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Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η ανάπτυξη των φυσιολογικών κυττάρων 

καθορίζεται και ελέγχεται αυστηρά από συγκεκριμένους μηχανισμούς. Διατάραξη ή απώλεια των 

μηχανισμών αυτών οδηγεί στη δημιουργία καρκινικών κυττάρων με κύρια χαρακτηριστικά τον ανεξέλεγκτο 

πολλαπλασιασμό και την ικανότητα εξάπλωσης τους σε άλλους ιστούς. Η Geminin είναι μία πρωτεΐνη με 

διττό ρόλο καθώς εμπλέκεται τόσο στη διαδικασία διαφοροποίησης των κυττάρων όσο και στη ρύθμιση του 

κυτταρικού κύκλου. Συμβάλλει στη διασφάλιση της γονιδιωματικής σταθερότητας αποτρέποντας την 

πραγματοποίηση του διπλασιασμού του DNA περισσότερες από μία φορές σε κάθε κύκλο, μέσω της 

αλληλεπίδρασής της με τον παράγοντα Cdt1. Ταυτόχρονα, η Geminin ρυθμίζει την κυτταρική 

διαφοροποίηση καθώς αλληλεπιδρά με μεταγραφικούς παράγοντες και σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης της 

χρωματίνης. Ένα τέτοιο σύμπλοκο είναι και το Polycomb 2 (PRC2), με το οποίο φαίνεται να δρα 

συνεργατικά, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της κατασταλτικής του δράσης. Η χημική ένωση 3-

deazaneplanοcin A (3-από(δε)αζανεπλανοσινη Α) (DZNep) είναι αναστολέας της Ν-μεθυλτρανφεράσης 

(ΕΖΗ2), η οποία είναι κατεξοχήν καταλυτική υπομονάδα του PRC2. Είναι υπεύθυνη για την τριμεθυλίωση 

της λυσίνης 27 στην ιστόνη Η3, που διατηρεί τα γονίδια στόχους σε μια ανενεργό κατάσταση. Χορήγησή 

του αναστολέα σε λευχαιμικά κύτταρα οδηγεί στην μείωση της έκφρασης της ΕΖΗ2 και στην αύξηση της 

έκφρασης του λευχαιμιογόνου γονιδίου HOXA9 που ρυθμίζεται από το σύμπλοκο. Επιπλέον επάγει την 

απόπτωση καρκινικών κυττάρων και αναστέλλει την ανάπτυξη της καλλιέργειάς τους in vitro.  

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση του χημικού αναστολέα DZNep στην 

ανάπτυξη λευχαιμικών κυττάρων. Επιπλέον εξετάσθηκε η ανάπτυξη των διαμολυσμένων με shRNA 

κυττάρων, για την σίγαση της Geminin. Τέλος ερευνήθηκε το αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης του 

χημικού αναστολέα και της αποσιώπησης της Geminin στην ανάπτυξη της καλλιέργειας καρκινικών 

κυττάρων καθώς και στην έκφραση του γονιδίου HOXA9. 

Συγκεκριμένα για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα της σειράς 

Κ562. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο στο οποίο είχε προστεθεί o αναστολέας DZNep σε 

διάφορες συγκεντρώσεις και ακολούθησε καταμέτρησή τους σε διαφορετικά χρονικα διαστήματα. 

Επιπλέον,  μελετήθηκε η ανάπτυξη κυττάρων Κ562 διαμολυσμένων με shRNA για τη σίγαση του γονιδίου 

της Geminin, σε σύγκριση με αυτή των κυττάρων που εκφράζουν το γονιδιο. Τέλος, έγινε συνδυασμός των 

δύο παραπάνω για να μελετηθεί η δράση της σίγασης της Geminin ταυτόχρονα με χορήγηση του DZNep σε 

Κ562. Λήφθηκαν δείγματα κυττάρων από κάθε συνθήκη και ποσοτικοποιήθηκε η έκφραση του γονιδίου της 

Geminin αλλά και του HOXA9 με Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (Real Time 

PCR). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων στα οποία είχε 

χορηγηθεί ο DZNep, ανάλογη με την συγκέντρωση του αναστολέα στην καλλιέργεια. Επίσης, 

παρατηρήθηκε αυξηση της ανάπτυξης των κυττάρων με την αποσιώπηση της Geminin. Τέλος, 

παρατηρήθηκε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των διαμολυσμένων με shRNA κυττάρων με την προσθήκη 

του DZNep, αντίστοιχη με αυτή που παρουσιάστηκε στα κύτταρα που εκφράζουν τη Geminin.  

Συμπερασματικά, η παρουσία ή απουσία της Geminin δεν επηρεάζει τη δράση του αναστολέα ο 

οποίος επιβραδύνει την ανάπτυξη των λευχαιμικών κυττάρων in vitro. Από την αντίδραση PCR 

πραγματικού χρόνου προέκυψε ότι: 1) η έκφραση του HOXA9 είναι αμελητέα στα Κ562 κύτταρα, υπο 

φυσιολογικές συνθήκες, ενώ αυξάνεται σημαντικά με την in vitro απαλοιφή της Geminin, 2) η έκφραση του 

γονιδίου αυξάνεται ακόμα περισσότερο μετά τη χορήγηση του αναστολέα DZNep. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα υποδεικνύουν από τη μία την αντιλευχαιμική δράση του αναστολέα και από την άλλη την 

πιθανή συνεργατική δράση της σίγασης της Geminin και του DZNep στην ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων. 

Λέξεις κλειδιά: αναστολέας DZNep, Geminin, κατασταλτικό σύμπλοκο Polycomb 2, HOXA9, Χρόνια 

Μυελογενής Λευχαιμία, κύτταρα Κ562 
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In higher eukaryotes the growth of normal cells is defined and strictly controlled by specific 

regulatory mechanisms. Disruption or loss of these mechanisms leads to carcinogenesis characterized by the 

unregulated proliferation of cells and their capacity to spread to other tissues. Geminin is a bifunctional 

protein involved both in cell proliferation and differentiation. It maintains genomic stability by preventing 

DNA replication to take place more than once in each cell cycle, through its interaction with the factor Cdt1. 

Simultaneously, Geminin regulates cell differentiation by interacting with transcription factors and 

chromatin remodeling complexes. One such complex is Polycomb 2 (PRC2), with which it acts 

synergistically contributing to the regulation of its suppressor activity. The chemical compound 3-

deazaneplanocin A  (DZNep) is an inhibitor of the N-methyltranferase EZH2, which is the predominant 

catalytic subunit of PRC2. It is responsible for the trimethylation of lysine 27 on histone H3 that suppresses 

transcriptional activation. Administration of the inhibitor in leukemic cells leads to downregulation of EZH2 

and overexpression of the leukemogenic gene HOXA9, which is regulated by the complex. It also induces 

apoptosis in cancer cells and inhibits cellular growth in vitro. 

In the present dissertation we studied the effect of chemical inhibitor DZNep in leukemic cell 

growth. Furthermore, we examined the growth of cells transfected with shRNA, to silence Geminin. Finally, 

we investigated the effect of the combined action of the chemical inhibitor with the silencing of Geminin, on 

a cancer cell culture and on HOXA9 expression. 

For the investigation of the above queries K562 cells were used. Cells were cultured in medium, 

supplemented with the DZNep inhibitor at various concentrations, and subsequently the number of cells 

were counted. In addition, K562 cells transfected with shRNA for Geminin silencing were obtained and their 

growth was studied in comparison to that of cells expressing the gene. Finally, there was a combination of 

these two to study the effect of Geminin silencing and DZNep administration in K562 cells, simultaneously. 

Cell samples were gathered from each condition and Geminin and HOXA9 expression was quantified with 

Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time PCR). The results indicated a reduction in the 

proliferation rate of cells that were treated with DZNep, which was proportional to the concentration of the 

inhibitor in the culture. Moreover, an increase in cell growth upon Geminin silencing was observed. Finally, 

there was a reduction in the growth rate of the shRNA expressing cells after DZNep treatment, 

corresponding to that observed in cells that express Geminin. 

 In conclusion, the presence or absence of Geminin does not affect the activity of the inhibitor that 

prevents leukemia cell growth in vitro.  Real-time PCR analysis showed that: 1) The expression of HOXA9 

is normally negligible in wild-type K562 cells, while it increases significantly upon Geminin silencing. 2) 

HOXA9 expression was further increased after the administration of DZNep. These results indicate the 

antileukemic activity of the inhibitor and on the other hand, the possible synergistic effect of Geminin 

silencing and DZNep, on the regulation of gene expression. 

Κey words: DZNep inhibitor, Geminin, Polycomb Repressive Complex 2, HOXA9 gene, Chronic Myeloid 

Leukemia, K562 cells 
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1.1 Κυτταρικός κύκλος 

 

1.1.1 Γενικά 

Βασικό χαρακτηριστικό των κυττάρων είναι η ικανότητα αναπαραγωγής τους μεσω της κυτταρικής 

διαίρεσης από την οποία παράγονται δύο θυγατρικά κύτταρα. Η περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών μιτωτικών 

διαιρέσεων των σωματικών κυττάρων ονομάζεται κυτταρικός κύκλος και περιλαμβάνει την κυτταρική 

αύξηση, την αντιγραφή του DNA, την κατανομή των διπλασιασμένων χρωμοσωμάτων στα θυγατρικά 

κύτταρα και την κυτταρική διαίρεση .  

Σε μικροσκοπικό επίπεδο ο κυτταρικός κύκλος διακρίνεται σε δύο περιόδους: 

1) Η Mίτωση (Μitosis). Πρόκειται για  το στάδιο του κυτταρικού κύκλου όπου πραγματοποιείται ο 

διαχωρισμός των θυγατρικών χρωμοσωμάτων. Συνήθως ακολουθεί η Κυτταροκίνηση (Cytokinesis) κατά 

την οποία πραγματοποιείται η κυτταρική διάιρεση. 

2) Η Mεσόφαση (Interphase). Πρόκειται για το διάστημα μεταξύ δυο μιτώσεων, στο οποίο τα 

χρωμοσώματα αποσυμπυκνώνονται και καταλαμβάνουν ολόκληρο τον πυρήνα.                                                                                                                                          

Σε μοριακό επίπεδο, η μεσόφαση είναι η περίοδος κατά την οποία διεξάγεται, τόσο η κυτταρική αύξηση 

όσο και η αντιγραφή του γονιδιώματος καθώς το κύτταρο ετοιμάζεται για την διαίρεση που θα 

πραγματοποιηθεί στο τέλος του σταδίου που ακολουθεί (Μίτωση-φάση Μ) (Baserga, 1968; Vermeulen et 

al., 2003). 

 

1.1.2 Διάκριση του κυτταρικού κύκλου σε τέσσερις φάσεις 

Ο Κυτταρικός κύκλος αποτελείται από τέσσερις φάσεις : 

1. Φάση Μ – Μίτωση 

Πρόκειται για τη μικρότερη σε διάρκεια φάση του κυτταρικού κύκλου καθώς διαρκεί περίπου μία ώρα. 

Κατά τη μίτωση ένα σωματικό κύτταρο παράγει δύο πανομοιότυπα θυγατρικά κύτταρα το καθένα από 

τα οποία φέρει ένα διπλοειδές ζεύγος χρωμοσωμάτων (Rieder and Khodjakov, 2003). 

2. Φάση G1 

H G1 είναι η περίοδος μεταξύ της μίτωσης και της αντιγραφής του DNA όπου το κύτταρο υπόκειται σε 

διέγερση από μιτογόνα και εξωκυτταρικούς αυξητικούς παράγοντες (Pardee, 1989). Ανταποκρινόμενο 

σε αυτά τα ερεθίσματα το κύτταρο περνά μέσω της G1 στη φάση S  της αντιγραφής. Η φάση G1 διαρκεί 

από 6 έως 12 ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται σύνθεση RNA και πρωτεϊνών αλλά όχι και 

αντιγραφή του DNA (Sherr, 1994). Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κύτταρο είναι μεταβολικά ενεργό  

και η βιομάζα του αυξάνεται συνεχώς (Krylov et al., 1999). 

3. Φάση S 

Με την έναρξη της αντιγραφής του DNA γίνεται και η μετάβαση από τη φάση G1 στη φάση S. Η 

τελευταία διαρκεί περίπου 2 με 8 ώρες, έως ότου δηλαδή αντιγραφεί όλο το DNA. Κατά τη διάρκεια 

της, το περιεχόμενο του σωματικού κυττάρου πάει από την διπλοειδή του τιμή 2N στην πλήρως 
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αντιγραμμένη του τιμή 4N. Ο πυρήνας αυξάνεται σε μέγεθος καθ’ όλη τη διαρκεια της φάσης καθώς 

συσσωρεύονται σε αυτόν πρωτεΐνες που συνδέονται με το νεοσυντιθέμενο DNA (Nurse, 1994). 

4. Φάση G2 

Πρόκειται για τη φάση που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της φάσης  S και της επόμενης 

μίτωσης. Έχουμε κυτταρική αύξηση καθώς και σύνθεση πρωτεϊνών και προετοιμασία για τη μίτωση. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής που είναι 3 έως 4 ώρες το κύτταρο φερει δύο αντίγραφα κάθε 

χρωμoσώματος έχει δηλαδή την τιμή 4N (Norbury and Nurse, 1992). 

Εικόνα 1.1 Ο κυτταρικός κύκλος. Στην εικόνα παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι 4 φάσεις του κυτταρικού κύκλου: 1)H φάση Μ 

(Μίτωση) που αποτελείται από τις πρόφαση, μετάφαση, 

ανάφαση και τελόφαση, κατά την οποία πραγματοποιείται ο 

διαχωρισμός των θυγατρικών χρωμοσωμάτων και η κυτταρική 

διαίρεση 2) Η φάση G1 κατά την οποία ολοκληρώνεται η 

κυτταρική αυξηση και γίνεται προετοιμασία του κυττάρου για τη 

σύνθεση του DNA. 3) Η φάση S όπου γίνεται η αντιγραφή του 

DNA. 4) H φάση G2 όπου γίνεται η προετοιμασία των κυττάρων 

για τη μίτωση.Οι 3 τελευταίες φάσεις ανείκουν στη Μεσόφαση 

(Interphase). Τα κύτταρα τα οποία παύουν να διαιρούνται για 

κάποιο διάστημα ή οριστικά, περνούν στο στάδιο ηρεμίας G0 

(προέλευση εικόνας: www.bdbiosciences.com). 

Κάποια κύτταρα στα ενήλικα ζωα παύουν οριστικά 

ή για κάποιο διάστημα να διαιρούνται. Τα κύτταρα αυτά 

(π.χ. νευρικά κύτταρα) βρίσκονται στο στάδιο ηρεμίας που 

καλείται G0 (Hall and Watt, 1989; Williams and Stoeber, 2007). Σε αυτή τη φάση είναι μεταβολικά ενεργά 

όμως δεν πολλαπλασιάζονται. Η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί με τα κατάλληλα εξωκυτταρικά σήματα. 

1.1.3 Ρύθμιση του Κυτταρικού κύκλου 

Η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα γεγονότα σε κάθε φάση έχουν 

ολοκληρωθεί πριν από τη μετάβαση στην επόμενη. Γι’ αυτό το λόγο τα σημεία ελέγχου (checkpoints) για 

την παρακολούθηση της σωστής διεξαγωγής ενός κύκλου και της ακεραιότητας του νεοσυντιθέμενου DNA 

είναι τοποθετημένα στο τέλος της φάσης G1 (Pardee, 1974) και ανάμεσα στην φάση G2 και τη φάση Μ 

(Stewart et al., 1995). Έτσι προλαμβάνεται και αποτρέπεται η εξάπλωση μεταλλαγμένων ή κατεστραμμένων 

κυττάρων (Lundberg and Weinberg, 1999). 

 

Ο κυτταρικός κύκλος προωθείται από μια σειρά πρωτεϊνικών κινασών (Cyclin Dependent Kinases, 

CDKs) οι οποίες σχηματίζουν σύμπλοκο με την αντίστοιχή τους ρυθμιστική μονάδα που ονομάζεται 

κυκλινη. Στη συνέχεια φωσφορυλιώνονται από μια κινάση ενεργοποίησης (Morgan, 1995). Οι κυκλίνες ως 

σύμπλοκο με τις ενεργοποιημένες πλέον κινάσες δρούν ξεχωριστά στα διαφορετικά στάδια του κύκλου 

καθώς τα επίπεδα τους αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με τη κάθε φάση του. Σύμπλοκα κυκλινών-

πρωτεϊνικών κινασών φωσφορυλιώνουν ειδικά πρωτεϊνικά υποστρώματα έτσι ώστε να προχωρήσει το 

κύτταρο από τη μια φάση του κύκλου του στη επόμενη, μέσω της ενεργοποίησης της σύνθεσης του DNA 

στο τέλος της φάσης G1 και στη φάση S καθώς και με το σχηματισμό των δομικών στοιχείων που 

σχετίζονται με τη μίτωση  στο τέλος της φάσης  G2 και στη φάση Μ. Η περιοδικότητα των κυκλινών που 

είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης και της επακόλουθης πρωτεολυτικής τους αποικοδόμησης εξασφαλίζουν τις 

καλά ποσδιορισμένες μεταβάσεις μεταξύ των σταδίων του κυτταρικού κύκλου (Israels and Israels, 2000).  
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Αν γίνει κάποιο λάθος κατά τον κύκλο, με την κωδικοποίηση το σφάλμα θα περάσει στο γονιδίωμα. 

Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση του με πολλαπλά σημεία ελέγχου. Το πλέον γνωστό 

και σημαντικό είναι το σημειο περιορισμού R  που βρίσκεται στο τέλος της φάσης G1 (Pardee, 1974). Αν 

κάποιο λάθος προκύψει αργότερα από το σημείο αυτό δηλαδή στην φάση S ή μεταξύ των φάσεων G2 και 

Μ, αναγνωρίζεται από άλλες ρυθμιστικές θέσεις τα οποία θα δώσουν σήμα είτε για επισκευή του λάθους 

είτε για άρση της μίτωσης (Hartwell and Weinert, 1989; Vermeulen et al., 2003).Ο κυτταρικός κύκλος 

ξεκινάει στη  φάση G1 με αύξηση στην έκφραση των κυκλινών D (D1, D2 και D3) (Sherr, 1993). Οι 

κυκλίνες σχηματίζοντας σύμπλοκα με τις πρωτεινικές κινάσες CDK4 και CDK6 οδηγούν σε 

φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση των κινασών οι οποίες με τη σειρά τους φωσφορυλιώνουν το 

ρετινοβλάστωμα (RB) (Matsushime et al., 1994; Meyerson and Harlow, 1994; Lundberg and Weinberg, 

1998). H πρωτείνη αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση κατά την G1 και στην εξέλιξη πέρα από το 

σημείο περιορισμού καθώς σε περίπτωση γονιδιωματικής βλάβης ο κύκλος μπορεί να καθυστερήσει ή να 

εγκαταλειφθεί (Sherr and Roberts, 1999).  

Η ακεραιότητα του γονιδιώματος του κυττάρου ελέγχεται από τον μεταγραφικό παράγοντα p53. Σε 

περίπτωση γονιδιωματικής βλάβης, η πρωτεΐνη p53 διακόπτει την λειτουργία του  κύκλου ώστε να υπάρξει 

χρόνος για την επιδιόρθωση του DNA (Fritsche et al., 1993; Nelson and Kastan, 1994). Αυτό επιτυγχάνεται 

με την αναστολή της φωσφορυλίωσης του ρετινοβλαστώματος απο τον παράγοντα p53. Υπο φυσιολογικές 

συνθήκες τα αναπαραγόμενα κύτταρα παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα της πρωτείνης p53, ώστε ο 

κυτταρικός κύκλος να προχωρήσει ανεμπόδιστα (Sherr and McComick, 2002). Η πρωτεΐνη ρυθμίζεται 

αρνητικά από την πρωτεΐνη MDM2 η οποία ελέγχεται αμοιβαία από την p53. (Barak and Oren, 1992; 

Momand et al., 1992; Chen et al., 1993).  

Tέλος, στη ρυθμιση του κυτταρικού κύκλου συμμετέχουν δύο οικογένειες αναστολέων. 

1) αυτή των Cip/Kip περιέχει τους p21 και p27 που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές και στοχεύουν τις 

CDK4, CDK6 και CDK2 και                                                                            

2) αυτή των γονιδίων INK4 (Inhibitors of Cyclin Dependent Kinase 4)  (Sherr and Roberts, 1999). Το 

γονίδιο ΙΝΚ4a κωδικοποιεί δύο διακριτά μεταγραφήματα, τα p16INK4a (Serrano et al., 1993) και p19ARF 

(Quelle et al., 1995). O πρώτος αναστολέας αναστέλλει τις CDK4 και CDK6 (Serrano et al., 1993) ενώ ο 

δεύτερος  προσδένεται στο MDM2 και εμποδίζει την απενεργοποίηση της p53 (Kamijo et al., 1998; 

Pomerantz et al., 1998; Stott et al., 1998, Zhang et al., 1998;) 

 

Εικόνα 1.2 Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Τα 

σύμπλοκα κυκλίνης D/CDK4 και CDK6 προωθούν την 

πορεία του κυττάρου στον κύκλο. Ενεργοποιούν το 

ρετινοβλάστωμα (RB) φωσφορυλι-ώνοντας το, και 

αυτό ωθεί το κύτταρο πέρα από το σημείο περιορισμού. 

Σε περίπτωση βλάβης ο μεταγραφικός παράγοντας p53 

διακόπτει την πορεία του κύκλου αναστέλοντας την 

φωσφορυλίωση του RB. Η πρωτεΐνη ρυθμίζεται 

αρνητικά από την MDM2 η οποία ελέγχεται αμοιβαία 

από την p53. Στη ρύθμιση συμμετέχουν και οι 

αναστολείς p21, p16INK4a και p19ARF που 

αναστέλλουν τις πρωτεϊνικές κινάσες CDK4 και CDK6 

(Israels and Israels, 2000). 
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Προβλήματα στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου δυνητικά οδηγούν στη καρκινική μετατροπή 

κυττάρων, με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των οποίων προκαλείται η δημιουργία όγκων.  

 

1.2 Καρκινογένεση 

 

1.2.1  Γενικά 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών έιναι ο 

συνεχής και αυστηρός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται τόσο η ανάπτυξη όσο και η διαίρεση των επιμέρους 

σωματικών τους κυττάρων. Εξαίρεση αποτελούν τα καρκινικά κύτταρα τα οποία προκύπτουν από 

φυσιολογικά κύτταρα που έχουν χάσει για παράδειγμα την ικανότητα του ελέγχου του πολλαπλασιασμού 

ή/και της απόπτωσης. (Park and Lee, 2003). 

Η απώλεια των ρυθμιστικών μηχανισμών που ελέγχουν λειτουργίες όπως  ο πολλαπλασιασμός, η 

διαφοροποίηση αλλα και επιβίωση των φυσιολογικών κυττάρων μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία 

καρκίνου (Hanahan and Weinberg, 2000). Τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται και διαιρούνται 

ανεξέλεγκτα μέχρι που τελικά εξαπλώνονται σε άλλα μέρη του σώματος και παρεμποδίζουν την λειτουργία 

των φυσιολογικών ιστών και οργάνων του ασθενή (μετάσταση). Σε αντίθεση με τα φυσιολογικά κύτταρα 

που διασπείρονται, τα καρκινικά κύτταρα συγκεντρώνονται σχηματίζοντας πυκνές σφαιρικές μάζες που 

καλούνται εστίες (Lin and Culp, 1991; Albelda, 1993). Τα καρκινικά κύτταρα χρειάζονται πολύ λιγότερο 

χώρο για να αναπτυχθούν και δεν επηρεάζονται από την πυκνότητα στο χώρο. Η κυτταρική μάζα που 

δημιουργείται από τον μη φυσιολογικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό ονομάζεται όγκος. Αν ο όγκος 

περιορίζεται στην αρχική του θέση χωρίς να εισβάλλει στους γειτονικούς ιστούς ή να εξαπλώνεται σε άλλες 

περιοχές θεωρείται καλοήθης ενώ ο όγκος που περνάει σε γειτονικούς ιστούς και μπορεί να κάνει 

μετάσταση σε άλλα σημεία του σώματος μέσω του κυκλοφορικού ή του λεμφικού συστήματος θεωρείται 

κακοήθης. Μόνο οι κακοήθεις όγκοι αναφέρονται ως καρκίνοι (Hayflick and Moorhead, 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3. Φωτογραφία απο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σά-

ρωσης. Απεικονίζεται η σύ-

γκριση της τακτοποίησης στο 

χώρο των φυσιολογικών και 

των καρκινικών κυττάρων. Τα 

φυσιολογικά είναι απλωμένα 

σχηματίζοντας μια μονοστοι-

βάδα σε αντίθεση με τα 

καρκινικά που συγκεντρώνο-

νται σχηματίζοντας μια σφιχτο-

δεμένη σφαιρική εστία (The 

cell, A molecular approach, 

2007).   
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Υπάρχουν τρεις κατηγορίες όγκων : 

 

1. Τα καρκινώματα που αποτελούν το 90% των καρκίνων είναι όγκοι επιθηλιακών κυττάρων (Tanos 

and Rodriguez-Boulan, 2008) 

2. Τα σαρκώματα είναι συμπαγείς όγκοι συνδετικού ιστού των μυών, των ιστών, των χόνδρων και 

ινώδων ιστών (Cornier and Pollock, 2004) 

3. Τα λευκώματα και οι λευχαιμίες που αποτελούν το 8% των καρκίνων και προέρχονται από κύτταρα 

του αιμοποιητικού συστήματος (Cooper and Hausman, 2007).  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του καρκίνου έιναι ότι όλα τα κύτταρα αποτελούν ένα κυτταρικό κλώνο 

δηλαδή προέρχονται από τον αναξέλεγκτο διπλασιασμό ενός μόνο αρχικού κυττάρου. Αυτό δεν σημαίνει 

όμως ότι το προγονικό κύτταρο είχε εξ αρχής όλα τα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου αφού η 

δημιουργία του κακοήθους κυττάρου αποτελείται από πολλά στάδια. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται απο το 

γεγονός ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι καρκίνοι εμφανίζονται όταν ο ασθενής είναι σε μεγάλη ηλικία 

(Cooper and Hausman, 2007).    

 

1.2.2 Σφάλματα στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου οδηγούν σε καρκινογένεση 

Τα καρκινικά κύτταρα διαφέρουν από τα φυσιολογικά σε αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της διαφοροποίησης, της αυξημένης ικανότητας εισβολής και της 

μειωμένης ευαισθησίας σε φάρμακα. Τα παραπάνω δεν οφείλονται μόνο στην ανεξέλεγκτη κυτταρική 

ανάπτυξη αλλά και σε μία διαδικασία κυτταρικής εξέλιξης (Hartwell and Kastan, 1994). Οι μεταλλάξεις στα 

καρκινικά κύτταρα οδηγούν σε γενετική αστάθεια με αποτέλεσμα την επίσπευση της διαδικασίας αυτής. Για 

παράδειγμα, μεταλλάξεις σε γονίδια επιδιόρθωσης του DNA δημιουργούν στον φορέα προδιάθεση για 

καρκίνο λόγω της αύξησης της γονιδιωματικής αστάθειας (Bernstein et al., 2002).  

H απορρύθμιση του μηχανισμού ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου αποτελεί τη βάση για τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζει τον κακοήθη φαινότυπο (Williams and Stoeber, 

2012). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες των σημείων ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου, όταν μεταλάσσονται, αυξάνουν την γενετική αστάθεια και επιταχύνουν την διαδικασία 

εξέλιξης των καρκινικών κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια, έχει δειχθεί ότι η ογκογένεση συνδέεται συχνά με 

μεταλλάξεις ή ανωμαλίες στην έκφραση διαφόρων κυκλινών, πρωτεϊνικών κινασών (CDKs) και 

αναστολέων των πρωτεϊνικών κινασών (CKIs) (Vermeulen et al, 2003). Επιπλέον, ορισμένα σημεία ελέγχου 

του κυτταρικού κύκλου εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από ογκοκατασταλτικά γονίδια όπως τα p53, p21, 

ARF, p15, p27 και RB (Τudzarova et al., 2010). Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια οδηγούν στην 

απενεργοποίηση τους και ανιχνεύονται σε διάφορους τύπους καρκίνου (π.χ μεταλλάξεις στο γονίδιο TP53 

εμφανίζονται σε ποσοστό από 10 εως περίπου 100% ανάλογα με το είδος και το στάδιο του καρκίνου) 

(Petitjean et al., 2007).  

 

1.2.3 Η αντιθετη δράση των ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων στην 

δημιουργία καρκίνου 

 

1.2.3.1  Ογκογονίδια 

Ο καρκίνος δημιουργείται από μετατροπές σε βασικά ρυθμιστικά γονίδια που ελέγχουν τον 

πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση του κυττάρου. Συγκεκριμένα γονίδια που καλούνται 
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ογκογονίδια έχουν την ικανότητα να επάγουν τον κυτταρικό μετασχηματισμό οδηγώντας σε καρκινογένεση 

(Hanahan and Weinberg, 2000). Τα ογκογονίδια είχαν αρχικά ταυτοποιηθεί ως γονίδια που φέρονται από 

ιούς που προκαλούν μετασχηματισμό των κυττάρων-στόχων τους (Martin, 2004). Ένας σημαντικός αριθμός 

ιϊκών ογκογονιδίων έχουν αντίστοιχα κυτταρικά που εμπλέκονται σε φυσιολογικές λειτουργίες των 

κυττάρων και ονομάζονται πρωτο-ογκογονίδια. Μετάλλαξη ή ανώμαλη ενεργοποίηση τους στο κύτταρο 

προκαλεί την αυξημένη ενεργότητα του ογκογονιδίου και σχετίζεται με το σχηματισμό όγκου (Croce, 

2008). 

Ο κυτταρικός μετασχηματισμός μπορεί να προκύψει αυθόρμητα ή από μεταλλάξεις, να προκληθεί 

από ορισμένους χημικούς παράγοντες αλλά μπορεί και να είναι αποτέλεσμα μόλυνσης του κυττάρου με 

ογκογόνους ιούς. Η μετασχηματιστική ιδιότητα ενός ιού βρίσκεται σε συγκεκριμένο ογκογονίδιο ή 

ογκογονίδια που υπάρχουν στο ιικό γονιδίωμα και παίρνουν το όνομά τους από την ικανότητα να 

μετατρέπουν τα κύτταρα από φυσιολογικά σε καρκινικά. Το ογκογονίδιο ξεκινά μια σειρά από γεγονότα 

που πραγματοποιούνται από πρωτεΐνες του κυττάρου και μεταβάλλουν τις ιδιότητες ανάπτυξης του (Lewin, 

2004). 

Όπως έχει αναφερθεί, πολλές από τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα πρωτο-ογκογονίδια 

ρυθμίζουν τον φυσιολογικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική απόπτωση, ή και τα δύο (Croce, 

2008). Τα προϊόντα των ογκογονιδίων διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με τη δράση τους 

σε μονοπάτια μεταγωγής σήματος: 

 Παράγοντες αναδιάταξης της χρωματίνης: Πρόκειται για παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό 

που «πακετάρεται» η χρωματίνη επιδρώντας έτσι στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης, αντιγραφής 

και επισκευής, καθώς και στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων. Η αναδιάταξη της χρωματίνης 

γίνεται από δύο είδη ενζύμων. Tο πρώτο, είναι τα ΑΤΡ-εξαρτώμενα ένζυμα που μετακινούν τις 

θέσεις των νουκλεοσωμάτων, των επαναλαμβανόμενων δηλαδή υπομονάδων των ιστονών στη 

χρωματίνη γύρω από τις οποίες τυλίγεται το DNA (π.χ  σύμπλοκο SWI/SNF) (Peterson and 

Workman, 2000). Το δεύτερο, είναι τα ένζυμα που τροποποιούν τα αμινο-τελικά άκρα των ιστονών 

(π.χ  μεθυλτρανσφεράση EZH2) (Jenuwein and Allis, 2001). Το μοτίβο της τροποποίησης των 

ιστονών αποτελεί ένα επιγενετικό κώδικα που καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

νουκλεοσωμάτων και πρωτεϊνών που σχετίζονται με την χρωματίνη. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις, με 

τη σειρά τους, προσδιορίζουν την δομή της χρωματίνης και την μεταγραφική της ικανότητα (Strahl 

and Allis, 2000). 

 Αυξητικοί παράγοντες: (π.χ. platelet derived growth factor, PDGF) Αυτά το ογκογονίδια παράγουν 

ουσίες που διεγείρουν την ανάπτυξη των κυττάρων (Croce, 2008). Η δράση τους είναι αποτέλεσμα 

μη φυσιολογικής έκφρασης που οδηγεί στη παραγωγή αυξητικών παραγόντων από καρκινικά 

κύτταρα οι οποίοι έχουν επίδραση και στα ίδια. Η αυτοκρινής διέγερση του καρκινικού κυττάρου 

οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και συμβάλλει στην ανάπτυξη  πολλών ειδών όγκων 

(Heldin  and Westermark, 1999). 

 Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων: (π.χ. erbB και erbB-2) Είναι οι υποδοχείς που ενεργοποιούνται 

ή απενεργοποιούνται από τους αυξητικούς παράγοντες (Croce, 2008). Όταν είναι ενεργοποιημένοι, 

διεγείρουν την κυτταρική ανάπτυξη. Ορισμένες μεταλλάξεις αυτών των γονιδίων προκαλούν την δια 

παντός διέγερσή τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα γονίδια απλώς ενισχύονται (Lynch et al., 2004; 

Sharma et al., 2007). Επίσης, μπορούν να μετατραπούν σε πρωτεΐνες ογκογονιδίων με αλλαγές στο 

αμινο-τελικό άκρο τους, όπου φυσιολογικά συνδέονται οι εξωκυτταρικοί αυξητικοί παράγοντες (π.χ. 

Εpidermal Growth Factor Receptor, EGFR) (Arteaga, 2002; Heldin, 1995). 



12 
 

 Σηματοδοτικά μόρια: (π.χ. πρωτείνες Stat, ABL) Αποτελούν την ενδιάμεση οδό μεταξύ του 

υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα και του κυτταρικού πυρήνα, όπου το σήμα γίνεται δεκτό. Όπως 

και οι υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων, έτσι και αυτοί, μπορούν να ενεργοποιηθούν και να 

απενεργοποιηθούν (Nosaka and Kitamura, 2000; Pawson and Warner, 2007). Μετατροπή του 

πρωτο-ογκογονιδίου στο ογκογονίδιο μπορεί να συμβεί είτε με μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα σημεία 

είτε με απαλοιφές που οδηγούν στην απώλεια του αμινο-τελικού άκρου της πρωτεΐνης που έχει 

ρυθμιστικό ρόλο (Courtney et al., 2010; De Luca et al., 2012; Samuels et al., 2004; Schubbert et al., 

2007). 

 Μεταγραφικοί παράγοντες: (π.χ. myc) Αυτά τα μόρια δρουν πάνω στο DNA και ελέγχουν την 

παραγωγή mRNA (Latchman, 1997). Πολλά ογκογονίδια κωδικοποιούν μεταγραφικές ρυθμιστικές 

πρωτεΐνες που φυσιολογικά διεγείρονται από τους αυξητικούς παράγοντες. Ανεξέλεγκτη έκφραση 

των πρωτεϊνών οδηγεί σε συστηματική δράση μεταγραφικών παραγόντων, η οποία  μπορεί να 

προκαλέσει μη φυσιολογικό πολλαπλασιασμό, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί σε κυτταρικό 

μετασχηματισμό. Άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες συχνά μετατρέπονται σε ογκογονίδια λόγω 

χρωμοσωμικών μετατοπίσεων, κυρίως σε περιπτώσεις λευχαιμιών και λυμφωμάτων (Croce, 1987; 

Hoang et al., 2011; Tomlins et al., 2005) 

 Ρυθμιστές απόπτωσης: (π.χ. bcl-2) Η αποτυχία της πραγματοποίησης του προγραμματισμένου 

θανάτου (απόπτωσης) των καρκινικών κυττάρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

του όγκου. Κάποια ογκογονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες που δρούν προάγοντας την επιβίωση του 

κυττάρου σε συνθήκες που υπο φυσιολογικές συνθήκες επάγουν τον κυτταρικό θάνατο. Αυτό οδηγεί 

στην υπερβολική ανάπτυξη των παθολογικών κυττάρων, που μπορεί να γίνουν νεοπλασματικά 

(Adams and Cory, 2007). 

 

1.2.3.2  Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Τα ογκοκατασταλτικά είναι γονίδια των οποίων τα προϊόντα απαιτούνται για τη φυσιολογική 

λειτουργία των κυττάρων και η απενεργοποίηση των οποίων προκαλεί την δημιουργία όγκων. Σε πολλά 

είδη καρκίνων τα γονίδια αυτά δεν υπάρχουν ή είναι απενεργοποιημένα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

αρνητική ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Τα δύο καλύτερα χαρακτηρισμένα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια είναι αυτά που κωδικοποιούν τις πρωτείνες RB (ρετινοβλάστωμα) και p53 (Park and Vogelstein, 

2003). 

Η πρωτεΐνη RB είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού που εμποδίζει 

τον κυτταρικό κύκλο στις φάσεις G1, G1/S, ή S. Παρόλο που το γονίδιο pRB είναι παροδικά αδρανές κατά 

τον κυτταρικό κύκλο των φυσιολογικών κυττάρων, ο μηχανισμός ελέγχου του διακόπτεται στα περισσότερα 

καρκινικά κύτταρα (Weinberg, 1995). Η RB αλληλεπιδρά προς αυτό το σκοπό με πυρηνικές πρωτεΐνες 

μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλοί μεταγραφικοί παράγοντες όπως ο E2F ( Goodrich, 2003; Goodrich, 

2006; Morris and Dyson, 2001) 

Ίσως το πιο σημαντικό ογκοκατασταλτικό γονίδιο είναι το p53. Το σηματοδοτικό μονοπάτι του p53 

ενεργοποιείται από μία σειρά σημάτων που παρουσιάζονται σε περίπτωση κυτταρικού στρες και επιτρέπουν 

στο p53 να συντονίσει μια σειρά από μεταγραφικές ενέργειες που τελικά οδηγούν στην καταστολή του 

όγκου (Vogelstain et al., 2000; Vousden and Prives, 2009). Η απώλεια της λειτουργίας του γονιδίου λόγω 

μεταλλάξεων, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων τύπων καρκίνου. Στην πλειοψηφία των 

μεταλλάξεων, το γονίδιο χάνει τις ιδιότητες του (Petitjean et al., 2007) ενώ συχνά αποκτά ογκογόνες 
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λειτουργίες ανεξάρτητες αυτών που είχε ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο (Oren and Rotter, 2010; Strano et al., 

2007) 

Τόσο η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων, όσο και η απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων έχουν σημαντικό  ρόλο στον μετασχηματισμό των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Αυτοί οι 

δυο διακριτοί τύποι γενετικών τροποποιήσεων δρούν συνήθως συνδυαστικά με αποτέλεσμα να ευνοείται σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός και η κυτταρική ανάπτυξη οδηγώντας στον 

σχηματισμό όγκου. 

 

1.3  Χρόνια μυελογενης λευχαιμία (CML) 

 

1.3.1 Γενικά 

Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία είναι μία κακοήθης διαταραχη των αιμοποιητικών κυττάρων. 

Χαρακτηρίζεται από μία διφασική ή τριφασική κλινική πορεία όπου μία καλοήθης χρόνια φάση 

ακολουθείται από μία ταχεία και βλαστική φάση. Η χρόνια φάση δεν έχει σαφή χαρακτηριστικά ενώ η 

βλαστική είναι η φάση όπου το 30% ή περισσότερο των κυττάρων στο περιφερειακό αίμα και στο μυελό 

των οστών είναι λευχαιμικά (Faderl et al., 1999). Οι μοριακοί μηχανισμοί που μεσολαβούν από τη χρόνια 

στη βλαστική φάση είναι ελάχιστα γνωστοί. Φαίνεται πως η αύξηση της έκφρασης του γονιδίου BCR/ABL 

κατά τη βλαστική κρίση επαρκεί για να επαχθούν δευτερεύουσες γενετικές τροποποιήσεις. Στο μυελοειδή 

μετασχηματισμό εμπλέκονται και τα γονίδια HOX που ανήκουν σε μία οικογένεια μεταγραφικών 

παραγόντων με σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια της μορφολογικής ανάπτυξης και της διαφοροποίησης 

του κυττάρου (Lawrence et al., 1996).  

 

 

1.3.2 Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο 

Σε κυτταρογενετικό και μοριακό επίπεδο, στους περισσότερους ασθενείς παρουσιάζονται  σε 

αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, γονίδια όπου έχει γίνει σύντηξη του 5’ άκρου του γονιδίου BCR στο 

χρωμόσωμα 22q με το 3’ τμήμα του ογκογονιδίου ABL στο χρωμόσωμα 9q. Από την αμοιβαία μετατόπιση 

μεταξύ των μακριών βραχιώνων των χρωμοσωμάτων 9 και 22 οδηγούμαστε σε ένα μικρότερο σε έκταση 

χρωμόσωμα 22, το οποίο ονομάζεται χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας (Ph). Μετά τη μετάφραση τα προϊόντα 

σύντηξης δίνουν χιμαιρικές πρωτεΐνες μεταβλητού μεγέθους και πιθανώς μεταβλητής λειτουργίας που 

έχουν δραστικότητα κινάσης της τυροσίνης. Το μέγεθος της πρωτεΐνης εξαρτάται απο το σημείο στο οποίο 

βρίσκεται το σημείο διακοπής (Goldman and Melo, 2003). 
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Εικόνα 1.4. Σύντηξη των χρωμοσωμάτων 9q και 22q για τη δημιουργία του χρωμοσώματος της Φιλαδέλφειας. 

Από την αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των μακριών βραχιώνων των χρωμοσωμάτων 9 και 22 οδηγούμαστε σε ένα 

μικρότερο σε έκταση χρωμόσωμα 22, το οποίο ονομάζεται χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας (Ph). Μετά τη μετάφραση 

τα προϊόντα σύντηξης δίνουν χιμαιρικές πρωτεΐνες μεταβλητού μεγέθους και πιθανώς μεταβλητής λειτουργίας που 

έχουν αυξημένη δραστικότητα τυροσινοκινάσης. Το μέγεθος της πρωτεΐνης εξαρτάται από το πού βρίσκεται το 

σημείο διακοπής. Στο ABL βρίσκεται συνήθως ανοδικά του εξονίου a2 ενώ κατά μήκους του BCR έχουν βρεθεί 

διαφορετικά σημεία. Έτσι γίνεται σύντηξη θραυσματων του BCR, διαφορετικών κάθε φορά, με την αλληλουχία του 

ABL ώστε να προκύψει το μεταβλητού μήκους mRNA που θα δώσει τις μεταβλητού μοριακού βάρους πρωτεΐνες  

(π.χ. p190, p210, and p230) (Faderl et al., 1999). 
 

Πιστεύεται γενικά ότι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία αναπτύσσεται όταν ένα ενιαίο, πολυδύναμο, 

αιμοποιητικό βλαστικό κύτταρο αποκτά ένα χρωμόσωμα Ph που έχει το γονίδιο σύντηξης BCR-ABL. Αυτό  

προσδίδει στους απογόνους του ένα πολλαπλασιαστικό πλεονέκτημα έναντι των φυσιολογικών 

αιμοποιητικών στοιχείων κάτι που οδηγεί στην σταδιακή εκτόπιση της υπολειμματικής φυσιολογικής 

αιματοποιήσης  από τον κλώνο που περιέχει το χρωμόσωμα Ph (Goldman and Melo, 2003). 

Ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζεται αρχικά το χρωμόσωμα Ph, καθώς και το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για την εμφάνιση της νόσου είναι μέχρι στιγμής άγνωστα. Μία υπόθεση είναι πώς η 

ακτινοβολία (ακτίνες χ, ακτινοβολία γ ή και ακτινοβολία που προέρχεται από χρήση πυρηνικών όπλων) 

μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο καθώς τα πρόσωπα που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα έχουν σημαντικά 

αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση λευχαιμίας (Preston et al., 1994). Επίσης έχει προταθεί ότι η κοντινή 

απόσταση των γονιδίων BCR και ABL στα αιμοποιητικά κύτταρα στη μεσόφαση μπορεί να ευνοήσει 

μετατοπίσεις μεταξύ των δύο γονιδίων (Neves et al.,1999).  

 

 

1.3.3 Σύντηξη γονιδίων NUP98/HOXA9 

Η εξέλιξη της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας σε Οξεία Λευχαιμία (βλαστική φάση της νόσου) 

έχει συσχετισθεί με δευτερεύουσες χρωμοσωμικές μετατοπίσεις συμπεριλαμβανομένης της t(7;11)που 

οδηγεί στην σύντηξη των γονιδίων NUP98/HOXA9.  Σε μοριακές αναλύσεις του σημείου διακοπής  t(7;11) 
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έχει εντοπιστεί το NUP98, το οποίο κωδικοποιεί ένα μέλος των νουκλεοπορινών, στο σημείο 11 p15 και το 

HOXA9, το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη homeodomain, η οποία εμπλέκεται στη μυελοειδή 

διαφοροποίηση, στο σημείο 7 p15 (Borrow et al., 1996; Nakamura et al., 1996). Η αναμενόμενη  NUP98 / 

HOXA9 πρωτεΐνη σύντηξης που προκύπτει θεωρείται ότι έχει σημαντικό ρόλο στην ογκογένεση της 

Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας. Μία προτεινόμενη οδός είναι μέσω της αναστολής της τελικής 

διαφοροποίησης ή και της έκτροπης μεταφοράς από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου, στα 

οποία εμπλέκεται η πρωτείνη HOXA9 (Borrow et al., 1996). Ως εκ τούτου, η πρωτεΐνη NUP98/HOXA9 

μπορεί να συμβάλλει στο βλαστικό μετασχηματισμό αναστέλλοντας το φυσιολογικό μονοπάτι της 

μυελοειδούς διαφοροποίησης (Υamamoto et al., 1999). 

Έχει δειχθεί ότι η πρωτεΐνη σύντηξης BCR/ABL δρα συνεργατικά με την NUP98/HOXA9, 

προκαλώντας φαινότυπο Οξείας Λευχαιμίας σε μοντέλο ποντικού (Dash et al., 2002). Σε αυτό το μοντέλο 

δύο μεταλλάξεις απαιτούνται για τον φαινότυπο της βλαστικής φάσης της ασθένειας. Η μία κατηγορία 

μεταλλάξεων, όπως για παράδειγμα η σύντηξη BCR/ABL, προσδίδει πλεονέκτημα στον πολλαπλασιασμό 

και την επιβίωση των κυττάρων αλλα δεν επηρεάζει την διαφοροποίηση. Η δεύτερη κατηγορία, όπως για 

παράδειγμα η σύντηξη NUP98/HOXA9, προσδίδει ένα μικρό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη των 

αιμοποιητικών κυττάρων αλλα κυρίως εμποδίζει την διαφοροποίηση στο αιμοποιητικό σύστημα (Dash et 

al., 2002). 

Μελέτες έχουν δείξει πως οχτώ στους εννιά εσθενείς με Οξεία Λευχαιμία εμφανίζουν την πρωτείνη 

σύντηξης NUP98/HOXA9 (Borrow et al, 1996; Huang et al, 1997; Kwong and Pang, 1999; Nakamura et al, 

1996). Επιπλέον η παρουσία της πρωτείνης έχει εντοπισθεί και σε ασθενή με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία 

θετικό στο χρωμόσωμα Ph (Υamamoto et al., 1999). 

 

 

 

Εικόνα 1.5 Έκφραση του γονιδίου HOXA9 σε ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία. (Α) Στην αριστερή 

εικόνα παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική εικόνα δειγματων RT-PCR φορτωμένα σε 2% πηκτώματος αγαρόζης 

μετά από χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο. Χρησιμοποιήθηκε ΤΑΕ buffer. Η ένδειξη Μ αποτελεί το δείκτη μοριακού 

μεγέθους (100-1000 bp). (Β) Στην δεξιά εικόνα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της ποσοτικοποίησης των παραπάνω 

αποτελεσμάτων. Λήφθηκαν φωτογραφίες των πηκτών και πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ζωνών με το πρόγραμμα 

Scion. Η ένταση των ζωνών εκφράστηκε σε μονάδες σχετικής απορρόφησης. Η σχετική ποσότητα των προϊόντων του 

HOXA9 σε σχέση με τις τιμές του ABL εκφράστηκε σε σχετικές μονάδες. Οι μαύρες γραμμές δείχνουν το μέσο όρο 

της έκφρασης του γονιδίου σε κάθε περίπτωση (Tedeschi et al., 2006). 

 

 

(Β)

ββ 

(Α) 
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1.3.4 Θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία 

Η μέση ηλικία των ασθενών κατά την παρουσίαση  της νόσου είναι 45 έως 55 ετών. Το 12% έως 

30% των ασθενών είναι 60 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό θέμα για 

θεραπευτικές στρατηγικές όπως η μεταμόσχεση βλαστικών κυττάρων και η θεραπεία με ιντερφερόνη 

(Goldman and Melo, 2003). Κοινά συμπτώματα κατά την παρουσίαση είναι η κόπωση, η απώλεια βάρους, η 

κοιλιακή πληρότητα, η αιμορραγία, η πορφύρα, η σπληνομεγαλία, η λευκοκυττάρωση, η αναιμία και η 

θρομβοκυττάρωση (Faderl et al., 1999) 

Σε ασθενείς που βρίσκονται στη βλαστική φάση χορηγείται αγωγή με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, 

τα οποία μπορούν να επάγουν την υποχώρηση της ασθένειας στην χρόνια της κατάσταση. Επίσης η 

χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρόνιας φάσης, χωρίς όμως συνήθως να 

επιτυγχάνεται εξάλειψη των λευχαιμικών κυττάρων. Συμβατική χημειοθεραπεία με υδροξυουρία ή 

βουσουλφάνη μπορεί να έχει κάποια ανταπόκριση, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη φυσική πορεία της 

νόσου, η οποία καταλήγει αναπόφευκτα σε μια ταχέως θανατηφόρα βλαστική φάση (Silver and Gale, 1986). 

 

Μία εναλλακτική θεραπεία είναι η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, 

όπου όμως λίγοι ασθενείς επιλέγονται τελικά καθώς υπάρχουν πολλοί ηλικιακοί περιορισμοί και πολύ μικρή 

διαθεσιμότητα σε δότες. Η θεραπεία όμως συνδέεται με ένα σημαντικό κίνδυνο επιπλοκών εως και θανάτου 

κυρίως λόγω ευκαιριακών λοιμόξεων και επιπλοκών που προκύπτουν από την αναγνώριση των κυττάρων 

του ξενιστή (δέκτη του μοσχεύματος), από τα μεταμοσχευμένα κύτταρα, ως ξένων και την εκκίνηση 

ανοσολογικής απόκρισης εναντίον τους (Graft Versus Host Disease, GVHD). Από την άλλη τα κριτήρια για 

την επιλογή των υποψήφιων για θεραπεία, είναι καθορισμένα οπότε η σωστή επιλογή δίνει σημαντικές 

πιθανότητες επιτυχίας. Τα κριτήρια αφορούν την ηλικία του ασθενή, τη φάση και τη διάρκεια της 

ασθένειας, τον βαθμό ιστοσυμβατότητας δότη-αποδέκτη καθώς και το φύλο του δωρητή (Passweg et al., 

2002). 

 

Η θεραπεία με ιντερφερόνη μόνη της ή σε συνδυασμό με κυταραβίνη καταστέλλει τον λευχαιμικό 

κλώνο και επιμηκύνει την επιβίωση. Η ιντερφερόνη μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα παρενεργειών, 

ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όμως επάγει την πλήρη κυτταρογενετική απόκριση και αυξάνει το 

προσδόκιμο ζωής του ασθενή στο 10-30% των περιπτώσεων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την 

υδρόξυουρία. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει πως η συνδυαστική θεραπεία με ιντερφερόνη άλφα και 

κυταραβίνη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από την μεμονωμένη χορήγηση ιντερφερόνης (Chronic 

Myeloid Leukemia Trialists’ Collaborative Group, 1996). 

 

Τέλος νέες θεραπείες και φαρμακευτική αγωγή αναπτύσσονται ταχύτατα. Πολλά υποσχόμενες είναι 

οι τεχνικές και τα μόρια που στοχεύουν διάφορους παράγοντες σχετικούς με την ανάπτυξη, τον 

πολλαπλασιασμό αλλα και την διαφοροποίηση του κυττάρου (Goldman and Melo, 2003; Ο’Hare et al, 

2012).  
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1.4 Το γονίδιο ΗΟΧΑ9 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα γονίδια Hox εμπλέκονται τόσο σε φυσιολογικές λειτουργίες 

του κυττάρου όσο και στη λευχαιμιογένεση (Lawrence et al., 1996). Ειδικότερα το HOXA9, αποτελεί 

βασικό ρυθμιστή στην αιμοποίηση επάγωντας τον πολλαπλασιασμό των βλαστικών κυττάρων και 

εμποδίζοντας την μυελοειδή διαφοροποίηση. Μπορεί επίσης να συνδέεται με την ανάπτυξη όγκων στο 

αιμοποιητικό, αφού η υπερέκφραση του μπορεί να οδηγήσει σε μετασχηματισμό πρωτογενών κυττάρων 

μυελού των οστών (Golub et al., 1999 ; Thorsteinsdottir et al., 2002). 

  

1.4.1 Τα γονίδια Hox 

Η οικογένεια των γονιδίων Hox αποτελείται από ένα σύνολο μεταγραφικών παραγόντων (Garcia-

Fernandez, 2005) που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη Drosophila ως ρυθμιστές της ανάπτυξης του 

κορμού και της ουράς κατά την εμβρυογένεση (Shah and Sukumar, 2010). Στον άνθρωπο αποτελείται από 

39 γονίδια που μοιράζονται τα 4 συμπλέγματα A, B, C και D (Abramovich et al., 2005; Amores et al., 1998; 

Shah and Sukumar, 2010). Τα γονίδια Hox παίζουν σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια μορφολογικής 

ανάπτυξης αλλά και στη διαφοροποίηση του κυττάρου (Lawrence et al., 1996). Η κάθε ομάδα έχει 

συγκεκριμένα μοτίβα έκφρασης. Τα γονίδια HOXA εκφράζονται σε μυελοειδή κύτταρα, τα HOXΒ σε 

ερυθροειδή κύτταρα, τα HOXC σε λυμφοειδή κύτταρα ενώ τα  HOXD δεν εκφράζονται κατά την 

αιμοποίηση (Giampaolo et al., 1994; Kawagoe et al., 1999; Pineault et al., 2002). 

H υπερέκφραση αυτων των γονιδίων οδηγεί σε επέκταση του πληθυσμού βλαστικών και προγονικών 

κυττάρων ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την διαφοροποίηση (Αlharbi et al., 2013). Αντίθετα, η μείωση της 

έκφρασης τους, δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά υποδεικνύει την πολυπλοκότητα των 

μηχανισμών αλληλεπίδρασης των γονιδίων. Τη μόνη ίσως εξαίρεση αποτελεί το γονίδιο HOXA9, η έλλειψη 

του οποίου οδηγεί σε ανεπάρκεια μυελοειδών και λεμφοειδών κυττάρων σε μύες, καθως και ελαττωματικό 

μηχανισμό αποκατάστασης του πληθυσμού (Μagnusson et al., 2007). 

 

1.4.2 Ο ρόλος του HOXA9 στην αιμοποίηση 

Ορισμένα γονίδια Hox όπως το HOXB4 και το HOXA9, είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των 

κυττάρων στην προγονική ή τη βλαστική φάση και την προώθηση του πολλαπλασιασμού τους (Alharbi et 

al., 2013). To HOXA9 είναι το γονίδιο της οικογένειας των HOX που εκφράζεται περισσότερο στα 

αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα (Lawrence et al., 2005; Thorsteinsdottir et al., 2002). 

Το HOXA9 εκφράζεται συνήθως σε πρώιμα αιμοποιητικά κύτταρα και ρυθμίζεται αρνητικά κατά 

την διαφοροποίηση υποδεικνύοντας έτσι το σημαντικό ρόλο του στην πρώιμη λειτουργία των βλαστικών 

κυττάρων του αιμοποιητικού (Pineault et al., 2002; Sauvageau et al., 1994). Πράγματι, μύες που δεν 

εξέφραζαν το γονίδιο (Hoxa9-/-), παρουσιάσαν σημαντικές ελλείψεις στα μυελοειδή και λεμφοειδή 

κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα εμφάνισαν ελαττώματα στη διαδικασία αποκατάστασης του πληθυσμού τους 

(Μagnusson et al., 2007). Επιπλέον η έλλειψη του γονιδίου οδηγεί σε μείωση του μεγέθους και του αριθμού 

των κυττάρων στη σπλήνα των μυών. Αναλύσεις της ικανότητας ανανέωσης του πληθυσμού έδειξαν πως  

Hoxa9-/- ζώα εμφάνισαν μία δραματική μείωση στην ικανότητα των αιμοποιητικών βλαστικών τους 

κυττάρων να επαναφέρουν τον κυτταρικό πληθυσμό σε λήπτες ακτινοβολίας κατά την μεταμόσχευση 
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μυελού των οστών (Lawrence et al., 2005). Μία πιθανή εξήγηση για την σοβαρότητα του Hoxa9-/- 

φαινότυπου σε σχέση με αυτόν κατά την έλλειψη άλλων Hox γονιδίων, αποτελεί το γεγονός ότι το Hoxa9 

εκφράζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα στα βλαστικά κύτταρα του αιμοποιητικού 

συστήματος και συνεπώς θα μπορούσε δυνητικά να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την φυσιολογική 

αυτοανανέωση τους. Αυτό ενισχύεται και από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η υπερέκφραση του γονιδίου 

μπορεί να ενισχύσει την αναγέννηση βλαστικών αιμοποιητικών κυττάρων in vivo έστω και με πρόσθετες 

επιπτώσεις στη διαφοροποίηση που τελικά οδηγούν σε λευχαιμία (Thorsteinsdottir et al., 2002). 

 

1.4.3 Η ρύθμιση του HOXA9 

Η ρύθμιση των γονιδίων Hox γίνεται από παράγοντες που είτε ενεργοποιούν είτε καταστέλλουν την 

μεταγραφή. Οι μεταγραφικοί ενεργοποιητές περιλαμβάνουν τον MLL (Mixed-Lineage Leuchemia) (Ernst et 

al., 2004; Jude et al., 2007) και τους CDX1 CDX2 και CDX4 που ανοίκουν σε μία οικογένεια 

μεταγραφικών παραγόντων ουραίου τύπου (Codal-Type HOX transcription factors) (Davidson and Zon, 

2006; Koo et al., 2010; Wang et al., 2008). H οργάνωση των γονιδίων Hox σε ομάδες, τα κάνει ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε μεταβολές στη χρωμοσωμική οργάνωση. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται γονίδια που 

καταστέλλουν την μεταγραφή των Hox, και κυρίως γονίδια των κατασταλτικών συμπλόκων Polycomb 

(Beuchle et al., 2001). 

Για το Hoxa9 συγκεκριμένα, διαφορετικοί παράγοντες έχουν βρεθεί να εμπλέκονται στην ρύθμιση 

του. Πιο συγκεκριμένα δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες, ο Menin  και ο CDX4 δρούν συνεργατικά για την 

ρύθμιση του γονιδίου. Ο Menin προάγει την τριμεθυλίωση της λυσίνης 4 της ιστόνης 3, που αποτελεί σήμα 

για την ενεργοποίηση της έκφρασης του Hoxa9 (Chen et al., 2006). Γενικότερα έχει δειχθεί πως ο 

παράγοντας αυτός αποτελεί καίριο ρυθμιστή για τις τροποποιήσεις στην ιστόνη 3 στο γενετικό τόπο του 

Hoxa9, που οδηγούν σε ενεργοποίηση του γονιδίου (Yan et al., 2006). O παράγοντας CDX4, προσδένεται 

σε ειδικές θέσεις (CDX4 Binding Sites, CBSs) στο 5’ άκρο του Hoxa9 προωθώντας την μεταγραφή του 

γονιδίου (Yan et al., 2006). Η ίδια μελέτη προτείνει ένα μοντέλο κατά το οποίο ο CDX4 προσδένεται στο 

γενετικό τόπο του Hoxa9 και ενεργοποιεί με άμεσο τρόπο ρυθμιστικά στοιχεία του γονιδίου, ενώ ο Μenin 

ενισχύει την ενεργοποίηση αυτή. 

Μία ακόμα πρωτείνη, η MOZ (Monocytic Leukemia Zinc Finger Protein) έχει δειχθεί να εμπλέκεται 

στη ρύθμιση των γονιδίων Hox και πιο συγκεκριμένα του Hoxa9 (Crump et al., 2006; Voss et al., 2009). H 

MOZ προσδένεται στον υποκινητή του Hoxa9 (Paggetti et al., 2010) ενώ το PHD12 (Plant Homeodomain), 

μία υπομονάδα της ανθρώπινης MOZ,διευκολύνει την τοποθέτηση της πρωτεΐνης στον γενετικό τόπο του 

υποκινητή προάγοντας με αυτό τον τρόπο την ακετυλίωση της ιστόνης 3 στην περιοχή και την θετική 

ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου (Qiu et al., 2012). 

Ένας από τους σημαντικότερους ίσως ρυθμιστές της έκφρασης του Hoxa9 είναι το κατασταλτικό 

σύμπλοκο Polycomb 2 (PRC2) (Nagel et al., 2010). H μείωση της υπομονάδας EED του PRC2 σε εμβρυϊκά 

βλαστικά κύτταρα οδηγεί στην απώλεια της κατασταλτικής δράσης του συμπλόκου και στην άυξηση της 

έκφρασης των γονιδίων HOXA (Boyer et al., 2006). Σε κύτταρα θηλαστικών, η απαλοιφή των υπομονάδων 

EZH2 ή PHF1του PRC2 έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση των HOXA (Sarma et al., 2008). 

Τέλος έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ολόκληρου του συμπλόκου για την κατασταλτική του 

δράση ενώ μεμονωμένα τα συστατικά του οδηγούν σε έκτοπη έκφραση των HOXA γονιδίων (Simon et al., 

1992). Η κατασταλτική ρύθμιση του HOXA9 από το PRC2 έχει αποδειχθεί με πειράματα σε Τ-

λεμφοκύτταρα που εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό το γονίδιο ενώ δεν εκφράζουν την υπομονάδα EZH2 
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(Nagel et al.,2010). Eπιπλέον στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε η αύξηση της έκφρασης του HOXA9 μετά 

από τη χορήγηση σε λεμφοκύτταρα, του DZNep, ενός αναστολέα του PRC2. 

 

1.4.4 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης μέσω των συμπλόκων Polycomb και Trithorax 

Η επιγενετική ρύθμιση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλα και για την διατήρηση της 

ομοιόστασης του ιστού μέσω της αυτοανανέωσης και της διαφοροποίησης των σωματικών βλαστικών 

κυττάρων. Δύο καθοριστικοί παράγοντες στη ρύθμιση της πορείας του κυττάρου είναι τα σύμπλοκα 

Polycomb και Trithorax. Τα γονίδια των συμπλόκων Polycomb (Polycomb Group, PcG) και Trithorax 

(Trithorax Group, trxG) βρέθηκαν για πρώτη φορά στη Drosophila melanogaster ως καταστολείς και 

ενεργοποιητές των γονιδίων Ηox (Gindhart and Kaufman, 1995). Στα θηλαστικά υπάρχουν δύο 

κατασταλτικά σύμπλοκα Polycomb: το PRC1 (Polycomb Repressive Complex 1) και το PRC2 (Polycomb 

Repressive Complex 1) (Sparmann and van Lohuizen, 2006; Sauvageau and Sauvageau, 2010). Το PRC1 

αποτελείται από 4 υπομονάδες, τη BMI1 (ή MEL18), τη CBX, τη PHC και την RING1A (ή RING1B). Το 

PRC2 αποτελείται από 3 υπομονάδες: τη SUZ12, ένα από τα ισόμορφα της EED και την 

μεθυλοτρανσφεράση EZH2 (ή EZH1) που καταλύει την μεθυλίωση της λυσίνης 27 της ιστόνης 3 

(Η3Κ27me3) (Cao et al., 2002). Μετά τη στρατολόγηση του PRC2 στη χρωματίνη, η EZH2 επάγει την 

παραπάνω μεθυλίωση η οποία δρα  σαν σήμα για την πρόσληψη του PRC1 μέσω της συμπλοκοποίησης του 

CBX με το Η3Κ27me3. Από την άλλη, το σύμπλοκο Trithorax αποτελείται από ετερογενείς πρωτείνες. Στη 

μία τάξη πρωτεινών συμπεριλαμβάνονται οι παράγοντες τύπου SET όπως οι Τrx και Ash1 στη Drosophila 

και η MLL στα σπονδυλωτά ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει συστατικά από σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης της 

χρωματίνης όπως τα σύμπλοκα SWI/SNF και NURF. Τα ομόλογα σύμπλοκα που περιέχουν τα Τrx και 

Ash1 στα σπονδυλωτά στρατολογούνται στα γονίδια Hox ( Hughes et al., 2004; Wysocka et al., 2003). Το 

κατασταλτικό σήμα Η3Κ27me3 που ελέγχεται από τα PRC (Cao and Zhang, 2004) αντισταθμίζεται από το 

σήμα ενεργοποίησης Η3Κ4me3 το οποίο ελέγχει το Trithorax (Byrd and Shearn, 2003; Dou et al., 2005; 

Wysocka et al., 2005) επιτυγχάνοντας την ορθή έκφραση των γονιδίων ανάλογα με τις υπάρχουσες 

συνθήκες. Γενικά το Trithorax αντισταθμίζει την κατασταλτική δράση του Polycomb μέσω τροποποιήσεων 

των ιστονών που περιλαμβάνουν την τριμεθυλίωση της λυσίνης 4 της ιστόνης 3 (H3K4me3), την 

διμεθυλίωση της λυσίνης 36 της ιστόνης 3 (H3K36me2) και την ακετυλίωση της λυσίνης 27 της ιστόνης 3 

(H3K27ac) (Schuettengruber et al., 2011) 

Την στρατολόγηση των PcG και trxG στη χρωματίνη αναλαμβάνουν ρυθμιστικά στοιχεία που 

ονομάζονται στοιχεία απόκρισης PcG (PcG Response Elements, PREs) και trxG (trxG Response Elements, 

TREs) αντίστοιχα (Schwartz and Pirrotta, 2007). Η μελέτη του γονιδίου Ubx της Drosophila σε ιστό που 

είναι ενεργό ή ανενεργό, μας έδωσε μία εικόνα για τον επιγενετικό ρόλο της τριμεθυλίωσης της Η3Κ4 από 

το trxG και της Η3Κ27 από το PRC2 αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε πως η πρόσδεση των trxG και PcG στα 

PREs πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν το γονίδιο είναι ενεργό. Στην ανενεργή μορφή του, η Η3Κ27 

είναι μεθυλιωμένη σε όλο το γονίδιο ενώ στην ενεργή η Η3Κ27 είναι μεθυλιωμένη μόνο ανοδικά του 

γονιδίου και όχι στον υποκινητή ή την κωδική περιοχή (Papp and Muller, 2006). Η απουσία της 

τριμεθυλίωσης σε αυτό το σημείο σχετίζεται με την πρόσδεση του Ash1 αμέσως καθοδικά του υποκινητή η 

οποία επάγει την τριμεθυλίωση της Η3Κ4. Απουσία μεθυλιωμένης Η3Κ4 γύρω από το PRE, το trxG 

προσδένεται ιδιοσυστατικά σε αυτό (Papp and Muller, 2006).  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το 

MLL1, το ομόλογο του Trx στα θηλαστικά, είναι υπεύθυνο για την Η3Κ4me3 στο γενετικό τόπο του 

HOXA9 (Dou et al., 2005). To σύμπλοκο PRC1 δρα συμπληρωματικά του PRC2 για την σίγαση των 

γονιδίων αναγνωρίζοντας ειδικά τη Η3Κ27me3. Τα σύμπλοκα τύπου PRC1 πραγματοποιούν 
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μονοουβικιτινυλίωση της H2AK119, καταλυόμενη από την υπομονάδα RING1B (Blackledge et al., 2014; 

Wang et al., 2004). 

 

 

Εικόνα 1.6: Oι ανταγωνιστικές λειτουργίες των συμπλόκων Polycomb (PRC1, PRC2) και Τrithorax στα 

γονίδια Hox. Τα σύμπλοκα PRC1 και PRC2 έχουν κατασταλτική δράση. Το πρώτο μπορεί να ουβικιτινυλιώσει την 

λυσίνη 119 της ιστόνης 2Α (H2AK119ub) μέσω της υπομονάδας του RING1B ενώ το δεύτερο έχει δράση 

μεθυλοτρανσφεράσης αφού η υπομονάδα EZH2 πραγματοποιεί τη μεθυλίωση της λυσίνης 27 της ιστόνης 3 

(H3K27me3). Αντίθετα το Trithorax ενεργοποιεί το εκάστοτε γονίδιο μέσω της τριμεθυλίωσης της λυσίνης 4 της 

ιστόνης 3 (H3K4me3), της διμεθυλίωσης της λυσίνης 36 της ιστόνης 3 (H3K36me2) ή της ακετυλίωσης της λυσίνης 

27 της ιστόνης 3 (H3K27ac) (Schuettengruber et al., 2011). 

 

1.5 H πρωτείνη Geminin 

 

1.5.1 Γενικά 

Το 1998 οι McGarry και Kirschner ανακάλυψαν μία μικρή πρωτεΐνη, 25 kDa, η οποία  αναστέλλει 

την αντιγραφή του DNA και αποικοδομείται κατά τη διάρκεια της μιτωτικής φάσης του κυτταρικού κύκλου 

(McGarry and Kirschner , 1998). Η πρωτεΐνη αυτή, που ονομάστηκε Geminin, έχει σημαντικό ρόλο τόσο 

στη ρύθμιση όσο και στη διαδικασία διαφοροποίησης του κυτταρικού κύκλου. Η διττή αυτή λειτουργία 

περιλαμβάνει από τη μία την αναστολή της εκκίνησης της αντιγραφής στις φάσεις που εκφράζεται η 

Geminin μέσω της αλληλεπίδρασης της με την πρωτεΐνη Cdt1 και από την άλλη την εμπλοκή στη 

νευρωνική διαφοροποίηση των κυττάρων (Lygerou and Nurse, 2000; Nishitani and Lygerou, 2002; Seo, 

Herr et al. 2005). 

Αρχικά η πρωτεΐνη ταυτοποιήθηκε στον Xenopus laevis, όμως αργότερα περιγράφηκαν ομόλογα 

γονίδια στον άνθρωπο (Homo sapiens), στον μυ (Mus musculus), στο ψάρι Medaka (Oryzias latipes), στη 

Drosophila melanogaster, στο Caenorhabdtitis elegans και πιο πρόσφατα στο φυτό Arabidopsis (Del Bene 
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et al., 2004; Kroll et al., 1998; McGarry and Kirschner, 1998; Quinn et al., 2001; Wildwater et al., 2007; 

Yanagi et al., 2005). 

 

1.5.2 Η δομική οργάνωση της Geminin 

Η Geminin απαρτίζεται από 209 αμινοξέα στον άνθρωπο. Τα δομικά χαρακτηριστικά της Geminin 

καθώς επίσης και οι περιοχές αλληλεπίδρασής της με άλλες πρωτεΐνες φαίνονται στην Εικόνα 1.6. 

 

Στο αμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης βρίσκεται το πλαίσιο καταστροφής (destruction box) που είναι 

απαραίτητο για την ουβικουιτινυλίωση και την αποικοδόμηση της κατά την μίτωση (McGarry and 

Kirschner, 1998). Εκεί βρίσκεται επίσης μία περιοχή που θεωρείται ότι μπορεί κατά τα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξης να καθοδηγήσει εξωδερμικά κύτταρα προς διαφοροποίηση σε νευρικά (Κroll et al., 1998). Tο 

κεντρικό τμήμα του μορίου καλύπτεται κυρίως από την περιοχή αλληλεπίδρασης  με τον παράγοντα Cdt1. 

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το χαρακτηριστικό μοτίβο σπειροειδούς σπειράματος (coiled-coil) της 

πρωτείνης που αποτελείται από πέντε επαναλήψεις επτά αμινοξέων και διαμεσολαβεί το διμερισμό και τις 

περισσότερες αλληλεπιδράσεις του μορίου όπως για παράδειγμα αυτή με τον Cdt1 ή τους παράγοντες Hox 

(Lee et al., 2004 ; Luo et al., 2004). Στο κεντρικό κομμάτι της πρωτείνης βρίσκεται και το σήμα για τον 

πυρηνικό εντοπισμό της πρωτείνης (Νuclear Localization Signal, NLS) που είναι υπεύθυνο για την 

καθοδήγησή  της στον πυρήνα (Boos et al., 2006). Τέλος, στο καρβοξυλικό άκρο βρίσκεται η περιοχή 

αλληλεπίδρασης της πρωτείνης με την καταλυτική υπομονάδα του συμπλόκου αναδιαμόρφωσης της 

χρωματίνης SWI/SNF, Brg1 (Brahma-related gene 1) (Seo et al., 2005). 

 

 

 
 
 

Εικόνα 1.7 Η δομή της πρωτείνης Geminin στον άνθρωπο. Στο αμινοτελικό άκρο της πρωτείνης βρίσκεται το 

πλαίσιο καταστροφής της πρωτεΐνης (destruction box) καθώς και η ακολουθία που είναι υπεύθυνη για τις 

νευροποιητικές δράσεις του μορίου (neuralization domain). Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το σήμα για τον πυρηνικό 

εντοπισμό της πρωτείνης (NLS). Στο κεντρικό τμήμα της πρωτεΐνης υπάρχει το μοτίβο σπειροειδούς-σπειράματος το 

οποίο περιέχει και τις περιοχές αλληλεπίδρασης με τους παράγοντες Cdt1 (Cdt1 binding site) και Hox (Hox 

interaction domain). Στο καρβοξυλικό άκρο βρίσκεται η περιοχή αλληλεπίδρασης με τον παράγοντα Brg1 (Brg1 

interaction domain) αλλά και με τα Hox. 

 

 

 

1.5.3 Ο ρόλος της Geminin στη ρύθμιση 

Η έναρξη της αντιγραφής θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο 

ακριβής και χωρίς λάθη διπλασιασμός του DNA. Επιπλέον το γενετικό υλικό των κυττάρων θα πρέπει να 
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αντιγραφεί μόνο μια φορά κατά την διάρκεια κάθε κυτταρικού κύκλου. Για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω 

κριτήρια, στους κατώτερους και ανώτερους ευκαρυώτες η έναρξη της αντιγραφής δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί  χωρίς την  συγκρότηση του προ-αντιγραφικού συμπλόκου (pre-replicative complex, pre-

RC) (Seo and Kroll, 2006). 

Η Geminin εμποδίζει την επανέναρξη του διπλασιασμού στον ίδιο κυτταρικό κύκλο έτσι ώστε να 

διατηρηθεί η χρωμοσωμική ακεραιότητα και ευπλοϊδία (Quinn et al., 2001). Για να εξασφαλιστεί ο ακριβής 

διπλασιασμός του γονιδιώματος σε κάθε κύκλο, κάθε αρχή αντιγραφής του DNA πρέπει να «πάρει άδεια» 

πριν την έναρξη της φάσης  S.  H διαδικασία της αδειοδότησης περιλαμβάνει τη διαδοχική συναρ-μολόγηση  

του προ-αντιγραφικού συμπλόκου (pre-RC) που περιέχει ένα σύμπλοκο πρωτεινών που αναγνωρίζει τις 

θέσεις έναρξης της αντιγραφής (ORC), τις πρωτείνες Cdc6 και Cdt1 και τις πρωτείνες του συμπλόκου 

MCM (minichromosome maintenance complex) (Tada et al., 2001; Wohlschegel et al., 2000). Κατά την 

διάρκεια της φάσης S αυξάνονται τα επίπεδα της Geminin η οποία προσδένεται ισχυρά στην Cdt1 στις 

φάσεις , G2 και M για να εμποδίσει την επανέναρξη της αντιγραφής του DNA (McGarry and Kirschner , 

1998; Wohlschegel et al., 2000) Έπειτα η αποικοδόμηση της Geminin από το σύμπλοκο APC (Αnaphase 

Promoting Complex) επιτρέπει την εκκίνηση ενός νέου γύρου αντιγραφής του DNA στην επόμενη φάση S 

(Tada et al., 2001). 

 

 
 

Εικόνα 1.8 Ο ρόλος της Geminin στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Οι παράγοντες ORC στρατολογούν κατά 

τη φάση G1 τις πρωτείνες Cdc6 και Cdt1, οι οποίες με τη σειρά τους προσελκύουν το σύμπλοκο MCM για το 

σταδιακό σχηματισμό του προ-αντιγραφικού συμπλόκου (pre-replication complex, pre-RC). Το τελευταίο διασπάται 

με την έναρξη της φάσης της αντιγραφής για να ξανασχηματιστεί στην επόμενη φάση G1. Η πρωτείνη Geminin 

προσδένεται ισχυρά στoν Cdt1 για να εμποδίσει την επανέναρξη της αντιγραφής δεύτερη φορά στον ίδιο κυτταρικό 

κύκλο (Pitulescu et al., 2005). 

 

 

1.5.4 Ο ρόλος της Geminin στη διαφοροποίηση 

 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η Geminin παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της κυτταρικής 

μοίρας, κατά την διαφοροποίηση των κυττάρων. Ο ρυθμιστικός αυτός ρόλος της geminin επιτυγχάνεται 
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μέσω της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης με μεταγραφικούς παράγοντες και σύμπλοκα αναδιάταξης της 

χρωματίνης. 

 

1.5.4.1  Η Geminin αλληλεπιδρά με το Brg1 

Κάποιες από τις λειτουργίες της Geminin στη ρύθμιση της μεταγραφής πραγματοποιούνται μεσω 

αλληλεπιδράσεων με το Brg1, την καταλυτική υπομονάδα του συμπλόκου αναδιαμόρφωσης χρωματίνης 

SWI/SNF. Το σύμπλοκο αυτό θεωρείται σημαντικός μεταγραφικός ρυθμιστής πολλών κυτταρικών 

διεργασιών συμπεριλαμβανομένων του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης (Muchardt C, 

Yaniv M.,2001). Η πρωτεΐνη Brg1 απαιτείται για την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο και τη νευρωνική 

διαφοροποίηση των νευρικών προγονικών κυττάρων. Απουσία του Brg1 ξεκινά φυσιολογικά ο σχηματισμός 

της νευρικής πλάκας, όμως εμποδίζεται η έξοδος των νευρικών προγονικών κυττάρων από τον κυτταρικό 

κύκλο και παραμένουν σε αυτόν ως πολλαπλασιαζόμενα προγονικά κύτταρα. Κατά συνέπεια ο πλυθησμός 

τους αυξάνεται προσωρινά και δεν παράγονται νευρώνες από διαφοροποίηση (Spella et al., 2011). Σε 

μεταγενέστερα επίπεδα τουλάχιστον μερικά αυτά τα νευρικά προγονικά κύτταρα υφίστανται απόπτωση. Η 

Geminin αλληλεπιδρά με τη Brg1 και ανταγωνίζεται τη δραστηριότητα της κατά τη διάρκεια της 

νευρωνικής διαφοροποίησης (Seo et al., 2005). Εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα πολλαπλασιαζόμενα 

νευρωνικά προγονικά κύτταρα ενώ η έκφραση της μειώνεται πριν τη διαφοροποίηση. Μείωση της δράσης 

της Geminin οδηγεί σε πρόωρη νευρογένεση ενώ η υπερέκφραση της πρωτεΐνης εμποδίζει την σύνδεση της 

Brg1 με προνευρικά γονίδια τύπου bHLH (basic Helix-Loop-Helix). Τα γονίδια bHLH εκφράζονται σε 

προγονικά κύτταρα προκαθορισμένα να γίνουν νευρωνικά, προωθώντας την νευρωνική διαφοροποίηση 

αλλά απαιτούν την αναδιαμόρφωση της χρωματίνης από το σύμπλοκο SWI/SNF έτσι ώστε να επαχθεί η 

έκφραση του γονιδίου-στόχου (Seo et al., 2005; Seo and Kroll, 2006). Κατά τη διαφοροποίηση η Geminin 

μειώνεται στους νευρώνες και η νευρωνική διαφοροποίηση που προάγεται από την σύνδεση των bHLH-

Brg1 και την ενεργοποίηση των γονιδίων στόχων του  bHLH, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί. Ως εκ 

τούτου η Brg1 και το σύμπλοκο SWI/SNF πραγματοποιούν την απαραίτητη για την νευρογένεση 

αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, ενώ η Geminin ρυθμίζει το πότε θα πραγματοποιηθεί η νευρωνική 

διαφοροποίηση για τα πρόδρομα κύτταρα ( Seo and Kroll, 2006). 

 

1.5.4.2  Η Geminin αλληλεπιδρά με τον Six3 

Επιπλέον η Geminin αλληλεπιδρά ανταγωνιστικά με τον ομοιοτικό μεταγραφικό παράγοντα Six3 και 

η αλληλεπίδραση αυτή είναι σημαντική για την φυσιολογική ανάπτυξη του ματιού στον οργανισμό Μedaka. 

O παράγοντας six3 ανταγωνίζεται τον Cdt1 για την πρόσδεση στην Geminin και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

προωθεί τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό κυττάρων χωρίς μεταγραφή. Η υπερέκφραση της Geminin ή η 

απαλοιφή της Six3 οδήγησε σε βλάβες στην ανάπτυξη του ματιού. Αντίθετα, η απαλοιφή της Geminin σε 

συνδυασμό με την αύξηση της έκφρασης της Six3 είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των 

βλαστικών κυττάρων του οπτικού δισκίου και τη δημιουργία έκτοπων δομών (Del Bene et al., 2004). 

 

 

1.5.4.3  Η Geminin αλληλεπιδρά με τα γονίδια Hox 

Επιπλέον,  η  Geminin  αλληλεπιδρά με μέλη του συμπλόκου Polycomb το οποίο έχει γενικά 

κατασταλτική δράση για τα γονίδια Hox αλλά και με τις πρωτεΐνες Hox. Πειράματα στο νευρικό σωλήνα 

νεοσσών αποδεικνύουν ότι η  Geminin ρυθμίζει το πρόσθιο όριο της μεταγραφής του Hoxb9, κάτι που 

υποδεικνύει μια παρόμοια δραστηριότητα με το σύμπλοκο Polycomb. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
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πρωτεϊνών  Geminin και Hox εμποδίζει τα τελευταία να προσδεθούν στο DNA, αναστέλλει την 

μεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων αναφοράς και ενδογενών κάτοθι γονιδίων-στόχων που εξαρτώνται από 

τα Hox και εκτοπίζουν τον παράγοντα Cdt1 από το σύμπλοκο του με την Geminin. Με την ανταγωνιστική 

αυτή ρύθμιση, η Geminin δρα ως συντονιστής του ελέγχου της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού. (Luo 

et al., 2004) 

Έχει παρατηρηθεί ότι η έκφραση ορισμένων γονιδίων της οικογένειας homeobox αυξάνεται απουσία 

της Geminin. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ο Hoxa9, ένας μεταγραφικός παράγοντας με σημαντικό ρόλο στα 

πρώτα στάδια της αιμοποιητικής διαφοροποίησης. Το γονίδιο ελέγχεται από το κατασταλτικό σύμπλοκο 

Polycomb 2 (PRC2) στα κύτταρα του αιμοποιητικού (Nagel et al., 2010). Η Geminin επιδρά σε επιγενετικές 

τροποποιήσεις και κατ’ επέκταση στη γονιδιακή μεταγραφή μέσω της αλληλεπίδρασης της με το PRC2 

(Lawrence et al., 2005; Thorsteinsdottir et al., 2002). Έχει δειχθεί ότι η σίγαση της πρωτεΐνης σε κύτταρα 

Κ562, αυξάνει την μεταγραφή του HΟΧΑ9 ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μείωση της πρόσδεσης της 

υπομονάδας του PRC2, SUZ12, στην περιοχή του Hoxa9. Η μείωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την άυξηση 

των επιγενετικών σημάτων για την ενεργοποίηση της μεταγραφής και την ταυτόχρονη μείωση ορισμένων 

κατασταλτικών σημάτων (Karamitros et al., 2015). 

 

1.5.5 H έκφραση της Geminin σε καρκίνους 

 

Όπως έχουμε αναφερει η Geminin ως αναστολέας της αντιγραφής του DNA είναι υπεύθυνη για την 

γονιδιωματική σταθερότητα και πιο συγκεκριμένα για τη διασφάλιση της πραγματοποίσης του 

διπλασιασμού του DNA μία μόνο φορά σε κάθε κύκλο. Η σίγαση πειραματικά της πρωτεΐνης σε ανθρώπινα 

καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου διαμολύσμένα με siRNA ολιγονουκλεοτίδια, οδήγησε  στον 

επαναπολλαπλασιασμό του DNA στον ίδιο κύκλο, καθώς και στη δημιουργία πολύ μεγάλων πυρήνων στα 

κύτταρα ανεξάρτητα από την παρουσία η όχι του παράγοντα p53. (Zhu W. et al., 2004) 

 

 

1.6 Ο χημικός αναστολέας DZNep 

 

1.6.1 Γενικά 

Η 3-deazaneplanοcin A (3-από(δε)αζα-νεπλανοσινη Α) (DZNep) είναι μία δεαζαπουρίνη, δηλαδή 

ένα δικυκλικό ετεροκυκλικό μόριο το οποίο προκύπτει από την αντικατάσταση ενός μορίου αζώτου μίας 

πουρίνης, με ένα άτομο άνθρακα. Πρόκειται για το κυκλοπεντανυλικό ανάλογο της 3-από(δε)αζα-

αδενοσίνης που αναστέλλει τη δράση της υδρολάσης της  S-αδενοσυλ -L- ομοκυστεΐνης ( AdoHcy) , του 

ενζύμου που καταλύει την αντιστρεπτή αντίδραση υδρόλυσης της S-αδενοσυλ -L- ομοκυστεΐνης σε 

αδενοσίνη και ομοκυστεΐνη (Lee and Kim, 2013). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενδοκυτταρική 

συσσώρευση του AdoHcy,η οποία οδηγεί σε αναστολή της δραστηριότητας της  μεθυλοτρανσφεράσης  

ιστόνης- λυσίνης (ΕΖΗ2). Επιπλέον έχει δειχθεί ότι αναστέλλει τη λειτουργία μεθυλτρανσφερασών πράγμα 

που οδηγεί στην υπομεθυλείωση των mRNA ( Jiang et al.,2008). Άλλη μία λειτουργία του είναι η αναστολή 

της μεθυλίωσης της γουανοσίνης στη θέση 7’ κατά την προσθήκη της καλύπτρας στο 5’ ακρο του ώριμου 

mRNA in vivo  και in vitro ( Bray et al., 2000).  
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1.6.2 Ο DZNep μειώνει τα επίπεδα έκφρασης της υπομονάδας EZH2 

Ο αναστολέας DZNep μειώνει τα επίπεδα της Ν-μεθυλτρανφεράσης ιστόνης-λυσίνης (ΕΖΗ2), της 

καταλυτικής υπομονάδας του κατασταλτικού συμπλόκου Polycomb 2 (PRC2),  που είναι υπεύθυνη για την 

τριμεθυλίωση της λυσίνης 27 στην ιστόνη Η3 (Glazer et al., 1986; Tan et al., 2007; Fiskus et al., 2009). Τα 

σύμπλοκα Polycomb είναι συμπλέγματα  πρωτεϊνών που σιγάζουν επιγενετικά την εκφραση γονιδίων 

συμπεριλαμβανομένων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Το PRC2 αποτελέιται από 3 υπομονάδες : την 

SUZ12,  την EED και την EZH2. Η τελευταία ελέγχει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό προωθώντας την 

είσοδο στην φάση S και την μετάβαση από τη φάση G2 στη φάση Μ και έχει παρατηρηθεί ότι βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα σε καρκινικούς ιστούς συγκριτικά με υγιείς ιστούς (van Kemenade et al., 2001; Varambally 

et al., 2002; Visser et al., 2001). Μείωση της καταλυτικής υπομονάδας αυτής με τη χρήση DZNep οδηγεί 

στην αναστολή της τριμεθυλίωσης της λυσίνης 27 στην ιστόνη Η3 σε καλλιέργεια ανθρώπινων κυττάρων 

προερχόμενων από ασθενή με οξεία μυελογενή λευχαιμία, σε βαθμό εξαρτώμενο από την συγκέντρωση του 

φαρμάκου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η λιγότερο σημαντική μείωση της έκφρασης της υπομονάδας 

SUZ12 (Fiscus et al. ,2009). 

 

1.6.3 Ο αναστολέας DZNep αυξάνει τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ΗOXA9 

Το κατασταλτικό σύμπλοκο PRC2 έχει δειχθεί ότι συνδέεται με τον υποκινητή και ρυθμίζει την 

έκφραση του HOXA9, ενός γονιδίου που συνεπάγεται κακή πρόγνωση σε περιπτώσεις οξείας μυελογενούς 

λευχαιμίας (Νagel et al., 2010). Το γονίδιο αυτό είναι ο συνηθέστερος εταίρος του NUP98 για το 

σχηματισμό με σύντηξη,  μίας ογκοπρωτείνης η οποία προκύπτει από την χρωμοσωμική μετάθεση 

t(7;11)(p15;p15) που συναντάται σε περπτώσεις λευχαιμίας (Borrow et al., 1996; Nakamura et al., 1996). 

Είναι επίσης γνωστό ότι το  HOXA9 αλληλεπιδρά με το γονίδιο MEIS1 προκαλώντας την άμεση 

επιτάχυνση της λευχαιμογένεσης, κάτι που στοχοποιεί την αλληλεπίδραση αυτή καθώς και τις πρωτεΐνες 

ξεχωριστά ως καρκινογόνες (Fiscus et al. ,2006). Το γονιδιο HOXA9 συγκεκριμένα είναι γνωστό ότι είναι 

λευχαιμιογόνο και προσδίδει έναν επιθετικό φαινότυπο στην οξέια μυελοειδή λευχαιμία.  

Η χορήγηση του αναστολέα του συμπλόκου PRC2, DZNep, αυξάνει τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου HOXA9 το οποίο παρουσία του PRC2 εκφράζεται σε αμελητέο βαθμό(Νagel et al., 2010). 

Εικόνα 1.9 Δομή μορίου 3-από(δε)-

αζανεπλανοσινης Α. Ο αναστολέας βρίσκεται 

συνήθως με τη μορφή υδρο-χλωρικού άλατος. 

(Merck Millipore) 
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1.6.4 Ο DZNep επάγει την απόπτωση καρκινικών κυττάρων και αναστέλλει την ανάπτυξη 

καλλιέργειάς τους 

Ο DZNep επάγει in vitro την απόπτωση των καρκινικών και συγκεκριμένα λευχαιμικών, αλλα όχι 

των φυσιολογικών κυττάρων πράγμα που μας οδηγεί σε ενδιαφέρον για την πιθανή αντιλευχαιμική δράση 

της συγκεκριμένης ουσιας. Το φαινόμενο ενισχύεται με την συνεργατική δράση του DZNep με άλλους 

αναστολείς (Miranda et al., 2009). Επιλέον, εχει παρατηρηθεί πως ο αναστολέας επάγει την αναστολή της 

ανάπτυξης αλλα και τον θάνατο καρκινικών κυττάρων  του πνέυμονα, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο (Lee and 

Kim, 2013). Ακόμα, με την χορήγηση του αναστολέα παρατηρείται  σημαντική αύξηση στη συσσώρευση 

κυττάρων στη φάση  G0/G1  με ταυτόχρονη μείωση  του αριθμού των κυττάρων στην φάση S  και λιγότερο 

στις φάσεις  G2/M.  Πειραματικά αναστέλλει επίσης την ανάπτυξη της καλλιέργειας  λευχαιμικών 

κυττάρων ( Fiscus et al., 2009). 
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Η απώλεια της ικανότητας ρύθμισης του πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης των κυττάρων 

οδηγεί στον μετασχηματισμό τους σε καρκινικά. Η Geminin είναι μία πρωτεΐνη με διπλή λειτουργία που 

συνίσταται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου καθώς και τη διαδικασία διαφοροποίησης των κυττάρων. 

Στην πρώτη περίπτωση, αναστέλλει την εκκίνηση της αντιγραφής του DNA μέσω της αλληλεπίδρασής της 

με τον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1. Στη δεύτερη περίπτωση, εμπλέκεται στη 

διαφοροποίηση των κυττάρων αλληλεπιδρώντας με μεταγραφικούς παράγοντες και σύμπλοκα 

αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης, όπως το σύμπλοκο Polycomb. Η 3-deazaneplanοcin A (3-

από(δε)αζανεπλανοσινη Α) (DZNep) είναι ο χημικός αναστολέας της Ν-μεθυλτρανφεράσης ΕΖΗ2, της 

υπομονάδας  του κατασταλτικού συμπλόκου Polycomb 2 (PRC2) που είναι υπεύθυνη για την τριμεθυλίωση 

της λυσίνης 27 στην ιστόνη Η3. Η ΕΖΗ2 ελέγχει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό προωθώντας την είσοδο 

στην φάση S και την μετάβαση από τη φάση G2 στη φάση Μ, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα σε καρκινικούς συγκριτικά με υγιείς ιστούς. Ο  DZNep έχει δειχθεί ότι επάγει την απόπτωση 

καρκινικών κυττάρων in vitro και συγκεκριμένα λευχαιμικών, αλλα όχι φυσιολογικών κυττάρων γεγονός 

που εγείρει το ενδιαφέρον για την πιθανή αντιλευχαιμική δράση της συγκεκριμένης ουσίας. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν υποδείξει την αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Geminin με το σύμπλοκο PRC2 του Polycomb. 

Το γονίδιο ΗΟΧΑ9 ελέγχεται από το παραπάνω σύμπλοκο καθώς και από την Geminin, καθιστώντας το 

ιδανικό στόχο για τη διερεύνηση της κατασταλτικής δράσης τόσο του PRC2, όσο και της Geminin σε 

μοριακό επίπεδο. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της επίδρασης του χημικού αναστολέα 

DZNep σε καρκινικά κύτταρα της σειράς Κ562 με την παρουσία ή την απουσία της Geminin. 

Συγκεκριμένα:  

1. Εξετάστηκε η ανάπτυξη Κ562 κυττάρων με την χορήγηση του αναστολέα DZNep σε συγκεντρώσεις 10-

1000nM. 

2. Μελετήθηκε η επίδραση του DZNep σε κύτταρα που έχουν στοχευθεί με shRNA για την σίγαση της 

Geminin. 

3. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qPCR), 

διερευνήθηκε η έκφραση του γονιδίου HOXA9 για να εξεταστεί η σχέση της Geminin με το σύμπλοκο 

PRC2 καθώς και πώς αυτή ρυθμίζει τα επίπεδα  mRNA του γονιδίου αυτού. 
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3.1  Καλλιέργεια κυτταρικής σειράς  Κ562   

  

3.1.1 Κυτταρική σειρά Κ562 

Η κυτταρική σειρά Κ562 προέρχεται από το μυελό των οστών. Παρουσιάζει μορφολογία 

λεμφοβλάστη και έχει απομονωθεί από ασθενή με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. (Chronic Myelogenous 

Leukemia, CML). Πρόκειται για πολυδύναμα αιμοποιητικά κακοήθη κύτταρα που διαφοροποιούνται 

αυθόρμητα σε αναγνωρίσιμα προγονικά κύτταρα ερυθροκυτταρικού, κοκκιοκυτταρικού και 

μονοκυτταρικού τύπου (www.atcc.org) 

Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος (ATCC
®
 CCL-243

™ 
) 

Οργανισμός Homo sapiens 

Νόσος Χρόνια μυελογενής λευχαιμία (CML) 

Ηλικία ασθενούς 53 ετών 

Φύλο ασθενούς Θήλυ 

Ογκογενής Ναι 

Επίπεδο βιοασφάλειας 1 

 

 

Εικόνα 3.1 Κύτταρα Κ562 σε καλλιέργεια. Στην εικόνα αριστερά η καλλιέργεια είναι μικρής πυκνότητας ενώ στην 

εικόνα δεξιά η καλλιέργεια έχει μεγάλη πυκνότητα. 

 

 

Κύτταρα Κ562 διαμολυσμένα (stably transfected) με shControl (Origene) ή shRNA έναντι της Geminin 

(GAAGGAACTGTATCTTCCTCTACGGATGC) (Karamitros et al., 2015) συμπερηληφθηκαν για τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης. 
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3.1.2 Εκκίνηση καλλιέργειας και διαχωρισμός κυττάρων (split) 

Η κυτταρική σειρά αυτή φυλάσσεται και διατηρείται ανενεργή στους -80 
ο
C (βραχεία ψύξη), ή σε 

υγρό άζωτο (μακρά ψύξη). Για τη μεταφορά των κυττάρων σε καλλιέργεια ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

 

 Ένα δοχείο παγώματος (freezing tube) 1mL που περιέχει περίπου  1x10
6
 κύτταρα μεταφέρεται σε 

υδατόλουτρο με θερμοκρασία 37 
ο
C, όπου ξεπαγώνεται με κυκλικές κινήσεις. 

 Στη συνέχεια, το περιεχόμενό του μεταφέρεται σε falcon 15mL , μαζί με 4ml θρεπτικού μέσου, 

προθερμανσμένου στους 37C. 

 Το falcon φυγοκεντρείται στα 1200rpm για 4min. 

 Το υπερκείμενο απορρίπτεται και το ίζημα επαναδιαλύεται σε 5mL θρεπτικού υλικού. 

 Το διάλυμα τοποθετείται σε φλάσκα Τ75 που περιέχει ήδη 10mL θρεπτικού υλικού. (Όγκος 

καλλιέργειας φλάσκας Τ75=15mL) 

 Η φλάσκα ανακινείται ελαφρά για να καλυφθεί η επιφάνειά της με το μέσο καλλιέργειας. 

 Η φλάσκα τοποθετείται στον επωαστή και ελέγχεται καθημερινά με τη βοήθεια του μικροσκοπίου. 

 

Όταν το επίπεδο πληρότητας της φλάσκας φτάσει περίπου στο 80% γίνεται διαχωρισμός των 

κυττάρων (split) σε περισσότερες φλάσκες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του 

κυτταρικού πληθυσμού.Αυτό επιτυγχάνεται χωρίζοντας το περιεχόμενο της αρχικής φλάσκας σε ίσα μέρη 

και αραιώνοντας τα σε τελικό όγκο 15ml σε νέες φλάσκες Τ75. (Συνήθως πραγματοποιείται αραίωση 1:5 ή 

1:10 ανάλογα με την πυκνότητα των κυττάρων στη φλάσκα) 

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται προκειμένου να έχουμε αφθονία κυττάρων για 

να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω πειράματα. 

 

Για την καλλιέργεια K562 κυττάρων διαμολυσμένων με shRNA πλασμίδια,  ακολουθήθηκαν οι ίδιες 

μέθοδοι με την προσθήκη  πουρομυκίνης σε τελική συγκέντρωση 4g/ml. 

 

 

Αντιδραστήρια 

 

 Θρεπτικό υλικό καλλιέργειας κυττάρων Κ562 

 90% Medium (DMEM 1x, 500 mL, Gibco, lot:41966-029)   

 10%FetalBovineSerum (500 mL, Gibco, lot: 10270-106) Heat Inactivated 

 Puromycin (1mL, 10mg/ml, Gibco, lot:A11138-03) 

Συσκευές - Όργανα 

 Θάλαμος νηματικής ροής (ELMED, KE 18) 

 Φυγοκεντρος για falcon 15mL και 50mL (Kubota, 2420) 

 Επωαστικός θάλαμος-CΟ2 incubator Direct Heat (Thermoscientific, 32) 

 Unstirred water bath (Digisystem, WB-1000) 

Αναλώσιμα υλικά 

 Freezing tube 

 Pipette boy, πιπέτες 

 Ηλεκτρονική πιπέτα, tips 
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 Falcon 15mL  

 Φλάσκες Τ75 

 

 

3.1.3 Καταμέτρηση κυττάρων-Χάραξη καμπύλης ανάπτυξης  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταμέτρηση του πληθυσμού των κυττάρων και να 

παρακολουθηθεί η ανάπτυξή αυτού ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία : 

 

 Αρχικά γίνεται μέτρηση του αριθμού των κυττάρων μίας φλάσκας με τη βοήθεια της πλάκας 

Neubauer σε ανάστροφο μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου. Συγκεκριμένα, στην πλάκα Neubauer 

μετρώνται τα κύτταρα που εντοπίζονται σε 2-5 τετράγωνα και υπολογίζεται ο μέσος όρος τους. Τα 

κύτταρα έχουν αραιωθεί σε αναλογία 1:2 με τη χρωστική Trypan Blue, η οποία βάφει τα νεκρά 

κύτταρα, έτσι ώστε να μην υπολογίζονται στις μετρήσεις μας. 

Έτσι, προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των υγειών κυττάρων πραγματοποιείται η 

εξής πράξη: 

Αρ. Κυττάρων = Μ.Ο. τετραγώνων Neubauer x 10
4 

x 2 (αραίωση με Trypan blue) x όγκος 

καλλιέργειας 

 Υπολογίζεται ο όγκος της καλλιέργειας που αντιστοιχεί σε 500.000 κύτταρα. 

 Ο όγκος αυτός μεταφέρεται σε νέα φλάσκα Τ25. (Όγκος καλλιέργειας φλάσκας Τ25=5mL) 

 Στη φλάσκα προστίθεται θρεπτικό υλικό έως τα 5ml έτσι ώστε η αρχική πυκνότητα της καλλιέργειας 

να είναι 100000 κυτταρα/ml. 

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για δυο ακόμη φλάσκες. 

 Οι 3 νέες φλασκες φυλάσσονται στον επωαστή. 

 Λαμβάνονται μετρήσεις για τον αριθμό των κυττάρων σε κάθε φλάσκα στις 24h, 48h και 72h με τη 

βοήθεια της  πλάκας Neubauer και του μικροσκοπίου. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.2 Η πλάκα Νeubauer. α) Στα αριστερά απεικονίζεται μία πλάκα Νeubauer. Υπάρχουν δύο τμήματα 

καταμέτρησης κυττάρων σε αυτή. Μία καλυπτρίδα βρίσκεται στην κορυφή της πλάκας και καλύπτει και τα δύο 

τμήματα, δημιουργώντας ένα χώρο μέσα στον οποίο φορτώνεται το κυτταρικό εναιώρημα. Υπάρχει μία εγκοπή στο 

κάθε άκρο όπου «φορτώνεται»  το κυτταρικό εναιώρημα, β) Στα δεξιά απεικονίζεται το ένα από τα δύο τμήματα 

καταμέτρησης κυττάρων της πλάκας Νeubauer όπως φαίνεται από μικροσκόπιο σε ξηρό φακό μεγέθυνσης 10x. 

Αποτελείται από εννέα μεγάλα τετράγωνα 1mm
2 
κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από 16 μικρότερα τετράγωνα που 

βοηθούν στην καταμέτρηση. Μετράμε τα κύτταρα που βρίσκονται στο κεντρικό μεγάλο τετράγωνο. 

Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των κυττάρων με το 10
4
 αφού ο όγκος που χωράει κάθε τετράγωνο είναι 10

-4
 mL. 
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3.2 Χορήγηση του αναστολέα DZNep σε καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων 

Κ562    

Για τις δοκιμασίες με τον χημικό αναστολέα DZNep, ακολουθήθηκε η παρακάτω πειραματική 

διαδικασία: 

 

 Τα κύτταρα αρχικά αποκολλώνται από Τ25 φλάσκα με έντονη ανακίνηση, μεταφέρονται σε falcon 

των 15mL και φυγοκεντρούνται (1200 rpm για 4min.) έτσι ώστε να διαχωριστούν τα κύτταρα από το 

θρεπτικό υλικό στο οποίο βρίσκονταν. 

 Παρασκευάζεται καινούριο θρεπτικό υλικό στο οποίο προστίθεται και ο αναστολέας DZNep έτσι 

ώστε να βρίσκεται σε συγκέντρωση 1000 nM.  

 Το θρεπτικό υλικό τώρα λαμβάνεται αυτούσιο ή αραιώνεται περαιτέρω με καθαρό θρεπτικό υλικό 

σε τελικό όγκο 5 ml έτσι ώστε να έχουμε το DZNep σε τελική συγκέντρωση 10 nM, 100 nM και 

1000 nM. 

 Τα κύτταρα επαναδιαλύονται στα νέα θρεπτικά υλικά και τοποθετούνται σε νέες φλάσκες Τ25 έτσι 

ώστε να περιέχουν 500.000 κύτταρα συνολικά, σε πυκνότητα 100000 κυτταρα/ml. 

 Με τον ίδιο τρόπο ετοιμάζονται άλλες δύο φλάσκες εκ των οποίων η μία έχει ως μέσο καλλιέργειας 

5 ml θρεπτικό υλικό χωρίς DZNep και η δεύτερη έχει ως μέσο καλλιέργειας 5 ml θρεπτικό υλικό 

χωρίς DZNep, αλλάμε 1μL DMSO (διαλύτης αναστολέα). 

 Όλες οι φλάσκες τοποθετούνται στον επωαστή όπου και παραμένουν για 72h. 

 

Αντιδραστήρια 

 

 Puromycin (1mL, 10mg/ml, Gibco, lot:A11138-03) 

 Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep 2mg (Calbiochem, lot:252790)  

 Dimethyl Sulfoxide cell culture grade, DMSO (Applichem, lot:A3670-0250) 

 

 

3.3 Απομόνωση RNA από κύτταρα Κ562   

  

Πραγματοποιήθηκε απομονωση RNA από φλάσκες αφού είχαν παραμείνει για 72h στον επωαστή. Η 

κάθε φλάσκα περιείχε διαφορετικό τελικό αριθμό κυττάρων ανάλογα με τη συγκέντρωση του DZNep ή 

DMSO. 

 

Πειραματική διαδικασία: 

 

 Το περιεχόμενο της φλάσκας Τ25 φυγοκεντρείται στις 1200 rpm για 4min. 

 Το υπερκείμενο απομακρύνεται ενώ το κυτταρικό ίζημα που κατακάθισε πλένεται με ΡΒS 

τουλάχιστον 2 φορές.  

 Για την απομόνωση χρησιμοποιούμε το Nucleospin(C) RNA II kit του οίκου Macherey Nagel και 

πραγματοποιούνται τα παρακάτω βήματα: 

 Προστίθεται στο ίζημα 350μL μίγμα [RA1+ DTT] ώστε το DTT να βρίσκεται σε τελική 

συγκέντρωση 10mM. 
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 Το διάλυμα  μεταφέρεται σε κολώνα (NucleoSpin® Filter (violet ring))  και φυγοκεντρείται 

στις 11000 rpm, για 1min. στους 25 
ο
C για καθαρισμό και μέιωση του ιξώδους του. 

 Προστίθεται 300μL αιθανόλη 70%. 

 Το διάλυμα μεταφέρεται σε κολώνα (NucleoSpin® RNA II Column (light blue ring)) και 

φυγοκεντρείται στις 11000 rpm, για 30sec. στους 25 
ο
C. 

 Στην κολώνα προστίθενται 350 μL MDB (Membrane Desalting Buffer) και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στις 11000 rpm, για 30sec. στους 25 
ο
C. 

 Παρασκευάζεται mastermix με την εξής σύσταση: Reaction buffer for DNase / DNase σε 

αναλογία 9:1 

 Προστίθενται 90 μL από το mastermix στη βάση της κολώνας και αυτή αφήνεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος για 20min για να πραγματοποιηθει η αντιδραση. 

 Έπειτα προστίθενται 200 μL RA2 και  ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 11000 rpm, για 30sec. 

στους 25 
ο
C για απενεργοποίηση της DNΑασης. 

 Από την κολώνα περνάνε 600 μL RA3 και ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 11000 rpm, για 

30sec. στους 25 
ο
C για πλύση του ιζήματος και πλήρη απομάκρυνση του RA2 . 

 Το παραπάνω βήμα επαναλαμβάνεται με 250 μL RA3 και φυγοκέντρηση στις 11000 rpm, για 

2min. στους 25 
ο
C για απομάκρυνση αιθανόλης από τη μεμβράνη. 

 Τέλος στην κολώνα προστίθενται 40 μL RNase-free H2O και ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

11000 rpm, για 1min. στους 25 
ο
C για έκλουση του RNA. 

  Το διήθημα διατηρείται σε πάγο ή αν είναι απαραίτητο για μεγαλύτερο διάστημα στους -

80°C. 

 

Αντιδραστήρια 

 

 mRNA extraction kit (NucleoSpin RNA II, Macherey Nagel, lot:740955.50) 

 PBS 1x 

Για την παρασκευή όγκου 1L PBS 10x προσθέτουμε: 

137 mM NaCl (Applichem A2942, 1000) 

2,7 mM KCl (Merck Millipore 40709436) 

1,4 mM KH2PO4 (Merck Millipore 24331873) 

4,3mM Na2HPO4 (Merck Millipore 9642121) 

σε κατάλληλο όγκο WFI για τελικό όγκο 1L. 

Το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να γίνει διαυγές και στη συνέχεια αποστειρώνεται. Για την Παρασκευή 

PBS 1x κάνουμε αραίωση 1:10 και ρυθμίζουμε το pH στο 7,4 

Συσκευές - Όργανα 

 Θάλαμος νηματικής ροής (ELMED, KE 18) 

 Ψυχόμενη φυγόκεντρος για eppendorf 1,5mL και 2 mL (eppendorf, Centrifuge 5417R) 

 Φυγοκεντρος για falcon 15mL και 50mL (Kubota, 2420) 
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3.4 Ποσοτικοποίηση του απομονωμένου RNA  

  

Kάθε δείγμα από τις δοκιμασίες με τον αναστολέα DZNep περιείχε διαφορετικό τελικό αριθμό 

κυττάρων και επομένως αναμενόταν να έχει διαφορετική ποσότητα απομονωμένου RNA. Για την 

παρασκευή cDNA από το απομονωμένο RNA με σκοπό την ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης με 

real-time PCR, είναι απαραίτητη η προηγούμενη ποσοτικοποίηση των δειγμάτων με μια μέθοδο μεγάλης 

ακρίβειας. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτομετρο υπεριώδους-ορατού NanoDrop 2000 

UV-Vis Spectrophotometer, Thermo scientific. Η συσκευή αυτή έχει μεγάλο φασματικό εύρος (190-

840nm), πράγμα που επιτρέπει μετρήσεις σε DNA και RNA (260nm). 

 

Πειραματική διαδικασία: 

 

 Η συσκευή καθαρίζεται προσεκτικά με Water For Injection (WFI) 

 Επιλέγουμε τον τύπο του δείγματος που θα μετρήσουμε (σε αυτή την περίπτωση RNA) 

 Στην ειδική για το δείγμα υποδοχή τοποθετείται αρχικά 1μL WFI και επιλέγεται η ένδειξη blank. 

 Η υποδοχή καθαρίζεται και τοποθετείται σε αυτή 1μL του δείγματος. Λαμβάνεται η αντίστοιχη 

μέτρηση. 

 Το παραπάνω βήμα πραγματοποιείται 3 φορές για κάθε δείγμα. 

 Υπολογίζεται ο μέσος όρος των 3 τιμών (σε ng/ μL) κάθε δείγματος 

 

 

3.5 Παρασκευή cDNA από απομονωμένο mRNA καρκινικών κυττάρων. 

 

Για την μελέτη της γονιδιακής έκφρασης με την Αντίδραση PCR πραγματικού χρόνου 

(Real Time PCR) πρέπει το  mRNA να μετατραπεί σε  cDNA. H μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

περιλαμβάνει την χρήση αντίστροφης μεταγραφάσης η οποία δρα σε μονόκλωνο mRNA, δημιουργώντας 

συμπληρωματικό DNA (cDNA) με βάση την αντιστοίχιση των ζευγών βάσεων του RNA (Α, U, G και C) με 

τις συμπληρωματικές του DNA (Τ, Α, C και G αντίστοιχα). 

 

Πειραματική διαδικασία: 

 

 Από το κάθε δείγμα υπολογίζεται ο όγκος ο οποίος περιέχει ποσότητα 2μg αρχικού RNΑ (total 

RNA) 

 Ο όγκος κάθε δείγματος αναμιγνύεται  μαζί με 1 μL oligo(dT) εκκινητή, 1 μL dNTPs 

(δεοξυριβονουκλεοτίδια) και RNase-free H2O μέχρι τα 12 μL. 

 Στη συνέχεια τα δείγματα τοποθετούνται στους 65
 ο

C για 5min, ώστε να πραγματοποιηθεί η 

αποδιάταξη του RNA. 

 Έπειτα προστίθεται σε κάθε δείγμα 2 μL DTT, 4 μL FS Buffer και 1 μL RNase out (αναστολέας 

RNασών). 

 Τα δείγματα τοποθετούνται τώρα στους 37
 ο
C για 50min, για σύνθεση του cDNA. 

Στα 2 πρώτα λεπτά διακόπτουμε την θέρμανση στιγμιαία για να προσθέσουμε 1 μL της αντίστροφης 

μεταγραφάσης M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase). 

Το ένζυμο απενεργοποιείται στους 70
 ο
C για 15 λεπτά. 
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 Το παραχθέν cDNA φυλάσσεται στους -20
 ο

C αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας , ή 

χρησιμοποιείται κατευθείαν σε αντιδράσεις PCR πραγματικού χρόνου. 

 

 

Πίνακας 3.2 Αντιδραστήρια για την παρασκευή cDNA. Στον πίνακα περιέχονται όλα τα αντιδραστήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία σύνθεσης cDNA από απομονωμένο mRNA. Αναγράφονται η αρχική συγκέντρωση 

του κάθε αντιδραστηρίου, η τελική συγκέντρωση του στην αντίδραση καθώς και ο όγκος που προστίθεται για καθένα 

από αυτά. H αρχική συγκέντρωση καθώς και ο προστιθέμενος όγκος του RNA διαφέρουν σε κάθε δείγμα Ο διαλύτης 

είναι RNase-free H2O που συμπληρώθηκε στο τέλος μέχρι τα 20 μL. 

 

 Αρχική 

συγκέντρωση  

Τελική 

Συγκέντρωση 

Προστιθέμενος 

όγκος 

RNA  2μg  

Oligo(dT) 500 μg/mL 25ng/μL 1μL 

dNTPs 10 mM 0,5nM 1μL 

DTT 0.1Μ 10nM 2μL 

FS Buffer 5x 1x 4μL 

RNaseOUT 40 units/μL 2 units/μL 1μL 

M-MLV 200 units/μL 10 units/μL 1μL 

RNase-free H2O    

Tελικός όγκος: 20μL 

 

Συσκευές - Όργανα 

 Θερμοκυκλοποιητής Real Time ABI Step One 

Αντιδραστήρια 

 

 dNTPs (100 mM dNTPs set, Invitrogen)  

 MMLV (Reverse Transcriptase, Invitrogen) 

 DTT (Reverse Transcriptase, Invitrogen) 

 FS buffer (Reverse Transcriptase, Invitrogen) 

 RNase OUT (Reverse Transcriptase, Invitrogen) 

 Oligo(dT)12-18 Primer (Invitrogen) 

 RNase-free H2O (10 mL) 

Αναλώσιμα υλικά 

 Ηλεκτρονική πιπέτα, tips 

 Eppendorf 1mL και 1,5mL 

 RNase/DNase free PCR tubes 
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3.6 Αντίδραση PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR)   

      

Η αντίδραση PCR πραγματικού χρόνου είναι μια παραλλαγή της κλασσικής PCR και 

χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη ενίσχυση και ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων γονιδίων-στόχων. Η 

ποσοτικοποίηση μπορεί να αναφέρεται είτε στον απόλυτο αριθμό αντιγράφων ενός μορίου DNA είτε στην 

σχετική ποσότητα σε σχέση με συγκεκριμένα γονίδια τα οποία έχει βρεθεί ότι διατηρούν σταθερή την 

έκφραση τους στα κύτταρα και μετά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις (housekeeping genes). 

 

 

 

Αρχή μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) 

 

H αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) είναι μία τεχνική 

πολλαπλασιασμού του DNA. Συνήθως χρησιμοποιείται για την μεγέθυνση δειγμάτων προς κλωνοποίηση, 

είτε για αλληλούχηση. Η τεχνική κάνει χρήση του ενζύμου DNA πολυμεράση, η οποία συνθέτει μια 

συμπληρωματική αλληλουχία βάσεων σε κάθε μονόκλωνη αλυσίδα υπο την παρουσία κατάλληλου 

εκκινητή. Ως εκκινητές (primers) ορίζουμε μικρές αλληλουχίες DNA συμπληρωματικές στην επιθυμητή 

που προσδένονται στον κλώνο και σχηματίζουν το δίκλωνο σημείο εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης αλλαγές στην θερμοκρασία των αντιδραστηρίων ρυθμίζουν την δράση της πολυμεράσης με 

πρόσδεση των εκκινητών, σύνθεση των καινούριων αλληλουχιών DNA και τέλος την μεγέθυνση του 

τελικού προιόντος. 

 

H διαδικασία περιγράφεται παρακάτω: 

 

 Αρχικά η τα δείγματα τοποθετούνται στους 95
ο
C για αποδιάταξη της διπλής έλικας του DNA. 

 Στη συνέχεια η θερμοκρασία μειώνεται στους 60
 ο
C για να προσδεθούν οι εκκινητές στο επιθυμητό 

γονίδιο. 

 Τέλος η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 75
 ο

C, για την δράση της πολυμεράσης. Η πολυμεράση 

ξεκινάει τη σύνθεση των συμπληρωματικών βάσεων και η αλυσίδα επιμηκύνεται. 

 

Πλέον υπάρχουν 2 αντίγραφα του επιθυμητού γονιδίου. Ο παραπάνω κύκλος πραγματοποιείται 40 

φορές ώστε να παραχθούν εκθετικά εκατομμύρια αντίγραφα.  

 

Στην κλασσική  PCR, για την ανίχνευση του προϊόντος πραγματοποιείται ηλεκτροφόρηση σε gel 

αγαρόζης όπου τοποθετείται το DNA, το οποίο γίνεται ορατό με τη βοήθεια ειδικής χρωστικής ουσίας. Όσο 

πιο έντονη είναι η μπάντα που σχηματίζεται στο gel, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του επιθυμητού 

DNA  
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Εικόνα 3.3 Εναλλαγή θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το DNA είναι δίκλωνο. Η θερμοκρασία αρχικά αυξάνεται 

στους 95οC για αποδιάταξη της διπλής έλικας, ενώ στη συνέχεια μειώνεται στους 60 οC για την πρόσδεση 

των εκκινητών. Τέλος η θερμοκρασία αυξάνεται στους 75 οC για την επιμύκυνση της αλυσίδας από την 

πολυμεράση. 

 

PCR πραγματικού χρόνου 

Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά εύχρηστη όμως διαθέτει πολύ μικρή ακρίβεια. Για πιο ακριβή 

ποσοτικοποίηση προτιμάται η PCR πραγματικού χρόνου. Ισχύει και εδώ η ίδια αρχή, όμως αντί να περασθεί 

το DNA σε gel αγαρόζης, η αντίδραση παρακολουθείται την ώρα που πραγματοποιείται, με τη βοήθεια 

κάμερας ή ανιχνευτή. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές ανίχνευσης. Σε όλες ο πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου οδηγεί 

σε παραγωγή φθορισμού που μπορεί πολύ απλά να ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου. 

 

Δυο από τις πιο κοινές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την χρήση α) χρωστικών 

οι οποίες ενσωματώνονται στο DNA και β) ιχνηθετών ειδικών για συγκεκριμένα γονίδια οι οποίοι είναι 

σημασμένοι με μια χρωστική η οποία φθορίζει μόνο ύστερα από την υβριδοποίηση τους στις 

συμπληρωματικές αλληλουχίες DNA.  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο με τη χρήση ενός 

αναλόγου της SYBR green χρωστικής. 

 

Πειραματική διαδικασία: 

 

 Οι εκκινητές για τα προς εξέταση γονίδια επαναδιαλύονται σε συγκέντρωση 100μM και 

φυλάσσονται στους -20°C. Στην αντίδραση Real Time PCR χρησιμοποιούνται σε τελική 

συγκέντρωση 300nM. 

 Προστίθενται αρχικά 1μL cDNA και ακολούθως 9μl του master mix της αντίδρασης ανά  eppendorf. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν 3 επαναλήψεις της αντίδρασης για κάθε δείγμα. 



39 
 

 Το cDNA έχει υποστεί 1/5 αραίωση του αρχικού. 

 

 Για το master mix της αντίδρασης προστίθενται τα παρακάτω αντιδραστήρια: 

 5μL από το SYBR Green PCR μίγμα 

 0.15μL εκκινητής forward 

 0.15μL εκκινητής reverse 

 3,7μL Η2Ο 

       

 Το πρόγραμμα PCR που εφαρμόζεται είναι το ακόλουθο: 

 

 95°C για 10min. x 1                                                

 94°C για 30sec.                                                 

 60°C για 40sec. 

 72°C για 40sec. 

 Επανάληψη των βημάτων 2,3,4 για 40 κύκλους 

 

 

 

Πίνακας 3.3 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην PCR πραγματικού χρόνου (Real Time qPCR). Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι αλληλουχίς των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την PCR πραγματικού χρόνου για τα 

γονίδια GEMININ, YHWAZ και HOXA9. 

 

  

Genes Εκκινητής Forward  Εκκινητής Reverse 

Human 

GEMININ 

CTTCTGTCTTCACCATCTACA AGTGGAGGTAAACTTCGGCAG 

Human 

YHWAZ 

GATCCCCAATGCTTCACAAG TGCTTGTTGTGACTATCGAC 

Human 

HOXA9 

AGCGAAGGCGCCTTCTCTGA TCCAGGGTCTGGTGTTTTGT 

 

 

 

Αντιδραστήρια 

 

 Kapa SYBR Fast PCR master mix (Kapa Biosystems) 

 Water For Injection 

Συσκευές - Όργανα 

 Συσκευή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Bio-rad, MJ Mini) 

 Θερμοκυκλοποιητής Real Time ABI PRISM 7900HT 

Αναλώσιμα υλικά 

 Ηλεκτρονική πιπέτα, tips 

 Micro Amp Fast Reaction Tubes, 8-Tubes Strip (Applied Biosystems lot:4358293) 

 Micro Amp Optical 8-Cap Strip (Applied Biosystems lot:4323032) 
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Ο ρυθμός ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των 

φυσιολογικών. Από προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι η διαμόλυνση καρκινικών κυττάρων με siRNA 

για την σίγαση του γονιδίου της GEMININ οδηγεί στην επαγωγή του πολλαπλασιασμού τους (Zhu W. et 

al., 2004). Επιπλέον έχει δειχθεί πειραματικά ότι ο χημικός αναστολέας DZNep επάγει την in vitro 

απόπτωση καρκινικών κυττάρων και συγκεκριμένα των λευχαιμικών (Fiskus et al., 2009). Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των δύο φαινομένων ξεχωριστά καθώς και της συνδυαστικής 

τους δράσης. Αρχικά χαράχθηκε η καμπύλη ανάπτυξης της κυτταρικής σειράς Κ562 υπο φυσιολογικές 

συνθήκες. Στη συνέχεια, έπειτα από χορήγηση του χημικού αναστολέα DZNep, εξετάσθηκε η επίδρασή του 

στην ανάπτυξη των κυττάρων αυτών. Στο δεύτερο κομμάτι πειραμάτων μελετήθηκε το αποτέλεσμα της 

αποσιώπησης του γονιδίου της Geminin μετά από διαμόλυνση με shRNA. Ακόμα, χορηγήθηκε DZNep και 

σε αυτά τα κύτταρα ώστε να πραγματοποιηθεί η μελέτη του συνδυασμού των δύο επεμβάσεων με τη 

μεμονωμένη δραση του αναστολέα. Τέλος, για τη μελέτη των δύο φαινομένων σε επίπεδο mRNA 

μελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου Hoxa9 το οποίο ρυθμίζεται από τo PRC2. H ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε με Real-Time PCR 

 

4.1 Καμπύλη ανάπτυξης κυτταρικής σειράς Κ562 

 

Κύτταρα Κ562 καλλιεργήθηκαν υπό φυσιολογικές συνθήκες για 72h. Λήφθηκαν μετρήσεις του 

κυτταρικού πληθυσμού στις 24, 48 και 72h. Οι παρατηρήσεις και οι καταμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

κύτταρα τα οποία αναπτύσσονταν σε θρεπτικό μέσο DMEM, στο οποίο έιχε προστεθεί ορός Fetal Bovine 

Serum (FBS 10%).  

 

Πίνακας 4.1 Ανάπτυξη κυτταρικού πλυθησμού K562 στις 24h, 48h και 72h. 

 

 

 

 

 

 

 

Η καμπύλη ανάπτυξης που προέκυψε από την μελέτη εμφανίζεται παρακάτω: 

3.6.1 Ώρες 

(h) 

κύτταρα/mL 

0 100.000 

24 320.000 

48 530.000 

72 957.500 
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Εικόνα 4.1 Καμπύλη ανάπτυξης της κυτταρικής σειράς Κ562. Λήφθηκαν μετρήσεις του πληθυσμού της 

καλλιέργειας των κυττάρων Κ562 στις 24h, 48h και 72h και στη συνέχια χαράχθηκε καμπύλη ανάπτυξης. 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις επαναλήψεις του πειράματος από τις οποίες υπολογίστηκε ο μέσος όρος. Προκύπτει πως ο 

ρυθμός ανάπτυξης της καλλιέργειας αυξάνεται εκθετικά. 

 

Παρατηρήθηκε ότι τα καρκινικά κύτταρα της σειράς Κ562 αναπτύσσονται εκθετικά φθάνοντας 

σχεδόν στο 10πλάσιο του αρχικού αριθμού τους μέσα σε 72h. Από εκείνο το χρονικό σημείο 

παρουσιάστηκε πλατώ στην ανάπτυξη τους. 

 

4.2 Kαμπύλη ανάπτυξης κυττάρων Κ562 μετά τη χορήγηση του 

αναστολέα DZNep 

 

Διάλυμα του αναστολέα DZNep σε DMSO χορηγήθηκε στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας των 

καρκινικών κυττάρων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις : 

-10nM 

- 100nM 

-1000 nM 

Μελετήσαμε την ανάπτυξη των κυττάρων  και υπολογίσαμε τον τελικό πληθυσμό στις διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του αναστολέα, στις 24, 48 και 72 ώρες καλλιέργειας. 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 



43 
 

Πίνακας 4.2 Ανάπτυξη κυτταρικού πληθυσμού Κ562 με τη χορήγηση του αναστολέα DZNep σε συγκεντρώσεις 

10nM, 100nM και 1000nM  στις 24h, 48h και 72h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν οι καμπύλες ανάπτυξης για την κάθε καλλιέργεια οι οποίες 

και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 4.2 Καμπύλες ανάπτυξης της κυτταρικής σειράς Κ562 μετά τη χορήγηση του αναστολέα DZNep. 

Λήφθηκαν μετρήσεις του πληθυσμού των καλλιεργειών των κυττάρων στις 24h, 48h και 72h και στη συνέχια 

χαράχθηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης. Πραγματοποιήθηκαν τρεις επαναλήψεις του πειράματος από τις οποίες 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος. Ο ρυθμός της αύξησης των κυττάρων μειώνεται αντίστροφα με την συγκέντρωση του 

αναστολέα στην καλλιέργεια. 

 

Από τη σύγκριση των καμπυλών ανάπτυξης των καλλιεργειών με τις διάφορετικές συγκεντρώσεις 

του αναστολέα DZNep παρατηρήθηκε ότι όσο αυξανόταν η συγκέντρωση του αναστολέα τόσο μειωνόταν η 

ανάπτυξη των κυττάρων μέσα σε 72h. 

 

 

Ώρες 

(h) 

DMSO 

κύτταρα/mL 
10nM 

κύτταρα/mL 

100nM 
κύτταρα/mL 

 

1000nM 
κύτταρα/mL 

0 100.000 100.000 100.000 100.000 

24 314.000 184.600 149.700 131.000 

48 643.000 392.700 297.800 248.170 

72 927.000 631.500 458.800 302.600 
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4.3 Κυτταρική ανάπτυξη κατά την απουσία της Geminin 

 

Με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της απαλοιφής της Geminin στον ρυθμό πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων K562, χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα διαμολυσμένα με shRNA πλασμίδια. Αρχικά έγινε η μελέτη 

σε κύτταρα με μάρτυρα shRNA (shControl), δηλαδή κύτταρα στα οποία έχει γίνει σίγαση σε τυχαίο στόχο 

(shRNA για το γονίδιο της λουσιφεράσης – Origene). Διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα 

υπόλοιπα πειράματα στα  shControl κύτταρα διαπιστώθηκε παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης με αυτόν της 

καλλιέργειας που δεν περιείχε shRNA πλασμίδια. Αυτό μας εξασφαλίζει πως τα αποτελέσματα που 

ληφθηκαν σε κύτταρα που εξέφραζαν σταθερά το shRNA έναντι της Geminin οφείλονταν αποκλειστικά 

στην έλλειψη του γονιδίου και όχι σε άλλο μη ειδικό στόχο. Μάλιστα η σίγαση του γονιδίου  της Geminin 

εξετάστηκε με qPCR πραγματικού χρόνου (Εικόνα 5.3). Το αποτέλεσμα της ανάλυσης έδειξε στατιστικά 

σημαντική μείωση της έκφρασης του γονιδίου της Geminin γεγονός που υποδεικνύει ότι η σίγαση ήταν 

επιτυχής. 

 

 

 

Εικόνα 4.3 Σύγκριση της έκφρασης της Geminin σε shControl και shGEMININ κύτταρα. Πραγματοποιήθηκε 

qPCR πραγματικού χρόνου σε K562 κύτταρα μετά από διαμόλυνση με shControl ή shGEMININ προκειμένου να 

ελεγχθεί η έκφραση του mRNA της Geminin 

 

4.3.1 Καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων διαμολυσμένων με shRNA 

Αρχικά, μελετήθηκε η ανάπτυξη και μετρήθηκε ο αριθμός των κυττάρων, στις 24, 48 και 72 ώρες 

ώστε να χαραχθεί η καμπύλη ανάπτυξης (growth curve) παρουσία των shControl και shGEMININ. Τα 

shControl δείγματα, είναι K562 κύτταρα στα οποία έχει πραγματοποιηθεί σίγαση μη ειδικού γονιδίου με την 

ίδια τεχνική και τις ίδιες συνθήκες στις οποίες έγινε η σίγαση του γονιδίου της Geminin (shGEMININ). 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.4 Ανάπτυξη κυτταρικού πλυθησμού K562 shControl και shGEMININ  στις 24h, 48h και 72h. Στον 

πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του πληθυσμού των shControl και shGEMININ καλλιέργειών, στις 24h, 48h και 

72h. 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω χαράχθηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης των shControl και shGEMININ K562 κυττάρων οι 

οποίες απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 4.4 Καμπύλες ανάπτυξης καλλιέργειας shControl και shGEMININ Κ562 κυττάρων. Μετρήσεις 

πληθυσμού των καλλιεργειών shControl και shGEMININ Κ562 κυττάρων στις 24h, 48h και 72h, λήφθηκαν για τη 

χάραξη των καμπυλών. Πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων από τις οποίες εξάχθηκε ο μέσος όρος.  

Παρατηρείται ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης της shGEMININ καλλιέργειας σε σχέση με την shControl 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μία τάση αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης των κυττάρων απουσία της 

πρωτείνης Geminin, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.5. 

 

 

 

 

Ώρες 

(h) 

Κύτταρα shControl/mL Κύτταρα shGMNN/mL 

0 100.000 100.000 

24 273.000 290.500 

48 546.750 738.750 

72 936.500 1.142.000 
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Εικόνα 4.5 Σύγκριση ανάπτυξης φυσιολογικών shControl και shGEMININ K562 κυττάρων. Στην εικόνα 

παρουσιάζεται η σύγκριση του ρυθμού ανάπτυξης φυσιολογικών, shControl και shGEMININ Κ562 κυττάρων μετά 

από 72 ώρες στην καλλιέργεια. H στατιστική ανάλυση (t test) έγινε με το πρόγραμμα GraphPad-Paired t test of paired 

t test data. * = p-value≤0,05. 

 

Η παραπάνω αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στα κύτταρα που δεν εκφράζουν το γονίδιο της Geminin 

και όχι σε αυτά που ήταν διαμολυσμένα με μη ειδικό shRNA.  

   

4.4 Καμπύλες ανάπτυξης Κ562 κυττάρων μετά από διαμόλυνση με shRNA 

και με τη χορήγηση DZNep 

 

Για να μελετηθεί η συνδυαστική επίδραση της σίγασης του γονιδίου της Geminin και της χορήγησης 

του αναστολέα DZNep σε καρκινικά κύτταρα Κ562 πραγματοποιήθηκε πείραμα δύο σταδίων σε κάθε ένα 

από τα οποία χορηγήθηκε ο αναστολέας σε συγκεντώσεις 0, 10, 100, 1000nM σε καλλιέργειες κυττάρων. 

Στη συνέχεια λήφθηκαν μετρήσεις του κάθε κυτταρικού πληθυσμού στις 24, 48 και 72 ώρες. Η μελέτη έγινε 

σε κύτταρα Κ562 κύτταρα μετά από διαμόλυνση με shControl και shGEMININ πλασμίδια. 

 

Mετά από μελέτη 72 ωρών όπως λήφθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

 

 

 

* 
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Πίνακας 4.5 Ανάπτυξη shControl και shGEMININ Κ562 κυττάρων με τη χορήγηση του αναστολέα DZNep σε 

συγκεντρώσεις 10nM, 100nM και 1000nM,  στις 24h, 48h και 72h. 

 

Αρχικά τα αποτελέσματα μας δείχνουν μη σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη των κυττάρων όπου 

έχει γίνει η σίγαση του μη-ειδικού γονιδίου σε σχέση με τα δείγματα της κυτταρικής σειράς K562 μετά τη 

χορήγηση του αναστολέα DZNep. Ο ρυθμός αύξησης του κυτταρικού πλυθυσμού στις δύο περιπτώσεις 

παρέμεινε σχεδόν  στα ίδια επίπεδα για τις διάφορες συγκεντρώσεις του αναστολέα (Πίνακας 4.5).  

Σε ότι αφορά τα shGEMININ δείγματα παρατηρήθηκε αρχικά η ίδια διαβάθμιση στον ρυθμό 

ανάπτυξης των κυττάρων ανάλογα με την συγκέντρωση του αναστολέα στην καλλίέργεια. Όσο μεγαλύτερη 

ποσότητα DZNep υπήρχε δηλαδή στα κύτταρα τόσο μικρότερος ήταν ο ρυθμός αύξησής τους. 

Σημαντική ήταν όμως και η αύξηση του ρυθμού του πολλαπλασιασμού των κυττάρων στις 

επιμέρους καλλιέργειες σε σχέση με τις αντίστοιχες των K562 κύτταρων στις οποίες ήταν ενεργό το γονίδιο 

της Geminin (Πίνακας 4.5). 

Όπως παρατηρήσαμε και από την σύγκριση των καμπυλών ανάπτυξης της Εικόνας 4.6 τα 

shGEMININ κύτταρα αναπτύχθηκαν ταχύτερα από τα αντίστοιχα φυσιολογικά (shControl) ανεξάρτητα από 

την χορήγηση ή μη DZNep αλλα και της συγκέντρωσης του φαρμάκου στην κάθε καλλιέργεια. 

Ο αναστολέας είχε την ίδια δράση και στα shGEMININ κύτταρα χωρίς να επηρεάζεται από τον 

αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού τους 

 

Ώρες 

(h) 
DMSO 

κύτταρα/mL 
10nM  

κύτταρα/mL 

100nM  
κύτταρα/mL 

 

1000nM κύτταρα/mL 

 
shControl 

sh 

GEMININ 
shControl 

sh 

GEMININ 
shControl 

sh 

GEMININ 
shControl 

sh 

GEMININ 

0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

24 228.000 238.500 171.000 229.568 155.731 191.180 111.250 185.220 

48 541.500 740.000 416.000 540.000 359.500 460.000 243.000 324.000 

72 906.000 1.122.000 634.000 914.000 518.000 706.000 365.000 488.000 
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Εικόνα 4.6 Σύγκριση καμπύλων ανάπτυξης shControl (καμπύλη μάυρου χρώματος) και shGEMININ (καμπύλη 

κοκκινου χρώματος) Κ562 κυττάρων. (α) καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων σε καλλιέργεια που δεν είχε χορηγηθεί ο 

αναστολέας DZNep, (β) καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων σε καλλιέργεια που είχε χορηγηθεί ο αναστολέας DZNep σε 

συγκέντρωση 10nM, (γ) καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων σε καλλιέργεια που είχε χορηγηθεί ο αναστολέας DZNep σε 

συγκέντρωση 100nM, (δ) καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων σε καλλιέργεια που είχε χορηγηθεί ο αναστολέας DZNep σε 

συγκέντρωση 1000nM.     

Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως ο ρυθμός του πολλαπλασιασμού των κυττάρων Κ562 που 

δεν εκφράζουν την GEMININ είναι αυξημένος. To φαινόμενο διατηρήθηκε και μετά τη χορήγηση 

διαφόρων συγκεντρώσεων του αναστολέα DZNep αφού σε κάθε καλλιέργεια (0, 10, 100, 1000 nM DZNep) 

shGEMININ κυττάρων καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με 

την αντίστοιχη καλλιέργεια κυττάρων Κ562 που εκφράζουν την πρωτεΐνη (shControl).  

Τα παραπάνω συμπεράσματα συνοψίζονται και στα γραφήματα της Εικόνας 4.7. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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Εικόνα 4.7 Σύγκριση ανάπτυξης shControl και shGEMININ K562 κυττάρων στις 24h,48h και 72h. Λήφθηκαν 

μετρήσεις του πλυθησμού των κυτταρικών καλλιεργειών  με συγκέντρωση 0 ,10nM, 100nM  και 1000nM DZNep 

στις (α)24h ,(β)48h,(γ)72h. Για το κάθε ιστόγραμμα έγινε σύγκριση του πληθυσμού των κυττάρων ανα συγκέντρωση 

σε ζευγάρια τιμών (π.χ. shControl 100nM, 24h με  shGEMININ K562 100nM, 24h) και έπειτα υπολογίστηκε η 

συνολική διαφορά των δύο τύπων κυττάρων για την συγκεκριμένη ημέρα. H στατιστική ανάλυση (t test) έγινε με το 

πρόγραμμα GraphPad-Paired t test of paired t test data. * = p-value≤0.05, **= p-value≤0.01 

 

4.5 Έκφραση του γονιδίου HOXA9 σε  κύτταρα που έχει αδρανοποιηθεί η 

έκφραση της Geminin παρουσία του αναστολέα DZNep 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση του αναστολέα DZNep και η 

αποσιώπηση της Geminin δεν έχουν κάποιο συνδυαστικό αποτέλεσμα σε ότι αφορά την ανάπτυξη 

καρκινικών κυττάρων K562 in vitro. 

Δεδομένης όμως της αλληλεπίδρασης της Geminin με το κατασταλτικό σύμπλοκο Polycomb 2, το 

οποίο αναστέλλει ο DZNep θελήσαμε να εξετάσουμε αν υπάρχει συνεργατική δράση στη ρύθμιση της 

έκφρασης του γονιδίου HOXA9 . Tα κύτταρα της σειράς K562 που χρησιμοποιήθηκαν, φυσιολογικά 

εκφράζουν σε αμελητέο βαθμό ή καθόλου το γονίδιο HOXA9. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση Real-Time PCR (Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού 

Χρόνου) για τα γονίδια της Geminin και του HOXA9 σε δείγματα με συγκέντρωση 0 και 1000 nM DZNep 

72 ώρες μετά τη χορήγηση. Η κανονικοποίηση έγινε σε σχέση με το επίπεδο έκφρασης του house-keeping 

γονιδίου YHWAZ. 

(β) 

** 

* 
* 

(α) 

(γ) 
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Εικόνα 4.8 Έκφραση του γονιδίου HOXA9 σε shControl και shGEMININ K562 κυτταρα παρουσία και 

απουσία του DZNep. Πραγματοποιήθηκε qPCR πραγματικού χρόνου σε shControl και shGEMININ δείγματα για 

τον έλεγχο του βαθμού έκφρασης του HOXA9. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε δύο φορές: α) σε κύτταρα χωρίς τον 

αναστολέα β) σε κύτταρα μετά τη χορήγηση του αναστολέα σε συγκέντρωση 1000 nM. Από τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης προκύπτει η αύξηση της έκφρασης του γονιδίου στα shGEMININ δείγματα ιδίως μετά την προσθήκη του 

DZNep. H στατιστική ανάλυση (t test) έγινε με το πρόγραμμα GraphPad-Paired t test of paired t test data. 

 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε πως απουσία του αναστολέα, η σίγαση της Geminin 

οδήγησε σε διπλασιασμό της έκφρασης του HOXA9 ο οποίος παρουσία της πρωτείνης εκφράζεται σε 

αμελητέο βαθμό. Παρουσία όμως του αναστολέα σε συγκέντρωση 1000 nM παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα 

έκφρασης του HOXA9 ανέβηκαν σχεδόν στο τριπλάσιο, γεγονός που υποδικνύει πως η απαλοιφή της 

Geminin και ο αναστολέας είχαν συνδυαστική επίδραση στο κύτταρο σε επίπεδο mRNA (Εικόνα 4.8). 

Παρουσία της Geminin το γονίδιο HOXA9 καταστέλλεται. Με την αποσιώπηση του γονιδίου 

παρατηρήθηκε η αναστολή της καταστολής αυτής (derepression) ενώ με την ταυτόχρονη προσθήκη του 

αναστολέα DZNep το φαινόμενο έγινε ακόμα πιο έντονο. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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O πολλαπλασιασμός των φυσιολογικών κυττάρων καθορίζεται και ελέγχεται αυστηρά από 

συγκεκριμένους μηχανισμούς ρύθμισης. Διαταραχή των μηχανισμών αυτών οδηγεί σε καρκινικά κυτταρα 

με κύρια χαρακτηριστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την ικανότητα εξάπλωσης τους σε άλλους 

ιστούς. Μια από τις πρωτείνες που εμπλέκεται στη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του κυττάρου είναι η 

Geminin. Πρόκειται για μια μικρή, κυρίως πυρηνική πρωτεΐνη, η οποία μπορεί να προάγει τη 

διαφοροποίηση των νευρικών σε βάρος των μη νευρικών κυττάρων (Kroll et al., 1998), ενώ ταυτόχρονα 

ρυθμίζει την πιστότητα της αντιγραφής του DNA αλληλεπιδρώντας με τον παράγοντα Cdt1 και 

εμποδίζοντας την έναρξη της αντιγραφής περισσότερες από μία φορές σε ένα κύκλο (McGarry and 

Kirschner, 1998; Tada et al., 2001; Wohlschlegel et al., 2000).  

Προηγούμενη μελέτη του εργαστηρίου έδειξε ότι η Geminin ρυθμίζει την πρόσδεση του PRC2 σε 

απομακρυσμένο σημείο ανοδικά του σημείου έναρξης της μεταγραφής έτσι ώστε να κατασταλλεί η 

έκφραση του γονιδίου (Karamitros et al., 2015). Απορρύθμιση της έκφρασης του HOXA9 μπορεί να 

οδηγήσει σε καρκινογένεση (Nagel et al., 2010).  

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η δράση του χημικού αναστολέα του συμπλόκου 

PRC2, DZNep, σε λευχαιμικά κύτταρα της σειράς K562 που παρουσιάζουν φυσιολογική έκφραση της 

Geminin καθώς και μετά από σίγαση του γονιδίου. Τα παραπάνω πειράματα αξιολογήθηκαν με την 

ποσοτικοποίηση της έκφρασης του γονιδίου HOXA9. 

 

5.1 Επίδραση του χημικού αναστολέα DZNep σε καρκινικά κύτταρα 

 

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί με στόχο την αναστολή των επιγενετικών 

τροποποιήσεων που οδηγούν στην σίγαση ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Διαφορετικά επιγενετικά 

μονοπάτια φαίνεται να απορρυθμίζονται σε περιπτώσεις καρκίνου. Ένα από αυτά περιλαμβάνει την 

αποσιώπηση γονιδίων μέσω της μεθυλίωσης του DNA (Μiranda and Jones, 2007), ενώ σε άλλο η 

διαμεσολάβηση του κατασταλτικού συμπλόκου Polycomb 2, οδηγεί σε σίγαση γονιδίων στις περισσότερες 

περιπτώσεις ανεξαρτήτως της μεθυλίωσης του DNA (Kando et al., 2008; Gal-Yam et al., 2008). Το 

σύμπλοκο αυτό περιέχει την υπομονάδα EZH2 που είναι υπεύθυνη για την τριμεθυλίωση της ιστόνης 

H3K27 που αποτελεί κατασταλτικό επιγενετικό σήμα για τη χρωματίνη. Υπερέκφραση της EZH2 έχει 

εντοπισθεί σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως λεμφώματα, μελανώματα και καρκίνους του προστάτη και 

του μαστού.  (Miranda, 2009). 

Ο DZNep είναι αναστολέας της υπομονάδας EZH2 και αναστέλλει έμμεσα τη μεθυλίωση H3K27, 

περιορίζοντας τις διαθέσιμες ομάδες-δότες μεθυλίου. Η αντικαρκινική επίδραση του αναστολέα προκύπτει 

από την αναστολή μεθυλοτρανσφερασών των ιστονών ή από την διαμεσολάβηση στην υπομεθυλίωση των 

mRNA επηρεάζοντας την πρόσδεση καλύπτρας στο 5΄-άκρο του mRNA. Η μείωση της έκφρασης της EZH2 

επιτυγχάνεται με πρωτεολυτική αποικοδόμηση (Lee and Κim, 2013). 

Προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν την αντικαρκινική δράση του αναστολέα γεγονός που 

αποτελεί συμπέρασμα και της παρούσας εργασίας. 

O DZNep πειραματικά επάγει την χρονοεξαρτώμενη απόπτωση καρκινικών κυττάρων του μαστού 

(ΜCF-7) και του παχέος εντέρου (HCT116). Aντίστοιχα αποτελέσματα έδωσε και η χορήγησή του σε άλλες 

κυτταρικές σειρές όπως τα καρκινικά κύτταρα: MB-468 του μαστού, RKO και SW480 του παχέος εντέρου, 
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Hep3B του ήπατος και DU-145 του προστάτη. Αντίθετα, ο αναστολέας δεν προκάλεσε θάνατο σε 

φυσιολογικά κύτταρα όπως τα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού MCF-10A και του πνεύμονα IMR90 καθώς 

και τα ινοβλαστικά κύτταρα του πνεύμονα MRC-5 και του δέρματος T-HFF (Tan et al., 2007). Συνεπώς, ο 

DZNep επάγει επιλεκτικά την απόπτωση καρκινικών κυττάρων. 

Επιλέον, εχει παρατηρηθεί πως ο αναστολέας επάγει την αναστολή της ανάπτυξης αλλά και τον 

θάνατο καρκινικών κυττάρων  του πνεύμονα, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο (ΙC50 = 10μM). Δεν υπάρχει 

ένδειξη καταστολής του κυτταρικού κύκλου παρουσία του αναστολέα, αντίθετα παρατηρήθηκε μια μικρή 

συσσώρευση των αποπτωτικών κυττάρων στη sub-G1 φάση (Lee and Kim, 2013). 

Τέλος, έχει δειχθεί ότι η χορήγηση DZNep σε λευχαιμικά κύτταρα (OCI-AML3 και HL-60) 

αναστέλλει την in vitro ανάπτυξη τους και ταυτόχρονα επάγει τον κυτταρικό θάνατο με δοσοεξαρτώμενο 

τρόπο. Έκθεση των κυττάρων στον αναστολέα οδηγεί σε σημαντική συσσώρευση τους στην φάση G0/G1 

(58,5%) με συνακόλουθη μείωση του αριθμού τους στις φάσεις S (35,2%) και G2/M (6,3%) (Fiskus et al., 

2009) 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνάδουν με τα παραπάνω στοιχεία. Μετά 

τη χορήγηση του αναστολέα DZNep σε λευχαιμικά καρκινικά κύτταρα της σειράς K562 για 72 ώρες, 

παρατηρήθηκε αυξανόμενη με το χρόνο μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων in vitro. Η 

πτώση αυτή είναι ευθέως ανάλογη με την αύξηση της συγκέντρωσης του αναστολέα στη καλλιέργεια.  

Η ενδιαφέρουσα αποπτωτική δράση του αναστολέα στα καρκινικά κύτταρα σε αντίθεση με τα 

φυσιολογικά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει δειχθεί να έχει την ελάχιστη in vivo τοξικότητα, τον 

καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο υποψήφιο για αντικαρκινικές θεραπέιες (Tan et al., 2007). 

 

5.2 Επιδραση του χημικού αναστολέα DZNep σε καρκινικά κύτταρα που δεν 

εκφράζουν το γονίδιο της Geminin 

 

Η Geminin είναι μια πολυλειτουργική πρωτείνη που διασφαλίζει τη γονιδιωματική ακεραιότητα και 

σταθερότητα από τη μία γενιά κυττάρων στην επόμενη. Μετά την έναρξη της αντιγραφής του DNΑ, 

προσδένεται στον παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής Cdt1. H αλληλεπίδραση των δύο πρωτεινών 

αποτρέπει την επανέναρξη της αντιγραφής στον ίδιο κυτταρικό κύκλο (Wolhschlegel et al., 2000). 

  Η απαλοιφή πειραματικά της πρωτεΐνης σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου 

διαμολυσμένα με siRNA ολιγονουκλεοτίδια, οδήγησε  στον επαναπολλαπλασιασμό του DNA στον ίδιο 

κύκλο, καθώς και στη δημιουργία πολύ μεγάλων πυρήνων στα κύτταρα ανεξάρτητα από την παρουσία η όχι 

του παράγοντα p53 (Zhu W. et al., 2004). 

 

Ακόμα, σύμφωνα με πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε καρκινικά κύτταρα 

οστεοσαρκώματος και του παχέος εντέρου, η σίγαση της Geminin, οδηγεί σε αύξηση της κυκλίνης Α που 

υποδικνύει αδυναμία του κυττάρου να βγει από τη φάση S. Επιπλέον έχει προταθεί ότι οι συνέπειες της 

απώλειας της Geminin συνδέονται με το λανθασμένο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση 

(Τachibana et al., 2005). 
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Τα πειράματα που εκετελέσθηκαν για την παρούσα εργασία έδωσαν αποτελέσματα που συνάδουν με 

ευρήματα από τις προηγούμενες μελέτες καθώς παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του ρυθμού 

πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων K562 αφού είχαν διαμολυνθεί με shRNA για την αποσιώπηση 

της Geminin.  

 

Η χορήγηση του αναστολέα DZNep επηρέασε την ανάπτυξη της καλλιέργειας των διαμολυσμένων 

με sh RNA κυττάρων με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που επηρέασε την καλλιέργεια των κυττάρων που 

εκφράζουν την Geminin. Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των κυττάρων από τα οποία λείπει το γονίδιο, είναι 

από τη μία πλευρά μεγαλύτερος από αυτόν των κυττάρων που εκφράζουν τη Geminin, όμως μειώνεται και 

αυτός με χρονοεξαρτώμενο καθώς και δοσοεξαρτώμενο τρόπο παρουσία του χημικού αναστολέα. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως η σίγαση του γονιδίου της Geminin, πιθανώς να μην έχει καμία 

αρνητική ή θετική επίδραση στην δράση του αναστολέα. 

 

5.3 Η συνδυαστική επιδραση των δύο μεθόδων στην έκφραση του γονιδίου 

HOXA9 

 

Έχει προταθεί πως η Geminin προωθεί την πρόσδεση του συμπλόκου Polycomb καθώς και τις 

κατασταλτικές τροποποιήσεις ιστονών που αφορούν το σύμπλοκο. Επιπλέον αναστέλλει τροποποιήσεις που 

σχετίζονται με την ενεργοποίηση γονιδίων σε έμβρυα του οργανισμού Xenopus (Lim et al., 2011). 

Η λευχαιμιογένεση των Τ-λεμφοκυττάρων συμπεριλαμβάνει την ενεργοποίηση πρωτο-

ογκογονιδίων,  τα οποία φυσιολογικά ρυθμίζουν την ανάπτυξη των κυττάρων. Έχει δειχθεί πως η μη 

φυσιολογική έκφραση γονιδίων homeobox όπως το HOXA9, παρουσιάζεται σε λεμφοκύτταρα στην 

Λεμφοβλαστική λευχαιμία (T-ALL). Επιπλέον, η ίδια μελέτη υποδεικνύει πως η απορρύθμιση του 

μεταγραφικού παράγοντα HOXA9, όπως και των HOXA10 και ID2, από το κατασταλτικό σύμπλοκο 

Polycomb 2 (PRC2) συμβάλει στην λευχαιμιογένεση στα Τ-λεμφοκύτταρα (Nagel et al., 2010). 

Επιπρόσθετα, η Geminin είναι απαραίτητη για την στρατολόγηση του PRC2 στο HOXA9. Η 

πρωτεΐνη μπορεί συνεπως να επηρεάσει την γονιδιακή έκφραση του HOXA9 επιδρώντας στην δράση του 

PRC2 και κατ’ επέκταση στην επιγενετική οργάνωση του γενετικού τόπου όπου βρίσκεται το HOXA9 

(Κaramitros et al., 2015). 

Τα κύτταρα της σειράς Κ562 εκφράζουν την Geminin σε υψηλά επίπεδα ενώ η έκφραση του 

γονιδίου HOXA9 είναι πολύ χαμηλή (Dorsam et al., 2004; Wilkinson et al., 2013). Έχει δειχθεί πως η 

σίγαση της Geminin στα κύτταρα αυτά, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της έκφρασης του HOXA9 

επιβεβαιώνοντας την επίδραση της Geminin στη ρύθμιση του γονιδίου από το PRC2 (Κaramitros et al., 

2015). 

Παράλληλα, η χορήγηση του αναστολέα του συμπλόκου PRC2, DZNep σε καλλιέργειες κυττάρων 

των σειρών Τ-λεμφοκυττάρων JURKAT και LOUCY οδήγησε στην αύξηση της έκφρασης των γονιδίων 

HOXA9 και HOXΑ10 (Nagel et al., 2010). 

Θέλοντας να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα στη διαλεύκανση της σχέσης της Geminin τόσο με 

το κατασταλτικό σύμπλοκο PRC2 όσο και με τους παράγοντες τις οικογένειας homeobox, μελετήσαμε το 
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αποτέλεσμα του συνδυασμού της αποσιώπησης της Geminin και της δράσης του αναστολέα DZNep, στην 

έκφραση του HOXA9. Πραγματοποιήθηκε η μελέτη καλλιεργειών κυττάρων Κ562 διαμολυσμένων με 

shRNA για την σίγαση της Geminin, στις οποίες χορηγήθηκε ο αναστολέας σε συγκέντρωση 0 και 1000 

nM. Tα αποτελέσματα της RT-PCR έδειξαν για την καλλιέργεια που δεν έλαβε τον αναστολέα, αύξηση της 

έκφρασης του HOXA9. Ακόμα μεγαλύτερη όμως, ήταν η αύξηση της έκφρασης του γονιδίου στα κύτταρα 

στα οποία χορηγήθηκε ο αναστολέας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι πιθανότατα η αναστολή του PRC2 

από το DZNep έχει επιπρόσθετη επίδραση στην άρση της καταστολής της έκφρασης του HOXA9. Από τη 

μία η σίγαση της Geminin οδηγεί σε μειωμένη πρόσδεση του PRC2 στον γενετικό τόπο του γονιδίου με 

αποτέλεσμα να μην καταστέλει την έκφραση. Από την άλλη η αναστολή της δράσης του συμπλόκου από 

τον DZNep δεν του επιτρέπει να δράσει κατασταλτικά. Συνεπώς, είναι πιθανό τα δύο φαινόμενα να δρούν 

συνεργατικά για την άρση της καταστολής και κατ’ επέκταση την αύξηση της έκφρασης του γονιδίου 

HOXA9, μέσω της παρεμπόδισης του κατασταλτικού συμπλόκου PRC2. 

Έχει ήδη δειχθεί πως ο DZNep αποτελεί μία ελκυστική προοπτική για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου 

με αντικαρκινική δράση. Εως τώρα έχει διερευνηθεί η χρήση του για αντιιική θεραπεία (De Clercq et al., 

1989). Η ελάχιστη τοξικότητα του αναστολέα in vivo (Bray et al., 2000) καθώς και η ικανότητα του να ωθεί 

σε απόπτωση καρκινικά αλλα όχι φυσιολογικά κύτταρα (Tan et al., 2007) το καθιστούν ένα πολλά 

υποσχόμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Επιπλέον επηρεάζει σημαντικά καρκινικά επιγενετικά μονοπάτια και 

η χορήγηση του σε συνδυασμό με τη αποσιώπηση της πρωτείνης Geminin μπορεί να έχει ουσιαστική 

αντικαρκινική δράση μέσω της αναστολής του κατασταλτικού συμπλόκου PRC2. Η καταστολή γονιδίων 

από το PRC2 είναι απαραίτητη για την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων (Tan et al., 2007) ενώ η 

παρουσία της υπομονάδας του, EZH2, σε μεγάλο αριθμό καρκίνων υποδικνύει τη σημασία του συμπλόκου 

ως στόχο για αντικαρκινική θεραπεία. Συνεπώς, μία συνδυαστική αγωγή με κοινό αποτέλεσμα την 

αναστολή της δράσης του PRC2 και πιθανώς την επανενεργοποίηση γονιδίων τα οποία καταστέλει το 

σύμπλοκο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική και ουσιώδης για την αντιμετώπιση ορισμένων τύπων 

καρκίνου. 

Για να προχωρήσουμε όμως στα παραπάνω βήματα πρέπει αρχικά να αποσαφηνισθεί το είδος της 

αλληλεπίδρασης του συμπλόκου PRC2 με την Geminin. Απαιτούνται όμως περαιτέρω πειράματα για την 

εξακρίβωση μίας του μηχανισμού της αλληλεπίδρασης της Geminin με το σύμπλοκο PRC2. 
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