιµο στάδιο ερυθροειδικής διαφοροποίησης – συγκεκριµένα το 

στάδιο διαφοροποίησής τους αντιστοιχεί σε προερυθροβλάστες (Friend et al 1971), και 

στις συνήθεις συνθήκες καλλιέργειας διαφοροποιούνται σε πολύ µικρό µόνο ποσοστό 

προς ερυθροκύτταρα (~1%), είναι όµως δυνατό να γίνει επαγωγή της ερυθροειδικής τους 

διαφοροποίησης µε την προσθήκη στις κυτταροκαλλιέργειες διαφόρων χηµικών 

παραγόντων, όπως π.χ. DMSO (dimethylsulfoxide) σε συγκέντρωση 2%. Στην περίπτωση 

αυτή παρατηρείται αύξηση της διαφοροποίησής τους προς ερυθροκύτταρα (30-100%), 

που συνοδεύεται µε αύξηση της µεταγραφής των ενδογενών γονιδίων β-σφαιρίνης (βmaj 
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στον ποντικό) και α-σφαιρίνης. Ταυτόχρονα µε την αύξηση της έκφρασης των σφαιρινικών 

γονιδίων και της σύνθεσης αιµοσφαιρίνης, παρατηρούνται κι άλλες αλλαγές που 

συνοδεύουν την διαφοροποίηση και ωρίµανση των ερυθροκυττάρων, όπως αύξηση των 

ενζύµων που εµπλέκονται στην βιοσύνθεση της αίµης, σύνθεση ειδικών πρωτεϊνών της 

ερυθροκυτταρικής µεµβράνης (όπως α και β σπεκτρίνη, ζώνες 3 και 4), συµπύκνωση της 

χρωµατίνης καθώς και άλλες µορφολογικές αλλαγές που συναντώνται κατά την τελική 

φάση της απόρριψης του πυρήνα από το κύτταρο (Antoniou et al 1993). 

Αυτά τα ενδογενή χαρακτηριστικά των κυττάρων MEL, σε συνδυασµό µε την χρήση 

του ευκαρυωτικού οχήµατος έκφρασης που περιγράφηκε, καθιστούν το όλο σύστηµα 

εξαιρετικά κατάλληλο για την µελέτη της έκφρασης των σφαιρινικών γονιδίων. 

 

Κάθε µια από τις τρεις µεταλλάξεις που µελετήθηκαν χρησιµοποιήθηκε για το 

µετασχηµατισµό κυττάρων MEL και τη δηµιουργία πληθυσµού µετασχηµατισµένων 

κλώνων των κυττάρων. Για κάθε µετάλλαξη µελετήθηκαν τρεις διαφορετικές/παράλληλες 

καλλιέργειες διαµολυσµένων κυττάρων. Παράλληλα µε τα µεταλλαγµένα γονίδια 

δηµιουργήθηκαν και κλώνοι µετασχηµατισµένων κυττάρων για το φυσιολογικό γονίδιο β-

σφαιρίνης. Από τις καλλιέργειες αυτές αποµονώθηκαν DNA γονιδιώµατος, ολικό RNA 

πριν και µετά την επαγωγή της ερυθροποίησης, και κλάσµατα πυρηνικού και 

κυτταροπλασµατικού RNA µετά την επαγωγή της ερυθροποίησης. 

Τα µεταλλαγµένα, καθώς και το φυσιολογικό γονίδιο β-σφαιρίνης µελετήθηκαν σε 

σταθερά διαµολυσµένες καλλιέργειες κυττάρων MEL. Μετά την επιλογή των σταθερά 

διαµολυσµένων κλώνων µε το αντιβιοτικό G418 και την ερυθροειδική διαφοροποίηση των 

κυττάρων, έγινε αποµόνωση και ανάλυση νουκλεϊκών οξέων. Αναλύθηκαν γονιδιωµατικό 

DNA, ολικό RNA, και υποκυτταρικά κλάσµατα RNA. Προκειµένου να πιστοποιηθεί ο 

αριθµός των αντιγράφων των διαγονιδίων που είχε προσλάβει κατά µέσο όρο η κάθε 

καλλιέργεια µετασχηµατισµένων κυττάρων MEL, έγινε ανάλυση κατά Southern σε 

γονιδιωµατικό DNA από κάθε δείγµα, µε ανιχνευτή για την ανθρώπινη β-σφαιρίνη. Η 

έκφραση των διαγονιδίων µελετήθηκε αναλύοντας RNA µε τη µέθοδο της προστασίας από 

κατάτµηση µε νουκλεάση S1, και τους ανιχνευτές που περιγράφονται στην §∆.2.1. Η 

ποσοτικοποίηση της έκφρασης των διαγονιδίων έγινε µε την έκθεση των πηκτωµάτων της 

S1 σε κασέτες PhosphorImager, και ανάλυση µε το λογισµικό του προγράµµατος 

ImageQuant. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού έκφρασης καθενός από τα 

µεταλλαγµένα διαγονίδια σε σχέση µε το φυσιολογικό, αναλύθηκε ολικό RNA από κάθε 

δείγµα πριν και µετά την επαγωγή της ερυθροποίησης˙ επίσης έγινε ανάλυση 

υποκυτταρικών κλασµάτων RNA, προκειµένου να µελετηθεί η επάρκεια της επεξεργασίας 

των µετάγραφων κατά το 3’ άκρο (ανάλυση πυρηνικού κλάσµατος RNA), και το ποσοστό 

της έκφρασης των µορίων (ανάλυση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA). Προκειµένου 
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να οµαλοποιηθούν διαφορές σχετικές µε την επαγωγή της ερυθροποίησης κατά την 

πειραµατική διαδικασία, τα πειράµατα µετασχηµατισµού έγιναν ταυτόχρονα και για τις 

τρεις µεταλλάξεις, παράλληλα µε το µετασχηµατισµό κυττάρων µε το φυσιολογικό γονίδιο. 

 

∆. Ανάλυση DNA και RNA. 
 

∆.1. Προσδιορισµός των αντιτύπων των διαγονιδίων. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί ο αριθµός των αντιτύπων του διαγονιδίου (δηλαδή 

του γονιδίου της ανθρώπινης β-σφαιρίνης) που είχαν προσλάβει κατά µέσο όρο οι 

µετασχηµατισµένοι κλώνοι των κυττάρων MEL σε κάθε καλλιέργεια, έγινε ανάλυση κατά 

Southern του DNA γονιδιώµατος από τις καλλιέργειες των µετασχηµατισµένων 

ευκαρυωτικών κυττάρων MEL. Η µέθοδος είναι αυτή που έχει περιγραφεί από τον 

Southern 1975, και βασίζεται στην ιδιότητα ειδικών φίλτρων (νιτροκυτταρίνης ή νάιλον) να 

δεσµεύουν ισχυρά τα νουκλεϊκά οξέα. 

 

Αναλυτικότερα ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 

Ενζυµική κατάτµηση DNA γονιδιώµατος µε τα ένζυµα περιορισµού EcoRI και XbaI, 

και διαχωρισµός των τµηµάτων του DNA µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 0.8%. 

Για κάθε δείγµα χρησιµοποιήθηκαν 10-12µg DNA (εικόνα 24). 

Αποδιάταξη των µορίων DNA, και µεταφορά τους σε µεµβράνη νάιλον Hybond-N+ 

της εταιρείας Amersham, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που δίνεται από την εταιρεία. 

Ανίχνευση των αντιγράφων του γονιδίου της β-σφαιρίνης του ανθρώπου µετά από 

υβριδοποίηση µε ραδιενεργά σηµασµένο δίκλωνο DNA ανιχνευτή. Το διαγονίδιο 

ανιχνεύεται ως τµήµα DNA µεγέθους 3.0kb, στο οποίο υβριδοποιείται ο ανιχνευτής 

µεγέθους 1.7kb (εικόνα 25). 

 

Ειδικότερα, ο ανιχνευτής περιλαµβάνει την αλληλουχία του β-σφαιρινικού γονιδίου 

µεταξύ του σηµείου –265 από τη θέση έναρξης της µεταγραφής, µέχρι του σηµείου +1393 

στο τρίτο εξόνιο του γονιδίου της β-σφαιρίνης (που χαρτογραφούνται µεταξύ των 

περιοριστικών θέσεων ClaI και EcoRI). Επειδή η κατάτµηση του DNA γονιδιώµατος έχει 

γίνει µε τα ένζυµα EcoRI και XbaI, ο ανιχνευτής υβριδοποιείται σε τµήµα νουκλεϊκού οξέος 

µεγέθους 3.0kb που περιέχει το γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης µε τον υποκινητή 

του, καθώς και µέρος της «µικροπεριοχής» ρύθµισης της έκφρασής του, µLCR. Η επιλογή 

του συγκεκριµένου ανιχνευτή έγινε έτσι ώστε να ανιχνεύονται µόνο τα διαγονίδια εκείνα, 

στα οποία η αλληλουχία του β-σφαιρινικού γονιδίου βρίσκεται ενσωµατωµένη µετά την 

περιοχή ελέγχου της έκφρασης του γονιδίου, δηλαδή µόνο τα «λειτουργικά» διαγονίδια. Η 

παρασκευή του ανιχνευτή περιγράφεται στο κεφ. Υλικά και µέθοδοι, §∆.1.1.  
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Εικόνα 24. Κατάτµηση DNA γονιδιώµατος από τις διαγονιδιακές κυτταροκαλλιέργειες µε τα ένζυµα 
περιορισµού EcoRI και XbaI. 

Για κάθε δείγµα 

χρησιµοποιήθηκαν 10-12µg DNA. 

Μάρτυρες του πειράµατος ήταν 

DNA από καλλιέργεια κυττάρων µη 

µετασχηµατισµένων κυττάρων 

MEL (αρνητικός µάρτυρας), καθώς 

και DNA από µετασχηµατισµένα 

κύτταρα που φέρουν ένα µόνο 

αντίγραφο του ανθρώπινου 

διαγονιδίου (για την 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσµά-

των). Η ενζυµική κατάτµηση έγινε 

ταυτόχρονα και µε τα δύο ένζυµα 

σε ολονύκτια αντίδραση. Μ:   µάρτυρες µοριακών µεγεθών, 1,2,3: δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε 

το φυσιολογικό διαγονίδιο, 4,5,6: δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 5’Μ, 7,8,9: 
δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: δείγµατα DNA από κάθε 

µια καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 3’Μ, 13: δείγµα DNA από µη µετασχηµατισµένη καλλιέργεια κυττάρων MEL, 

14: δείγµα DNA από καλλιέργεια κυττάρων MEL που περιέχει ένα αντίτυπο του φυσιολογικού διαγονιδίου. 
 

 

 
Εικόνα 25. Ο  δίκλωνος DNA ανιχνευτής  βhuman/Eco-Cla  που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση κατά 
Southern. 

 
Ο ανιχνευτής έχει µέγεθος 1.7kb, και περιλαµβάνει σχεδόν ολόκληρο το γονίδιο της β-σφαιρίνης, από 

τα σηµεία περιοριστικής κατάτµησης των ενζύµων ClaI στην περιοχή του υποκινητή, και EcoRI στο εξόνιο 3. 

Εφόσον η κατάτµηση του DNA γονιδιώµατος γίνεται µε τα ένζυµα EcoRI και XbaI, το διαγονίδιο ανιχνεύεται ως 

µοναδική ζώνη µεγέθους 3kb. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύονται εκείνα µόνο τα διαγονίδια που έχουν 

ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα των MEL κυττάρων συνδεδεµένα µε την «µικροπεριοχή» ρύθµισής τους, είναι 

δηλαδή πλήρως λειτουργικά. Αυτό έχει σηµασία κατά την περαιτέρω ανάλυση, εφόσον ο στόχος µας είναι η 

ανάλυση της έκφρασης των διαγονιδίων, η οποία επιτυγχάνεται µόνο όταν το διαγονίδιο βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο των αλληλουχιών της LCR, και του υποκινητή του. 

 

 

Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκε και δεύτερος DNA ανιχνευτής που υβριδοποιείται σε 

αλληλουχίες του γονιδίου vav του ποντικού. Η χρήση του vav/Nco αποσκοπεί στην 
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ποσοτικοποίηση του αριθµού των αντιγράφων των διαγονιδίων που είχαν ενσωµατωθεί 

σε κάθε κλώνο διαγονιδιακών κυττάρων, εφόσον το γονιδίωµα του ποντικού περιέχει δύο 

αλληλόµορφα του γονιδίου vav˙ αφετέρου ο ανιχνευτής αυτός χρησιµεύει ως εσωτερικός 

µάρτυρας. Η παρασκευή του περιγράφεται στο κεφ. Υλικά και µέθοδοι, §∆.1.1. 

Αρνητικοί µάρτυρες του πειράµατος ήταν δείγµα DNA από κύτταρα MEL που δεν 

έχουν υποστεί µετασχηµατισµό και δεν φέρουν ανθρώπινο γονίδιο, καθώς και δείγµα  

DNA από κλώνο που φέρει ένα µόνο αντίτυπο του διαγονιδίου (εικόνες 24 και 26). Στην 

εικόνα 26 παρουσιάζεται η ανάλυση κατά Southern των διαγονιδιακών 

κυτταροκαλλιεργειών. 

 
Εικόνα 26. Ανάλυση DNA γονιδιώµατος κατά Southern. 

Ανάλυση DNA γονιδιώµατος από τις καλλιέργειες των µετασχηµατισµένων κυττάρων MEL, για τον 

προσδιορισµό του αριθµού των διαγονιδίων ανά καλλιέργεια (τρεις καλλιέργειες για κάθε διαγονίδιο). Τα 

ανιχνευόµενα τµήµατα αντιστοιχούν στο διαγονίδιο (3.0kb), και στο γονίδιο vav του ποντικού (3.2kb). Ως 

µάρτυρες του πειράµατος χρησιµοποιήθηκε DNA από µη µετασχηµατισµένα κύτταρα, και DNA από κλώνο 

κυττάρων MEL που περιέχει ένα µόνο αντίτυπο του διαγονιδίου. 

 
(α). Αυτοραδιογραφία. 1,2,3: δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε το φυσιολογικό διαγονίδιο. 

4,5,6: δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 5’Μ. 7,8,9: δείγµατα DNA από κάθε µια 

καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 5/3’Μ. 10,11,12: δείγµατα DNA από κάθε µια καλλιέργεια µε το διαγονίδιο 3’Μ. 

13: δείγµα DNA από µη µετασχηµατισµένη καλλιέργεια κυττάρων MEL. 14: δείγµα DNA από καλλιέργεια 

κυττάρων MEL που περιέχει ένα αντίτυπο του φυσιολογικού διαγονιδίου. 

 

 
(β). Ποσοτικοποίηση της ανάλυσης κατά Southern. Φαίνεται ο αριθµός των διαγονιδίων που έχει 

προσλάβει κατά µέσο όρο κάθε παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. 
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∆.2. Προσδιορισµός της έκφρασης των διαγονιδίων. 

Για τον προσδιορισµό της έκφρασης των µεταλλαγµένων διαγονιδίων έγινε 

ανάλυση του RNA µε τη µέθοδο της προστασίας από τη νουκλεάση S1. Η έκφραση των 

διαγονιδίων εκτιµήθηκε ως βαθµός έκφρασης του διαγονιδίου σε σύγκριση µε την 

έκφραση του ενδογενούς β-σφαιρινικού γονιδίου του ποντικού βmaj, χρησιµοποιώντας τις 

ποσοτικές µετρήσεις που προκύπτουν από την έκθεση των πηκτωµάτων της S1 σε 

κασέτες του PhosphorImager (Molecular Dynamics). Ο υπολογισµός της έκφρασης των 

διαγονιδίων έγινε όπως περιγράφεται από τους Talbot et al 1990: 

 

% έκφραση = (cpm hβ/ cn hβ) / (cpm βmaj/ cn βmaj) x (rsa βmaj/  rsa hβ) x 100, 

όπου % έκφραση είναι η επί τοις εκατόν έκφραση του διαγονιδίου έναντι αυτής του 

ενδογενούς γονιδίου, cpm οι κρούσεις ανά λεπτό, cn ο αριθµός των αντιγράφων κάθε 

γονιδίου, και rsa (σε ng/cps) η σχετική ειδική ενεργότητα των δύο ανιχνευτών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση καθενός γονιδίου. 

Σε όλα τα πειράµατα οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν είχαν πάντα την ίδια 

ειδική ενεργότητα, επειδή κατά την οργάνωση των αντιδράσεων της νουκλεάσης S1 

γινόταν πάντα εξισορρόπηση της ενεργότητας των δύο ανιχνευτών (µε ανάµειξη 

σηµασµένου µε «κρύο» ανιχνευτή). 

Στα πειράµατά µας διαγονίδιο είναι το ανθρώπινο γονίδιο της β-σφαιρίνης, ενώ 

ενδογενές γονίδιο είναι το γονίδιο της σφαιρίνης του ποντικού βmaj. Ο αριθµός των 

αντιγράφων του ενδογενούς γονιδίου είναι στην περίπτωσή µας πάντοτε 2, ενώ ο αριθµός 

των αντιγράφων του διαγονιδίου για κάθε κλώνο µετασχηµατισµένων κυττάρων έχει 

προσδιοριστεί από την ανάλυση γονιδιώµατος κατά Southern, και είναι γνωστός (εικόνα 

26β). Με αυτό τον τρόπο ο βαθµός έκφρασης των διαγονιδίων εκτιµάται ως βαθµός 

έκφρασης ανά αντίγραφο του διαγονιδίου. Υπολογίζοντας και το ποσοστό έκφρασης ανά 

αντίγραφο του φυσιολογικού διαγονιδίου, µπορεί κανείς να βγάλει άµεσα συµπεράσµατα 

για την ποσοτική συµπεριφορά των µεταλλαγµένων γονιδίων σε σχέση µε το φυσιολογικό. 

 

∆.2.1. Εκτίµηση του “steady state” mRNA. 

Η ανάλυση ολικού RNA που αποµονώθηκε από τις καλλιέργειες κυττάρων MEL  

(πριν και µετά την επαγωγή ερυθροποίησης µε χηµική διαφοροποίηση των κυττάρων) 

έγινε µε τη µέθοδο της προστασίας από νουκλεάση S1. Κατά την µέθοδο αυτή γίνεται 

υβριδοποίηση RNA µε δίκλωνο ραδιενεργά σηµασµένο (κατά το 5’ άκρο του) DNA 

ανιχνευτή, και επώαση µε νουκλεάση S1, κατά την οποία κατατέµνονται τα ελεύθερα, µη 

υβριδοποιηµένα, τµήµατα των νουκλεϊκών οξέων (η µέθοδος περιγράφεται αναλυτικά από 

τους Antoniou et al 1993). 
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Για την ανίχνευση του RNA του ανθρώπινου διαγονιδίου χρησιµοποιήθηκε ο 

ανιχνευτής βhuman/Acc, ο οποίος αναγνωρίζει αλληλουχίες στο 5’ άκρο του γονιδίου 

(5’UTR, εξόνια 1 και 2) και έχει µέγεθος 430bp. Η αλληλουχία αυτή του γονιδίου βρίσκεται 

εκτός της µεταλλαγµένης περιοχής της 3’UTR, και ο ανιχνευτής που χρησιµοποιείται είναι 

ο ίδιος είτε πρόκειται για το φυσιολογικό, είτε για τα µεταλλαγµένα διαγονίδια. Στο πείραµα 

χρησιµοποιήθηκε και δεύτερος ανιχνευτής –εσωτερικός µάρτυρας– για το ενδογενές 

γονίδιο της β-σφαιρίνης του ποντικού βmaj, o βmaj/Hind-Nco, µεγέθους 700bp. Σχηµατικά 

οι ανιχνευτές, οι περιοχές DNA στις οποίες υβριδοποιούνται, και το δίκλωνο τµήµα που 

ανιχνεύεται µετά την κατάτµηση µε την νουκλεάση S1, φαίνονται στην εικόνα 27. Η διπλή 

υβριδοποίηση του ολικού RNA µε τους δύο παραπάνω ανιχνευτές κρίνεται αναγκαία στο 

συγκεκριµένο πείραµα, γιατί η ανίχνευση του βmaj γονιδίου του ποντικού αφ’ ενός µεν 

λειτουργεί σαν εσωτερικός έλεγχος για το αν έχει επιτευχθεί η επαγωγή των κυττάρων και 

σε ποιο επίπεδο, αφετέρου παρέχει την βάση εκτίµησης των αποτελεσµάτων που 

αφορούν την έκφραση των µεταλλαγµένων γονιδίων. 

 

 
Εικόνα 27. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση RNA. 

 

 

(α). Ο ανθρώπινος ανιχνευτής βhuman/Acc. 
Ο βhuman/Acc προκύπτει από την κατάτµηση του 

cDNA του γονιδίου της β-σφαιρίνης µε την 

ενδονουκλεάση περιορισµού AccI, η οποία φέρει 

θέσεις αναγνώρισης στον υποκινητή και στο εξόνιο 2. Ο ανιχνευτής βhumanAcc έχει µέγεθος 430bp, ενώ µετά 

την υβριδοποίησή του µε το RNA, και την κατάτµηση µε νουκλεάση S1 παράγεται τµήµα 195bp. Εφόσον ο 

ανιχνευτής έχει σηµανθεί κατά το 5’ άκρο (τελεία), το RNA της β-σφαιρίνης ανιχνεύεται ως µοναδικό τµήµα 

195bp (µε κόκκινο). Η αλληλουχία αυτή του γονιδίου βρίσκεται εκτός της µεταλλαγµένης περιοχής της 3’UTR, 

και ο ανιχνευτής που χρησιµοποιείται είναι ο ίδιος είτε πρόκειται για το φυσιολογικό, είτε για τα µεταλλαγµένα 

διαγονίδια. Για την παρασκευή του χρησιµοποιείται το cDNA του φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

 

(β). Ο ανιχνευτής βmaj/Hind-
Nco, για το ενδογενές 

γονίδιο βmaj του ποντικού. 

Ο βmaj/Hind-Nco χρησιµεύει 

ως εσωτερικός µάρτυρας 

του πειράµατος, εφόσον 

ανιχνεύει το ενδογενές γονίδιο της β-σφαιρίνης βmaj του ποντικού. Έχει µέγεθος 700bp και προκύπτει από την 

κατάτµηση του γονιδίου της β-σφαιρίνης βmaj του ποντικού µε τις ενδονουκλεάσες περιορισµού HindIII και 

NcoI, που φέρουν θέσεις αναγνώρισης στον υποκινητή, και στο εξόνιο 2. Η σήµανσή του γίνεται κατά το 5’ 

άκρο (τελεία), και ανιχνεύει το γονίδιο βmaj ως τµήµα 96bp. 
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Η παρασκευή και σήµανση των ανιχνευτών, η υβριδοποίηση του RNA µε τους δύο 

δίκλωνους DNA ανιχνευτές, και η κατάτµηση των µονόκλωνων τµηµάτων από την 

νουκλεάση S1 πραγµατοποιήθηκαν όπως αναφέρονται στο κεφ. Υλικά και µέθοδοι, 

§∆.2.1. και ∆.2.2. 

Τα τελικά προϊόντα αποδιατάχθηκαν και αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

ακρυλαµίδης 6%, περιεκτικότητας 8Μ σε ουρία. Η ηλεκτροφόρηση του πηκτώµατος έγινε 

σε ηλεκτρικό πεδίο ισχύος 0.8-1kV, για µια ώρα περίπου, έως η χρωστική κυανούν της 

βρωµοφαινόλης να φτάνει στον θετικό πόλο του πηκτώµατος. Στη συνέχεια γινόταν 

στέγνωµα του πηκτώµατος και έκθεσή του σε φιλµ αυτοραδιογραφίας X-OMATAR της 

εταιρείας KODAK. 

Η ποσοτική ανάλυση των ζωνών αυτοραδιογραφίας, και η ποσοτική εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων έγινε µε έκθεση σε πλάκες SI PhosphorImager της εταιρείας Molecular 

Dynamics, χρησιµοποιώντας το λογισµικό του συστήµατος ImageQuant, και το 

πρόγραµµα excel της εταιρείας Microsoft.  

 
∆.2.2. Ποσοτική εκτίµηση της έκφρασης των µεταλλάξεων στην 3’UTR του γονιδίου 
της β-σφαιρίνης σε επίπεδο “steady state” RNA. 

Αρχικά αναλύθηκε ολικό RNA από τις µετασχηµατισµένες κυτταροκαλλιέργειες που 

αποµονώθηκε πριν και µετά την επαγωγή της ερυθροποίησης των κυττάρων MEL µε 

DMSO. Σε πειράµατα που έχουν γίνει για µελέτη της αποδόµησης του RNA έχει 

αναφερθεί ότι η αφθονία – υπερέκφραση, abundance – διαγονιδιακού mRNA στα κύτταρα 

µπορεί να οδηγεί σε κορεσµό το σύστηµα αποδόµησης του mRNA (Loflin et al 1999), 

δυσκολεύοντας έτσι την εκτίµηση των αποτελεσµάτων. Αν και µε την ανάλυση ολικού RNA 

δεν στοχεύουµε στη µελέτη της αποδόµησης του RNA, ωστόσο είναι πιθανό ότι η 

υπερέκφραση του διαγονιδιακού µηνύµατος µπορεί να υπερβαίνει ποσοτικά τους 

κυτταρικούς παράγοντες που συµµετέχουν στην µετα-µεταγραφική ρύθµιση των 

(ενδογενών και εξωγενών) σφαιρινικών γονιδίων. Για το λόγο αυτό θεωρήσαµε σκόπιµο 

να µελετήσουµε ολικό RNA µετά από διάφορους χρόνους επαγωγής των καλλιεργειών, 

ξεκινώντας από 24 ώρες µετά τη διαφοροποίηση των κυττάρων, µέχρι και 4 ηµέρες µετά 

από επαγωγή, οπότε τα µετάγραφα των σφαιρινών φτάνουν στη µέγιστη τιµή τους µέσα 

στο κύτταρο (κεφ. Αποτελέσµατα, §Γ). 

 

Στην εικόνα 28 παρουσιάζονται αυτοραδιογραφίες από την ανάλυση ολικού RNA 

(επαγωγή 24, 36, 48, 72 και 96 ωρών). Η ζώνη του γονιδίου βmaj αποτελεί εσωτερικό 

έλεγχο του πειράµατος για το αν επιτεύχθηκε η επαγωγή των κυττάρων MEL σε κάθε 

καλλιέργεια, καθώς και  για την οµαλοποίηση των αποτελεσµάτων όσον αφορά τις 

διαφορές στο επίπεδο της επαγωγής µεταξύ των καλλιεργειών. Επίσης ως αρνητικός 
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µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε και δείγµα RNA που προέρχεται από καλλιέργειες µη 

µετασχηµατισµένων κυττάρων MEL και δεν αναµένεται να εµφανίζει τις ζώνες της 

ανθρώπινης β-σφαιρίνης. 

 

 
Εικόνα 28. Αυτοραδιογραφίες από την ανάλυση ολικού RNA διαγονιδιακών κυτταροκαλλιεργειών από 
διαφορετικούς χρόνους ερυθροειδικής επαγωγής (time-course induction). 

 

Στην ανάλυση ολικού RNA χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές βhuman/Acc και βmaj/Hind-Nco. Μετά την 

κατάτµηση µε S1 νουκλεάση, τα διαγονίδια ανιχνεύονται ως ζώνες µεγέθους 195bp και 96bp αντίστοιχα. Για 

κάθε διαγονίδιο αναλύθηκαν 3 δείγµατα, από κάθε µια παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. Χρησιµοποιήθηκαν οι 

µάρτυρες Μ (µάρτυρας µοριακών µεγεθών), MEL+ (RNA από µη µετασχηµατισµένα κύτταρα MEL µετά από 

48 ώρες επαγωγής), και MEL– (RNA από µη µετασχηµατισµένα κύτταρα MEL που δεν έχουν υποστεί 

επαγωγή). 

 

 
(α). Ανάλυση ολικού RNA µετά από 24 (δείγµατα 1-12) και 48 (δείγµατα 1α-12α) ώρες επαγωγής της 

ερυθροποίησης. 1,2,3,1α,2α,3α: φυσιολογικό διαγονίδιο, 4,5,6,4α,5α,6α: διαγονίδιο 5’Μ, 

7,8,9,7α,8α,9α:διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12,10α,11α,12α: διαγονίδιο 3’Μ, 13: MEL+, 14: MEL–. 

 

 

 
(β). Ανάλυση ολικού RNA µετά από 36 ώρες επαγωγής της ερυθροποίησης. 1: MEL–, 2: MEL+, 3,4,5: 
φυσιολογικό διαγονίδιο, 6,7,8: διαγονίδιο 5’Μ, 9,10,11: διαγονίδιο 5/3’Μ, 12,13,14: διαγονίδιο 3’Μ. 
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(γ). Ανάλυση ολικού RNA µετά από 72 ώρες επαγωγής της ερυθροποίησης. 1: MEL+, 2,3,4: φυσιολογικό 

διαγονίδιο, 5,6,7: διαγονίδιο 5’Μ, 8,9,10: διαγονίδιο 5/3’Μ, 11,12,13: διαγονίδιο 3’Μ. 

 

 
(δ). Ανάλυση ολικού RNA µετά από 96 ώρες επαγωγής της ερυθροποίησης. 1,2,3: φυσιολογικό διαγονίδιο, 

4,5,6: διαγονίδιο 5’Μ, 7,8,9: διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: διαγονίδιο 3’Μ, 13: MEL+. 

 

 

Στην εικόνα 29 φαίνεται η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων από την ανάλυση 

ολικού RNA σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί ερυθροειδική επαγωγή διαφορετικής 

χρονικής διάρκειας. Η ανάλυση έγινε σύµφωνα µε τον τύπο που αναφέρεται στην §∆.2., 

και εκφράζεται ως η % έκφραση κάθε –µεταλλαγµένου– διαγονιδίου σε σχέση µε την 

έκφραση του φυσιολογικού διαγονιδίου. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η µείωση της 

έκφρασης κάθε γονιδίου για κάθε χρονική στιγµή της επαγωγής, και ο µέσος όρος των 

µετρήσεων για κάθε γονίδιο. Στο µέσο όρο δεν λήφθηκαν υπ’ όψη οι µετρήσεις από τις 96 

ώρες επαγωγής, γιατί είναι πιθανό ότι στο χρόνο αυτό οι κυτταρικοί µηχανισµοί ρύθµισης 

του RNA φτάνουν σε σηµείο κορεσµού. 

 

Τα επίπεδα steady state ολικού RNA και των τριών µεταλλαγµένων γονιδίων 
είναι µειωµένα σε σχέση µε το φυσιολογικό, κάτι που σηµαίνει ότι οι µεταλλάξεις στην 

περιοχή 3’UTR του β-σφαιρινικού mRNA παρεµβαίνουν σε κάποια (κάποιες) διαδικασία 

επεξεργασίας του µηνύµατος. Επίσης είναι φανερό ότι στο συγκεκριµένο πειραµατικό 

σύστηµα, και για τα συγκεκριµένα διαγονίδια, οι µηχανισµοί ρύθµισης του RNA δεν 

φτάνουν σε σηµείο κορεσµού, παρά µόνο µετά από αρκετές ηµέρες διαφοροποίησης (4 

ηµέρες)˙ για το λόγο αυτό στο ιστόγραµµα (29β) δεν αναφέρεται η χρονική στιγµή 96 

ώρες. Το γονίδιο 5’Μ παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µείωση στο steady state ολικό RNA 
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(~90%), ενώ τα γονίδια 3’Μ και 5/3’Μ παρουσιάζουν παρόµοια µείωση (~60% και ~66% 

αντίστοιχα). 

 
Εικόνα 29. Ποσοτικοποίηση της ανάλυσης ολικού RNA διαγονιδιακών κυτταροκαλλιεργειών από 
διαφορετικούς χρόνους ερυθροειδικής επαγωγής (time-course induction). 

 

(α). Ιστόγραµµα στο 

οποίο φαίνεται η % 

έκφραση κάθε µεταλλαγ-

µένου διαγονιδίου σε 

σχέση µε την έκφραση 

του φυσιολογικού διαγονι-

δίου στις αντίστοιχες κυτ-

ταροκαλλιέργειες. Ο χρό-

νος ερυθροειδικής διαφο-

ροποίησης των καλλιερ-

γειών µετά την προσθήκη 

DMSO φαίνεται στον 

οριζόντιο άξονα. 

 

 

(β). Στο ιστόγραµµα 

φαίνεται η µείωση της % 

έκφρασης κάθε µεταλλαγ-

µένου διαγονιδίου σε κυττα-

ροκαλλιέργειες που έχουν 

υποστεί 24ωρη ως 72ωρη 

διαφοροποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

(γ). Στον πίνακα φαίνονται τα ποσοστά 

µείωσης της έκφρασης των µεταλλαγµένων 

διαγονιδίων από το ιστόγραµµα β, και ο 

µέσος όρος.  
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∆.2.3. Ανάλυση κλασµάτων (πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού) RNA. 

Το γεγονός ότι το ποσό του steady state mRNA που παράγεται από τα 

µεταλλαγµένα γονίδια της µελέτης µας είναι µειωµένο σε σχέση µε αυτό που παράγεται 

από το φυσιολογικό γονίδιο στις ίδιες συνθήκες, θέτει το ερώτηµα εάν αυτή η µείωση 

αντανακλά διαταραχή σε ρυθµιστικές διαδικασίες που συµβαίνουν στον πυρήνα 

(ειδικότερα την επάρκεια του σχηµατισµού του 3’ άκρου του mRNA και την αποκοπή του 

από το σηµείο µεταγραφής), ή εάν αντανακλά ποσοτική µεταβολή του 

κυτταροπλασµατικού mRNA των µεταλλαγµένων γονιδίων. 

Για το λόγο αυτό έγινε ανάλυση πυρηνικού και κυτταροπλασµατικού κλάσµατος 

RNA για κάθε µια από τις µεταλλάξεις, και το φυσιολογικό γονίδιο˙ στην ανάλυση αυτή 

χρησιµοποιήθηκε ειδικός ανιχνευτής που επιτρέπει την ανίχνευση του 3’ άκρου του 

µηνύµατος, και µάλιστα επιτρέπει την διάκριση µορίων mRNA που έχουν υποστεί ή όχι 

σωστή επεξεργασία κατά το 3’ άκρο τους (εικόνα 30). Επειδή η αλληλουχία των 

µεταλλαγµένων γονιδίων είναι διαφορετική κατά το 3’ άκρο, στο συγκεκριµένο πείραµα 

είναι αναγκαία η χρήση διαφορετικού ανιχνευτή για κάθε διαγονίδιο. Η κλασµατική 

αποµόνωση RNA από κύτταρα που είχαν υποστεί ερυθροειδική διαφοροποίηση για 48 

ώρες, και η ανάλυση του RNA µε τη µέθοδο της προστασίας από τη νουκλεάση S1, έγινε 

όπως περιγράφεται προηγούµενα, µε µόνη διαφορά τη χρήση του ανιχνευτή βhuman/Eco-
Pvu. 

 
Εικόνα 30. Ο ανθρώπινος ανιχνευτής βhuman/Eco-Pvu για την κλασµατική ανάλυση RNA. 

 
Ο βhuman/Eco-Pvu προκύπτει από την κατάτµηση του πλασµιδίου pBLβcDNA µε τα ένζυµα EcoRI 

και PvuII. Το πλασµίδιο αυτό περιλαµβάνει κλωνοποιηµένο το cDNA του γονιδίου στο πλασµίδιο pBLβ∆(RV-
Not), από τις θέσεις –265 ως +45 µετά την θέση τερµατισµού της µεταγραφής. Κατάτµηση του οχήµατος µε τα 

ένζυµα EcoRI (στο εξόνιο 3 του γονιδίου της β-σφαιρίνης) και PvuII (στο σκελετό του πλασµιδίου), παράγει 

τµήµα 492bp, το οποίο περιέχει τόσο ανθρώπινες (µαύρο), όσο και πλασµιδικές αλληλουχίες (γαλάζιο). Ο 

ανιχνευτής σηµαίνεται στο 3’ άκρο (τελεία), και µετά την υβριδοποίησή του µε το RNA και την κατάτµηση µε 

νουκλεάση S1, παράγονται δύο τµήµατα 257 και 212bp, που αντιστοιχούν σε µόρια τα οποία έχουν υποστεί 

σωστή επεξεργασία κατά το 3’ άκρο και έχουν αποκοπεί στο σωστό σηµείο (212bp), και σε µόρια στα οποία η 

επεξεργασία είναι ελαττωµατική, και γι’ αυτό εκτείνονται πέραν του σωστού σηµείου (257bp).Τα µόρια αυτά 

είναι πιθανώς µεγαλύτερα, αλλά ανιχνεύονται ως τµήµα 257bp επειδή ο ανιχνευτής πέραν του σηµείου αυτού 

φέρει πλασµιδική αλληλουχία. Επειδή η ανιχνευόµενη αλληλουχία περιέχει την 3’UTR του γονιδίου, η 

αλληλουχία του ανιχνευτή είναι διαφορετική εάν πρόκειται για το φυσιολογικό, ή τα µεταλλαγµένα γονίδια. 
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Με την χρήση του βhuman/Eco-Pvu είναι εφικτή η ανίχνευση τόσο των σωστά 

επεξεργασµένων (cleaved) µηνυµάτων RNA της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, όσο και αυτών 

που δεν έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία (uncleaved), και αποικοδοµούνται στον 

πυρήνα. Τα σωστά επεξεργασµένα µόρια αποκόπτονται από το πρωτογενές µετάγραφο 

µετά το αναγνωριστικό σήµα της πολυαδενυλίωσης, ενώ εκείνα τα οποία δεν έχουν 

ολοκληρώσει σωστά την επεξεργασία του 3’ άκρου τους δεν αποκόπτονται στο σωστό 

σηµείο, και είναι µεγαλύτερου µήκους. Μετά από κατάτµηση των νουκλεϊκών οξέων µε S1 

νουκλεάση, οι δύο αυτοί πληθυσµοί µηνυµάτων ανιχνεύονται ως δύο διαφορετικού µήκους 

ζώνες (212 και 257bp αντίστοιχα). Ο ανιχνευτής βhuman/Eco-Pvu παράγεται µετά από 

ενζυµική κατάτµηση πλασµιδίου που φέρει κλωνοποιηµένο το cDNA των µεταλλαγµένων 

γονιδίων (πλασµίδιο pBL-βcDNA) µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI και PvuII, και 

σηµαίνεται κατά το 3’ άκρο του (βλ. κεφ. Υλικά και µέθοδοι §∆.2.1.). Η χρήση του 

εσωτερικού ανιχνευτή για το γονίδιο βmaj, η οργάνωση της αντίδρασης υβριδοποίησης, η 

εξισορρόπηση της ειδικής ενεργότητας των ανιχνευτών, και η ηλεκτροφόρηση της 

αντίδρασης έγιναν όπως περιγράφονται για την ανάλυση ολικού RNA. 

 
∆.2.3.1. Ποσοτική εκτίµηση της έκφρασης των µεταλλάξεων στην 3’UTR του 
γονιδίου της β-σφαιρίνης σε επίπεδο πυρηνικού κλάσµατος RNA. 

Η ανάλυση του πυρηνικού κλάσµατος RNA έγινε για να διερευνηθεί η πιθανή 

συµµετοχή των µεταλλάξεων στην διαδικασία της διαµόρφωσης σωστού 3’ άκρου στο 

πρόδροµο µετάγραφο. Για τον σκοπό αυτό αποµονώθηκε πυρηνικό (και αντίστοιχο 

κυτταροπλασµατικό) κλάσµα RNA από τις διαγονιδιακές κυτταροκαλλιέργειες. Η 

κλασµατική αποµόνωση έγινε µετά από 48ωρη επαγωγή κάθε καλλιέργειας για 

ερυθροποίηση, εφόσον στο χρόνο αυτό το κύτταρο δεν βρίσκεται σε σηµείο κορεσµού, 

όπως προσδιορίστηκε από το προηγούµενο πείραµα. Σε αυτή τη χρονική στιγµή η 

παραγωγή της αιµοσφαιρίνης – και άρα η έκφραση των γονιδίων – έχει φτάσει σε 

σηµαντικό σηµείο, και επιπλέον οι πυρήνες των κυττάρων δεν έχουν ακόµα πλήρως 

συρρικνωθεί και έτσι είναι δυνατή η συλλογή αρκετής ποσότητας πυρηνικού RNA. 

Η ανάλυση του πυρηνικού κλάσµατος RNA δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης 

ανώριµων µετάγραφων των διαγονιδίων, τα οποία δεν έχουν σωστά επεξεργασµένο 3’ 

άκρο και άρα δεν εξέρχονται από τον πυρήνα, καθώς και µετάγραφων µε σωστά 

επεξεργασµένο 3’ άκρο, τα οποία εξέρχονται από τον πυρήνα και συνιστούν το 

κυτταροπλασµατικό κλάσµα του RNA. Ανώριµα µετάγραφα µε µη σωστά επεξεργασµένο 

3’ άκρο ανιχνεύονται και στο φυσιολογικό διαγονίδιο (Antoniou et al 1998). 

Και σε αυτή την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο ανιχνευτής για το γονίδιο βmaj  της β-

σφαιρίνης του ποντικού, που αποτελεί τον εσωτερικό έλεγχο του πειράµατος ως προς την 

επίτευξη της επιτυχούς επαγωγής όλων των καλλιεργειών. 
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Η αναλογία της έντασης των ζωνών 212 / 257 bp από την ποσοτική ανάλυση των 

αυτοραδιογραφιών στον PhosphorImager, αντιπροσωπεύει για κάθε καλλιέργεια το 

σχετικό πλήθος των µετάγραφων που έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία του 3’ άκρου 

τους. Η σύγκριση της αναλογίας αυτής σε πυρηνικό κλάσµα RNA από τις καλλιέργειες των 

µεταλλαγµένων διαγονιδίων µε την αντίστοιχη αναλογία του φυσιολογικού διαγονιδίου, 

διορθωµένης για τον αριθµό των αντιτύπων διαγονιδίων σε κάθε καλλιέργεια, δίνει το 

µέτρο της εµπλοκής κάθε µετάλλαξης στην επάρκεια αποκοπής και/ή επεξεργασίας κατά 

το 3’ άκρο του mRNA. Στην εικόνα 31 παρουσιάζεται η σχετική αυτοραδιογραφία, και η 

ποσοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

 

 
Εικόνα 31. Ανάλυση πυρηνικού κλάσµατος RNA από τις διαγονιδιακές κυτταροκαλλιέργειες µετά από 
48 ώρες επαγωγής της ερυθροποίησης. 

 
(α). Αυτοραδιογραφία. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές βhuman/Eco-Pvu για το ανθρώπινο 

διαγονίδιο, και βmaj/Hind-Nco για το ενδογενές γονίδιο της σφαιρίνης βmaj του ποντικού.  Ο βhuman/Eco-Pvu 
επιτρέπει την ανίχνευση σωστά (ζώνη 212bp) και µη σωστά (ζώνη 257bp) επεξεργασµένων µορίων 
κατά το 3’ άκρο τους. Το γονίδιο βmaj του ποντικού ανιχνεύεται ως ζώνη 96bp. Για κάθε διαγονίδιο 

αναλύθηκαν 3 δείγµατα, από κάθε µια παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. 1,2,3: φυσιολογικό διαγονίδιο, 4,5,6: 
διαγονίδιο 5’Μ, 7,8,9: διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: διαγονίδιο 3’Μ. 

 

 
(β). Ποσοτική ανάλυση. Η αναλογία των ζωνών 212/257 αντιπροσωπεύει το σχετικό ποσό µετάγραφων που 

έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία κατά το 3’ άκρο τους και έχουν αποκοπεί από το σηµείο της µεταγραφής 

στο σωστό µήκος˙ η σύγκριση της αναλογίας αυτής µε την αντίστοιχη του φυσιολογικού διαγονιδίου δίνει µια 

εκτίµηση της εµπλοκής κάθε µετάλλαξης στην διαδικασία επεξεργασίας του 3’ άκρου. Στα αποτελέσµατα έχει 

ληφθεί υπ’ όψη και ο αριθµός αντιτύπων των διαγονιδίων σε κάθε καλλιέργεια. Οι τιµές του πίνακα 

αντιστοιχούν στο κλάσµα ζώνη 212 / ζώνη 257 / αριθµό αντιτύπων µεταλλαγµένου γονιδίου  
 
ζώνη 212 / ζώνη 257 / αριθµό αντιτύπων φυσιολογικού γονιδίου    . 
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Και τα τρία µεταλλαγµένα γονίδια παρουσιάζουν µείωση του σχετικού 
πλήθους των σωστά επεξεργασµένων µορίων πρόδροµου mRNA στον πυρήνα. Τα 

σωστά επεξεργασµένα µόρια 5’Μ είναι ~11% σε σχέση µε την φυσιολογική κατάσταση. Τα 

σωστά επεξεργασµένα µόρια 3’Μ και 5/3’Μ είναι ~37% του φυσιολογικού. Το 

συµπέρασµα είναι ότι η µετάλλαξη 5’Μ στο εγγύς τµήµα της 3’UTR του β-σφαιρινικού 

γονιδίου προκαλεί σηµαντική διαταραχή στην επάρκεια επεξεργασίας του 3’ άκρου του 

πρόδροµου mRNA. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα από την ανάλυση αυτή είναι το ότι το γονίδιο 

5/3’Μ, παρότι φέρει την ίδια µοριακή «βλάβη» µε το 5’Μ, εντούτοις δεν παρουσιάζει την 

ίδια µείωση στην επάρκεια επεξεργασίας του mRNA στον πυρήνα, αντίθετα η αδυναµία 

επεξεργασίας «διασώζεται» σε κάποιο ποσοστό, έτσι που η µείωση στην επεξεργασία να 

αντιστοιχεί στην  βλάβη που παρουσιάζει το 3’Μ. 
 

∆.2.3.2. Ποσοτική εκτίµηση της έκφρασης των µεταλλάξεων στην 3’UTR του 
γονιδίου της β-σφαιρίνης σε επίπεδο κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA. 

Η ανάλυση του κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA έγινε ταυτόχρονα µε την 

ανάλυση του πυρηνικού κλάσµατος, χρησιµοποιώντας τον ίδιο DNA ανιχνευτή 

(βhuman/Eco-Pvu). Προκειµένου για το κυτταροπλασµατικό κλάσµα, µε τη χρήση του 

ανιχνευτή αυτού ανιχνεύεται µόνο η ζώνη 212nt, εφόσον τα µη σωστά επεξεργασµένα 

µόρια δεν εξέρχονται στο κυτταρόπλασµα, αλλά υφίστανται λύση στον πυρήνα. Μετά την 

ποσοτική ανάλυση των πηκτωµάτων αυτοραδιογραφίας στον PhosphorImager, 

εκτιµήθηκε το συνολικό “steady state” κυτταροπλασµατικό RNA για κάθε µεταλλαγµένο 

διαγονίδιο σε σύγκριση µε το φυσιολογικό, όπως είχε γίνει και για το ολικό RNA. Τα 

αποτελέσµατα από αυτό το πείραµα φαίνονται στην εικόνα 32. 

 

Από την ποσοτική ανάλυση αυτού του πειράµατος φαίνεται ότι το 
κυτταροπλασµατικό RNA είναι µειωµένο σε σχέση µε το φυσιολογικό, και για τα 
τρία υπό µελέτη µεταλλαγµένα διαγονίδια. Η έκφραση του κυτταροπλασµατικού RNA 

είναι ~15% για το γονίδιο 5’Μ, ~48% για το γονίδιο 3’Μ, και ~32% για το γονίδιο 5/3’Μ. 

Αυτό αντιστοιχεί σε µείωση του κυτταροπλασµατικού RNA και για τις τρεις µεταλλάξεις˙ η 

µείωση αυτή είναι ~85% για το 5’Μ, ~52% για το 3’Μ, και ~ 68% για το 5/3’Μ. 

Τα ποσοστά αυτά συµβαδίζουν µε τη µείωση που παρατηρείται και στο ολικό 

steady state RNA (90%, 60% και 66% τα γονίδια 5’Μ, 3’Μ και 5/3’Μ αντίστοιχα, εικόνα 

29β). Το γεγονός αυτό είναι σχετικά αναµενόµενο, εφόσον το µεγαλύτερο µέρος του 

ολικού RNA στα κύτταρα συνίσταται από το κυτταροπλασµατικό κλάσµα. Αυτό που έχει 

ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που η υβριδοποίηση του ολικού και του κυτταροπλασµατικού 

κλάσµατος RNA έχει γίνει µε διαφορετικό ανιχνευτή (στην ανάλυση του ολικού RNA 
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χρησιµοποιήθηκε ο βhuman/Acc που ανιχνεύει µόρια RNA κατά το 5’ άκρο τους, ενώ στην 

ανάλυση του κυτταροπλασµατικού RNA χρησιµοποιήθηκε ο βhuman/Eco-Pvu που 

ανιχνεύει µόρια RNA κατά το 3’ άκρο τους), τα ποσοστά µείωσης του RNA στα δύο 

πειράµατα συµβαδίζουν, και στην ουσία επαληθεύονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

του ολικού RNA. 

 

 
Εικόνα 32. Ανάλυση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA από τις διαγονιδιακές κυτταροκαλλιέργειες 
µετά από 48 ώρες επαγωγής της ερυθροποίησης. 

 
(α). Αυτοραδιογραφία. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές βhuman/Eco-Pvu για το 

ανθρώπινο διαγονίδιο, και βmaj/Hind-Nco για το ενδογενές γονίδιο της σφαιρίνης βmaj του ποντικού.  Στο 

κυτταροπλασµατικό κλάσµα ανιχνεύεται µόνο η ζώνη 212bp µε τη χρήση του βhuman/Eco-Pvu, αφού τα µόρια 

που αντιστοιχούν στη ζώνη 257bp υφίστανται αποδόµηση στον πυρήνα, και δεν µεταφέρονται στο 

κυτταρόπλασµα. Η ζώνη 96bp αντιστοιχεί στο γονίδιο βmaj του ποντικού. Για κάθε διαγονίδιο αναλύθηκαν 3 

δείγµατα, από κάθε µια παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών, 1,2,3: φυσιολογικό 

διαγονίδιο, 4,5,6: διαγονίδιο 5’Μ, 7,8,9: διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: διαγονίδιο 3’Μ. 

 
(β). Ποσοτική ανάλυση. Στο ιστόγραµµα παρουσιάζεται το ποσοστό του κυτταροπλασµατικού 

κλάσµατος RNA  για κάθε διαγονίδιο, σε σχέση µε το αντίστοιχο κλάσµα για το φυσιολογικό διαγονίδιο, και 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τον αριθµό των αντιγράφων των διαγονιδίων στις καλλιέργειες (δηλ. η % έκφραση κάθε 

διαγονιδίου στο κυτταρόπλασµα, σε σχέση µε το φυσιολογικό διαγονίδιο). 
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Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ότι η επίδραση των µεταλλάξεων στο 

κυτταροπλασµατικό κλάσµα RNA δεν δίνει πληροφορίες για την σταθερότητα των µορίων, 

κι αυτό διότι η παρατήρηση του κυτταροπλασµατικού steady state RNA αποτελεί 

«στιγµιαία φωτογράφηση» του µηνύµατος στο κυτταρόπλασµα, που αντικατοπτρίζει τόσο 

την επάρκεια των µηχανισµών επεξεργασίας – µεταφοράς στο κυτταρόπλασµα, όσο και 

την βιωσιµότητα του παρατηρούµενου µηνύµατος, χωρίς όµως να καθιστά εφικτή την 

εκτίµηση της τελευταίας. 
 

Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα αναδεικνύεται ότι η έκφραση των 

µεταλλαγµένων διαγονιδίων είναι µειωµένη σε σχέση µε το φυσιολογικό, ότι η 

επεξεργασία των µεταλλαγµένων διαγονιδίων στον πυρήνα είναι ελαττωµατική, και ότι το 

κυτταροπλασµατικό RNA των διαγονιδίων είναι µειωµένο σε σχέση µε το φυσιολογικό, σε 

άλλοτε άλλο βαθµό για κάθε διαγονίδιο. 
 

Ε. Εκτίµηση της σταθερότητας του mRNA. 

Οι µεταλλάξεις στην 3’UTR του β-σφαιρινικού γονιδίου ενδέχεται να παρεµβαίνουν 

και στους µηχανισµούς αποδόµησής του, αντίστοιχα µε το τι συµβαίνει στο α-σφαιρινικό 

γονίδιο, όπου έχει αποδειχθεί ότι η 3’UTR συµµετέχει στους µηχανισµούς αποδόµησης 

του µηνύµατος της α-σφαιρίνης (Waggoner and Liebhaber 2003). Για το λόγο αυτό 

θεωρήθηκε σκόπιµη η µελέτη της βιωσιµότητας των µεταλλαγµένων γονιδίων στο 

κυτταρόπλασµα. 

Η ανάλυση του κυτταροπλασµατικού steady state RNA αποτελεί µια έµµεση µόνο 

ένδειξη της σταθερότητας του µηνύµατος, κι αυτό διότι το ποσό του mRNA στο 

κυτταρόπλασµα δεν είναι αποκλειστικά συνάρτηση της σταθερότητάς του, αλλά εξαρτάται 

από ποικίλους ρυθµιστικούς µηχανισµούς. Για την µελέτη της σταθερότητας του mRNA 

έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι που επιτρέπουν την άµεση µέτρηση της αποδόµησης του 

µορίου, όπως είναι οι τεχνικές κινητικής σήµανσης (kinetic labelling techniques), και η 

χρήση αναστολέων της µεταγραφής. Επίσης χρησιµοποιούνται και µέθοδοι 

«συγχρονισµού» της µεταγραφής κατά ώσεις (transcriptional pulsing), µε τις οποίες είναι 

δυνατή η άµεση µέτρηση κινητικών παραµέτρων, όπως η κινητική της αποαδενυλίωσης, η 

δυναµική σχηµατισµού ενδιάµεσων προϊόντων της αποαδενυλίωσης, και η σχέση 

πρόδροµων µορίων – προϊόντων (Loflin et al 1999). 

 

Ε.1. Αναστολή της µεταγραφής. 

Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα εάν οι υπό µελέτη µεταλλάξεις στην 3’UTR 

του µηνύµατος της β-σφαιρίνης επηρεάζουν την βιωσιµότητα του mRNA, έγινε ανάλυση 

κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA από κυτταροκαλλιέργειες στις οποίες είχαν 
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προστεθεί αναστολείς της µεταγραφής. Οι αναστολείς αυτοί στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι ισχυρά κυτταροτοξικά φάρµακα, και η αναστολή της εγγενούς 

(constitutive) µεταγραφής µε τη χρήση τους µεταβάλλει την φυσιολογία του κυττάρου˙ 

ορισµένοι επηρεάζουν αυτοί καθ’ εαυτοί την σταθερότητα ορισµένων mRNA, και επίσης η 

χρήση τους ταυτόχρονα µε τη χρήση διαφοροποιητικών παραγόντων (στην περίπτωσή 

µας DMSO), αυξάνουν σηµαντικά την παρατηρούµενη κυτταροτοξικότητα. Για το λόγο 

αυτό είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της βιωσιµότητας των κυττάρων πριν από την 

κλασµατοποίηση του RNA. 

 

Για τα πειράµατά µας είχαµε διαθέσιµους δύο διαφορετικούς αναστολείς της 

µεταγραφής, την ακτινοµυκίνη D και την α-αµανιτίνη. Στο πειραµατικό σύστηµα της 

παρούσας εργασίας έχει περιγραφεί η χρήση ακτινοµυκίνης D, και έχει αναφερθεί 

γρήγορη δράση του φαρµάκου (δράση στο σηµείο της µεταγραφής 5 λεπτά από την 

προσθήκη του στις κυτταροκαλλιέργειες), και αρκετά εκσεσηµασµένη επίδραση του 

αναστολέα αυτού στην φυσιολογία των κυττάρων (Custodio et al 1999). Αντίθετα, η χρήση 

αµανιτίνης στο συγκεκριµένο πειραµατικό σύστηµα ακολουθεί αργότερη κινητική (2-3 

ώρες, ή και περισσότερο)˙ για το λόγο αυτό επιλέξαµε αρχικά την χρήση α-αµανιτίνης. 

 

Αναλυτικά ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

Στις διαγονιδιακές κυτταροκαλλιέργειες που είχαν υποστεί ερυθροειδική 

διαφοροποίηση για 48 ώρες, έγινε κλασµατική αποµόνωση κυτταροπλασµατικού RNA 

(χρόνος 0), και προσθήκη στις καλλιέργειες α-αµανιτίνης ή ακτινοµυκίνης D. Επειδή τα 

φάρµακα αυτά είναι κυτταροτοξικά, έγινε προσδιορισµός της βιωσιµότητας των κυττάρων 

µε χρώση τους µε κυανούν του τρυπανίου, όπως περιγράφεται στο κεφ. Υλικά και 

µέθοδοι. Στη συνέχεια ακολούθησε κλασµατική αποµόνωση κυτταροπλασµατικού RNA 

µετά από συγκεκριµένους χρόνους, και ανάλυση του RNA µε τη µέθοδο της προστασίας 

από τη νουκλεάση S1. 

 

Ε.2. Αναστολή της µεταγραφής µε τη χρήση του αναστολέα α-αµανιτίνη. 

Η α-αµανιτίνη είναι ένα κυκλικό πεπτίδιο που αναστέλλει την µεταγραφή µέσω 

σύνδεσής της µε την µεγάλη υποµονάδα της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Kedinger et al 1970, 

Lindell et al 1970, Cochet-Meilhac 1974, Lutter 1982). Η δράση της in vivo ακολουθεί 

αργότερη κινητική από την δράση της ακτινοµυκίνης, διότι εισέρχεται αργά µέσα στα 

καλλιεργούµενα κύτταρα (Nguyen et al 1996). 

Οι συνθήκες αναστολής µε την α-αµανιτίνη, η κλασµατική αποµόνωση 

κυτταροπλασµατικού RNA, και η ανάλυσή του µε S1 νουκλεάση έγινε όπως περιγράφηκε 

προηγουµένως (Υλικά και µέθοδοι, §Ε.1.2.). Η βιωσιµότητα των κυττάρων στις 20 ώρες 



 103

από την προσθήκη αµανιτίνης ήταν 70-80%, δηλαδή στις δικές µας πειραµατικές 

συνθήκες, η χρήση α-αµανιτίνης ταυτόχρονα µε τη χρήση DMSO για τη διαφοροποίηση 

των κυττάρων, δεν φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά τα κύτταρα. Στην εικόνα 33 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχες αυτοραδιογραφίες, και στην εικόνα 34 η ποσοτική ανάλυση 

από το πείραµα αυτό. 

 

 
Εικόνα 33. Αυτοραδιογραφίες από την ανάλυση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA µετά την 
αναστολή της µεταγραφής, µε την προσθήκη σε κάθε καλλιέργεια 2.5µg/ml α-αµανιτίνης. 

Η κλασµατική αποµόνωση του RNA έγινε στο χρόνο 0, και µετά 15 και 20 ώρες από την προσθήκη 

του φαρµάκου (δείγµατα α, β, και γ, για το RNA κάθε διαγονιδίου που αποµονώθηκε στους χρόνους 0, 15, και 

20 αντίστοιχα). Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές βhuman/Acc και βmaj/Hind-Nco, οπότε τα 

διαγονίδια ανιχνεύονται ως ζώνες µεγέθους 195bp και 96bp αντίστοιχα. Για κάθε διαγονίδιο αναλύθηκαν 3 

δείγµατα, από κάθε µια παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. 

 
(α). Ανάλυση RNA για το φυσιολογικό, και το διαγονίδιο 5’Μ. 1,2,3: φυσιολογικό διαγονίδιο, 4,5,6: 
διαγονίδιο 5’Μ, Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών. 

 
(β). Ανάλυση RNA για τα διαγονίδια 5/3’Μ και 3’Μ. 7,8,9: διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: διαγονίδιο 3’Μ, Μ: 
µάρτυρας µοριακών µεγεθών. 

 

 

Στο ιστόγραµµα της εικόνας 34 το ποσό του mRNA που ανιχνεύεται για κάθε 

διαγονίδιο παρουσιάζεται ως συνάρτηση του ποσού του mRNA του συγκεκριµένου 

διαγονιδίου στο χρόνο 0. Από το σχήµα φαίνεται ότι η βιωσιµότητα του mRNA του 
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φυσιολογικού διαγονιδίου είναι 100% στις 15 ώρες και ~80% στις 20 ώρες, πράγµα που 

σηµαίνει ότι ο χρόνος ηµιζωής του β-σφαιρινικού mRNA στο συγκεκριµένο πείραµα είναι 

πολύ µεγαλύτερος από 20 ώρες. Αν και κάτι τέτοιο µπορεί να συµβαίνει στην φυσιολογική 

κατάσταση, εντούτοις είναι γνωστό ότι ο χρόνος ηµιζωής του β-σφαιρινικού mRNA σε 

αντίστοιχα πειραµατικά συστήµατα είναι 16-24 ώρες (Xu et al 1998). Στο ίδιο ιστόγραµµα 

φαίνεται ότι το γονίδιο 5/3’Μ έχει το µικρότερο χρόνο ηµιζωής (16-20) ώρες, ενώ το 

γονίδιο 3’Μ έχει το µεγαλύτερο χρόνο ηµιζωής από τα τρία µεταλλαγµένα γονίδια. 

 

 
Εικόνα 34. Βιωσιµότητα του κυτταροπλασµατικού RNA µετά την αναστολή της µεταγραφής µε α-
αµανιτίνη. 

 
Η µέτρηση της βιωσιµότητας του µηνύµατος RNA έγινε υπολογίζοντας από τα πηκτώµατα 

αυτοραδιογραφίας (µε τη χρήση PhosphorImager) το ποσό RNA κάθε διαγονιδίου που ανιχνεύεται κατά την 

ανάλυση µε νουκλεάση S1, λαµβάνοντας υπ’ όψη τον αριθµό των αντιγράφων του διαγονιδίου σε κάθε 

κυτταροκαλλιέργεια. Το ποσό του mRNA που προσδιορίζεται για κάθε διαγονίδιο µετά την αναστολή της 

µεταγραφής απεικονίζεται σαν συνάρτηση του ποσού του mRNA του συγκεκριµένου διαγονιδίου στο χρόνο 0, 

το οποίο αποτελεί το 100% της έκφρασης του συγκεκριµένου διαγονιδίου. Το RNA που προσδιορίζεται στους 

χρόνους 15 και 20 ώρες αποτελεί το ποσό του κυτταροπλασµατικού RNA που δεν έχει ακόµα υποστεί 

αποδόµηση – όσο πιο πολύ είναι το ποσό αυτό, τόσο µεγαλύτερη η βιωσιµότητα του µηνύµατος. 

 

 

Στην εικόνα 35 παρουσιάζονται τα δεδοµένα από το προηγούµενο πείραµα ως 

συνάρτηση της έκφρασης του κυτταροπλασµατικού RNA κάθε διαγονιδίου σε σχέση µε το 

φυσιολογικό στην αντίστοιχη χρονική στιγµή. Για το γονίδιο 5’Μ το κυτταροπλασµατικό 

RNA είναι ~20% του φυσιολογικού, και δεν φαίνεται να µειώνεται σηµαντικά κατά το χρόνο 

του πειράµατος˙ για το γονίδιο 3’Μ το κυτταροπλασµατικό RNA φαίνεται να είναι ίδιο 

ποσοτικά µε το φυσιολογικό, ενώ για το 5/3’Μ φαίνεται να είναι περισσότερο του 
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φυσιολογικού, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τα προηγούµενα δεδοµένα µας από την 

ανάλυση της έκφρασης των µεταλλάξεων. 

 

 
Εικόνα 35. Ανάλυση της έκφρασης των διαγονιδίων µετά την αναστολή της µεταγραφής µε α-
αµανιτίνη. 

 
Τα δεδοµένα από το πείραµα αναστολής µε α-αµανιτίνη παρουσιάζονται ως συνάρτηση της 

έκφρασης του κυτταροπλασµατικού RNA κάθε διαγονιδίου σε σχέση µε το φυσιολογικό στην αντίστοιχη 

χρονική στιγµή. 

 

 

Αυτές οι παρατηρήσεις µάς οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το συγκεκριµένο 

πείραµα βιωσιµότητας είναι αναξιόπιστο, για λόγους που είναι άγνωστοι. Ένα ενδεχόµενο 

είναι να χρειάζεται να επιλεγούν µεγαλύτεροι χρόνοι ώστε η αναστολή µε α-αµανιτίνη να 

αναπαριστά αξιόπιστα τη βιωσιµότητα του mRNA στο πειραµατικό µοντέλο. Ένα άλλο 

ενδεχόµενο είναι ότι ο συνδυασµός αµανιτίνης µε τον διαφοροποιητικό παράγοντα DMSO 

να προκαλεί τοξικότητα που αφορά τους µελετούµενους µηχανισµούς – η ακριβής 

αλληλεπίδραση αµανιτίνης µε DMSO στην φυσιολογία του κυττάρου δεν έχει µελετηθεί. 

 

Για το λόγο αυτό έγινε επανάληψη του πειράµατος αναστολής της µεταγραφής, 

χρησιµοποιώντας τον αναστολέα ακτινοµυκίνη D, για τον οποίο είναι γνωστό ότι η δράση 

του ακολουθεί γρηγορότερη κινητική στο συγκεκριµένο πειραµατικό σύστηµα. Ο λόγος 

που χρησιµοποιήσαµε ακτινοµυκίνη αντί να µετρήσουµε τη βιωσιµότητα µετά από 

µακρύτερης διάρκειας επίδραση αµανιτίνης είναι επειδή προϊόντος του χρόνου 



 106

αναµένουµε ότι αυξάνει η τοξικότητα του φαρµάκου, καθιστώντας αναξιόπιστα τα 

αποτελέσµατα. 

 

Ε.3. Αναστολή της µεταγραφής µε τη χρήση ακτινοµυκίνης D. 

Η αναστολή της µεταγραφής από την ακτινοµυκίνη D γίνεται µε παρεµπόδιση της 

φάσης της επιµήκυνσης από την RNA πολυµεράση, εφόσον το φάρµακο συνδέεται µε το 

υπόστρωµα DNA πάνω σε υπολείµµατα δεοξυγουανοσίνης (Goldberg et al 1962, Kersten 

et al 1960). Η δράση της φαίνεται να είναι ανάλογη της φάσης του κυτταρικού κύκλου 

(είναι µέγιστη σε κύτταρα που βρίσκονται στις φάσεις G2 και αργά στην φάση S), και 

φαίνεται ότι σχετίζεται µε την δράση της τοποϊσοµεράσης ΙΙ (Wu and Yung 1994). Επίσης 

σε πολλές κυτταρικές σειρές η ακτινοµυκίνη είναι ισχυρός επαγωγέας της απόπτωσης. 

Η µελέτη της βιωσιµότητας του µηνύµατος µε την χρήση ακτινοµυκίνης D έγινε σε 

αντίστοιχες συνθήκες µε το προηγούµενο πείραµα, δηλαδή ανάλυση κυτταροπλασµατικού 

κλάσµατος RNA από κύτταρα που έχουν υποστεί επαγωγή 48 ώρες, στους χρόνους 0, 

15, και 20 ώρες µετά την προσθήκη του αναστολέα. Τα αντίστοιχα πηκτώµατα 

αυτοραδιογραφίας παρουσιάζονται στην εικόνα 36, και η ποσοτική ανάλυση του 

πειράµατος στην εικόνα 37. 

 

 
Εικόνα 36. Αυτοραδιογραφίες από την ανάλυση κυτταροπλασµατικού κλάσµατος RNA µετά την 
αναστολή της µεταγραφής, µε την προσθήκη σε κάθε καλλιέργεια 5µg/ml ακτινοµυκίνης D. 

Η κλασµατική αποµόνωση του RNA έγινε στο χρόνο 0, και µετά 15 και 20 ώρες από την προσθήκη 

του φαρµάκου (δείγµατα α, β, και γ, για το RNA κάθε διαγονιδίου που αποµονώθηκε στους χρόνους 0, 15, και 

20 ώρες αντίστοιχα). Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές βhuman/Acc και βmaj/Hind-Nco, οπότε 

τα διαγονίδια ανιχνεύονται ως ζώνες µεγέθους 195bp και 96bp αντίστοιχα. Για κάθε διαγονίδιο αναλύθηκαν 3 

δείγµατα, από κάθε µια παράλληλη κυτταροκαλλιέργεια. 

 
(α). Ανάλυση RNA για το φυσιολογικό, και το διαγονίδιο 5’Μ. 1,2,3: φυσιολογικό διαγονίδιο, 

4,5,6: διαγονίδιο 5’Μ, Μ: µάρτυρας µοριακών µεγεθών, Μ1: δείγµα RNA από µη µετασχηµατισµένα κύτταρα 

MEL που έχουν υποστεί 48ωρη επαγωγή της ερυθροποίησης. 
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(β). Ανάλυση RNA για τα διαγονίδια 5/3’Μ και 3’Μ. 7,8,9: διαγονίδιο 5/3’Μ, 10,11,12: διαγονίδιο 3’Μ. 

 

 

 
Εικόνα 37. Βιωσιµότητα του κυτταροπλασµατικού RNA µετά την αναστολή της µεταγραφής µε 
ακτινοµυκίνη D. 

 
 

(α). Υπολογισµός της βιωσιµότητας του mRNA. Το ποσό του κυτταροπλασµατικού RNA 

υπολογίζεται ως συνάρτηση του ποσού στο χρόνο 0, θεωρώντας ότι το RNA κάθε διαγονιδίου στο χρόνο 0 

αντιστοιχεί στο 100% της έκφρασης του συγκεκριµένου διαγονιδίου. 
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(β). Ανάλυση του κυτταροπλασµατικού RNA µετά την αναστολή της µεταγραφής ως συνάρτηση της 

έκφρασης του κυτταροπλασµατικού RNA κάθε διαγονιδίου σε σχέση µε το φυσιολογικό στην αντίστοιχη 

χρονική στιγµή. 

 

 

 
(γ). Συνάρτηση της έκφρασης του κυτταροπλασµατικού RNA των διαγονιδίων σε σχέση µε το 

φυσιολογικό στο χρόνο 0. 

 

 

Φαίνεται ότι για το χρόνο 0, η κυτταροπλασµατική έκφραση των µεταλλαγµένων 

γονιδίων είναι η ίδια µε αυτήν που προσδιορίστηκε ήδη στο προηγούµενο πείραµά µας (§ 

∆.2.3.2. και εικόνα 32). Αυτό λειτουργεί σαν ανεξάρτητη επανάληψη του πειράµατος, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τα ως τώρα αποτελέσµατά µας. Όσον αφορά τη βιωσιµότητα των 

διαγονιδίων, από την εικόνα 37α φαίνεται ότι ο χρόνος ηµιζωής του φυσιολογικού 

διαγονιδίου είναι περί τις 24 ώρες (~60% στις 15 και 20 ώρες). Επίσης είναι προφανές ότι 

και για τα τρία µεταλλαγµένα διαγονίδια ο χρόνος ηµιζωής του µηνύµατος είναι παρόµοιος 

µε το φυσιολογικό, δηλαδή περί τις 20-24 ώρες. 
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Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι και για τα τέσσερα σφαιρινικά διαγονίδια, η 

µείωση στο κυτταροπλασµατικό RNA είναι µεγαλύτερη κατά τις πρώτες 15 ώρες µετά την 

αναστολή της µεταγραφής, και στη συνέχεια ακολουθεί σχεδόν ένα πλατώ. Αυτό δεν 

αποκλείεται να αντικατοπτρίζει την φυσιολογική κατάσταση, όπου η κινητική της 

αποδόµησης του σφαιρινικού DNA παρουσιάζει διφασικότητα, µε µια γρήγορη πρώτη 

φάση αποαδενυλίωσης, και µια αργότερη δεύτερη φάση ενδονουκλεολυτικής αποδόµησης 

(Xu et al 1998, Loflin et al 1999α). 
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Συζήτηση 
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Α. Εκτίµηση της επάρκειας του συστήµατος µελέτης. 

Το σύστηµα µελέτης που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, είναι σε θέση να 

υποστηρίξει την έκφραση του γονιδίου της β-σφαιρίνης σε κύτταρα MEL, ανεξάρτητα από 

τη θέση ενσωµάτωσής του στο γονιδίωµα των κυττάρων, και ανάλογα µε τον αριθµό των 

αντιγράφων του µεταγραφόµενου γονιδίου (βλ. κεφ. Αποτελέσµατα, §Β.2.). Το σύστηµα 

έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στη βιβλιογραφία, και θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστο στο να 

αντικατοπτρίζει τη συµπεριφορά των σφαιρινικών γονιδίων σε ερυθροκυτταρικό 

περιβάλλον. 

 

Πράγµατι, στο σύστηµα αυτό αναπαράγονται αξιόπιστα τόσο η µεταγραφική όσο 

και η µετα-µεταγραφική δραστηριότητα που ρυθµίζει την έκφραση των σφαιρινικών 

γονιδίων (Blom van Assendelft et al 1989, Talbot et al 1989, Needham et al 1992). Επίσης 

αναπαράγονται οι διαδικασίες που καθορίζουν την αποδόµηση του σφαιρινικού mRNA 

(Waggoner and Liebhaber 2003, µελέτη της έκφρασης της µετάλλαξης α-θαλασσαιµίας 

αCS). Η µετάλλαξη αCS προκαλεί την γρήγορη αποδόµηση του µεταλλαγµένου mRNA 

καθότι αποσταθεροποιεί το µόριο διαταράσσοντας την συγκρότηση του α-συµπλόκου – 

βλ. κεφ. Εισαγωγή, §Β.5˙ στο συγκεκριµένο πειραµατικό σύστηµα µελέτης, η κινητική του 

αCS mRNA σε σχέση µε το αντίστοιχο φυσιολογικό αντικατοπτρίζει την in vivo 

συµπεριφορά του γονιδίου. Τέλος, µε το σύστηµα αυτό αναπαράγεται και ο µηχανισµός 

αποδόµησης NMD (διδακτορική διατριβή Α.Σγουρού 2001, µελέτη της έκφρασης της 

µετάλλαξης β-θαλασσαιµίας β039). Η µετάλλαξη β039 δηµιουργεί πρόωρο κωδικόνιο 

τερµατισµού στo κωδικόνιο 39 του εξονίου 2 του γονιδίου της β-σφαιρίνης µε αποτέλεσµα 

το µεταλλαγµένο µήνυµα να γίνεται στόχος του µηχανισµού NMD˙ η έκφραση της 

µετάλλαξης β039 στο εν λόγω σύστηµα µελέτης προσοµοιάζει στην in vivo έκφρασή της. 

 

Πιστεύουµε ότι το συγκεκριµένο σύστηµα έκφρασης είναι ικανό να αναπαράγει τη 

φυσιολογική κατάσταση κατά την ερυθροποίηση στο επίπεδο του mRNA, και εποµένως 

αποτελεί άριστο εργαλείο µελέτης της έκφρασης του β-σφαιρινικού γονιδίου. Επίσης, οι 

διαφορές που παρατηρούνται στην έκφραση των µεταλλάξεων στο σύστηµα αυτό, 

αντανακλούν την δράση των µεταλλάξεων σε κυτταρικό επίπεδο και µόνο, χωρίς να 

υπεισέρχονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση των σφαιρινικών 

γονιδίων σε επίπεδο οργανισµού. 
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Β. Μεταλλάξεις στην 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 

Οι περισσότερες φυσικές µεταλλάξεις της 3’UTR του γονιδίου της β-σφαιρίνης 

εντοπίζονται στο σήµα για την πολυαδενυλίωση, οπότε θεωρείται ότι παρεµβαίνουν στην 

ικανότητα του µορίου να αποκοπεί στο σωστό σηµείο, και στη δυνατότητα 

πολυαδενυλίωσής του (βλ. www.globin.cse.psu.edu). Τρεις µόνο µεταλλάξεις έχουν 

αναφερθεί στην αλληλουχία της 3’UTR από το κωδικόνιο τερµατισµού µέχρι το σήµα 

πολυαδενυλίωσης (βλ. κεφ. Εισαγωγή, §Γ.3), η +1480(C→G), +1570(T→C), και η +1565 

to 1577 del(GCTGCTGGATTCT). Από αυτές, µόνο η +1480 βρίσκεται στην εγγύς (5’) 

περιοχή της 3’UTR, δηλαδή κοντά στο κωδικόνιο τερµατισµού, ενώ οι άλλες δύο 

βρίσκονται κοντά στο σήµα πολυαδενυλίωσης (άπω περιοχή). Τα δεδοµένα που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία σχετικά µε τη συµµετοχή της περιοχής στη ρύθµιση της 

έκφρασης του γονιδίου ενέχουν τη συµµετοχή της σε δύο κυρίως διαδικασίες, αφενός τη 

σταθεροποίηση του µηνύµατος, και αφετέρου την ωρίµανση του 3’ άκρου. 

Η παράλληλη έκφραση του α- και β-σφαιρινικού γονιδίου υποδηλώνει ότι η 

ρύθµισή τους συµβαίνει ταυτόχρονα˙ αυτό κάνει πολύ ελκυστικό το ενδεχόµενο οι 

µηχανισµοί που ρυθµίζουν τη σταθερότητα των δύο µηνυµάτων να είναι παρόµοιοι. Η 

ανακάλυψη του α-συµπλόκου σταθεροποίησης στην 3’UTR του γονιδίου της α-σφαιρίνης 

ήταν η αφορµή να µελετηθεί η πιθανή συγκρότηση παρόµοιου συµπλόκου και στο γονίδιο 

της β-σφαιρίνης. Έχει αναφερθεί ότι η 3’UTR του γονιδίου β όντως χρησιµεύει σαν σηµείο 

συγκρότησης ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συµπλόκου (Russell and Liebhaber 1996), και 

µάλιστα ότι οι πρώτες 30 βάσεις της είναι οι κρισιµότερες για την παρουσία κάποιου 

στοιχείου σταθεροποίησης του mRNA. 

 

Αντίστοιχα µε τα στοιχεία σταθεροποίησης άλλων γονιδίων, και το στοιχείο 

σταθεροποίησης του β-σφαιρινικού γονιδίου αναµενόταν να αποτελείται από 

πολυπυριµιδινική αλληλουχία, και πράγµατι η 3’UTR του γονιδίου περιέχει τουλάχιστον 

ένα διακριτό πυριµιδινικό στοιχείο το οποίο θεωρήθηκε σηµαντικό για τη σταθερότητα του 

µορίου (Yu and Russell 2001, και εικόνα 38). Στην εργασία αυτή οι συγγραφείς 

συµπεραίνουν ότι η διαταραχή του στοιχείου PRE2 στην άπω περιοχή της 3’UTR µειώνει 

τη σταθερότητα του µορίου κατά το ήµισυ, και υποθέτουν ότι αυτός είναι ο µηχανισµός 

δράσης της µετάλλαξης +1565 to1577 del(GCTGCTGGATTCT). Επίσης προτείνουν ότι η 

λειτουργικότητα του στοιχείου PRE2 είναι συνάρτηση και της δευτερογενούς 

διαµόρφωσής του. 
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Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, η µεταλλαγµένη αλληλουχία και των τριών 

γονιδίων που µελετήσαµε µειώνει την περιεκτικότητα της περιοχής σε πυριµιδίνες (εικόνα 

38), και διαταράσσει σηµαντικά τη δευτερογενή διαµόρφωση του µορίου˙ και οι δύο αυτές 

µεταβολές είναι ικανές να διαταράξουν την σταθερότητα του µηνύµατος αν όντως στην 

περιοχή συγκροτείται σταθεροποιητικό σύµπλοκο. 

 

Η πολυπυριµιδινική αλληλουχία του εγγύς τµήµατος της 3’UTR έχει αναφερθεί να 

συµµετέχει και στην διαδικασία ωρίµανσης του 3’ άκρου του mRNA, σε συνεργασία µε το 

ιντρόνιο 2 του γονιδίου. Ειδικότερα οι τελευταίες 60 βάσεις του ιντρονίου 2, στις οποίες 

περιέχεται µια πολυπυριµιδινική αλληλουχία, είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή 

επεξεργασία του µηνύµατος (Αntoniou et al 1998, Liu and Mertz 1996). Από τις 

προηγούµενες εργασίες, αλλά και από τη µελέτη του µοριακού µηχανισµού δράσης της 

µετάλλαξης term+6(C→G) (Sgourou et al 2002), έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι 

πολυπυριµιδινικές αλληλουχίες γύρω από το εξόνιο 3 του γονιδίου (στο 3’ άκρο του 

ιντρονίου 2, και στο 5’ άκρο της 3’UTR) συνεργάζονται για την επαρκή ωρίµανση του 3’ 

άκρου του β-σφαιρινικού mRNA, και πιθανά σταθεροποιούν το πυρηνικό µετάγραφο κατά 

τις διαδικασίες του µατίσµατος και της πολυαδενυλίωσης. Η συνεργασία των δύο αυτών 

περιοχών ενδεχοµένως να είναι η βάση της διαδικασίας «επιτήρησης» (mRNA 

surveillance), εφόσον µπορεί να σηµατοδοτεί το τελευταίο εξόνιο του γονιδίου ως το 

τελευταίο µεταγραφόµενο εξόνιο (βλ. κεφ. Εισαγωγή, §Α. 4.4.). 

 

Η πολυπυριµιδινική αλληλουχία στην 3’UTR του µηνύµατος της β-σφαιρίνης 

µπορεί να συµµετέχει τόσο στην ωρίµανση του 3’ άκρου, όσο και στη βιωσιµότητα του 

µηνύµατος. Οι πρωτεΐνες που πιθανά ρυθµίζουν τις δύο αυτές διαδικασίες δεν χρειάζεται 

κατ’ ανάγκη να είναι διαφορετικές. Στην περίπτωση πρωτεϊνών που συνδέονται µε το 

mRNA και ρυθµίζουν διαδικασίες όπως τον κυτταρικό εντοπισµό, τη µεταφρασιµότητα και 

τη σταθερότητά του, η ίδια πρωτεΐνη µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία 

διαδικασίες˙ κάτι τέτοιο έχει αναφερθεί για την οικογένεια των ρυθµιστικών πρωτεϊνών 

PUF ή Pum-HD (Wickens et al 2002). 
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Γ. Ερωτήµατα της µελέτης. 

Με την παρούσα µελέτη στοχεύουµε να «χαρτογραφήσουµε» την περιοχή 3’UTR 

του γονιδίου ως προς την παρουσία σ’ αυτήν δοµών που έχουν σηµασία στο µεταβολισµό 

του mRNA – την ωρίµανση του 3’ άκρου του µηνύµατος, ή / και την σταθεροποίησή του. 

Συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα που θέσαµε ήταν 

• αν οι µεταλλάξεις προκαλούν µεταβολή στην έκφραση του γονιδίου, 

• αν επηρεάζεται η ωρίµανση του 3’ άκρου του µετάγραφου, και µάλιστα η  αποκοπή 

του στο σωστό σηµείο, 

• αν ο χρόνος ηµιζωής των µεταλλαγµένων µορίων είναι διαφορετικός από το 

φυσιολογικό, εποµένως αν στην περιοχή εδράζεται πιθανός σταθεροποιητικός 

µηχανισµός για το mRNA. 

 
 
 
∆. Ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

 

∆.1. Περιορισµοί στην έκφραση των διαγονιδίων. 

Η έκφραση των β-σφαιρινικών διαγονιδίων ελέγχεται από το σύνολο των θέσεων 

HS της περιοχής LCR (micro-locus, Collis et al 1990)˙ ως εκ τούτου είναι ανεξάρτητη της 

θέσης ενσωµάτωσης των διαγονιδίων στο γονιδίωµα του ποντικού (βλ. κεφ. 

Αποτελέσµατα §Β.2), και ευθέως ανάλογη του αριθµού των διαγονιδίων που έχουν 

ενσωµατωθεί σε κάθε κλώνο. Ωστόσο, επειδή το όχηµα έκφρασης µαζί µε το διαγονίδιο 

έχουν αρκετά µεγάλο µήκος (10.6kb), ενδέχεται ορισµένοι κλώνοι να µην έχουν 

ενσωµατώσει ολόκληρο το όχηµα αλλά µέρος µόνο της αλληλουχίας του, οπότε το 

διαγονίδιο εκφράζεται µη ελεγχόµενα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να πιστοποιηθεί ότι 

έχει ενσωµατωθεί ολόκληρο το όχηµα, και στη σωστή του διάταξη. Στην παρούσα εργασία 

αυτό επιδιώχθηκε µε την ανάλυση κατά Southern του γονιδιώµατος των διαγονιδιακών 

κυττάρων και τη χρήση του ανιχνευτή βhuman/Eco-Cla (βλ. εικόνα 25). Με τον τρόπο αυτό 

ανιχνεύονται οι κλώνοι εκείνοι που περιέχουν το πλήρες διαγονίδιο συνδεδεµένο εν σειρά 

µε ένα αρκετά µεγάλο τµήµα του οχήµατος έκφρασης. 

 

∆.2. Ανάλυση της έκφρασης των διαγονιδίων. 

Η ανάλυση του mRNA των διαγονιδίων έγινε µε µια κλασσική µέθοδο 

υβριδοποίησης, την µέθοδο προστασίας από κατάτµηση µε S1 νουκλεάση, σε συνδυασµό 

µε τη χρήση PhosphorImager για την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Για την 
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εξάλειψη πειραµατικού λάθους, στην ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν αρκετές 

ασφαλιστικές δικλείδες: 

• αρχικά, κάθε πληθυσµός διαµολυσµένων κυττάρων µοιράστηκε σε τρεις παράλληλες 

καλλιέργειες – τα ποσοστά που περιγράφονται για την έκφραση είναι ο µέσος όρος 

τριών µετρήσεων. 

• η έκφραση των µεταλλαγµένων διαγονιδίων στα κύτταρα MEL µελετήθηκε σε 

σύγκριση µε την έκφραση του φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης στα ίδια 

κύτταρα. 

• οι καλλιέργειες των κυττάρων µε τα µεταλλαγµένα διαγονίδια έγιναν παράλληλα µε τις 

καλλιέργειες των κυττάρων µε το φυσιολογικό διαγονίδιο. 

• σε κάθε πείραµα µελετήθηκε και η συµπεριφορά του ενδογενούς γονιδίου της 

µείζονας β-σφαιρίνης (βmaj) του ποντικού. 

 

 

∆.3.Έκφραση των διαγονιδίων σε κύτταρα διαφορετικού σταδίου διαφοροποίησης. 

Τα διαγονίδια που µελετώνται στην παρούσα εργασία είναι σφαιρινικά γονίδια 

εκφραζόµενα σε ερυθροειδικά κύτταρα (MEL), τα οποία προσοµοιάζουν στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Είναι πιθανό τα διαγονίδια να ανταγωνίζονται µε τα σφαιρινικά γονίδια του 

ποντικού ως προς τις πρωτεΐνες της µεταγραφής και των µετα-µεταγραφικών διαδικασιών. 

Επίσης υπάρχει το θεωρητικό ενδεχόµενο η ενσωµάτωση και έκφραση µεγάλου αριθµού 

διαγονιδίων να υπερβαίνει ποσοτικά την ικανότητα των κυττάρων για µεταγραφή και 

επεξεργασία τους. Από την ποσοτική ανάλυση του γονιδιώµατος των διαγονιδιακών 

καλλιεργειών, ο αριθµός των διαγονιδίων κυµαίνεται από 1-11, δεν είναι δηλαδή εξαιρετικά 

µεγάλος. Ωστόσο είναι πιθανό κατά την διαφοροποίηση των κυττάρων MEL και την 

αναστολή της µεταγραφής που φυσιολογικά συνοδεύει την ερυθροποίηση, να 

διαταράσσεται η µεταγραφική «ισορροπία» του κυττάρου µε άγνωστο τρόπο. 

 

Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση του ολικού steady-state RNA σε 

κύτταρα διαφορετικού σταδίου διαφοροποίησης. Είναι γνωστό ότι κατά την ερυθροειδική 

διαφοροποίηση των κυττάρων MEL µε DMSO, το mRNA του γονιδίου βmaj του ποντικού 

ανιχνεύεται ήδη δύο µέρες µετά την επαγωγή (Antoniou et al 1993) και φτάνει στα µέγιστα 

ποσά του µετά 4-6 µέρες διαφοροποίησης, ενώ από την έκτη µέρα διαφοροποίησης 

παρατηρούνται στον πυρήνα οι µεταβολές που χαρακτηρίζουν την ωρίµανση των 

ερυθροκυττάρων. 
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Από την ανάλυση αυτή (εικόνα 39) παρατηρούµε ότι η τάση της έκφρασης των 

διαγονιδίων είναι σταθερή κατά τις πρώτες τρεις ηµέρες διαφοροποίησης, και µόνο µετά 

την τέταρτη µέρα πιθανά να διαταράσσεται η «ισορροπία» της µεταγραφής στο κύτταρο. 

 

 
Εικόνα 39: Ανάλυση ολικού RNA σε κύτταρα διαφορετικού σταδίου διαφοροποίησης. 

 
 

Στον πίνακα φαίνεται η % έκφραση των διαγονιδίων σε σχέση µε την έκφραση του φυσιολογικού 

διαγονιδίου σε κύτταρα που έχουν υποστεί διαφοροποίηση για διάφορες ώρες (αριστερή στήλη). Τα 

αποτελέσµατα είναι αυτά της εικόνας 29α. 

 

 

∆.4. Ανάλυση ολικού steady-state RNA. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 40, το γονίδιο 5’Μ παρουσιάζει τη µεγαλύτερη 

µείωση στο ολικό steady-state RNA (~90%), ενώ τα γονίδια 3’Μ και 5/3’Μ παρουσιάζουν 

παρόµοια µείωση (~60% και ~66% αντίστοιχα). Η µείωση στην έκφραση είναι σηµαντική 

και για τα τρία διαγονίδια. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι το γονίδιο 5/3’Μ παρουσιάζει ηπιότερη εικόνα από το 5’Μ, 

παρόλο που ο βαθµός διαφοροποίησής του από το φυσιολογικό είναι µεγαλύτερος. 

 

∆.5. Ανάλυση πυρηνικού κλάσµατος RNA. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 31 (κεφ. Αποτελέσµατα), και τα τρία µεταλλαγµένα 

γονίδια παρουσιάζουν µείωση του σχετικού πλήθους των σωστά επεξεργασµένων µορίων 

pre-mRNA στον πυρήνα, και µάλιστα από την ποσοτική ανάλυση συµπεραίνουµε ότι η 

επάρκεια σχηµατισµού του 3’ άκρου του µηνύµατος στο διαγονίδιο 5’Μ είναι µειωµένη 

κατά 89%, ενώ στα άλλα δύο διαγονίδια είναι µειωµένη κατά 63% (εικόνα 40). 

Από τη µελέτη του µηχανισµού δράσης της µετάλλαξης term+6(C→G) που έχει 

γίνει στο εργαστήριό µας (Sgourou et al 2002), έχει βρεθεί ότι η σηµειακή αλλαγή C→G 

προκαλεί ανεπαρκή ωρίµανση του 3’ άκρου στο 1/3 περίπου των µορίων mRNA, και 
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υποθέσαµε ότι αυτό οφείλεται σε διαταραχή της πολυπυριµιδινικής αλληλουχίας της 

περιοχής. Το διαγονίδιο 5’Μ προκαλεί ακόµα µεγαλύτερη διαταραχή στην 

πολυπυριµιδινική αλληλουχία, και σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή περιµέναµε η 

διαταραχή στην επάρκεια αποκοπής του µηνύµατος να είναι µεγαλύτερη, κάτι που 

αποδεικνύεται µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Το γεγονός ότι και το διαγονίδιο 3’Μ προκαλεί διαταραχή στην επάρκεια αποκοπής 

του µηνύµατος υποδηλώνει ότι και η άπω (κατά το 3’ άκρο) περιοχή της 3’UTR κοντά στο 

σήµα πολυαδενυλίωσης συµµετέχει στην διαδικασία αυτή. Μάλιστα τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µε ό,τι έχει αναφερθεί για τον µοριακό µηχανισµό δράσης της µετάλλαξης 

+1565 to1577 del(GCTGCTGGATTCT) της 3’UTR (Bilenoglou et al 2002), ότι δηλαδή το 

γονίδιο αυτό δεν διαταράσσει την βιωσιµότητα του µηνύµατος, αλλά κάποιο άλλο σηµείο 

στον µεταβολισµό του mRNA. 

 

Το ενδιαφέρον από την ανάλυσή µας του πυρηνικού κλάσµατος RNA είναι ότι το 

γονίδιο 5/3’Μ συµπεριφέρεται ακριβώς όπως το 3’Μ, παρόλο που φέρει µεγαλύτερο 

ποσοστό µεταλλαγµένης αλληλουχίας. 

 

 
Εικόνα 40: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από την ανάλυση RNA. 

 
 
Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση ολικού RNA και υποκυτταρικών 

κλασµάτων. Για το πυρηνικό RNA το ποσοστό αντιστοιχεί στην µείωση της επάρκειας σχηµατισµού 
του 3’ άκρου σε σχέση µε την επάρκεια σχηµατισµού του φυσιολογικού διαγονιδίου, ενώ για το ολικό 
και το κυτταροπλασµατικό κλάσµα ανήκει στην µείωση της έκφρασης των µεταλλαγµένων σε σχέση 
µε το φυσιολογικό διαγονίδιο. 
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∆.6. Ανάλυση κυτταροπλασµατικού steady-state RNA. 

Και τα τρία µεταλλαγµένα διαγονίδια παρουσιάζουν µείωση στο ποσό του 

κυτταροπλασµατικού RNA˙ το γονίδιο 5’Μ παρουσιάζει µείωση 85%, το 3’Μ 52%, και το 

5/3’Μ παρουσιάζει µείωση 68%. Αυτά τα ποσοστά µείωσης αντιστοιχούν στη µείωση που 

παρατηρείται στο κυτταροπλασµατικό RNA κατά το πείραµα αναστολής µε ακτινοµυκίνη 

στο χρόνο 0 (εικόνα 40, και αποτελέσµατα εικόνες 32 και 37γ). 

 

Έχει αναφερθεί ότι γονίδια β-σφαιρίνης που φέρουν µεταλλάξεις οι οποίες 

επηρεάζουν την επάρκεια σχηµατισµού του 3’άκρου τους, κατακρατούνται στο σηµείο της 

µεταγραφής  και δεν µεταφέρονται στο κυτταρόπλασµα (Custodio et al 1999). Εφόσον και 

τα τρία µεταλλαγµένα διαγονίδια επηρεάζουν την διαδικασία αυτή σε άλλοτε άλλο βαθµό, 

η µείωση στο κυτταροπλασµατικό RNA είναι ως ένα βαθµό αναµενόµενη. 

 
 
∆.7. Ανάλυση της βιωσιµότητας του mRNA. 

Αρχικά επιλέξαµε την χρήση α-αµανιτίνης για αναστολή της µεταγραφής, διότι το 

φάρµακο εισέρχεται αργά µέσα στα κύτταρα, και καθυστερεί να δράσει (βλ. κεφ. 

Αποτελέσµατα, §Ε.1). Ωστόσο, το πείραµα της αναστολής µε α-αµανιτίνη κρίθηκε 

αναξιόπιστο, εφόσον ο χρόνος ηµιζωής του φυσιολογικού διαγονιδίου φαίνεται να είναι 

πολύ µεγαλύτερος από 20 ώρες.  

Η επανάληψη του πειράµατος βιωσιµότητας µε ακτινοµυκίνη D, η οποία έχει πολύ 

γρηγορότερη δράση, µάς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο χρόνος ηµιζωής και των τριών 

διαγονιδίων είναι παρόµοιος του φυσιολογικού, και συγκεκριµένα περί τις 24 ώρες (>24 

ώρες για το φυσιολογικό, και 20-24 ώρες για τα µεταλλαγµένα διαγονίδια). Αυτό σηµαίνει 

ότι τα διαγονίδια, παρά τη µεγάλη µεταβολή που επιφέρουν στο µήνυµα σε επίπεδο τόσο 

πρωτοταγούς όσο και δευτεροταγούς δοµής, δεν παρουσιάζουν διαταραχή στην 

κυτταροπλασµατική βιωσιµότητα του µηνύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι για την περιοχή της 

3’UTR που µελετήθηκε, η παρούσα εργασία δεν αναδεικνύει την ύπαρξη 

σταθεροποιητικού µηχανισµού. 

 

Από τη µελέτη των µεταλλαγµένων γονιδίων 5’Μ, 3’Μ, και 5/3’Μ στην 3’UTR της β-

σφαιρίνης συµπεραίνουµε ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για την έκφραση 

του γονιδίου, και ότι οι µελετούµενες µεταλλάξεις δεν προκαλούν on/off µεταβολή στα 

επίπεδα του mRNA, αν και η µείωση στην έκφραση είναι >50% (έως 90% για το γονίδιο 

5’Μ). Το γεγονός ότι στον άνθρωπο καµία από τις µέχρι σήµερα γνωστές β-θαλασσαιµικές 

µεταλλάξεις στην 3’UTR δεν προκαλεί β0 θαλασσαιµία, συµφωνεί µε αυτή την 

παρατήρηση. Τα µεγάλα ποσοστά στη µείωση της έκφρασης που βρήκαµε στη µελέτη 
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µας, µάλλον αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο πειραµατικό σύστηµα τα 

διαγονίδια µελετούνται αυστηρά σε κυτταρικό επίπεδο, και σε ετερόλογο σύστηµα. 

Επίσης είναι πιθανό οι µεταβολές που επιφέρουν οι µεταλλάξεις στην 3’UTR του 

µορίου να ενεργοποιούν τη διαδικασία της «επιτήρησης» (mRNA surveillance), και 

ενδεχοµένως να κατευθύνουν τα µεταλλαγµένα γονίδια προς µηχανισµό αποδόµησης.  

 
 
Ε. Συµπεράσµατα και προοπτικές. 

Με την µελέτη αυτή, 

1. πιστοποιούνται µειωµένα ποσοστά έκφρασης και για τα τρία µεταλλαγµένα 

γονίδια που µελετήθηκαν, συγκρίνοντας την έκφρασή τους µε αυτήν του φυσιολογικού 

γονιδίου της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, ενώ ο ρυθµός αποδόµησης του –µεταλλαγµένου – 

mRNA δεν διαφέρει από το φυσιολογικό. 

 

2. αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται ο ρόλος της περιοχής 3’UTR του γονιδίου της 

β-σφαιρίνης στην διαδικασία ωρίµανσης του 3’ άκρου του. Ο µηχανισµός µε τον οποίο 

συµβαίνει αυτό είναι ακόµα αντικείµενο µελέτης, και στην αποσαφήνισή του θα συµβάλλει 

ο προσδιορισµός πρωτεϊνικών παραγόντων που πιθανά προσδένονται στις 

πολυπυριµιδινικές αλυσίδες εκατέρωθεν του εξονίου 3 του γονιδίου. 

 

3. τα µεταλλαγµένα γονίδια έχουν τον ίδιο χρόνο ηµιζωής µε το φυσιολογικό˙ 

εποµένως µπορεί να υποτεθεί ότι εάν υπάρχει ειδικός σταθεροποιητικός µηχανισµός για 

το mRNA της β-σφαιρίνης, αυτός εδράζεται σε περιοχή του γονιδίου διαφορετική από 

αυτή που µελετήθηκε µε τις παρούσες µεταλλάξεις. 

 

Τελικά, το µεγάλο ποσοστό µείωσης της έκφρασης και των τριών µεταλλαγµένων 

γονιδίων (και ειδικά του 5’Μ) επιβεβαιώνει την σηµαντική συµµετοχή της 3’UTR στην µετα-

µεταγραφική ρύθµιση του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 
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Περίληψη
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Η παρούσα εργασία στοχεύει στην «χαρτογράφηση» της περιοχής 3’UTR του 

ανθρώπινου γονιδίου της β-σφαιρίνης, ως προς την παρουσία σ’ αυτήν δοµών που έχουν 

σηµασία στο µεταβολισµό του mRNA – την ωρίµανση του 3’ άκρου του µηνύµατος, ή / και 

την σταθεροποίησή του. 

 

Η µελέτη έγινε µε τον σχεδιασµό µεταλλάξεων στην 3’UTR οι οποίες επιφέρουν 

µεταβολές στην πρωτοταγή και τη δευτεροταγή αλληλουχία της περιοχής, και την 

δηµιουργία τριών µεταλλαγµένων γονιδίων β-σφαιρίνης στην 3’ UTR τους. Στη συνέχεια 

µελετήθηκε η έκφραση των µεταλλαγµένων γονιδίων σε διαγονιδιακές 

κυτταροκαλλιέργειες ερυθρολευχαιµικών κυττάρων ποντικού (mouse erythroleukaemia 

cells, MEL), µε λειτουργικά πειράµατα ανάλυσης του RNA µε τη µέθοδο της προστασίας 

από τη νουκλεάση S1. Η έκφραση των µεταλλαγµένων διαγονιδίων προσδιορίστηκε σε 

σχέση µε την έκφραση του φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης, λαµβάνοντας υπόψη 

τον αριθµό των αντιγράφων των διαγονιδίων στα κύτταρα, και την έκφραση του 

ενδογενούς σφαιρινικού γονιδίου βmaj του ποντικού. 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και τα τρία µεταλλαγµένα γονίδια παρουσιάζουν 

µειωµένα ποσοστά έκφρασης και µειωµένη επάρκεια ωρίµανσης του 3’ άκρου του mRNA, 

ενώ ο ρυθµός αποδόµησης του –µεταλλαγµένου– mRNA δεν διαφέρει από το 

φυσιολογικό για κανένα από τα τρία γονίδια. 

 

Συµπερασµατικά, µε την µελέτη αυτή επιβεβαιώνεται ο ρόλος της περιοχής 3’UTR 

του γονιδίου της β-σφαιρίνης στην διαδικασία ωρίµανσης του 3’ άκρου του mRNA, και η 

απουσία ειδικού σταθεροποιητικού µηχανισµού για το mRNA στην περιοχή του γονιδίου 

που µελετήθηκε µε τις παρούσες µεταλλάξεις. 
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The present work aimed at mapping of the 3’UTR of the human β-globin gene as to 

the possible presence of structures that are involved in mRNA metabolism; in particular 

effective 3’ end formation or / and stability of the message. 

 

The study involved the design of 3’ UTR mutations that alter the primary and 

secondary structure of the sequence, and the subsequent formation of three mutant β-

globin genes. The expression of the mutated genes was studied in transgenic mouse 

erythroleukaemia cell (MEL) lines, with functional analysis of mRNA expression using S1 

nuclease protection assays. The expression of the mutated transgenes was compared to 

the relevant expression of the normal β-globin transgene, after correcting for transgene 

copy number and expression of the endogenous murine globin gene βmaj.  

 

Our results show that all three studied mutant transgenes have decreased 

expression levels, and decreased efficiency in 3’ end formation of the mRNA, whereas the 

stability of the –mutant– mRNA is not affected for any of the three transgenes. 

 

We conclude that the β-globin 3’ UTR plays an important role in the efficiency of 

message 3’ end formation, and that the mutations studied do not disrupt any stabilising 

mechanism. 

 

 


