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1.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 

Κυτταρικός κύκλος καλείται ο κύκλος ζωής του κυττάρου, µια αυστηρά ελεγχόµενη 

διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κυτταρική διαίρεση και εξασφαλίζεται ο 

διπλασιασµός και η ακριβής µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από τα µητρικά στα 

θυγατρικά κύτταρα. Ο κυτταρικός κύκλος στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς διακρίνεται 

στις εξής φάσεις: στη µεσόφαση (interphase) που καταλαµβάνει το  µεγαλύτερο ποσοστό του 

κυτταρικού κύκλου και στη µίτωση (φάση Μ) (ανασκόπηση σε Campell and Reece, 2002).  

Αναλυτικότερα:                     

 ΜΕΣΟΦΑΣΗ 

 

Η µεσόφαση αποτελεί το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο µιτώσεων και περιλαµβάνει 

τρεις επιµέρους φάσεις του κυτταρικού κύκλου.  Στις φάσεις αυτές το κύτταρο επιτελεί  

συγκεκριµένες βιοσυνθετικές διεργασίες, που το προετοιµάζουν για την κυτταρική διαίρεση.  

-Φάση G1: πρόκειται για  µια περίοδο έντονης µεταβολικής δραστηριότητας η οποία 

µεσολαβεί από το τέλος της µίτωσης µέχρι τη φάση του διπλασιασµού του γενετικού υλικού. 

Προς το τέλος της φάσης G1, το κύτταρο ελέγχει αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

(περιβαλλοντικές συνθήκες, παρουσία αυξητικών παραγόντων, σωστό κυτταρικό µέγεθος και 

απουσία βλαβών στο DNA) προκειµένου να προχωρήσει στην επόµενη φάση (φάση S). Το 

κρίσιµο αυτό σηµείο του κυτταρικού κύκλου ονοµάζεται σηµείο περιορισµού (restriction 

point) ή σηµείο ελέγχου G1 (G1 checkpoint) στα ανώτερα ευκαρυωτικά κύτταρα.       

 

Είναι δυνατόν κάτω από ειδικές συνθήκες, κύτταρα που βρίσκονται στη φάση G1 αλλά δεν 

έχουν περάσει ακόµα το σηµείο περιορισµού, να εισέλθουν σε µια ειδική φάση, που 

ονοµάζεται φάση G0 ή φάση εφησυχασµού (Pardee,1974)  Η φάση αυτή µπορεί να 

αποτελέσει σηµείο παροδικής ή  και µόνιµης εξόδου από τον κυτταρικό κύκλο.  

 

-Φάση S (φάση σύνθεσης): πραγµατοποιείται ο διπλασιασµός του γενετικού υλικού, ενώ 

εξακολουθεί να λαµβάνει χώρα µεταγραφή γονιδίων και κυτταρική αύξηση. 

 

-Φάση G2: αποτελεί τη φάση µεταξύ του τέλους της φάσης S και της αρχής της µίτωσης. Στο 

τέλος της φάσης G2 δρουν µηχανισµοί ελέγχου που διασφαλίζουν ότι το κύτταρο δεν θα 

εισέλθει στη φάση της µίτωσης, αν προηγµένως δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο 

διπλασιασµός του γενετικού υλικού, αν δεν έχουν επιδιορθωθεί τυχόν βλάβες στο γενετικό 

υλικό καθώς και αν το κύτταρο δεν έχει το κατάλληλο µέγεθος  (εικόνα 1.1). 
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 Φάση Μ 

 

 Η φάση Μ, η οποία κατέχει ένα µικρό ποσοστό του κυτταρικού κύκλου, αναφέρεται τόσο 

στην πυρηνική διαίρεση (µίτωση), δηλαδή στο διαµοιρασµό των µητρικών χρωµοσωµάτων 

στα θυγατρικά κύτταρα, όσο και στην  κυτταροκίνηση, που αφορά τη διαδικασία διαίρεσης 

του µητρικού κυτταροπλάσµατος. ∆ιακρίνεται σε 6 επιµέρους στάδια από τα οποία τα πρώτα 

πέντε αποτελούν τη µίτωση- πρόφαση, προµετάφαση, µετάφαση, ανάφαση, τελόφαση-, ενώ 

το έκτο την κυτταροκίνηση.  

     

Ο χρόνος της κυτταρικής διαίρεσης ποικίλλει ανάλογα µε το είδος των κυττάρων και τον 

οργανισµό. Για παράδειγµα, ο µέσος χρόνος διάρκειας του κυτταρικού κύκλου σε θηλαστικά 

κύτταρα σε καλλιέργεια είναι εικοσιτέσσερις ώρες, όπου η φάση G1 καταλαµβάνει 11 ώρες, 

η φάση S περίπου 8 ώρες, η G2 περίπου 4 ώρες και η µίτωση 1 ώρα. Αντίθετα, στα πρώιµα 

εµβρυϊκά κύτταρα, ο κυτταρικός κύκλος διαρκεί 30 λεπτά και έχει την ιδιοµορφία ότι 

αποτελείται από εναλλασσόµενες φάσεις S και M.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Εικόνα 1.1 : Οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου 

 

1.2  Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου  

 

Όλοι οι οργανισµοί, από τις µονοκύτταρες ζύµες µέχρι τους σύνθετους πολυκύτταρους 

οργανισµούς, πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και διαδοχική ενεργοποίηση των 

φάσεων του κυτταρικού κύκλου, ώστε να µεταβιβαστεί ακέραιο το γενετικό υλικό στα 

θυγατρικά κύτταρα. Σε αντίθετη περίπτωση, προκαλούνται γενετικές αλλαγές που ενδέχεται 

να οδηγήσουν είτε στον κυτταρικό θάνατο είτε σε µη ελεγχόµενο κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό, χαρακτηριστικό γνώρισµα των καρκινικών κυττάρων.  

     Σηµείο 
Περιορισµού



                                                                                                                          Εισαγωγή 
 

4 

Προκειµένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους γενετικές αλλαγές, το κύτταρο έχει αναπτύξει 

µια σειρά από µηχανισµούς ελέγχου του κυτταρικού κύκλου, που εξασφαλίζουν ότι η φάση 

της αντιγραφής του γενετικού υλικού (φάση S) θα εναλλάσσεται πάντα µε την φάση της 

µίτωσης και ότι κάθε τµήµα του γενετικού υλικού θα διπλασιάζεται µία και µόνο µία φορά σε 

κάθε κυτταρικό κύκλο (ανασκόπηση σε Nurse, 1994 και Heichman and Roberts, 1994)  

 

Τα πρώτα πειράµατα που απέδειξαν την ύπαρξη µιας τέτοιας αυστηρής ρύθµισης στα 

κύτταρα είναι πειράµατα σύντηξης κυττάρων θηλαστικών που πραγµατοποιήθηκαν το 1970 

από τους Rao και Johnson  (Rao and Johnson, 1970). Συγκεκριµένα, όταν κύτταρα σε φάση 

G1 ήρθαν σε σύντηξη µε κύτταρα φάσης S, τότε τα κύτταρα της φάσης G1 διπλασίασαν το 

γενετικό τους υλικό νωρίτερα από ότι ήταν αναµενόµενο.  Αντίθετα, όταν η σύντηξη των 

κυττάρων της φάσης S έγινε µε κύτταρα από τη φάση G2, τα κύτταρα της φάσης G2 δεν 

προχώρησαν σε εκ νέου διπλασιασµό του  DNA τους  και εισήλθαν στη φάση της µίτωσης 

µόνο όταν και τα κύτταρα της φάσης S είχαν ολοκληρώσει το διπλασιασµό του γενετικού 

τους υλικού (εικόνα 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 : Τα πρώτα πειράµατα σύντηξης κυττάρων θηλαστικών από τους Rao και   

Johnson οδήγησαν στην κατανόηση βασικών αρχών που διέπουν τον κυτταρικό κύκλο  

 

Βάσει αυτών των πειραµάτων διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν τη ρύθµιση του 

κυτταρικού κύκλου:  

1) κύτταρα που βρίσκονται σε φάση S περιέχουν παράγοντες που προάγουν την 

έναρξη της αντιγραφής και που δρουν in trans.  

2) τα κύτταρα της φάσης G1, αλλά όχι τα κύτταρα της φάσης G2, είναι ‘δεκτικά’ 

στην έναρξη της αντιγραφής.  

3) τα κύτταρα της φάσης S έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σήµατα ανασταλτικά 

για την είσοδο των κυττάρων της φάσης G2 στη µίτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ                  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Πυρήνας G1  αντιγράφεται νωρίτερα 
 
 
Πυρήνας G2 δεν αντιγράφεται, ενώ
εισέρχεται σε µίτωση µόνο όταν
ολοκληρωθεί η αντιγραφή του
πυρήνα S. 
 
 
Πυρήνας G1 αντιγράφεται την
προβλεπόµενη χρονική στιγµή.
Πυρήνας G2 δεν αντιγράφεται 

G1
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κανένα κύτταρο δεν θα ξεκινήσει το διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων του αν δεν 

έχει ολοκληρωθεί ο διπλασιασµός του γενετικού του υλικού.   

4) τα κύτταρα της G2 φάσης δεν µπορούν να εισέλθουν στη φάση της αντιγραφής 

παρά µόνο αν ολοκληρώσουν τη φάση της µίτωσης. 

 

Οι µηχανισµοί της ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου διαλευκάνθηκαν ακόµα περισσότερο τα 

επόµενα χρόνια µε µια σειρά γενετικών πειραµάτων σε κύτταρα του ζυµοµύκητα 

Saccharomyces cerevisiae και του σχιζοσακχαροµύκητα Schizosaccharomyces pombe και in 

vitro πειραµάτων µε εκχυλίσµατα ωοκυττάρων Xenopus laevis, τα οποία συνετέλεσαν στην 

κατανόηση του πως επιτυγχάνεται η  οµαλή µετάβαση των κυττάρων στις διάφορες φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου (ανασκόπηση σε Su et al, 1995 και Nishitani and Lygerou,2002). 

 

1.3 Κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες (Cyclin Dependent Kinases-CDKs) και ο ρόλος τους 

στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου 

 

Τα πρώτα συµπεράσµατα αναφορικά µε το πώς επιτυγχάνεται η ρύθµιση του κυτταρικού 

κύκλου σε καθολικό επίπεδο εξήχθησαν από µια σειρά γενετικών πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν σε κύτταρα ζύµης. Τα πειράµατα αυτά επέτρεψαν την ταυτοποίηση του 

γονιδίου cdc2, το οποίο κωδικοποιεί για µία κινάση και οδήγησαν στη διαπίστωση ότι η 

έναρξη της φάσης M σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ελέγχεται από την 

ενεργοποίηση της κινάσης αυτής (Nurse P, 1990). Η ενεργοποίηση της κινάσης cdc2 

επιτυγχάνεται µέσω πρόσδεσής της σε µια άλλη οµάδα πρωτεϊνών που καλούνται κυκλίνες 

(Evans et al, 1983). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος ρύθµισης της µετάβασης στη 

φάση M µέσω συµπλόκων κινασών- κυκλινών είναι γενικότερος και ότι οι δυο κατηγορίες 

πρωτεϊνών ελέγχουν την µετάβαση σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου.   

 

Κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες (Cyclin Dependent Kinases/CDKs) είναι µόρια που 

παρουσιάζουν καταλυτική ενεργότητα κινάσης (ανασκόπηση σε Morgan et al, 1995 και Nigg 

et al, 1995). Τα µόρια αυτά είναι ανενεργά από µόνα τους και η ενεργοποίησή τους 

επιτυγχάνεται µόνο µετά από σύνδεσή τους µε τις κυκλίνες, οι οποίες κατέχουν ρυθµιστικό 

ρόλο στο σύµπλοκο αυτό.  

 

Οι κυκλίνες εµφανίζουν περιοδική διακύµανση κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και 

εποµένως είναι εφικτή η ενεργοποίηση των CDK µόνο όταν τα επίπεδα της αντίστοιχης 

κυκλίνης είναι υψηλά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενεργότητα των κυκλινο-εξαρτώµενων 

κινασων εκτός του ότι ελέγχεται από το ρυθµό σύνθεσης και αποικοδόµησης της κυκλίνης, 

αποτελεί στόχο ρύθµισης και από άλλα µόρια, όπως από τις Cdk ενεργοποιητικές κινάσες 
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(Cdk Activating Kinase – CAK) που ενισχύουν µέσω φωσφορυλίωσης την ενεργότητα του 

συµπλόκου, τις ανασταλτικές κινάσες Wee1 και Mik1, που παρεµποδίζουν µέσω 

φωσφορυλίωσης την ενεργότητα του συµπλόκου και τις ανασταλτικές πρωτεΐνες  CKIs 

(Cyclin-dependent Kinase Inhibitors). 

 

Ο ρόλος του συµπλόκου αυτού στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου έγινε περισσότερο 

κατανοητός µέσα από πειράµατα εξάλειψης ή υπερέκφρασης των µορίων CDKs, τα οποία 

οδήγησαν σε διαταραχή της οµαλής διαδοχής των φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Από αυτά 

τα πειράµατα έγινε εµφανές ότι οι CDKs συµβάλλουν τόσο στην οµαλή µετάβαση από τη µια 

φάση στην επόµενη του κυτταρικού κύκλου, όσο και στην αποτροπή έκτοπης εισόδου σε µια 

φάση.  

 

Ειδικότερα, αν σε κύτταρα ζύµης ή σε µετάζωα ενεργοποιηθεί το σύµπλοκο των CDKs που 

είναι υπεύθυνο για τη µετάβαση στη φάση S, τότε ο χρόνος της φάσης G1 µειώνεται αισθητά. 

Εποµένως, οι κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πότε χρονικά ένα 

κύτταρο θα εισέλθει στη φάση S (Sherr, 1994). Επιπλέον, αν αφαιρεθεί από το ζυµοµύκητα S. 

pombe το γονίδιο της κυκλίνης που είναι υπεύθυνη για τη µετάβαση στη φάση M ή 

υπερεκφραστούν ειδικοί αναστολείς της µιτωτικής CDK, τότε παρατηρούνται πολλαπλοί 

κύκλοι διπλασιασµού του γενετικού υλικού χωρίς τα κύτταρα να εισέρχονται στη φάση της 

µίτωσης (Hayles et al, 1994, Correa-Bordes and Nurse, 1995 και Fisher and Nurse, 1996). Τα 

αποτελέσµατα αυτά παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για το σηµαντικό ρόλο που κατέχουν οι 

κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες στην παρεµπόδιση της έναρξης αντιγραφής σε κύτταρα που 

βρίσκονται στη φάση G2 και κατ’ επέκταση στον έλεγχο της ρύθµισης του κυτταρικού 

κύκλου. Tο ενεργό σύµπλοκο κυκλίνης/κινάσης ενέχεται στη ρύθµιση του κυτταρικού 

κύκλου µέσω φωσφορυλίωσης που προκαλεί σε πρωτεΐνες-κλειδιά του κυτταρικού κύκλου 

(εικόνα 1.3).    

 

  

 

 

 

 

 

Πρόσδεση 

υποστρώµατος 

ΕΕννεερργγοοπποοίίηησσηη  

ΦΦωωσσφφοορρυυλλίίωωσσηη  

ΚΚυυκκλλίίννηη  

ΥΥππόόσσττρρωωµµαα  

ΡΡ  ΑΑΤΤΡΡ  

CCDDKK  
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Εικόνα 1.3: Το ετεροδιµερές CDK/κυκλίνης. Η κινάση αποτελεί την καταλυτική υποµονάδα 

και η κυκλίνη τη ρυθµιστική. Η κυκλίνη επίσης προσδίδει την ειδικότητα για το υπόστρωµα. 

 

1.3.1 Κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες (Cyclin Dependent Kinases-CDKs) και ο ρόλος τους 

στη ρύθµιση της αντιγραφής µόνο µία φορά ανά κυτταρικό κύκλο 

 

Έχει προταθεί ότι η µείωση των επιπέδων ενεργότητας των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών 

στο τέλος της φάσης της µίτωσης δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε η χρωµατίνη να 

είναι πλέον ικανή να υποστηρίξει ένα νέο κύκλο αντιγραφής του γενετικού υλικού. Σε 

κύτταρα που βρίσκονται στο τέλος της φάσης G1, η ύπαρξη υψηλότερων επιπέδων 

ενεργότητας των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών επιτρέπει την έναρξη της αντιγραφής, ενώ 

τα ακόµα υψηλότερα επίπεδα ενεργότητας που παρατηρούνται στη φάση G2 δρουν 

ανασταλτικά προκειµένου να αποτραπεί ένας νέος γύρος διπλασιασµού του γενετικού υλικού.  

 

Το µοντέλο αυτό µπορεί να εξηγήσει τόσο γιατί σε ένα τυπικό κύτταρο υπάρχει µόνο µια 

φάση S, όσο και γιατί δεν αντιγράφεται το ίδιο κοµµάτι DNA δύο φορές µέσα στον ίδιο 

κυτταρικό κύκλο.  Αυτό οφείλεται στο ότι η έναρξη της φάσης S απαιτεί πρώτα µια περίοδο 

χαµηλών επιπέδων ενεργότητας των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών (CDKs) και εν συνεχεία 

λόγω ύπαρξης υψηλότερων επιπέδων, πυροδοτείται η έναρξη της αντιγραφής. Εποµένως, η 

έναρξη της αντιγραφής κάθε φορά µπορεί να συµβεί µόνο εφόσον το κύτταρο έχει περάσει 

από την µίτωση (Wuarin and Nurse, 1996). 

 

1.4 Το µοντέλο της αδειοδότησης (Licensing)  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ρύθµιση της αντιγραφής, ώστε αυτή να λαµβάνει χώρα µόνο µία 

φορά ανά κυτταρικό κύκλο, πιστεύεται ότι πραγµατοποιείται µέσω αλλαγής των επιπέδων 

ενεργότητας των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών. Μέσω ποιών πρωτεϊνών όµως 

αντιλαµβάνεται το κύτταρο την αλλαγή των επιπέδων των CDKs µε αποτέλεσµα την ορθή 

διαδοχή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου; 

 

Τα πρώτα πειράµατα που οδήγησαν στην ανακάλυψη των πρωτεϊνών αυτών είναι πειράµατα 

που πραγµατοποιήθηκαν από τους Blow και Laskey (Blow & Laskey, 1988). Οι ερευνητές 

αυτοί χρησιµοποίησαν το in vitro σύστηµα του Xenopus για να διαλευκάνουν τους 

µηχανισµούς που εξασφαλίζουν ότι η αντιγραφή του DNA θα λάβει χώρα µία µόνο φορά ανά 

κυτταρικό κύκλο.  Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν εκχυλίσµατα από ωοκύτταρα Xenopus 

που έχουν την ικανότητα να ανασυγκροτούν λειτουργικούς πυρήνες, όταν σε αυτά προστεθεί 

χρωµατίνη και είναι ικανά να υποστηρίξουν πολλαπλούς κύκλους διαδοχικής µετάβασης από 
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τη φάση S στη φάση της µίτωσης.  Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι µπορούσαν να 

προκαλέσουν έναρξη της αντιγραφής σε πυρήνες φάσης G2, όταν έκαναν τη µεµβράνη τους 

διαπερατή µε  χρήση απορρυπαντικού. Η παρατήρηση αυτή τους οδήγησε στο συµπέρασµα 

ότι η αποσυγκρότηση της πυρηνικής µεµβράνης, η οποία συντελείται κατά τη διέλευση των 

κυττάρων από τη φάση της µίτωσης, επιτρέπει την πρόσβαση στη χρωµατίνη ενός παράγοντα 

απαραίτητου για την αντιγραφή, του Παράγοντα Αδειοδότησης (Licensing Factor).  

 

Το µοντέλο αυτό ονοµάστηκε µοντέλο αδειοδότησης και έκτοτε έχουν ανακαλυφθεί 

συγκεκριµένες πρωτεΐνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως παράγοντες αδειοδότησης και θα 

περιγραφούν λεπτοµερέστερα σε επόµενα κεφάλαια.  
 

1.5 Ρύθµιση της αντιγραφής  

 

Βασικό χαρακτηριστικό του µοντέλου αδειοδότησης είναι ότι η διαδικασία της αδειοδότησης 

λαµβάνει χώρα µόνο κατά τη φάση G1 µε τη δηµιουργία ενός πολύ-πρωτεϊνικού συµπλόκου  

στις αφετηρίες αντιγραφής. Το σύµπλοκο αυτό ενεργοποιείται κατά τη µετάβαση στη φάση S, 

ενώ στις φάσεις G2 και M δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να δηµιουργηθεί το 

σύµπλοκο αυτό. 

 

Η ύπαρξη δύο διαφορετικών καταστάσεων της χρωµατίνης επιβεβαιώθηκε από πειράµατα 

που πραγµατοποιήθηκαν στο ζυµοµύκητα S.cerevisiae (Diffley et al., 1994) µε σκοπό την 

ανάλυση των συµπλόκων DNA-πρωτεϊνών που σχηµατίζονται στα σηµεία έναρξης της 

αντιγραφής. Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι οι αφετηρίες αντιγραφής του ζυµοµύκητα 

«προστατεύονται» από πρωτεϊνικά σύµπλοκα, τα οποία αλλάζουν κατά τη διάρκεια του 

κύκλου:  

 

1) Το πρώτο πολυπρωτεϊνικό σύµπλοκο σχηµατίζεται στις αφετηρίες της αντιγραφής αφού το 

κύτταρο εξέλθει  από τη φάση της µίτωσης και παραµένει καθ’ όλη  τη διάρκεια της φάσης 

G1. Το σύµπλοκο αυτό ονοµάστηκε προ-αντιγραφικό σύµπλοκο (pre-replicative complex ή 

pre-RC) και ουσιαστικά προσδίδει στη χρωµατίνη την άδεια για αντιγραφή (Licensed state) 

 

2) Εν συνεχεία, από την έναρξη της αντιγραφής (φάση S) µέχρι και το τέλος της µίτωσης 

πάνω στις αφετηρίες της αντιγραφής εµφανίζεται ένα δεύτερο σύµπλοκο αποτελούµενο από 

λιγότερους πρωτεϊνικούς παράγοντες σε σχέση µε το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο, το οποίο 

ονοµάζεται µετά-αντιγραφικό σύµπλοκο (post-replicative complex  ή post-RC). Μετά τη 

φάση S, η χρωµατίνη δεν µπορεί να υποστηρίξει εκ νέου αντιγραφή (Unlicensed state) 

(εικόνα 1.4) 
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Εικόνα 1.4: Το µοντέλο που προτάθηκε για το πώς επιτυγχάνεται η  ρύθµιση της    

αντιγραφής του DNA των ευκαρυωτικών οργανισµών  

 

1.6 Το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο και η διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής  

(Licensing)  

 

Κατά το τέλος της µίτωσης, όπου η ενεργότητα των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών είναι 

χαµηλή, µια σειρά από πρωτεΐνες (παραγόντες αδειοδότησης) προσδένονται στη χρωµατίνη µε 

σκοπό τη συγκρότηση του προ-αντιγραφικού συµπλόκου, το οποίο θα αδειοδοτήσει τη 

χρωµατίνη για έναν ακόµη κύκλο αντιγραφής του DNA. Η διαδικασία αυτή σχηµατισµού του 

προ-αντιγραφικού συµπλόκου στις αφετηρίες της αντιγραφής ονοµάζεται ‘αδειοδότηση της 

αντιγραφής’ και πρόκειται για µια αυστηρά ρυθµιζόµενη διαδικασία αφού λαµβάνει χώρα 

µόνο κατά τη διάρκεια της φάσης G1.  

 

Οι πρωτεΐνες που προσδένονται στις αφετηρίες της αντιγραφής και συγκροτούν το προ-

αντιγραφικό σύµπλοκο είναι οι πρωτεΐνες ORC (σύµπλεγµα αναγνώρισης των αφετηριών-

Origin Recognition Complex), οι πρωτεΐνες MCM (Mini-Chromosome-Maintenance 

proteins), η πρωτεΐνη Cdc6/18 και η Cdt1. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε κάθε οµάδα 

πρωτεϊνών ξεχωριστά.  

      
1.6.1  Σύµπλεγµα αναγνώρισης αφετηριών (Origin Recognition Complex-ORC) 

 

Το σύµπλεγµα αναγνώρισης αφετηριών (ORC1-6) είναι ένα σύµπλοκο 6 πρωτεϊνών, που 

πρωτοανακαλύφθηκε στον S. cerevisiae, και έχει την ιδιότητα να αναγνωρίζει και να 

προσδένεται ειδικά στις αφετηρίες της αντιγραφής µε ATP-εξαρτώµενο τρόπο (Bell and 

Stillman, 1992). Στο ζυµοµύκητα S.cerevisiae οι πρωτεΐνες ORC παραµένουν προσδεδεµένες  

S

M

G2G1
Αδειοδότηση
της χρωµατίνης
(Licensed state)

Ενεργοποίηση

Η χρωµατίνη δε
µπορεί να 
αδειοδοτηθεί
(Unlicensed state)
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καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Nguyen et al, 2001 και Vas et al,2001), αλλά 

λόγω ρύθµισης µέσω φωσφορυλίωσης που παρατηρείται στις διάφορες φάσεις, το σύµπλοκο 

αυτό θεωρείται ενεργό µόνο στη φάση G1. Για παράδειγµα, η υποµονάδα ORC2 

φωσφορυλιώνεται από τη Cdk1/κυκλίνη Β κατά τη µετάβαση στη φάση S, ενώ υπο-

φωσφορυλιώνεται όταν το κύτταρο εξέλθει από τη µίτωση και εισέλθει στη φάση G1, οπότε 

και προσελκύονται παράγοντες για τη δηµιουργία του προ-αντιγραφικού συµπλόκου.  

 

Έκτοτε, το σύµπλεγµα αναγνώρισης αφετηριών έχει χαρακτηρισθεί και µελετηθεί σε µια 

πληθώρα οργανισµών, όπως στη Drosophila melanogaster (Gavin, K.A, et al. 1995) Xenopus 

laevis (Rowles et al, 1996 και Tugal et al, 1998) και στον άνθρωπο (Gavin et al, 1995) 

γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη κοινού µηχανισµού έναρξης της αντιγραφής σε όλους 

τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Παρότι οι υποµονάδες του ORC δείχνουν χαµηλή 

οµολογία ανάµεσα στους διάφορους οργανισµούς, ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά τους 

παραµένουν συντηρηµένα. Συγκεκριµένα, οι πρωτεΐνες ORC δείχνουν µεγάλη συγγένεια 

πρόσδεσης µε τη χρωµατίνη, κυρίως σε ασύµµετρες αλληλουχίες αδενίνης/θυµίνης και 

παρουσιάζουν ATP-εξαρτώµενη πρόσδεση στη χρωµατίνη. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες αυτές 

φέρουν θέσεις φωσφορυλίωσης από τις κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες. (De Pamphilis, 2005).   

 

Το σύµπλοκο των πρωτεϊνών ORC στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς 

προσδένεται στη χρωµατίνη αλλά δεν δείχνει ειδικότητα ως προς την αλληλουχία, σε 

αντίθεση µε ότι έχει παρατηρηθεί στον S. cerevisiae, όπου αυτές οι πρωτεΐνες προσδένονται 

σε ειδικές αλληλουχίες (Lee et al, 1997). Πρόσφατα πειράµατα που έγιναν µε τις ανθρώπινες 

υποµονάδες του ORC, έδειξαν ότι προσδένονται µε παρόµοια συγγένεια τόσο σε 

ευκαρυωτικές, όσο και προκαρυωτικές αλληλουχίες, αν και παρατηρήθηκε µια προτίµηση σε 

εκείνες τις περιοχές µε αυξηµένη αναλογία αδενίνης/ θυµίνης (Vashee et al., 2003 και 

MacAlpine, 2004)  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πρωτεΐνες ORC ρυθµίζονται µε διαφορετικό τρόπο στους 

ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς σε σχέση µε τη ρύθµιση που υφίστανται στους 

µύκητες, στους οποίους παραµένουν σταθερά προσδεµένες στη χρωµατίνη. Στους ανώτερους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς, το σύµπλοκο ORC δεν παραµένει σταθερά προσδεδεµένο στη 

χρωµατίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, αλλά υφίσταται ρύθµιση και κύριο 

στόχο ρύθµισης αποτελεί η υποµονάδα ORC1.  Ο τρόπος ρύθµισης της υποµονάδας αυτής 

διαφέρει ανάµεσα στους διάφορους οργανισµούς και έχουν αναφερθεί διαφορές ακόµα και 

ανάµεσα σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές. Έχει αναφερθεί ότι σε ανθρώπινα κύτταρα CHO 

η υποµονάδα ORC1 αποδεσµεύεται µε την έναρξη της φάσης S από τη χρωµατίνη (Natale et 

al,2000), ενώ σε κύτταρα HeLa η υποµονάδα υφίσταται ουβικουϊτίνο-εξαρτώµενη 
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πρωτεόλυση (Mendez  et al, 2002 και Fujita et al, 2002). Τέλος, σε κύτταρα της δροσόφιλας 

έχει προταθεί ότι η υποµονάδα ORC1 υφίσταται αποδόµηση από το σύστηµα APC (Anaphase 

Promoting Complex) κατά τη φάση της µίτωσης (Araki et al, 2003) 

  

Πέραν του ρόλου τους στη διαδικασία της αδειοδότησης, οι πρωτεΐνες ORC συνδέονται µε τη 

διαδικασία της αποσιώπησης γονιδίων (silencing) τόσο στους µύκητες όσο και στους 

ανώτερους οργανισµούς (Micklem et al, 1993, Huang et al, 1998 και Shareef et al,2001), 

αλληλεπιδρούν µε την ετεροχρωµατινική πρωτεΐνη HP1 (Pak et al, 1997 και Huang et 

al,2005) καθώς και µε την πρωτεΐνη HBO1, που έχει δράσει ακετυλ-τρανσφεράσης (Iizuka 

and Stillman,1999), ενώ έχει δειχθεί ότι αλληλεπιδρούν µε τα κεντροσωµάτια και τα 

κεντροµερίδια (Prasanth et al, 2004).  Πρόκειται λοιπόν, για οµάδα πρωτεϊνών µε µεγάλη 

ποικιλία ως προς τις λειτουργίες που επιτελεί και εποµένως ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν οι 

πρωτεΐνες  ORC συντονίζουν την αδειοδότηση και κατ’ επέκταση το µηχανισµό ρύθµισης της 

έναρξης της αντιγραφής µε τις υπόλοιπες λειτουργίες όπου ενέχονται.  

  

1.6.2. Πρωτεΐνες MCM (minichromosome maintenance)  

 

Οι πρωτεΐνες MCM (mcm 2-7), αποτελούνται από έξι µέλη που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

και σχηµατίζουν εξαµερή, µεγέθους περίπου 600kDa. Τα µέλη αυτής της οικογένειας παρότι 

διαφέρουν σε µέγεθος και αµινοξική αλληλουχία, έχουν κοινά δοµικά χαρακτηριστικά. Έτσι, 

διαθέτουν µια συντηρηµένη περιοχή 240 αµινοξέων που είναι κεντρικά τοποθετηµένη, η 

οποία περιέχει ένα µοτίβο GXXGXGKS/T (όπου G: γλυκίνη και Χ: είτε σερίνη είτε αλανίνη 

ανάλογα µε το είδος της πρωτείνης MCM) (Kearsey and Labib, 1998).  

 

Οι πρωτεΐνες MCM ανακαλύφθηκαν αρχικά στο ζυµοµύκητα S. cerevisiae (Maine et al, 

1984) ως παράγοντες απαραίτητοι για την αντιγραφή. Θεωρήθηκαν ως ο κύριος παράγοντας 

αδειοδότησης λόγω της ρύθµισης που υφίστανται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού. Οι 

πρωτεΐνες MCM ρυθµίζονται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου ώστε να βρίσκονται 

στον πυρήνα στη φάση G1, ενώ εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα στις υπόλοιπες φάσεις 

(Yan et al, 1991 και Dalton και Whitbread, 1995). Πρωτεΐνες MCM απαντώνται και στους 

ανώτερoυς ευκαρυωτικούς οργανισµούς, όπως στο X. laevis (Chong et al, 1995 και Kubota et 

al, 1995), στη ∆ροσόφιλα (Treisman et al, 1995 και Feger et al, 1996) και στον άνθρωπο (Hu 

et al, 1993 και Musahl et al, 1995) και πειράµατα in vivo µε εκχυλίσµατα ωοκυττάρων 

Xenopus έδειξαν ότι απαιτούνται για την αδειοδότηση του DNA (Kubota et al, 1995 και 

Chong et al, 1995). 
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Οι πρωτεΐνες MCM διαθέτουν ενεργότητα ελικάσης in vitro (Ishimi et al,1997) και από 

παρατηρήσεις µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο η δοµή τους  οµοιάζει µε τη δοµή ελικασών που 

συµµετέχουν  στην αντιγραφή. Συγκεκριµένα, οι πρωτεΐνες MCM σχηµατίζουν εξαµερές σε 

σχήµα δακτυλίου µε ένα κεντρικό άνοιγµα, από όπου και πιθανώς να διέρχεται το DNA 

(Adachi et al,1997). Εποµένως,  πιστεύεται ότι  οι πρωτεΐνες MCM δρουν σαν ελικάσες, 

δηλαδή είναι εκείνη η οµάδα πρωτεϊνών που βοηθά στο άνοιγµα της διπλής έλικας ώστε να 

µπορέσει η πολυµεράση να δράσει. 

 

Σε κύτταρα θηλαστικών σε καλλιέργεια, έχει βρεθεί ότι οι πρωτεΐνες MCM προσδένονται 

στη χρωµατίνη κατά την τελόφαση (Dimitrova et al,2002), ενώ αποδεσµεύονται από αυτή 

κατά τη διάρκεια της φάσης S. Οι πρωτεΐνες MCM φωσφορυλιώνονται από τις κινάσες CDK 

(Coue et al,1996), ενώ σηµαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζει η φωσφορυλίωση της 

πρωτεΐνης MCM2 από την κινάση DDK (κινάση εξαρτώµενη από τον παράγοντα Dbf4)  

(Sato et al, 1997). Προτείνεται ότι η φωσφορυλίωση αυτή πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσµα 

την πρόκληση δοµικής αλλαγής στο σύµπλοκο των πρωτεϊνών MCM, που τώρα εµφανίζει 

αυξηµένη συγγένεια για τα συστατικά της αντιγραφικής µηχανής και αποκτά την εγγενή 

δραστικότητα ελικάσης 

 

Πρόσφατα  ανακαλύφθηκαν δύο νέα µέλη της οµάδας αυτής: η πρωτεΐνη MCM8, η οποία 

έχει προταθεί ότι συµµετέχει στη στρατολόγηση του παράγοντα Cdc6 (Volkening et al,2005), 

όσο και ότι παίζει ρόλο κατά την επιµήκυνση της αντιγραφικής διχάλας (Maiorano et al, 

2005), και η πρωτεΐνη MCM9 που ακόµα δεν γνωρίζουµε σε ποιο στάδιο της αντιγραφής 

ενέχεται (Yoshida, 2005).   

 

1.6.3 Πρωτεΐνη Cdc6/18 

 

Η πρωτεΐνη Cdc6 του ζυµοµύκητα S. cerevisiae, καθώς και η οµόλογή της Cdc18 στο 

ζυµοµύκητα S. pombe, αποµονώθηκαν ανεξάρτητα σαν θερµοευαίσθητες µεταλλαγές του 

κυτταρικού κύκλου, που προκαλούν πρόβληµα στην έναρξη της αντιγραφής (Hereford and 

Hartwell, 1974 και Nurse  and Bisset, 1976).  

 

Στο ζυµοµύκητα S. cerevisiae, η πρωτεΐνη Cdc6/Cdc18  συσσωρεύεται προς το τέλος  της 

µίτωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης G1 (Piatti et al,1995),  ενώ τα επίπεδά της 

µειώνονται δραστικά µετά την έναρξη της αντιγραφής λόγω πρωτεόλυσης από το σύστηµα 

ουµπικουιτίνης (Baum et al, 1998). Η ρύθµιση της πρωτεΐνης Cdc6/Cdc18 δεν γίνεται µόνο 

σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο αλλά και σε µεταγραφικό αφού τα επίπεδα του Cdc6/Cdc18 

mRNA αυξάνονται πριν τη φάση G1 και µειώνονται στη φάση S. Υπερέκφραση της 
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Cdc6/Cdc18 στο S.pombe οδηγεί σε πολλαπλούς κύκλους αντιγραφής απουσία µίτωσης 

(Nishitani and Nurse, 1995).  Ο παράγοντας Cdc6/Cdc18 είναι απαραίτητος για τη φόρτωση 

των πρωτεϊνών MCM στη χρωµατίνη κατά τη φάση G1 (Coleman et al, 1996 και Cocher et 

al, 1996).  
 

Οµόλογες πρωτεΐνες του παράγοντα Cdc6/18 έχουν ανακαλυφθεί και στα θηλαστικά, όπου 

δρουν ως παράγοντες φόρτωσης των πρωτεϊνών MCM. Βασικά χαρακτηριστικά του 

παράγοντα Cdc6/18 των θηλαστικών είναι η παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου και η ρύθµιση µέσω αλλαγής του ενδοκυτταρικού του εντοπισµού, ενώ ο 

ακριβής τρόπος ρύθµισης της πρωτεΐνης παραµένει αδιευκρίνιστος. Η αρχική παρατήρηση 

ήταν ότι η πρωτεΐνη Cdc6/18 είναι πυρηνική στη φάση G1 και εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασµα στις υπόλοιπες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, όµως ερευνητικές οµάδες 

ανέφεραν ότι ένα ποσοστό της πρωτεΐνης Cdc6/18, παραµένει σταθερά προσδεδεµένο πάνω 

στη χρωµατίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Mendez, J., and Stillman, 

B.2000).  Επίσης έχει προταθεί ότι κατά τη φάση S, η πρωτεΐνη Cdc6/18  φωσφορυλιώνεται  

από το σύµπλοκο κυκλίνη Α/Cdk2 γεγονός που προκαλεί την έξοδο µέρους της πρωτεΐνης 

από τον πυρήνα (Jiang et al, 1999), ενώ ένα µικρό ποσοστό της πρωτεΐνης Cdc6/18 στο τέλος 

της µίτωσης αποδοµείται από το σύστηµα APC (Peterson, B.O.,et al.2000). Πρόσφατα 

προτάθηκε ότι η παρουσία της πρωτεΐνης Cdc6/18 στις φάσεις S και G2 είναι  απαραίτητη 

αφού παίζει ρόλο στην ενεργοποίηση  της Chk1, πρωτεΐνη  που έχει κεντρικό ρόλο στα 

συστήµατα ελέγχου που διαθέτει το κύτταρο (Oehlmann et al,2004). 

 

Εάν µέρος των πρωτεϊνών ORC, Cdc6/18 και  MCM παραµένει διαθέσιµο για αδειοδότηση 

στη φάση G2, ποιος παράγοντας προσδίδει ειδικότητα ώστε το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο να 

σχηµατίζεται µόνο µετά την τελόφαση στα κύτταρα των θηλαστικών; Ένας τέτοιος 

παράγοντας ενδέχεται να είναι η πρωτεΐνη  Cdt1. 

 

1.6.4.  Πρωτεΐνη Cdt1 (Cdc10 dependent transcript 1- µετάγραφο εξαρτώµενο από το 

Cdc10) 

 

Ο παράγοντας Cdt1 αρχικά αναγνωρίστηκε ως στόχος του µεταγραφικού παράγοντα Cdc10 

(πρόκειται για έναν ειδικό παράγοντα απαραίτητο για την είσοδο στη φάση S στο 

ζυµοµύκητα S. pombe), από όπου πήρε και το όνοµά του (Cdc10 dependent transcript 1- 

µετάγραφο εξαρτώµενο από το Cdc10). Η σηµασία του παράγοντα αυτού διευκρινίστηκε 

µετά από πειράµατα εξάλειψης του γονιδίου Cdt1 στο ζυµοµύκητα S. pombe, που είχε σαν 

αποτέλεσµα την αδυναµία του οργανισµού να εισέλθει στη φάση S (Hofmann and Beach, 

1994). Ενδιαφέρον παρουσίασε ο φαινότυπος των κυττάρων αυτών, στα οποία αν και δεν  
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είχε γίνει διπλασιασµός του γενετικού τους υλικού, παρατηρήθηκε είσοδος στη µίτωση. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι αυτό το γονίδιο κατέχει σηµαντικό ρόλο σε µηχανισµό ελέγχου που 

διασφαλίζει ότι κανένα κύτταρο δεν θα εισέλθει στη µίτωση, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο 

διπλασιασµός του γενετικού υλικού.  

 

Περαιτέρω πειράµατα βοήθησαν στο να γίνει κατανοητό γιατί εξάλειψη του παράγοντα Cdt1 

οδηγεί σε αδυναµία του οργανισµού να εισέλθει στη φάση S, αποσαφηνίζοντας έτσι το ρόλο 

του. Ο παράγοντας Cdt1 είναι µέλος του προ-αντιγραφικού συµπλόκου και είναι υπεύθυνος 

για την «φόρτωση» του εξαµερούς συµπλόκου των πρωτεϊνών MCM στις αφετηρίες έναρξης 

της αντιγραφής (Nishitani et al. 2000, Maiorano et al. 2000).  Εποµένως, ο παράγοντας Cdt1 

δρα στο ίδιο στάδιο µε τον παράγοντα Cdc6/18. Πρόσφατα πειράµατα στο Xenopus 

υποδεικνύουν ότι ο παράγοντας Cdc6/18 πρέπει να προηγείται του παράγοντα Cdt1 κατά την 

αδειοδότηση (Tsuyama et al,2005).  Επιπλέον, σε κύτταρα ζύµης και θηλαστικών έχει δειχθεί 

ότι ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε τον παράγοντα Cdc6/18 (Nishitani et al. 2000, Cook 

et al. 2004)  αλλά και µε τις πρωτεΐνες MCM (Yanagi et al. 2002 και Cook et al. 2004).  

 

Ο παράγοντας Cdt1 κατέχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτό έχει 

δειχθεί µε πειράµατα υπερέκφρασής του. Συγκεκριµένα, υπερέκφραση του Cdt1 στον S. 

pombe, σε συνδυασµό µε υψηλή έκφραση του Cdc6/18, οδηγεί κύτταρα σε υπερδιπλασιασµό, 

χωρίς τη διαµεσολάβηση µίτωσης (Nishitani et al. 2000). Κύτταρα οδηγούνται σε συνεχή 

διπλασιασµό ακόµη και εάν βρίσκονται συγχρονισµένα στη φάση G2, αποδεικνύοντας ότι 

έκτοπη παρουσία των παραγόντων αυτών στη φάση G2 αρκεί για να πυροδοτήσει εκ νέου 

έναρξη της αντιγραφής (Yanow et al,2001). 

 

Η σηµασία του παράγοντα Cdt1 στη ρύθµιση της έναρξης της αντιγραφής έχει 

αποσαφηνιστεί και σε ανώτερους οργανισµούς. Συγκεκριµένα, στο Caenorhabditis elegans 

αν απενεργοποιηθεί η Cul-4, η οποία θεωρείται η υπεύθυνη λιγάση για την αποικοδόµηση 

του Cdt1 στη φάση S, τα κύτταρα οδηγούνται σε συνεχή διπλασιασµό λόγω υπερέκφρασης 

πλέον του Cdt1 (Zhong et al, 2003). Επιπλέον, η εξωγενής προσθήκη µόνο της πρωτεΐνης 

Cdt1 σε εκχυλίσµατα Xenopus που βρίσκονται σε φάση G2, είναι ικανή να πυροδοτήσει 

υπερδιπλασιασµό του γονιδιώµατος (Maiorano et al, 2005) αποδεικνύοντας έτσι ότι ο Cdt1 

αποτελεί το βασικότερο παράγοντα ρύθµισης της έναρξης της αντιγραφής.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο παράγοντας Cdt1 θεωρείται ως µόριο µε 

πιθανή ογκογενετική δράση αφού υπερέκφρασή του σε κύτταρα ποντικού προδιαθέτει για 

κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων (Arentson et al,2002), ενώ έχει βρεθεί υπερεκφρασµένος 

σε καρκινικές κυτταρικές σειρές (Arentson et al,2002, Xouri et al,2004) καθώς και σε 
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ανθρώπινα καρκινικά δείγµατα (Karakaidos P. et al., 2004). Μάλιστα, υπερέκφραση του 

παράγοντα Cdt1 µαζί µε τον παράγοντα Cdc6/18 οδηγούν ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές 

σειρές σε υπερδιπλασιασµό του γενετικού τους υλικό αν αυτές φέρουν απενεργοποιηµένο το 

γονίδιο της πρωτεΐνης p53. Αν το γονίδιο p53 είναι λειτουργικό δεν παρατηρείται 

διπλασιασµός του γενετικού υλικού πιθανώς λόγω παρεµπόδισης από τα µονοπάτια που 

ελέγχουν για βλάβες στο γενετικό υλικό (Vaziri et al,2003). 

 

1.6.5 Ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 στους ευκαρυωτικού οργανισµούς 

 

Ο παράγοντας Cdt1 ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παρών µόνο στη φάση G1.  

Συγκεκριµένα, τα επίπεδα της πρωτεΐνης του Cdt1 στο ζυµοµύκητα S. pombe αυξάνουν 

αµέσως µετά την ολοκλήρωση της µίτωσης δείχνοντας πυρηνική εντόπιση (Nishitani H.,et 

al.2000), ενώ παρατηρείται µείωση αυτών µε την έναρξη της αντιγραφής. ∆ιαφορετική 

ρύθµιση του παράγοντα αυτού φαίνεται να ακολουθείται στο ζυµοµύκητα S. cerevisiae, όπου 

παρατηρείται συσσώρευση της πρωτεΐνης Cdt1 στον πυρήνα στη φάση G1, ενώ στις 

υπόλοιπες φάσεις του κυτταρικού κύκλου ο παράγοντας εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα 

µετά από φωσφορυλίωσή του από τις κυκλινο-εξαρτώµενες κινάσες (Tanaka and 

Diffley,2002).    

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα επίπεδα της πρωτεΐνης Cdc6/18 δεν υπόκεινται σε αυστηρή 

ρύθµιση στα θηλαστικά, αφού µέρος της πρωτεΐνης παραµένει σταθερά προσδεδεµένο πάνω 

στη χρωµατίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Αντίθετα, η ρύθµιση των 

επιπέδων του Cdt1 φαίνεται να είναι καθοριστικής σηµασίας στους ανώτερους οργανισµούς 

συγκριτικά µε ότι συµβαίνει στο ζυµοµύκητα.  

 

Συγκεκριµένα, η ρύθµιση του Cdt1 γίνεται κυρίως σε επίπεδο πρωτεΐνης, καθώς το mRNA 

του παραµένει σταθερό κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Έτσι,  η  πρωτεΐνη Cdt1 

είναι παρούσα µόνο στη φάση G1, καθιστώντας δυνατή την πυροδότηση των αφετηριών 

αντιγραφής  σε αυτή και µόνο τη φάση. Ο τρόπος ρύθµισης των επιπέδων της πρωτεΐνης Cdt1 

επιτυγχάνεται  µέσω πρωτεόλυσης  από το σύστηµα SCF κατά την µετάβαση G1/S (Nishitani 

H. et al, 2001, Li et al, 2003).  Ένας επιπλέον ρυθµιστικός µηχανισµός, που εξασφαλίζει ότι ο 

παράγοντας Cdt1 θα είναι ενεργός µόνο κατά τη φάση G1, είναι η ύπαρξη του αναστολέα 

του, της Geminin, καθιστώντας τη ρύθµισή του ακόµα πιο αυστηρή (εικόνα 1.5).  
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Εικόνα 1.5: Ρύθµιση του Cdt1 στους διάφορους οργανισµούς 

 

1.6.6. Ο αναστολέας του συστήµατος αδειοδότησης, Geminin  

 

Η πρωτεΐνη Geminin αρχικά ανακαλύφθηκε στον Xenopus στην προσπάθεια  προσδιορισµού 

πρωτεϊνών-στόχων πρωτεολυτικής αποικοδόµησης από το σύµπλεγµα προαγωγής της 

ανάφασης (Anaphase Promoting Complex ή APC), το οποίο είναι αναγκαίο για την έξοδο 

των κυττάρων από την µίτωση (ΜcGarry and Kirschner, 1998 και Kroll et al, 1998).  

Πρόκειται για µια µικρή πυρηνική πρωτεΐνη (25KDa) που έχει χαρακτηριστεί µέχρι σήµερα 

µόνο στα µετάζωα και δεν παρουσιάζει οµοιότητες µε άλλες έως τώρα χαρακτηρισµένες 

πρωτεΐνες.  

 
Το όνοµα της πρωτεΐνης προέρχεται από τη λέξη gemini που σηµαίνει δίδυµος και αρχικά 

δόθηκε επειδή βρέθηκαν δύο αντίγραφά της (geminin L και geminin H) στο Xenopus µε ίδιες 

ακριβώς ιδιότητες αλλά και για το διττό ρόλο που αυτή παίζει τόσο κατά την νευρογένεση, 

όσο και κατά την αντιγραφή.  

 

Ο ρόλος της Geminin κατά τη νευρογένεση προσδιορίστηκε όταν µετά από ένεση του mRNA 

της σε κοιλιακά ή ραχιαία βλαστοµερίδια εµβρύων παρατηρήθηκε επέκταση της νευρικής 

πλάκας (Kroll et al,1998).  Υπεύθυνο τµήµα για αυτή της την ιδιότητα θεωρείται µια περιοχή 

προς το αµινοτελικό άκρο. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η Geminin αλληλεπιδρά µε µέλη 

της οικογένειας τόσο των Hox όσο και των Polycomb γονιδίων, µόρια τα οποία αποτελούν 

κεντρικούς ρυθµιστές της ανάπτυξης (Luo et al,2004) καθώς και µε τον µεταγραφικό 
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παράγοντα Six3, ο οποίος ενέχεται στη διαφοροποίηση του αµφιβληστροειδούς του µατιού 

στα σπονδυλωτά (Del Bene et al., 2004). 

 

Όσον αφορά το ρόλο της Geminin κατά την αντιγραφή, η πρωτεΐνη αυτή αναστέλλει την 

αδειοδότηση µε το να παρεµποδίζει την πρόσδεση των πρωτεϊνών MCM στη χρωµατίνη 

λόγω αλληλεπίδρασης µε τον παράγοντα Cdt1 (Wohlschlegel et al. 2000, Tada et al. 2000, 

Lygerou and Nurse, 2000). Μέχρι σήµερα δεν είναι γνωστό αν οι δυο δράσεις της πρωτεΐνης 

Geminin - η αναστολή της αντιγραφής και η δράση στη νευρογένεση - σχετίζονται µε κάποιο 

τρόπο, συνδέοντας, για παράδειγµα, τον κυτταρικό κύκλο µε αναπτυξιακές διαδικασίες. 

Κάποιες πρώτες ενδείξεις για το πώς θα µπορούσε η Geminin να συντονίζει αυτές τις δύο 

διεργασίες παρέχονται από πειράµατα που δείχνουν ότι ο µεταγραφικός παράγοντας Six3 

ανταγωνίζεται την πρωτεΐνη Cdt1 για τη δέσµευσή  του στην Geminin, προτείνοντας έναν 

πιθανό τρόπο ρύθµισης του πολλαπλασιασµού και διαφοροποίησης κατά την ανάπτυξη του 

µατιού των σπονδυλωτών.  

 

Στα θηλαστικά, η Geminin ρυθµίζεται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου ώστε να 

συσσωρεύεται µε την έναρξη της φάσης S και να παραµένει µέχρι την ανάφαση, οπότε και 

γίνεται πρωτεολυτικός στόχος του APC. Αντίθετα, η πρωτεΐνη Cdt1 εµφανίζεται στο τέλος 

της µίτωσης και πρωτεολύεται στην αρχή της φάσης S. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι τα δύο 

αυτά µόρια συνεκφράζονται για µικρά χρονικά διαστήµατα, στο τέλος της µίτωσης και στην 

αρχή της φάσης S (εικόνα 1.6). Έχει προταθεί ότι η Geminin δρα ως επιπρόσθετος 

µηχανισµός που διασφαλίζει ότι δεν θα δοθεί αδειοδότηση της αντιγραφής στις φάσεις S και 

G2, αν τυχόν υπάρξουν µόρια Cdt1 στις φάσεις αυτές.  

 

∆εδοµένου ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο παράγοντας Cdt1 µπορεί να είναι ένα πιθανό 

ογκογονίδιο, η ύπαρξη  της Geminin, του µοριακού αναστολέα αυτού, στα θηλαστικά έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον για τυχόν χρήση της πρωτεΐνης αυτής σε αντι-καρκινική 

θεραπεία. Πρόσφατα πειράµατα έδειξαν ότι υπερέκφραση της Geminin σε διάφορες 

κυτταρικές σειρές,  οδήγησε επιλεκτικά σε απόπτωση µόνο κύτταρα των καρκινικών σειρών, 

ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα δεν εισήλθαν στη φάση S (Shreeram et al, 2002).  
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Εικόνα 1.6: Ρύθµιση του Cdt1 και της Geminin στον κυτταρικό κύκλο. Η πρωτεΐνη  Cdt1 

εκφράζεται µόνο κατά τη φάση G1 λόγω πρωτεόλυσης στην αρχή της φάσης S, ενώ η Geminin 

εµφανίζεται στη φάση S και αποικοδοµείται από το σύστηµα APC στο τέλος της µίτωσης. 

 

1.7 Η διαδικασία της αδειοδότησης της αντιγραφής –Licensing  

 

Μέχρι τώρα έχουµε αναφερθεί µε λεπτοµέρεια στους επιµέρους παράγοντες που συγκροτούν 

το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο δίνοντας έµφαση στο τρόπο ρύθµισής τους κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου ώστε να είναι λειτουργικά µόνο στη φάση G1 καθώς και σε τυχόν 

αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στο λειτουργικό µέρος 

του συµπλόκου αυτού: πότε σχηµατίζεται, ποια είναι τα στάδια συγκρότησής του και πως από 

προ-αντιγραφικό σύµπλοκο µετατρέπεται σε εναρκτήριο ώστε να δώσει το σήµα για την 

έναρξη της αντιγραφής (Forsburg,2004).  

  

1) Το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο σχηµατίζεται στις αφετηρίες της αντιγραφής κατά τη 

διάρκεια της τελόφασης, όπου τα επίπεδα των µορίων CDKs έχουν αρχίσει να µειώνονται 

αισθητά (Mendez and Stillman, 2000 και Kearsey et al, 2000). Στις αφετηρίες της αντιγραφής 

αρχικά προσδένονται οι πρωτεΐνες ORC και εν συνεχεία προσδένονται ο παράγοντας 

Cdc6/18 και ο παράγοντας Cdt1. Οι παράγοντες Cdc6/18 και Cdt1  
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αλληλεπιδρούν µε το σύµπλοκο των πρωτεϊνών ORC (Liang et al,1995 και Ramachandran et 

al, 2004).   

 

2) Οι παράγοντες Cdc6/18 και Cdt1, που τώρα βρίσκονται προσδεδεµένοι στη χρωµατίνη, 

προσελκύουν τις πρωτεΐνες MCM, που πιστεύεται ότι δρουν σαν ελικάσες (Donovan et 

al,1997, Maiorano et al, 2000 και Nishitani et al,2000). Μετά την πρόσδεση των πρωτεϊνών 

MCM έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία του προ-αντιγραφικού συµπλόκου 

 

3) Εν συνεχεία, το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο µετατρέπεται σε προ-εναρκτήριο σύµπλοκο 

(pre-initiation complex ή pre-IC). Ακολουθεί πρόσδεση της πρωτεΐνης MCM10 µέσω 

αλληλεπίδρασης µε τις πρωτεΐνες MCM (Gregan et al, 2003). Η πρόσδεση αυτή, τουλάχιστον 

για τον ζυµοµύκητα S. pombe, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε πλέον η κινάση 

DDK (Cdc7-Dbf4) να µπορεί να φωσφορυλιώσει τις πρωτεΐνες MCM προκαλώντας 

αλλοστερική αλλαγή του συµπλόκου και καθιστώντας ικανή πλέον την πρόσδεση και της 

πρωτεΐνης Cdc45. Σε αυτό το στάδιο πλέον οι πρωτεΐνες MCM αποκτούν ενεργότητα 

ελικάσης, ενώ ήδη έχει αρχίσει η αποδέσµευση των παραγόντων Cdc6/18 και Cdt1 λόγω 

φωσφορυλίωσής τους από τα µόρια CDKs. Σταδιακά αρχίζουν να αποδεσµεύονται και οι 

πρωτεΐνες MCM 

 

4)Στη συνέχεια, δηµιουργείται το εναρκτήριο σύµπλοκο όπου η πρωτεΐνη Cdc45 δρα µαζί 

µε άλλες πρωτεΐνες όπως η πρωτεΐνη Sld3 και το σύµπλοκο GINS (Takayama et al, 2003) µε 

σκοπό την προσέλκυση την πρωτεΐνη RPA που θα σταθεροποιήσει τις µονόκλωνες περιοχές, 

της πριµάσης που θα δηµιουργήσει τους κατάλληλους εκκινητές και τέλος της πολυµεράσης ε 

που θα ξεκινήσει την αντιγραφή  

 

5) Τέλος, µετά την έναρξη της αντιγραφής στη χρωµατίνη παραµένουν οι πρωτεΐνες ORC 

(εικόνα 1.7) 
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Εικόνα 1.7:  Η διαδικασία της αδειοδότησης από το σχηµατισµό του προαντιγραφικού 

συµπλόκου µέχρι και την έναρξη της αντιγραφής (τροποποίηση από Forsburg,2004) 

 

1.8 Αφετηρίες αντιγραφής 

 

Η αντιγραφή στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς  αρχίζει από πολλαπλά σηµεία έναρξης. Η 

ύπαρξη πολλαπλών αφετηριών αντιγραφής στους  ευκαρυωτικούς οργανισµούς είναι ένας 

εξελικτικός µηχανισµός που αναπτύχθηκε προκειµένου να εξασφαλίζεται γρήγορη αντιγραφή 

του αυξηµένου ποσού του γενετικού υλικού που περιέχουν.  Για παράδειγµα, ο ζυµοµύκητας 

S. cerevisiae έχει 250-400 αφετηρίες αντιγραφής κατανεµηµένες στα 16 χρωµοσώµατά του 

(Raghuraman et al. 2001), ενώ  στα κύτταρα των θηλαστικών, οι αφετηρίες έναρξης της 

αντιγραφής υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 104 έως 106.  

 

Οι αφετηρίες  της αντιγραφής διαφέρουν αρκετά από οργανισµό σε οργανισµό.  Οι καλύτερα 

χαρακτηρισµένες περιοχές έναρξης της αντιγραφής στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς είναι 
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οι αφετηρίες του ζυµοµύκητα S. cerevisiae.  Πρόκειται για αλληλουχίες περίπου 100 –200 bp 

που διακρίνονται σε τέσσερις συντηρηµένες περιοχές, τις Α, Β1, Β2 και Β3 (εικόνα 1.8). Από 

αυτές, απαραίτητη για την έναρξη της αντιγραφής είναι η περιοχή A (Rao H, et al.1994), ενώ 

οι υπόλοιπες περιοχές είναι σηµαντικές κυρίως για τη συχνότητα µε την οποία θα 

χρησιµοποιηθούν αυτές οι αφετηρίες αντιγραφής. Η περιοχή Α αποτελείται από αλληλουχία 

11 βάσεων εµπλουτισµένη µε ζεύγη αδενίνης-θυµίνης (Α/ΤTTATA/GTTTA/T) (Palzkill,T.G. 

and Newlon,C.S.,1988),  ενώ προς το 3΄ άκρο αυτής υπάρχει µια αλληλουχία εµπλουτισµένη 

µε αδενίνες (25-105 βάσεις νουκλεοτιδίων), όπου πιστεύεται ότι εκεί συντίθεται ο πρώτος 

RNA εκκινητής (Bielinsky et al, 1999). 

  

Στο ζυµοµύκητα S. pombe, οι αφετηρίες αντιγραφής είναι περισσότερο πολύπλοκες, µε 

µέγεθος 500-1000 ζεύγη βάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περίσσεια καταλοίπων 

αδενίνης στην µία αλυσίδα του DNA  (Kim, S.M. and Huberman, J.A.,1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Οι βασικές περιοχές που απαρτίζουν τις αφετηρίες έναρξης στο S.cerevisiae 

 

Όσον αφορά τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς είναι πολύ λιγότερα γνωστά για 

τις αφετηρίες αντιγραφής. Στα θηλαστικά έχουν αναγνωριστεί µέχρι στιγµής µόνο 24 

περιοχές έναρξης της αντιγραφής, οι οποίες δεν περιέχουν οµόλογες ή συντηρηµένες 

αλληλουχίες. Τα µόνα κοινά στοιχεία µεταξύ τους είναι κάποιες περιοχές πλούσιες σε 

αδενίνη/θυµίνη, που θυµίζουν τις αντίστοιχες αφετηρίες αντιγραφής στους ζυµοµύκητες και 

που χαρακτηρίζονται από σχετική ευκολία στο ξετύλιγµα της διπλής έλικας του DNA.  

∆εδοµένης της έλλειψης συντηρηµένων αλληλουχιών, τίθεται το ερώτηµα πώς επιτυγχάνεται 

η επιλογή των αφετηριών στους οργανισµούς αυτούς.   
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1.8.1 Επιλογή αφετηριών αντιγραφής στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς 

 

Ενώ µέχρι σήµερα έχουµε µια αρκετά καλή εικόνα για το πώς δηµιουργείται το προ-

αντιγραφικό σύµπλοκο στο τέλος της µίτωσης καθώς και ποια είναι τα βασικά µέλη αυτού, οι 

γνώσεις µας για το πώς γίνεται η επιλογή των αφετηριών αντιγραφής και ποιες από αυτές θα 

πυροδοτηθούν και θα οδηγήσουν στην έναρξη της αντιγραφής είναι ακόµα πολύ 

περιορισµένες. Αυτό αφορά κυρίως τους ανώτερους οργανισµούς, όπου έχει προταθεί ότι 

οποιοδήποτε κοµµάτι DNA µε µέγεθος >10Kb µπορεί να δράσει ως αφετηρία της αντιγραφής 

(ανασκόπηση σε Coverley et al, 1994) εάν µεταφερθεί σε ανθρώπινα κύτταρα σε καλλιέργεια 

(Krysan et al, 1993), ή σε κύτταρα της ∆ροσόφιλας σε καλλιέργεια  (Smith et el, 1995), ή σε 

εκχυλίσµατα ωοκυττάρων του X. laevis (Mello et al,1991). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 

στους ανώτερους οργανισµούς, αντίθετα µε του ζυµοµύκητα S. cerevisiae, δε φαίνεται να 

υπάρχουν συγκεκριµένες αλληλουχίες που δρουν ως αφετηρίες της αντιγραφής.  

 

Με τα µέχρι τώρα πειραµατικά δεδοµένα φαίνεται ότι οι αφετηρίες έναρξης της αντιγραφής 

σε αυτούς τους οργανισµούς µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:  

 

1) σε εκείνες τις αφετηρίες όπου παρατηρείται έναρξη της αντιγραφής σε πολύ συγκεκριµένη 

περιοχή µεγέθους λίγων µόνο κιλοβάσεων. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό  παράδειγµα είναι το 

γονίδιο της β-σφαιρίνης, όπου η αντιγραφή αρχίζει σε µια περιοχή µεταξύ του δ- και του β- 

γονιδίου. Μάλιστα, αν η περιοχή αυτή µεγέθους 8kb µεταφερθεί σε άλλη θέση στο 

γονιδίωµα, τότε παρατηρείται έκτοπη έναρξη της αντιγραφής σε αυτή  (Aladjem et al,1998). 

 

2) σε εκείνες της αφετηρίες όπου η έναρξη της αντιγραφής φαίνεται να πραγµατοποιείται σε 

µια ευρύτερη ζώνη µεγέθους από 10-50 kb  (εικόνα 1.9). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και 

το γονίδιο της DHFR (dihydrofolate reductase) στα  κύτταρα CHO. Φαίνεται λοιπόν ότι σε 

αυτή την περιοχή η έναρξη της αντιγραφής πραγµατοποιείται από πολλαπλές αφετηρίες 

αντιγραφής που εντοπίζονται σε µια ευρύτερη αλλά συγκεκριµένη ζώνη. Ο αριθµός αυτών 

των αφετηριών αντιγραφής ανέρχεται στις 20 και έχει προταθεί ότι χρησιµοποιούνται µε 

διαφορετική συχνότητα (Dijkwel et al. 2002). Γενετικές µελέτες έδειξαν ότι αν αφαιρεθεί η 

αφετηρία αντιγραφής ori-β του DHFR που έχει την µεγαλύτερη ενεργότητα, τότε οι 

γειτονικές αφετηρίες αντιγραφής ενεργοποιούνται περισσότερο (Kalejta R. F.et al. 1998). 

Αντίθετα, αν αφαιρεθεί µια συγκεκριµένη περιοχή από το 3΄ άκρο, τότε όλη η ευρύτερη 

περιοχή απενεργοποιείται γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα ρυθµιστικά 

στοιχεία που επηρεάζουν τις περιοχές έναρξης της αντιγραφής.   
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Εικόνα 1.9: Κατηγορίες αφετηριών της αντιγραφής στους ανώτερους ευκαρυωτικούς 

οργανισµούς (Gilbert, 2001) 

 

1.8.2 Προτεινόµενα µοντέλα για την επιλογή αφετηριών αντιγραφής 

 

Μέχρι τώρα έχουν προταθεί δύο µοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν πώς επιλέγονται 

συγκεκριµένες αφετηρίες της αντιγραφής απουσία συντηρηµένων αλληλουχιών DNA:  

 

1) παρουσία αφετηριών αντιγραφής σε τακτά  διαστήµατα: σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο δεν 

χρειάζεται να υπάρχουν συγκεκριµένες αλληλουχίες που να δρουν ως αφετηρίες της 

αντιγραφής. Το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο µπορεί να προσδεθεί οπουδήποτε στη χρωµατίνη, 

αρκεί  αυτό να συµβαίνει σε τακτά διαστήµατα. Αυτή η προϋπόθεση είναι απαραίτητη 

προκειµένου να µην υπάρξει κοµµάτι του γενετικού υλικού που να παραµείνει µη 

διπλασιασµένο κατά τη φάση S. Αυτό µάλιστα αποτελεί και το µειονέκτηµα του µοντέλου 

αυτού αφού ο µηχανισµός αυτός ρύθµισης γίνεται αρκετά επιρρεπής σε λάθη κατά τη 

διάρκεια της αντιγραφής (Gilbert, 2001) 

 

2) περίσσεια αφετηριών αντιγραφής: 

ένα εναλλακτικό µοντέλο που έχει προταθεί είναι ότι κατά το τέλος της τελόφασης και στην 

αρχή της φάσης G1 σχηµατίζοντας περισσότερα προ-αντιγραφικά σύµπλοκα στη χρωµατίνη 

από ότι θα χρειαστούν. Από αυτά όµως, λίγα θα πυροδοτηθούν κατά τη φάση S και θα 

οδηγήσουν σε έναρξη της αντιγραφής.  Η βασική ιδέα εποµένως αυτού του µοντέλου είναι 

ότι στοχαστικά σε κάθε φάση S επιλέγονται συγκεκριµένες κάθε φορά αφετηρίες αντιγραφής, 

παρότι ο σχηµατισµός του προ-αντιγραφικού συµπλόκου έχει πραγµατοποιηθεί σε 

περισσότερες αφετηρίες αντιγραφής (εικόνα 1.10). 
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Εικόνα 1.10 : Πιθανά µοντέλα έναρξης της αντιγραφής (Hyrien, 2003)    

 

Τα περισσότερα πειραµατικά δεδοµένα συµφωνούν µε αυτό το µοντέλο.  Για παράδειγµα, 

πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο και που προσφέρουν τη 

δυνατότητα µελέτης της έναρξης της αντιγραφής µε το να εντοπίζουν τις αντιγραφικές 

διχάλες, δείχνουν ότι η έναρξη της αντιγραφής από τις πολλαπλές αφετηρίες αντιγραφής δεν 

ακολουθεί συγκεκριµένη γεωµετρική κατανοµή. Η συγκεκριµένη γεωµετρική κατανοµή θα 

υποστήριζε το πρώτο µοντέλο (Hyrien, 2003), ενώ η κατανοµή που δείχνει η έναρξη της 

αντιγραφής φαίνεται να συνηγορεί µε το δεύτερο µοντέλο, όπου υπάρχουν πολλές αφετηρίες 

αντιγραφής αλλά όχι σε συγκεκριµένα διαστήµατα. 

 

Επιπλέον, έχει διατυπωθεί και ένα άλλο µοντέλο που οµοιάζει µε το µοντέλο της περίσσειας 

αφετηριών αντιγραφής, µόνο που το βασικό ρόλο στην επιλογή των αφετηριών φαίνεται να 

κατέχουν οι πρωτεΐνες MCM και όχι το σύµπλοκο ORC. Συγκεκριµένα, πειράµατα όπου 

προστέθηκαν εξωγενώς τµήµατα DNA πάνω σε µαγνητικά σφαιρίδια σε εκχυλίσµατα 

Xenopus έδειξαν ότι ένα σύµπλοκο ORC που προσδένεται σε συγκεκριµένο τµήµα του DNA 

µπορεί να προσελκύσει περισσότερες πρωτεΐνες MCM, αφού µε την αύξηση του µεγέθους 

του DNA αυξάνεται η αναλογία των MCM:ORC µορίων (Edwards et al, 2002). Συνεπώς, οι 

πρωτεΐνες ORC χρησιµεύουν για τη στρατολόγηση του προ-αντιγραφικού συµπλόκου στο 

τµήµα αυτό του DNA, αλλά η ειδικότητα της έναρξης της αντιγραφής παρέχεται από τις 

πρωτεΐνες MCM. Τα πειράµατα αυτά δίνουν µια νέα διάσταση για το πώς επιλέγονται οι 

αφετηρίες αντιγραφής αφού πλέον οι αφετηρίες αντιγραφής δεν καθορίζονται από τη θέση 

πρόσδεσης των πρωτεϊνών ORC, αλλά από τη θέση ενεργοποίησης άλλων µελών του προ-

αντιγραφικού συµπλόκου, όπως οι πρωτεΐνες MCM.  

 

 

 

 

A.Συγκεκριµένες αφετηρίες                          Β. Περίσσεια αφετηριών 
αντιγραφής αντιγραφής

Αδειοδότηση

Ενεργοποίηση

A.Συγκεκριµένες αφετηρίες                          Β. Περίσσεια αφετηριών 
αντιγραφής αντιγραφής

A.Συγκεκριµένες αφετηρίες                          Β. Περίσσεια αφετηριών 
αντιγραφής αντιγραφής

Αδειοδότηση

Ενεργοποίηση



                                                                                                                          Εισαγωγή 
 

25 

1.8.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των αφετηριών αντιγραφής στους 

ανώτερους οργανισµούς 

 

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των εµβρύων του Xenopus και της δροσόφιλας, η επιλογή των 

αφετηριών γίνεται τυχαία (Hyrien  et al, 1995 και Sasaki  et al, 1999), ενώ αργότερα τόσο στη 

δροσόφιλα όσο και στα θηλαστικά, σε κάθε κύτταρο πυροδοτούνται πλέον συγκεκριµένες 

αφετηρίες σε κάθε φάση S παρότι οι πιθανές αφετηρίες αντιγραφής είναι πολύ περισσότερες 

από αυτές που  τελικά χρησιµοποιούνται (Bell and Dutta,2002 και De Pamphilis,2003).  

 

Εποµένως, παραµένει ανοικτό το ερώτηµα του πώς ένα κύτταρο επιλέγει ποιες αφετηρίες 

αντιγραφής θα πυροδοτηθούν σε κάθε κυτταρικό κύκλο, Έχει προταθεί ότι σηµαντικό ρόλο 

στον καθορισµό των αφετηριών αντιγραφής που θα πυροδοτηθούν διαδραµατίζουν η τοπική 

διαθεσιµότητα απαραίτητων συστατικών για την πυροδότηση όπως νουκλεοτίδια (Anglana et 

al,2003), εναρκτήριες πρωτεΐνες (Li et al,2000), καθώς και επιγενετικοί παράγοντες και 

δοµικά στοιχεία του πυρήνα (εικόνα 1.11). Επιγραµµατικά αναφέρουµε:  

 

1) Πυρηνικές δοµές: εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι µόνο αν υπάρχει ανέπαφος 

πυρήνας τότε εκχυλίσµατα από Xenopus µπορούν να υποστηρίξουν έναρξη της αντιγραφής. 

Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο ότι η δηµιουργία του πυρήνα  συµβάλλει στο να 

συγκεντρωθούν σε µεγάλη ποσότητα όλα τα απαραίτητα συστατικά για την έναρξη της 

αντιγραφής, πειράµατα όµως απέδειξαν ότι, εκτός από αυτό το ρόλο, βασικά δοµικά 

συστατικά του πυρήνα, όπως η λαµινίνη Β απαιτούνται για να γίνει η αντιγραφή.  

 

2) ∆οµή της χρωµατίνης: φαίνεται ότι στην επιλογή των αφετηριών αντιγραφής που θα 

πυροδοτηθούν σηµαντικό ρόλο παίζει το τοπικό περιβάλλον της χρωµατίνης (Mechali M, 

2001 και Aggarwal et al, 2004). Έχει παρατηρηθεί για παράδειγµα ότι αρκετές αφετηρίες 

αντιγραφής βρίσκονται κοντά σε περιοχές µε υψηλά ποσοστά δινουκλεοτιδίων CpG. 

∆εδοµένου ότι οι περιοχές αυτές υφίστανται µεθυλίωση φαίνεται πιθανό η τροποποίηση αυτή 

να παίζει ρόλο στο καθορισµό των αφετηριών αντιγραφής (Delgado et al, 1998 και Araujo et 

al, 1998). Πρόσφατα δε προτάθηκε ότι περιοχές κοντά σε δινουκλεοτίδια CpG που δεν ήταν 

µεθυλιωµένα αντιγράφονταν νωρίτερα από τις αντίστοιχες περιοχές που έφεραν µεθυλίωση 

((Rein et al,1999, Gomez and Brockdorff ,2004).  

 

3) Μεταγραφή: Γενικά, η µεταγραφή δεν απαιτείται για την έναρξη της αντιγραφής αφού τα 

έµβρυα διαφόρων οργανισµών µπορούν να διπλασιάσουν το γενετικό τους υλικό χωρίς να 

υπάρχει µεταγραφή. Το γεγονός όµως ότι οι περισσότερες αφετηρίες αντιγραφής που έχουν 

χαρτογραφηθεί βρίσκονται σε περιοχές ανάµεσα σε γονίδια και συγκεκριµένα κοντά σε 
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αλληλουχίες υποκινητών ή ενισχυτών γονιδίων, υποδηλώνει ότι η µεταγραφή εµπλέκεται σε 

κάποιο βαθµό στη διαδικασία της έναρξης της αντιγραφής.  Αυτή η άποψη ενισχύεται 

περισσότερο από το γεγονός ότι γονίδια ενεργά αντιγράφονται νωρίς κατά τη φάση S, ενώ 

γονίδια ανενεργά αντιγράφονται προς το τέλος της φάσης S.  

 

Η συµµετοχή της µεταγραφής στην επιλογή των αφετηριών αντιγραφής µπορεί να είναι είτε 

άµεση –αλληλεπίδραση του προ-αντιγραφικού συµπλόκου µε συγκεκριµένους 

µεταγραφικούς παράγοντες-  είτε έµµεση, επιλογή αφετηριών αντιγραφής που να βρίσκονται 

σε περιοχές όπου παρατηρείται µεταγραφή λόγω της ‘ανοικτής’ δοµής της χρωµατίνης. 

Πρόσφατα πειράµατα παρέχουν µια πρώτη ένδειξη ότι συγκεκριµένοι µεταγραφικοί 

παράγοντες προσδένονται αρχικά σε περιοχές που αργότερα θα χρησιµοποιηθούν ως 

αφετηρίες της αντιγραφής  (Danis et al, 2004).   

 

Εικόνα 1.11:  Ο ρόλος των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή των αφετηριών 

αντιγραφής στους ανώτερους οργανισµούς (DePamphilis, 1999). Όπου DUE (DNA 

Unwinding Elements): αλληλουχίες που αντιστοιχούν σε πιθανές αφετηρίες αντιγραφής  
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1.8.4  Η λήψη της απόφασης για την επιλογή των αφετηριών αντιγραφής -   ODP 

(Origin Decision Point) 

 

Μέχρι τώρα έχει γίνει κατανοητό ότι είτε λόγω των παραγόντων που προαναφέρθηκαν είτε 

λόγω κάποιου άγνωστου προς τον παρόν µηχανισµού, το κύτταρο επιλέγει για την έναρξη της 

αντιγραφής συγκεκριµένες αφετηρίες αντιγραφής. Η διαδικασία αυτή της επιλογής 

πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια της φάσης G1,  που 

ονοµάζεται ‘ σηµείο λήψης της απόφασης’ (ODP: origin decision point), όπως έχει δειχθεί 

από πειράµατα σε εκχυλίσµατα Xenopus.  

 

Συγκεκριµένα, αν αποµονωθούν πυρήνες από κύτταρα θηλαστικών που βρίσκονται στη 

πρώιµη περίοδο της φάσης G1 και εισαχθούν σε εκχυλίσµατα του Xenopus, τότε 

παρατηρείται έναρξη της αντιγραφής αλλά ως αφετηρίες αντιγραφής χρησιµοποιούνται 

τυχαίες θέσεις στο γονιδίωµα. Αντίθετα, αν το ίδιο πείραµα επαναληφθεί αλλά µε χρήση 

πυρήνων που αποµονώνονται από κύτταρα που βρίσκονται στο τέλος της φάσης G1, τότε 

πυροδοτούνται συγκεκριµένες αφετηρίες αντιγραφής, οι ίδιες µάλιστα που χρησιµοποιούνται 

από τα κύτταρα αυτά in vivo.  (Li et al., 2000 και Okuno et al., 2001). 

 

Εποµένως φαίνεται ότι ο σχηµατισµός του προ-αντιγραφικού συµπλόκου  και κατ’ επέκταση 

η αδειοδότηση που λαµβάνει χώρα στη τελόφαση σηµατοδοτούν τις πιθανές αφετηρίες 

αντιγραφής. Προς το τέλος της φάσης  G1 και αφού το κύτταρο έχει περάσει από το ‘σηµείο 

καθορισµού αφετηριών’, τότε επιλέγονται ποιες από αυτές τις πιθανές αφετηρίες της 

αντιγραφής θα χρησιµοποιηθούν για την έναρξη της αντιγραφής.    

 

Πολλά ερωτήµατα παραµένουν ανοιχτά για το πώς επιτυγχάνεται η ορθή τοπικά και χρονικά 

ρύθµιση της έναρξης της αντιγραφής. Στην εργασία αυτή προσεγγίσαµε τα ερωτήµατα αυτά 

εφαρµόζοντας µεθόδους που επιτρέπουν τη λειτουργική απεικόνιση βιολογικών διεργασιών 

σε ζωντανά κύτταρα, τις αρχές των οποίων θα αναλύσουµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας. 
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2.Λειτουργική απεικόνιση βιοµορίων σε ζωντανά κύτταρα  

 

2.1 Γενικά 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια σειρά µεθόδων που επιτρέπουν την απεικόνιση και 

µελέτη βιοµορίων σε ζωντανά κύτταρα. Σε αυτό συντέλεσε κατά κύριο λόγο η ανακάλυψη 

και κλωνοποίηση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (Green Fluorescence Protein-GFP, 

Prasher et al.1992), η οποία έδωσε ώθηση στη Κυτταρική Βιολογία και άνοιξε νέους 

ορίζοντες στην ανάλυση και κατανόηση της λειτουργίας των βιοµορίων. Το πλεονέκτηµα της  

πρωτεΐνης GFP είναι ότι επιτρέπει τον άµεσο εντοπισµό των βιοµορίων σε ζωντανά κύτταρα 

παρέχοντας ταυτόχρονα τοπικές και χρονικές πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται µε σύζευξη 

της πρωτεΐνης GFP µε το υπό µελέτη µόριο και έκφραση πλέον του υβριδικού µορίου στα 

υπο µελέτη κύτταρα. Η ευκολία, λοιπόν, στη χρήση της καθώς και στη διαθεσιµότητά της 

έχουν κάνει την πρωτεΐνη GFP ένα πολύτιµο εργαλείο για αυτό και  έχει χρησιµοποιηθεί 

εκτενώς τα τελευταία χρόνια.  

 

2.2. Η πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη και η χρήση της στην Κυτταρική Βιολογία 

 

Η πρωτεΐνη GFP ανακαλύφθηκε στην υδρο-µέδουσα Aequorea victoria (Yang et al., 1996) 

και θεωρείται υπεύθυνη για τη χηµειοφωταύγεια του οργανισµού. Πρόκειται για µια µικρή 

πρωτεΐνη που έχει µέγεθος 25 KDa  και αποτελείται από 238 αµινοξέα. Τα αµινοξέα που 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το φαινόµενο του φθορισµού είναι τα αµινοξέα Ser65, Tyr66 και 

Gly67, που σχηµατίζουν  ένα κυκλοποιηµένο τριπεπτίδιο, δηµιουργώντας έτσι το 

χρωµοφόρο.  Η τριτοταγής δοµή της πρωτεΐνης GFP εµφανίζει βαρελοειδή διαµόρφωση όπου 

εξωτερικά περιβάλλεται από 11-β-πτυχωτά φύλλα, ενώ στο εσωτερικό του κυλίνδρου 

υπάρχει µία  κεντρική α-έλικα και σχηµατίζεται το χρωµοφόρο (εικόνα 2.1) 
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Εικόνα 2.1:  Η βαρελοειδής διαµόρφωση της πρωτεΐνης GFP (Yang, F., et al., 1996).  

Αποτελείται εξωτερικά από 11 β-πτυχωτά φύλλα (πράσινο χρώµα), ενώ στο εσωτερικό του 

κυλίνδρου εντοπίζεται η α-έλικα (ανοιχτό µπλε χρώµα) και το χρωµοφόρο (κίτρινο χρώµα), που 

δηµιουργείται από τα αµινοξέα Ser65, Tyr66 και Gly67   

 

Οι ιδιότητες που καθιστούν την πρωτεΐνη GFP πολύτιµο εργαλείο ως γονίδιο αναφοράς είναι 

οι εξής:  

Α)  το µικρό της µέγεθος: σηµαντική προϋπόθεση αφού η δηµιουργία υβριδίων µε µεγάλα 

πολυπεπτίδια ενδέχεται να επηρεάζει τις ιδιότητες της υπό µελέτης πρωτεΐνης. 

 
Β) η βαρελοειδής  διαµόρφωση:  έχει προταθεί ότι λόγω της συγκεκριµένης δοµής της, η 

πρωτεΐνη GFP στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζει τον ενδοκυτταρικό εντοπισµό 

και τις ιδιότητες των υπό  µελέτη πρωτεϊνών. Για παράδειγµα, έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία για µελέτη πρωτεϊνών που έχουν ειδική οργανιδιακή εντόπιση, όπως στο 

ενδοπλασµατικό δίκτυο, στη συσκευή Golgi (Dayel et al, 1999.), στα µιτοχόνδρια (Niwa et 

al, 1999) και στην πλασµατική µεµβράνη (Okada et al, 1999). 

 

Γ) ο εγγενής φθορισµός: η πρωτεΐνη GFP δεν απαιτεί εξωγενείς συµπαράγοντες ή 

υποστρώµατα, προκειµένου επιτευχθεί φθορισµός, γεγονός που θα δυσχέραινε την χρήση της 

ως γονίδιο αναφοράς µέσα στα ζωντανά κύτταρα 

  

∆) σταθερότητα: πρόκειται για µια πολύ σταθερή πρωτεΐνη που δεν επηρεάζεται εύκολα από 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως µεταβολές του pH και της θερµοκρασίας 

 

Η πρωτεΐνη GFP έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς σε διάφορες πειραµατικές προσεγγίσεις αλλά 

οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις για φθορίζουσες ουσίες  µε συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως 

ουσίες που να εκπέµπουν σε διαφορετικά µήκη κύµατος για την πραγµατοποίηση πειραµάτων 

µε πολλαπλά φθοριοχρώµατα, έχουν δηµιουργήσει µια σειρά  νέων φθοριοχρωµάτων (εικόνα 

2.2). Τα βασικότερα από αυτά έχουν προκύψει από την πρωτεΐνη GFP µε σηµειακές 

µεταλλαγές, όπως για παράδειγµα, η πρωτεΐνη CFP (κυανή φθορίζουσα πρωτεΐνη -cyan 

fluorescence protein) και η πρωτεΐνη YFP (κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη -yellow 

fluorescence protein). Πρόσφατα, ανακαλύφθηκαν φθοριοχρώµατα και σε άλλους 

οργανισµούς, όπως στα Ανθόζωα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των φθοριοχρωµάτων 

είναι ότι εκπέµπουν στο κόκκινο φάσµα (κόκκινες φθορίζουσες ουσίες- red fluorescence 

protein/RFP), όπως το φθοριόχρωµα DsRed από τον οργανισµό Discosoma striata (Matz et 

al, 1999) καθώς και το φθοριόχρωµα ΗcRed από τον οργανισµό Heteractis crispa (Gurskaya 

et al, 2001). 
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Εικόνα 2.2:  Φάσµατα διέγερσης (Α) και εκποµπής (Β) των GFP,CFP,YFP και RFP 

 

2.3. Μέθοδοι λειτουργικής απεικόνισης κυττάρων 

 

Τα νέα αυτά φθοριοχρώµατα, πέραν από την χρήση τους σαν µάρτυρες για το χαρακτηρισµό 

των υπό µελέτη πρωτεϊνών σε ζωντανά κύτταρα µε χρήση απλού µικροσκοπίου φθορισµού, 

έχουν χρησιµοποιηθεί και σε προηγµένες τεχνικές µικροσκοπίας. Συγκεκριµένα, έχουν 

χρησιµοποιηθεί σαν δείκτες για το πότε δυο πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν (Day, 1998 και  

Mahajan et al, 1998) µέσω ανίχνευσης της µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού 

(FRET) ή σαν δείκτες για τη µελέτη  της κινητικότητάς µιας πρωτεΐνης (FRAP) (Houtsmuller 

and Vermeulen, 2001). Τις δυο αυτές σύγχρονες τεχνικές θα αναλύσουµε  λεπτοµερέστερα 

στη συνέχεια.  

 

2.3.1. Μεταφορά Ενέργειας Συντονισµού Φθορισµού -  Fluorescence Resonance Energy 

Transfer (FRET) 

 

Μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιµος ένας περιορισµένος αριθµός τεχνικών µε τις οποίες θα 

µπορούσε κάποιος να απαντήσει στο ερώτηµα πότε και πού δυο πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν in 

vivo. Τεχνικές, όπως ανοσοκατακρήµνιση ή χρωµατογραφία συγγένειας παρέχουν 

πληροφορίες για τη πιθανότητα δύο πρωτεΐνες να αλληλεπιδρούν in vivo, χρησιµοποιώντας 

όµως κυτταρικά εκχυλίσµατα που εν µέρει µόνο προσοµοιάζουν τις φυσιολογικές κυτταρικές 

συνθήκες. Επιπρόσθετα, τέτοιες τεχνικές µόνο έµµεσα δίνουν πληροφορίες για το ποια 

δεδοµένη χρονική στιγµή και σε ποιό υποκυτταρικό διαµέρισµα λαµβάνει χώρα η 

αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών.  Άλλες τεχνικές, όπως ο ανοσοφθορισµός παρέχουν 

ενδείξεις για το ότι δυο πρωτεΐνες πράγµατι βρίσκονται στο ίδιο υποκυτταρικό διαµέρισµα 
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την ίδια χρονική στιγµή χωρίς όµως να µπορούν να απαντήσουν στο ερώτηµα αν πράγµατι 

αυτές αλληλεπιδρούν.   

 
Τεχνικές που στηρίζονται σε µετρήσεις της µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού 

(FRET) ανάµεσα σε δύο φθοριοχρώµατα µπορούν άµεσα και µε µεγάλη ειδικότητα να 

απαντήσουν στο ερώτηµα αν δυο πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν, σε ποιό υποκυτταρικό 

διαµέρισµα πραγµατοποιείται αυτό αλλά και σε ποιά δεδοµένη χρονική στιγµή (Bastiaens and 

Squire, 1999).   

 
Η µεταφορά ενέργειας συντονισµού φθορισµού (FRET) είναι ένα φυσικό φαινόµενο που 

λαµβάνει χώρα όταν δύο διαφορετικά φθοριοχρώµατα – δότης και δέκτης- βρίσκονται πολύ 

κοντά στο χώρο (σε απόσταση µικρότερη από 10nm) (Ηerman 1989, Clegg et al, 1996). 

Ειδικότερα, όταν ένα φθοριόχρωµα απορροφά ενέργεια υπό µορφή φωτονίων, τότε 

µεταπίπτει σε µια διεγερµένη κατάσταση, στην οποία παραµένει για σύντοµο χρονικό 

διάστηµα και από την οποία επανέρχεται στη θεµελιώδη κατάσταση µε αποβολή της 

ενέργειας που απορρόφησε. Ο χρόνος παραµονής του φθοριοχρώµατος στη διεγερµένη 

κατάσταση χαρακτηρίζεται ως φυσικός χρόνος ζωής του φθοριοχρώµατος (natural lifetime-

ro), είναι της τάξης των picosecond ή nanosecond και είναι  χαρακτηριστικός για το 

φθοριόχρωµα αυτό. Όταν, όµως, σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένα άλλο φθοριόχρωµα-

δέκτης, τότε µπορεί να µεταφερθεί σε αυτό ενέργεια από το φθοριόχρωµα-δότη. Η διαδικασία 

αυτή ονοµάζεται µεταφορά φθορίζουσας συντονισµένης ενέργειας (FRET) και έχει σαν 

αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος παραµονής του φθοριοχρώµατος-δότη στη 

διεγερµένη κατάσταση (εικόνα 2.3) και κατ’ επέκταση να µειώνεται ο χρόνος ζωής του 

φθοριοχρώµατος (ro). Κατά τη διαδικασία αυτή, η ενέργεια που µεταφέρεται δεν είναι υπό 

µορφή φωτονίων αλλά ουσιαστικά πρόκειται για µεταφορά ενέργειας λόγω συντονισµού των 

διπόλων του δότη µε τα δίπολα του δέκτη για αυτό και χαρακτηρίζεται ως ενέργεια 

συντονισµού.   
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Εικόνα 2.3:  Η διέγερση ενός φθοριοχρώµατος –δότη από µια πηγή ενέργειας έχει σαν 

αποτέλεσµα (Α) την µετάβασή του σε µια διεγερµένη κατάσταση από την οποία µε αποβολή 

ενέργειας µπορεί να µεταπέσει και πάλι στη θεµελιώδη κατάσταση (Β) την µετάβασή του σε 

µια διεγερµένη κατάσταση, από την οποία όµως λόγω παρουσίας φθοριοχρώµατος-δέκτη σε 

κοντινή απόσταση, να µεταφέρει ενέργεια σε αυτό το φθοριόχρωµα-δέκτη (Wouters et al, 

2001)     

   

Για να γίνει µεταφορά όµως ενέργειας από το φθοριόχρωµα-δότη στο φθοριόχρωµα δέκτη θα 

πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (εικόνα 2.4):  

 

Α) το φάσµα εκποµπής του φθοριοχρώµατος-δότη να επικαλύπτει το φάσµα απορρόφησης 

του φθοριοχρώµατος-δέκτη. Όσο µεγαλύτερη δε είναι επικάλυψη των φασµάτων, τόσο  

αποδοτικότερη είναι η µεταφορά ενέργειας.  

 

Β) τα δύο φθοριοχρώµατα να βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από 10nm. Αυτό συµβαίνει 

γιατί όσο µεγαλώνει η απόσταση των δύο φθοριοχρωµάτων, τόσο µειώνεται η ικανότητα 

µεταφοράς ενέργειας από το ένα φθοριόχρωµα στο άλλο. Ειδικότερα, η απόδοση (Ε) του 

φαινοµένου FRET δίνεται από τον τύπο:  
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όπου:  

r: η πειραµατική απόσταση ανάµεσα στο φθοριόχρωµα-δότη και στο φθοριόχρωµα-δέκτη 

Ro: είναι η απόσταση (κατά Förster απόσταση) για το συγκεκριµένο ζευγάρι 

φθοριοχρωµάτων όπου παρατηρείται µείωση της απόδοσης του φαινοµένου FRET κατά 50%.    

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον τύπο,  η απόδοση του FRET είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

έκτης δύναµης της πειραµατικής απόστασης. Εποµένως, ακόµα και µικρή µεταβολή της 

απόστασης ανάµεσα στα δυο φθοριοχρώµατα επιφέρει σηµαντική µείωση στην απόδοση του 

FRET.  

 

Γ) ο σχετικός προσανατολισµός των διπόλων του φθοριοχρώµατος-δότη ως προς τα δίπολα 

του δέκτη.  Η µεγαλύτερη µεταφορά ενέργειας παρατηρείται όταν τα δίπολα του δότη είναι 

παράλληλα ως προς τα δίπολα του δέκτη (Lakowicz, 1999). Αν τα δίπολα δότη- δέκτη δεν 

είναι παράλληλα, τότε η µεταφορά ενέργειας εξαρτάται από τη  γωνία που αυτά σχηµατίζουν.  

 

 Εικόνα 2.4: Βασικές προϋποθέσεις για  την πραγµατοποίηση µεταφοράς ενέργειας 

συντονισµού φθορισµού.   

Α)  να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του φάσµατος εκποµπής του δότη µε το φάσµα απορρόφησης 

του δέκτη.  

Β) τα δυο φθοριοχρώµατα να βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από 10nm. Αφού όσο 

αυξάνεται η απόσταση ανάµεσα στο φθοριόχρωµα-δότη και στο φθοριόχρωµα-δέκτη (r), τόσο 

µειώνεται η απόδοση (Ε) του FRET, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα.  
 

Η φυσική αυτή ιδιότητα της µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού έχει 

χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για βιολογικές εφαρµογές. Συγκεκριµένα, αν δυο 

πρωτεΐνες που φέρουν διαφορετικά φθοριοχρώµατα αλληλεπιδρούν, γεγονός που σηµαίνει 

ότι θα βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 10nm, τότε θα πραγµατοποιηθεί µεταφορά  

Α. 
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ενέργειας συντονισµού φθορισµού από το φθοριόχρωµα-δότη στο φθοριόχρωµα-δέκτη µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται ελάττωση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη. Με 

αυτό τον τρόπο µπορούµε να µελετήσουµε αλληλεπίδραση πρωτεϊνών σε ζωντανά κύτταρα 

(in vivo).  

 

2.3.2. Εφαρµογές του φαινοµένου της µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού  

 

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι ο  χρόνος ζωής ενός φθοριοχρώµατος- δότη ελαττώνεται όταν 

υπάρχει  µεταφορά ενέργειας συντονισµού φθορισµού (FRET) σε ένα φθοριόχρωµα-δέκτη. Η 

µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον λιγότερα µόρια παραµένουν στη διεγερµένη 

κατάσταση (Clegg, 1996). Το  φαινόµενο FRET µπορεί να καταγραφεί µε µία σειρά από 

µικροσκοπικές τεχνικές δίνοντας έτσι τη δυνατότητα µελέτης πρωτεϊνών σε ζωντανά 

κύτταρα.  Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται σε αυτές που καταγράφουν αλλαγές στην ένταση 

του φθορισµού και σε αυτές που καταγράφουν την κινητική µε την οποία αποδιεγείρονται  τα 

φθορίζοντα µόρια (Wouters et al, 2001).   

 

Α. Τεχνικές καταγραφής της έντασης του φθορισµού- Ευαισθητοποιηµένη εκποµπή 

(Sensitized emission) 

 

Όταν έχουµε µεταφορά φθορίζουσας ενέργειας συντονισµού φθορισµού ανάµεσα σε δύο 

φθοριοχρώµατα, τότε παρατηρείται µείωση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη στη 

διεγερµένη κατάσταση καθώς και µείωση της έντασης εκποµπής φθορισµού από αυτό. Το 

φαινόµενο FRET όµως επηρεάζει και τα µόρια του φθοριοχρώµατος-δέκτη. Συγκεκριµένα, 

παρατηρείται αύξηση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος-δέκτη καθώς και αύξηση της 

έντασης εκποµπής φθορισµού αυτού (ευαισθητοποιηµένη εκποµπή-sensitized emission).  Η 

τεχνική καταγραφής της έντασης του φθορισµού βασίζεται στις αλλαγές που παρατηρούνται 

στην ένταση του φθορισµού από τα µόρια του δότη και του δέκτη και ουσιαστικά 

προσδιορίζει το λόγο της έντασης εκποµπής του δότη προς την ένταση εκποµπής του δέκτη 

(Nagy, 1998).  

 

Παρά τη σηµαντικότητά της, η τεχνική εµφανίζει µια σειρά από µειονεκτήµατα που  

δυσχεραίνουν τη χρήση της για τον προσδιορισµό αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα. Το 

σηµαντικότερο από τα µειονεκτήµατα αυτά είναι ότι η ένταση του φθορισµού εκποµπής 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του φθοριοχρώµατος µέσα στο κύτταρο, οπότε αλλαγές στο 

λόγο της έντασης φθορισµού του δότη προς το δέκτη µπορεί να προκαλούνται από αλλαγές 

στη τοπική συγκέντρωση των δύο φθοριοχρώµατων και όχι λόγω µεταφοράς ενέργειας 

συντονισµού φθορισµού. 
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 Β. Τεχνικές καταγραφής της κινητικής αποδιέγερσης των φθοριζόντων µορίων 

 

Σε αυτή την τεχνική δεν µετράται η ένταση του φθορισµού εκποµπής των φθοριοχρωµάτων 

αλλά µετράται συγκεκριµένα ο χρόνος ζωής (fluorescence lifetime)  του φθοριοχρώµατος–

δότη. Πρόκειται για µια τεχνική που µπορεί µε µεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία να 

ποσοτικοποιήσει τις αλλαγές που παρατηρούνται λόγω του φαινοµένου FRET. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη, δηλαδή ο χρόνος που θα 

παραµείνουν τα µόρια του δότη στη διεγερµένη κατάσταση, είναι µια φυσική-πραγµατική 

ιδιότητα του ίδιου του φθοριοχρώµατος και ανεξάρτητη από τη συγκέντρωση του 

φθοριοχρώµατος µέσα στο κύτταρο καθώς και από το µήκος που διανύει το φως (light path) 

µέχρι να διεγείρει το φθοριόχρωµα, µεταβλητές που δύσκολα θα µπορούσαν να ελεγχθούν σε 

ένα κύτταρο.  

 

Η καταγραφή και ποσοτικοποίηση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος–δότη 

πραγµατοποιείται από ένα εξειδικευµένο µικροσκόπιο που ονοµάζεται Μικροσκόπιο 

Καταγραφής Χρόνου Ζωής του Φθορισµού  (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy- 

FLIM). Σε αυτό το µικροσκόπιο, οι χρόνοι ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη µπορούν να 

µετρηθούν µε δύο τρόπους:  

 

- κατά τη διάσταση του χρόνου (time domain): σε αυτή την περίπτωση η διέγερση του 

φθοριοχρώµατος-δότη πραγµατοποιείται µε  ένα σύντοµο παλµό φωτός (Sytsma et al., 1998). 

Αποτέλεσµα της διέγερσης αυτής είναι ένας αριθµός µορίων του δότη να µεταφερθούν στη 

διεγερµένη κατάσταση από την οποία θα επανέλθουν στη θεµελιώδη κατάσταση µετά από 

εκποµπή ενέργειας. Η ένταση της εκποµπής φθορισµού µειώνεται εκθετικά συναρτήσει του 

χρόνου και ο χρόνος ζωής του φθοριοχρώµατος προσδιορίζεται ως τον χρόνο που απαιτείται 

ώστε η ένταση αυτή να µειωθεί στο 37% της αρχικής του τιµή. Αν λαµβάνει χώρα το 

φαινόµενο FRET κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, τότε ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος 

(εικόνα 2.5).    
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Εικόνα 2.5:  Μέτρηση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη  κατά τη διάσταση 

του χρόνου.  (Α) απουσία και (Β) παρουσία φθοριοχρώµατος-δέκτη. (Ε: παλµός φωτός, Ι: 

ένταση της εκποµπής φθορισµού, Ιο: αρχική ένταση της εκποµπής φθορισµού, τ: χρόνος ζωής 

του φθοριοχρώµατος) 

 

- κατά τη διάσταση της συχνότητας (frequency domain):  στην περίπτωση αυτή η διέγερση 

του φθοριοχρώµατος-δότη πραγµατοποιείται µε πηγή φωτός που πάλλεται ηµιτονοειδώς.  

Αποτέλεσµα του τρόπου αυτού διέγερσης του φθοριοχρώµατος είναι η εκποµπή ενέργειας 

πλέον να µην  µπορεί να περιγραφεί µε εκθετική αλλά µε ηµιτονοειδή συνάρτηση. Η 

ηµιτονοειδής αυτή συνάρτηση έχει την ίδια συχνότητα µε αυτής της πηγής, µόνο που έχει 

γίνει µετατόπιση της φάσης (phase shift-∆φ)  και µείωση του σχετικού ύψους της καµπύλης 

(modulation depth-Μ). Αυτή η καθυστέρηση ως προς τη µετάδοση του ηµιτονοειδούς 

κύµατος (µετατόπιση της φάσης) καθώς και η µείωση του σχετικού ύψους της καµπύλης 

οφείλεται πολύ απλουστευµένα στο γεγονός ότι  από τη στιγµή που θα διεγερθεί το 

φθοριόχρωµα µέχρι να εκπέµψει το φθορισµό παρεµβάλλονται µια σειρά από φυσικές 

διεργασίες (διέγερση και αποδιέγερση των µορίων) που  καθυστερούν την εκποµπή του 

ηµιτονοειδούς κύµατος. Αν τώρα λαµβάνει χώρα το φαινόµενο FRET, τότε αυτές οι 

διεργασίες συµβαίνουν πολύ γρηγορότερα µε αποτέλεσµα η ηµιτονοειδής καµπύλη  πλέον να 

προσοµοιάζει περισσότερο την αρχική ηµιτονοειδή καµπύλη της πηγής, δηλαδή να εµφανίζει 

µικρότερη καθυστέρηση (ελάττωση της µετατόπισης της φάσης) καθώς και µικρότερη 

µείωση του ύψους της καµπύλης (εικόνα 2. 6) 

 

 
 

∆ΟΤΗΣ ∆ΟΤΗΣ 

∆ΕΚΤΗΣ 
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Εικόνα 2.6: Μέτρηση του χρόνου ζωής του φθοριοχρώµατος-δότη  κατά τη διάσταση της 

συχνότητας.   ∆φ: είναι η µετατόπιση της φάσης και Μ: η µείωση του σχετικού ύψους  

 

Το µικροσκόπιο FLIM έχει την ικανότητα να καταγράφει και µε κατάλληλο λογισµικό να 

ποσοτικοποιεί τις αλλαγές που παρατηρούνται στη φάση και στο σχετικό ύψος και που 

ουσιαστικά αποτελούν παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το χρόνο ζωής του φθοριοχρώµατος. 

Η µετατόπιση της φάσης καθώς και η µείωση του σχετικού ύψους δίνονται µε βάση τους 

παρακάτω τύπους:  

 

όπου: 

 τ∆φ , τ∆φ: είναι ο χρόνος ζωής του φθοριοχρώµατος όπως προσδιορίζεται από τις µετρήσεις στη 

µετατόπιση της φάσης και από τη µείωση του σχετικού ύψους 

tan(∆φ): η εφαπτοµένη της µετατόπισης της φάσης  

ω: γωνιακή επιτάχυνση  

και Μ: η σχετική µείωση του ύψους.  

 

Το µικροσκόπιο FLIM που χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση του φαινοµένου 

µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού (FRET) αποτελεί το πλέον προηγµένο τρόπο 

µελέτης της αλληλεπίδρασης δύο µορίων στα ζωντανά κύτταρα, που παρέχει πληθώρα 

πληροφοριών µε µεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία. Το αυξηµένο του κόστος και η µεγάλη 

111
2 −=

MM ω
τ( )

ω
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∆
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εκποµπή 

απορρόφηση 
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εξειδίκευση που απαιτείται στη χρήση του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη 

χρησιµοποίησή του από τα περισσότερα εργαστήρια.  

 

2.3.3. Επαναφορά Φθορισµού Μετά από Φωτολεύκανση (FRAP -Fluorescence Recovery 

After Photobleaching)  

 

Η πρωτεΐνη GFP έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς και σε µια άλλη σύγχρονη τεχνική, τη τεχνική 

της επαναφοράς φθορισµού µετά από φωτολεύκανση (FRAP -Fluorescence Recovery After 

Photobleaching). Η  τεχνική FRAP πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1970 για 

να µελετηθεί η διάχυση βιοµορίων σε ζωντανά κύτταρα (Edidin et al, 1976),  αλλά άρχισε να 

χρησιµοποιείται ευρέως  µόλις την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της ανακάλυψης του 

φθοριoχρώµατος GFP αλλά και της προόδου στην ανάπτυξη εστιακών µικροσκοπίων 

(confocal) καθώς και κατάλληλων λογισµικών. Έκτοτε η τεχνική αυτή έχει χρησιµοποιηθεί 

ευρέως για την µελέτη της κινητικότητας πρωτεϊνών που  εµπλέκονται µεταξύ άλλων στη 

διαδικασία της µίτωσης (Howell et al, 2004), στη δηµιουργία του κυτταροσκελετού (Shaw et 

al. 2003), στη µεταγωγή σήµατος (Giese et al. 2003), στη επιδιόρθωση του DNA 

(Houtsmuller et al,1999) και στη δοµή της χρωµατίνης (Festenstein, et al. 2003).   

 

Η τεχνική FRAP παρέχει πληροφορίες που αφορούν την κινητικότητα των πρωτεϊνών µέσα 

στο κύτταρο. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για να εξάγουµε 

βιολογικά συµπεράσµατα, όπως αν η υπό µελέτη  πρωτεΐνη διαχέεται  ελεύθερα µέσα στο 

κύτταρο, αν αποτελεί µέλος ενός µεγαλύτερου συµπλόκου ή αν προσδένεται σταθερά σε 

υποκυτταρικές δοµές ή στο DNA του κυττάρου. Η ιδέα της τεχνικής αυτής είναι εξαιρετικά 

απλή.  Προκαλείται φωτολεύκανση  λόγω υψηλής έντασης του λέιζερ σε µια µικρή περιοχή 

του φθορίζοντος ζωντανού κυττάρου και  καταγράφεται η αύξηση της έντασης του 

φθορισµού (επαναφορά του φθορισµού) σε αυτή την περιοχή σε σχέση µε το χρόνο. Θα 

πρέπει να τονισθεί ότι η φωτολεύκανση αφορά καταστροφή των µορίων GFP και όχι της 

συντηγµένης µε αυτά πρωτεΐνης. Οπότε πλέον µέσα στο κύτταρο υπάρχουν δυο πληθυσµοί 

της πρωτεΐνης: µόρια πρωτεΐνης που φθορίζουν αλλά και µόρια πρωτεΐνης που δεν 

φθορίζουν. Αν η υπό µελέτη πρωτεΐνη διαχέεται ελεύθερα µέσα στο κύτταρο, τότε 

αναµένεται  σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα  ο φθορισµός να επανέλθει στα επίπεδα της 

αρχικής του έντασης στην περιοχή όπου έχει πραγµατοποιηθεί η φωτολεύκανση λόγω 

ανταλλαγής των µορίων που δεν φθορίζουν µε τα µόρια που φθορίζουν. Αν όµως η πρωτεΐνη 

λόγω συγκεκριµένης βιολογικής δράσης δεν διαχέεται ελεύθερα µέσα στο κύτταρο, τότε 

αναµένουµε να υπάρχει καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται για να επανέλθει ο 

φθορισµός στα αρχικά του επίπεδα. Αν δε η πρωτεΐνη προσδένεται πολύ σταθερά σε δοµές 

του κυττάρου, τότε ενδέχεται να µην υπάρξει επαναφορά στα αρχικά επίπεδα φθορισµού (για 
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το χρόνο που παρατηρούµε το φαινόµενο) (εικόνα 2.7). Η διαφορά ανάµεσα στην αρχική 

ένταση του φθορισµού και στην ένταση που παρατηρείται µετά τη φωτολεύκανση και 

επαναφορά παρέχει την επιπρόσθετη πληροφορία του επι τοις εκατό ποσοστού της πρωτεΐνης 

η οποία είναι προσδεµένη µε τη σταθερή αυτή δοµή.   

 

Εικόνα 2.7: Επαναφορά φθορισµού µετά από φωτολεύκανση (FRAP) 

Α) η πρωτεΐνη διαχέεται ελεύθερα, οπότε τα επίπεδα του φθορισµού στην περιοχή όπου 

πραγµατοποιήθηκε η φωτολεύκανση επανέρχονται πολύ γρήγορα στα αρχικά επίπεδα.  

Β) η πρωτεΐνη δε διαχέεται ελεύθερα, οπότε τα επίπεδα του φθορισµού επανέρχονται µε 

αργότερο ρυθµό στα αρχικά επίπεδα  

Γ) η πρωτεΐνη προσδένεται σταθερά σε δοµές του κυττάρου, οπότε δεν παρατηρείται επαναφορά 

του φθορισµού κατά τη διάρκεια του πειράµατος.   

 

2.3.4. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Επαναφοράς Φθορισµού Μετά από 

Φωτολεύκανση 

 

Η µελέτη της κινητικότητας µιας πρωτεΐνης µε χρήση της τεχνικής FRAP µπορεί σχετικά 

εύκολα να εφαρµοστεί σε εργαστήρια που διαθέτουν συνεστιακά µικροσκόπια. Αντίθετα, η 

δυσκολία στη χρήση της τεχνικής αυτής έγκειται στην επεξεργασία, αξιολόγηση και στα 

συµπεράσµατα που θα εξαχθούν. Επιπλέον, για την εξαγωγή συµπερασµάτων απαιτείται η 

Α. 

Β.  

Γ. 

Φωτολεύκανση  
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σύγκριση δύο τουλάχιστον καταστάσεων, για παράδειγµα σύγκριση της κινητικής της 

φυσιολογικής µορφής της πρωτεΐνης  µε την κινητική που εµφανίζει µια µεταλλαγµένη 

µορφή αυτής. 

 

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που  συλλέγονται µετά από κάθε πείραµα  είναι: 

η ένταση του φθορισµού στην περιοχή που έχει γίνει η φωτολεύκανση (region of interest-

ROI) κάθε χρονική στιγµή  

η ένταση του φθορισµού σε όλο το κύτταρο (total fluorescence) την ίδια χρονική στιγµή 

η ένταση του φθορισµού εκτός του κυττάρου (background)  

 

Από αυτές τις τιµές και µε τη χρήση κατάλληλων µαθηµατικών τύπων, προκύπτει η καµπύλη 

της εικόνας 2.8.  

 

Εικόνα 2.8: Καµπύλη επαναφοράς του φθορισµού µετά από φωτολεύκανση  

 

Προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για την υπό µελέτη πρωτεΐνη, πρέπει να αναλυθούν 

οι πληροφορίες που παρέχονται από την καµπύλη επαναφοράς του φθορισµού. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν κυρίως πόσο χρόνο η πρωτεΐνη χρειάζεται για να διανύσει µια 

συγκεκριµένη απόσταση ή πόσο επί τοις εκατό ποσοστό της πρωτεΐνης είναι σταθερά 

προσδεµένο. Εποµένως, η τεχνική FRAP παρέχει έµµεσες πληροφορίες για τη βιολογική 

δράση µιας πρωτεΐνης πχ αργή κινητική αποτελεί ένδειξη αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης µε 

άλλα µόρια. 

 

Έ
ν
τα
σ
η

 φ
θ
ο
ρ
ισ

µ
ο
ύ

Χρόνος

Ιαρχ

Ιτελ

Ιο

Σταθερά προσδεµένο κλάσµα

Έ
ν
τα
σ
η

 φ
θ
ο
ρ
ισ

µ
ο
ύ

Χρόνος

Ιαρχ

Ιτελ

Ιο

Σταθερά προσδεµένο κλάσµα



                                                                                                                          Εισαγωγή 
 

 42

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους εξής τρόπους:  

 

Α) προσδιορίζοντας το χρονικό διάστηµα που απαιτείται προκειµένου η ένταση του 

φθορισµού να φτάσει στο 50% της τελικής (t1/2). Από σύγκριση των t1/2 δύο διαφορετικών 

καταστάσεων µπορούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα για την κινητικότητα και τη βιολογική 

δράση της πρωτεΐνης.   
 

Β) προσδιορισµός του t1/2  µε χρήση εκθετικών συναρτήσεων. Αν θεωρήσουµε ότι όλα τα 

µόρια της πρωτεΐνης εµφανίζουν ένα πρότυπο κίνησης µέσα στο κύτταρο πχ όλα διαχέονται 

ελεύθερα, τότε γίνεται χρήση µονο-εκθετικών συναρτήσεων (mono-exponential model). Εάν 

υπάρχουν δύο διαφορετικοί πληθυσµοί πρωτεϊνικών µορίων πχ κάποια µόρια κινούνται 

γρήγορα λόγω ελεύθερης διάχυσης και τα υπόλοιπα µόρια κινούνται αργά λόγω 

αλληλεπιδράσεων µε άλλα µόρια ή µε σταθερές δοµές, τότε απαιτείται χρήση συναρτήσεων 

δύο παραµέτρων (double-exponential model). Η επαλήθευση της χρήσης σωστών 

συναρτήσεων για τα συγκεκριµένα πειραµατικά δεδοµένα γίνεται µε στατιστικό έλεγχο (test 

x2).  

 

Γ) µε προγράµµατα προσοµοίωσης in silico.  Αυτός ο τρόπος ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων FRAP έχει πρόσφατα αρχίσει να αναπτύσσεται. Συγκεκριµένα, 

πραγµατοποιείται προσοµοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της συµπεριφοράς των µορίων 

της πρωτεΐνης µέσα στο κύτταρο και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης συγκρίνονται µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα. Η προσοµοίωση λαµβάνει υπόψη τις συγκεκριµένες συνθήκες του 

πειράµατος, όπως ένταση φθορισµού, µέγεθος περιοχής φωτολεύκανσης, µέγεθος πυρήνα 

κλπ. Από αυτόν τον τρόπο ανάλυσης µπορούµε να εξάγουµε σηµαντικές πληροφορίες που 

έχουν βιολογική σηµασία, όπως το % ποσοστό της πρωτεΐνης που παραµένει προσδεδεµένο 

σταθερά σε κάποια υποκυτταρική δοµή, για πόσο χρόνο η πρωτεΐνη παραµένει προσδεδεµένη 

(residency time) καθώς και ποιος είναι ο συντελεστής διάχυσης (diffusion coefficient σε 

µm2/sec) που αποτελεί άµεση ένδειξη της κινητικότητας της ελεύθερα διαχεόµενης 

πρωτεΐνης.   

 

2.3.5 Άλλες µέθοδοι λειτουργικής απεικόνισης των κυττάρων 

 

Εκτός από τις προαναφερθείσες µεθόδους, υπάρχουν και άλλες νέες µέθοδοι που 

αναπτύσσονται συνεχώς και επιτρέπουν τη λειτουργική απεικόνιση βιοµορίων σε ζωντανά 

κύτταρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη µέθοδο Φθορισµού Συσχέτισης Φασµατοσκοπίας 

(Fluorescence Correlation Spectroscopy-FCS) που µετράει τις αλλαγές στην ένταση του 

φθορισµού σε µικρό όγκο σε ζωντανά κύτταρα καθώς και τις µεθόδους Απώλεια Φθορισµού 



                                                                                                                          Εισαγωγή 
 

 43

µετά από φωτολεύκανση (Fluorescence Loss in Photobleaching-FLIP) καθώς και Αντίστροφη 

επαναφορά φθορισµού µετά από φωτολεύκανση (Inverted FRAP- iFRAP) που ουσιαστικά 

αποτελούν τροποποιηµένες µορφές της µεθόδου FRAP.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκοπός 
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3. Στόχος της διδακτορικής διατριβής 

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο χαρακτηρισµός του ανθρώπινου 

παράγοντα Cdt1 καθώς και του αναστολέα αυτού, Geminin σε ανθρώπινα κύτταρα σε 

καλλιέργεια και η διερεύνηση του µηχανισµού δράσης µέσω του οποίου η Geminin 

παρεµποδίζει τη δράση του Cdt1 αναστέλλοντας έτσι τη διαδικασία της αδειοδότησης. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη µελέτη των παραγόντων αυτών µε προηγµένες µεθόδους 

λειτουργικής απεικόνισης ζωντανών ανθρώπινων κυττάρων. 

 

Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν: 

 

 πώς επιτυγχάνεται η ρύθµιση του ενδογενούς µορίου Cdt1 καθώς και της Geminin 

τόσο σε επίπεδο mRNA, όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης κατά την είσοδο των 

κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο   

 

 ο καθορισµός των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin σε 

καρκινικές σειρές καθώς και προσδιορισµός των επιπέδων της Geminin σε 

ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς 

 

 η δηµιουργία και ο χαρακτηρισµός σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς που 

εκφράζει τον παράγοντα Cdt1 συντηγµένο µε την φθορίζουσα πρωτεϊνη GFP 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για µελέτη του παράγοντα in vivo 

 

 ο προσδιορισµός- τοπικός και χρονικός- της πρόσδεσης του Cdt1 στη χρωµατίνη κατά 

τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και κατ’ επέκταση της έναρξης της 

αδειοδότησης µε τη βοήθεια της τεχνικής ‘Επαναφορά Φθορισµού Μετά από 

Φωτολεύκανση – FRAP’ σε ζωντανά ανθρώπινα κύτταρα σε καλλιέργεια 

  

 in vivo χαρτογράφηση των περιοχών εκείνων που είναι απαραίτητες για την 

πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη  

 

 µελέτη της αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 και του αναστολέα αυτού,  

Geminin µε τη χρήση του Μικροσκοπίου Καταγραφής Χρόνου Ζωής του 

Φθορισµού  (FLIM) σε ζωντανά κύτταρα 

 

 in vivo µελέτη του µηχανισµού δράσης του αναστολέα Geminin, όταν  

υπερεκφραστεί σε ανθρώπινα κύτταρα της φάσης G1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υλικά και Μέθοδοι 
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4.1 Μέθοδοι ανασυνδυασµένου DNA-Κλωνοποιήσεις 

 

4.1.1 Γενικά  

 

Για τις κλωνοποιήσεις των παραγόντων Cdt1 και Geminin ακολουθήθηκε η εξής γενική 

πορεία:    

 

Α.   Κατάτµηση του DNA µε ένζυµα περιορισµού 

 

Προκειµένου να δηµιουργηθούν υβριδικά µόρια των πρωτεϊνών Cdt1/Geminin συντηγµένα 

µε φθορίζουσες πρωτεΐνες, πραγµατοποιήθηκε κατάτµηση µε ένζυµα περιορισµού τόσο του 

ένθετου DNA, όσο και των φορέων έκφρασης.  Οι αντιδράσεις κατάτµησης των DNA αυτών 

πραγµατοποιήθηκαν µε επώαση στους 37°C για χρόνο από 1h µέχρι όλη νύχτα (αναλόγως της 

ποσότητας DNA που υπόκειται σε κατάτµηση)  και περιείχαν:  

 

 Τελική συγκέντρωση 

Ρυθµιστικό διάλυµα ανάλογα 

µε το ένζυµο 

1x 

BSA 100µg/ml 

Ένζυµο περιορισµού 0.5 U/µl 

DNA 0.5-3µg 

ddH2O µέχρι πληρώσεως όγκου 

10µλ 

 

Όλα τα ένζυµα περιορισµού αγοράστηκαν από τη Biolabs και Minotech. 

 

Β. Καθαρισµός DNA από πήκτωµα αγαρόζης  

 

Ο διαχωρισµός των τµηµάτων DNA πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτροφόρηση των DNA σε 

πήκτωµα αγαρόζης και καθαρισµό από αυτό µε χρήση στηλών ανιοντο-ανταλλαγής (Qiagen 

gel extraction kit-Cat. No 28706, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας).  

 

 Γ. Αντίδραση συνδετάσης 

 

Προκειµένου να συνδεθεί το DNA των φορέων έκφρασης µε το  DNA  των Cdt1/Geminin, 

πραγµατοποιήθηκε αντίδραση συνδετάσης, όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
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 Τελική συγκέντρωση 

Ρυθµιστικό διάλυµα 66mM TrisCl, 5mM MgCl2, 

5mM DTT, 1mMATP 

Λιγάση 0.1 U/µl 

Πλασµιδιακό DNA x ng 

Ένθετο DNA 2-5x ng 

ddH2O µέχρι πληρώσεως όγκου 10 µl 

 

Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ολονύκτια επώαση στους 16οC  

 

∆.   Μετασχηµατισµός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων DH5A µε θερµικό σοκ 

 

Για το µετασχηµατισµό επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων, χρησιµοποιήθηκαν τα κύτταρα 

DH5A µε γονότυπο F- φ80lacΖ∆Μ15 (lacΖΥΑ-argF)U169 recA1 end A1 hsdR17 (rk
_mk

+) 

phoA supE44 thi1 gyr A96 relA1 λ-  (Invitrogen).  

 

Ο µετασχηµατισµός πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας (Invitrogen) 

και εν συνεχεία ακολούθησε επίστρωση των µετασχηµατισµένων κυττάρων σε τρυβλίο LB-

άγαρ µε το αντιβιοτικό επιλογής. Τα τρυβλία επωάστηκαν στους 37°C όλη νύχτα.  

 

Ε1. Αποµόνωση µικρής κλίµακας πλασµιδιακού DNA από βακτηριακά κύτταρα  

- Πρωτόκολλο 1 (C. Norburry) 

 

Την πρώτη µέρα εµβολιάστηκε µικρή ποσότητα θρεπτικού υλικού, που περιείχε το 

αντιβιοτικό επιλογής, µε µονή αποικία βακτηρίων και επωάστηκε για 16 ώρες στους 37ο C 

υπό συνεχή ανάδευση. Την επόµενη µέρα, µέρος της καλλιέργειας µεταφέρθηκε σε 

σωληνάρια eppendorf και φυγοκεντρήθηκε για 1 min στις 13.000 rpm. Μετά την 

φυγοκέντρηση, αφαιρέθηκε το υπερκείµενο και επαναιωρήθηκε  το ίζηµα των κυττάρων. 

Προστέθηκαν 300 µl διαλύµατος TENS και ακολούθησε σύντοµη ανάδευση. Εν συνεχεία, 

προστέθηκαν 150 µl διαλύµατος οξικού νατρίου 3Ν (pH: 5.4) και ακολούθησε εκ νέου 

ανάδευση. Τα σωληνάρια φυγοκεντρήθηκαν για 2 min στις 13.000 rpm και το υπερκείµενο 

µεταφέρθηκε σε καθαρά σωληνάρια eppendorf. Στα νέα σωληνάρια προστέθηκε 900 µl 

προψυγµένης στους –20οC αιθανόλης 100% και ακολούθησε φυγοκέντρηση για 2 min στις 

13.000 rpm. Στο ίζηµα που προέκυψε προστέθηκε 900 µl προψυγµένης στους –20οC 
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αιθανόλης 70%. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 2 min στις 13.000 rpm και εν συνεχεία 

ξήρανση του ιζήµατος. Τέλος, το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 20 µl διαλύµατος ΤΕ στο οποίο 

είχε προστεθεί RNάση Α (20 µg/ml).  

 

Ε2.  Αποµόνωση µικρής κλίµακας (Minipreps) - Πρωτόκολλο 2  
 

Πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µε χρήση στηλών ανιοντο-ανταλλαγής 

(Qiagen plasmid midi kit-Cat. No. 12143), σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας. Το 

πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιήθηκε για αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας 

προκειµένου να ακολουθήσει ανάλυση της αλληλουχίας του DNA (sequencing).  

 

Ε3 .Αποµόνωση µεσαίας κλίµακας (Midipreps) 
 

Χρησιµοποιήθηκαν στήλες ανιοντο-ανταλλαγής (“Nucleobond AX” - Macherey-Nagel), 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας. 

 

ΣΤ. Παρασκευή βακτηριακών καλλιεργειών διατήρησης στους – 80οC  
 

Από ολονύχτια καλλιέργεια βακτηρίων λαµβάνονται 700 µl και αναµιγνύονται υπό στείρες 

συνθήκες µε 300 µl αποστειρωµένης γλυκερόλης 50% σε αποστειρωµένο ddH2O. Μετά από 

ισχυρή ανάδευση, φυλάσσονται στους –80οC. 

 

4.1.2 Κλωνοποίηση υβριδικών µορίων Cdt1 µε φθορίζοντα µόρια 

 

Α. Πορεία κλωνοποίησης του GFPCdt1  

 
Για τη µεταφορά του παράγοντα hCdt1 από το πλασµίδιο Bluescript II KS (Nishitani et 

al,2001) στο όχηµα έκφρασης pcDNA 3.1(Invitrogen), εφαρµόστηκε η µέθοδος της PCR έτσι 

ώστε να εισαχθούν θέσεις για τα ένζυµα περιορισµού EcoRI και AflII ατο 5’ άκρο του cDNA 

του hCdt1.  Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:  

 

Εµπρόσθιος εκκινητής: 

5’-  TAG GAA TTC CTT AAG TCT TTC CTT GCT TTC GCC GCG CAC TCC  -3’  

Αντίστροφος εκκινητής: 

5’-  TCT CGG AGC GGT TGT GGA GCA TGC CCA CGA T     -3’  
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Στη συνέχεια, µε τη χρήση των θέσεων περιορισµού EcoRI (που εισήχθη µε την PCR) και της 

εσωτερικής SphI του Cdt1 αντικαταστάθηκε το τµήµα του Cdt1 που υπήρχε κλωνοποιηµένο 

στο όχηµα κλωνοποίησης Bluescript II KS. Μετά την ταυτοποίηση της ορθότητας της 

αλληλουχίας του ένθετου PCR προιόντος µε αλληλούχιση, ο θετικός κλώνος 

χρησιµοποιήθηκε για την κλωνοποίηση του hCdt1 στο όχηµα έκφρασης pcDNA3.1 στις 

θέσεις EcoRI/XhoI . Η επιλογή της EcoRI ως θέσης για τη σύνδεση του 5’ άκρου του Cdt1 µε 

το 3’ άκρο του GFP αποσκοπεί στην κατάργηση του κωδικονίου λήξης του GFP ώστε να 

συνεχιστεί η µετάφραση από το GFP στο Cdt1. Μετά τη σύνδεση του ένθετου τµήµατος µε 

το πλασµιδιακό όχηµα ακολούθησε µετασχηµατισµός µε θερµικό σοκ κυττάρων DH5A. Η 

επιλογή των αποικιών που έφεραν το πλασµίδιο έγινε µε αµπικιλλίνη και η κατάτµηση του 

πλασµιδιακού DNA µε τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση (EcoRI-XhoI) 

ανέδειξε τις αποικίες που έφεραν το ένθετο µόριο.  

 

Εν συνεχεία, ο παράγοντας Cdt1 από το όχηµα έκφρασης pcDNA3.1/ΕGFP 

υποκλωνοποιήθηκε στο ίδιο όχηµα έκφρασης pcDNA3.1. που έφερε όµως άλλα φθορίζοντα 

µόρια (CFP ή YFP-citrine) κάνοντας χρήση των ίδιων θέσεων  περιορισµού (EcoRI/XhoI). 

Για την υποκλωνοποίηση του παράγοντα Cdt1 στο πλασµίδιο έκφρασης pdiHcRed-Ν1 

(προσφορά από ∆ρ. Ellenberg)  χρησιµοποιήθηκαν οι θέσεις NheI και KpnI. 

 

Β. Πορεία κλωνοποίησης του Cdt1GFP  

 

Για την κλωνοποίηση του hCdt1 στο όχηµα pcDNA3.1 µε το µόριο GFP στο καρβοξυτελικό 

άκρο του Cdt1, επιλέχτηκαν ως θέσεις κλωνοποίησης οι θέσεις AflII-KpnI του πολυσυνδέτη 

του pcDNA 3.1.  Η διαδικασία της συγκεκριµένης κλωνοποίησης περιελάµβανε σύνδεση δύο 

τµηµάτων του Cdt1 µε το pcDNA3.1 και συνοψίζεται στα παρακάτω βήµατα:  

 

1. Το πρώτο βήµα  είναι η κατάργηση του κωδικονίου λήξης του Cdt1, ώστε σύντηξη του 

Cdt1 µε την πρωτεΐνη GFP καρβοξυτελικά να οδηγεί στη µετάφραση µιας χιµαιρικής 

πρωτεΐνης, καθώς και εισαγωγή της θέσης KpnI στο τελικό τµήµα του Cdt1 που θα 

χρησιµεύσει για την κλωνοποίηση του hCdt1 στο όχηµα έκφρασης pcDNA3.1.  Για αυτό το 

σκοπό πραγµατοποιήθηκε PCR µεταξύ της εσωτερικής θέσης BamHI και του τελικού 

τµήµατος του Cdt1(ακριβώς στο κωδικόνιο λήξης, το οποίο καταργείται, ενώ εισάγεται η 

KpnI). Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 

Εµπρόσθιος εκκινητής: 

5’- CCA GCA CTG CCG GCT ACC CCA CCA -3’  

Αντίστροφος εκκινητής:  
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5’-  TGA GGT ACC CAG CCC CTC CTC AGC ACG TGT CTG GTG -3’  

         KpnI 

 

Ακολούθησε κατάτµηση και αποµόνωση του τµήµατος BamHI-KpnI καθώς και του αρχικού 

τµήµατος του hCdt1 (AflII-BamHI). Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε κατάτµηση του pcDNA3.1 

µε τα ένζυµα περιορισµού AflII-KpnI. Τελικά, πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση των τµηµάτων 

AflII-BamHI, BamHI-KpnI (από το Cdt1) και AflII-KpnI (pcDNA3.1). Ακολούθησε 

µετασχηµατισµός µε θερµικό σοκ κυττάρων DH5A. Η επιλογή των αποικιών που έφεραν το 

πλασµίδιο έγινε µε αµπικιλλίνη και µε κατάτµηση του πλασµιδιακού DNA µε τα ένζυµα  

πιστοποιήθηκε η επιτυχία της. Για την υποκλωνοποίηση του παράγοντα Cdt1 από το όχηµα 

έκφρασης pcDNA3.1/ΕGFP στο ίδιο όχηµα έκφρασης pcDNA3.1., που έφερε ως φθορίζων 

µόριο το CFP ή το YFP-citrine, χρησιµοποιήθηκαν οι θέσεις περιορισµού AflII-KpnI. 

 

4.1.3 Μεταλλαγµένες µορφές του παράγοντα Cdt1  

 

Κατά την εργασία αυτή, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε µεταλλαγµένες µορφές του Cdt1, 

οι οποίες είχαν συντηχθεί µε φθοριοχρώµατα (GFP και dhcRed) (πίνακας 2.1 και διδακτορική 

διατριβή Μ. ∆ηµάκη):  

Πίνακας 4.1: Μεταλλαγµένες µορφές του παράγοντα Cdt1 

Μεταλλαγµένη 

µορφή 

Προέλευση/αρχικό πλασµίδιο Ένζυµα 

περιορισµού 

Προορισµός/τελικό 

πλασµίδιο 

Cdt1del1-140 pCMV-hCdt1(141-

endNLSmyc)  

(Nishitani et al, 2004) 

HindII-KpnI pcDNA 3.1/EGFP 

(προσφορά 

∆ρ.Bastiaens) 

Cdt1del1-140 pCMV-hCdt1(141-

endNLSmyc)  

(Nishitani et al, 2004) 

NheI -KpnI pdiHcRed-Ν1 

(προσφορά 

∆ρ.Ellenberg) 

Cdt1del 173-450 pcDNA 3.1/Cdt1GFP Eco47III pcDNA 3.1/EGFP 

Cdt1del150-170 pCMV-HA  

(προσφορά ∆ρ.Helin) 

NheI -SacII   pcDNA 3.1/EGFP 

Cdt1del170-190 pCMV-HA  

(προσφορά ∆ρ.Helin) 

NheI -SacII   pcDNA 3.1/EGFP 

Cdt1del298-352 pcDNA 3.1/Cdt1GFP AflII-BglII 

και  

BglII-KpnI  

pcDNA 3.1/EGFP 

Cdt1 cy mutant pCDEB∆ (Nishitani et al, 2004) NheI -KpnI pcDNA 3.1/EGFP 
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Συγκεκριµένα για τη µεταλλαγµένη µορφή Cdt1del298-352, η πορεία κλωνοποίησης που 

πραγµατοποιήθηκε ήταν η εξής: αρχικά πραγµατοποιήθηκε PCR µε εκκινητές 

 

                BglII 

5’ TCAAGATCTTCGCCACGGAGAAGCTCACCAC 3’ 

5’ TGAGGTACCCAGCCCCTCCTCAGCACGTGTCTGGTG 3’ 

             KpnI 

ώστε να ενισχυθεί το κοµµάτι ανάµεσα στο αµινοξύ 353 και µέχρι το τέλος της 

κλωνοποιηµένης πρωτεΐνης Cdt1 στο πλασµίδιο pcDNA 3.1. Εν συνεχεία το προϊόν της PCR 

(BglII-KpnI) συνδέθηκε µε το αρχικό τµήµα του Cdt1 (θέσεις AflII-BglII) καθώς και µε το 

όχηµα έκφρασης (AflII-KpnI), προκειµένου να απαλειφθεί το εσωτερικό κοµµάτι από τη  

BglII µέχρι και το αµινοξύ 352. Στην υβριδική αυτή πρωτεΐνη προστέθηκε η αλληλουχία 

3xNLS-myc ανάµεσα στις θέσεις KpnI-BamHI .  

 

4.1.4 Κλωνοποίηση υβριδικών µορίων µε φθορίζοντα µόρια 

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον και τα εξής πλασµίδια (πίνακας 

4.2 και διδακτορική διατριβή M.∆ηµάκη): 

  

Μεταλλαγµένη µορφή Προέλευση/αρχικό 

πλασµίδιο 

Ένζυµα 

περιορισµού 

Προορισµός/τελικό 

πλασµίδιο 

GemininnlsGFP pBS  

(Nishitani et al,2001) 

HindIII-KpnI 

 

pcDNA3.1/EGFP, 

3x NLS-myc στις 

θέσεις KpnI-BamHI 

GemininYFP 

 

pcDNA3.1/EGFP HindIII-KpnI pcDNA3.1/YFP 

GeminindhcRed pBS  

(Nishitani et al,2001) 

HindIII-KpnI pdiHcRed-N1 

Geminindel90-120dhcRed pCMV-HA(προσφορά 

∆ρ.Helin) 

 

NheI-KpnI pdiHcRed-N1 

 

Πίνακας 4.2: Μεταλλαγµένες µορφές της Geminin 

 

Τα πλασµίδια  ΝLS-EGFP και H2B-GFP, που χρησιµοποιήθηκαν, ήταν ευγενική προσφορά 

από τα εργαστήρια του ∆ρ. Pepperkok και ∆ρ. Ellenberg αντίστοιχα.    



                                                                                                             Υλικά και µέθοδοι 
 

 53

4.2 Κυτταροκαλλιέργεια  

 

4.2.1 Γενικά  

 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τις καλλιέργειες των κυττάρων ήταν από την 

Invitrogen.Το θρεπτικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε για την καλλιέργεια των περισσοτέρων 

κυτταρικών σειρών ήταν DMEM µε υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη µε 10% κατ’ όγκο 

ορό βοός (Calf Serum-CS) ή  εµβρυϊκό ορό βοός (Fetal Calf Serum-FCS) ή θρεπτικό µέσο 

RPMI. Το θρεπτικό µέσο Μ199EARLE αγοράστηκε από την εταιρεία Biochrom.  

 

 Α.  Ψύξη κυττάρων (stock ) 

 

Για τη ψύξη των κυττάρων, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

 αφαίρεση του θρεπτικού µέσου των κυττάρων (από φιάλη Τ75 ή τρυβλίο 100mm)   

 πλύσεις των κυττάρων µε προθερµασµένο  PBS (2 φορές) 

 προσθήκη 1ml από το πρωτεολυτικό ένζυµο τρυψίνη (Trypsin) και επώαση για 1 

λεπτό στους  37°C 

 προσθήκη 10ml θρεπτικού µέσου, που αδρανοποιεί την τρυψίνη 

 ανάµιξη και µεταφορά των κυττάρων σε ένα 15ml σωληνάριο τύπου falcon 

 φυγοκέντρηση κυττάρων στα 800rpm για 5 λεπτά 

 ακολούθησε αφαίρεση του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του ίζηµατος  

 προσθήκη PBS (5ml)  και ακολούθησε εκ νέου φυγοκέντρηση στα 800rpm για 5 

λεπτά 

 προσθήκη στο ίζηµα των κυττάρων 1ml ορού  FBS/10%DMSO (φιλτραρισµένο σε 

θερµοκρασία 4°C) και µεταφορά αυτών σε κατάλληλα σωληνάρια (cryovials). Τα 

σωληνάρια τοποθετήθηκαν αρχικά στους 4°C για 15 λεπτά και εν συνεχεία στους  

-80°C, ώστε η ψύξη των κυττάρων να είναι σταδιακή. Για αποθήκευση των κυττάρων 

για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα,  τα σωληνάρια τοποθετήθηκαν σε υγρό άζωτο.  

 

Β.  Αραίωση κυττάρων (split) 

 

 Όταν τα κύτταρα κάλυπταν το 70-90% της επιφάνειας των τρυβλίων, τότε πραγµατοποιείτο 

αραίωση των κυττάρων µε τον εξής τρόπο: 

 αφαίρεση του θρεπτικού µέσου και πλύσεις µε PBS (2 φορές) 

 προσθήκη κατάλληλης ποσότητας Tρυψίνης και επώαση για 1 λεπτό στους 37°C  
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 προσθήκη του ανάλογου όγκου θρεπτικού µέσου (δεκαπλάσια ποσότητα από τον 

όγκο της τρυψίνης) και  καλή ανάδευση 

 ο διαχωρισµός πραγµατοποιείτο σε αναλογία 1:3  

 

Γ. Απόψυξη κυττάρων 
 
Τα σωληνάρια των κυττάρων από τους –80°C ή από το υγρό άζωτο επωάζονταν σε 

υδατόλουτρο των 37°C υπό συνεχή ανάδευση. Εν συνεχεία, τα κύτταρα τοποθετούνταν σε 

µια φλάσκα Τ75 ή τρυβλίο διαµέτρου 100mm  όπου περιείχε ήδη 10 ml θρεπτικό µέσο. 

 

4.2.2 Κυτταρικές σειρές  

 

Η προέλευση των κυτταρικών σειρών που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία καθώς και 

τα αντίστοιχα θρεπτικά µέσα στα οποία καλλιεργήθηκαν παραθέτονται  στον πίνακα 4.3: 
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Πίνακα 4.3: Κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν 

 

4.2.3 ∆ιαµόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων σε καλλιέργεια µέσω λιποσωµάτων 

(transfection)  

 

Κύτταρα MCF7 διαµολύνθηκαν µε χρήση του αντιδραστηρίου Fugene (Roche) σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της εταιρείας. Χρησιµοποιήθηκε ποσότητα DNA ίση µε 1µg για τη διαµόλυνση 

των κυττάρων και πραγµατοποιήθηκε επώαση για 22hr. Συγκεκριµένα, για τις διαµολύνσεις 

µε ένα µόνο πλασµίδιο έκφρασης, χρησιµοποιήθηκε 0.5µg από το υπό µελέτη πλασµίδιο και 

Κυτταρική 

σειρά 

Είδος Προέλευση Θρεπτικό µέσο 

ΝΙΗ3Τ3 ινοβλάστες ποντικού Cancer Research UK DMEM,10% CS 

Saos-2 ανθρώπινο 

οστεοράσκωµα 

Πανεπιστήµιο Πατρών, 

Τµήµα Ιατρικής, Εργ. 

Βιοχηµείας (Εργ. ∆ρ. 

Παπαβασιλείου) 

DMEM,10% FCS 

HeLa καρκίνος τραχήλου της 

µήτρας 

Cancer Research UK DMEM,10% FCS 

MDAMB231 επιθηλιακά κύτταρα, 

καρκίνωµα µαστού 

Cancer Research UK DMEM,10% FCS 

LΝcap προστατικό καρκίνωµα Cancer Research UK RPMI,10% FCS 

MCF7 επιθηλιακά 

κύτταρα,αδενοκαρκίν. 

µαστού 

ΕMBL, Heidelberg, Εργ. 

∆ρ. Bastiaens,  

 

DMEM,10% FCS 

HT1080 σάρκωµα µικρής 

κακοήθειας 

Cancer Research UK DMEM,10% FCS 

U2OS επιθηλιακά κύτταρα, 

ανθρ. οστεοράσκωµα 

Cancer Research UK DMEM,10% FCS 

HFF ανθρώπινοι ινοβλάστες Cancer Research UK DMEM,15% FCS 

Huvec ενδοθηλιακά κύτταρα, 

από ανθρώπινο 

οµφάλιο λώρο 

Πανεπιστήµιο Πατρών, 

Τµήµα Ιατρικής, Εργ. 

Φαρµακολογίας (Εργ. ∆ρ. 

Τσοπάνογλου) 

M199EARLE,10%F

CS, 0.01 M ΗEPES, 

500U ηπαρίνη 

 MRC5 Φυσιολογικά 

ενδοθηλιακά κύτταρα 

από ανθρώπινο ιστό 

πνεύµονα 

Cancer Research UK DMEM,10% FCS 
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0.5µg από το βακτηριακό πλασµίδιο κλωνοποίησης pBluescript. Για τις διαµολύνσεις των 

κυττάρων µε δύο πλασµίδια έκφρασης ταυτόχρονα χρησιµοποιήθηκε 0.5µg από το κάθε 

πλασµίδιο.    

 

4.2.4 ∆ηµιουργία σταθερά διαµολυσµένων κυτταρικών σειρών  
 

Για την in vivo µελέτη της πρωτεΐνης Cdt1, δηµιουργήθηκαν σειρές MCF7 κυττάρων που 

εκφράζουν σταθερά την πρωτεΐνη Cdt1GFP. Η πορεία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

 

1. Κύτταρα MCF7 κύτταρα διαµολύνθηκαν µε τη χρήση λιποσωµάτων (Fugene) µε  

πλασµίδιο pcDNA 3.1. που φέρει κλωνοποιηµένο τον παράγοντα Cdt1GFP  

2. Μετά την πάροδο 24 ωρών, πραγµατοποιήθηκε αραίωση των κυττάρων σε τρυβλία 

35mm σε αναλογία 1:15 και ανακαλλιέργεια σε θρεπτικό µέσο παρουσία του 

αντιβιοτικού G418 (Invitrogen)  σε τελική συγκέντρωση 400µg/ml 

3. Στα τρυβλία αυτά, µετά από µια εβδοµάδα περίπου αρχίζουν να δηµιουργούνται 

αποικίες από κλώνους κυττάρων που έχουν  ενσωµατώσει τα DNA  και εµφανίζουν 

ανθεκτικότητα στη δράση του G418.  

4. Ακολούθησε µεταφορά της κάθε αποικίας σε νέο τρυβλίο και καλλιέργειά της  

5. πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα συλλέχθηκαν από όλους τους κλώνους και 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση κατά Western (χρησιµοποιώντας αντίσωµα αντι-GFP), 

προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη της συντηγµένης µε GFP πρωτεΐνης καθώς και 

να ποσοτικοποιηθούν τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

του ενδογενούς µορίου (χρησιµοποιώντας αντίσωµα έναντι του Cdt1).      

 

4.2.5 Συγχρονισµός ευκαρυωτικών κυττάρων  

 

Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιήθηκε για το συγχρονισµό των κυττάρων στη φάση της 

µίτωσης ήταν το εξής: 

 

 προσθήκη 2.5mM θυµιδίνης για 22 ώρες,  

 αφαίρεση της θυµιδίνης και πλύση των κυττάρων µε PBS (2 φορές) 

 καλλιέργεια των κυττάρων για 4 ώρες σε κανονικό θρεπτικό µέσο,  

 προσθήκη 1µg/ml νοκοδαζολίου και καλλιέργεια για 8 ώρες. 

 

Η θυµιδίνη και το νοκοδαζόλιο ήταν από την εταιρεία Sigma.  
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4.2.6 Πειράµατα εξόδου από τον κυτταρικό κύκλο 

 

Για τα πειράµατα µελέτης της εξόδου των κυττάρων από τον κυτταρικό κύκλο (φάση G0) 

χρησιµοποιήθηκαν δύο µοντέλα:  

 

Α) Κύτταρα ΝΙΗ3Τ3 καλλιεργήθηκαν αρχικά σε πλήρες θρεπτικό µέσο µε 10% ορό βοός 

µέχρι την επιθυµητή πυκνότητα (50-60% κάλυψη των τρυβλίων). Ακολούθησε αφαίρεση του 

θρεπτικού µέσου και προσθήκη νέου µε 0.1% ορό βοός για 48 ώρες (φάση G0). Η  επαγωγή 

της εισόδου των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο έγινε µε προσθήκη θρεπτικού µέσου 

εµπλουτισµένου σε ορό (20%).  

 

Β) Η έξοδος των κυττάρων από τον κυτταρικό κύκλο µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε 

αναστολή της κυτταρικής τους διαίρεσης λόγω κυτταρικής επαφής (αναστολή εξ επαφής).  Η 

πρώτη µέρα όπου έχει επιτευχθεί πλήρης κάλυψη του τρυβλίου αποτελεί την ηµέρα 0, ενώ 

συνεχίζεται η καλλιέργειά τους σε συνθήκες υψηλής πυκνότητας µέχρι και 4 µέρες. Η 

είσοδος των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο επιτυγχάνεται µετά από διαχωρισµό των 

κυττάρων σε νέα τρυβλία µε αραίωση 1:10.      

 

4.3 Ανάλυση πρωτεϊνών και mRNA ευκαρυωτικών κυττάρων  

 

4.3.1 Παρασκευή ολικών κυτταρικών εκχυλισµάτων για ανάλυση κατά Western  

 

Κύτταρα αναπτύχθηκαν σε τρυβλία διαµέτρου 35mm µέχρις ότου επιτευχθεί κάλυψη της 

επιφάνειας των τρυβλίων σε ποσοστό 80-90%. Τα τρυβλία τοποθετήθηκαν σε πάγο και 

ακολούθησε αφαίρεση του θρεπτικού µέσου και πλύσεις των κυττάρων µε κρύο PBS (2 

φορές). Εν συνεχεία, τα κύτταρα αποµακρύνθηκαν από την επιφάνεια του τρυβλίου µε 

µηχανικό τρόπο (χρήση scraper) παρουσία 1.5ml PBS. Το δείγµα φυγοκεντρήθηκε στις 

10.000 στροφές σε θερµοκρασία 4ºC για πέντε λεπτά και ακολούθησε προσθήκη 50µl 

διαλύµατος FSB στο ίζηµα των κυττάρων (λύση των κυττάρων). Τέλος, το δείγµα 

τοποθετήθηκε στους 100ºC για πέντε λεπτά.  

 

4.3.2 Ανοσοαποτύπωση (ανάλυση κατά Western) 

 

Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν σε πήκτωµα SDS-πολυακρυλαµιδίου και 

ακολούθησε µεταφορά τους σε µεµβράνη PVDF (BioRad). Η υβριδοποίηση µε τα 

αντισώµατα πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου.   
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Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφονται στον πίνακα 4.4:  

 

Αντισώµατα Οργανισµός Αραίωση Εταιρείες /Αναφορές 

                                                      Πρωτογενή αντισώµατα 

Αντι-Cdt1 Κουνέλι 1:500 Nishitani et al,2001 

Αντι-Geminin Κατσίκα 1:500 Santa Cruz 

Αντι-Geminin-2 Κουνέλι 1:2000 Xouri et al,2004 

Αντι-Cdc6/18 Μυς 1:1000 Upstate Biotechnology 

Aντι-Κυκλίνη Α Μυς 1:2000 Upstate Biotechnology 

Αντι-τουµπουλίνη Μυς 1:10.000 Sigma 

Αντι-GFP Μυς 1:1000 Molecular probes 

                                                     ∆ευτερογενή αντισώµατα 

Αντι-κουνελιού-HRP Κατσίκα 1:5000 Sigma 

Αντι-κατσίκας-HRP Μυς 1:2500 Sigma 

Αντι-ποντικιού-HRP Κουνέλι 1:2500 Sigma 

 

Πίνακας 4.4:  Αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση Western 

 

4.3.3 Παρασκευή ολικού RNA από ευκαρυωτικά κύτταρα  

 

Η αποµόνωση ολικού κυτταρικού RNA πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο Trizol TM 

κατά Chomczynski και Sacchi (Invitrogen) από κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 

διαµέτρου 35mm. ∆είγµατα RNA ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης-φορµαλδεύδης 

1% και στη συνέχεια µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Χρησιµοποιήθηκε 

ποσότητα 10 µg ολικού RNA ανά δείγµα.  

 

4.3.4 Ανάλυση Northern 

 

Η ανάλυση Northern πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατά Shambrook και 

Russel. Η µεµβράνη που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα Northern ήταν GeneScreenTM 

(Pall), ενώ η έτοιµη µεµβράνη προερχόταν από τη ResGen (Invitrogen Corporation). Όλοι οι 

ανιχνευτές σηµάνθηκαν µε τη µέθοδο του τυχαίου εκκινητή (Promega).  Συγκεκριµένα, για τα 

πειράµατα υβριδοποίησης Northern σε κύτταρα ΝΙΗ3Τ3, χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί 

ανιχνευτές για τα  cDNAs του Cdt1 και της Geminin του ποντικού, ενώ για τα πειράµατα µε 

τα φυσιολογικά και τα καρκινικά δείγµατα από ανθρώπινους ιστούς χρησιµοποιήθηκε 
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ανιχνευτής έναντι του cDNA της ανθρώπινης Geminin (πίνακας 4.5). Σε όλα τα πειράµατα ως  

µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε  ανιχνευτής  για το mRNA της ακτίνης (Xouri et al,2004).   

  

Πίνακας 4.5: Ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν στην τεχνική Northern 

 

Η θερµοκρασία υβριδισµού ήταν 65ºC και οι πλύσεις πραγµατοποιήθηκαν στην ίδια 

θερµοκρασία ως εξής: 

 10 λεπτά µε διάλυµα Wash solution 1 

 10 λεπτά µε διάλυµα Wash solution 2 

 10 λεπτά µε διάλυµα Wash solution 2 

 

 Η ποσοτικοποίηση των µεµβρανών πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα QUANTIFY ONE 

(BioRad). 

 

4.4. Μέθοδοι κυτταρικής βιολογίας 

 

4.4.1 Ανοσοφθορισµός  

 

Κύτταρα MCF7, HeLa ή HFF µονιµοποιήθηκαν µε 4% παραφορµαλδεύδη για 10 λεπτά. 

Ακολούθησαν πλύσεις µε διάλυµα PBS για δύο φορές καθώς και µία φορά µε διάλυµα  0,3% 

Triton σε PBS για πέντε λεπτά. Η επικάλυψη των µη ειδικών θέσεων πραγµατοποιήθηκε µε  

διάλυµα 3% BSA/10%FBS σε PBS για µία ώρα. Ακολούθησε προσθήκη του πρώτου 

αντισώµατος και ολονύκτια επώαση. Την επόµενη µέρα πραγµατοποιήθηκαν 3 πλύσεις µε  

0,1% Tween σε PBS για πέντε λεπτά και ακολούθησε προσθήκη του δεύτερου αντισώµατος 

για µία ώρα. Η αραίωση των αντισωµάτων πραγµατοποιήθηκε σε διάλυµα 3% BSA/10%FBS 

σε PBS. Για την χρώση των πυρήνων χρησιµοποιήθηκε η χρωστική DAPI (Vectashield 

mounting medium-Vector Laboratories) ή Hoechst 33258 (Sigma).  

 

Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν παραθέτονται στον πίνακα 4.6: 

 

 

 

Ανιχνευτές Είδος Προέλευση Ένζυµα Περιορισµού Μέγεθος(bp) 

Αντι-Cdt1 µυς ΖΕ108 HindIII-BamHI 1.700 

Αντι-Geminin µυς ΖΕ109 EcoRI-BamHI 750 

Αντι-Geminin άνθρωπος ΖΕ92 BamHI -HindIII 630 
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Αντισώµατα Οργανισµός Αραίωση Εταιρείες /Αναφορές 

                                                             Πρωτογενή αντισώµατα 

Αντι-Cdt1 κουνέλι  (πολυκλωνικό) 1:500 Nishitani et al,2001 

Αντι-Geminin κουνέλι (πολυκλωνικό) 1:1000 Xouri et al,2004 

Αντι-κυκλίνης Α µυς (µονοκλωνικό) 1:40 Neomarkers 

                                                              ∆ευτερογενή αντισώµατα 

Αντι-κουνελιού-488 κατσίκα 1:500 Molecular Probes 

Αντι-ποντικού-647 κατσίκα 1:500 Molecular Probes 

 

Πίνακας 4.6: Αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στον ανοσοφθορισµό 

 

4.4.2 Ποσοτικοποίηση των πειραµάτων ανοσοφθορισµού  

 

Η ποσοτικοποίηση των πειραµάτων ανοσοφθορισµού πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα 

IPLab (Scanalytics Inc., Fairfax, VA, USA). Όλες οι εικόνες καταγράφηκαν υπό τις ίδιες 

συνθήκες ώστε η ένταση του φθορισµού να είναι συγκρίσιµη.  Αρχικά µετρήθηκε η ένταση 

σε περιοχή εκτός κυττάρων (background) και ακολούθησε αφαίρεση της τιµής αυτής από την 

συνολική εικόνα. Εν συνεχεία, µετρήθηκε ο µέσος όρος της έντασης στον πυρήνα των 

κυττάρων. Το εµβαδόν της περιοχής µέτρησης εντός και εκτός των κυττάρων παρέµενε 

σταθερό για το κάθε πείραµα.  

 

4.4.3 Προσδιορισµός φάσης του κυτταρικού κύκλου µε διπλό ανοσοφθορισµού µε 

κυκλίνες 

 

Η κυκλίνη Α είναι ένας καλά χαρακτηρισµένος µάρτυρας του κυτταρικού κύκλου που 

εκφράζεται στις φάσεις S, G2 και αποικοδοµείται κατά τη φάση της µίτωσης. Ο µάρτυρας 

αυτός χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της φάσης του κυτταρικού κύκλου στην οποία 

βρίσκονταν τα κύτταρα. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε πείραµα διπλού ανοσοφθορισµού 

µε αντισώµατα έναντι των πρωτεϊνών Cdt1 και κυκλίνης Α. Κύτταρα που δίνουν αρνητική 

χρώση για κυκλίνη Α βρίσκονται στη φάση G1, ενώ κύτταρα θετικά για  χρώση µε κυκλίνη Α 

βρίσκονται σε µία από τις υπόλοιπες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Ο τρόπος αυτός 

προσδιορισµού της φάσης που εκφράζεται ο παράγοντας Cdt1 κάνοντας χρήση της κυκλίνης 

Α έχει χρησιµοποιηθεί για το ενδογενές µόριο (διδακτορική διατριβή Β. Ρούκος) και 

χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για το χαρακτηρισµό του υβριδικού µορίου Cdt1GFP.   
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4.4.4 Προσδιορισµός φάσεων µίτωσης σε ζωντανά και µονιµοποιηµένα κύτταρα µε 

χρώση DNA και χρήση ειδικών αντισωµάτων 

 

Για τον προσδιορισµό των φάσεων της µίτωσης σε ζωντανά κύτταρα, χρησιµοποιήθηκε η 

χρωστική Hoechst. Συγκεκριµένα, σε κύτταρα, που αναπτύσσονταν σε τρυβλία MatTek, 

προστέθηκε προθερµασµένη χρωστική Hoechst (0.2µg/ml) και ακολούθησε επώαση των 

κυττάρων για δέκα λεπτά σε θερµοκρασία 37ºC. Ακολούθησε παρατήρηση των κυττάρων σε 

συνεστιακό µικροσκόπιο.  

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των φάσεων της µίτωσης σε µονιµοποιηµένα κύτταρα, 

ακολουθήθηκε το κλασσικό πρωτόκολλο του ανοσοφθορισµού, όπου πραγµατοποιήθηκε 

χρώση των χρωµοσωµάτων µε τη χρωστική Hoechst. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα 

έναντι των νουκλεοπορινών ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος σχηµατισµού της 

πυρηνικής µεµβράνης και έναντι της τουµπουλίνης ώστε να σηµανθεί η µιτωτική άτρακτος.  

 

4.4.5 Σήµανση DNA σε ζωντανά κύτταρα µε ενσωµάτωση µε dUTP-Cy3 

 

Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε 35mm τρυβλία (MatTek) µέχρι 70-80% κάλυψης του τρυβλίου. 

Αφαιρέθηκε το θρεπτικό µέσο και ακολούθησαν 2 πλύσεις µε PBS. Πραγµατοποιήθηκε 

αραίωση 1:10 του dUTP-Cy3 (Amersham PΑ53022, 25nΜ) σε θρεπτικό µέσο και προσθήκη 

της ποσότητας αυτής στο µέσο του τρυβλίου. Εν συνεχεία, προστέθηκαν µικρής διαµέτρου 

σφαιρίδια  (106µm/acid-washed glass beads-Sigma G4649) σε όλη την επιφάνεια του 

τρυβλίου. Ακολούθησε απότοµη ανακίνηση (2-3 φορές) προκειµένου να προκληθεί 

τραυµατισµός της επιφάνειας των κυττάρων ώστε να εισέλθουν τα σηµασµένα νουκλεοτίδια 

στο εσωτερικό τους. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές πλύσεις µε θρεπτικό µέσο µέχρις 

ότου αποµακρυνθούν από τα κύτταρα όλα τα σφαιρίδια.  

 

4.4.6 Προσδιορισµός φάσης του κυτταρικού κύκλου µε ανάλυση DNA περιεχοµένου µε 

FACS 

 

Τα πειράµατα FACS πραγµατοποιήθηκαν σε µηχάνηµα FACScan (Becton Dickinson).  

Κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέχρι πλήρους κάλυψης της επιφάνειας τρυβλίων διαµέτρου 60mm 

(περίπου106-107 κύτταρα). Εν συνεχεία, τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν σε 70% αιθανόλη και 

ακολούθησε προσθήκη 200µg/ml RNAse A (Sigma) και 20µg/ml ιωδιούχου προπινιδίου 

(Molecular Probes) (Current protocols in Cytometry) 
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4.5. Μέθοδοι ανάλυσης εντοπισµού αλληλεπιδράσεων και δυναµικής πρωτεϊνών σε 

ζωντανά κύτταρα  

 

4.5.1 Πειράµατα παρακολούθησης ζωντανών κυττάρων µε χρήση µικροσκοπίας 

φθορισµού –Πειράµατα Time-lapse 

 

Τα πειράµατα time-lapse πραγµατοποιήθηκαν σε µικροσκόπιο wide-field Visitron. Το 

µικροσκόπιο αυτό διαθέτει θερµαινόµενο θάλαµο καθώς και αντλία παροχής διοξειδίου του 

άνθρακα, ώστε η παρατήρηση των κυττάρων να πραγµατοποιείται υπό φυσιολογικές για το 

κύτταρο συνθήκες (37ºC θερµοκρασία και ατµόσφαιρα 5% CO2). Τα κύτταρα µια µέρα πριν 

την παρατήρηση µεταφέρονται σε ειδικά τρυβλία 35mm µε γυάλινο πυθµένα (MatTek), ενώ 

κατά τη διάρκεια του πειράµατος τα κύτταρα διατηρούνταν σε θρεπτικό µέσο DMEM 

χαµηλής περιεκτικότητας σε όξινα ανθρακικά µε 25mM HEPES pH 7.4, που δεν περιέχει 

κόκκινο της φαινόλης.  Για την παρατήρηση των κυττάρων χρησιµοποιήθηκε αντικειµενικός 

φακός 40x/1.4 ΝΑ. 

 

4.5.2 Μικροσκόπιο Απεικόνισης Χρόνου Ζωής του Φθορισµού (Fluorescence Lifetime 

Imaging Microscopy-FLIM) 

 

To µικροσκόπιο FLIM διαθέτει δύο πηγές φωτός, λέιζερ από Αργό και λαµπτήρα 

υδραργύρου. Το λέιζερ χρησιµοποιήθηκε για διέγερση του δότη-φθοριοχρώµατος, ενώ ο 

λαµπτήρας υδραργύρου για διέγερση του δέκτη-φθοριοχρώµατος. Η παρουσία ενός 

περιστρεφόµενου καθρέφτη επιτρέπει την εναλλαγή πηγής ενέργειας ανάµεσα στο λέιζερ και 

στο λαµπτήρα υδραργύρου. 

 

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στη διάσταση της συχνότητας (frequency domain), όπου η 

διέγερση του φθοριοχρώµατος-δότη λαµβάνει χώρα µε πηγή φωτός που πάλλεται 

ηµιτονοειδώς. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται ηµιτονοειδής συντονισµός του λέιζερ από 

έναν οπτικο-ακουστικό συντονιστή (SW-AOM; Intra Action Corporation) στα 80 MHz και εν 

συνεχεία, οι ηµιτονοειδώς παλλόµενες δεσµίδες φωτός προσπίπτουν στο παρασκεύασµα.  

Μετά τη διέγερση του δείγµατος, τα ηλεκτρόνια οδηγούνται στη φωτοκάθοδο ενός ενισχυτή 

εικόνας (Hamamatsu C5825 ή LaVision Picostat HR), εν συνεχεία οδεύουν σε µια πλάκα µε 

µικρο- αγωγούς  (micro-channel plate –MCP) για να καταλήξουν σε µια φθορίζουσα οθόνη 

(phosphor screen) και τελικά σε κάµερα καταγραφής CCD (εικόνα 4.7).   
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Προκειµένου να έχουµε µια λεπτοµερή ανάλυση της αλλαγής της φάσης (phase) και της 

διαµόρφωσης (modulation) του δότη-φθοριοχρώµατος, η καταγραφή των εικόνων 

πραγµατοποιήθηκε βήµα προς βήµα καθ’ όλη  τη  διάρκεια ενός ηµιτονοειδούς κύµατος (0-

360 µοίρες).  Για την επεξεργασία των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε  η ανάλυση κατά 

Fourier σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της εικόνας. Η τελική επεξεργασία των εικόνων έγινε 

µε το πρόγραµµα  IPLab Spectrum (Signal Analytics Corp.). Για την παρατήρηση των 

κυττάρων χρησιµοποιήσαµε αντικειµενικό φακό µεγέθυνσης 100X/1.4 NA. Η διέγερση των 

φθοριοχρώµατος GFP πραγµατοποιήθηκε µε λέιζερ από Αργό µήκος κύµατος 476 nm. Τα 

φίλτρα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν για το GFP: διχροϊκό φίλτρο  Q495LP και φίλτρο 

εκποµπής HQ510/20 (Chroma,), ενώ για το dhcRed φθοριόχρωµα χρησιµοποιήθηκε φίλτρο 

απορρόφησης D560/40, διχροϊκό φίλτρο 595LP και φίλτρο εκποµπής D630/60 (Chroma).         

          

     Εικόνα 4.7 : Συνοπτική περιγραφή του µικροσκοπίου FLIM  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µικροσκοπίου FLIM  είναι: 

- ένα ανάστροφο µικροσκόπιο Olympus IX70 µε θερµαινόµενο θάλαµο επώασης 

(37ºC) για παρατήρηση ζωντανών κυττάρων. 

- η πηγή φωτός είναι λέιζερ από Αργό  (Innova Spectrum 70C, Coherent). 

- Ακουστικο-οπτικός συντονιστής  (SW-AOM; Intra Action Corporation) 

- Λαµπτήρας υδραργύρου (100W, Zeiss HBO 100 W/2) 

- Κάµερα καταγραφής (CCD -12 bit, Quantix, Photometrics) 

- πλάκα µε µικρο- αγωγούς  ( micro-channel plate –MCP) 

 

 

 

 

∆είγµα

CCD 
κάµερα

Πλάκα µε µικρο -αγωγούς

Εκποµπή

Εικόνες

Οπτικο -ακουστικός 
Συντονιστής

∆είγµα

CCD 
κάµερα

Πλάκα µε µικρο -αγωγούς

Εκποµπή

Εικόνες

Οπτικο -ακουστικός 
Συντονιστής

∆είγµα

CCD 
κάµερα

Πλάκα µε µικρο -αγωγούς

Εκποµπή

Εικόνες

Οπτικο -ακουστικός 
Συντονιστής
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4.5.3 Επαναφορά Φθορισµού Μετά από Φωτoλεύκανση (FRAP -Fluorescence Recovery 

After Photobleaching)  

 

Για τα πειράµατα FRAP, χρησιµοποιήθηκε συνεστιακό (confocal) µικροσκόπιο Leica AOBS 

Sirius, το οποίο διαθέτει θερµαινόµενο θάλαµο για διατήρηση της θερµοκρασίας στους 37˚C.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

- Καταγράφηκαν 50 εικόνες του υπό µελέτη κυττάρου, 

- Ακολούθησε φωτολεύκανση διάρκειας 0.078sec σε κυκλική περιοχή  διαµέτρου 4µm. για 

όλα τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν και διαµέτρου 3µm  µόνο για τα πειράµατα κατά 

τη διάρκεια της τελόφασης,   

- Καταγράφηκαν  300 ή 500 εικόνες µετά τη φωτολεύκανση. 

 

Για την καταγραφή των εικόνων πριν και µετά τη φωτολεύκανση, χρησιµοποιήθηκε λέιζερ 

από Αργό και συγκεκριµένα στα 488nm (4% της ολικής έντασης), ενώ για τη φωτολεύκανση 

χρησιµοποιήθηκαν οι εξής λέιζερ γραµµές στη µέγιστή τους ένταση (100%): 

456,476,488,496. Η καταγραφή των εικόνων πραγµατοποιήθηκε µε καταδυτικό αντικειµενικό 

φακό 63x/1.4 ΝΑ και η τεχνητή µεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή (zoom) 

ήταν 10x.  

 

Λόγω της γρήγορης κινητικής που εµφάνισε ο παράγοντας Cdt1, κρίθηκε αναγκαία η 

διαδοχική λήψη εικόνων σε ταχύτατους ρυθµούς και συγκεκριµένα µία εικόνα ανά 0.078 sec. 

Για να επιτευχθεί αυτό, η ταχύτητα σάρωσης του λέιζερ ήταν η µέγιστη (1400Hz σε 2 

κατευθύνσεις) και η ανάλυση της εικόνας ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, 64x64 εικονοστοιχεία.  

 

Η ποσοτικοποίηση της επαναφοράς της έντασης του φθορισµού σε κάθε χρονική στιγµή 

προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τον τύπο (Rabut and Ellenberg, 2005): 

 

Ι= IROI(x)-IBg(x)/ITOT(x)-IBg(x)  X ĪTOT(1-50)- ĪBg(1-50) /  ĪROI(1-50)- ĪBg(1-50) 

Ι(x) = Ι-Ιbleach/1- Ιbleach 

 

Όπου: 

IROI(x): η ένταση του φθορισµού στην περιοχή που πραγµατοποιήθηκε η φωτολεύκανση 

(Region Of Interest-ROI) για δεδοµένη χρονική στιγµή 

IBg(x): η ένταση του φθορισµού σε περιοχή εκτός κυττάρου τη δεδοµένη χρονική στιγµή 

ITOT(x): η ένταση του φθορισµού σε όλο τον πυρήνα του κυττάρου (συµπεριλαµβανοµένης της 

ROI) για δεδοµένη χρονική στιγµή 
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ĪTOT(1-50): ο µέσος όρος της έντασης φθορισµού σε όλο το κύτταρο από τις πρώτες 50 πριν τη 

φωτολεύκανση εικόνες 

ĪROI(1-50): ο µέσος όρος της έντασης φθορισµού στη ROI από τις πρώτες 50 πριν τη 

φωτολεύκανση εικόνες 

ĪBg(1-50): ο µέσος όρος της έντασης φθορισµού σε περιοχή εκτός κυττάρου από τις πρώτες 50 

πριν τη φωτολεύκανση εικόνες 

Ιbleach: η ένταση του φθορισµού τη χρονική στιγµή της φωτολεύκανσης 

 

4.6. Γενικά Αντιδραστήρια-∆ιαλύµατα  

 

Τα χηµικά αντιδραστήρια  που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αναλυτικού βαθµού καθαρότητας 

από τις εταιρείες Sigma, Merck και Fluka.  

 

4.6.1 ∆ιαλύµατα  

 

Τα κυριότερα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής 

περιγράφονται στον πίνακα 4.8 µε αλφαβητική σειρά: 

 

∆ιαλύµατα Σύσταση 

Αµπικιλλίνη 100µg/ml σε 70% αιθονάλη  

APS 10% κ.ο 

Βρωµιούχο αιθίδιο 50mg/ml 

CAPS, 10x 100mM, pH=11. (η πεχαµέτρηση µε NaOH) 

CAPS, 1x 10%CAPS και 10% µεθανόλη  

Γλυκερόλη 50% κ.ο 

DTT 1M  σε οξικό νάτριο 

∆ιάλυµα Ι (για πλύσεις σε Northern) 2%SSC και 0.05% SDS 

∆ιάλυµα ΙΙ (για πλύσεις σε Northern) 0.1%SSC και 0.1% SDS 

∆ιάλυµα χρωστικής(loading dye) 67% Φορµαµίδιο, 8.5% Φορµαλδεύδη,  0.5x MOPS 

και 0.05% διάλυµα χρωστικής Μπλε της 

Βρωµοφαινόλης και ξυλένιο 

EDTA 0.5M µε pH=8 (η πεχαµέτρηση γίνεται µε NaOH) 

FBS/DMSO (διάλυµα για το πάγωµα 

των κυττάρων) 

90% ορός βοός (FBS) και 10% DMSO 

Hoechst 10mg/ml  
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Καναµυκίνη  30µg/ml  

Laemmli Running Buffer 10x για 

SDS-PAGE 

25mM Tris-Cl, 250mM Γλυκίνη και 0.1% SDS 

LB 10g τρυπτόνη, 5g yeast extract και 10g NaCl σε 

500ml 

MOPS,10x 0.4M Μορφολινο-προπαν-θειίκο οξύ, 0.1M Οξικό 

νάτριο-3H2O και 10mM EDTA-Na2-2H2O 

NaOH 10N 

Οξικό νάτριο 3Μ µε pH=5.4 (η πεχαµέτρηση µε οξικό οξύ) 

Παραφορµαλδεύδη (PFA) 4% σε PBS 

PBS, 10x 

 

137mM NaCl, 2.7mM KCl,10mM Na2HPO4 και 

2mM KH2PO4 

PBT 1x PBS µε 0.1% Tween 

Πηκτή αγαρόζης µε φορµαλδεύδη 1g αγαρόζης, 1xMOPS και 2% φορµαλδεύδη 

Poly-D-lysine 50mg/ml 

SDS 20% κ.ο 

SSC, 10% 3Μ χλωριούχο νάτριο, 0.3Μ κιτρικό νάτριο 

ΤΕ 100mM Tris-Cl pH=8.0 και 10mM EDTA µε pH=8.0 

 

TENS 10mM Tris-Cl pH=8.0, 1mM EDTA µε pH=8.0, 

0.5% SDS και 0.1M NaOH 

 

Tris-Cl 1M µε  pH= 6.8 

Tris-Cl 1.5M µε pH= 8.8 

 

Πίνακας 4.8: Σύσταση των κυριοτέρων διαλυµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελέσµατα 
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5.1 Ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 και Geminin κατά την είσοδο από τη φάση ηρεµίας 

στον κυτταρικό κύκλο και µελέτη των επιπέδων έκφρασής τους σε καρκινικά δείγµατα 

 

5.1.1 Εισαγωγή 

  

Η µετάβαση από τη φάση ηρεµίας (φάση G0) στον κυτταρικό κύκλο αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα σηµεία ελέγχου του κυττάρου, η απορύθµιση του οποίου χαρακτηρίζει τα 

ανεξέλεγκτα διαιρούµενα νεοπλασµατικά κύτταρα. Τα κύτταρα διαθέτουν µηχανισµούς µια 

σειρά από αυστηρούς µηχανισµούς ελέγχου που διασφαλίζουν ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί 

ανεπιθύµητη είσοδος των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο. Ένας τέτοιος µηχανισµός ελέγχου 

αφορά τη διαδικασία της αδειοδότησης και έχει σαν στόχο τα µέλη του προ-αντιγραφικού 

συµπλόκου.  

 

Συγκεκριµένα, αν σε εκχυλίσµατα ωοκυττάρων Xenopus laevis προστεθούν πυρήνες που 

έχουν αποµονωθεί από κύτταρα θηλαστικών που βρίσκονται σε  φάση G0, δεν παρατηρείται 

διπλασιασµός του γενετικού υλικού των πυρήνων αυτών (Fang et al,1996 και Madine et 

al,2000), γεγονός που υποδεικνύει ότι η διαδικασία της αδειοδότησης καταστέλλεται στη 

φάση G0. Αυτό οφείλεται στο ότι τα πρωτεϊνικά επίπεδα συγκεκριµένων µελών του προ-

αντιγραφικού συµπλόκου, όπως πρωτεΐνες Cdc6/18 και MCM, εµφανίζουν δραµατική 

µείωση κατά την είσοδο των κυττάρων στη φάση G0 (Stoeber et al,2001).  

   

Στόχοι των µηχανισµών που ελέγχουν τη µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό 

κύκλο αποτελούν ο παράγοντας Cdt1 και ο αναστολέας αυτού, Geminin. Συγκεκριµένα, από 

προηγούµενα πειράµατα του εργαστηρίου (διπλωµατική εργασία Γ. Ξουρή) διαπιστώθηκε ότι 

οι παράγοντες Cdt1 και Geminin υπόκεινται σε ρύθµιση τόσο σε επίπεδο πρωτεΐνης, όσο και 

σε επίπεδο mRNA σε ανθρώπινα πρωτογενή κύτταρα (κύτταρα HFF) µετά από αφαίρεση 

ορού. Προκειµένου να διερευνηθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια η ρύθµιση που υφίστανται ο 

παράγοντας Cdt1 και ο αναστολέας αυτού, Geminin κατά την είσοδο από τη φάση ηρεµίας 

στον κυτταρικό κύκλο, στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

πραγµατοποιήθηκαν επιπρόσθετα πειράµατα σε διαφορετική κυτταρική σειρά, ενώ η έξοδος 

των κυττάρων επάχθηκε µε δυο τρόπους, αφαίρεση ορού και αναστολή εξ επαφής.    

 

5.1.2 Μελέτη της ρύθµισης των πρωτεϊνικών επιπέδων του Cdt1 και της Geminin κατά 

τη µετάβαση από τη φάση G0 στον κυτταρικό κύκλο 

 

Για να διαπιστωθεί αν η προαναφερθείσα ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 και Geminin κατά 

την µετάβαση από τη φάση G0 στον κυτταρικό κύκλο απαντάται ευρύτερα, χρησιµοποιήθηκε 
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ανάλυση κατά Western σε διαφορετική κυτταρική σειρά (κύτταρα NIH3T3). Με την τεχνική 

αυτή είναι δυνατή η ανίχνευση πιθανών αλλαγών στα πρωτεϊνικά επίπεδα, αλλά και πιθανών 

µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων, οι οποίες συχνά οδηγούν σε µεταβολή της 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας της πρωτεΐνης.   

 

Τα δείγµατα των πρωτεϊνών που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από κύτταρα NIH3Τ3, που 

έχουν εισέλθει στη φάση G0 και εν συνεχεία επάγεται η είσοδός τους στον κυτταρικό κύκλο. 

Η είσοδος των κυττάρων στη φάση ηρεµίας επιτεύχθηκε µε δύο διαφορετικούς τρόπους: 

Α) µε αφαίρεση ορού: αναλύθηκαν δείγµατα από κύτταρα που έχουν εισέλθει στη φάση G0 

µετά από αφαίρεση ορού για 48h (t=0h), καθώς και από κύτταρα που εισέρχονται στη φάση 

G1 µετά από εκ νέου προσθήκη του ορού  (t=6h).  

Β) µε αναστολή εξ επαφής: αναλύθηκαν δείγµατα πρωτεϊνών που προέρχονται από κύτταρα 

που έχουν εισέλθει στη φάση G0 λόγω αναστολής εξ επαφής. Τα δείγµατα προέρχονται από 

την πρώτη µέχρι και την τέταρτη µέρα µετά την επικάλυψη του τρυβλίου(C, C2,C3 και C4) 

καθώς και από αραίωση του τελικού πληθυσµού (τέταρτη ηµέρα), που ουσιαστικά 

εκπροσωπούν κύτταρα που έχουν εισέλθει στον κυτταρικό κύκλο. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν 

πρωτεϊνικά δείγµατα από κύτταρα HeLa και NIH3Τ3, που δεν έχουν υποστεί καµία 

προεργασία. Αυτά τα κύτταρα χαρακτηρίζονται ως διαιρούµενα (P: proliferating) και 

πρόκειται για έναν ασύγχρονο πληθυσµό κυττάρων.  

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κατά Western παρουσιάζονται στην εικόνα 5.1. 

Χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα έναντι της πρωτεΐνης Cdt1 και της Geminin, ενώ 

πραγµατοποιήθηκε υβριδοποίηση της ίδιας µεµβράνης µε αντισώµατα έναντι της κυκλίνης A 

και της πρωτεΐνης Cdc6/18, που από βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι γνωστό ότι τα επίπεδά 

τους µειώνονται στη φάση ηρεµίας. Οι πρωτεΐνες αυτές χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες για το 

χρονικό καθορισµό της εισόδου των κυττάρων στη φάση G0. Με υβριδοποίηση µε αντίσωµα 

έναντι της τουµπουλίνης διαπιστώνεται ότι τα δείγµατα είναι φορτωµένα σε ίσες ποσότητες.  
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Εικόνα 5.1: Επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin σε κύτταρα σε φάση 

ηρεµίας και σε διαιρούµενα κύτταρα. Κύτταρα NIH3Τ3 εισέρχονται στη φάση ηρεµίας µε 

αφαίρεση ορού καθώς και µε αναστολή εξ επαφής. 1: διαιρούµενα κύτταρα HeLa, 2: 

διαιρούµενα κύτταρα NIH3Τ3(P), 3: κύτταρα σε φάση ηρεµίας µετά από αφαίρεση ορού,4: 

κύτταρα που εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο µετά από προσθήκη ορού για 6h, 5-8: κύτταρα 

που εισέρχονται στη φάση ηρεµίας µετά από 1, 2,3 και 4 ηµέρες από τη στιγµή που τα κύτταρα 

έχουν επικαλύψει πλήρως το τρυβλίο και 9: κύτταρα που βρίσκονται στον κυτταρικό κύκλο µετά 

από αραίωση 1:10  του αρχικού πληθυσµού (κύτταρα 4ης ηµέρας-RP:re-proliferating). Το 

βέλος δείχνει τη ζώνη που αντιστοιχεί στην κυκλίνη Α, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε µη 

ειδική ζώνη που ανιχνεύεται. Η ανθρώπινη πρωτεΐνη Cdt1 (HeLa) µεταναστεύει γρηγορότερα 

από την πρωτεΐνη Cdt1 του µυ (NIH3Τ3).  

 

Από την παραπάνω εικόνα εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα:  

 

 Τα επίπεδα της κυκλίνης A και της πρωτεΐνης Cdc6/18 έχουν µειωθεί αισθητά τη 

χρονική στιγµή  t=0h (48h µετά την αφαίρεση ορού) καθώς και µετά από αναστολή εξ 

επαφής (C2,C3 και C4), καταδεικνύοντας ότι τα κύτταρα έχουν εισέλθει  στη φάση ηρεµίας. 

Μάλιστα, τη χρονική στιγµή t=6h (6h µετά την προσθήκη ορού), η πρωτεΐνη Cdc6/18 έχει 

αυξηθεί και πάλι στα αρχικά επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι τα κύτταρα έχουν µεταβεί  στη 

φάση G1.  
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 Τα επίπεδα της πρωτεΐνης Cdt1 ενώ εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα στα διαιρούµενα 

κύτταρα (P), µειώνονται αισθητά µετά από αφαίρεση του ορού (t=0h) όταν τα κύτταρα 

βρίσκονται στη φάση G0. Επιπλέον, καθώς τα κύτταρα εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο 

µετά από προσθήκη ορού (t=6h), παρατηρείται αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων του 

παράγοντα Cdt1. Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν ότι κατά τη µετάβαση από τη φάση 

ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο, ο παράγοντας Cdt1 ρυθµίζεται σε επίπεδο πρωτεΐνης, ώστε 

να µην είναι παρών στη φάση G0. Η αύξηση που παρατηρείται καθώς τα κύτταρα 

εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο οφείλεται στη σταδιακή είσοδο των κυττάρων στη φάση 

G1, όπου είναι γνωστό ότι εκφράζεται η πρωτεΐνη Cdt1.  

 

 Όταν τα κύτταρα εισέλθουν στη φάση G0 λόγω αναστολής εξ επαφής, τότε 

παρατηρείται πτώση των επιπέδων της πρωτεΐνης Cdt1 σε µικρότερο βαθµό συγκριτικά µε 

την πτώση που παρατηρείται κατά την είσοδο στη φάση G0 µετά από αφαίρεση  ορού (t=0h).  

 

 Όσον αφορά την πρωτεΐνη Geminin, παρατηρείται µείωση των πρωτεϊνικών της 

επιπέδων ανεξαρτήτως του τρόπου εισόδου των κυττάρων στη φάση G0 (αφαίρεση ορού ή 

αναστολή εξ επαφής).  

 

Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η πρωτεΐνη Cdt1 αποτελεί στόχο ρύθµισης σε επίπεδο 

πρωτεΐνης κατά την µετάβαση στη φάση ηρεµίας, όπως έχει αναφερθεί και για τα άλλα µέλη 

του προ-αντιγραφικού συµπλόκου. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται η αδειοδότηση για 

αντιγραφή σε κύτταρα που βρίσκονται στη φάση G0. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός  ότι η 

ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 εξαρτάται άµεσα από τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται η 

είσοδος των κυττάρων  στη φάση G0.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα που αφορούν την πρωτεΐνη Geminin. 

Η αύξηση των επιπέδων της Geminin, του αναστολέα του Cdt1, στη φάση G0 θα συνιστούσε 

έναν γρήγορο και άµεσο τρόπο απενεργοποίησης του παράγοντα Cdt1, ώστε να αποτραπεί η 

έναρξη της αντιγραφής. Παρόλα αυτά, τα πρωτεϊνικά επίπεδα της Geminin µειώνονται 

αισθητά στη φάση G0, δηµιουργώντας ερωτήµατα για το αν η πρωτεΐνη αυτή εκτός από τον 

µέχρι τώρα γνωστό ρόλο της ως αναστολέα του παράγοντα Cdt1, εµπλέκεται και σε θετικούς 

µηχανισµούς ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου. 

 

5.1.3 Μελέτη της ρύθµισης των επιπέδων mRNA του Cdt1 και της Geminin κατά τη 

µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο 
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Η ρύθµιση παραγόντων που λαµβάνουν µέρος σε ένα συγκεκριµένο στάδιο του κυτταρικού 

κύκλου συχνά επιτυγχάνεται σε επίπεδο πρωτεΐνης (µεταφραστικό επίπεδο), αλλά και σε 

επίπεδο RNA (µεταγραφικό επίπεδο), έτσι ώστε οι παράγοντες  να εκφράζονται ειδικά και 

µόνο σε µια φάση του κυτταρικού κύκλου. Τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύουν 

ρύθµιση σε επίπεδο πρωτεΐνης των παραγόντων Cdt1 και Geminin καθώς τα κύτταρα 

µεταβαίνουν στον κυτταρικό κύκλο από το στάδιο ηρεµίας. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να 

οφείλεται σε µηχανισµούς που δρουν είτε στο επίπεδο του mRNA (µεταγραφική, 

σταθερότητα µηνύµατος κ.α.), είτε στο επίπεδο της πρωτεΐνης (αποικοδόµηση µέσω 

πρωτεόλυσης), είτε και στα δυο. Για να διαλευκανθεί εάν η ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 

και Geminin πραγµατοποιείται στο επίπεδο του mRNA, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

Northern.  

 

Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από κύτταρα NIH3Τ3, που έχουν εισέλθει 

στη φάση ηρεµίας µετά από αφαίρεση ορού (t=0h), καθώς και από κύτταρα που εισέρχονται 

σταδιακά στον κυτταρικό κύκλο µετά από προσθήκη ορού για 6 και 12 ώρες αντίστοιχα 

(t=6h και t=12h).  Προκειµένου να ελεγχθεί αν τα δείγµατα έχουν την ίδια ποσότητα RNA 

χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο της ακτίνης, της οποίας το mRNA δεν επηρεάζεται από τις 

πειραµατικές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν (εικόνα 5.2).  

 

Εικόνα 5.2: Μεταγραφική ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 και Geminin  κατά τη µετάβαση 

από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο. Η ακτίνη λειτουργεί ως εσωτερικός µάρτυρας, 

ενώ όπου, 1: κύτταρα NIH3T3 διαιρούµενα, 2,3: είσοδος των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο 

12 και 6h µετά την προσθήκη ορού και 4: κύτταρα που βρίσκονται στη φάση ηρεµίας.    

P 12

+ορό

Geminin

Aκτίνη 

Cdt1 

6 0

1 2 3 4

NIH3Τ3 



                                                                                                                  Αποτελέσµατα 
 

 73

Από το παραπάνω πείραµα εξάγεται το συµπέρασµα ότι τόσο ο παράγοντας Cdt1, όσο και ο 

παράγοντας Geminin ρυθµίζονται σε επίπεδο mRNA, δεδοµένου ότι τη χρονική στιγµή t=0h, 

που τα κύτταρα έχουν εισέλθει στη φάση G0, τα επίπεδα των mRNAs τους είναι αισθητά 

µειωµένα συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα mRNAs στα διαιρούµενα κύτταρα (P).  

Ποσοτικοποίηση των παραπάνω αποτελεσµάτων έδειξε ότι τη χρονική στιγµή t=0h και t=6h, 

το mRNA της Geminin δεν είναι πλέον ανιχνεύσιµο, ενώ στις 12h έχει επανέλθει στα αρχικά 

επίπεδα (P). Όσον αφορά το mRNA του παράγοντα Cdt1 στη φάση G0 παρουσιάζεται 

µειωµένο κατά 2 φορές, ενώ επανέρχεται στα αρχικά του επίπεδα στις 12h.   

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα επίπεδα του mRNA της Geminin 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη πτώση από τα αντίστοιχα επίπεδα mRNA του Cdt1, όπως φαίνεται 

και από τις αντίστοιχες ποσοτικοποιήσεις. Το επόµενο ερώτηµα που τέθηκε ήταν ποια 

χρονική στιγµή παρατηρείται µείωση των επιπέδων του mRNA της Geminin συγκριτικά µε 

τα αντίστοιχα του Cdt1. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα, συλλέγονται δείγµατα RNA 

καθώς τα κύτταρα εισέρχονται στη φάση ηρεµίας (αφαίρεση του ορού από 12 µέχρι και 48 

ώρες) (εικόνα 5.3).  

 

Εικόνα 5.3: Μεταγραφική ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 και Geminin  καθώς τα κύτταρα 

εισέρχονται στη φάση ηρεµίας. Η ακτίνη λειτουργεί ως εσωτερικός µάρτυρας, ενώ όπου, 1: 

κύτταρα NIH3Τ3 διαιρούµενα (P), 2,3,4,5,6: σταδιακή είσοδος των κυττάρων στη φάση 
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ηρεµίας τις αντίστοιχες ώρες (12,24,32,40 και 48h) µετά την αφαίρεση ορού και 7: κύτταρα 

που βρίσκονται στον κυτταρικό κύκλο (18h µετά την προσθήκη ορού). 

 

Ποσοτικοποίηση του παραπάνω πειράµατος έδειξε ότι τα επίπεδα mRNA του Cdt1 

παρουσιάζονται µειωµένα κατά 2 φορές σε σχέση µε τα αρχικά. Η µείωση αυτή αρχίζει µετά 

από αφαίρεση του ορού για 24 ώρες και παραµένει στα ίδια επίπεδα µέχρι και τις 48 ώρες. 

Αντίθετα, τα επίπεδα mRNA της Geminin µειώνονται σχεδόν αµέσως µε την αφαίρεση του 

ορού. Συγκεκριµένα, παρατηρείται πτώση κατά 2 φορές των επιπέδων mRNA της Geminin 

ήδη από τις 12 ώρες, ενώ η µείωση αυτή φτάνει µέχρι και 7 φορές µετά από αφαίρεση του 

ορού για 40 ώρες.  

 

Τα δεδοµένα αυτά φανερώνουν ότι η ρύθµιση των παραγόντων Cdt1 και Geminin κατά την 

µετάβαση στη φάση ηρεµίας είναι εµφανώς στο επίπεδο του mRNA και άρα ενδέχεται να 

λαµβάνει χώρα σε µεταγραφικό επίπεδο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός 

ρύθµισης διαφέρει από τη ρύθµιση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου, η οποία επιτυγχάνεται µόνο σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο µέσω πρωτεόλυσης. 

Επιπλέον, τα πειράµατα αυτά δείχνουν ότι η Geminin, αν και αναστολέας του Cdt1, δε 

φαίνεται να δρα κατά τον αναµενόµενο τρόπο, αφήνοντας ανοικτό το ερώτηµα της 

σκοπιµότητας µείωσης των επιπέδων της στη φάση ηρεµίας.  

 

5.1.4 Καθορισµός των επιπέδων έκφρασης των παραγόντων Cdt1 και Geminin σε 

καρκινικές κυτταρικές σειρές  και σε καρκινικούς ιστούς 

 

Από τα παραπάνω πειράµατα, γίνεται αντιληπτό ότι η έκφραση του Cdt1 συσχετίζεται µε την 

παρουσία των διαιρούµενων κυττάρων. Συγκεκριµένα, κύτταρα που βρίσκονται στη φάση 

ηρεµίας δεν εκφράζουν Cdt1, αλλά µε την είσοδό τους στο κυτταρικό κύκλο,  παρατηρείται 

ταχύτατη αύξηση των επιπέδων του Cdt1. Από προηγούµενα πειράµατα είναι γνωστό ότι ο 

παράγοντας Cdt1 εκφράζεται στους ταχέως διαιρούµενους ιστούς (Xouri et al.2004). Οι 

παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας Cdt1 χαρακτηρίζει τα 

διαιρούµενα κύτταρα και εποµένως παρουσιάζει ενδιαφέρον η µελέτη του σε καρκινικές 

κυτταρικές σειρές. ∆εδοµένου δε, ότι η Geminin αποτελεί τον αναστολέα του Cdt1, 

θεωρήθηκε σκόπιµη η µελέτη της έκφρασής της Geminin  στις αντίστοιχες καρκινικές σειρές 

 

 Οι καρκινικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν είναι: 

 HeLa: καρκίνος τραχήλου της µήτρας 

 LΝcap: προστατικό καρκίνωµα 
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 MCF7: αδενοκαρκίνωµα µαστού (θήλυ άτοµο 69 ετών οµάδας αίµατος Ο+, ύπαρξη 

ορµονικών υποδοχέων) 

 HT1080: σάρκωµα µικρής κακοήθειας (άρρεν άτοµο 35 ετών από Καύκασο) 

 U2OS: επιθηλιακά κύτταρα από ανθρώπινο οστεοράσκωµα (θήλυ άτοµο 15 ετών) 

 

Για σύγκριση χρησιµοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές που προέρχονται από φυσιολογικά 
διπλοειδή κύτταρα: 

 HFF: ανθρώπινοι ινοβλάστες 

 Huvec: : ενδοθηλιακά κύτταρα από ανθρώπινο οµφάλιο λώρο 

 MRC5: κύτταρα από ανθρώπινο ιστό του πνεύµονα (άρρεν έµβρυο 14 εβδοµάδων)  

 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 5.4: 

 

Εικόνα 5.4: Ο παράγοντας Cdt1 και ο αναστολέας αυτού, Geminin υπερεκφράζονται σε 

καρκινικές κυτταρικές σειρές. Ανάλυση κατά Western για προσδιορισµό των επιπέδων του 

Cdt1 και Geminin. Η τουµπουλίνη λειτουργεί ως εσωτερικός µάρτυρας. 1–8: HFF, HeLa, 

MCF7, Huvec, HT1080, U20S, MRC5 και HeLa αντίστοιχα. Στο κάτω µέρος φαίνεται 

µεγαλύτερη έκθεση της µεµβράνης µε αντίσωµα Geminin2, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ανίχνευση του αντίστοιχου σήµατος στα πρωτογενή κύτταρα HFF.   
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Από τα αποτελέσµατα αυτά γίνεται φανερό ότι:  

 Ο παράγοντας Cdt1 υπερεκφράζεται σε επίπεδο πρωτεΐνης σε όλες τις καρκινικές 

κυτταρικές σειρές. Ποσοτικοποίηση των µεµβρανών αυτών έδειξε ότι η πρωτεΐνη Cdt1 

υπερεκφράζεται περίπου 10 φορές περισσότερο σε όλες τις καρκινικές κυτταρικές σειρές (πχ 

HeLa, MCF7 κλπ) σε σχέση µε τις φυσιολογικές κυτταρικές σειρές (πχ. HFF, Huvec) 

 

 Ο παράγοντας Geminin υπερεκφράζεται και µάλιστα ο βαθµός υπερέκφρασης 

ποικίλλει ανάµεσα στις καρκινικές κυτταρικές σειρές. Για παράδειγµα, παρατηρείται ότι η 

Geminin υπερεκφράζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην καρκινική κυτταρική σειρά HeLa 

συγκριτικά µε τα καρκινικά κύτταρα MCF7. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η σχετική 

αναλογία µορίων Cdt1 προς τα µόρια Geminin διαφέρει ανάµεσα στις διάφορες κυτταρικές 

σειρές.  

 

Η αυξηµένη έκφραση των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin που παρατηρείται στις καρκινικές 

κυτταρικές σειρές σε σχέση µε τα φυσιολογικά διπλοειδή κύτταρα,  µπορεί να οφείλεται είτε 

στο ότι οι παράγοντες αυτοί πράγµατι υπερεκφράζονται στα καρκινικά κύτταρα, είτε στο ότι 

οι καρκινικές αυτές σειρές εµπεριέχουν µεγαλύτερο ποσοστό διαιρούµενων κυττάρων σε 

σχέση µε τα φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα.  Προκειµένου να διαλευκανθεί ποια από τις 

δύο περιπτώσεις ισχύει, πραγµατοποιήθηκε πείραµα ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι 

του Cdt1 στις κυτταρικές σειρές HFF (φυσιολογικά κύτταρα) και HeLa (καρκινικά κύτταρα). 

Απώτερο σκοπό αποτέλεσε ο προσδιορισµός του ποσού της πρωτεΐνης Cdt1 που εκφράζεται 

ανά κύτταρο στην καρκινική σειρά HeLa σε σχέση µε το αντίστοιχο πόσο πρωτεΐνης που 

εκφράζεται στη φυσιολογική σειρά HFF. Η ποσοτικοποίηση της έντασης του αντισώµατος 

έναντι του Cdt1 πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα IPLab (Scanalytics Inc., Fairfax, VA, 

USA) σε κάθε κύτταρο από 25 ανεξάρτητα πεδία (εικόνα 5.5).  

 

Εικόνα 5.5: Ο παράγοντας Cdt1 εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα στο καρκινικό κύτταρο 

έναντι του φυσιολογικού ανθρώπινου κυττάρου.  (Α) εικόνες ανοσοφθορισµού κυττάρων 
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HFF και HeLa µε αντίσωµα έναντι του Cdt1 (υπό τις ίδιες συνθήκες) (Β) διάγραµµα 

ποσοτικοποίησης της έντασης του αντισώµατος έναντι του Cdt1 σε σχέση µε το είδος των 

κυττάρων (τα σχετικά επίπεδα έκφρασης δίνονται σε αυθαίρετες µονάδες από το πρόγραµµα 

IPLab)  

 

Από το παραπάνω διάγραµµα, είναι εµφανές ότι το κάθε κύτταρο HeLa εκφράζει 

τουλάχιστον 2 φορές περισσότερη πρωτεΐνη Cdt1 από το αντίστοιχο κύτταρο HFF, ενώ οι 

διακυµάνσεις των τιµών που παρατηρούνται γύρω από τη µέση τιµή οφείλονται στις 

αντίστοιχες διακυµάνσεις που εµφανίζουν τα επίπεδα του Cdt1 κατά τη διάρκεια της φάσης 

G1.  Εποµένως, η αυξηµένη έκφραση του Cdt1 που παρατηρήθηκε στις καρκινικές σειρές µε 

την ανάλυση κατά Western δεν µπορεί να αποδοθεί στο ότι αυτές εµπεριέχουν µεγαλύτερο 

ποσοστό κυττάρων σε διαίρεση, αλλά στο ότι πράγµατι ο παράγοντας Cdt1 βρίσκεται 

υπερεκφρασµένος σε αυτές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από προηγούµενα πειράµατα που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριό µας, η υπερέκφραση των παραγόντων αυτών παρατηρείται 

και σε επίπεδο mRNA για όσες καρκινικές κυτταρικές σειρές έχουν µελετηθεί (διπλωµατική 

εργασία ∆. Καλαντζή).   

 

Η υπερέκφραση του παράγοντα Cdt1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές συµφωνεί µε ανάλογες 

µελέτες, όπου έχει αναφερθεί αυξηµένη έκφραση άλλων µελών του προ-αντιγραφικού 

συµπλόκου σε καρκινικές σειρές, ενώ αντίθετα δεν είναι αναµενόµενη η αυξηµένη έκφραση 

της Geminin που παρατηρήθηκε στις αντίστοιχες καρκινικές σειρές. Θεωρήθηκε σκόπιµο, 

εποµένως, να εξεταστεί περαιτέρω η έκφραση του παράγοντα Geminin και σε δείγµατα από 

ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση Northern 

σε µεµβράνη που έφερε δείγµατα από φυσιολογικούς και αντίστοιχους καρκινικούς 

ανθρώπινους ιστούς, όπου εξετάστηκαν τα επίπεδα mRNA του παράγοντα Geminin (εικόνα 

5.6)  
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Εικόνα 5.6: Τα επίπεδα mRNA του παράγοντα Geminin είναι υπερεκφρασµένα στους 

ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς. Ανάλυση Northern σε έτοιµη µεµβράνη (ResGen,Invitrogen 

Corporation) µε ανιχνευτή έναντι του παράγοντα Geminin. Η  ακτίνη λειτουργεί ως εσωτερικός 

µάρτυρας. Τα δείγµατα είναι: νεφρός, ήπαρ και πνεύµονας, καρκινικά και φυσιολογικά 

δείγµατα εναλλάξ.  

 

Ποσοτικοποίηση του σήµατος του παράγοντα Geminin έδειξε ότι το mRNA του εκφράζεται 

τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο σε όλους τους καρκινικούς ιστούς συγκριτικά µε τους 

αντίστοιχους φυσιολογικούς. Εποµένως, ο παράγοντας Geminin βρίσκεται υπερεκφρασµένος 

τόσο σε καρκινικές σειρές, όσο και σε καρκινικούς ιστούς.  
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5.2. Χαρακτηρισµός της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP για περαιτέρω χρήση σε 

πειράµατα in vivo 

 

5.2.1 ∆ηµιουργία και χαρακτηρισµός συντηγµένων µορφών της πρωτεΐνης Cdt1 µε την 

πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη 

 

Για τη µελέτη του ανθρώπινου παράγοντα Cdt1 in vivo, κρίθηκε αναγκαία η δηµιουργία 

υβριδικών µορίων της πρωτεΐνης Cdt1 µε την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP), ώστε να 

είναι δυνατή η άµεση ανίχνευση και παρακολούθησή του σε ζωντανά κύτταρα.   

 

Για τις κλωνοποιήσεις του ανθρώπινου Cdt1 χρησιµοποιήθηκε το όχηµα έκφρασης  

pcDNA3.1.(Invitrogen). Πρόκειται για ένα πλασµίδιο που επιτρέπει την έκφραση γονιδίων σε 

κύτταρα  θηλαστικών  και φέρει τα ακόλουθα στοιχεία (εικόνα 5.7): 

1. έναν ισχυρό υποκινητή CMV  

2. γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αµπικιλλίνη, για επιλογή 

σε βακτηριακά κύτταρα 

3. γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό νεοµυκίνη, για επιλογή σε 

κύτταρα θηλαστικών 

4. πολυσυνδέτη (poly-linker) που φέρει  θέσεις  περιοριστικών ενζύµων 

Το όχηµα έκφρασης αυτό φέρει κλωνοποιηµένο το cDNA της πράσινης φθορίζουσας 

πρωτεΐνης (GFP) στις θέσεις BamHI-XhoI,  µε το κωδικόνιο λήξης του να βρίσκεται ακριβώς 

µετά την EcoRI. Ο παράγοντας Cdt1 κλωνοποιήθηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε η πράσινη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη να βρίσκεται είτε στο καρβοξυτελικό (Cdt1GFP), είτε στο αµινοτελικό 

άκρο αυτού(GFPCdt1). 
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Εικόνα 5.7:  Χάρτης του πλασµιδιακού οχήµατος pcDNA 3.1 

 

Αν και έχει αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη GFP, λόγω του µικρού της µεγέθους και της 

συµπαγούς της δοµής, δεν επηρεάζει τις ιδιότητες της πρωτεΐνης µε την οποία συντήκεται, 

κρίθηκε απαραίτητη η σύγκριση των ιδιοτήτων που εµφανίζει η υβριδική πρωτεΐνη µε τις 

αντίστοιχες ιδιότητες  που χαρακτηρίζουν την ενδογενή.  Η σύγκριση αυτή εστιάστηκε σε 3 

επίπεδα:  

 

Α) ενδοκυτταρικός εντοπισµός: ο αρχικός έλεγχος των δυο νέων υβριδικών µορίων, Cdt1GFP 

και GFPCdt1, πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο ενδοκυτταρικής εντόπισης. Συγκεκριµένα, 

ελέγχθηκε αν τα υβριδικά αυτά µόρια εµφανίζουν πυρηνική εντόπιση µε έντονη συσσώρευση 

στους πυρηνίσκους, όπως είναι γνωστό για το ενδογενές µόριο. 

 

Κύτταρα MCF7 (καρκινικά κύτταρα του µαστού) διαµολύνθηκαν παροδικά µε τα υβριδικά 

µόρια Cdt1GFP και GFPCdt1, µονιµοποιήθηκαν και  ακολούθησε χρώση των κυττάρων µε 

DAPI. Με τη χρήση της DAPI επιτυγχάνεται η χρώση όλων των πυρήνων των κυττάρων, 

εκτός από την περιοχή των πυρηνίσκων. Η ανίχνευση των διαµολυσµένων κυττάρων είναι 

δυνατή χάρη στην ικανότητα αυτοφθορισµού της πρωτεΐνης GFP (εικόνα 5.8).     
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Εικόνα 5.8: Ενδοκυτταρικός εντοπισµός των υβριδικών µορίων Cdt1GFP και GFPCdt1.  

 

Aν και τα δύο υβριδικά µόρια εντοπίζονται στον πυρήνα (εικόνα 5.8), µόνο η πρωτεΐνη 

Cdt1GFP συσσωρεύεται στην περιοχή των πυρηνίσκων δείχνοντας τον ίδιο ενδοκυτταρικό 

εντοπισµό µε το ενδογενές µόριο. Αντίθετα, η πρωτεΐνη GFPCdt1 δεν εντοπίζεται στους 

πυρηνίσκους, υποδηλώνοντας ότι η παρουσία της πρωτεΐνης GFP στο αµινοτελικό άκρο του 

Cdt1 παρεµποδίζει τη συσσώρευσή του στους πυρηνίσκους.  

 

Β) ρύθµιση της πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου: πραγµατοποιήθηκε 

σύγκριση της ρύθµισης στην οποία υπόκειται οι υβριδικές πρωτεΐνες Cdt1GFP και GFPCdt1 

σε σχέση µε τη ρύθµιση που γνωρίζουµε ότι υφίσταται η ενδογενής πρωτεΐνη κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.  Μέσω πειραµάτων συγχρονισµού κυττάρων (Nishitani et 

al, 2001) και µέσω πειραµάτων διπλού ανοσοφθορισµού µε αντισώµατα έναντι των 

πρωτεϊνών Cdt1 και κυκλίνης A έγινε αντιληπτή η ρύθµιση που υφίσταται ο ενδογενής 

παράγοντας Cdt1 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Η κυκλίνη Α είναι γνωστός 

µάρτυρας του κυτταρικού κύκλου, ο οποίος εκφράζεται σε κύτταρα που βρίσκονται στις 

φάσεις S, G2 και Μ. Με τα πειράµατα αυτά, διαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας Cdt1 είναι 

παρών µόνο στη φάση G1, επειδή κύτταρα που έδιναν θετικό σήµα για την πρωτεΐνη Cdt1 

ήταν αρνητικά για χρώση µε κυκλίνη Α, καθώς και κύτταρα που έδιναν θετικό σήµα για την 

κυκλίνη Α ήταν αρνητικά για την πρωτεΐνη Cdt1. Οµοίως, σε κύτταρα MCF7 παροδικά 

διαµολυσµένα µε τις πρωτεΐνες Cdt1GFP και GFPCdt1, πραγµατοποιήθηκε πείραµα 

DAPI 

DAPI Cdt1GFP

GFPCdt1 
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ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι της κυκλίνης Α και συσχετίστηκε η παρουσία των 

υβριδικών πρωτεϊνών µε τη χρώση για κυκλίνη Α  (εικόνα 5.9).   

 

Εικόνα 5.9:  Ρύθµιση των υβριδικών πρωτεϊνών Cdt1GFP και GFPCdt1 κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου. Πείραµα ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι της κυκλίνης Α σε 

κύτταρα παροδικά διαµολυσµένα είτε µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP είτε µε την πρωτεΐνη GFP 

Cdt1. Μετά από µέτρηση 3 ανεξάρτητων πεδίων των 100 κυττάρων, συσχετίστηκε η παρουσία 

των υβριδικών µορίων συναρτήσει της κυκλίνης Α.  

 

Από το διάγραµµα 5.9 γίνεται αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των θετικών για την 

υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP κυττάρων είναι αρνητικά για την κυκλίνη Α (85%) 

υποδηλώνοντας ότι βρίσκονται σε φάση G1. Αντίθετα, κύτταρα που έφεραν την υβριδική 

πρωτεΐνη GFPCdt1 εµφάνιζαν τόσο αρνητική (60%), όσο και θετική (40%) χρώση για την 

κυκλίνη Α. Εποµένως, ενώ η πρωτεΐνη Cdt1GFP υπόκειται σε ρύθµιση παρόµοια µε αυτή της 

ενδογενούς πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, η υβριδική πρωτεΐνη 

GFPCdt1 δεν υπόκειται σε  τέτοιου είδους ρύθµιση κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 

Βάσει των αποτελεσµάτων της υποκυτταρικής κατανοµής και ρύθµισης κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου, επιλέχθηκε το µόριο Cdt1GFP για περαιτέρω πειράµατα 

  

Γ) επίπεδα έκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης:  προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός 

υπερέκφρασης της πρωτεΐνης Cdt1GFP σε σχέση µε την ενδογενή, πραγµατοποιήθηκε  

πείραµα ανοσοφθορισµού, τόσο σε µη διαµολυσµένα, όσο και σε παροδικά διαµολυσµένα  

κύτταρα MCF7, µε πρωτογενές αντίσωµα έναντι του Cdt1 και δευτερογενές που φέρει 

φθορίζων µόριο µε φάσµα εκποµπής στα 647nm. Το αντίσωµα έναντι του Cdt1 αναγνωρίζει 

την ενδογενή πρωτεΐνη στα κύτταρα MCF7, ενώ στα παροδικά διαµολυσµένα κύτταρα 

αναγνωρίζει την ενδογενή αλλά και την υβριδική πρωτεΐνη, Cdt1GFP. Η ποσοτικοποίηση της 

έντασης του φθορισµού που εκπέµπει το δευτερογενές αντίσωµα στις δύο κυτταρικές σειρές 
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πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος IPLab και ακολούθησε σύγκριση των 

τιµών αυτών. Από τις µετρήσεις αυτές κατέστη σαφές ότι η υβριδική πρωτεΐνη εκφράζεται σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συγκριτικά µε την ενδογενή πρωτεΐνη (8 έως 18 φορές) (εικόνα 

5.10) .  

 

Εικόνα 5.10: Πείραµα ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης Cdt1 µε σκοπό 

την ποσοτικοποίηση του βαθµού υπερέκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP σε 

σχέση µε την ενδογενή. Η ποσοτικοποίηση της έντασης του δευτερογενούς αντισώµατος 

πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα IPLab σε κύτταρα MCF7 και σε παροδικά διαµολυσµένα 

κύτταρα. Η καταγραφή όλων των εικόνων πραγµατοποιήθηκε υπό τις ίδιες συνθήκες. 

 

5.2.2 ∆ηµιουργία σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς   

 

Με τα µέχρι τώρα πειραµατικά δεδοµένα είναι σαφές ότι η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP 

εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή που έχει καταγραφεί για την ενδογενή πρωτεΐνη. 

Εποµένως, το υβριδικό µόριο αυτό χρησιµοποιήθηκε περαιτέρω για τη δηµιουργία σταθερά 

διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς.   

 

Πρώτο βήµα στη δηµιουργία σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς αποτέλεσε ο 

προσδιορισµός της επιθυµητής συγκέντρωσης του αντιβιοτικού G418. Συγκεκριµένα, 

καλλιεργήθηκαν κύτταρα MCF7 παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων του αντιβιοτικού, 

το οποίο παρεµποδίζει την πρωτεϊνοσύνθεση µε αποτέλεσµα το σταδιακό θάνατο των 

κυττάρων. Από αυτό το πείραµα τιτλοδότησης, προσδιορίστηκε η βέλτιστη ποσότητα του 

αντιβιοτικού (400µg/ml) καθώς και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται ώστε όλα τα κύτταρα 

να οδηγηθούν σε θάνατο.  
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Εν συνεχεία, κύτταρα MCF7 διαµολύνθηκαν µε το υβριδικό µόριο Cdt1GFP και  

καλλιεργήθηκαν παρουσία αντιβιοτικού G418 (400µg/ml). Το πλασµίδιο που κωδικοποιεί 

την πρωτεΐνη Cdt1GFP φέρει το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αυτό, 

ενώ δε φέρει στοιχεία που να του επιτρέπουν την αντιγραφή και διαχωρισµό στα θυγατρικά 

κύτταρα ανεξάρτητα του χρωµοσωµικού DNA. Εποµένως, στην καλλιέργεια ευνοείται η 

ανάπτυξη µόνο εκείνων των κυττάρων, τα οποία έχουν ενσωµατώσει το πλασµίδιο στο 

γενετικό τους υλικό, ενώ τα υπόλοιπα κύτταρα οδηγούνται σε θάνατο µέσα σε χρονικό 

διάστηµα λίγων γενεών. Αναπτύχθηκαν 24, ανθεκτικές στο αντιβιοτικό, αποικίες και 

ακολούθησε έλεγχος αυτών µε αντίσωµα έναντι τόσο της πρωτεΐνης Cdt1, όσο και της GFP 

για να διαπιστωθεί η παρουσία της υβριδικής πρωτεΐνης καθώς και ο βαθµός υπερέκφρασης 

αυτής  σε σχέση µε την ενδογενή . 

 

Ακολούθησε εξέταση των 24 ανθεκτικών στο αντιβιοτικό κλώνων µε ανάλυση κατά Western, 

όπου χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης Cdt1 ή της GFP. Ανιχνεύτηκαν 8 

θετικοί κλώνοι που εξέφραζαν το υβριδικό µόριο σε επίπεδα παρόµοια µε το ενδογενές. Το 

γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP στους υπόλοιπους κλώνους 

πιθανώς να οφείλεται στην ιδιαίτερη χαµηλή έκφραση της πρωτεΐνης αυτής µε αποτέλεσµα 

να µην καθίσταται  πλέον ανιχνεύσιµη από την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε. Από τους 8 

κλώνους, επιλέχθηκε για περαιτέρω πειράµατα ο κλώνος 33, γιατί τα επίπεδα έκφρασής του 

ήταν χαµηλά µεν αλλά παρέµεναν ανιχνεύσιµα από µικροσκόπιο φθορισµού (εικόνα 5.11).  

 

 

Εικόνα 5.11:  Έλεγχος κλώνων από σταθερά διαµολυσµένες κυτταρικές σειρές µε τον 

παράγοντα Cdt1GFP. Ανάλυση κατά Western µε αντίσωµα έναντι του Cdt1. Η ενδογενής 

πρωτεΐνη έχει µέγεθος 65ΚD, ενώ το υβριδικό µόριο 95KD. Παρατηρούνται 8 θετικοί κλώνοι, 

οι οποίοι εκφράζουν το υβριδικό µόριο σε ανιχνεύσιµα επίπεδα. 
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5.2.3 Χαρακτηρισµός της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς που φέρει το 

υβριδικό µόριο Cdt1GFP 

 

Για να χρησιµοποιηθεί η νέα κυτταρική σειρά για µελέτη του παράγοντα Cdt1 in vivo, πρώτο 

βήµα αποτέλεσε η σύγκριση της συµπεριφοράς της υβριδικής πρωτεΐνης, Cdt1GFP, σε σχέση 

µε τη συµπεριφορά που εµφανίζει το ενδογενές µόριο στη µη διαµολυσµένη κυτταρική σειρά. 

Επιπλέον, απαραίτητη ήταν και η σύγκριση του προτύπου κατανοµής του κυτταρικού 

πληθυσµού στον κυτταρικό κύκλο της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς σε σχέση 

µε τη µη διαµολυσµένη σειρά.   

 

Ο έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε στη νέα αυτή κυτταρική σειρά αφορούσε 4 επίπεδα:  

Α) επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης Cdt1GFP: όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιλογή της 

κυτταρικής αυτής σειράς έγινε µε κριτήριο τη χαµηλή έκφραση της υβριδικής πρωτεΐνης 

Cdt1GFP. Μετά από µέτρηση της έντασης της ζώνης του ενδογενούς µορίου συγκριτικά µε 

αυτή που δίνει το υβριδικό µόριο Cdt1GFP µετά από ανάλυση Western  κατέστη σαφές ότι η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP εκφράζεται στα ίδια επίπεδα µε την ενδογενή (εικόνα 5.12).  

 

Εικόνα 5.12: Ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης της υβριδικής πρωτεΐνης 

Cdt1GFP στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά.  Ανάλυση κατά Western µε χρήση 

αντισώµατος έναντι του παράγοντα Cdt1. 1. κύτταρα MCF7 2. σταθερά διαµολυσµένη 

κυτταρική σειρά(κλώνος 33). Η ποσοτικοποίηση της έντασης έγινε µε το πρόγραµµα IPLab. 

Συγκεκριµένα, υπολογίστηκε ο µέσος όρος της έντασης στην περιοχή που περικλείεται στο 

ορθογώνιο περίγραµµα 

 

Β) ενδοκυτταρικός εντοπισµός της υβριδικής πρωτεΐνης: πείραµα ανοσοφθορισµού µε 

χρήση αντισωµάτων έναντι των πρωτεϊνών Cdt1 και GFP, τόσο στη κυτταρική σειρά MCF7, 

όσο και στη σταθερά διαµολυσµένη σειρά, επιβεβαίωσε την προηγούµενη παρατήρηση ότι η 
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πρωτεΐνη Cdt1GFP παρουσιάζει τον ίδιο ενδοκυτταρικό εντοπισµό µε το ενδογενές µόριο 

(εικόνα 5.13). 

 

Εικόνα 5.13: Ενδοκυτταρικός εντοπισµός της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP. Πείραµα 

ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι των πρωτεϊνών GFP και  Cdt1 σε κύτταρα MCF7 καθώς 

και στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά  

 

Γ) ρύθµιση της υβριδικής πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου: έχει ήδη 

αναφερθεί ότι ο παράγοντας Cdt1 ρυθµίζεται πολύ αυστηρά ώστε να είναι παρών µόνο κατά 

τη φάση G1. Για να χρησιµοποιηθεί εποµένως, η σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά για 

τη µελέτη του παράγοντα Cdt1 in vivo, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί αν η υβριδική πρωτεΐνη 

Cdt1GFP υπόκειται στην ίδια ρύθµιση όπως το ενδογενές µόριο κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου. Ο έλεγχος αυτός είναι µάλιστα αναγκαίος δεδοµένου ότι η έκφραση της 

πρωτεΐνης Cdt1GFP καθοδηγείται από τον υποκινητή CMV, έναν ισχυρό υποκινητή που 

προάγει τη συνεχή έκφραση της πρωτεΐνης.  

 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP ρυθµίζεται κατά τον ίδιο 

τρόπο µε την ενδογενή πρωτεΐνη πραγµατοποιήθηκε πείραµα διπλού ανοσοφθορισµού σε 

κύτταρα MCF7 καθώς και στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά.  Στα κύτταρα MCF7 

χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα έναντι των πρωτεϊνών Cdt1 και της κυκλίνης A, ενώ στη 

σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα µόνο έναντι της 

κυκλίνης Α, δεδοµένου ότι τα κύτταρα που φέρουν την υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP 

ανιχνεύονται από τον αυτοφθορισµό της πράσινης πρωτεΐνης (εικόνα 5.14).   

       DAPI               Αντι-GFP          Αντι-Cdt1 
 
 
 
                                                                                                  Κύτταρα MCF7  
                                                                                            (ενδογενής πρωτεΐνη) 
                                    
 
 

     Σταθερά διαµολυσµένα   κύτταρα 

                                                                                (υβριδική πρωτεΐνη) 
                                     
                                      



                                                                                                                  Αποτελέσµατα 
 

 87

 

 Εικόνα 5.14: Έλεγχος της ρύθµισης της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP στη σταθερά 

διαµολυσµένη κυτταρική σειρά. Πείραµα διπλού ανοσοφθορισµού σε κύτταρα MCF7 και στη 

σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά µε χρήση αντισωµάτων έναντι της πρωτεΐνης Cdt1 και 

της κυκλίνης A αποκαλύπτει ότι η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP ρυθµίζεται σωστά κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.   

 

Όπως γίνεται εµφανές από την παραπάνω εικόνα, κύτταρα MCF7 που δίνουν θετικό σήµα για 

την ενδογενή πρωτεΐνη Cdt1 είναι κυρίως αρνητικά για χρώση µε κυκλίνη Α και αντίστροφα. 

Το ίδιο πρότυπο παρατηρείται και για τα κύτταρα της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής 

σειράς. Συγκεκριµένα, κύτταρα που φθορίζουν λόγω της πρωτεΐνης GFP είναι στο 

µεγαλύτερο ποσοστό αρνητικά για χρώση µε κυκλίνη Α, γεγονός που σηµαίνει ότι η υβριδική 

πρωτεΐνη Cdt1GFP είναι παρούσα µόνο στη φάση G1. Ακολούθησε ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσµάτων του ανοσοφθορισµού µε το πρόγραµµα IPLab. Συγκεκριµένα, συσχετίστηκε 

η ένταση του σήµατος της πρωτεΐνης Cdt1 σε σχέση µε την κυκλίνη Α  (εικόνα 5.15).  

 
 
      DAPI                    Αντι-Cdt1          Αντι-κυκλίνη Α  

DAPI Cdt1GFP Αντι-κυκλίνη Α

Κύτταρα  MCF7 
(ενδογενής 
πρωτεΐνη) 

Σταθερά διαµολ. 
σειρά 

(υβριδική πρωτεΐνη) 



                                                                                                                  Αποτελέσµατα 
 

 88

Εικόνα 5.15: Συσχετισµός της έντασης της πρωτεΐνης Cdt1 µε την ένταση της κυκλίνης Α 

σε κύτταρα MCF7 και στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά. Η ποσοτικοποίηση 

έγινε µε το πρόγραµµα IPLab. Οι τιµές της έντασης του αντισώµατος έχουν κανονικοποιηθεί 

(normalization) ώστε η µέγιστη ένταση να αντιστοιχεί στο 1. 

  

Από το παραπάνω διάγραµµα γίνεται εµφανές ότι τόσο η κυτταρική σειρά MCF7, όσο και η 

σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά εµφανίζει µια αντίστροφη συσχέτιση της έντασης 

του Cdt1 µε την ένταση της κυκλίνης Α. Συγκεκριµένα, κύτταρα που εµφανίζουν υψηλή 

ένταση για το Cdt1 έχουν χαµηλή ένταση για την κυκλίνη Α (κύτταρα σε φάση G1), ενώ 

κύτταρα που εµφανίζουν υψηλή ένταση για την κυκλίνη Α έχουν χαµηλή ένταση για το Cdt1. 

Εποµένως, µέσα σε ένα ασύγχρονο πληθυσµό κυττάρων, η πρωτεΐνη Cdt1 καθώς και η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP θα εκφράζονται σε ένα µόνο υποπληθυσµό κυττάρων, σε αυτά που 

βρίσκονται στη φάση G1 και τα οποία  αποτελούν το 30-40% του συνολικού πληθυσµού. 

  

Από το προηγούµενο πείραµα ανοσοφθορισµού καθώς και από την ποσοτικοποίηση αυτού 

εξάγεται το συµπέρασµα ότι η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP ρυθµίζεται κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου ώστε να είναι παρούσα µόνο στη φάση G1.  Αυτό σηµαίνει ότι η σταθερά 

διαµολυσµένη κυτταρική σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µελέτη του παράγοντα Cdt1 in 

vivo, αφού η ρύθµιση της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP φαίνεται να είναι παρόµοια µε την 

ενδογενή.  

   

∆) έλεγχος των φάσεων του κυτταρικού κύκλου: στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε  

ανάλυση FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter) για να συγκριθεί το πρότυπο κατανοµής 

του κυτταρικού πληθυσµού της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς σε σχέση µε τη 

µη διαµολυσµένη σειρά και να εντοπισθούν τυχόν µεταβολές  π.χ. συνεχείς φάσεις S ή 

αυξηµένο ποσοστό κυττάρων που οδηγούνται σε απόπτωση. Συγκεκριµένα, κύτταρα MCF7 
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καθώς και κύτταρα της σταθερά διαµολυσµένης σειράς µονιµοποιήθηκαν και ακολούθησε 

χρώση του γενετικού τους υλικό µε προσθήκη ιωδιούχου προπιονιδίου. Εν συνεχεία, µε τη 

βοήθεια του µηχανήµατος FACS, τα κύτταρα αυτά διαχωρίστηκαν µε βάση το µέγεθός τους 

καθώς και την ποσότητα του γενετικού τους υλικού. Kύτταρα της φάσης G1, έχουν µικρό 

µέγεθος και το γενετικό τους υλικό είναι 2n, ενώ κύτταρα της φάσης M έχουν µεγάλο 

µέγεθος και το γενετικό τους υλικό έχει διπλασιασθεί (4n). Τα διαγράµµατα από την ανάλυση 

FACS παρουσιάζονται στην εικόνα 5.16.  

 

Εικόνα 5.16: Ανάλυση FACS κυττάρων MCF7 καθώς και κυττάρων της σταθερά 

διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς. Στον πίνακα αναγράφονται τα % ποσοστά των κυττάρων 

που βρίσκονται στις αντίστοιχες φάσεις του κυτταρικού κύκλου.   

 

Από την εικόνα 5.16, γίνεται σαφές ότι η σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά εµφανίζει 

παρόµοια κατανοµή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου µε αυτή που εµφανίζει η κυτταρική 

σειρά MCF7. Εποµένως, η έκφραση του υβριδικού µορίου Cdt1GFP στη σταθερά 

διαµολυσµένη κυτταρική σειρά δε φαίνεται να προκαλεί προβλήµατα στον κυτταρικό κύκλο.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όµως, και τα αποτελέσµατα από την ανάλυση FACS αν 

απεικονισθεί η κατανοµή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου που εµφανίζουν µόνο τα 

θετικά για την πρωτεΐνη Cdt1GFP κύτταρα (εικόνα 5.17).  

 

Εικόνα 5.17: Ανάλυση FACS µόνο των κυττάρων που φέρουν την υβριδική πρωτεΐνη 

Cdt1GFP στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά  

 

Η ανάλυση FACS έδειξε ότι το 90% των κυττάρων που φέρουν την υβριδική πρωτεΐνη 

Cdt1GFP βρίσκονται στη φάση G1. Το παραπάνω διάγραµµα σε συνδυασµό µε τα πειράµατα 

του ανοσοφθορισµού αποδεικνύουν ότι πράγµατι η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP ρυθµίζεται 

αυστηρά, όπως και η ενδογενής πρωτεΐνη, προκειµένου να είναι παρούσα µόνο στη φάση G1.    

 

Είναι πλέον σαφές ότι η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP συµπεριφέρεται παρόµοια µε την 

ενδογενή και εποµένως η σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για µελέτη του παράγοντα Cdt1 in vivo.  
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5.2.4 Παρακολούθηση της υβριδικής πρωτεΐνης Cd1GFP σε ζωντανό κύτταρο - 

Πειράµατα time-lapse 

 

Στη συνέχεια, µελετήθηκε η σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά µε πειράµατα 

παρακολούθησης ζωντανών κυττάρων µε χρήση µικροσκοπίας φθορισµού (πειράµατα time-

lapse) Κατά τα πειράµατα αυτά, κύτταρα της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς 

αναπτύχθηκαν υπό ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας (37ºC θερµοκρασία και 5% CO2) σε 

ειδικό επωαστή προσαρµοσµένο στην τράπεζα του µικροσκοπίου, ενώ παράλληλα 

πραγµατοποιούνταν καταγραφή της έντασης του φθορισµού της πρωτεΐνης Cdt1GFP ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα (εικόνα 5.18).   

 

Εικόνα 5.18: Πείραµα παρακολούθησης ενός µιτωτικού κυττάρου της σταθερά 

διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς. Στο διάγραµµα καταγράφεται η ένταση της φθορίζουσας 

πρωτεΐνης σε σχέση µε το χρόνο µετά από ποσοτικοποίηση µε το πρόγραµµα IPLab. Τη χρονική 

στιγµή t=0hr το κύτταρο βρίσκεται στη µίτωση. Στο κάτω µέρος του διαγράµµατος 

παρουσιάζονται εικόνες µικροσκοπίου από το ένα εκ των δύο θυγατρικών κυττάρων που 

προέκυψαν µετά από τη διαίρεση του µιτωτικού κυττάρου.   

 

Από τα πειράµατα time-lapse που πραγµατοποιήθηκαν συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα:  

 

1) η ένταση του φθορισµού της πρωτεΐνης Cdt1GFP βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα στο  
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µιτωτικό κύτταρο (t=0hr), ενώ  σταδιακά αυξάνονται τα επίπεδα φθορισµού καθώς το 

κύτταρο εισέρχεται στη φάση G1. Συγκεκριµένα, η ένταση του φθορισµού διπλασιάζεται 

κατά τη διάρκεια της φάσης G1, ενώ παρατηρείται απότοµη πτώση αυτής γύρω στις 16 ώρες. 

Το διάγραµµα αυτό σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα από το πείραµα του διπλού 

ανοσοφθορισµού φανερώνουν ότι πράγµατι η πρωτεΐνη Cdt1GFP είναι παρούσα µόνο στη 

φάση G1, ενώ ταχύτατα πρωτεολύεται καθώς τα κύτταρα µεταβαίνουν στη φάση S. Το 

συµπέρασµα αυτό είναι έµµεσο δεδοµένου ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί µάρτυρας της φάσης 

S, προκειµένου να γνωρίζουµε ποια χρονική στιγµή το κύτταρο εισέρχεται στη φάση S στις 

συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες. Γνωρίζοντας όµως, από τα πειράµατα 

ανοσοφθορισµού ότι κύτταρα που εκφράζουν την κυκλίνη Α (µάρτυρα των φάσεων S και 

G2), δεν εκφράζουν τη φθορίζουσα πρωτεΐνη Cdt1GFP, συµπεραίνουµε ότι η απότοµη πτώση 

των επιπέδων της Cdt1GFP που καταγράφεται συµπίπτει µε την είσοδο του κυττάρου στη 

φάση S.  

  

2) επιπλέον, τα πειράµατα αυτά επέτρεψαν την καταγραφή της πυρηνισκικής συσσώρευσης 

της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP. Συγκεκριµένα, καθώς τα κύτταρα εισέρχονταν στη φάση 

G1 (3-4 ώρες µετά τη διαίρεση του κυττάρου) παρατηρήθηκε σταδιακή συσσώρευση της 

πρωτεΐνης Cdt1GFP στους πυρηνίσκους. Η πρωτεΐνη Cdt1GFP παρέµεινε στους πυρηνίσκους 

µέχρι και την αρχή της φάσης S. 
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5.3 Μελέτη των αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης Cdt1GFP σε ζωντανά κύτταρα µε 

µικροσκοπία FLIM 

 

5.3.1 Εισαγωγή  

 

Επόµενο στόχο της εργασίας αυτής αποτέλεσε η µελέτη των αλληλεπιδράσεων του 

παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη καθώς και µε τον αναστολέα αυτού, Geminin, in vivo, ώστε 

να γίνει κατανοητός ο ρόλος της πρωτεΐνης Cdt1 κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης της 

αντιγραφής. Για την µελέτη των αλληλεπιδράσεων του παράγοντα Cdt1 επιλέχθηκε η τεχνική 

FLIM, που µπορεί να καταγράψει αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε δύο πρωτεΐνες ή ανάµεσα σε 

πρωτεΐνη και στη χρωµατίνη in vivo. 

 

Η χρήση της τεχνικής FLIM, που επιτρέπει τη µελέτη του παράγοντα Cdt1 σε ζωντανά 

κύτταρα, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των κλασσικών µεθόδων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα για ανίχνευση αλληλεπιδράσεων και που πρόκειται για in vitro 

τεχνικές οι οποίες πραγµατοποιούνται µε κυτταρικά εκχυλίσµατα ή µε ανασυνδυασµένες 

πρωτεΐνες. Η τεχνική FLIM ανιχνεύει αλληλεπιδράσεις σε ζωντανά κύτταρα, παρέχοντας 

επιπρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται µε τον τόπο αλλά και τον χρόνο που λαµβάνει 

χώρα µια αλληλεπίδραση in vivo, ενώ µπορεί να ανιχνεύσει ακόµα και παροδικές 

αλληλεπιδράσεις της τάξης των picosecond. 

 

Η τεχνική FLIM είναι για µια σύγχρονη τεχνική που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειµένου να 

µελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις του παράγοντα Cdt1 σε ζωντανά κύτταρα, αρχικά 

απαιτούνταν η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους θα επιτευχθεί η σήµανση τόσο της 

χρωµατίνης, όσο και των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin προκειµένου να είναι εφικτή η 

ανίχνευση αλληλεπιδράσεων in vivo.  

 

Αρχικά, θα αναφερθούµε στις προσεγγίσεις που πραγµατοποιήθηκαν για σήµανση της 

χρωµατίνης µε κατάλληλα φθορίζοντα µόρια και στην ανίχνευση αλληλεπιδράσεων τόσο 

ανάµεσα χρωµατίνης-Cdt1, όσο και µεταξύ των µορίων Cdt1 και Geminin.    

  

5.3.2. Σήµανση της χρωµατίνης µε µόρια dUTP-Cy3 

 

Οι τρόποι σήµανσης της χρωµατίνης µε φθορίζοντα µόρια που έχουν αναφερθεί µέχρι 

σήµερα είναι αρκετά περιορισµένοι και κυρίως αφορούν ουσίες που παρεµβάλλονται 

ανάµεσα στις βάσεις του DNA, αλλοιώνοντας τη δοµή της χρωµατίνης ή που απαιτούν για το 

φθορισµό τους µήκη κύµατος που προκαλούν βλάβες στο ίδιο το κύτταρο (Belloc et al,1992 



                                                                                                                  Αποτελέσµατα 
 

 94

και Bottiroli et al,2004). Ένας τρόπος που έχει αναφερθεί, λιγότερο παρεµβατικός, (Hassan 

and Cook, 1994) είναι η προσθήκη στην καλλιέργεια των κυττάρων νουκλεοτιδίων 

σηµασµένων µε φθορίζοντα µόρια, τα οποία ενσωµατώνονται στο DNA των κυττάρων κατά 

τη φάση S.  

 

Συγκεκριµένα, στην καλλιέργεια προστίθεται τριφωσφορική ουρακίλη σηµασµένη µε το 

φθορίζον µόριο Cy3. Η είσοδος του µορίου dUTP-Cy3 επιτυγχάνεται µέσω προσωρινού 

τραυµατισµού της κυτταρικής µεµβράνης µε ειδικά γυάλινα σφαιρίδια, (McNeil, 1989) και 

ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό από τα ενδογενή ένζυµα των κυττάρων. Έχει αναφερθεί 

ότι το µόριο dUTP-Cy3 δεν αναγνωρίζεται από τους µηχανισµούς επιδιόρθωσης βλαβών του 

DNA και εποµένως µπορεί να παραµένει σταθερά προσδεµένο στο γενετικό υλικό  (Hassan et 

al,1994). 

 

Κύτταρα MCF7 καλλιεργήθηκαν σε ειδικά τρυβλία, προστέθηκε  dUTP-Cy3 και προκλήθηκε 

προσωρινός τραυµατισµός της κυτταρικής µεµβράνης προκειµένου το µόριο dUTP-Cy3 να 

εισέλθει στο εσωτερικό των κυττάρων.  Όπως φαίνεται στην εικόνα 5.19, το dUTP-Cy3 

ενσωµατώνεται στη χρωµατίνη των κυττάρων MCF7 και εµφανίζει χαρακτηριστικά πρότυπα. 

Έχει δειχθεί ότι η ενσωµάτωση λαµβάνει χώρα ειδικά στις περιοχές έναρξης της 

νεοσυντιθέµενης αλυσίδας του DNA και µάλιστα το πρότυπο ενσωµάτωσης που εµφανίζεται 

µπορεί να συσχετιστεί µε το στάδιο της φάσης S  (Nakayasu and Berezney, 1989, Ma et al, 

1998 και Li et al, 2001). Συγκεκριµένα, κύτταρα που έχουν µόλις εισέλθει στη φάση S τη 

στιγµή της προσθήκης dUTP-Cy3 στην καλλιέργεια, εµφανίζουν χρώση σε όλο τον πυρήνα, 

εκτός από την περιφέρεια αυτού (αντιγραφή ευχρωµατινικών περιοχών), κύτταρα που 

βρίσκονται στο µέσο της φάσης S εµφανίζουν χρώση µόνο στην περιφέρεια του κυττάρου και 

σε περιοχές γύρω από τον πυρηνίσκο (αντιγραφή ετεροχρωµατινικών περιοχών). Αντίθετα, 

κύτταρα που βρίσκονται στο τέλος της φάσης S, όταν προστίθεται στην καλλιέργεια το µόριο 

dUTP-Cy3, εµφανίζουν χρώση µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές (αντιγραφή ετεροχρωµατίνης 

σε περιοχές του δορυφορικού DNA) (εικόνα 5.19). 

 

A. B. A. B. 
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Εικόνα 5.19: Σήµανση των περιοχών έναρξης της νεοσυντιθέµενης αλυσίδας του DNA µε 

χρώση dUTP-Cy3 A. κύτταρο που βρίσκεται στην πρώιµη φάση S και Β. κύτταρο που 

βρίσκεται  εν µέσω της φάσης S 

 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε για πόσο χρονικό διάστηµα παραµένει η σήµανση σε ζωντανά  

διαιρούµενα κύτταρα. Για το σκοπό αυτό, κύτταρα MCF7 σηµάνθηκαν µε dUTP-Cy3, όπως 

ανωτέρω, και εν συνεχεία καλλιεργήθηκαν επί 24 ώρες. Το ποσοστό των κυττάρων που 

εµφανίζουν χρώση µε dUTP-Cy3 προσδιορίστηκε µε µικροσκοπία φθορισµού ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, 1, 9 ,17 και 24 ώρες (εικόνα 5.20). 

  

Εικόνα 5.20: Ανίχνευση της χρώσης dUTP-Cy3 σε ζωντανά κύτταρα MCF7 για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα 

 

Από την εικόνα 5.20, γίνεται εµφανές ότι πράγµατι η χρώση µε dUTP-Cy3 µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως τρόπος σήµανσης της χρωµατίνης, αφού και µετά από 24 ώρες, όπου 

κύτταρα που βρίσκονταν σε φάση S πλέον έχουν εισέλθει στη φάση G1, είναι δυνατή η 

ανίχνευση σήµατος.  Η αύξηση του αριθµού των κυττάρων που παρατηρείται στις 24 ώρες 

πιθανών να οφείλεται στο ότι τα κύτταρα έχουν εισέλθει στη φάση της µίτωσης και εποµένως 

το σηµασµένο γενετικό τους υλικό έχει µεταβιβαστεί στα θυγατρικά κύτταρα (Manders et 

al,1999).  

 

5.3.3 Αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη in vivo 

 

Για τη µελέτη της πρόσδεσης του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη µε χρήση της 

µικροσκοπίας FLIM αρχικά χρησιµοποιήθηκε ως τρόπος σήµανσης του DNA των κυττάρων 
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η χρώση µε dUTP-Cy3. Συγκεκριµένα, προκλήθηκε παροδικός τραυµατισµός της µεµβράνης 

της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς που φέρει το υβριδικό µόριο Cdt1GFP, ώστε 

να εισαχθεί το µόριο dUTP-Cy3 στο εσωτερικό των κυττάρων. Ακολούθησε καλλιέργεια για 

24 ώρες, χρόνος ικανός για να εισέλθουν κύτταρα που βρίσκονταν σε φάση S στη φάση G1, 

φάση όπου εκφράζεται ο παράγοντας Cdt1.   

 

Αποτέλεσµα αυτού του τρόπου σήµανσης της χρωµατίνης των σταθερά διαµολυσµένων 

κυττάρων ήταν ότι κάποια κύτταρα που έφεραν το υβριδικό µόριο Cdt1GFP έφεραν και 

σήµανση µε το µόριο dUTP-Cy3, ενώ υπήρχαν και αρκετά κύτταρα τα οποία ενώ εξέφραζαν 

την υβριδική πρωτεΐνη  Cdt1GFP δεν έδιναν χρώση της χρωµατίνης τους (εικόνα 5.21) 

  

Εικόνα 5.21:  Σήµανση του γενετικού υλικού της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής 

σειράς που φέρει το υβριδικό µόριο Cdt1GFP µε  dUTP-Cy3 

 

Πραγµατοποιήθηκε µέτρηση µε το µικροσκόπιο FLIM µόνο των κυττάρων που 

συνεκφράζουν τα δύο φθορίζοντα µόρια. Η προσπάθεια όµως, που πραγµατοποιήθηκε για 

καταγραφή της µεταφερόµενης ενέργειας (FRET) ανάµεσα στον παράγοντα Cdt1GFP και 

στη χρωµατίνη δεν απέδωσε για τεχνικούς λόγους. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.21, ο 

παράγοντας Cdt1GFP εµφανίζει οµοιογενή χρώση σε όλο τον πυρήνα, ενώ η χρωµατίνη έχει 

σηµανθεί σε συγκεκριµένα µόνο σηµεία (σηµεία έναρξης της νεοσυντιθέµενης αλυσίδας του 

DNA) µε αποτέλεσµα να υπάρχει περίσσεια µορίων Cdt1GFP που δεν αλληλεπιδρούν µε 

µόρια σηµασµένα της χρωµατίνης. Το γεγονός αυτό επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις 

µετρήσεις µε το µικροσκόπιο FLIM, αφού βασική προϋπόθεση για να καταγραφεί η 

µεταφορά της ενέργειας συντονισµού φθορισµού (FRET) είναι τα µόρια του δέκτη να 

βρίσκονται σε περίσσεια έναντι των µορίων-δότη ώστε να εξασφαλίζεται ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των µορίων του δότη ενέργειας αλληλεπιδρά µε τα µόρια του δέκτη. Το πρόβληµα 

αυτό θα µπορούσε να επιλυθεί µελλοντικά κάνοντας χρήση του µορίου dUTP (συζευγµένο µε 

κατάλληλο φθοριόχρωµα) ως µόριο-δότη, αντί για µόριο–δέκτη ώστε τα µόρια αυτά να µην 

βρίσκονται σε περίσσεια.   

 

Cdt1GFP dUTP-Cy3Cdt1GFP dUTP-Cy3
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5.3.4 Αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε την ιστόνη H2B in vivo 

 

Βάσει των πειραµάτων σήµανσης µε dUTP-Cy3, κρίθηκε αναγκαία η χρήση διαφορετικού 

τρόπου σήµανσης της χρωµατίνης, µε βασικό στόχο την καθ’ όλο το µήκος σήµανσή της. 

Ένας τέτοιος τρόπος σήµανσης είναι εφικτός µε χρήση της ιστόνης Η2Β, που φέρει φθορίζον 

µόριο. Η ιστόνη H2B µαζί µε τις ιστόνες H2A, H3 και H4  αποτελούν τη βασική µονάδα την 

οποία περιβάλει το DNA ώστε να δηµιουργηθεί το νουκλεόσωµα (Ma et al,1997 και Smith et 

al, 2002). Εποµένως, πρόκειται για βασικό συστατικό της χρωµατίνης που εντοπίζεται καθ’ 

όλο το µήκος της. 

 

Προκειµένου να µελετηθεί η αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη µε χρήση 

του µικροσκοπίου FLIM, πραγµατοποιήθηκε παροδική διαµόλυνση της σταθερά 

διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς που φέρει το υβριδικό µόριο Cdt1GFP µε την πρωτεΐνη 

H2BdhcRed. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το φθοριόχρωµα-δότης είναι η πρωτεΐνη 

Cdt1GFP, ενώ η υβριδική πρωτεΐνη H2BdhcRed είναι το φθοριόχρωµα-δέκτης. Αν πράγµατι 

ο παράγοντας Cdt1 προσδένεται στη χρωµατίνη in vivo, τότε θα καταγραφούν από το 

µικροσκόπιο FLIM αλλαγές στη φάση και στο ύψος της ηµιτονοειδούς καµπύλης που 

προκύπτει µετά την αποδιέγερση του δότη. Ειδικότερα, αν λαµβάνει χώρα το φαινόµενο 

FRET, τότε αναµένεται µείωση στη µετατόπιση της φάσης (∆φ:phase shift) και αύξηση στο 

σχετικό ύψος (modulation depth, M) της ηµιτονοειδούς καµπύλης. Συνεπώς, ο χρόνος που 

χαρακτηρίζει την µετατόπιση φάσης (phase lifetime) καθώς και το σχετικό ύψος (modulation 

lifetime) θα µειωθεί, σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους: 

 

 

Τα αποτελέσµατα από το µικροσκόπιο FLIM παρουσιάζονται στην εικόνα 5.22: 
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Εικόνα 5.22: Καταγραφή της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης Cdt1 µε την ιστόνη 

H2BdhcRed. Στην πρώτη και δεύτερη στήλη παραθέτονται εικόνες µικροσκοπίου, όπου 

απεικονίζονται τα κύτταρα που εκφράζουν τις πρωτεΐνες Cdt1(πράσινα) και H2B(κόκκινα). 

Στις δύο επόµενες στήλες καταγράφονται οι χρόνοι της φάσης(phase lifetime) και του σχετικού 

ύψους (modulation lifetime).Το µπλε χρώµα αντιστοιχεί σε µικρούς χρόνους ζωής (ns) λόγω 

FRET, ενώ το κόκκινο χρώµα αντιστοιχεί σε υψηλούς χρόνους ζωής (ns).  

 

Όπως έχει αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο, οι χρόνοι της φάσης και του σχετικού ύψους 

αποτελούν παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το χρόνο ζωής του φθοριοχρώµατος. Εποµένως, 

για το φθοριόχρωµα GFP αναµένεται οι χρόνοι αυτοί να είναι της τάξης 2.2-2.4 ns. Πράγµατι, 

όταν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σε κύτταρα της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής 

σειράς, οι χρόνοι που καταγράφηκαν για την πρωτεΐνη Cdt1GFP είναι της τάξης των 2.2ns.  

Όταν τα κύτταρα αυτά διαµολύνθηκαν επιπρόσθετα µε την ιστόνη H2BdhcRed, τότε οι 

χρόνοι της φάσης και του σχετικού ύψους που καταγράφηκαν για την πρωτεΐνη Cdt1GFP 

είναι της τάξης 1.5-1.7 ns, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε 

τη χρωµατίνη.  

 

Κατά την πραγµατοποίηση των πειραµάτων αυτών όµως, έγινε αντιληπτό ότι κύτταρα που 

είχαν διαµολυνθεί µόνο µε την υβριδική πρωτεΐνη H2BdhcRed εµφάνιζαν φθορισµό και στο 

µήκος κύµατος που εκπέµπει η πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη.  Το φαινόµενο αυτό οφείλεται 

στο ότι κατά την ωρίµανση του φθοριοχρώµατος dhcRed εµφανίζεται ένα πράσινο προϊόν, 

που στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν έντονο. Οι χρόνοι που χαρακτηρίζουν τη φάση και το 

σχετικό ύψος της πράσινης αυτής µορφής είναι ιδιαίτερα χαµηλοί (600-800ns) µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι µετρήσεις µε το µικροσκόπιο FLIM. Συγκεκριµένα, οι µικροί 

χρόνοι ζωής που καταγράφηκαν από το µικροσκόπιο FLIM µετά τη διαµόλυνση των 

κυττάρων µε την ιστόνη, δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου στο φαινόµενο FRET αλλά και στο 
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προϊόν αυτό σε ποσοστό 10-15%.  Συνεπώς,  προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η ιστόνη 

Η2ΒdhcRed ως τρόπος σήµανσης της χρωµατίνης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν νέα 

πειράµατα µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της πράσινης µορφής του φθοριοχρώµατος 

dhcRed. 

 

Τα πειράµατα αυτά σήµανσης της χρωµατίνης τόσο µε το µόριο dUTP-Cy3 καθώς και µε την 

ιστόνη H2BdhcRed παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι τρόποι αυτοί σήµανσης της χρωµατίνης  

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά για ανίχνευση αλληλεπιδράσεων µεταξύ πρωτεΐνης 

και DNA κάνοντας χρήση µικροσκοπίας FLIM.  

 

5.3.5 ∆ιερεύνηση τρόπων σήµανσης των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin για µελέτη της 

µεταξύ τους αλληλεπίδρασης 

 

Στη συνέχεια, µελετήθηκε η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Cdt1 µε τον αναστολέα αυτής, 

Geminin in vivo µε χρήση µικροσκοπίας FLIM. Η αλληλεπίδραση αυτή έχει δειχθεί τόσο  in 

vitro µε ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη, καθώς και σε εκχυλίσµατα κυττάρων (Wohlschlegel et 

al, 2000, Tada et al, 2001 και Lygerou and Nurse, 2000), ενώ είναι η πρώτη φορά που 

µελετάται σε ζωντανά κύτταρα.  
 

Για τη µελέτη της αλληλεπίδρασης αυτής αρχικά χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα FLIM οι 

πρωτεΐνες Cdt1 και Geminin συντηγµένες µε τα φθοριοχρώµατα CFP και YFP αντίστοιχα. Η 

επιλογή των φθοριοχρωµάτων αυτών έγινε µε βάση τα µέχρι τότε βιβλιογραφικά δεδοµένα 

που θεωρούσαν ότι τα φθοριοχρώµατα αυτά αποτελούν το καλύτερο δυνατό ζεύγος για 

πειράµατα µεταφοράς ενέργειας συντονισµού φθορισµού, αφού το φάσµα εκποµπής του 

φθοριοχρώµατος δότη-CFP επικαλύπτει σε µεγάλο βαθµό το φάσµα απορρόφησης του 

φθοριοχρώµατος δέκτη-YFP και επιπλέον τα µόρια αυτά δεν εµφανίζουν τάση διµερισµού, 

όπως έχει αναφερθεί για άλλα φθοριοχρώµατα (Miyawaki et al,1997).  

 

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε παροδική διαµόλυνση σε κύτταρα MCF7 µε τα υβριδικά 

µόρια Cdt1CFP και GemininYFP. Τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα FLIM 

παρουσιάζονται στην εικόνα 5.23.  
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Εικόνα 5.23: Ανίχνευση της αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 µε τον αναστολέα 

αυτού, Geminin µε χρήση µικροσκοπίας FLIM. A. Κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα 

µε την πρωτεΐνη Cdt1CFP Β. κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε τις πρωτεΐνες 

Cdt1CFP και GemininYFP. Στην πρώτη στήλη παραθέτονται εικόνες µικροσκοπίου, όπου 

απεικονίζονται τα κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη Cdt1CFP (κυανό χρώµα). Στις δύο 

επόµενες στήλες καταγράφονται οι χρόνοι της φάσης(phase lifetime) και του σχετικού ύψους 

(modulation lifetime).Το µπλε χρώµα αντιστοιχεί σε µικρούς χρόνους ζωής (ns) λόγω FRET, 

ενώ το πράσινο χρώµα αντιστοιχεί σε υψηλούς χρόνους ζωής(ns) 

 

Από την παραπάνω εικόνα γίνεται εµφανές ότι πραγµατικά µπορεί να ανιχνευθεί  

αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τον αναστολέα αυτού, Geminin σε ζωντανά κύτταρα, 

αφού συνέκφραση του δύο πρωτεϊνών οδηγεί σε µείωση των χρόνων της φάσης και του 

σχετικού ύψους λόγω FRET.    

 

Ένα πρόβληµα όµως που έχει αναφερθεί για το φθοριόχρωµα CFP είναι ότι υφίσταται σε 

µεγάλο βαθµό φωτολεύκανση. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και µε µικρή ένταση λέιζερ είναι 

δυνατόν να προκληθεί καταστροφή κάποιων µορίων του φθοριοχρώµατος µε άµεσο 

αποτέλεσµα τη µείωση της έντασης του φθοριοχρώµατος. Πράγµατι κατά τη διάρκεια 

πραγµατοποίησης του παραπάνω πειράµατος, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό µείωσης της 

έντασης του φθοριοχρώµατος CFP λόγω φωτολεύκανσης ανέρχεται στο 10-15%. Το γεγονός 

αυτό επηρεάζει τις µετρήσεις του µικροσκοπίου FLIM γιατί η διαδικασία της φωτολεύκανσης 

επηρεάζει του χρόνους της φάσης και του σχετικού ύψους µε αποτέλεσµα η µείωση που 

καταγράφεται στους χρόνους αυτούς να µην οφείλεται αποκλειστικά στο φαινόµενο FRET. 
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Εποµένως, κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το πείραµα αλληλεπίδρασης των 

πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin µε χρήση άλλων φθοριοχρωµάτων.   

  

5.3.6 Αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Cdt1 µε τον αναστολέα αυτού, Geminin, σε 

ζωντανά κύτταρα 

 

Στη συνέχεια, ως πιθανός συνδυασµός φθοριοχρωµάτων για µελέτη της αλληλεπίδρασης της 

πρωτεΐνης Cdt1 και Geminin χρησιµοποιήθηκαν τα φθοριοχρώµατα GFP (δότης) και dhcRed 

(δέκτης). Τα φθοριοχρώµατα αυτά ικανοποιούν τη βασική προϋπόθεση της 

αλληλοεπικάλυψης του φάσµατος εκποµπής του δότη µε το φάσµα απορρόφησης του δέκτη  

ώστε να πραγµατοποιείται µεταφορά ενέργειας συντονισµού φθορισµού (FRET) και 

επιπρόσθετα το φθοριόχρωµα GFP δεν υφίσταται φωτολεύκανση όταν εκτίθεται σε χαµηλής 

έντασης λέιζερ.  Το µόνο µειονέκτηµα που εµφανίζει το ζεύγος φθοριοχρωµάτων αυτό είναι η 

δηµιουργία του πράσινου προϊόντος κατά την ωρίµανση του φθοριοχρώµατος dhcRed, όπως 

είχε αναφερθεί και στην περίπτωση της ιστόνης H2B. 

 

Για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα του πράσινου προϊόντος που οφείλεται στην ωρίµανση 

του dhcRed θα είναι αµελητέα συγκρινόµενη µε την ποσότητα της πρωτεΐνης GFP που 

εκφράζουν τα κύτταρα, δεν χρησιµοποιήθηκε η σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά 

αλλά αντίθετα πραγµατοποιήθηκαν παροδικές διαµολύνσεις σε κύτταρα MCF7 µε τα µόρια 

Cdt1GFP και GeminindhcRed.  Μετά από ποσοτικοποιήσεις, προσδιορίστηκε ότι η ένταση 

που εκπέµπει το πράσινο προϊόν αποτελεί το 0.1% της έντασης της πρωτεΐνης GFP και 

εποµένως οι χρόνοι ζωής που καταγράφονται οφείλονται αποκλειστικά στην πράσινη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη.  

 

Συγκεκριµένα, στα πειράµατα µελέτης της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Cdt1 και 

Geminin µε χρήση µικροσκοπίας FLIM καταγράφηκαν οι χρόνοι που χαρακτηρίζουν τη 

µετατόπιση φάσης (phase lifetime) και το σχετικό ύψος (modulation lifetime) στα παρακάτω 

δείγµατα: 

  

Α) κύτταρα MCF7 που έχουν παροδικά διαµολυνθεί µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP.  

 

B) κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε τις δύο υβριδικές πρωτεΐνες Cdt1GFP και 

GeminindhcRed. Αν οι πρωτεΐνες αυτές αλληλεπιδρούν in vivo, τότε αναµένεται µείωση του 

χρόνου που χαρακτηρίζει τη µετατόπιση φάσης και το σχετικό ύψος. 
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Γ) κύτταρα MCF7 που έχουν παροδικά διαµολυνθεί µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP καθώς και µε 

µια µεταλλαγµένη µορφή της Geminin, Geminindel90-120dhcRed, που από πειράµατα in 

vitro έχει προταθεί ότι δεν αλληλεπιδρά µε τον παράγοντα Cdt1 (αρνητικός µάρτυρας).      

 

Τα αποτελέσµατα από το µικροσκόπιο FLIM απεικονίζονται στην εικόνα 5.24:  

 

Εικόνα 5.24: In vivo αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Cdt1 µε τον αναστολέα, Geminin. 

Στην  πρώτη στήλη και δεύτερη στήλη απεικονίζονται τα κύτταρα που εκφράζουν τις πρωτεΐνες 

Cdt1 (πράσινα) και Geminin (κόκκινα). Στις δύο επόµενες στήλες καταγράφονται οι χρόνοι της 

φάσης (phase lifetime) και του σχετικού ύψους (modulation lifetime) για τις τρεις περιπτώσεις. 

Το µπλε χρώµα αντιστοιχεί σε χαµηλούς χρόνους (ns) λόγω FRET, ενώ το κόκκινο χρώµα 

αντιστοιχεί σε υψηλούς χρόνους (ns). 

 

Από την εικόνα 5.24, γίνεται σαφές ότι όταν τα κύτταρα έχουν διαµολυνθεί και µε τις δυο 

πρωτεΐνες, Cdt1 και Geminin, τότε οι χρόνοι που χαρακτηρίζουν τη φάση και το σχετικό 

ύψος εµφανίζονται σαφώς µειωµένοι (1.6-1.8 ns) συγκρινόµενοι µε τους αντίστοιχους 

χρόνους (2.2 ns) που προέρχονται από το δείγµα που εκφράζει µόνο την Cdt1GFP. Το 

γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η πρωτεΐνη Cdt1GFP µεταφέρει ενέργεια στην πρωτεΐνη 

GeminindhcRed και κατ’ επέκταση αλληλεπιδρά µε αυτή in vivo. Όταν τα κύτταρα 

διαµολύνθηκαν µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP και την µεταλλαγµένη πρωτεΐνη Geminindel90-

120dhcRed, οι χρόνοι  που καταγράφηκαν είναι της τάξης 2.2ns, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

οι δύο πρωτεΐνες δεν αλληλεπιδρούν.       
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Τα πειράµατα αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 και Geminin πραγµατοποιήθηκαν σε 

µεγάλο αριθµό κυττάρων. Οι µετρήσεις των χρόνων της µετατόπισης της φάσης και του 

σχετικού ύψους που προέρχονται από τα δείγµατα αυτά παρουσιάζονται εν συνεχεία υπό 

µορφή ιστογράµµατος δύο διαστάσεων, όπου στον άξονα χ παραθέτονται οι χρόνοι του 

σχετικού ύψους και στον άξονα ψ οι χρόνοι της φάσης (εικόνα 5.25).   

 

Εικόνα 5.25: Απεικόνιση των αποτελεσµάτων FLIM µέσω ιστογραµµάτων. Cdt1: τα 

κύτταρα που έχουν διαµολυνθεί µόνο µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP, Cdt1+Geminin: τα κύτταρα 

που έχουν διαµολυνθεί µε τις πρωτεΐνες Cdt1GFP και GeminindhcRed, Cdt1+Gemdel90-120: 

τα κύτταρα που έχουν διαµολυνθεί µε τις πρωτεΐνες Cdt1GFP και Geminindel90-120dhcRed  

 

Οι χρόνοι της φάσης και του σχετικού ύψους που καταγράφονται για τα κύτταρα που 

συνεκφράζουν τις πρωτεΐνες Cdt1GFP και GeminindhcRed ποικίλουν από 1.6 (κύτταρα που 

µεταφέρουν ενέργεια) µέχρι και 2.2 ns (κύτταρα που δε λαµβάνει χώρα το φαινόµενο FRET), 

µε αποτέλεσµα όταν οι µετρήσεις αυτές παρουσιαστούν υπό µορφή ιστογράµµατος να 

εµφανίζεται η χαρακτηριστική µορφή ‘κοµήτη’ σε αυτό. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι 

δύο πρωτεΐνες δεν αλληλεπιδρούν, Cdt1GFP και Geminindel90-120dhcRed, τότε οι χρόνοι 

της φάσης και του σχετικού ύψους είναι παρόµοιοι για όλα τα κύτταρα και εποµένως 

εµφανίζονται ως ενιαία µάζα στο ιστόγραµµα (εικόνα 5.25).   

 

Από τα παραπάνω πειράµατα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η πρωτεΐνη Cdt1 αλληλεπιδρά µε 

τον αναστολέα αυτής Geminin in vivo και µάλιστα πρόκειται για µια ειδική αλληλεπίδραση, 

αφού δεν ανιχνεύεται αλληλεπίδραση όταν χρησιµοποιηθεί η µεταλλαγµένη µορφή της 

Geminin στην περιοχή πρόσδεσης στο Cdt1.  
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Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε ποσοτικοποίηση των παραπάνω αποτελεσµάτων και 

συγκεκριµένα συσχετίστηκαν οι χρόνοι της µετατόπισης φάσης µε την ένταση φθορισµού 

των µορφών Geminin (εικόνα 5.26)   

  

Εικόνα 5.26: Ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων FLIM µε δότη την πρωτεΐνη Cdt1GFP 

και δέκτη τη GeminindhcRed ή τη µεταλλαγµένη µορφή αυτής, Geminindel90-120dhcRed. 

Στον άξονα ψ αναγράφονται οι χρόνοι της µετατόπισης της φάσης του Cdt1, ενώ στον άξονα χ 

αναγράφονται οι τιµές της έντασης του φθορισµού των δυο µορφών της Geminin (σε 

αυθαίρετες µονάδες). Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν υπό τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες, 

ώστε να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα   

 

Από την εικόνα 5.26 γίνεται φανερό ότι ενώ η ένταση των δύο πρωτεϊνών, Geminin και 

Geminindel90-120, είναι σε παρόµοια επίπεδα, η πτώση που καταγράφεται στο χρόνο που 

χαρακτηρίζει την µετατόπιση της φάσης (phase lifetime) του Cdt1 είναι πολύ µεγαλύτερη 

όταν ως δέκτης είναι η πρωτεΐνη Geminin συγκρινόµενη µε την περίπτωση που ως δέκτης 

είναι η µεταλλαγµένη µορφή Geminindel90-120.   

 

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε το αντίστροφο πείραµα, δηλαδή χρησιµοποιήθηκε ως δότης 

ενέργειας το φθοριόχρωµα GemininGFP και ως δέκτης η πρωτεΐνη Cdt1dhcRed. Όπως 

φαίνεται και από την εικόνα 5.27, και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούµε µείωση του 

χρόνου µετατόπισης της φάσης και του σχετικού ύψους, γεγονός που δείχνει ότι οι πρωτεΐνες 

Geminin και Cdt1 αλληλεπιδρούν στον πυρήνα των κυττάρων.    
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Εικόνα 5.27: In vivo αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Geminin µε τον παράγοντα Cdt1 

 

Από το παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι πράγµατι ο παράγοντας Cdt1 

αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη Geminin σε ζωντανά κύτταρα, όπως έχει προταθεί και από in 

vitro πειράµατα. Μάλιστα φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων 

λαµβάνει χώρα σε όλο τον πυρήνα  
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5.4 Μελέτη της δέσµευσης του παράγοντα Cdt1GFP στη χρωµατίνη σε ζωντανά 

κύτταρα µε την τεχνική FRAP 

 

5.4.1  Μελέτη της κινητικότητας του παράγοντα Cdt1GFP 

 

Για την κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει ο παράγοντας Cdt1 στη διαδικασία 

αδειοδότησης της αντιγραφής, θεωρήθηκε απαραίτητη η εκ νέου προσπάθεια µελέτης της 

αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη. Για την µελέτη αυτή 

χρησιµοποιήθηκε µια άλλη τεχνική, η τεχνική της Επαναφοράς Φθορισµού Μετά από 

Φωτολεύκανση  (FRAP), η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κινητική που 

εµφανίζει η υπό µελέτη πρωτεΐνη, καθώς και τη δυναµική που εµφανίζουν οι 

αλληλεπιδράσεις της µε άλλα βιολογικά µακροµόρια. Εποµένως, η τεχνική FRAP αποτελεί 

κατάλληλη τεχνική για τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 µε τη 

χρωµατίνη in vivo.   

 

5.4.2 Μελέτη της δέσµευσης του Cdt1GFP στη χρωµατίνη in vivo 

 

Για τη µελέτη της δέσµευσης του παράγοντα Cdt1GFP στη χρωµατίνη, πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα FRAP (εικόνα 5.28): 

 

A) σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε την πρωτεΐνη GFP, η οποία φέρει πυρηνικό 

σήµα εντοπισµού (NLS-nuclear localization signal) ώστε να εµφανίζει πυρηνικό εντοπισµό. 

Η πρωτεΐνη GFPnls χρησιµοποιείται ως πρωτεΐνη- µάρτυρας που διαχέεται ελεύθερα µέσα 

στον πυρήνα (αρνητικός µάρτυρας για δέσµευση στο DNA).   

 

B) σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε την πρωτεΐνη H2BGFP, της οποίας η 

πρόσδεση µε τη χρωµατίνη είναι ιδιαίτερα ισχυρή (θετικός µάρτυρας για δέσµευση στο 

DNA).   

 

Γ) στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά και συγκεκριµένα στα κύτταρα όπου φέρουν 

την υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP, της οποίας την κινητική θέλουµε να µελετήσουµε. 

 

∆) σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε την πρωτεΐνη Cdt1GFP 

 

Ε) σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε µια µεταλλαγµένη µορφή της πρωτεΐνης 

Cdt1GFP, από την οποία έχουν απαλειφθεί τα πρώτα 140 αµινοξέα και τη χαρακτηρίζουµε ως 

Cdt1GFPdel1-140. Η απαλειφή αυτών των αµινοξέων έγινε µε βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα 
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από πειράµατα in vitro (Yanagi et al,2002), όπου έχει προταθεί ότι το αµινοτελικό άκρο του 

παράγοντα Cdt1 χρειάζεται για τη δέσµευση του στο DNA.  Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η 

µεταλλαγµένη µορφή αυτή διατηρεί την ικανότητα αλληλεπίδρασης µε τις πρωτεΐνες 

Geminin και MCM βάση πειραµάτων που έχουν γίνει στον άνθρωπο, στο µυ και στο Xenopus 

(Yanagi et al,2002, Lee, 2004, Ballabeni, 2004, Saxena, 2004, Ferenbach, 2005). Εποµένως, 

οποιαδήποτε αλλαγή ανιχνεύουµε στην κινητική της πρωτεΐνης θα οφείλεται στο ότι έχει 

απαλειφθεί η περιοχή που είναι αναγκαία για πρόσδεση στο DNA και όχι στο ότι η πρωτεΐνη 

αυτή δε δύναται να σχηµατίσει τα µέχρι τώρα γνωστά µεγαλοµοριακά σύµπλοκα, γεγονός 

που πιθανόν να µετέβαλλε την κινητικότητά της.     

 

Εικόνα 5.28: Μελέτη της κινητικής της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP. Καµπύλες 

επαναφοράς του φθορισµού µετά από πειράµατα FRAP για τις πρωτεΐνες GFPnls (αρνητικός 

µάρτυρας δέσµευσης), Cdt1GFPdel1-140 (µεταλλαγµένη µορφή της Cdt1GFP στην περιοχή 

δέσµευσης στο DNA), Cdt1GFP µετά από παροδική ή σταθερή διαµόλυνση και 

H2BGFP(θετικός µάρτυρας δέσµευσης στη χρωµατίνη). Οι µετρήσεις από τα πειράµατα FRAP 

έχουν αναχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η πριν τη φωτολεύκανση ένταση του φθορισµού να 

αντιστοιχεί στη µονάδα, ενώ τη στιγµή της φωτολεύκανσης (t=0 sec) η ένταση να ισούται µε το 

µηδέν.      

 

Από την εικόνα 5.28 γίνεται αντιληπτό ότι η κάθε πρωτεΐνη εµφανίζει χαρακτηριστική 

καµπύλη επαναφοράς φθορισµού ανάλογα µε την κινητικότητα που εµφανίζει µέσα στο 

κύτταρο.  Η πρωτεΐνη Cdt1del1-140 εµφανίζει παρόµοια καµπύλη επαναφοράς φθορισµού µε 

αυτή που καταγράφεται για την πρωτεΐνη GFPnls, µια πρωτεΐνη που διαχέεται ελεύθερα µέσα 

στο κύτταρο. Η πρωτεΐνη Cdt1GFP εµφανίζει παρόµοια κινητική τόσο σε παροδικά όσο και 

σε σταθερά διαµολυσµένα κύτταρα, ενώ ο φθορισµός της πρωτεΐνης H2BGFP παραµένει σε 
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σταθερά και ελάχιστα αυξηµένα επίπεδα από τα επίπεδα φθορισµού που επιτεύχθηκαν µε τη 

φωτολεύκανση.   

Οι καµπύλες επαναφοράς φθορισµού αυτές εν συνεχεία ποσοτικοποιήθηκαν µε βάση το 

χρόνο που απαιτείται ώστε η ένταση του φθορισµού να επανέλθει το 50% της τελικής 

έντασης (t1/2).  Η ποσοτικοποίηση αυτή δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί στην περίπτωση της 

πρωτεΐνης H2BGFP, επειδή η ένταση του φθορισµού της ιστόνης µετά τη φωτολεύκανση δεν 

επανήλθε στα τελικά επίπεδα στο χρονικό διάστηµα που καταγράφηκε η κινητική της.   

 

 Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω αποτελεσµάτων παρουσιάζεται στην εικόνα 5.29:  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.29: Ποσοτικοποίηση των πειραµάτων FRAP για τις πρωτεΐνες GFPnls, 

Cdt1GFPdel1-140 και Cdt1GFP (σε παροδικά και σταθερά διαµολυσµένα κύτταρα)    

 

Από την παραπάνω ποσοτικοποίηση γίνεται φανερό ότι οι πρωτεΐνες GFPnls και Cdt1del1-

140 εµφανίζουν παρόµοιους χρόνους (t1/2), γεγονός που σηµαίνει ότι η πρωτεΐνη Cdt1del1-

140 διαχέεται ελεύθερα µέσα στον πυρήνα. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει προηγούµενα 

πειράµατα in vitro που προτείνουν ότι το αµινοτελικό τµήµα του Cdt1 συµβάλλει στην 

πρόσδεση του παράγοντα στη χρωµατίνη. Η πρωτεΐνη Cdt1GFP εµφανίζει µεγαλύτερο t1/2 

συγκριτικά µε την Cdt1GFPdel1-140. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη Cdt1GFP 

κινείται µε αργότερο ρυθµό µέσα στο κύτταρο λόγω αλληλεπίδρασης µε τη χρωµατίνη. 

Συνεπώς, η τεχνική FRAP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περαιτέρω πειράµατα ως τρόπος 

µελέτης της αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη. Τα δεδοµένα αυτά 

επιπλέον υποστηρίζουν ένα δυναµικό και όχι στατικό τρόπο αλληλεπίδρασης του παράγοντα 

µε τη χρωµατίνη. 

 

5.4.3 Μελέτη της κινητικής του Cdt1GFP κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου 

  

Για τη κατανόηση του ρόλου του παράγοντα Cdt1 στη διαδικασία της αδειοδότησης της 

αντιγραφής, κρίθηκε αναγκαία η µελέτη της κινητικής που εµφανίζει κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου.  

 

 T1/2 (sec)

GFPnls 0.40±0.08 

Cdt1GFPdel1-140 0.39±0.09 

Παρ.διαµ.Cdt1GFP 0.90±0.20 

Σταθ.διαµ.Cdt1GFP 1.04±0.29 
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Η ενδογενής πρωτεΐνη Cdt1 καθώς και η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, αρχίζουν να εκφράζονται στο τέλος της µίτωσης, παραµένουν στον πυρήνα των 

κυττάρων για όλη τη διάρκεια της φάσης G1 και αποικοδοµούνται στην αρχή της φάσης S.  

Εποµένως, για να διαπιστωθεί πότε χρονικά προσδένεται ο παράγοντας Cdt1 στη χρωµατίνη, 

αν η πρόσδεση διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης G1 καθώς και αν πρόκειται για 

δυναµική ή σταθερή αλληλεπίδραση µε τη χρωµατίνη, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα FRAP 

τις χρονικές στιγµές που εκφράζεται η πρωτεΐνη Cdt1 για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν 

αλλαγές στην κινητική της.  

 

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης της κινητικής της πρωτεΐνης Cdt1GFP κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, πραγµατοποιήθηκε ο συγχρονισµός των κυττάρων της 

σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής σειράς, προκειµένου να είναι εύκολος ο προσδιορισµός 

της φάσης του κυτταρικού κύκλου που βρίσκονται τα κύτταρα. Το πρωτόκολλο που 

ακολουθήθηκε για το συγχρονισµό των κυττάρων είναι το εξής:   

 

- προσθήκη 2.5mM θυµιδίνης για 22 ώρες, οπότε και τα περισσότερα κύτταρα 

σταµατούν στη φάση S 

- καλλιέργεια των κυττάρων για 4 ώρες σε κανονικό θρεπτικό µέσο,  

- προσθήκη 1µg/ml νοκοδαζόλιου για 8 ώρες, ένα φάρµακο που  σταµατά τα κύτταρα 

λίγο πριν την µετάφαση.     

 

Με αυτό τον τρόπο έχει επιτευχθεί εµπλουτισµός της σταθερά διαµολυσµένης κυτταρικής 

σειρά µε κύτταρα που βρίσκονται ως επί το πλείστον στη µίτωση. Εν συνεχεία, αφαιρέθηκε 

το νοκοδαζόλιο από τα κύτταρα ώστε να επιτραπεί είσοδος των κυττάρων στη φάση G1.  Για 

να διαπιστωθεί η επιτυχία του συγχρονισµού, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση FACS (εικόνα 

5.30).  
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Εικόνα 5.30: Ανάλυση FACS µετά από συγχρονισµό της σταθερά διαµολυσµένης 

κυτταρικής σειράς στη µίτωση. Οι ώρες που αναγράφονται στο πάνω µέρος κάθε 

διαγράµµατος αφορούν το χρονικό διάστηµα που πέρασε από τη στιγµή που αφαιρέθηκε το 

νοκοδαζόλιο από τα κύτταρα (t=0hr).  

 

Από την ανάλυση FACS γίνεται φανερό ότι τη χρονική στιγµή t=0hr (στιγµή που αφαιρέθηκε 

το νοκοδαζόλιο) το µεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων βρίσκεται στη φάση της µίτωσης 

(78%), ενώ µετά την αφαίρεση του νοκοδαζολίου τα κύτταρα σταδιακά εισέρχονται στη 

φάση G1 (1hr:34%, 3hr:74%). Τη χρονική στιγµή t=12hr, παρατηρείται είσοδος των 

κυττάρων στη φάση S (45%), ενώ στις 18hr ένα ποσοστό των κυττάρων επανέρχεται στη 

φάση της µίτωσης. Συνεπώς, το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε παρέχει υψηλό ποσοστό 

συγχρονισµού και δεν επηρεάζει τη βιωσιµότητα των κυττάρων (δεν παρατηρήθηκε αύξηση 

του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων καθώς και όλα τα κύτταρα εξήλθαν από τη φάση 

συγχρονισµού (µίτωση) και σταδιακά εισήλθαν στη φάση G1 και S).    

 

Πειράµατα FRAP πραγµατοποιήθηκαν κάθε µια ώρα από τη χρονική στιγµή t=0hr µέχρι και 

τη t=12hr. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

0hr 12hr

1hr 15hr

3hr 18hr

0hr 12hr

1hr 15hr

3hr 18hr

G0/G1 

G2/M

G2/M 

G2/M

G2/M 

G2/M 

G2/M

S

SS 

S 

S

G0/G1 

G0/G1 

G0/G1

G0/G1

G0/G1
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Εικόνα 5.31: Μελέτη της κινητικής της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου   

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, οι καµπύλες επαναφοράς φθορισµού µπορούν να 

καταταχθούν σε δύο οµάδες:  

 

 η πρώτη οµάδα αφορά τις πρώτες ώρες µετά την αφαίρεση του νοκοδαζολίου από τα 

κύτταρα (0hr και 1hr), όπου το µεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων ολοκληρώνει τη µίτωση.  

Οι καµπύλες επαναφοράς φθορισµού της οµάδας αυτής εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένη 

κινητική. Επιπλέον, οι καµπύλες αυτές εµφανίζουν υψηλό θόρυβο (noise), γεγονός που 

οφείλεται στα χαµηλά επίπεδα φθορισµού της πρωτεΐνης Cdt1GFP κατά τη διάρκεια της 

µίτωσης, όπως έγινε φανερό και από τα πειράµατα time-lapse που πραγµατοποιήθηκαν 

(κεφάλαιο 5.2.4).  

 

 στη δεύτερη οµάδα µπορούν να καταταχθούν όλες οι υπόλοιπες ώρες (2-12hr), οι 

οποίες και εµφανίζουν παρόµοια κινητική µεταξύ τους και σαφώς πιο αργή από τα δύο πρώτα 

σηµεία. Οι ώρες αυτές στο πείραµα αντιπροσωπεύουν κύτταρα που βρίσκονται στη φάση G1 

(ανάλυση FACS)  

 

Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της µίτωσης (0hr και 1hr), ο παράγοντας Cdt1GFP 

εµφανίζει γρηγορότερη κινητική συγκρινόµενος µε την κινητική που εµφανίζει κατά τη 

διάρκεια της φάσης G1.  

 

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 5.32:  
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Εικόνα 5.32: Ποσοτικοποίηση της κινητικής της πρωτεΐνης Cdt1GFP κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου. Cdt1GFP: πρόκειται για µέτρηση της πρωτεΐνης σε ασύγχρονο 

πληθυσµό, 0, 1, 2-12hr: είναι οι αντίστοιχες ώρες µετά από την αφαίρεση του νοκοδαζολίου 

από τα κύτταρα  

 

Από την παραπάνω ποσοτικοποίηση γίνεται αντιληπτό ότι η κινητική της πρωτεΐνης 

Cdt1GFP που καταγράφεται από τις 2-12hr (0.96±0.29 sec) είναι αντίστοιχη µε αυτή που έχει 

αναφερθεί για την πρωτεΐνη Cdt1GFP σε έναν ασύγχρονο πληθυσµό κυττάρων (1.04±0.29 

sec) και που έχει ήδη δειχθεί ότι τέτοια κινητική ουσιαστικά σηµαίνει δέσµευση του 

παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη. Εποµένως, η πρωτεΐνη Cdt1GFP δεσµεύεται στη χρωµατίνη 

καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης G1. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της µίτωσης, η πρωτεΐνη 

Cdt1GFP εµφανίζει γρηγορότερη κινητική, παρόµοια µάλιστα µε την κινητική της 

µεταλλαγµένης µορφή της Cdt1 στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA, γεγονός που σηµαίνει ότι 

κατά τη διάρκεια της µίτωσης ο παράγοντας Cdt1 διαχέεται ελεύθερα στον πυρήνα.    

 

5.4.4 Μελέτη της κινητικής του Cdt1GFP κατά την τελόφαση 

 

Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδοµένα, η διαδικασία της αδειοδότησης 

λαµβάνει χώρα ήδη από την τελόφαση (Okuno et al,2001 και Dimitrova et al, 2002).  

 

Τα παραπάνω πειράµατα όµως, προτείνουν ότι η πρωτεΐνη Cdt1 κινείται ελεύθερη στον 

πυρήνα κατά τη διάρκεια της µίτωσης. Θεωρήθηκε λοιπόν, σκόπιµο να εξεταστεί µε 

µεγαλύτερη προσοχή η κινητική που παρουσιάζει η πρωτεΐνη Cdt1GFP κατά τη διάρκεια  της 

µίτωσης .  

 

Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε πείραµα ανοσοφθορισµού στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική 

σειρά προκειµένου να µελετηθεί ο ενδοκυτταρικός εντοπισµός της υβριδικής πρωτεΐνης 

Cdt1GFP στη µίτωση. Στο πείραµα αυτό εξετάστηκε επιπλέον και ο ενδοκυτταρικός 

εντοπισµός της ενδογενούς πρωτεΐνης, ο οποίος µέχρι σήµερα δεν έχει µελετηθεί εις βάθος. 

Για την ενδογενή πρωτεΐνη, χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα έναντι του Cdt1, ενώ στη σταθερά 

 T1/2 (sec)

Cdt1GFP 1.04±0.29 

0hr 0.23 

1hr 0.34 

2-12hr 0.96±0.29 
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διαµολυσµένη κυτταρική σειρά, η ανίχνευση των διαµολυσµένων κυττάρων είναι δυνατή 

χάρη στην ικανότητα αυτοφθορισµού της πρωτεΐνης GFP. Οι διάφορες φάσεις της µίτωσης 

αναγνωρίστηκαν µε βάση τη µορφολογία των χρωµοσωµάτων µε τη χρωστική Hoechst, ενώ 

χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα έναντι των νουκλεοπορινών (αντι-414) για να καταστεί δυνατή η 

παρακολούθηση της  δηµιουργίας της πυρηνικής µεµβράνης (εικόνα 5.33).  

 

Εικόνα 5.33: Πείραµα ανοσοφθορισµού για µελέτη του ενδοκυτταρικού εντοπισµού της 

πρωτεΐνης Cdt1 σε κύτταρα MCF7 και στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά κατά 

τη διάρκεια της µίτωσης. 

 

Από το πείραµα του ανοσοφθορισµού (εικόνα 5.33), γίνεται σαφές ότι η πρωτεΐνη Cdt1 

αρχίζει να εκφράζεται σε χαµηλά επίπεδα στη µετάφαση, ενώ παρατηρείται αύξηση των 

επιπέδων φθορισµού στη φάση της τελόφασης. Επιπλέον, τόσο η πρωτεΐνη Cdt1, όσο και η 

      Μετάφαση      Ανάφαση      Τελόφαση
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Cdt1GFP δεν συνεντοπίζονται µε το DNA µέχρι και τη φάση της ανάφασης. Τα δεδοµένα 

αυτά ενισχύουν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων FRAP, όπου δεν παρατηρήθηκε δέσµευση 

του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά 

τη διάρκεια της τελόφασης παρατηρείται συγκέντρωση της πρωτεΐνης Cdt1 στην περιοχή των 

χρωµοσωµάτων.  Αυτός ο συνεντοπισµός Cdt1 και χρωµοσωµάτων µπορεί να οφείλεται είτε 

στη σταδιακή συσσώρευση της πρωτεΐνης Cdt1 στην πυρηνική περιοχή, όπου λόγω του 

µικρού µεγέθους του κυττάρου φαίνεται ως συνεντοπισµός, είτε πράγµατι ο παράγοντας Cdt1 

δεσµεύεται  στη χρωµατίνη ήδη από τη φάση της τελόφασης.  

 

Για να διαλευκανθεί ποιά από τις δύο περιπτώσεις ισχύει, πραγµατοποιήθηκε πείραµα FRAP 

µόνο σε τελοφασικά κύτταρα και ακολούθησε σύγκριση της κινητικής τους µε την κινητική 

που εµφανίζει η πρωτεΐνη Cdt1GFP σε ένα ασύγχρονο πληθυσµό κυττάρων, καθώς και σε 

κύτταρα που βρίσκονται στην αρχή της φάσης G1 (πρώιµη G1-λίγες ώρες µετά την αφαίρεση 

του νοκοδαζολίου) (εικόνα 5.34).      

  

Εικόνα 5.34: Μελέτη της κινητικής της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP στη τελόφαση 

 

Από την εικόνα 5.34, γίνεται εµφανές ότι κατά τη διάρκεια της τελόφασης  καταγράφεται πιο 

αργή κινητική της πρωτεΐνης Cdt1GFP συγκρινόµενη µε την κινητική που εµφανίζει η 

πρωτεΐνη όταν µελετάται σε ασύγχρονο πληθυσµό ή σε κύτταρα της πρώιµης φάσης G1. Το 

συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι  ο παράγοντας Cdt1 αρχίζει να δεσµεύεται στη χρωµατίνη 

ήδη από την τελόφαση. Όσον αφορά την πιο αργή κινητική που εµφανίζει η πρωτεΐνη 

Cdt1GFP στα τελοφασικά κύτταρα µπορεί να αποδοθεί είτε στο ότι πράγµατι δεσµεύεται πιο 

σταθερά στη χρωµατίνη, είτε στη διαφορετική µορφολογία των χρωµοσωµάτων κατά τη 

φάση αυτή (πιο συσπειρωµένα στην τελόφαση συγκριτικά µε τα χρωµοσώµατα της φάσης 

G1). 

    

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40

Χρόνος (sec)

kj
hk

jh
af

ha
hf

ka
jh GFPnls

Cdt1GFP
Πρώιµη G1
Τελόφαση

Σ 
χ 
ε 
τ. 
 
έ 
ν 
τ 
α 
σ 
η 
 
φ 
θ 
ο 
ρ 
ι 
σ 
µ 
ο 
ύ 



                                                                                                                  Αποτελέσµατα 
 

 115

5.4.5 In vivo χαρτογράφηση των απαραίτητων περιοχών του Cdt1 για πρόσδεση στη 

χρωµατίνη  

 

Μέχρι τώρα έχουµε αναφερθεί στην πρόσδεση του Cdt1 στη χρωµατίνη και συγκεκριµένα 

στην κινητική που εµφανίζει ο παράγοντας Cdt1 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 

Στη συνέχεια, η µελέτη επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση των περιοχών εκείνων που 

συµβάλλουν στη δέσµευση της πρωτεΐνης Cdt1 µε τη χρωµατίνη.     

 

Με βάση τα µέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδοµένα, δύο περιοχές έχουν προταθεί ότι είναι 

απαραίτητες για την πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στο DNA in vitro (Yanagi et al,2002 και 

Lee et al,2004). Η πρώτη περιοχή εντοπίζεται στο αµινοτελικό άκρο, ενώ η δεύτερη περιοχή 

αφορά το µεσαίο κοµµάτι του Cdt1. Το µεσαίο αυτό τµήµα θεωρείται από τους 

περισσότερους ότι συµβάλλει επιπρόσθετα και στην αλληλεπίδραση µε τη Geminin (Yanagi 

et al,2002, Saxena et al,2004, Lee et al,2004, Ballabeni et al,2004 και Ferenbach, 2005) 

(εικόνα 5.35). Πρόσφατα πειράµατα όµως, προτείνουν ότι και το αµινοτελικό κοµµάτι 

ενδεχοµένως να διαδραµατίζει ρόλο στην αλληλεπίδραση µε τη Geminin (Saxena et al,2004 

και Ferenbach et al. 2005), αλλά πιθανώς να συµβάλλει σε µια ασθενή, δευτερογενή 

αλληλεπίδραση µε τη  Geminin. 
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Εικόνα 5.35: Περιοχές προτεινόµενες να συµβάλλουν στη δέσµευση του Cdt1 στη 

χρωµατίνη καθώς και στην αλληλεπίδραση µε τη Geminin. A. Σύµφωνα µε δεδοµένα  κατά 

Yanagi et al,2002 στο µυ, Β. ∆εδοµένα µετά από κρυσταλλογραφία µέρος του συµπλόκου Cdt1-

Geminin στο ποντίκι (Lee et al,2004),  Γ. ∆εδοµένα κατά Saxena et al,2004 από πειράµατα µε 

την ανθρώπινη πρωτεΐνη Cdt1 

 

Οι µεταλλαγµένες µορφές που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα FRAP προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί in vivo χαρτογράφηση των απαραίτητων περιοχών πρόσδεσης  του 

παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη παρουσιάζονται στην εικόνα 5.36: 

 

Εικόνα 5.36: Μεταλλαγµένες µορφές της ανθρώπινης πρωτεΐνης Cdt1 1: έχει απαλειφθεί το 

αµινοτελικό τµήµα που συµβάλλει στην πρόσδεση στη χρωµατίνη, 2: µεταλλαγή στο µοτίβο 

PARRRLRL (cy µοτίβο) που συµβάλλει στη ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 από την κυκλίνη Α, 3: 

µεγάλη έλλειψη από το κεντρικό και καρβοξυτελικό τµήµα του Cdt1, 4: έχει αφαιρεθεί τµήµα 

από τη θηλιά 2 (Loop 2), 5 και 6: απαλειφή των τµηµάτων που συµβάλλουν στην κύρια 

αλληλεπίδραση του παράγοντα µε τη Geminin  

 

Συγκεκριµένα,  χρησιµοποιήθηκαν τα µεταλλάγµατα: 

 

1) Cdt1GFPdel1-140: µεταλλαγµένη µορφή του Cdt1, από την οποία έχουν απαλειφθεί τα 

πρώτα 140 αµινοξέα, δηλαδή το αµινοτελικό κοµµάτι που έχει προταθεί ότι συµβάλλει στην 

πρόσδεση µε την χρωµατίνη in vitro. Το µετάλλαγµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί ήδη σε 

πειράµατα FRAP ως ένα µόριο που δεν προσδένεται στη χρωµατίνη (αρνητικός µάρτυρας).  

 

2) Cdt1cynls:  το µόριο αυτό φέρει µεταλλαγή στο µοτίβο (65)PARRRLRL(72) (cy µοτίβο) και 

συγκεκριµένα έχει αντικατασταθεί τα αµινοξέα RRL µε αλανίνες. Το µοτίβο αυτό πιστεύεται 
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ότι συµβάλλει στη ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 κατά την µετάβαση από τη φάση G1 στη 

φάση S και συγκεκριµένα αποτελεί πιθανή θέση φωσφορυλίωσης από την κυκλίνη Α.   

 

3) Cdt1del173-450: απαλειφή µεγάλου µέρους από το κεντρικό και καρβοξυτελικό τµήµα του 

Cdt1.  

 

4) Cdt1delloop2: πραγµατοποιήθηκε απαλειφή 54 αµινοξέων από την περιοχή που 

αντιστοιχεί στη θηλιά 2, σύµφωνα µε κρυσταλλογραφικά δεδοµένα (Lee et al, 2004). Τα 

αµινοξέα αυτά συµβάλλουν στην αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τη Geminin, αλλά 

όπως και το αµινοτελικό κοµµάτι, θεωρείται ότι η αλληλεπίδραση αυτή είναι ασθενής (Lee et 

al, 2004). Επιπλέον, το τµήµα αυτό του Cdt1 είναι το πλέον συντηρηµένο εξελικτικά από τη 

ζύµη µέχρι και τον άνθρωπο.    

 

5 και 6) Cdt1del150-170 και Cdt1del170-190: απαλείφθηκαν αµινοξέα από το κεντρικό 

τµήµα του Cdt1 που έχει προταθεί ότι συµβάλλουν στην κύρια αλληλεπίδραση µε τη 

Geminin (Ballabeni et al, 2004).  

 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων FRAP για τις µεταλλαγµένες µορφές του παράγοντα Cdt1 

παρουσιάζονται στην εικόνα 5.37. Για τα πειράµατα αυτά, υπολογίσαµε τον χρόνο που 

απαιτείται ώστε η ένταση του φθορισµού να φτάσει στο 50% της τελικής έντασης ( t1/2 ). 
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Εικόνα 5.37: Μελέτη της κινητικής των µεταλλαγµένων µορφών της πρωτεΐνης Cdt1GFP 

Στο διάγραµµα φαίνονται οι χρόνοι ( t1/2 )  για κάθε µεταλλαγµένη µορφή µετά από µετρήσεις  

που πραγµατοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 100 κύτταρα. Στο κάτω µέρος της εικόνας οι 

µεταλλαγµένες µορφές αναπαριστώνται σχηµατικά, ενώ η ικανότητα πρόσδεσης του κάθε 

µεταλλάγµατος στη χρωµατίνη σηµειώνεται µε (+) και (-).    

 

Από την παραπάνω εικόνα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχουν δυο διακριτές οµάδες: 

 

 η πρώτη οµάδα που εµφανίζει κινητική παρόµοια µε την κινητική που εµφανίζει η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP µε t1/2 µεταξύ 0.8-1.0 sec. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν τα 

µεταλλάγµατα Cdt1del150-170, Cdt1del170-190 και Cdt1cynls, γεγονός που σηµαίνει ότι οι 

αντίστοιχες περιοχές που έχουν αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί δεν συµβάλλουν στη δέσµευση 

της πρωτεΐνης Cdt1 στη χρωµατίνη.  

 

 η δεύτερη οµάδα εµφανίζει κινητική παρόµοια µε αυτή της πρωτεΐνης GFPnls µε t1/2 

µεταξύ 0.3-0.4 sec. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν οι µεταλλαγµένες Cdt1del1-140, 

Cdt1del173-450 και Cdt1del loop2, γεγονός που σηµαίνει ότι τα αντίστοιχα τµήµατα που 

έχουν αφαιρεθεί συµβάλλουν στη δέσµευση του παράγοντα στο DNA.  

   

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για την πρόσδεση  του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη in 

vivo απαιτούνται δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή εντοπίζεται στο αµινοτελικό άκρο, όπως 

έχει ήδη προταθεί από in vitro πειράµατα, ενώ η δεύτερη περιοχή εντοπίζεται στο κεντρικό 

τµήµα της πρωτεΐνης Cdt1 και συγκεκριµένα στο τµήµα εκείνο που αντιστοιχεί στη θηλιά 2. 

Είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αυτή προτείνεται ως αναγκαία για την πρόσδεση του 

παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη.  

 

Επίσης, φαίνεται ότι η αντικατάσταση αµινοξέων του µοτίβου που αναγνωρίζεται από την 

κυκλίνη Α δεν επηρεάζει την πρόσδεση της πρωτεΐνης Cdt1  στη χρωµατίνη. Ιδιαίτερο όµως 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα που δείχνουν ότι περιοχές του Cdt1 που 

συµβάλλουν πρωτίστως στην αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη Geminin (Cdt1del150-170 και 

Cdt1del170-190), όταν εξαλειφθούν δεν επηρεάζουν την πρόσδεση της πρωτεΐνης στη 

χρωµατίνη.  
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5.5 In vivo  µελέτη του µηχανισµού δράσης του αναστολέα Geminin στη διαδικασία της 

αδειοδότησης της αντιγραφής  

 

Η µελέτη του µηχανισµού δράσης του αναστολέα Geminin στη διαδικασία αδειοδότησης της 

αντιγραφής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδοµένου ότι η πρωτεΐνη Geminin έχει προταθεί σαν 

πιθανή αντι-καρκινική θεραπεία, λόγω της επιλεκτικής ικανότητας που εµφανίζει να οδηγεί 

µόνο τα καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση (Shreeram et al, 2002). Με τα µέχρι τώρα 

πειραµατικά δεδοµένα η επικρατούσα άποψη είναι ότι η πρωτεΐνη Geminin παρεµποδίζει την 

πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη (Yanagi et al, 2002). To µοντέλο που έχει 

προταθεί από πειράµατα in vitro είναι το εξής: η Geminin αλληλεπιδρά µε τον παράγοντα 

Cdt1 και συγκεκριµένα προσδένεται στην περιοχή εκείνη του Cdt1 (µεσαίο τµήµα), που 

συµβάλλει και στην πρόσδεση του παράγοντα στη χρωµατίνη. Εποµένως, η παρουσία της 

Geminin στον πυρήνα των κυττάρων οδηγεί σε παρεµπόδιση της πρόσδεσης του παράγοντα 

Cdt1 στη χρωµατίνη, µε αποτέλεσµα να µην στρατολογούνται οι πρωτεΐνες MCM και κατ’ 

επέκταση να µην πραγµατοποιείται η αδειοδότηση.  

 

Λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος που προσελκύει η πρωτεΐνη Geminin, προβήκαµε σε 

µελέτη του µηχανισµού δράσης του αναστολέα αυτού in vivo. Συγκεκριµένα τέθηκε το 

ερώτηµα αν πράγµατι ο τρόπος δράσης της Geminin που έχει προταθεί από πειράµατα in 

vitro ισχύει και σε ζωντανά κύτταρα. Για να διαλευκανθεί ο µηχανισµός δράσης της Geminin, 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα FRAP όπου µελετήθηκε η κινητική της πρωτεΐνης Cdt1 

απουσία και παρουσία της πρωτεΐνης Geminin. Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 

 

Α) στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά, όπου επιπρόσθετα έχει παροδικά 

διαµολυνθεί µε την υβριδική πρωτεΐνη GeminindhcRed. Πειράµατα FRAP 

πραγµατοποιήθηκαν µόνο στα κύτταρα που συνεκφράζουν και τις δύο υβριδικές πρωτεΐνες,  

Cdt1GFP και GeminindhcRed. Τα αποτελέσµατα από αυτόν τον πληθυσµό κυττάρων θα 

δείξουν κατά πόσο η κινητική της πρωτεΐνης Cdt1GFP διαφοροποιείται παρουσία του 

αναστολέα της. Για παράδειγµα, αν η πρωτεΐνη Geminin επηρεάζει την πρόσδεση του Cdt1 

στη χρωµατίνη, τότε αναµένεται εµφανώς γρηγορότερη κινητική από αυτή που έχει 

καταγραφεί για την αγρίου τύπου πρωτεΐνη Cdt1GFP.  

 

Β) στη σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά, όπου όµως έχει παροδικά διαµολυνθεί µε το 

πλασµίδιο έκφρασης που κωδικοποιεί µόνο την πρωτεΐνη dhcRed (χρησιµεύει ως µάρτυρας). 

Τα πειράµατα FRAP έλαβαν χώρα µόνο στα κύτταρα που συνεκφράζουν την πρωτεΐνη 

Cdt1GFP και την πρωτεΐνη dhcRed.  Αυτός ο πληθυσµός κυττάρων ουσιαστικά θα πρέπει να  
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εµφανίζει την κινητική της αγρίου τύπου πρωτεΐνης. Οποιαδήποτε  παρατηρούµενη αλλαγή 

στην κινητική της πρωτεΐνης Cdt1GFP, θα οφείλεται στο ότι το φθοριόχρωµα dhcRed 

εµπλέκεται για άγνωστους λόγους στη λειτουργία της Cdt1.  

 

Τα αποτελέσµατα από τα προαναφερθέντα πειράµατα φαίνονται στο διάγραµµα 5.38:  

 

Εικόνα 5.38: Η πρωτεΐνη Geminin δεν παρεµποδίζει την πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 

στη χρωµατίνη. Πειράµατα µελέτης της κινητικότητας της Cdt1GFP (FRAP)στη σταθερά 

διαµολυσµένη κυτταρική σειρά παρουσία της πρωτεΐνης dhcRed (µάρτυρας) και της πρωτεΐνης 

Geminin 

 

Από τα πειράµατα FRAP που παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5.38, εξάγεται το συµπέρασµα 

ότι  η κινητική της πρωτεΐνης Cdt1GFP δε µεταβάλλεται παρουσία της πρωτεΐνης Geminin, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανασταλτική δράση της Geminin στη διαδικασία της 

αδειοδότησης της αντιγραφής δεν οφείλεται στην παρεµπόδιση της πρόσδεσης του Cdt1 στη 

χρωµατίνη. Πειράµατα FLIM που πραγµατοποιήθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες έδειξαν ότι οι 

δύο πρωτεΐνες αυτές αλληλεπιδρούν µέσα στον πυρήνα των κυττάρων (κεφάλαιο 5.3.6)  Το 

αποτέλεσµα αυτό ήταν µη αναµενόµενο µε βάση τις µέχρι τώρα γνώσεις από πειράµατα in 

vitro. Παρόλα αυτά συµφωνεί µε τα πειράµατα FRAP που πραγµατοποιήθηκαν στις 

µεταλλαγµένες µορφές της πρωτεΐνης Cdt1, όπου µεταλλάγµατα στα οποία είχαν απαλειφθεί 

οι περιοχές που συµβάλλουν στην κύρια αλληλεπίδραση του Cdt1 µε τη Geminin εµφάνιζαν 

κινητική αγρίου τύπου και εποµένως δεν επηρεαζόταν η πρόσδεσή τους στη χρωµατίνη.   

 

Προκειµένου να εξακριβωθεί ο µηχανισµός δράσης του αναστολέα Geminin, το ερώτηµα 

αντιστράφηκε. Μήπως η παρουσία της πρωτεΐνης Cdt1 αλλάζει την κινητική της Geminin και 
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συγκεκριµένα είναι δυνατόν ο παράγοντας Cdt1 που γνωρίζουµε ότι βρίσκεται δεσµευµένος 

στo DNA  να προσελκύει τον αναστολέα του, Geminin στη χρωµατίνη; 

Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για να διαλευκανθεί ο τρόπος δράσης της Geminin  

είναι τα κάτωθι: 

 

Α) πειράµατα µελέτης της κινητικής της Geminin σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα  

µε την υβριδική πρωτεΐνη GemininGFP καθώς και µε την πρωτεΐνη dhcRed. Τα πειράµατα  

αυτά παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται µε την κινητική που εµφανίζει η πρωτεΐνη 

GemininGFP. 

 

Β) πειράµατα FRAP σε κύτταρα MCF7 παροδικά διαµολυσµένα µε την πρωτεΐνη 

GemininGFP καθώς και  µε την Cdt1dhcRed, όπου καταγράφεται η κινητική της Geminin. 

Αν όντως ευσταθεί η αρχική υπόθεση ότι ο παράγοντας Cdt1 δύναται να προσελκύσει την 

πρωτεΐνη Geminin στη χρωµατίνη, τότε θα αναµένεται η κινητική της Geminin να 

εµφανίζεται πιο αργή.  

 

Γ) πειράµατα FRAP σε κύτταρα MCF7 που έχουν διαµολυνθεί παροδικά µε την πρωτεΐνη 

GemininGFP και µε την µεταλλαγµένη µορφή  Cdt1del1-140dhcRed. Τα πειράµατα αυτά 

χρησιµεύουν ως µάρτυρες της αρχικής υπόθεσης. Αν όντως ο παράγοντας Cdt1, που 

βρίσκεται δεσµευµένος στη χρωµατίνη, προσελκύει τη Geminin στη χρωµατίνη, τότε 

αναµένεται όταν χρησιµοποιηθεί η µεταλλαγµένη, στην περιοχή πρόσδεσης στη χρωµατίνη, 

µορφή του παράγοντα Cdt1, η κινητική της Geminin θα είναι ίδια µε αυτή που καταγράφεται 

στην πρώτη περίπτωση.  

 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον διάγραµµα 5.39: 
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Εικόνα 5.39: Ο παράγοντας Cdt1 προσελκύει τον αναστολέα του στη χρωµατίνη. 

Πειράµατα µελέτης της πρωτεΐνης GemininGFP παρουσία της πρωτεΐνης dhcRed,Cdt1del1-

140dhcRed και Cdt1dhcRed. 

 

Από το παραπάνω διάγραµµα γίνεται σαφές ότι η παρουσία του παράγοντα Cdt1 επηρεάζει 

την κινητική της Geminin  και συγκεκριµένα επιβραδύνει την κινητική της. Έχοντας υπόψη 

από τα πειράµατα FLIM ότι οι δύο αυτές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν καθώς και από τα 

πειράµατα FRAP ότι ο παράγοντας Cdt1 βρίσκεται προσδεµένος στη χρωµατίνη, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η Geminin προσελκύεται από τον παράγοντα Cdt1 στη 

χρωµατίνη. Το γεγονός αυτό ενισχύεται περισσότερο αφού η συνέκφραση της 

µεταλλαγµένης, στην περιοχή πρόσδεσης στη χρωµατίνη, µορφής του Cdt1 δεν επηρεάζει την 

κινητική της Geminin.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν έναν νέο τρόπο δράσης της Geminin και έρχονται σε 

αντίθεση µε τα in vitro αποτελέσµατα.  Συγκεκριµένα, καταδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη Cdt1 

που βρίσκεται προσδεµένη στη χρωµατίνη έχει την ικανότητα να προσελκύει τον αναστολέα 

αυτής και κατά συνέπεια η παρεµπόδιση της αδειοδότησης της αντιγραφής λαµβάνει χώρα 

στη χρωµατίνη.     
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6.1 Γενικά 

Η πιστότητα στην αντιγραφή και µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας εξασφαλίζεται µέσα 

από την ορθή και απρόσκοπτη διαδοχή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Πρόκειται για 

µια αυστηρά ελεγχόµενη διαδικασία που διασφαλίζει ότι ο διπλασιασµός του γενετικού 

υλικού θα λάβει χώρα µόνο µια φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο (Nurse, 1994) και µόνο 

εφόσον το κύτταρο εξέλθει από τη φάση της µίτωσης. Οποιαδήποτε απορύθµιση στους 

µηχανισµούς που ελέγχουν την ακεραιότητα του κυτταρικού κύκλου, µπορεί να οδηγήσει είτε 

σε συνεχή διπλασιασµό του γενετικού υλικού (συνεχείς φάσεις S), είτε σε δηµιουργία 

ανευπλοειδικών κυττάρων (είσοδος στη φάση της µίτωσης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η 

φάση S). Τέτοιου είδους απορυθµίσεις συµβάλλουν στη γενετική αστάθεια ενός κυττάρου, 

βασικό χαρακτηριστικό των κυττάρων που έχουν υποστεί καρκινική εξαλλαγή.  

 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν, όσον αφορά του µηχανισµούς ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου, είναι πώς ένα κύτταρο αντιλαµβάνεται ποια περιοχή του γενετικού του 

υλικού έχει ήδη αντιγραφεί και εποµένως δεν προχωρεί σε εκ νέου διπλασιασµού της κατά τη 

διάρκεια της ίδιας φάσης S. Πιστεύεται ότι σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή 

διαδραµατίζει η συγκρότηση στις αφετηρίες έναρξης της  αντιγραφής ενός πολύ-πρωτεϊνικού 

συµπλόκου, το οποίο καλείται προ-αντιγραφικό σύµπλοκο. Το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο 

σχηµατίζεται µόνο κατά τη διάρκεια της φάσης G1, ενώ ενεργοποιείται κατά τη φάση S και 

ουσιαστικά σηµατοδοτεί τις περιοχές του γενετικού υλικού από τις οποίες θα ξεκινήσει η 

αντιγραφή. Περιοχές στις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί το σύµπλοκο αυτό, δεν θα 

αποτελέσουν σηµεία έναρξης της αντιγραφής, ενώ περιοχές που διατηρούν το σύµπλοκο αυτό 

αποτελούν περιοχές από όπου δεν έχει περάσει η αντιγραφική µηχανή και κατ’ επέκταση δεν 

έχουν διπλασιασθεί.   

 

 Η διαδικασία σχηµατισµού του προ-αντιγραφικού συµπλόκου ονοµάζεται ‘αδειοδότηση της 

αντιγραφής’ (Licensing) και έχει σαν στόχο την ορθή τοπικά και χρονικά έναρξη της 

αντιγραφής του γενετικού υλικού. Σηµαντικός παράγοντας-µέλος του συµπλόκου αυτού είναι 

ο Cdt1, που εµφανίζεται συντηρηµένος από το ζυµοµύκητα µέχρι τον άνθρωπο. Το 

ενδιαφέρον µας στην παρούσα µελέτη εστιάστηκε στον ανθρώπινο Cdt1, που κλωνοποιήθηκε 

σχετικά πρόσφατα και κατέχει κεντρικό ρυθµιστικό ρόλο στη διαδικασία της αδειοδότησης 

της αντιγραφής (Wohlschlegel et al, 2000 και Nishitani et al, 2001). Πρόκειται για έναν 

παράγοντα που ρυθµίζεται αυστηρά µέσω πρωτεόλυσης ώστε να είναι παρών µόνο στη φάση 

G1 (Nishitani et al, 2004 και Sugimoto et al, 2004). Υπερέκφραση του παράγοντα Cdt1 τόσο 

σε κατώτερους (Nishitani et al, 2000) όσο και σε ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς 

Vaziri et al, 2003) οδηγεί σε υπερδιπλασιασµό του γενετικού υλικού, προδιαθέτει για 
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κακοήθη εξαλλαγή (Arentson et al, 2002) και συνδέεται µε ανευπλοειδία σε νεοπλασίες 

(Karakaidos et al, 2004). Συνεπώς, η µελέτη της ρύθµισης και της λειτουργίας του παράγοντα 

Cdt1 έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί ενδέχεται να συµβάλλει στην κατανόηση της διαδικασίας 

εµφάνισης κυττάρων που διαιρούνται ανεξέλεγκτα. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει και η ύπαρξη µοριακού αναστολέα του Cdt1, καλούµενου 

Geminin, (Wohlschlegel et al, 2000, Lygerou  and Nurse, 2000 και Tada et al, 2001) στους 

ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Η Geminin εκφράζεται στις φάσεις S και G2 και 

έχει προταθεί ότι δρα σαν επιπρόσθετος µηχανισµός ρύθµισης του παράγοντα Cdt1 κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει έκτοπη έναρξης της 

αντιγραφής σε περίπτωση µη επαρκούς πρωτεόλυσης του παράγοντα Cdt1. Πράγµατι, 

ανθρώπινα κύτταρα απουσία της Geminin οδηγούνται σε υπερδιπλασιασµό του γονιδιώµατος 

και πολυπλοειδία (Melixetian et al, 2004 και Zhu et al, 2004) 

 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ρύθµιση που υφίσταται ο ανθρώπινος 

παράγοντας Cdt1 καθώς και ο ρόλος που διαδραµατίζει στη διαδικασία αδειοδότησης της 

αντιγραφής. Επιπλέον, µελετήθηκε η ρύθµιση που υφίσταται ο µοριακός αναστολέας 

Geminin καθώς και ο µηχανισµός δράσης του µέσω του Cdt1 που διασφαλίζει ότι δεν θα 

υπάρξει έκτοπη έναρξη της αντιγραφής.  

 
6.2 Ο παράγοντας Cdt1 και αναστολέας αυτού,Geminin, αποτελούν στόχους ρύθµισης 

κατά τη µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο 

 

Στον ανθρώπινο οργανισµό, το µεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων βρίσκονται σε φάση 

ηρεµίας αναλογικά µε τα διαιρούµενα κύτταρα στον ενήλικα. Σε περιπτώσεις καρκινικής 

εξαλλαγής, παρατηρείται απορύθµιση των µηχανισµών ελέγχου των κυττάρων µε 

αποτέλεσµα κύτταρα που θα έπρεπε να παραµείνουν στη φάση ηρεµίας να εισέρχονται στον 

κυτταρικό κύκλο και να διαιρούνται ανεξέλεγκτα.  

 

Κύτταρα σε φάση ηρεµίας χάνουν την άδεια για αντιγραφή (Licensing) και έχει προταθεί ότι 

στόχο των µηχανισµών ελέγχου που ρυθµίζουν την είσοδο των κυττάρων από τη φάση 

ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο αποτελούν µέλη του προ-αντιγραφικού συµπλόκου (Stoeber et 

al,2001). Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής 

κατέδειξαν τον παράγοντα Cdt1 ως στόχο των µηχανισµών ελέγχου που ρυθµίζουν τη 

µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε 

αισθητή µείωση τόσο των επιπέδων της πρωτεΐνης, όσο και των επιπέδων mRNA του 

παράγοντα Cdt1 σε κύτταρα που βρίσκονταν σε φάση ηρεµίας, ενώ παρατηρήθηκε ταχύτατη 
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αύξηση των επιπέδων του καθώς τα κύτταρα εισέρχονταν στη φάση G1. Εποµένως, η 

ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 κατά την µετάβαση στη φάση ηρεµίας είναι εµφανής στο 

επίπεδο του mRNA και ενδέχεται να λαµβάνει χώρα σε µεταγραφικό επίπεδο 

Το γεγονός ότι ο παράγοντας Cdt1 ρυθµίζεται σε επίπεδο µεταγραφής ενισχύεται από τις εξής 

παρατηρήσεις: 

Α) κατά την µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο ο υποκινητής του 

γονιδίου Cdt1 µπορεί να οδηγήσει σε ρυθµιζόµενη µεταγραφή το γονίδιο της λουσιφεράσης 

(Karakaidos et al, 2004).  

Β) ύπαρξη πιθανών θέσεων δέσµευσης του µεταγραφικού παράγοντα E2F στον υποκινητή 

του γονιδίου (διπλωµατική εργασία της ∆. Κουγιού, Karakaidos et al, 2004 καιYoshida and 

Inoue, 2004). 

Γ) µέλη της οικογένειας E2F επάγουν την µεταγραφή του υποκινητή του παράγοντα Cdt1 

(Karakaidos et al, 2004 και Yoshida and Inoue, 2004) 

Η ρύθµιση µέσω του παράγοντα E2F φαίνεται ότι αποτελεί κοινό µονοπάτι κατά τη 

µετάβαση από τη φάση ηρεµίας στον κυτταρικό κύκλο, αφού έχει προταθεί ότι και άλλο 

µέλος του προ-αντιγραφικού συµπλόκου, ο παράγοντας Cdc6 υφίσταται παρόµοια ρύθµιση 

(Yan et al,1998,  Ohtani et al, 1998 και  Hateboer et al,1998). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ρύθµιση που εµφανίζει ο παράγοντας Cdt1 κατά τη µετάβαση στη 

φάση ηρεµίας διαφέρει από τη ρύθµιση που έχει αναφερθεί ότι υφίσταται κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου, η οποία ρύθµιση κατά τον κυτταρικό κύκλο πραγµατοποιείται 

κυρίως µετα-µεταφραστικά µέσω πρωτεόλυσης (Nishitani et al, 2004, Sugimoto et al, 2004 

και αυτή η εργασία). Η ρύθµιση σε µεταγραφικό επίπεδο που υφίσταται ο παράγοντας Cdt1 

όταν κύτταρα εισέρχονται στη φάση ηρεµίας ενδέχεται να επιτρέπει αυστηρότερο έλεγχο 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει λανθασµένη πυροδότηση των αφετηριών 

αντιγραφής.  

 

Σε παρόµοια αποτελέσµατα οδηγήθηκαν µελέτες µε άλλα µέλη του προ-αντιγραφικού 

συµπλόκου,  όπως ο παράγοντας Cdc6/18 και οι πρωτεΐνες MCM.  Συγκεκριµένα, τα επίπεδα 

πρωτεΐνης και mRNA του παράγοντα Cdc6, όσο και των πρωτεϊνών Mcm µειώνονται 

αισθητά κατά την είσοδό τους στη φάση ηρεµίας (Madine et al, 2000 και Stoeber et al, 2001) 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει έκτοπη έναρξη της αντιγραφής. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η µείωση των επιπέδων του παράγοντα 

Cdt1 στη φάση ηρεµίας εµφανίζει άµεση εξάρτηση µε τον τρόπο εισόδου των κυττάρων στη 

φάση G0.  Συγκεκριµένα, όταν κύτταρα εισήλθαν στη φάση G0 µετά από αφαίρεση ορού 
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παρατηρήθηκε µεγαλύτερη πτώση των επιπέδων πρωτεΐνης και mRNA συγκρινόµενα µε 

κύτταρα που είχαν εισέλθει στη φάση ηρεµίας µε αναστολή εξ επαφής. Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει ότι η ρύθµιση του παράγοντα Cdt1 πιθανόν να επηρεάζεται από την ύπαρξη 

αυξητικών παραγόντων στο θρεπτικό µέσο. Μάλιστα στον υποκινητή του παράγοντα Cdt1 

υπάρχουν πιθανές θέσεις δέσµευσης για τους µεταγραφικούς παράγοντες myc και TCF-1A, 

των οποίων η ενεργότητα επάγεται από αυξητικούς παράγοντες.  

 

Η συσχέτιση αυτή της µείωσης των επιπέδων πρωτεΐνης και mRNA ανάλογα µε τον τρόπο 

εισόδου των κυττάρων στη φάση ηρεµίας δεν παρατηρήθηκε για τον αναστολέα του Cdt1, 

Geminin, ο οποίος εµφάνισε δραµατική πτώση των επιπέδων του ανεξαρτήτως αν τα κύτταρα 

εισήλθαν στη φάση G0 µετά από αφαίρεση ορού ή µε αναστολή εξ επαφής. Η µείωση 

µάλιστα που εµφάνισαν τα επίπεδα του mRNA του παράγοντα Geminin ήταν µεγαλύτερη και 

χρονικά σαφώς νωρίτερα από την αντίστοιχη πτώση που εµφάνισαν τα επίπεδα του 

παράγοντα Cdt1.  Πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι ο παράγοντας Geminin υπόκεινται 

σε ρύθµιση από τους µεταγραφικούς παράγοντες E2F και Rb (Yoshida and Inoue, 2004 και 

Markey et a,2004).   

 

Το γεγονός ότι ο παράγοντας Geminin αποτελεί στόχο αρνητικής ρύθµισης κατά τη 

µετάβαση από τον κυτταρικό κύκλο στη φάση ηρεµίας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

δεδοµένου ότι αποκλίνει κατά πολύ από τη ρύθµιση που υφίστανται άλλοι αναστολείς του 

κυτταρικού κύκλου, όπως ο παράγοντας p21 που εκφράζεται σε κύτταρα που βρίσκονται σε 

φάση ηρεµίας.  Το αναµενόµενο αποτέλεσµα θα ήταν αύξηση των επιπέδων του παράγοντα 

Geminin στη φάση ηρεµίας γεγονός που θα οδηγούσε σε άµεση παρεµπόδιση της διαδικασίας 

αδειοδότησης της αντιγραφής µέσω πρόσδεσης στον παράγοντα Cdt1 (McGarry et al,1998, 

Wohlschlegel et al,2000 και Tada et al,2001), παρέχοντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο 

ρύθµισης κατά την µετάβαση από τον κυτταρικό κύκλο στη φάση G0. Αντίθετα, όµως, προς 

το αναµενόµενο αποτέλεσµα τα επίπεδα του παράγοντα Geminin µειώνονται αισθητά 

αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο ενός θετικού ρόλου του παράγοντα Geminin στον 

κυτταρικό κύκλο. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες ο παράγοντας Geminin αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα στη κυτταρική διαίρεση και τη διαφοροποίηση µέσω 

αλληλεπίδρασης µε µεταγραφικούς παράγοντες (Del Bene et al, 2004 και Luo et al, 2004).    

  

6.3 Υπερέκφραση σε καρκινικά δείγµατα του παράγοντα Cdt1 και του αρνητικού  

      ρυθµιστή αυτού, Geminin 

 Από τα πειράµατα εισόδου στη φάση ηρεµίας, κατέστη φανερό ότι υπάρχει συσχέτιση της 

έκφρασης του παράγοντα Cdt1 και του αρνητικού ρυθµιστή αυτού, Geminin µε τα 
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διαιρούµενα κύτταρα. Κύτταρα που βρίσκονται στη φάση ηρεµίας δεν εκφράζουν τους 

παράγοντες Cdt1 και Geminin, ενώ η έκφραση των παραγόντων αυτών επάγεται  καθώς τα 

κύτταρα εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο. Εποµένως, φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί 

χαρακτηρίζουν τα διαιρούµενα κύτταρα. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από προηγούµενες 

παρατηρήσεις της οµάδας µας σύµφωνα µε τις οποίες ο παράγοντας Cdt1 υπερεκφράζεται σε 

ταχέως διαιρούµενους ιστούς καθώς και ότι τόσο ο παράγοντας Cdt1, όσο και αρνητικός 

ρυθµιστής αυτού, Geminin εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές του εντερικού επιθηλίου του µυ 

που χαρακτηρίζονται από αυξηµένα ποσοστά διαιρούµενων κυττάρων (Xouri et al, 2004).  

 

Ο συσχετισµός της έκφρασης των παραγόντων Cdt1 και Geminin µε τα διαιρούµενα κύτταρα 

οδήγησε στη µελέτη των παραγόντων αυτών σε καρκινικά κύτταρα. Η έκφραση του 

παράγοντα Cdt1 παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξηµένη σε όλες τις καρκινικές σειρές που 

µελετήθηκαν συγκριτικά µε την έκφραση που παρουσίαζε σε διπλοειδή φυσιολογικά 

κύτταρα. Τα αποτελέσµατα της υπερέκφρασης του Cdt1 σε περιπτώσεις καρκινικών 

δειγµάτων σήµερα υποστηρίζονται και από άλλα δεδοµένα. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι ο 

παράγοντας Cdt1 υπερεκφράζεται σε καρκίνο του παχέος εντέρου (Bravou et al, 2004) και 

έχει προταθεί ότι δείγµατα µη- µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα  που εµφανίζουν 

αυξηµένη έκφραση του παράγοντα Cdt1 καθώς και µεταλλαγές στο γονίδιο p53, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά ανευπλοειδίας και ανάπτυξης όγκων (Karakaidos 

et al, 2004). Από πειράµατα υπερέκφρασης του παράγοντα Cdt1 σε κύτταρα ινοβλαστών 

ποντικού έγινε εµφανές ότι υπερέκφραση του Cdt1 µπορεί να προκαλέσει όγκους (Arentson 

et al, 2002), προσδίνοντας ένα νέο ρόλο στο παράγοντα Cdt1, αυτό του πιθανού 

ογκογονιδίου. Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν περαιτέρω οι µηχανισµοί που οδηγούν 

σε αυξηµένη έκφραση του παράγοντα Cdt1 σε καρκινικά δείγµατα και του ρόλου που αυτή 

µπορεί να έχει στη διαδικασία της καρκινογένεσης.   

 

Εποµένως, ο παράγοντας Cdt1 όχι µόνο χαρακτηρίζει τα διαιρούµενα κύτταρα, αλλά φαίνεται 

να υπερεκφράζεται σε περιπτώσεις απορύθµισης της φυσιολογικής λειτουργίας (καρκινικά 

κύτταρα) που µπορούν να οδηγήσουν σε ογκογένεση. Συνεπώς, ο παράγοντας Cdt1 αποτελεί 

έναν νέο υποψήφιο δείκτη κυτταρικής κακοήθειας. Επιπλέον, επειδή στις µέρες µας ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στην πρόληψη και κατά συνέπεια στην έγκαιρη διάγνωση περιπτώσεων 

πρώιµων µεταπλαστικών κυττάρων, θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω πειράµατα που να 

µελετούν κατά πόσο ο παράγοντας Cdt1 αποτελεί έναν ευαίσθητο δείκτη των κυττάρων 

εκείνων που µελλοντικά θα εξελιχθούν σε καρκινικά κύτταρα,. Ενδιαφέρον επιπλέον 

παρουσιάζει και η συσχέτιση της υπερέκφρασης του παράγοντα Cdt1 µε την εξέλιξη της 

νόσου.  
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Ιδιαίτερα αυξηµένη έκφραση εµφάνισε και η Geminin σε καρκινικές σειρές και σε 

καρκινικούς ιστούς, υποδηλώνοντας ότι αντί να δρα ως τυπικός καταστολέας του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, η έκφρασή της παρουσιάζει άµεση συσχέτιση µε τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό. Ο βαθµός υπερέκφρασης της Geminin εµφανίζεται διαφορετικός, ανάµεσα 

σε κυτταρικές σειρές διαφορετικής προέλευσης µε αποτέλεσµα ο λόγος των επιπέδων 

έκφρασης του παράγοντα Cdt1 προς τον αναστολέα του, Geminin στις διάφορες καρκινικές 

κυτταρικές σειρές να ποικίλλει (από 1:1 σε φυσιολογικά κύτταρα σε 10:1 σε ορισµένες 

καρκινικές κυτταρικές σειρές, όπως την προερχόµενη από κύτταρα καρκίνου του µαστού 

σειρά MCF7). Ενδιαφέρουσα είναι η περαιτέρω µελέτη των παραγόντων Cdt1 και Geminin 

και η συσχέτιση του λόγου έκφρασής τους µε το είδος, την επιθετικότητα και την µοριακή 

παθολογία του καρκίνου.   

 

Από τα πειράµατα της παρούσας εργασίας γίνεται εµφανής η αύξηση των πρωτεϊνικών 

επιπέδων των παραγόντων Cdt1 και Geminin σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. 

Προηγούµενες µελέτες της οµάδας µας  έχουν δείξει ότι οι ίδιες καρκινικές κυτταρικές σειρές 

εµφανίζουν και αύξηση των επιπέδων mRNA των Cdt1 και Geminin (διπλωµατική εργασία 

Γ. Ξουρή και Xouri et al, 2004). Εποµένως, φαίνεται ότι η υπερέκφραση των παραγόντων 

Cdt1 και Geminin σε καρκινικά κύτταρα πιθανών να προκαλείται από αυξηµένη µεταγραφή 

του mRNA τους, ή αυξηµένο αριθµό αντιγράφων των γονιδίων αυτών στα καρκινικά 

κύτταρα. Σε συµφωνία µε το συµπέρασµα αυτό, ανάλυση δειγµάτων µη- µικροκυτταρικού 

καρκίνου του πνεύµονα έδειξε ότι η υπερέκφραση του παράγοντα Cdt1 σε επίπεδο πρωτεΐνης 

συνοδεύεται από υπερέκφραση σε επίπεδο mRNA και ότι συσχετίζεται µε υπερέκφραση του 

µεταγραφικού παράγοντα E2F (Karakaidos et al, 2004).  

 

Περαιτέρω πειράµατα σε διαφορετικά καρκινικά δείγµατα, συσχέτιση του βαθµού έκφρασης 

των παραγόντων Cdt1 και Geminin µε το είδος του καρκίνου καθώς και  διερεύνηση του 

µηχανισµού δράσης τους θα οδηγήσει σε κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει ο 

παράγοντας Cdt1 και ο αναστολέας αυτού, Geminin, σε περιπτώσεις γενετικής αστάθειας.  

 

6.4 Χρήση σύγχρονων τεχνικών µικροσκοπίας για µελέτη του παράγοντα Cdt1 σε 

ζωντανά κύτταρα 

Τα πρώτα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην εργασία αυτή αφορούσαν τη µελέτη της 

ρύθµισης που υφίστανται οι ενδογενείς παράγοντες Cdt1 και Geminin καθώς και τα επίπεδα 

έκφρασης τους σε καρκινικές κυτταρικές σειρές κάνοντας χρήση κλασσικών τεχνικών 

µοριακής βιολογίας. Εν συνεχεία η µελέτη προσανατολίστηκε στη διερεύνηση του τρόπου 

δράσης του  παράγοντα Cdt1 στη διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής µε χρήση 
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σύγχρονων τεχνικών µικροσκοπίας, που επιτρέπουν παρατήρηση διεργασιών σε ζωντανά 

κύτταρα.  

 

Η διαδικασία της αδειοδότησης της αντιγραφής είναι µια δυναµική διαδικασία και αφορά το 

σχηµατισµό ενός πολύ-πρωτεϊνικού συµπλόκου, του προ-αντιγραφικού συµπλόκου, στη 

χρωµατίνη κατά το τέλος της µίτωσης,  το οποίο ενεργοποιείται κατά τη µετάβαση από τη 

φάση G1 στη φάση S µε την προσθήκη νέων παραγόντων, την αποδέσµευση από την 

χρωµατίνη ήδη υπαρχόντων και την ενεργοποίηση άλλων µε αποτέλεσµα την προσέλκυση 

της αντιγραφικής µηχανής. Τα πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα για την 

κατανόηση της δηµιουργίας και ενεργοποίησης του προ-αντιγραφικού συµπλόκου έχουν 

πραγµατοποιηθεί κυρίως in vitro µε χρήση εκχυλισµάτων ή ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες ή µε 

παρατήρηση µονιµοποιηµένων κυττάρων Αν και οι πληροφορίες που µας παρέχουν είναι 

αναµφισβήτητα πολύτιµες, είναι πιθανόν να χάνεται µέρος της πληροφορίας αφού µε τις 

προσεγγίσεις αυτές χάνεται η έννοια της δυναµικότητας τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.   

 

Προκειµένου να διασαφηνιστεί ο ρόλος του παράγοντα Cdt1 στη διαδικασία αδειοδότησης 

της αντιγραφής, σκόπιµο είναι τα πειράµατα να πραγµατοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαµβάνεται υπ’ όψιν η δυναµικότητα της διαδικασίας και να δίνεται έµφαση στην έννοια του 

χρόνου. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε απαραίτητη η µελέτη του ανθρώπινου 

παράγοντα Cdt1 µε χρήση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης, που επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση πειραµάτων σε ζωντανά κύτταρα.  

 

Η δηµιουργία της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP επέτρεψε τη χρήση προηγµένων τεχνικών 

µικροσκοπίας, όπως τεχνικές Επαναφοράς Φθορισµού Μετά από Φωτoλεύκανση (FRAP) και 

Μικροσκόπια Απεικόνισης Χρόνου Ζωής του Φθορισµού (FLIM). Οι τεχνικές αυτές 

συνέβαλαν στη µελέτη των αλληλεπιδράσεων του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη καθώς 

και µε τον αναστολέα αυτού, Geminin και παρείχαν πληροφορίες για τον τόπο και το χρόνο 

που λαµβάνουν χώρα αυτές. Επιπλέον, µε την τεχνική FRAP έγινε εφικτή η χαρτογράφηση 

των απαραίτητων περιοχών πρόσδεσης του Cdt1 στη χρωµατίνη in vivo, ενώ διερευνήθηκε ο 

µηχανισµός µε τον οποίο  η Geminin ασκεί την ανασταλτική δράση της στο σχηµατισµό του 

προ-αντιγραφικού συµπλόκου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι πρώτη φορά που 

πραγµατοποιείται µελέτη µέλους του προ-αντιγραφικού συµπλόκου σε ζωντανά κύτταρα και 

εποµένως οι πληροφορίες που εξήχθησαν δηµιουργούν µια νέα εικόνα για το πώς 

πραγµατοποιείται η αδειοδότηση της αντιγραφής in vivo. 

Η µελέτη του παράγοντα Cdt1GFP σε ζωντανά κύτταρα πέρα από τα νέα δεδοµένα που 

ανέδειξε σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής, αποτέλεσε και το έναυσµα 
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για διερεύνηση νέων τρόπων µελέτης αλληλεπιδράσεων παραγόντων µε τη χρωµατίνη 

(σήµανση της χρωµατίνης  µε dUTP-Cy3 και µε την ιστόνη Η2Β) µε χρήση µικροσκοπίας 

FLIM. Οι τρόποι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για ανίχνευση πρόσδεσης 

στη χρωµατίνη οποιουδήποτε παράγοντα. Συγκεκριµένα, η ιστόνη H2B µπορεί να 

χρησιµεύσει ως γενικότερος τρόπος σήµανσης της χρωµατίνης και εποµένως µπορεί να 

µελετηθεί η αλληλεπίδραση µε οποιαδήποτε πρωτεΐνη, όπως µεταγραφικοί παράγοντες ή 

παράγοντες που εµπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA. Ο τρόπος σήµανσης της 

χρωµατίνης µε το µόριο dUTP-Cy3 περιορίζεται κυρίως σε πρωτεΐνες που προσδένονται σε 

αφετηρίες έναρξης της αντιγραφής ή πλησίον αυτών, έχοντας όµως το πλεονέκτηµα ότι από 

το πρότυπο ενσωµάτωσης που εµφανίζει το κύτταρο µπορούµε να εξάγουµε επιπρόσθετες 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το στάδιο της φάσης S κατά το οποίο αντιγράφονται οι 

περιοχές αυτές. 

 

6.5 Η µετα-µεταγραφική ρύθµιση είναι η κύρια ρύθµιση που υφίσταται ο παράγοντας 

Cdt1 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρωτεΐνη Cdt1 απoτελεί βασικό ρυθµιστή της διαδικασίας της 

αδειοδότησης της αντιγραφής στους ανώτερους οργανισµούς µε αποτέλεσµα να ρυθµίζεται 

αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής θα λάβει 

χώρα µόνο στη φάση G1. Έχει προταθεί ότι υπερέκφραση του παράγοντα Cdt1 οδηγεί τα 

κύτταρα σε συνεχείς διπλασιασµούς του γενετικού τους υλικού (Zhong et al, 2003,Vaziri et 

al, 2003), ενώ η έκτοπη παρουσία του σε άλλες φάσεις του κυτταρικού κύκλου µπορεί να 

οδηγήσει σε έκτοπη έναρξη της αντιγραφής (Maiorano et al, 2005). Εποµένως, για να 

χρησιµοποιηθεί η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP έπρεπε να διασφαλιστεί  ότι το µόριο αυτό 

εκφράζεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα στα κύτταρα καθώς και ότι υφίσταται ρύθµιση παρόµοια 

µε της ενδογενούς πρωτεΐνης, προκειµένου να µην διαταραχθεί η ισορροπία του κυτταρικού 

κύκλου. 

Η έκφραση της υβριδικής πρωτεΐνης Cdt1GFP σε χαµηλά επίπεδα µπορεί εύκολα να 

διευθετηθεί µε επιλογή των κατάλληλων κλώνων που εκφράζουν την υβριδική πρωτεΐνη σε 

παρόµοια επίπεδα µε την ενδογενή πρωτεΐνη, το να αποτελέσει το υβριδικό µόριο στόχο 

ρύθµισης παρόµοιας µε το ενδογενές µόριο όµως εµφάνιζε µεγαλύτερη δυσκολία. 

Χαρτογράφηση περιοχών του γονιδιώµατος που είναι απαραίτητες για την ορθή µεταγραφή 

του γονιδίου δεν είχε πραγµατοποιηθεί και άρα δεν ήταν εφικτό να χρησιµοποιηθεί ως 

υποκινητής του υβριδικού µορίου ο ενδογενής υποκινητής έτσι ώστε η µεταγραφική µηχανή 

να αναγνώριζε µε τον ίδιο τρόπο τόσο το ενδογενές, όσο και το υβριδικό µόριο. Παρόλα αυτά 

προηγούµενες µελέτες είχαν δείξει ότι η ρύθµιση του Cdt1 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 
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κύκλου επιτυγχάνεται κυρίως µέσω πρωτεόλυσης (Nishitani et al , 2004 και Sugimoto et al, 

2004). 

Εποµένως, ως υποκινητής του υβριδικού µορίου χρησιµοποιήθηκε ο ισχυρός υποκινητής 

CMV και ακολούθησε σειρά πειραµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το υβριδικό  

µόριο Cdt1GFP αποτελεί στόχο ορθής ρύθµισης. Πειράµατα διπλού ανοσοφθορισµού µε 

µάρτυρα την κυκλίνη Α, καθώς και ανάλυση FACS έδειξαν ότι πράγµατι το µόριο Cdt1GFP 

ρυθµίζεται ορθά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και κατ’ επέκταση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για µελέτη του παράγοντα Cdt1 σε ζωντανά κύτταρα.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρότι το υβριδικό µόριο βρίσκεται υπό τη ρύθµιση 

ενός ισχυρού υποκινητή που επιτρέπει την συνεχή έκφραση της πρωτεΐνης, τελικά 

εκφράζεται ειδικά και µόνο στη φάση G1. Συµπεραίνουµε ότι η υβριδική πρωτεΐνη 

αναγνωρίζεται από το σύστηµα πρωτεόλυσης και πρωτεολύεται επιτυχώς  κατά τη µετάβαση 

από τη φάση G1 στη φάση S. Η παραπάνω παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η µετα-

µεταγραφική ρύθµιση είναι ικανή να διασφαλίσει τη σωστή χρονικά έκφραση του παράγοντα 

Cdt1 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.   

 

Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγηθήκαµε και από µελέτη του παράγοντα Cdt1GFP µε χρήση 

µικροσκοπίας φθορισµού σε ζωντανά κύτταρα (πειράµατα time-lapse). Τα in vivo πειράµατα 

αυτά επιβεβαίωσαν ότι το υβριδικό µόριο Cdt1GFP ρυθµίζεται σωστά αφού µε την είσοδο 

του κυττάρου στη φάση S παρατηρήθηκε πτώση των πρωτεϊνικών του επιπέδων και 

επιπρόσθετα παρείχαν πληροφορίες για την κινητική της πρωτεόλυσης. Έγινε φανερό ότι η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP πρωτεολύεται ταχύτατα διασφαλίζοντας ότι κύτταρα που έχουν µεταβεί 

στη φάση S, δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη Cdt1. Ο τρόπος αυτός ρύθµισης του παράγοντα 

Cdt1 µέσω πρωτεόλυσης αποτελεί τρόπο άµεσης και έγκαιρης ρύθµισης που διασφαλίζει την 

ορθή χρονικά έκφραση του παράγοντα.  

 

6.6 Ο ενδοκυτταρικός εντοπισµός της πρωτεΐνης Cdt1 κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου   

 

Ο ενδοκυτταρικός εντοπισµός της ανθρώπινης πρωτεΐνης Cdt1 κατά τη διάρκεια της φάσης 

G1 έχει µελετηθεί από την οµάδα µας µε πειράµατα ανοσοφθορισµού µε αντίσωµα έναντι της 

ενδογενούς πρωτεΐνης και έχει δειχθεί ότι εντοπίζεται στον πυρήνα µε έντονη συσσώρευση 

στους πυρηνίσκους (Nishitani et al, 2001). Περαιτέρω πειράµατα έδειξαν ότι ο 

ενδοκυτταρικός εντοπισµός αυτός δεν αφορούσε όλο τον υποπληθυσµό των θετικών για την 

πρωτεΐνη Cdt1 κυττάρων, δεδοµένου ότι υπήρχαν κύτταρα που εξέφραζαν την πρωτεΐνη Cdt1 
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στον πυρήνα, αλλά δεν εµφάνιζαν συσσώρευση στους πυρηνίσκους. Με τη βοήθεια των 

πειραµάτων time-lapse έγινε φανερό ότι η πρωτεΐνη Cdt1 εντοπίζεται στον πυρήνα, ενώ η 

συσσώρευση στους πυρηνίσκους εµφανίζεται 3 µε 4 ώρες, µετά την έξοδο του κυττάρου από 

τη φάση της µίτωσης. Εποµένως, η ύπαρξη κυττάρων µε ή χωρίς χρώση για  την πρωτεΐνη 

Cdt1 στους πυρηνίσκους εξαρτάται από το στάδιο της φάσης G1 όπου βρίσκεται το κύτταρο.  

 

Το γεγονός αυτό προκαλεί ενδιαφέρον και αξίζει να µελετηθεί περαιτέρω ο λόγος της 

πυρηνισκικής εντόπισης του παράγοντα Cdt1. Έχει αναφερθεί ότι ο πυρηνίσκος συχνά 

αποτελεί χώρο όπου στρατολογούνται πρωτεΐνες µέχρι τη χρονική στιγµή που απαιτείται να 

δράσουν, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε τις πρωτεΐνες ARF και Cdc14. Μια πιθανή 

εξήγηση θα ήταν ότι η πρωτεΐνη Cdt1 εισέρχεται στον πυρηνίσκο προκειµένου να µην 

ανασταλεί η δράση της από τη Geminin, η οποία εµφανίζεται αποκλεισµένη από τον 

πυρηνίσκο. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι ο παράγοντας Cdt1 συσσωρεύεται στον 

πυρηνίσκο προκειµένου να συµβάλλει στην αδειοδότηση για αντιγραφή των ριβοσωµικών 

γονιδίων που απαντώνται εκεί.   

Επιπλέον, µε τα πειράµατα time-lapse κατέστη φανερό ότι τα επίπεδα της πρωτεΐνης 

Cdt1GFP δεν παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της φάσης G1. Συγκεκριµένα, η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP εκφράζεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της µίτωσης, 

ενώ καθώς τα κύτταρα εισέρχονται στη φάση G1, τα επίπεδά της αυξάνονται σταδιακά  και 

στο τέλος της φάσης G1 είναι διπλάσια των επιπέδων στην αρχή της G1. Η αύξηση αυτή έχει 

επιβεβαιωθεί και µε πειράµατα ανοσοφθορισµού σε ασύγχρονο πληθυσµό κυττάρων µε 

αντίσωµα έναντι της ενδογενούς πρωτεΐνης. Ποσοτικοποίηση αυτών των πειραµάτων έδειξε 

ότι η ένταση του φθορισµού ποικίλει 2 φορές ανάµεσα σε G1 κύτταρα ενός ασύγχρονου 

πληθυσµού, γεγονός που σηµαίνει ότι και τα επίπεδα της ενδογενούς πρωτεΐνης 

παρουσιάζουν διακύµανση της τάξης των 2 φορών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξετάσουµε 

αν η αύξηση αυτή των επιπέδων της πρωτεΐνης έχει λειτουργική σηµασία και συγκεκριµένα 

αν αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότερες αφετηρίες αντιγραφής αδειοδοτούνται καθώς τα 

κύτταρα εισέρχονται στη φάση G1.  

 

Εκτός από τον ενδοκυτταρικό εντοπισµό κατά τη διάρκεια της φάσης G1 που µελετήθηκε µε 

χρήση πειραµάτων time-lapse, µελετήθηκε και ο ενδοκυτταρικός εντοπισµός της πρωτεΐνης 

Cdt1 κατά τη διάρκεια της µίτωσης µε πειράµατα ανοσοφθορισµού. Με τα µέχρι τώρα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα, ήταν γνωστό ότι η πρωτεΐνη Cdt1 αρχίζει να εκφράζεται κατά τη 

διάρκεια της µίτωσης αλλά δεν είχε µελετηθεί εις βάθος σε ποιά φάση της µίτωσης αρχίζει η 

έκφρασής της καθώς και πού εντοπίζεται.  Για την αναγνώριση των φάσεων της µίτωσης, ως 

κριτήρια χρησιµοποιήθηκε η µορφολογία των χρωµοσωµάτων (χρωστική Hoechst), η 
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δηµιουργία πυρηνικού φακέλου που πραγµατοποιείται στη φάση της τελόφασης (αντίσωµα 

έναντι των νουκλεοπορινών) και η µορφολογία της µιτωτικής ατράκτου (αντίσωµα έναντι της 

τουµπουλίνης).  

Τα πειράµατα ανοσοφθορισµού που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν ότι η πρωτεΐνη Cdt1 καθώς 

και η υβριδική πρωτεΐνη Cdt1GFP αρχίζει να συσσωρεύεται στον πυρήνα στη φάση της 

µετάφασης, χωρίς όµως να εντοπίζεται στην περιοχή των χρωµοσωµάτων. Καθώς τα κύτταρα 

εισέρχονται στη φάση της τελόφασης, τότε εµφανίστηκε συνεντοπισµός της πρωτεΐνης Cdt1 

µε τα χρωµοσώµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν τα αποτελέσµατα από τα FRAP 

πειράµατα, όπου κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους της µίτωσης παρατηρήθηκε 

ελεύθερη διάχυση του παράγοντα Cdt1 και µόνο στη φάση της τελόφασης παρατηρήθηκε 

δέσµευση του παράγοντα στη χρωµατίνη. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα τελοφασικά κύτταρα που έδειχναν συσσώρευση του 

παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη είχαν ήδη σχηµατίσει την πυρηνική µεµβράνη, περαιτέρω 

όµως πειράµατα απαιτούνται για να προσδιοριστεί η ακριβής χρονική στιγµή της 

συσσώρευσης της πρωτεΐνης στην περιοχή των χρωµοσωµάτων. Πειράµατα ανοσοφθορισµού 

για µελέτη του ενδοκυτταρικού εντοπισµού του παράγοντα Cdt1 κατά τη διάρκεια της 

µίτωσης έχει ενδιαφέρον να πραγµατοποιηθούν εκ νέου µε ταυτόχρονη χρήση αντισώµατος 

έναντι της Geminin, ώστε να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η φάση της µίτωσης στην οποία 

συνυπάρχουν οι δύο παράγοντες.  

 

6.7Ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε τον αναστολέα του Geminin στον πυρήνα των 

ζωντανών κυττάρων 

  

Ο παράγοντας Geminin, αν και αναστολέας της πρωτεΐνης Cdt1, εκφράζεται κυρίως σε 

διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου (φάση S, G2 και Μ) από ότι ο παράγοντας Cdt1 

(φάση G1). Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε εκτοπική έκφραση της Geminin σε 

κύτταρα της φάση G1 έδειξαν ότι η υπερέκφραση του παράγοντα Geminin µπορεί επιλεκτικά 

να οδηγήσει µόνο τα καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση, κάνοντας το µόριο αυτό ιδιαίτερα 

ελκυστικό ως πιθανή αντι-καρκινική θεραπεία. Εποµένως,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η µελέτη της αλληλεπίδρασης των παραγόντων Cdt1 και Geminin καθώς και ο τρόπος 

δράσης της Geminin σε κύτταρα της φάσης G1.  

 

Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα αν οι  παράγοντες Cdt1 και Geminin αλληλεπιδρούν 

in vivo καθώς και που λαµβάνει χώρα αυτή η αλληλεπίδραση πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

FLIM σε κύτταρα MCF7 που είχαν παροδικά διαµολυνθεί µε τους δύο παράγοντες (Cdt1GFP 
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και GeminindhcRed). Επειδή η υβριδική µορφή της Geminin συντηγµένη µε φθορίζουσα 

πρωτεΐνη (είτε GFP, είτε dhcRed) ανιχνεύεται σε κύτταρα που βρίσκονται σε όλες τις φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου (διδακτορική διατριβή Μ. ∆ηµάκη), το ποσοστό των κυττάρων που 

συνεκφράζουν τις δύο πρωτεΐνες είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. ∆εδοµένου ότι ο παράγοντας 

Cdt1GFP ρυθµίζεται σωστά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, το µεγαλύτερο 

ποσοστό των κυττάρων που συνέκφραζαν και τους δύο παράγοντες ήταν στη φάση G1. 

 

Τα πειράµατα FLIM έδειξαν ότι πράγµατι ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε τον αναστολέα 

του, Geminin και η αλληλεπίδραση αυτή λαµβάνει χώρα σε όλη την περιοχή του πυρήνα.  Η 

αλληλεπίδραση αυτή είναι ειδική γιατί όταν χρησιµοποιήθηκε µεταλλαγµένη µορφή της 

Geminin στην περιοχή δέσµευση που έχει δειχθεί in vitro ότι απαιτείται για δέσµευση στο 

Cdt1 δεν ανιχνεύθηκε αλληλεπίδραση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που 

αναφέρεται ανίχνευση αλληλεπίδρασης των παραγόντων Cdt1 και Geminin σε ζωντανά 

κύτταρα.   

 

Ποσοτικοποίηση των πειραµάτων αυτών επιβεβαίωσε ότι ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε 

τη Geminin και όχι µε την µεταλλαγµένη µορφή Geminindel90-120. Η ποσοτικοποίηση που 

πραγµατοποιήθηκε επιτρέπει την άµεση σύγκριση των αλληλεπιδράσεων του παράγοντα µε 

διαφορετικές πρωτεΐνες και παρέχει ένα µέτρο της σχετικής σταθεράς συγγένειας. Εποµένως, 

οι ποσοτικοποιήσεις σε πειράµατα FLIM προσφέρουν την επιπρόσθετη πληροφορία του πόσο 

ισχυρά προσδένονται δύο παράγοντες υπό συγκεκριµένες συνθήκες in vivo. Η εφαρµογή µιας 

τέτοιας ποσοτικοποίησης µπορεί να αφορά την in vivo χαρτογράφηση των αναγκαίων 

περιοχών πρόσδεσης µιας πρωτεΐνης σε µια άλλη, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

µέτρο για σύγκριση αλληλεπιδράσεων υπό την επίδραση συγκεκριµένων συνθηκών, όπως για 

παράδειγµα µετά από επώαση των κυττάρων µε πιθανολογούµενους φαρµακολογικούς 

αναστολείς.  

 

6.8 Ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε δυναµικό τρόπο µε τη χρωµατίνη 

 

Από βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι γνωστό ότι η διαδικασία της αδειοδότησης της 

αντιγραφής λαµβάνει χώρα από την τελόφαση και η χρωµατίνη παραµένει σε κατάσταση 

αδειοδότησης (Licensed state) κατά τη φάση G1 (Okuno et al, 2001, Dimitrova et al, 2002 και 

Nishitani et al, 2004). Πειράµατα σε κύτταρα ζυµοµύκητα ή µε εκχυλίσµατα ωοκυττάρων 

βατράχου υποδεικνύουν ότι ο παράγοντας Cdt1 δεσµεύεται στη χρωµατίνη προκειµένου να 

προσελκύσει τις πρωτεΐνες MCM και να δηµιουργηθεί το προ-αντιγραφικό σύµπλοκο 

(Maiorano et al, 2000, Nishitani et al, 2001, Whittaker et al, 2000, Tada et al, 2001), ενώ από 
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πειράµατα in vitro έχει προταθεί ότι ο παράγοντας αυτός εµφανίζει µη ειδική δέσµευση µε 

οποιοδήποτε κοµµάτι DNA, ανεξαρτήτως αλληλουχίας ή προέλευσης (Yanagi et al, 2002). 

  

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, επιβεβαιώθηκε η αλληλεπίδραση του Cdt1 µε τη χρωµατίνη 

τόσο µε πειράµατα FLIM, όπου ανιχνεύθηκε άµεση αλληλεπίδραση του παράγοντα µε την 

ιστόνη H2B, όσο και µε πειράµατα FRAP, όπου µελετήθηκε η κινητική που εµφάνιζε η 

αγρίου τύπου πρωτεΐνη συγκρινόµενη µε την κινητική που εµφάνιζε η µεταλλαγµένη, στην 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA, µορφή του Cdt1, Cdt1del1-140.    

 

Πειράµατα FRAP που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης G1 έδειξαν ότι ο 

παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά συνεχώς µε τη χρωµατίνη µε ιδιαίτερα αυξηµένη κινητική 

(t1/2=1.04±0.29 sec). Προκειµένου να διαπιστωθεί η σηµασία αυτής της κινητικής, τα 

δεδοµένα αυτά αναλύθηκαν περαιτέρω µε χρήση προγράµµατος προσοµοίωσης in silico µε 

τη βοήθεια του ∆ρ. Α. Houtsmuller (Πανεπιστήµιο Erasmus, Rotterdam).  Από την ανάλυση 

αυτή εξήχθησαν σηµαντικές παράµετροι, που έχουν βιολογική σηµασία και που επιτρέπουν 

την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη. 

Συγκεκριµένα προσδιορίστηκε : 

 

- ο συντελεστής διάχυσης (diffusion coefficient σε µm2/sec –D): αποτελεί µέτρο της 

διάχυσης της πρωτεΐνης.  

- το % σταθερά προσδεµένο κλάσµα (immobile fraction): προσδιορίζει το ποσοστό 

της πρωτεΐνης που προσδένεται σταθερά.  

- διάρκεια ακινητοποίησης της πρωτεΐνης (immobile duration-sec):  υπολογίζει το 

χρονικό διάστηµα που παραµένει προσδεµένη η πρωτεΐνη 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1:  

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1:  Αποτελέσµατα από προσοµοίωση in silico της κινητικής που εµφανίζει η 

πρωτεΐνη Cdt1GFP στη φάση G1. D: συντελεστής διάχυσης, F: % σταθερά προσδεµένο 

κλάσµα και Τ: διάρκεια ακινητοποίησης της πρωτεΐνης 

 

Από τον πίνακα 4.1, γίνεται κατανοητό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης G1 η κινητική 

της πρωτεΐνης Cdt1GFP παραµένει αµετάβλητη και συγκεκριµένα κάθε χρονική στιγµή 

D(µm2/sec) F(%) T(sec) 

Ασύγχρ.Cdt1GFP 1.81±0.25 16.00±5.00 57.14±36.78 

Φάση G1 (2-12hr) 1.55±0.37 14.00±5.00 62.55±46.07 
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περίπου το 15% των µορίων Cdt1 προσδένεται στη χρωµατίνη και ακινητοποιείται για 

περίπου 1min. Η κινητική αυτή είναι ιδιαίτερα γρήγορη αν συγκριθεί µε την κινητική που 

εµφανίζει η ιστόνη H2B, η οποία δηµιουργεί ένα ιδιαίτερα σταθερό σύµπλοκο µε τη 

χρωµατίνη, αλλά και µε την κινητική που εµφανίζουν πρωτεΐνες που συµµετέχουν στην 

επιδιόρθωση βλαβών του DNA, όπως η πρωτεΐνη XPA (Rademakers et al, 2003) και ο 

παράγοντας ERCC1/XPF (Houtsmuller et al, 1999) και οι οποίες προσδένονται στη 

χρωµατίνη για περίπου 5 min. 

 

Η κινητική της πρωτεΐνης Cdt1GFP είναι παρόµοια µε την κινητική που έχει  αναφερθεί για 

διάφορους µεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο υποδοχέας των ανδρογόνων (Farla et al, 2004) 

και ο υποδοχέας των γλυκορτικοειδών (McNally et al, 2000), όπου έχει προταθεί ότι η 

αλληλεπίδραση τους µε τη χρωµατίνη έχει ιδιαίτερα παροδικό χαρακτήρα (ακινητοποίηση για 

1min).  

 

Εποµένως, γίνεται σαφές ότι η πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη δεν οδηγεί σε 

δηµιουργία ενός σταθερού συµπλόκου, το οποίο παραµένει αµετάβλητο σε όλη τη διάρκεια 

της φάσης G1. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε τη χρωµατίνη µε 

ιδιαίτερα δυναµικό τρόπο, υποδηλώνοντας ότι η δηµιουργία του προ-αντιγραφικού 

συµπλόκου δεν είναι στατική, αλλά επαναπροσδιορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης 

G1. Το δυναµικό αυτό µοντέλο της αδειοδότησης της αντιγραφής, όπως παρουσιάζεται µέσα 

από τα παραπάνω αποτελέσµατα, παρέχει την ευχέρεια στο κύτταρο να µπορεί άµεσα να 

αποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντος. Η ύπαρξη ενός δυναµικού συµπλόκου επιτρέπει 

την άµεση απόκριση του συστήµατος σε περίπτωση που δεν πρέπει να δοθεί άδεια για 

αντιγραφή, όπως σε περίπτωση που το γενετικό υλικό υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της 

φάσης G1. Πράγµατι έχει αναφερθεί ότι σε περίπτωση βλάβης του γενετικού υλικού, ο 

παράγοντας Cdt1 πρωτεολύεται ταχύτατα υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός νέου µηχανισµού 

ελέγχου κατά τη διάρκεια της φάσης G1 που αποτρέπει τη διαδικασία αδειοδότησης της 

αντιγραφής  (Higa et al, 2003, Hu et al, 2004, Kondo et al, 2004 και διδακτορική διατριβή Β, 

Ρούκος).   

 

6.9 Η πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη απαιτεί τη συµβολή δύο περιοχών 
      

Εκτός από την µελέτη της κινητικής του παράγοντα Cdt1GFP κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου, η τεχνική FRAP επέτρεψε και την in vivo χαρτογράφηση των περιοχών 

που χρειάζονται για τη δέσµευση του παράγοντα στη χρωµατίνη.  Η µελέτη αυτή κρίθηκε 

αναγκαία για δύο λόγους: 
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Α)  παρότι έχει πραγµατοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό η χαρτογράφηση των περιοχών που 

συµβάλλουν στη δέσµευση µε τη Geminin (Yanagi et al, 2002, Lee et al, 2004, Ballabeni et 

al, 2004, Saxena et al, 2004 και Ferenbach et al, 2005), δεν υπάρχουν αρκετά πειραµατικά 

δεδοµένα αναφορικά µε τις απαραίτητες περιοχές του παράγοντα Cdt1 για δέσµευση στη 

χρωµατίνη.  

 

Β) από in vitro πειράµατα πιστεύεται ότι το τµήµα του Cdt1 που συµβάλλει στη πρόσδεση 

στο DNA, συµβάλλει και στην αλληλεπίδραση του µορίου µε τη Geminin.  Έχει προταθεί 

µάλιστα ότι ο µηχανισµός µε τον οποίο η Geminin αναστέλλει τη διαδικασία αδειοδότησης 

της αντιγραφής οφείλεται σε παρεµπόδιση του Cdt1 να προσδεθεί στη χρωµατίνη λόγω 

αλληλοεπικάλυψης της ίδιας περιοχής.  Εποµένως, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να µελετηθεί αν 

τα τµήµατα που συµβάλλουν στην πρόσδεση του Cdt1 µε τη χρωµατίνη, συµβάλλουν και 

στην αλληλεπίδραση αυτού µε τον αναστολέα Geminin, µε απώτερο σκοπό την κατανόηση 

του µηχανισµού δράσης της  Geminin in vivo.  

 

Τα πειράµατα FRAP έδειξαν ότι δύο περιοχές του παράγοντα Cdt1 είναι οι απαραίτητες για 

την πρόσδεση στη χρωµατίνη. Η πρώτη περιοχή (αµινοξέα 1-140) εντοπίζεται στο 

αµινοτελικό άκρο και η δεύτερη περιοχή (αµινοξέα 298-352) εντοπίζεται στο µεσαίο τµήµα  

του παράγοντα Cdt1 και συγκεκριµένα στην περιοχή που αντιστοιχεί στη θηλιά 2, σύµφωνα 

µε την τριτοταγή δοµή του µορίου που έχει προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά (Lee et al, 

2004). Το αµινοτελικό κοµµάτι έχει προταθεί από πειράµατα in vitro ότι πιθανόν συµβάλει 

στην αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τη χρωµατίνη (Yanagi et al, 2002), ενώ είναι η 

πρώτη φορά που προτείνεται το τµήµα που αντιστοιχεί στη θηλιά 2 ως απαραίτητο για την 

πρόσδεση του παράγοντα στο DNA.  Η θηλιά 2 αποτελεί το πλέον συντηρηµένο εξελικτικά 

τµήµα του παράγοντα Cdt1, γεγονός που ενδεχοµένως αντανακλά το πόσο σηµαντικό είναι το 

κοµµάτι αυτό για τη λειτουργία του παράγοντα.  Οι περιοχές αυτές (αµινοτελικό κοµµάτι και 

η θηλιά 2) έχουν προταθεί ότι πιθανώς να συµβάλλουν ασθενώς σε δευτερογενείς 

αλληλεπιδράσεις µε τον αναστολέα Geminin.  

 

Αντίθετα, απαλειφή του µεσαίου τµήµατος του παράγοντα Cdt1 (αµινοξέα 150-190) καθώς 

και µεταλλαγή στην αλληλουχία που συµβάλλει στη ρύθµισή του από την κυκλίνη Α κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, δεν επηρεάζουν την πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη 

χρωµατίνη. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι  περιοχές απαραίτητες για αλληλεπίδραση µε τη 

Geminin (αµινοξέα 150-190) (Ballabeni et al, 2004) όταν απαλείφθηκαν δεν επηρέασαν την 

πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη. Τα δεδοµένα αυτά παρείχαν τις πρώτες 

ενδείξεις ότι ο τρόπος δράσης της Geminin in vivo ενδεχοµένως να διαφέρει από αυτόν που 
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έχει προταθεί από in vitro πειράµατα, σύµφωνα µε τον οποίο η Geminin προσδένεται στη ίδια 

περιοχή που συµβάλλει και στη δέσµευση του Cdt1 στη χρωµατίνη.  

 

6.10 Η αναστολή του παράγοντα Cdt1 µέσω της Geminin λαµβάνει χώρα στη χρωµατίνη  

 

Προκειµένου να διερευνηθεί εις βάθος ο µηχανισµός δράσης της Geminin στη διαδικασία 

αδειοδότησης της αντιγραφής, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα FRAP όπου µελετήθηκε η 

κινητική του παράγοντα Cdt1 παρουσία και απουσία της Geminin. Τα πειράµατα αυτά 

έδειξαν ότι η κινητική του παράγοντα Cdt1 δεν επηρεάζεται από την παρουσία της Geminin 

και κατ’ επέκταση ο παράγοντας Cdt1 εξακολουθεί να προσδένεται στη χρωµατίνη. Το 

αποτέλεσµα αυτό ήταν µη αναµενόµενο µε βάση τις µέχρι τώρα γνώσεις από πειράµατα in 

vitro, σύµφωνα µε τα οποία η Geminin παρεµποδίζει την πρόσδεση του παράγοντα στη 

χρωµατίνη. Παρόλα αυτά συµφωνεί µε τα πειράµατα FRAP που πραγµατοποιήθηκαν σε 

µεταλλαγµένες µορφές του Cdt1, όπου έχουν απαλειφθεί οι περιοχές εκείνες που συµβάλλουν 

στην κύρια αλληλεπίδραση µε τη Geminin, και οι οποίες εξακολουθούσαν να προσδένονται 

στη χρωµατίνη. 

 

Πειράµατα FRAP που πραγµατοποιήθηκαν στον παράγοντα Geminin και αφορούσαν την 

κινητική της πρωτεΐνης παρουσία και απουσία του Cdt1 έδειξαν ότι η κινητική της Geminin 

επιβραδύνεται παρουσία του παράγοντα Cdt1. ∆εδοµένου ότι ο παράγοντας Cdt1 

αλληλεπιδρά µε τη Geminin in vivo (πειράµατα FLIM) και εξακολουθεί να προσδένεται στη 

χρωµατίνη παρουσία αυτής (πειράµατα FRAP), καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η αλλαγή 

της κινητικής που παρατηρείται στη Geminin οφείλεται σε προσέλκυσή της στη χρωµατίνη 

από τον παράγοντα Cdt1. Τα δεδοµένα αυτά ενισχύονται περισσότερο από το γεγονός ότι η 

συνέκφραση της µεταλλαγµένης, στην περιοχή πρόσδεσης στη χρωµατίνη, µορφή του Cdt1 

δεν επηρεάζει την κινητική της Geminin.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν ένα νέο τρόπο δράσης της Geminin στη διαδικασία 

αδειοδότησης της αντιγραφής. Συγκεκριµένα, προτείνουν ότι  η πρωτεΐνη Cdt1 που βρίσκεται 

προσδεµένη στη χρωµατίνη έχει την ικανότητα να προσελκύει τον αναστολέα αυτής µε 

αποτέλεσµα η παρεµπόδιση της αδειοδότησης της αντιγραφής να λαµβάνει χώρα στη 

χρωµατίνη.  Το σύστηµα που µελετήθηκε σε αυτήν την εργασία αφορά τον τρόπο δράσης της 

Geminin, όταν αυτή υπερεκφραστεί σε κύτταρα που βρίσκονται σε φάση G1, αλλά πιθανόν 

να αντανακλά και τον τρόπο δράσης της Geminin κατά τη µετάβαση των κυττάρων από τη 

φάση G1 στη φάση S.   
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Το µοντέλο που προτείνεται από τα παραπάνω δεδοµένα παρουσιάζεται στην εικόνα 6.2, ενώ 

παρατίθεται για αντιδιαστολή το επικρατέστερο µέχρι σήµερα µοντέλο:   

 

 

Εικόνα 6.2: Πιθανά µοντέλα δράσης του παράγοντα Geminin στη διαδικασία 

αδειοδότησης της αντιγραφής  Α. Από πειράµατα in vitro προτείνεται ότι η Geminin 

προσδένεται στη ίδια περιοχή που συµβάλλει και στη δέσµευση του Cdt1 στη χρωµατίνη και 

εποµένως δρα ανταγωνιστικά ως προς τη δέσµευση αυτή. Όταν ο παράγοντας Cdt1 

αλληλεπιδρά µε τη Geminin, δεν µπορεί να προσδεθεί στη χρωµατίνη µε αποτέλεσµα να 

αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής (Yanagi et al, 2002) Β. το µοντέλο 

που προτείνεται από τα πειράµατα αυτής της εργασίας αφορά τον τρόπο δράσης της Geminin, 

όταν εξωγενώς προστεθεί σε κύτταρα στη φάση G1 in vivo.  Η παρουσία του παράγοντα Cdt1 

στη χρωµατίνη έχει σαν αποτέλεσµα την προσέλκυση της Geminin σε αυτή. Η αναστολή της 

διαδικασίας αδειοδότησης της αντιγραφής λαµβάνει χώρα στη χρωµατίνη.  

 

Το προτεινόµενο µοντέλο δράσης της Geminin προσφέρει πιθανά πλεονεκτήµατα που 

εξασφαλίζουν την ορθή τοπικά και χρονικά αναστολή της αδειοδότησης της αντιγραφής.  Η 

ανασταλτική δράση της Geminin λαµβάνοντας χώρα στη χρωµατίνη διασφαλίζει ότι 

αφετηρίες αντιγραφής που έχουν ήδη πυροδοτηθεί, δεν θα οδηγηθούν σε εκ νέου 

αδειοδότηση της αντιγραφής. Επιπλέον, ο προτεινόµενος τρόπος δράσης της Geminin µέσω 
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πρόσδεσης των µορίων Geminin στις αφετηρίες έναρξης της αντιγραφής ενδεχοµένως να 

προσφέρει χρονικό πλεονέκτηµα εξασφαλίζοντας άµεση αναστολή της διαδικασίας 

αδειοδότησης της αντιγραφής.   

Βάσει του προσδιορισµού των περιοχών του Cdt1 που απαιτούνται για πρόσδεση στη 

χρωµατίνη οδηγούµεθα στην υπόθεση ότι όταν οι παράγοντες Cdt1 και Geminin βρίσκονται 

στη χρωµατίνη αλληλεπιδρούν µέσω του µεσαίου τµήµατος του Cdt1 (αµινοξέα 150-190 – 

κύρια αλληλεπίδραση), ενώ πιθανόν να µη λαµβάνουν χώρα οι δευτερογενείς 

αλληλεπιδράσεις, στις οποίες συµβάλλουν τα τµήµατα του Cdt1 (αµινοτελικό άκρο και θηλιά 

2) που είναι απαραίτητα για την πρόσδεση του παράγοντα στη χρωµατίνη. Αυτό πιθανώς να 

έχει σαν αποτέλεσµα ότι το τµήµα εκείνο της Geminin που αλληλεπιδρούσε δευτερογενώς µε 

τον παράγοντα Cdt1 πλέον να µπορεί συµµετάσχει σε τυχόν νέες αλληλεπιδράσεις (εικόνα 

6.3).  

 

Εικόνα 6.3: Πιθανές αλληλεπιδράσεις των παραγόντων Cdt1 και Geminin εκτός 

χρωµατίνης και ενώ εντοπίζονται στη χρωµατίνη. Α. Ο παράγοντας Cdt1 αλληλεπιδρά µε τη 

Geminin µέσω µιας κύριας αλληλεπίδρασης (ΙΙ) και µέσω δευτερευόντων ασθενών 

αλληλεπιδράσεων (Ι). Β. Ο παράγοντας Cdt1 προσδένεται στη χρωµατίνη µέσω των τµηµάτων 

που συµβάλλουν στις δευτερογενείς αλληλεπιδράσεις µε τη Geminin µε αποτέλεσµα πλέον ο 

παράγοντας Cdt1 να αλληλεπιδρά µε τη Geminin µόνο µέσω της κύριας αλληλεπίδρασης (ΙI).  

Αποτέλεσµα αυτού είναι το τµήµα I της Geminin να παραµένει ελεύθερο και να µπορεί  να 

προσελκύσει νέους παράγοντες.  

 

Η υπόθεση αυτή (εικόνα 4.3) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πρόσφατα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα αναφέρουν ότι η Geminin αλληλεπιδρά και µε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες 
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(Del Bene et al ,2004 και Luo et al, 2004) και ενδεχοµένως εκτός της ανασταλτικής της 

δράσης στη διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής,  η προσέλκυσή της στη χρωµατίνη να 

εξυπηρετεί τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις.  

 

Η µελέτη του µηχανισµού δράσης της Geminin παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί  

παρεµποδίζει το διπλασιασµό του DNA µέσω αναστολής της δράσης του Cdt1, ενός 

παράγοντα που πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η υπερέκφρασή του µπορεί να προκαλέσει 

δηµιουργία όγκων και άρα εµφανίζει ενδιαφέρον ως φαρµακευτικός στόχος. Μάλιστα τα 

πρώτα πειράµατα που έγιναν σε καρκινικές και φυσιολογικές κυτταρικές σειρές στις οποίες 

είχε υπερεκφραστεί η Geminin έδειξαν ότι εξωγενής προσθήκη της Geminin σε κύτταρα της 

φάσης G1 οδηγεί επιλεκτικά καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση, ενώ µε άγνωστους µέχρι τώρα 

µηχανισµούς παρεµποδίζεται η είσοδος των φυσιολογικών διπλοειδικών κυττάρων στη φάση 

S (Shreeram et al, 2002). Η επιλεκτική αυτή ικανότητα της Geminin κάνει το µόριο αυτό 

ιδιαίτερα ελκυστικό ως πιθανή αντι-καρκινική θεραπεία. Οι παρατηρήσεις αυτές στηρίζονται 

σε προκαταρκτικές µελέτες και εποµένως χρειάζονται περαιτέρω πειράµατα σε καρκινικά 

δείγµατα και βιοψίες, προκειµένου να διευκρινιστεί ο ρόλος και ο τρόπος δράσης της 

Geminin.  Αν όντως η Geminin εµφανίζει την επιλεκτική αυτή ικανότητα να οδηγεί 

καρκινικά κύτταρα σε απόπτωση, τότε εµφανίζει ενδιαφέρον η δηµιουργία αναστολέων που 

να προσοµοιάζουν τη λειτουργία της Geminin.  Γίνεται εποµένως σαφές ότι µελέτες που 

στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου δράσης της Geminin έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

λόγω των ιδιοτήτων που αυτή εµφανίζει.  
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8. Περίληψη  

Η ορθή και απρόσκοπτη διαδοχή των φάσεων του κυτταρικού κύκλου εξασφαλίζει την 

πιστότητα στην αντιγραφή του γενετικού υλικού και τη µεταφορά αµιγώς της γενετικής 

πληροφορίας στα θυγατρικά κύτταρα. Το κύτταρο διαθέτει µια σειρά από µηχανισµούς 

ελέγχου που διασφαλίζουν ότι η αντιγραφή  του γενετικού υλικού πραγµατοποιείται µόνο µια 

φορά κατά τη διάρκεια της φάσης S και µόνο εφόσον το κύτταρο εξέλθει από τη φάση της 

µίτωσης. Οποιαδήποτε απορύθµιση στους µηχανισµούς ελέγχου του κυττάρου, µπορεί να 

οδηγήσει σε γενετική αστάθεια, βασικό γνώρισµα των καρκινικών κυττάρων.  

 

Ένα σηµαντικό σηµείο ελέγχου στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς αποτελεί η µετάβαση από 

τη φάση G1 στη φάση S. Η µετάβαση αυτή ελέγχεται από το σχηµατισµό του προ-

αντιγραφικό σύµπλοκο στις αφετηρίες έναρξης της αντιγραφής µε σκοπό την ορθή τοπικά και 

χρονικά έναρξη της αντιγραφής, µέσα από µια διαδικασία που ονοµάζεται ‘αδειοδότηση της 

αντιγραφής’. Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες του προ-αντιγραφικού συµπλόκου 

είναι ο Cdt1, που εµφανίζεται εξελικτικά συντηρηµένος από το ζυµοµύκητα µέχρι τον 

άνθρωπο. Στους ανώτερους οργανισµούς, ο παράγοντας Cdt1 υφίσταται αυστηρή ρύθµιση 

κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, ενώ η υπερέκφρασή του δύναται να οδηγήσει σε 

καρκινική εξαλλαγή, γεγονός που υποδηλώνει τον κεντρικό ρόλο που κατέχει στην 

αδειοδότηση της αντιγραφής. Πρόσφατα βρέθηκε ο µοριακός αναστολέας του Cdt1,  

Geminin, ο οποίος πιστεύεται ότι παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ρύθµισης του Cdt1 στους 

ανώτερους εξελικτικά οργανισµούς. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε στη 

µελέτη του παράγοντα Cdt1, καθώς και του αναστολέα αυτού, Geminin, σε ανθρώπινα 

κύτταρα. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε η ρύθµιση που υφίστανται οι ενδογενείς παράγοντες 

Cdt1 και Geminin κατά την µετάβαση στη φάση ηρεµίας, καθώς και τα επίπεδα έκφρασης 

τους σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και καρκινικούς ιστούς. Τα πειράµατα αυτά 

υποδεικνύουν ότι οι παράγοντες Cdt1 και Geminin ελέγχονται σε µεταγραφικό επίπεδο κατά 

τη µετάβαση από και προς τη φάση ηρεµίας G0, αφού τα επίπεδα της πρωτεΐνης και του 

mRNA τους µειώνονται αισθητά κατά τη µετάβαση στη φάση ηρεµίας και συσσωρεύονται 

σταδιακά κατά την επαναφορά στον κυτταρικό κύκλο. Επιπλέον, οι παράγοντες Cdt1 και 

Geminin βρέθηκαν να υπερεκφράζονται σε όλες τις καρκινικές κυτταρικές σειρές και 

καρκινικούς ιστούς που εξετάστηκαν σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα φυσιολογικά δείγµατα.  

 

Εν συνεχεία η µελέτη προσανατολίστηκε στη διερεύνηση του τρόπου δράσης του  παράγοντα 

Cdt1 στη διαδικασία αδειοδότησης της αντιγραφής in vivo, µε χρήση σύγχρονων τεχνικών 
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µικροσκοπίας σε ζωντανά ανθρώπινα κύτταρα σε καλλιέργεια. Για τις µελέτες αυτές 

δηµιουργήθηκε σταθερά διαµολυσµένη κυτταρική σειρά που εκφράζει την πρωτεΐνη Cdt1 σε 

σύντηξη µε την πράσινη φθορίζουσα πρωτεϊνη GFP (Cdt1GFP)σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Πειράµατα ανοσοφθορισµού και πειράµατα µικροσκοπίας time-lapse έδειξαν ότι η πρωτεΐνη 

Cdt1GFP συµπεριφέρεται όπως η ενδογενής τόσο ως προς τον ενδοκυτταρικό εντοπισµό της, 

όσο και ως προς τη ρύθµιση κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Τα πειράµατα αυτά 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η κύρια µορφή ρύθµισης του παράγοντα Cdt1 κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου λαµβάνει χώρα σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο και ότι η 

σύντηξη µε την GFP δε φαίνεται να επηρεάζει τη ρύθµιση αυτή.  

 

Πειράµατα Επαναφοράς Φθορισµού µετά από Φωτολεύκανση (FRAP) σε ζωντανά κύτταρα  

έδειξαν ότι η πρωτεΐνη Cdt1GFP διαχέεται ελεύθερα κατά το µεγαλύτερο µέρος της µίτωσης, 

ενώ η αλληλεπίδραση µε τη χρωµατίνη αρχίζει στη φάση της τελόφασης και συνεχίζεται 

µέχρι και το τέλος της φάσης G1. Η πρόσδεση του παράγοντα Cdt1 στη χρωµατίνη έχει 

ιδιαίτερα δυναµικό χαρακτήρα, υποδηλώνοντας ότι η δηµιουργία του προ-αντιγραφικού 

συµπλόκου δεν είναι στατική, αλλά επαναπροσδιορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης 

G1. Πειράµατα FRAP σε ζωντανά κύτταρα που εξέφραζαν µεταλλαγµένες µορφές του 

παράγοντα Cdt1 επιπλέον επέτρεψαν την in vivo χαρτογράφηση των περιοχών που 

χρειάζονται για τη δέσµευση του παράγοντα στη χρωµατίνη και κατέδειξαν το αµινοτελικό 

άκρο και τη θηλιά 2 ως περιοχές απαραίτητες για τη δέσµευση του παράγοντα στη 

χρωµατίνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περιοχές που συµβάλλουν στην κύρια 

αλληλεπίδραση µε τη Geminin, δεν συµβάλλουν στη δέσµευση του παράγοντα Cdt1 µε τη 

χρωµατίνη, σε αντίθεση µε ότι είχε προταθεί από in vitro πειράµατα.  

 

Με σκοπό να ανιχνεύσουµε αλληλεπίδραση του παράγοντα Cdt1 µε τον αναστολέα αυτού 

Geminin σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο σε ζωντανά κύτταρα εφαρµόσαµε µικροσκοπία 

FLIM. Ειδική αλληλεπίδραση ανιχνεύθηκε σε όλο τον πυρήνα. Αντίθετα, µια µορφή   της 

Geminin µεταλλαγµένη στην περιοχή επαφής µε το Cdt1 εµφάνισε σαφώς µειωµένη 

ικανότητα αλληλεπίδρασης. Ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης µε µικροσκοπία FLIM 

επέτρεψε την εκτίµηση της σχετικής συνάφειας (affinity) των δύο βιοµορίων στο ζωντανό 

κύτταρο Πειράµατα FRAP υποδηλώνουν ότι η παρουσία της Geminin δεν επηρεάζει τη 

δέσµευση του Cdt1 στη χρωµατίνη.  Αντίθετα, ο Cdt1 προσελκύει τη Geminin στη χρωµατίνη 

και εποµένως η αναστολή της αδειοδότησης της αντιγραφής πραγµατοποιείται στη 

χρωµατίνη. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας παρέχουν µια νέα εικόνα του τρόπου µε 

τον οποίο πραγµατοποιείται η διαδικασία της αδειοδότηση της αντιγραφής φυσιολογικά 

καθώς και πώς θα µπορούσε να ανασταλεί η διαδικασία αυτή in vivo.      
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9. Summary 

 

The correct order of cell cycle phases ensures precise duplication of the genome and division 

of the genetic material to the two daughter cells. The cell has developed several control 

mechanisms which ensure once per cell cycle DNA replication. Any defects in the regulation 

of the cell cycle could lead either to genetic aberrations or to the continuous cell division that 

characterizes cancer cells.  

 

In higher eukaryotes, a major control concerns the transition from G1 to S phase. This 

transition is regulated through the formation of the pre-replicative complex onto the origins of 

replications and ensures the timely initiation of replication, through a process called 

Licensing. A crucial component of this complex is Cdt1, which is conserved from yeasts to 

mammals. In higher eukaryotes, Cdt1 is strictly regulated during the cell cycle as to be 

present only in G1 phase, while its ectopic expression potentiates over-replication, indicating 

that plays a key role in S-phase onset. Recently, a molecular inhibitor of Cdt1, called 

Geminin, has been identified in higher eukaryotes, which is believed to provide an additional 

level of control over Cdt1.  

 

During this research, we focused our interest in the study of Cdt1 and Geminin in human 

cells. Our first aim was to study the regulation of the endogenous proteins as cells enter 

quiescence (G0 phase), as well their expression levels in cancer cell lines and cancer tissues. 

Cdt1 and Geminin appeared to be controlled at the transcription level, as in this transition 

protein and mRNAs levels for both factors are decreased when cells enter quiescence and 

gradually re-accumulate as cells re-enter the cell cycle. In addition, Cdt1 and Geminin mRNA 

and protein accumulate to much higher levels in cancer cells versus normal diploid cells.   

 

In the second part of this work we employed advanced microscopy techniques which permit 

imaging of molecular processes in live cells, in order to study the role of Cdt1 in the process 

of licensing in vivo. To this end, a human cell line stably expressing physiologically relevant 

levels of the fusion protein Cdt1GFP was generated. Immunofluorescence and time-lapse 

experiments revealed that Cdt1GFP recapitulates the behaviour of the endogenous protein in 

respect to subcellular localization and regulation through the cell cycle. Our data show that 

post-transcriptional regulation is sufficient to ensure correct cell cycle behaviour of Cdt1 and 

that GFP does not interfere with function. 
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FRAP experiments showed that Cdt1GFP though most of mitosis is able to diffuse freely, 

while is transiently bound onto chromatin during telophase and up to the end of G1 phase.  

The Cdt1-DNA interaction is highly dynamic, indicating that the pre-replicative complex is 

not stably bound onto chromatin but re-establishes itself throughout the G1 phase. These 

experiments also allowed in vivo mapping of the Cdt1 domains necessary for DNA binding. 

Both the amino-terminus and loop 2 domains are necessary for the binding of Cdt1 to 

chromatin. In contrary to suggestion based on in vitro experiments, domains that contribute to 

the main interaction with Geminin do not affect the binding of Cdt1 to chromatin. 

 

By using Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM), interactions between Cdt1 and 

its inhibitor, Geminin, were detected in living cells. This interaction was abolished when a 

form of Geminin mutated in the Cdt1 binding domain was used. Quantitation of FLIM 

experiments allowed an assessment of the relative binding affinity of Cdt1 to Geminin within 

the living cell.  

 

FRAP experiments in cells co-expressing Cdt1 and Geminin indicate that Geminin does not 

affect Cdt1’s binding to chromatin; on the contrary, Cdt1 recruits Geminin onto chromatin 

and therefore the inhibition of Licensing by Geminin is likely to take place on chromatin. 

Taken together, our data allow an insight into how Licensing normally takes place and how it 

can be inhibited in the living cell. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


