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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αδειοδότηση της αντιγραφής διασφαλίζει την ακεραιότητα της γενετικής 
πληροφορίας κατά τη μεταβίβασή της στα θυγατρικά κύτταρα και εξασφαλίζει ότι το 
DNA αντιγράφεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου κυτταρικού κύκλου. Η 
πρωτεΐνη Cdt1 αποτελεί σημαντικό παράγοντα αδειοδότησης και συσσωρεύεται κατά 
τη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Φυσικός αναστολέας της Cdt1 είναι η Geminin, 
που εκφράζεται καθ’όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, εκτός από τη G1. Η 
διατήρηση της ισορροπίας της έκφρασης των πρωτεϊνών Cdt1 και Geminin είναι 
σημαντική για τη διασφάλιση της γενετικής ακεραιότητας. Αποσιώπηση της Geminin 
ή υπερέκφραση της Cdt1 μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπική επανέναρξη της αντιγρα-
φής. Σε ποντίκια, η υπερέκφραση της Cdt1 συμβάλλει στην εμφάνιση κακοήθειας, 
γεγονός που αποδεικνύει το ρόλο της πρωτεΐνης ως ογκογονίδιο. Πρόσφατες μελέτες 
υποδεικνύουν ότι μόρια που συμμετέχουν στο μηχανισμό αδειοδότησης της αντιγρα-
φής μπορούν να χρησιμεύσουν ως προγνωστικοί-διαγνωστικοί δείκτες. Υψηλά επί-
πεδα έκφρασης των MCMs και της Geminin έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες κακοή-
θειες και έχουν συσχετιστεί με κλινικοπαθολογικές παραμέτρους της ασθένειας. 

Αν και έχει δειχθεί ότι η Cdt1 διαθέτει ογκογόνο δράση, ελάχιστα δεδομένα 
είναι διαθέσιμα, μέχρι στιγμής, αναφορικά με τα επίπεδα έκφρασής της σε κακοήθεις 
καταστάσεις και με την πιθανή χρήση της ως βιολογικού δείκτη. Αρχικός στόχος 
αυτής της εργασίας ήταν η έκφραση ενός τμήματος της Cdt1 πρωτεΐνης για την ανο-
σοποίηση κουνελιών και την παραγωγή αντισώματος. Συγκεκριμένα πραγματοποιή-
θηκε έκφραση της υβριδικής GST-C391 hCdt1 πρωτεΐνης σε ετερόλογο βακτηριακό 
σύστημα έκφρασης. Παράλληλα πραγματοποιήθκε έκφραση ενός ακόμη τμήματος 
της hCdt1 που έφερε τον επίτοπο His. Η δεύτερη υβριδική πρωτεΐνη (His-ΔΝ Cdt1) 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό των αντιορρών των ανοσοποιημένων ζώων και 
την απομόνωση του αντισώματος. Η ειδικότητα του καθαρισμένου αντισώματος 
πιστοποιήθηκε με ανοσοφθορισμό και ανοσοαποτύπωση western σε δύο καρκινικές 
κυτταρικές σειρές, στα HeLa και στα MCF7. Επιπλέον, πειράματα ανοσοϊστοχημειας 
σε τομές από περιστατικά καρκίνου μαστού επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα χρήσης του 
αντισώματος σε ιστικές τομές παραφίνης. Η εξέταση των πρωτεϊνικών επιπέδων 
έκφρασης της Cdt1 έδειξε σημαντική υπερέκφραση της πρωτεΐνης στον όγκο σε 
σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικο ιστό. 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν τα επίπεδα έκφρασης του 
mRNA των Cdt1 και Geminin, με τη μέθοδο της Real-Time PCR, σε δύο καρκινικές 
κυτταρικές σειρές (HeLa και MCF7) και σε πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. 
Διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων έκφρασης του mRNA του Cdt1 κατά δύο φορές 
στις δύο καρκινικές κυτταρικές σειρές, σε σχέση με τους ινοβλάστες. Αντίθετα, η 
Geminin, εκφράζεται περισσότερο κατά δύο φορές στα HeLa σε σχέση με τα 
φυσιολογικά κύτταρα, ενώ στα MCF7 τα επίπεδά της είναι υποδιπλάσια σε σχέση με 
τους ινοβλάστες. Επομένως, ο λόγος των Cdt1/Geminin επηρεάζεται με διαφορετικό 
τρόπο στις δύο καρκινικές σειρες: στα HeLa φαίνεται ότι διατηρείται σταθερός, σε 
σχέση με τους ινοβλάστες, ενώ στα MCF7 παρουσιάζεται τετραπλάσιος. 
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1.1 Ο κυτταρικός κύκλος υφίσταται αυστηρή ρύθμιση 
 

 Σε κάθε κυτταρικό κύκλο, το κύτταρο καλείται να δημιουργήσει ένα ακριβές 
αντίγραφο της γενετικής του πληροφορίας, το οποίο θα μεταβιβάσει στα δύο 
θυγατρικά του κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντιγραφή του γονιδιωματικού 
DNA, κατά τη διάρκεια της S φάσης και την επακόλουθη κατανομή των δύο 
αντιγράφων που προκύπτουν στα δύο θυγατρικά κύτταρα, κατά την μίτωση 
(Nishitani et al., 2000).  

 Ο ακριβής διπλασιασμός του DNA είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της 
γονιδιωματικής σταθερότητας. Αυτός διασφαλίζεται από τα κύτταρα με την 
ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι κάθε τμήμα DNA 
αντιγράφεται πλήρως και μια μόνο φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο (De Pamphilis 
2006). Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό της αντιγραφικής 
διαδικασίας σε δύο επιμέρους, μη επικαλυπτόμενες φάσεις. Η πρώτη λαμβάνει χώρα 
κατά το τέλος της μίτωσης και την αρχή της G1, κατά την οποία πραγματοποιείται η 
αδειοδότηση των αφετηριών της αντιγραφής, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αντιγραφή του DNA, ενώ κατά τη δεύτερη φάση (φάση S) επιτρέπεται η αντιγραφή 
του γενετικού υλικού από τις αδειοδοτημένες αφετηρίες, αλλά οι αφετηρίες αυτές δεν 
μπορούν να αδειοδοτηθούν εκ νέου (Blow and Dutta, 2005). 

Σημαντικός σε αυτή τη ρύθμιση είναι ο ρόλος των κυκλινοεξαρτώμενων 
κινασών (CDKs). Η συγκρότηση στη χρωματίνη του προαντιγραφικού συμπλόκου 
(Pre-RC), ενός πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου που επιτελεί την αδειοδότηση των 
αφετηριών της αντιγραφής, πραγματοποιείται μόνο όταν η ενεργότητα των CDKs 
είναι χαμηλή, συνθήκη που ικανοποιείται στο τέλος της μίτωσης και στην αρχή της 
G1 φάσης. Αντίθετα, η ενεργοποίηση των Pre-RCs και η επακόλουθη έναρξη της 
αντιγραφής απαιτεί την υψηλότερη ενεργότητα των CDKs, κατά την μετάβαση G1/S. 
Η περιοδική διακύμανση της ενεργότητας των CDKs κατά τη διάρκεια κάθε 
κυτταρικού κύκλου εξασφαλίζει ότι οι αφετηρίες της αντιγραφής αδειοδοτούνται και 
ενεργοποιούνται μία μόνο φορά στο διάστημα αυτό (De Pamphilis 2006).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Η ενεργότητα των CDKs 
ελέγχει και καθορίζει το χρόνο της 
συγκρότησης και της ενεργοποίησης του 
συστήματος αδειοδότησης (Replication 
Licensing System, RLS). Το RLS 
συγκροτείται στο τέλος της M, οπότε η 
ενεργότητα των CDKs είναι χαμηλή, ενώ 
ενεργοποιείται για την έναρξη της 
αντιγραφής στο τέλος της G1 φάσης, που 
αυξάνεται η ενερ-γότητα των CDKs. 
(Blow and Dutta, 2005) 
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1.1.1 Αφετηρίες αντιγραφής  
 
Η αντιγραφή του DNA ξεκινάει από συγκεκριμένες θέσεις του γονιδιώματος, 

καλούμενες αφετηρίες αντιγραφής (origins). Η οργάνωση των θέσεων αυτών 
διαφέρει μεταξύ των ευκαρυωτικών οργανισμών. 

Στο σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae οι αφετηρίες αντιγραφής είναι 
συγκεκριμένες, με ισχυρά συντηρημένη αλληλουχία. Οι θέσεις αυτές ονομάζονται 
αυτόνομα αντιγραφόμενες αλληλουχίες (Autonomously Replicated Sequences, ARS), 
καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την αυτόνομη αντιγραφή εξωχρωμοσωματικών 
πλασμιδίων. Μια αλληλουχία μεγέθους 17 bp (στοιχείο Α) καθώς και μια ακόμη 
(στοιχείο Β) είναι απαραίτητες για την πρόσδεση του πρωτεϊνικού συμπλόκου ORC 
(Origin Recognition Complex) (Bell and Stillman, 1992; Marahrens and Stillman, 
1992; Theis and Newlon, 1997). Επιπλέον αλληλουχίες (όπως τα στοιχεία Β2 και 
Β3), οι οποίες εντοπίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή, συμβάλλουν στη λειτουργία 
της αφετηρίας αντιγραφής.  

Στο σχιζοσακχαρομύκητα Schizosaccharomyces pombe υπάρχουν πολλές αφε-
τηρίες αντιγραφής, οι οποίες, σε αντίθεση με το σακχαρομύκητα Saccharomyces 
cerevisiae, δεν είναι συντηρημένες (Clyne and Kelly, 1995; Dubey et al., 1994). 
Χαρακτηριστικό αυτών των αλληλουχιών είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε αδενίνη 
και θυμίνη (ΑΤ) (Dai et al., 2005; Segurado et al., 2003). Πολλά αντίγραφα μικρών 
αλληλουχιών πλούσιων σε ΑΤ αποτελούν ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να 
λειτουργή-σει ως θέση αναγνώρισης από το πρωτεϊνικό σύμπλοκο ORC (Dai et al., 
2005). 

Στα μετάζωα, οι θέσεις έναρξης της αντιγραφής είναι πολύ λιγότερο 
διευκρινισμένες. Υπολογίζεται ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι οργανωμένο σε 
30000 αντιγραφόμενες μονάδες (De Pamphilis 2006), οι οποίες αντιγράφονται σε 
διαφορετικές φάσεις της S. Αν και οι αλληλουχίες από τις οποίες ξεκινά η αντιγραφή 
δεν είναι συγκεκριμένες, έχει δειχθεί ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία συμβάλλουν 
στη λειτουργία μιας άλληλουχίας ως αφετηρία. Καταρχάς, ασύμμετρη κατανομή των 
βάσεων αδενίνης και θυμίνης διευκολύνει την αποδιάταξη των δύο κλώνων του 
DNA, ενώ παράλληλα η δομή αυτή αναγνωρίζεται από το ORC σύμπλοκο 
(Stefanovic et al., 2003). Επιπλέον, οι νησίδες CpGs, στις οποίες εντοπίζονται συνή-
θως οι υποκινητές των γονιδίων (Paixao et al., 2004), καθώς και άλλα ρυθμιστικά 
στοιχεία της μεταγραφής όπου προσδένονται μεταγραφικοί παράγοντες και τα οποία 
εντοπίζονται σε διαγονιδιακές περιοχές, διατηρούν ανοιχτή τη δομή της χρωματίνης. 
Σημειώνεται ότι οι αφετηρίες αντιγραφής που ενεργοποιούνται σε αρχικό στάδιο της 
S φάσης εντοπίζονται σε περιοχές με ανοιχτή δομή χρωματίνης. Τέλος, το αρνητικά 
υπερελικωμένο DNA ευνοεί την αποδιάταξη των κλώνων και την πρόσδεση του 
ORC συμπλόκου (Remus et al., 2004), ενώ σε αρκετές αφετηρίες αντιγραφής DNA 
ιών διαπιστώνεται η ύπαρξη παλλίνδρομων αλληλουχιών (Kusic et al., 2005) 
(reviewd in De Pamphilis 2006). 
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1.1.2 Λειτουργία - Ρύθμιση των στοιχείων του συστήματος αδειοδότησης 
  
 Η αδειοδότηση των αφετηριών αντιγραφής συνίσταται στη συγκρότηση του 
προαντιγραφικού συμπλόκου (Pre-RC) πάνω σε αυτές. Το Pre-RC αποτελείται από 
τις πρωτεΐνες ORC (Origin Recognition Complex), Cdc6, Cdt1 και MCM2-7. 
Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η λειτουργία και η ρύθμιση της δράσης των 
πρωτεϊνών αυτών.  
 
• ORC 
 Πρόκειται για πρωτεϊνικό σύμπλοκο που αποτελείται από έξι υπομονάδες 
(ORC1 έως ORC6) και με το οποίο ξεκινά η συγκρότηση του Pre-RC στις αφετηρίες 
αντιγραφής. Το σύμπλοκο αυτό είναι συντηρημένο μεταξύ των οργανισμών, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Schizosaccharomyces pombe, Xenopus laevis, 
Drosophila melanogaster, Mus musculus και ο άνθρωπος. Η λειτουργία του 
εξαρτάται άμεσα από την δέσμευση και την υδρόλυση του ATP. Τρεις υπομονάδες 
(ORC1,4,5) ανήκουν στην οικογένεια των ATΡασών (Speck et al., 2005). Στον S. 
cerevisiae και στη D. melanogaster, η δέσμευση του ATP από την ORC1 είναι 
απαραίτητη για την πρόσδεση του ORC στο DNA, ενώ μεταλλάξεις στις θέσεις 
δέσμευσης του ΑΤΡ των ORC4 και ORC5 δεν επηρεάζουν την κυτταρική ανάπτυξη 
(Bell and Dutta, 2002). Αντίθετα, μεταλλάξεις στη θέση δέσμευσης του ATP σε 
καθεμία από τις ORC1, ORC4 και ORC5 του ανθρώπου, επηρεάζει την ικανότητα 
του ORC συμπλόκου να ενεργοποιήσει την αντιγραφή, αλλά δεν εμποδίζουν την 
αρχική πρόσδεση του συμπλόκου στην χρωματίνη (Giordano-Coltart et al., 2005).     
 Στα μετάζωα η πρόσδεση του ORC στη χρωματίνη ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια 
του κυτταρικού κύκλου. Έχει δειχθεί ότι στα κύτταρα του ανθρώπου η  ORC1 
αποδεσμεύεται από τη χρωματίνη κατά την προχωρημένη S, G2 και M φάση, ενώ οι 
ORC 2-5 παραμένουν προσδεμένες στη χρωματίνη καθ’όλη τη διάρκεια του 
κυτταρικού κύκλου (Natale et al., 2000). Παρ’όλ’ αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη 
τι κάνει η ORC1 όταν αποδεσμεύεται από τη χρωματίνη. Κάποιες μελέτες 
υποστηρίζουν ότι η ORC1  παραμένει σταθερή (Ritzi et al., 2003), ενώ κάποιες άλλες 
υποστηρίζουν ότι η ORC1  ουβικουιτινυλιώνεται και αποικοδομείται μέσω του SCF-
Skp2 μονοπατιού (Mendez et al., 2002; Tatsumi et al., 2003). Σε αντίθεση με τα κύτ-
ταρα των θηλαστικών, στη Δροσόφιλα, η ORC1 αποικοδομείται μέσω του APC μετά 
την ολοκλήρωση της M φάσης και καθ’όλη τη διάρκεια της G1 (Araki et al., 2003). 
 Η ενεργότητα του ORC ρυθμίζεται από τις CDKs. Στα κύτταρα των 
θηλαστικών, η ORC1 φωσφορυλιώνεται από την κυκλίνη Α - Cdk1 κατά τις G2 - M 
φάσεις και αποδεσμεύεται από τη χρωματίνη (Li et al., 2004). Στον S. cerevisiae η 
φωσφορυλίωση των ORC2 και ORC6  από τις CDKs Β τύπου αποτρέπει τη 
συγκρότηση του  pre-RC κατά τις S, G2 και M φάσεις (Nguyen et al., 2001).  
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• Cdc6 
 Πρωτοανακαλύφθηκε στον S. cerevisiae, ενώ το ομόλογό της στον S. pombe 
είναι το μόριο Cdc18. Η Cdc6/Cdc18 ανήκει στην οικογένεια των ATPασών και 
παρουσιάζει 28-30% ταυτοσημία με την ORC1. Τα επίπεδά της ρυθμίζονται έτσι 
ώστε να αυξάνονται στο τέλος της μίτωσης και να μειώνονται μετά την έναρξη της 
αντιγραφής. Απάλειψη της Cdc6/Cdc18 στον S. cerevisiae και στον S. pombe οδηγεί 
σε αναστολή της έναρξης της αντιγραφής (Nishitani and Lygerou, 2002). 
 Η φωσφορυλίωση από τις CDKs αναστέλλει τη δράση της Cdc6/Cdc18 σε κάθε 
οργανισμό με διαφορετικό τρόπο. Στον S. pombe και στον S. cerevisiae η 
φωσφορυλίωση της Cdc6/Cdc18 μεταξύ των G1 και S φάσεων έχει ως αποτέλεσμα 
την ουβικουιτινυλίωση και, ακολούθως, την αποικοδόμησή της μέσω του SCF-Skp2 
μονοπατιού (Bell and Dutta, 2002). Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, 
αν και αρχικές μελέτες έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση της Cdc6 έχει ως αποτέλεσμα 
την έξοδό της από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα (Fujita et al., 1999; Jiang et al., 
1999; Petersen et al., 1999; Saha et al., 1998), μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η 
φωσφορυλιωμένη Cdc6 που εξέρχεται στο κυτταρόπλασμα στην S φάση είναι η 
υπερεκφρασμένη και όχι η ενδογενής (Alexandrow and Hamlin, 2004; Crevel et al., 
2005; Luo et al., 2003). Στον άνθρωπο, τα πρωτεϊνικά επίπεδα της Cdc6 παραμένουν 
σταθερά κατά τις φάσεις S-G2-M, ενώ στο τέλος της M υφίστανται πρωτεόλυση 
μέσω του APC (Mendez and Stillman, 2000; Petersen et al., 2000).   
 
 
• MCMs 
 Πρόκειται για πρωτεϊνικό σύμπλοκο που αποτελείται από έξι υπομονάδες 
(MCM2-7).  Το σύμπλοκο αυτό πρωτοανακαλύφθηκε στο S. cerevisiae, κατά τη 
διάρκεια αναζήτησης γονιδίων που ρυθμίζουν την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, τη 
διατήρηση των πλασμιδίων στα κύτταρα και την κατανομή των χρωμοσωμάτων στα 
θυγατρικά κύτταρα (Lei and Tye, 2001). Οι έξι υπομονάδες παρουσιάζουν ομολογία, 
με υψηλότερο ποσοστό στην κεντρική περιοχή μεγέθους 200 αμινοξέων, χάρη στην 
οποία οι MCMs κατατάσσονται στην οικογένεια των ATPασών. Παρ’όλ’ αυτά, το 
αμινοτελικό και το καρβοξυτελικό τμήμα διαφέρει μεταξύ των πρωτεϊνών αυτών, 
ενώ για κάθε μία από τις πρωτεΐνες, τα τμήματα αυτά είναι συντηρημένα μεταξύ των 
διαφορετικών ευκαρυτωτικών οργανισμών (Masai et al., 2005).  
 Οι MCMs έχουν δράση ελικάσης και  πιστεύεται ότι ξετυλίγουν το  DNA κατά 
τη διάρκεια της αντιγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα κινούμενες μπροστά από την 
αντιγραφική διχάλα (Takahashi et al., 2005). Η λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών ως 
ελικάσες υποστηρίζεται και από δομικές μελέτες, οι οποίες υποδεικνύουν ότι οι έξι 
MCMs συγκροτούν ένα εξαμερές, το οποίο δημιουργεί δαχτυλοειδή δομή που φέρει 
μια κεντρική κοιλότητα. Η λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών ως ATPάσες 
μελετήθηκε στο S. cerevisiae. Από τα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε ότι αν και όλες 
οι υπομονάδες έχουν τη δυνατότητα υδρόλυσης του ATP, καμία από αυτές δεν δρα 
ως ATPάση από μόνη της. Απεναντίας, όταν ελέγχθηκε η δράση διμερών MCMs και 
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συγκεκριμένα των MCM2/6, MCM3/7 και MCM4/7, διαπιστώθηκε ότι αυτά είχαν τη 
δυνατότητα υδρόλυσης του ATP, γεγονός που υποδηλώνει ότι απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο υπομονάδες για τη δημιουργία της απαραίτητης θέσης που 
χρειάζεται για την υδρόλυση του ATP (Davey et al., 2003). Όσον αφορά το εξαμερές, 
μεταλλάξεις σε καθεμία από τις υπομονάδες προτείνουν ότι οι MCM4/6/7 αποτελούν 
τον καταλυτικό πυρήνα του συμπλόκου, ενώ οι MCM2/3/5 συνιστούν ρυθμιστικές 
υπομονάδες.  
 Η ενεργότητα των CDKs ρυθμίζει και το σύμπλοκο των MCMs, στις διάφορες 
φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Στον S. cerevisiae η φωσφορυλίωση των MCMs από 
τις CDKs κατά την S φάση, έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο του συμπλόκου από τον 
πυρήνα. Αντίθετα, σύμπλοκα MCMs που βρίσκονται στα συγκροτημένα pre-RCs  ή 
στις διχάλες αντιγραφής, δεν εξέρχονται από τον πυρήνα (Nguyen et al., 2000). Στην 
περίπτωση του Xenopus και του ανθρώπου δεν έχει παρατηρηθεί έξοδος των MCMs 
από τον πυρήνα. Παρ’όλ’ αυτά, η μείωση της πρόσδεσης των MCMs στη χρωματίνη 
από την S έως την M φάση φαίνεται ότι οφείλεται σε φωσφορυλίωση τους από τις 
CDKs (Bell and Dutta, 2002). 
 
 
• Cdt1 
 Η Cdt1 πρωτοανακαλύφθηκε στον S. pombe ως γονίδιο που ρυθμίζεται από τον 
μεταγραφικό παράγοντα Cdc10. Αποσιώπηση του Cdt1 στο S. pombe είχε ως αποτέ-
λεσμα την αδυναμία αδειοδότησης της χρωματίνης και τη διακοπή της αντιγραφής 
(Nishitani et al., 2000).  Πρόκειται για  εξαιρετικά συντηρημένη πρωτεΐνη μεταξύ 
των ευκαρυωτικών οργανισμών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο S. cerevisiae, 
ο Xenopus, η Δροσόφιλα και ο άνθρωπος.  Άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των Cdt1 
και Cdc6 έχει δειχτεί στο S. pombe (Nishitani et al., 2000) και σε κύτταρα 
θηλαστικών  (Cook et al., 2004), ενώ η πρόσδεση του Cdt1 στη χρωματίνη εξαρτάται 
από τις ORC (Maiorano et al., 2000). Παρ’όλ’ αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο 
η αλληλεπίδραση μεταξύ Cdt1-Cdc6 είναι απαραίτητη για την πρόσδεση της Cdt1 
στη χρωματίνη. Αν και έχει δειχθεί στο S. pombe ότι οι δύο πρωτεΐνες προσδένονται 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη στη χρωματίνη (Nishitani et al., 2000), πρόσφατα in 
vitro πειράματα στον S. cerevisiae έδειξαν ότι η Cdc6 απαιτείται για την λειτουργία 
της Cdt1 κατά τη δημιουργία του pre-RC (Randell et al., 2006). Από τα αποτελέ-
σματα αυτά θεωρείται πιθανό ότι απουσία της  Cdc6, αν και η Cdt1 μπορεί να 
δεσμευτεί στη χρωματίνη, αδυνατεί να συμβάλλει στη συγκρότηση του προαντιγρα-
φικού συμπλόκου. Επιπλέον, το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί άμεση αλληλεπίδραση 
μεταξύ των MCMs και της Cdt1 (Tanaka and Diffley, 2002), καθώς και ότι οι 
κινητικές τους κατά την δημιουργία του pre-RC είναι παρόμοιες, προτείνουν ότι οι 
MCMs και η Cdt1 προσδένονται στη θέση έναρξης της αντιγραφής ως σύμπλοκο 
(Randell et al., 2006).     
 Τα επίπεδα της Cdt1 υφίστανται πολύ αυστηρή ρύθμιση κατά τη διάρκεια του 
κυτταρικού κύκλου. Η Cdt1 πρωτεΐνη αρχίζει να αυξάνεται από το τέλος της μίτωσης 
φτάνοντας στο μέγιστο κατά την G1 φάση. Μετά την έναρξη της S φάσης, η Cdt1 

 13



πρωτεΐνη αδρανοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με στόχο την αποφυγή 
της επαναδειοδότησης των ίδιων αφετηριών αντιγραφής στα πλαίσια του ίδιου 
κυτταρικού κύκλου (Nishitani et al., 2001). Καταρχάς, έχει δειχθεί σε κύτταρα 
θηλαστικών ότι κατά τη μετάβαση από την G1 στην S φάση, η Cdt1 πρωτεΐνη  
φωσφορυλιώνεται από τις CDKs στο αμινοτελικό της άκρο και οδηγείται στο 
πρωτεάσωμα για αποικοδόμηση. Η διαδικασία αυτή διαμεσολαβείται από την ουβι-
κουιτινυλίωση της πρωτεΐνης Cdt1 μέσω του συμπλόκου SCF-Skp2, που δρα ως Ε3 
λιγάση της ουβικουιτίνης (Li et al., 2003; Liu et al., 2004; Nishitani et al., 2004). Ο 
τρόπος αυτός της αδρανοποίησης της Cdt1 αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, και από 
πειράματα που έδειξαν άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των Skp2-Cdt1, καθώς και από 
την παρατήρηση ότι η αναστολή της δράσης του πρωτεασώματος έχει ως 
αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των επιπέδων της Cdt1. Επιπλέον, η εξάρτηση της 
SCF-Skp2 πρωτεόλυσης της Cdt1  από προηγούμενη φωσφορυλίωσή της 
διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι η προσθήκη αναστολέων των CDKs (πχ p21 και 
p27) οδήγησαν σε αδυναμία αλληλεπίδρασης μεταξύ των Skp2-Cdt1. Η 
αποικοδόμηση της  Cdt1 μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη της S φάσης 
με έναν επιπλέον μηχανισμό, ο οποίος δεν εξαρτάται από προηγούμενη 
φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο μονοπάτι της 
Cul4/DDB1 Ε3 λιγάσης (Arias and Walter, 2005; Hu et al., 2004; Nishitani et al., 
2006; Senga et al., 2006). Η πρωτεόλυση της Cdt1 πρωτεΐνης μέσω αυτού του 
μονοπατιού απαιτεί την πρόσδεση του PCNA σε αμινοτελική περιοχή της Cdt1. Το 
PCNA συνδέει τη Cdt1 με το σύμπλοκο Cul4/DDB1, με αποτέλεσμα την 
ουβικουιτινυλίωση της Cdt1 και την πρωτεόλυσή της.  Το μονοπάτι αυτό έχει δειχθεί 
ότι, εκτός από την S φάση μπορεί να ενεργοποιηθεί και στη G1 φάση μετά από 
βλάβη στο DNA (Hu et al., 2004; Nishitani et al., 2006). Στους ανώτερους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς η ενεργότητα της Cdt1 ρυθμίζεται, περαιτέρω, μέσω 
μιας ανασταλτικής πρωτεΐνης της Geminin.     
  
 
1.1.3 H Geminin αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή της Cdt1 στους ανώτερους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς 
 
 Η Geminin πρωτοανακαλύφθηκε στο Xenopus ως υπόστρωμα του APC  
συστήματος. Το μόριο αυτό αρχίζει να εκφράζεται αμέσως μετά την έναρξη της S 
φάσης και τα επίπεδά του παραμένουν υψηλά μέχρι τη μίτωση, οπότε και 
πρωτεολύεται μέσω του APC. Το APC αναγνωρίζει μία χαρακτηριστική περιοχή 
(destruction box) στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης, με αποτέλεσμα την 
ουβικουιτινυλίωση και την πρωτεόλυσή της (McGarry and Kirschner, 1998). Η 
Geminin προσδένεται ισχυρά στην πρωτεΐνη Cdt1, εμποδίζοντας την προσέλκυση 
των MCMs στη χρωματίνη. Η επίδραση της Geminin στο σχηματισμό του προαντι-
γραφικού συμπλόκου φάνηκε από πειράματα στο Xenopus, κατά τα οποία διαπιστώ-
θηκε ότι η προσθήκη της Geminin είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των ORC 
και Cdc6 στη χρωματίνη, αλλά δεν επέτρεπε την πρόσδεση των MCMs (Tada et al., 
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2001; Wohlschlegel et al., 2000). Επιπλέον, η αλληλεπίδραση της Cdt1 με τη 
Geminin στον πυρήνα επιβεβαιώθηκε από μελέτες στο Xenopus, οι οποίες έδειξαν 
ότι η μεταφορά της Geminin στον πυρήνα είναι απαραίτητη για αυτή την αλληλε-
πίδραση, που συμβαίνει στο τέλος της G1 φάσης, δηλαδή μετά από τη δημιουργία 
του προαντιγραφικού συμπλόκου (Hodgson et al., 2002). 
 Εκτός από το ρόλο της στην αδρανοποίηση της Cdt1 από την S φάση έως τη 
μίτωση, η Geminin συμμετέχει στον καθορισμό και στη ρύθμιση της νευρικής 
διαφοροποίησης των κυττάρων κατά την εμβρυονική ανάπτυξη. Πρόσφατα έχει 
δειχθεί ότι η Geminin ελέγχει τη μεταγραφή γονιδίων που καθορίζουν την 
διαφοροποίηση, μέσω της αλληλεπίδρασής της με την πρωτεΐνη Brg1. Ο Brg1 
αποτελεί καταλυτική υπομονάδα του συμπλόκου αναδιοργάνωσης της χρωματίνης 
SWI/SNF. Ο παράγοντας αυτός αλληλεπιδρά άμεσα με τους μεταγραφικούς 
παράγοντες neuroD και Neurogenin και συμβάλλει στη δράση τους, η οποία έγκειται 
στη μεταγραφική ενεργοποίηση της νευρικής διαφοροποίησης. Η Geminin 
αλληλεπιδρά άμεσα με τον Brg1 και ανταγωνίζεται τη δράση του, εμποδίζοντας τη 
νευρική διαφοροποίηση των κυττάρων. Η Geminin εκφράζεται μόνο στα πρόδρομα 
νευρικά κύτταρα (Spella et al., 2007) και καθορίζει τον χρόνο που αυτά θα 
διαφοροποιηθούν (Seo et al., 2005b; Seo and Kroll, 2006). Επιπλέον, η Geminin 
αλληλεπιδρά με Hox πρωτεΐνες (Luo et al., 2004) και με το Six3 (Del Bene et al., 
2004), ρυθμίζοντας την μεταγραφική τους δραστηριότητα κατά την 
διαμερισματοποίηση του σωματικού άξονα και την ανάπτυξη του αμφιβληστροει-
δούς, αντίστοιχα. Η αλληλεπίδραση της Geminin με αυτές τις πρωτεΐνες έχει 
ανασταλτικό χαρακτήρα, παρεμποδίζοντας την μεταγραφική ενεργοποίηση των 
γονιδίων-στόχων τους. Τέλος, έχει δειχθεί ότι η Geminin μπορεί να ρυθμίζει τη 
δράση των Hox πρωτεϊνών έμμεσα, αλληλεπιδρώντας με πρωτεΐνες της Polycomb 
ομάδας, οι οποίες καταστέλλουν την μεταγραφή των Hox γονιδίων (Luo et al., 2004).       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Ο ρόλος της Geminin 
στη νευρική διαφοροποίηση. 
Αλληλεπιδρά με την Brg1 υπο-
μονάδα του SWI/SNF συμπλόκου 
αποτρέποντας την αλληλεπίδρασή 
του με bHLH πρωτεΐνες που 
επγουν τη νευρική διαφοροποίηση 
(Α). Η Geminin αποικοδομείται 
όταν τα κύτταρα εξέρχονται από 
τον κυτταρικό κύκλο, επιτρέ-
ποντας τη νευρική διαφοροποίησή 
τους (Β). Η αλληλεπίδραση της 
Geminin τόσο με τo Cdt1 όσο και 
με τους μεταγραφικούς παράγο-
ντες Six και Hox έχει ανασταλτικό 
χαρακτήρα (C). Εκτός από την 
άμεση αλληλεπίδραση με τις Hox 
πρωτεΐνες, η Geminin μπορεί να 
αποτρέψει τη δράση τους έμμεσα, 
αλληλεπιδρώντας με Polycomb 
πρωτεΐνες και καταστέλλοντας την 
έκφραση των Hox γονιδίων (D) 
(Seo and Kroll, 2006).   
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1.1.4 Μοντέλο αδειοδότησης των θέσεων έναρξης της αντιγραφής 
 

Η αδειοδότηση της αντιγραφής του DNA αποτελεί συντηρημένη διαδικασία 
από τους κατώτερους έως τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με 
το τρέχον μοντέλο αδειοδότησης, πάνω στις αφετηρίες συγκροτείται το προαντι-
γραφικό σύμπλοκο (Pre-RC). Συγκεκριμένα, στο τέλος της μίτωσης οι ORC(1-6) 
πρωτεΐνες προσδένονται στις αφετηρίες, έχοντας δεσμεύσει ATP. Ακολουθεί η 
πρόσδεση της Cdc6 στις ORC. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ORC-Cdc6 έχει ως 
αποτέλεσμα τη δέσμευση ATP από τη Cdc6. Στη συνέχεια, το συνολικό σύμπλοκο 
ORC-ATP/Cdc6-ATP προσελκύει στη χρωματίνη τη Cdt1 και τις MCM2-7. Ακολου-
θεί διάνοιξη του δακτυλίου των MCMs και η αποκάλυψη κρυμμένων θέσεων δέσμε-
υσης στο DNA. Η πρόσδεση των MCMs στο DNA ενεργοποιεί την υδρόλυση του 
ATP από την Cdc6. Το γεγονός αυτό οδηγεί αφενός στην αποδέσμευση των Cdc6 και 
Cdt1 από τη χρωματίνη, και αφετέρου το κλείσιμο του δακτυλίου των MCMs γύρω 
από το DNA. Επιπλέον, η δημιουργία του δακτυλίου των MCMs ενεργοποιεί τη 
δράση ATPάσης των ORC. Η εκλυόμενη, από την υδρόλυση του ATP, ενέργεια 
χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση των MCMs, οι οποίες δρώντας ως ελικάσες, 
ξετυλίγουν το DNA και το καθιστούν προσβάσιμο στην αντιγραφική μηχανή. Η 
ανταλλαγή από τις ORC του εναπομείναντος ADP με ATP είναι απαραίτητη για την 
έναρξη ενός νέου κύκλου συγκρότησης προαντιγραφικού συμπλόκου (DePamphilis 
2006).    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3: Μοντέλο αδειοδότησης των θέσεων έναρξης της αντιγραφής. Στο τέλος της 
μίτωσης η Cdc6 και η Cdt1 προσδένονται στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής που 
βρίσκονται δεσμευμένες οι ORC πρωτεΐνες. Ακολουθεί η στρατολόγηση των MCMs, από 
τις Cdc6 και Cdt1, με αποτέλεσμα την συγκρότηση του προαντιγρα-φικού συμπλόκου (pre-
RC) (Nishitani and Lygerou, 2004). 
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1.1.5 Η ισορροπία μεταξύ των επιπέδων των Cdt1-Geminin είναι απαραίτητη 
για τη διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας 
  

Η διατάραξη των επιπέδων του Cdt1 και της Geminin και οι συνέπειες που 
μπορεί αυτή να προκαλέσει έχει απασχολήσει πολλές ερευνητικές ομάδες.  
 Οι πρώτες μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις της υπερέκφρασης ενός στοιχείου 
του pre-RC αφορούσαν την Cdc6/Cdc18 και πραγματοποιήθηκαν στον S. Pombe 
(Nishitani et al., 2000; Nishitani and Nurse, 1995; Yanow et al., 2001). Η εκτοπική 
έκφραση της πρωτεΐνης αυτής είχε ως αποτέλεσμα την επαναπυροδότηση των 
αφετηριών αντιγραφής και, συνεπώς, τον υπερδιπλασιασμό του γονιδιώματος 
(Nishitani and Nurse, 1995). Επιπλέον, υπερέκφραση του Cdt1, παράλληλα με την 
υπερέκφραση της Cdc6/Cdc18, ενίσχυσε τον παρατηρούμενο υπερδιπλασιασμό 
(Nishitani et al., 2000), ακόμα και σε κύτταρα που βρίσκονταν στην G2 φάση, 
(Yanow et al., 2001). Σημειώνεται ότι από τα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε ότι, αν 
και η υπερέκφραση της Cdt1 επιδείνωνε τον υπερδιπλασιασμό του γονιδιώματος που 
δημιουργείτο λόγω της υπερέκφρασης της  Cdc6/Cdc18, όταν συνέβαινε μόνη της 
δεν επηρέαζε τη φυσιολογική αντιγραφή του DNA (Nishitani et al., 2000).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 4: Η υπερέκφραση των Cdt1/Cdc6 οδηγεί σε υπερδιπλασιασμό του 
γονιδιώματος, σε κύτταρα του S. pombe (Nishitani and Lygerou, 2004). 

 
Σε αντίθεση με τον S. pombe, στα κύτταρα των μεταζώων, όπως στον C. 

elegans (Zhong et al., 2003), στο Xenopus (Arias and Walter, 2005; Li and Blow, 
2005) και στη Δροσόφιλα (Thomer et al., 2004), διαπιστώθηκε ότι η υπερέκφραση 
του Cdt1 ήταν ικανή να προκαλέσει υπερδιπλασιασμό του γονιδιώματος ανεξάρτητα 
από την Cdc6. Σε καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα Η1299, η υπερέκφραση της Cdt1 
προκάλεσε επιπλέον κύκλους αντιγραφής του DNA, στον ίδιο κυτταρικό κύκλο 
(Vaziri et al., 2003). Αυτό διαπιστώθηκε λόγω της παρατήρησης κυττάρων με χρω-
μοσωματικό περιεχόμενο υψηλότερο από 4n, γεγονός που υποδηλώνει ότι στα κύτ-
ταρα αυτά πραγματοποιήθηκαν νέοι κύκλοι αντιγραφής, πριν την ολοκλήρωση της 
μίτωσης. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για να διευκρινιστεί για ποιο λόγο 
συνέβαινε η αύξηση του ποσού του DNA, έδειξαν ότι αυτή δεν οφειλόταν σε ελατ-
τωματική μίτωση, αλλά σε επαναδειοδότηση των θέσεων έναρξης της αντιγραφής. 
Συγκεκριμένα, ο υπερδιπλασιαμός παρατηρείτο 2-4 ώρες μετά την έναρξη της S 
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φάσης, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Τα τμήματα DNA που είχαν 
υπερδιπλασιαστεί ήταν αυτά που αντιγράφονται στην αρχή της S φάσης, γεγονός που 
προτείνει ότι, πιθανώς, η υπερέκφραση της Cdt1 επηρεάζει περισσότερο τις θέσεις 
έναρξης της αντιγραφής που ενεργοποιούνται νωρίς στην S (Vaziri et al., 2003). 
 Ύστερα από τη διαπίστωση ότι η υπερέκφραση της Cdt1 οδηγεί σε γονιδιωμα-
τική αστάθεια και γνωρίζοντας ότι η Geminin αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή της Cdt1, 
πολλές ερευνητικές ομάδες διερεύνησαν τις επιπτώσεις της αποσιώπησης της 
έκφρασης της Geminin στα κύτταρα. Καταστολή της έκφρασης της Geminin στη 
Δροσόφιλα είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κυττάρων με περισσότερο DNA από 
ότι έχουν φυσιολογικά τα κύτταρα στη G2 φάση (4n), γεγονός που υποστήριζε την 
επαναπυροδότηση των θέσεων έναρξης της αντιγραφής (Mihaylov et al., 2002). Ίδια 
ήταν τα αποτελέσματα και στην περίπτωση που αποσιωπήθηκε η Geminin σε 
ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και συγκεκριμένα στα HCT116 καρκινικά κύτταρα 
του εντέρου και στα U2OS κύτταρα οστεοσαρκώματος (Melixetian et al., 2004; Zhu 
et al., 2004). Το γεγονός ότι ο υπερδιπλασιασμός που παρατηρήθηκε με την 
αποσιώπηση της Geminin αναστάλθηκε όταν συγχρόνως αποσιωπήθηκε η Cdt1, 
προτείνει ότι αυτός οφείλεται σε επαναδειοδότηση ήδη πυροδοτημένων θέσεων 
έναρξης της αντιγραφής. Επίσης, σημαντικό εύρημα αυτών των πειραμάτων ήταν ότι 
σε κανένα κύτταρο από αυτά στα οποία είχε αποσιωπηθεί η Geminin, δεν 
παρατηρήθηκε υπερδιπλασιασμός ολόκληρου του γονιδιώματος, κάτι που 
υποδηλώνει ότι οι νέες διχάλες που δημιουργούνται σταματούν έγκαιρα κατά τη 
διάρκεια του υπερδιπλασιασμού. Επιπλέον, σε αντίθεση με την υπερέκφραση της 
Cdt1, η επανέναρξη της αντιγραφής αφορούσε χρωμοσωματικά τμήματα που 
φυσιολογικά αντιγράφονται τόσο σε αρχικά όσο και σε μεταγενέστερα στάδια της S 
φάσης (Melixetian et al., 2004; Zhu et al., 2004).  Εκτός από τον υπερδιπλασιασμό 
του γονιδιώματος, η απάλειψη της Geminin φαίνεται ότι επηρεάζει και το 
διπλασιασμό των κεντροσωμάτων (Tachibana et al., 2005b). Αυτό διαπιστώθηκε 
όταν σε κύτταρα στα οποία είχε αποσιωπηθεί η Geminin, παρατηρήθηκε 
υπερδιπλασιασμός των κεντροσωμάτων. Θεωρείται αρκετά πιθανό ότι αυτό αποτελεί 
έμμεση συνέπεια του γονιδιωματικού υπερδιπλασιασμού και της ενεργοποίησης του 
G2/M σημείου ελέγχου, το οποίο εμπλέκεται στην πρόκληση ανώμαλων 
κεντροσωμάτων όταν τα κύτταρα παραμένουν στη G2 για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(Tachibana et al., 2005b). 
 Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται σαφές ότι η διαταραχή του λόγου των 
επιπέδων των Cdt1/Geminin, είτε λόγω υπερέκφρασης της Cdt1, είτε λόγω αποσιώ-
πησης της Geminin, οδηγεί σε επανέναρξη της αντιγραφής του DNA. Η σημασία της 
διατήρησης σταθερού του λόγου αυτού, για τη διατήρηση της γονιδιωματικής 
σταθερότητας, καταδεικνύεται και από την ενδογενή προσπάθεια του κυττάρου να 
αντιστρέψει τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε η απορρύθμιση των επιπέδων κά-
ποιας εκ των δύο πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, η αποσιώπηση της Geminin σε κύτταρα 
της Drosophila είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των παρατηρούμενων επιπέδων της 
Cdt1. Αναλόγως, η υπερέκφραση της Cdt1 σε κύτταρα θηλαστικών οδήγησε στην 
αύξηση των επιπέδων έκφρασης της Geminin (Saxena and Dutta, 2005).   
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Εικόνα 5: Η αδειοδότηση της αντιγραφής σε φυσιολογικά κύτταρα (αριστερά) και σε 
κύτταρα που υπερεκφράζουν τις πρωτεΐνες Cdt1/Cdc6 (δεξιά). Φυσιολογικά, το 
προαντιγραφικό σύμπλοκο συγκροτείται στις αφετηρίες αντιγραφής στο τέλος της 
μίτωσης και κατά τη G1 φάση. Τα στοιχεία του προαντιγραφικού συμπλόκου υφίστανται 
αρνητική ρύθμιση, από την S φάση έως την μίτωση, αποτρέποντας την επαναδειοδότηση 
των αφετηριών αντιγραφής στον ίδιο κυτταρικό κύκλο. Αντίθετα, στην περίπτωση που 
υπερεκφράζονται οι Cdt1-Cdc6 πρωτεΐνες, τα προαντιγραφικά σύμπλοκα συγκροτούνται 
καθ’όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, με αποτέλεσμα την επαναδειοδότηση των 
ήδη πυροδοτημένων αφετηριών της αντιγραφής και την επανέναρξη της αντιγραφής, στα 
πλαίσια του ίδιου κυτταρικού κύκλου (Petropoulou et al., 2008). 

 
 
1.1.6 Τα αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης Cdt1 σχετίζονται άμεσα με την 
κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων 
 
 Μετά τη διαπίστωση ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 οδηγεί σε 
υπερδιπλασιασμό του γονιδιώματος, πολλές ερευνητικές ομάδες προσπάθησαν να 
διευκρινίσουν κατά πόσο τα αυξημένα επίπεδα του Cdt1 θα μπορούσαν να 
σχετίζονται άμεσα με τη γονιδιωματική αστάθεια που παρατηρείται στους όγκους, η 
οποία θεωρείται ότι συμβάλλει στην κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων.  
 Η δυνατότητα ογκογόνου δράσης της Cdt1 διαπιστώθηκε από την 
ενεργοποίηση αυτού του γονιδίου ύστερα από τυχαία γονιδιωματική ενσωμάτωση 
ρετροϊικού DNA στην αθανατοποιημένη ερυθροειδική κυτταρική σειρά EB-PE 
(Arentson et al., 2002). Επιπλέον, η διαμόλυνση ανοσοκατασταλμένων ποντικών με 
NIH3T3 κύτταρα τα οποία υπερεξέφραζαν τη Cdt1, είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη όγκων στα ζώα αυτά (Arentson et al., 2002). Η in vivo ογκογόνος δράση 
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της Cdt1 διερευνήθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών (Seo et 
al., 2005a). Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά ζώα, τα οποία εξέφραζαν 
τη  Cdt1 ιστοειδικά στα Τ κύτταρα τους, υπό τον έλεγχο του Lck υποκινητή. Η 
ανάλυση των θύμων αδένων αυτών των ζώων δεν έδειξε κάποια εμφανή ανωμαλία 
αναφορικά με τον αριθμό, το μέγεθος και το ρυθμό ανάπτυξης των Τ κυττάρων σε 
σχέση με τα φυσιολογικά. Παρ’όλ’αυτά, η διασταύρωση αυτών των διαγονιδιακών 
ποντικών με ποντικούς με μη λειτουργικό p53 είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση ζώων 
με λεμφοβλαστικό λέμφωμα. Χρωμοσωματική ανάλυση των θυμοκυττάρων αυτών 
των ζώων έδειξε ότι τα κύτταρα αυτά εμφάνιζαν σοβαρές χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες. Αν και το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύει άμεσα ότι η υπερέκφραση της 
πρωτεΐνης Cdt1 προκαλεί γονιδιωματική αστάθεια, παρουσιάζει μία ένδειξη ότι η 
απορρύθμιση του μορίου αυτού συμβάλλει στην ανάπτυξη χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών, ιδιαίτερα όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει το μονοπάτι του p53 (Seo et 
al., 2005a). Πρόσφατη μελέτη επιβεβαίωσε την ογκογόνο δράση των Cdt1 και Cdc6 
(Liontos et al., 2007). Συγκεκριμένα, η παροδική διαμόλυνση της  καρκινικής 
κυτταρικής σειράς U2OS με τον παράγοντα αδειοδότησης Cdt1 είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του ποσοστού των κυττάρων τα οποία βρίσκονται στην S φάση καθώς 
και του DNA περιεχομένου αυτών (μεγαλύτερο από 4n). Επιπλέον, στα κύτταρα 
αυτά ενεργοποιείται το μονοπάτι του σημείου ελέγχου μετά από βλάβη στο DNA, 
όπως παρατηρήθηκε με την αύξηση των επιπέδων χαρακτηριστικών δεικτών όπως 
είναι η γ-H2AX και η Chk2-T68. Η αύξηση των επιπέδων των συγκεκριμένων 
δεικτών υποδηλώνει ότι η υπερέκφραση της Cdt1 προκαλεί ενεργοποίηση του 
μηχανισμού απόκρισης σε βλάβες στο DNA. Παρατεταμένη υπερέκφραση της Cdt1 
στα κύτταρα αυτά, και κατ’επέκταση συνεχής ενεργοποίηση του μηχανισμού 
απόκρισης σε βλάβες στο DNA, είχε ως αποτέλεσμα κάποια από αυτά τα κύτταρα να 
καταφέρουν να ξεφύγουν της απόπτωσης και της γήρανσης και να συνεχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται. Διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα τα οποία έχουν απολέσει τους 
φραγμούς της απόπτωσης και της γήρανσης διαθέτουν μεγαλύτερη διηθητική 
ικανότητα σε σχέση με τα φυσιολογικά, κάτι που δείχνει ότι η γονιδιωματική 
αστάθεια προσδίδει στα κύτταρα εξελικτικό πλεονέκτημα. Η in vivo ογκογόνος 
δράση της Cdt1 διαπιστώθηκε ύστερα από εισαγωγή σταθερά διαμολυσμένων με 
Cdt1 και Cdc6 κυττάρων, σε ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς. Σε αυτή την 
περίπτωση, μέσα σε διάστημα 2-3 εβδομάδων όλοι οι ποντικοί ανέπτυξαν όγκους 
(Liontos et al., 2007).  
  Η πιθανή εμπλοκή της απορρύθμισης της πρωτεΐνης Cdt1 στη μοριακή 
παθογένεια του καρκίνου διερευνήθηκε και σε ανθρώπινους όγκους. Καταρχάς, 
υπερέκφραση των Cdt1 και Geminin έχει διαπιστωθεί σε ανθρώπινες καρκινικές 
κυτταρικές σειρές, τόσο σε πρωτεϊνικό όσο και σε επίπεδο mRNA (Xouri et al., 
2004). Επιπλέον, τα επίπεδα έκφρασης των Cdt1 και Cdc6 έχουν μελετηθεί σε 
δείγματα μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα  (Karakaidos et al., 2004). 
Αυξημένα επίπεδα των Cdt1 και Cdc6 στον όγκο σε σχέση με τον παρακείμενο 
φυσιολογικό ιστό, παρατηρήθηκαν στο 43% και 50% των περιπτώσεων που 
μελετήθηκαν, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αφορούσε τόσο το mRNA όσο και το 
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πρωτεϊνικό επίπεδο. Επίσης, η υπερέκφραση της Cdt1 συσχετίστηκε στατιστικώς 
σημαντικά με την αντίστοιχη της Cdc6 (p<0.001). Εκτός από τις Cdt1 και Cdc6, 
αυξημένα επίπεδα έκφρασης διαπιστώθηκαν στον όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό 
ιστό, για τον μεταγραφικό παράγοντα E2F-1. Στατιστική επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης της 
Cdt1 και του E2F-1, αποτέλεσμα που ενίσχυσε την υπόθεση ότι το γονίδιο του Cdt1 
αποτελεί μεταγραφικό στόχο του E2F-1. Επιπλέον, αν και η έκφραση των Cdt1 και 
Cdc6 δεν φάνηκε να συσχετίζεται με τις κινητικές παραμέτρους και την κατάσταση 
πλοειδίας  των όγκων, η ίδια συσχέτιση ύστερα από κατηγοριοποίηση των 
περιστατικών ως προς την κατάσταση του p53 είχε εντελώς διαφορετικά 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στα περιστατικά που το p53 ήταν μεταλλαγμένο, η 
υπερέκφραση των Cdt1/Cdc6 συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με την εμφάνιση 
ανευπλοειδίας, με αυξημένη κινητική των όγκων, με μικρότερο βαθμό απόπτωσης 
και με χειρότερη πρόγνωση, ενώ δεν παρατηρήθηκε η ίδια συσχέτιση στα 
περιστατικά με φυσιολογικό p53. Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν ότι ο 
υπερδιπλασιασμός του DNA που προκύπτει λόγω της υπερέκφρασης των Cdt1 και 
Cdc6 έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μονοπατιού του p53. Η κατάσταση 
του μορίου αυτού (φυσιολογικό ή μεταλλαγμένο) καθορίζει την τύχη των κυττάρων 
και συγκεκριμένα αν αυτά θα οδηγηθούν σε απόπτωση ή αν θα συνεχίσουν να 
πολλαπλασιάζονται, συμβάλλοντας στη δημιουργία του όγκου (Karakaidos et al., 
2004). Σε πρόσφατη εργασία, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο κατά την 
πορεία της καρκινογένεσης απορυθμίζονται τα επίπεδα έκφρασης των Cdt1 και Cdc6 
μελετήθηκε η έκφραση των πρωτεϊνών αυτών σε προκαρκινικές αλλοιώσεις 
(υπερπλασία και δυσπλασία) παρακείμενες στους κυρίως όγκους (Liontos et al., 
2007). Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε δείγματα από καρκίνο πνεύμονα, του 
λάρυγγα και του παχέος εντέρου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αυξημένα επίπεδα 
έκφρασης των προαναφερθέντων μορίων διαπιστώθηκαν από το στάδιο της 
δυσπλασίας, παρατήρηση που υποδηλώνει ότι η απορύθμιση της έκφρασης των Cdt1 
και Cdc6 αποτελεί πρώιμο γεγονός στην πορεία της καρκινογένεσης. Επίσης 
διαπιστώθηκε ότι συχνή αιτία της υπερέκφρασης των Cdt1 και Cdc6 αποτελεί η 
ενίσχυση των συγκεκριμένων γενετικών τόπων (Liontos et al., 2007). 
 
 
1.1.7 Αντιγραφικό στρες 
   
 Ο όρος αντιγραφικό στρες αναφέρεται σε κάθε αίτιο που δυσχεραίνει την 
αντιγραφή του DNA προκαλώντας την καθυστέρηση ή και τη διακοπή των 
αντιγραφικών διχάλων. Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
αντιγραφικού στρες και, κατ’επέκταση, σε βλάβη στο DNA. Σε αυτούς συμπερι-
λαμβάνεται η μείωση των επιπέδων των διαθέσιμων συστατικών που απαιτούνται για 
τη σύνθεση του DNA, η αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης πρωτεϊνών που χρειάζονται 
για τη σύνθεση των  dNTPs ή άλλων στοιχείων της αντιγραφής, η μικρότερη από τη 
φυσιολογική ταχύτητα με την οποία ενεργοποιούνται οι αφετηρίες της αντιγραφής, η 
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αυξημένη ενεργοποίηση των αφετηριών περισσότερες από μία φορές κατά τη 
διάρκεια της S φάσης, οι βλάβες στο DNA που εμποδίζουν την διέλευση των αντι-
γραφικών μηχανών και η διακοπή της αντιγραφής του DNA, λόγω της χρήσης 
χημικών. Επιπλέον, αντιγραφικό στρες μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις όπου το 
DNA δημιουργεί δευτεροταγείς δομές, οι οποίες είναι δύσκολο να ξετυλιχτούν, 
καθώς και λόγω της  ύπαρξης δεσμευμένων πρωτεϊνών σε αυτό, καταστάσεις που 
παρεμποδίζουν την κίνηση των διχάλων της αντιγραφής (Burhans et al.2007). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση 
αντιγραφικού στρες, δηλαδή στην καθυστέρηση και τελικά στην διακοπή της κίνησης των 
διχάλων της αντιγραφής του DNA (Burhans and Weinberger, 2007) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το αντιγραφικό στρες μπορεί να προκύ-
ψει από την υπερενεργοποίηση των αφετηριών της αντιγραφής. Η υπερέκφραση της 
Cdt1 πρωτεΐνης πιστεύεται ότι οδηγεί σε υπεραδειοδότηση των αφετηριών αντιγρα-
φής, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή της απορρύθμισης των επιπέδων έκφρασης 
του μορίου αυτού στην εμφάνιση αντιγραφικού στρες. Μελέτες σε εκχυλίσματα ωο-
κυττάρων του Xenopus έδειξαν ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 σε κυτταρικά 
εκχυλίσματα που βρίσκονταν στη G2 φάση είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού απόκρισης σε βλάβη στο DNA και την παραγωγή πολλών μικρών δί-
κλωνων θραυσμάτων DNA (Davidson et al., 2006). Οι παρατηρήσεις αυτές δεν διαπι-
στώνονταν όταν, παράλληλα με την προσθήκη του Cdt1 στα κυτταρικά εκχυλίσματα, 
προσέθεταν Geminin ή αμφιδικολίνη η οποία αποτελεί αναστολέα των πολυμερασών, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι οι διπλές κατατμήσεις στο DNA και η επακόλουθη 
ενεργοποίηση του μονοπατιού απόκρισης σε αυτές οφείλονταν στην επανέναρξη της 
αντιγραφής που προκαλούσε η υπερέκφραση του Cdt1. Επιπλέον, η αύξηση της 
προστιθέμενης ποσότητας Cdt1 οδηγούσε στη δημιουργία περισσότερων και 
μικρότε-ρων δίκλωνων θραυσμάτων DNA. Παρ΄ολ’ αυτά, η χρήση της Cdt1 σε πολύ 
μεγάλες συγκεντρώσεις φάνηκε ότι μείωνε, με μη αντιστρεπτό τρόπο, τον αριθμό των 
παρατηρούμενων δίκλωνων τμημάτων DNA (Davidson et al., 2006).  
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 Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην πρόταση ενός μοντέλου με βάση το 
οποίο η υπερέκφραση της Cdt1, και κατ’επέκταση η υπεραδειοδότηση των αφετη-
ριών αντιγραφής, προκαλούν αντιγραφικό στρες, διπλές κατατμήσεις στο DNA  και 
την ενεργοποίηση του αντίστοιχου μονοπατιού ελέγχου. Σύμφωνα με το μοντέλο 
αυτό, η επανέναρξη της αντιγραφής λόγω της πυροδότησης των ίδιων αφετηριών, 
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων διχάλων, οι οποίες κινούνται κατά μήκος 
του νεοαντιγραφόμενου DNA, πίσω από τις ήδη υπάρχουσες διχάλες. Η επικείμενη 
σύγκρουση των νέων με τις παλιές διχάλες προκαλεί τη διακοπή της κίνησής τους και 
τη μη αντιστρεπτή αναστολή της αντιγραφής του DNA. Στην περίπτωση που σταμα-
τήσουν να κινούνται και οι δύο διχάλες της αντιγραφικής μηχανής προκύπτουν 
διπλές κατατμήσεις και συνεπώς δίκλωνα θραύσματα DNA. Σημειώνεται ότι το 
νεοαντιγρα-φόμενο DNA είναι ακετυλιωμένο και λιγότερο σταθερό από την 
οργανωμένη χρωμα-τίνη, γεγονός που το καθιστά πιο ευάλωτο στη δράση των 
νουκλεασών. Θεωρείται αρκετά πιθανό ότι αυτή η κατάσταση του νεοσυντιθέμενου 
DNA διευκολύνει την κίνηση των διχάλων της αντιγραφής. Η γρήγορη κίνηση των 
διχάλων πάνω στο νέο-αντιγραφόμενο DNA μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι οι 
νέες διχάλες που προκύ-πτουν κατά την επανέναρξη της αντιγραφής προλαβαίνουν 
και συγκρούονται με τις προπορευόμενές τους, προκαλώντας τις διπλές θραύσεις στο 
DNA (Davidson et al., 2006).      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7: Μοντέλο δημιουργίας διπλών κατατμήσεων στο DNA λόγω της σύγκρουσης των 
διχάλων της αντιγραφής. Η επαναδειοδότηση ήδη πυροδοτημένων αφετηριών αντιγραφής 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων διχάλων. Οι διχάλες αυτές κινούνται κατά μήκος 
του νεοαντιγραφόμενου DNA και συγκρούονται με τις προπορευόμενές τους. Αυτό οδηγεί 
στην αποδέσμευση των πρωτεϊνικών συμπλόκων της αντιγραφικής μηχανής από τη 
χρωματίνη και συνεπώς σε διπλές κατατμήσεις του DNA. (Davidson et al., 2006) 
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1.1.8 Η απόπτωση  και η γήρανση αποτελούν φραγμούς στην πορεία της 
καρκινογένεσης 

 
  Πολλές τελευταίες μελέτες έχουν παρουσιάσει ενδείξεις, οι οποίες 
υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός απόκρισης σε βλάβη στο DNA (DNA Damage 
Response, DDR) αποτελεί φραγμό στην πορεία της καρκινογένεσης.  
  Ενεργοποίηση του DDR έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις όγκων 
(Bartkova et al., 2005a; Bartkova et al., 2005b; Bartkova et al., 2006; Di Micco et al., 
2006; DiTullio et al., 2002; Fan et al., 2006; Gorgoulis et al., 2005; Nuciforo et al., 
2007). Αυτό διαπιστώθηκε από την ανίχνευση θετικών κυττάρων για μόρια που 
συμμετέχουν στο μονοπάτι απόκρισης σε βλάβη στο DNA, όπως είναι οι 
ενεργοποιημένες κινάσες ΑΤΜ, Chk1 και Chk2, η φωσφορυλιωμένη ιστόνη γH2AX 
και το p53, καθώς και χαρακτηριστικές πυρηνικές δομές όπως αυτές που δημιουργεί 
η 53BP1 πρωτεΐνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση του DDR 
εντοπίστηκε σε προκαρκινικές προδιηθητικές αλλοιώσεις και στα πρώιμα στάδια της 
καρκινογένεσης, ενώ εξασθενούσε στον πλήρως αναπτυγμένο καρκίνο (Bartkova et 
al., 2005b; Bartkova et al., 2006; Di Micco et al., 2006; Fan et al., 2006; Gorgoulis et 
al., 2005; Nuciforo et al., 2007). Επιπλέον, σε μία από αυτές τι μελέτες (Bartkova et 
al., 2005b), ο διαχωρισμός των καρκινικών περιστατικών με βάση τη γονιδιωματική 
αστάθεια που αυτά παρουσίαζαν καθώς και με βάση την κατάσταση του p53 
(μεταλλαγμένο η μη), έδειξε ότι η ενεργοποίηση του DDR προϋπάρχει της εμφάνισης 
γονιδιωματικής αστάθειας και της δημιουργίας μεταλλάξεων στο p53, κατά την εξέ-
λιξη της κακοήθειας (Bartkova et al., 2005b). Εκτός από τα κλινικά δείγματα, παρό-
μοια δραστηριότητα του DDR διαπιστώθηκε και μετά από υπερέκφραση ογκογονι-
δίων, όπως είναι η κυκλίνη Ε, η Cdc25, το ras, το mos και ο E2F1, σε διάφορες 
κυτταρικές σειρές(Bartkova et al., 2005b; Bartkova et al., 2006; Halazonetis et al., 
2008). Σε όλες τι περιπτώσεις, η απόκριση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή του 
κυτταρικού κύκλου και την πρόοδο των κυττάρων προς γήρανση ή απόπτωση. Αυτό 
διαπιστώθηκε και σε κλινικά δείγματα που αναλύθηκαν, στα οποία οι μοριακοί 
δείκτες της ενεργοποίησης του DDR συσχετίζονταν με δείκτες κυτταρικής γήρανσης 
(Bartkova et al., 2006; Di Micco et al., 2006). Η εξάρτηση αυτού του είδους 
κυτταρικής γήρανσης από το μονοπάτι του DDR εδραιώθηκε με την παρατήρηση ότι 
αδρανοποίηση της κινάσης ATM, η οποία αποτελεί βασικό μόριο του μονοπατιού 
αυτού, είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή της εμφάνισης φαινότυπου γήρανσης και 
την αυξημένη διηθητική ικανότητα αυτών των κυττάρων (Bartkova et al., 2006). 
 Το γεγονός ότι η ενεργοποίηση του DDR συμβαίνει σε πρώιμα στάδια της 
εξέλιξης της καρκινογένεσης, εγείρει το ερώτημα γιατί η πρώτη προκαρκινική 
αλλοίωση που δημιουργείται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται οδηγώντας στην 
ανάπτυξη του όγκου, χωρίς να παρεμποδίζεται από τους φραγμούς της γήρανσης και 
της απόπτωσης. Η απάντηση φαίνεται πως προκύπτει από την επιλεκτικότητα που 
επιδεικνύει το μονοπάτι της DDR ως προς τα ογκογόνα ερεθίσματα με τα οποία 
ενεργοποιείται. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ενεργοποίηση της DDR σε αδενώματα 
υψηλού ιστολογικού τύπου (grade ΙΙΙ), σε αντίθεση με παρασκευάσματα αδενωμάτων 
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χαμηλότερου ιστολογικού τύπου (grade Ι, ΙΙ). Δεδομένου ότι τα αδενώματα grade ΙΙΙ 
αποτελούν συνήθως τις  προκαρκινικές αλλοιώσεις που εξελίσσονται σε καρκίνο, 
θεωρείται πιθανό ότι η DDR ενεργοποιείται μόνο στους πιο επιθετικούς κυτταρικούς 
κλώνους. Σε μοριακό επίπεδο, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, πιθανώς, 
δεν είναι ικανά όλα τα ογκογόνα ερεθίσματα να προκαλέσουν αντιγραφικό στρες, 
βλάβες στο DNA και, συνεπώς, την ίδια δραστηριότητα του DDR. Για παράδειγμα, 
ενώ η υπερέκφραση των ογκογονιδίων E2F1, Cdc25A, Cdc6, ras και myc σε 
κυτταρικές σειρές προκάλεσε DDR, αντίστοιχη υπερέκφραση της κυκλίνης D1 δεν 
είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι παρατηρήσεις αυτές και άλλες αντίστοιχες υποδεικνύουν 
την ύπαρξη κάποιων ογκογόνων ερεθισμάτων, τα οποία αν και δεν ενεργοποιούν την 
DDR, προσφέρουν πλεονέκτημα επιλογής στα κύτταρα, με πιθανό αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της αρχικής προκαρκινικής βλάβης. Επιπλέον, σε άλλες μελέτες φάνηκε 
ότι, αν και από μόνο του ένα ογκογονίδιο δεν αρκούσε για να ενεργοποιηθεί η DDR, 
επιπρόσθετη δράση ενός ακόμη ογκογονιδίου προκαλούσε αντιγραφικό στρες και 
κατ’επέκταση DDR. Συνεπώς, προτείνεται η ύπαρξη ενός ορίου ογκογόνου δραστη-
ριότητας, κάτω από το οποίο δεν δραστηριοποιείται η DDR (Bartek et al., 2007).  
 Σύμφωνα με το μοντέλο της καρκινογένεσης, που θεωρείται ότι ισχύει, η 
κακοήθης εξαλλαγή των κυττάρων και η δημιουργία του όγκου αποτελεί μια σταδι-
ακή ακουλουθία γεγονότων. Αρχικά, κάποιο ογκογόνο ερέθισμα προσδίδει πλεονέ-
κτημα ανάπτυξης στα κύτταρα, χωρίς να προκαλεί αντιγραφικό στρες και DDR. Η 
τοπική ανάπτυξη των κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης προ-
καρκινικής αλλοίωσης. Η ενεργοποίηση επιπλέον ογκογονιδίων προκαλεί την απορ-
ρύθμιση της αντιγραφής του DNA και, κατ’επέκταση, αντιγραφικό στρες. Το στρες 
αυτό είτε άμεσα, είτε μέσω της δημιουργίας διπλών κατατμήσεων στο DNA, 
προκαλεί την ενεργοποίηση της DDR, με αποτέλεσμα την επαγωγή της διακοπής του 
κυτταρικού κύκλου, της απόπτωσης ή της γήρανσης. Στην περίπτωση που σε κάποια 
κύτταρα δεν είναι λειτουργικό κάποιο από τα στοιχεία του DDR, αυτά αδυνατούν να 
οδηγηθούν προς απόπτωση ή γήρανση και ενδέχεται να εμφανίσουν στοιχεία 
γονιδιωματικής αστάθειας. Οι θέσεις που θεωρείται ότι θα πληγούν είναι οι 
εύραυστες περιοχές του γονιδιώματος (common fragile sites), καθώς αυτές είναι πιο 
ευάλω-τες στο αντιγραφικό στρες. Επιπρόσθετες γενετικές μεταλλάξεις, όπως επίσης 
και άλλοι μηχανισμοί όπως είναι η υποξία, η συρρίκνωση των τελομερών και η φλεγ-
μονή, μπορεί να συμβάλλουν σε περεταίρω γονιδιωματική αστάθεια και, συνεπώς, 
στην ανάπτυξη του όγκου (Bartek et al., 2007; Gorgoulis et al., 2005; Halazonetis et 
al., 2008).             
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Εικόνα 8: Μοντέλο καρκινογένεσης λόγω της ενεργοποίησης ογκογονιδίων. Το 
αντιγραφικό στρες που αυτά προκαλούν, ενεργοποιεί τον μηχανισμό απόκρισης σε βλάβη 
στο DNA, με αποτέλεσμα την πρόοδο των κυττάρων προς γήρανση ή απόπτωση. Σε 
περίπτωση που ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί, ενδέχεται κάποια κύτταρα να 
ξεφύγουν της γήρανσης και της απόπτωσης, και να συνεχίσουν να πολλπλασιάζονται 
δίνοντας γένεση σε προκαρκινική αλλοίωση. Περεταίρω γονιδιωματική αστάθεια 
συμβάλλει τελικά στην ανάπτυξη της κακοήθειας. (Halazonetis et al., 2008) 

 
1.2 Βιοδείκτες 

 
Οι βιολογικοί δείκτες είναι ουσίες οι οποίες μετρώνται βιολογικά και 

σχετίζονται με την εκδήλωση συγκεκριμένης ασθένειας. Η χρήση δεικτών για τη 
σταδιοποίηση της κακοήθειας και την επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη θεραπεία και τη φροντίδα του ασθενούς. Το επίσημο 
σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ (Tumor-Node-Metastasis) βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην ανατομική έκταση της ασθένειας, συνδυάζοντας το μέγεθος του 
όγκου, την εμπλοκή ή μη των λεμφαδένων και την παρουσία ή απουσία μετάστασης. 
Αν και το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα πρόγνωσης κι επιλογής θεραπείας, η 
χρήση βιολογικών δεικτών θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη. Καταρχάς, οι μοριακοί 
δείκτες καθώς και τα πρότυπα περισσότερων από έναν δεικτών καθιστούν δυνατή 
την υποδιαίρεση των κλασσικών τάξεων των όγκων σε υποτάξεις, οι οποίες μπορεί 
να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Επιπλέον αρκετοί χημειοθεραπευτικοί και 
βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία (π.χ. imatinib, 
tamoxifen κτλ), είναι αποτελεσματικοί, μόνο αν οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 
μεταλλαγμένοι ή εκφράζονται σε ικανοποιητικά επίπεδα (Ludwig and Weinstein, 
2005). 
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1.2.1 Δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
  

  Η ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων και η έγκαιρη διάγνωση των όγκων 
σε όσο το δυνατόν πρωιμότερα στάδια αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την 
επιτυχημένη αντιμετώπιση των κακοηθειών. Για το σκοπό αυτό, είναι συνεχής η 
προσπάθεια ανεύρεσης δεικτών, οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίσουν τα καρκινικά 
κύτταρα και να τα διακρίνουν από τα φυσιολογικά. Μία κατηγορία βιοδεικτών που 
μπορούν να εντοπίσουν κακοήθη κύτταρα σε αρκετά πρώιμο στάδιο, είναι οι δείκτες 
που διακρίνουν την κατάσταση πολλαπλασιασμού των κυττάρων (reviewed in De 
Pamphilis et al 2006). Η γνώση του ποσοστού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 
σε ένα νεοπλασματικό πληθυσμό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαφορική διάγνωση 
των κακοηθειών από τις καλοήθεις καταστάσεις, για τη σταδιοποίηση, την πρόβλεψη 
ανταπόκρισης του όγκου σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, καθώς και για την 
πρόγνωση και πρόβλεψη του προσδόκιμου επιβίωσης μετά τη θεραπεία.  

Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 
είναι το Ki67 και το PCNA.Το Ki67 ανιχνεύεται στα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα 
καθώς εκφράζεται σε όλο τον κυτταρικό κύκλο, εκτός από την αρχή της G1 φάσης. Η 
λειτουργία του μορίου αυτού παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, δεν έχει διευκρινιστεί 
αν ο δείκτης αυτός παρέχει σημαντική προγνωστική πληροφορία, καθώς και  ποιό 
είναι το όριο των επιπέδων έκφρασής του, που διαχωρίζει την καλή από την κακή 
πρόγνωση. Το PCNA εκφράζεται κυρίως στην S φάση και πολύ λιγότερο στις G1, 
G2 και M φάσεις. Σημαντικό μειονέκτημα του δείκτη αυτού προκύπτει από το 
γεγονός ότι, εκτός από την αντιγραφή, συμμετέχει και στην επιδιόρθωση των βλαβών 
στο DNA, οπότε ενδέχεται να ανιχνεύεται και σε μη πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. 
Επίσης, με τη χρήση των δύο προαναφερθέντων δεικτών δεν μπορούν να ανιχνευτούν 
κύτταρα που βρίσκονται στην G1 φάση. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η φάση 
αυτή κατέχει το κυριότερο χρονικό διάστημα του κυτταρικού κύκλου, η ευαισθησία 
και η αξία των Ki67 και PCNA μειώνεται αισθητά, γεγονός που αναδεικνύει την 
ανάγκη εύρεσης νέων δεικτών πολλαπλασιασμού (reviewed in De Pamphilis 2006)  
(Gonzalez et al., 2005; Shreeram and Blow, 2003; Tachibana et al., 2005a). 
 
 
1.2.2 Οι παράγοντες αδειοδότησης ως δείκτες πολλαπλασιασμού 
  
 Τα στοιχεία του συστήματος αδειοδότησης υφίστανται αρνητική ρύθμιση όταν 
τα κύτταρα εξέρχονται από τον κυτταρικό κύκλο, είτε αντιστρεπτά (φάση ηρεμίας), 
είτε μη αντιστρεπτά (τελική διαφοροποίηση ή γήρανση).  Συγκεκριμένα, στις 
καταστάσεις αυτές, οι ORC πρωτεΐνες παραμένουν σε υψηλά  επίπεδα, ενώ οι Cdt1, 
Cdc6, Geminin και MCM2-7 υφίστανται αρνητική ρύθμιση και τα επίπεδά τους 
μειώνονται. Όλο και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν την αξία των MCMs, 
Geminin και Cdt1  στον προσδιορισμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και, 
συνεπώς, στην έγκαιρη διάγνωση των κακοηθειών.   
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• MCMs 
 Οι πρωτεΐνες αυτές εκφράζονται καθ’όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, 
αλλά όχι από τα κύτταρα που έχουν εξέλθει από αυτόν. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι οι MCMs ταυτοποιούν, εκτός από τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, 
κύτταρα τα οποία δεν είναι ενεργώς πολλαπλασιαζόμενα αλλά έχουν τη δυνατότητα 
να πολλαπλασιαστούν. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται εκτός κυτταρικού κύκλου αλλά  
διατηρούν την αδειοδότηση της αντιγραφής. Οι ιδιότητες αυτές των MCMs 
υπέδειξαν την πιθανή κλινική τους αξία ως βιοδείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 
Η μελέτη της έκφρασης τους σε φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα της επιδερμίδας 
έδειξε την ύπαρξη θετικών κυττάρων μόνο στην περιοχή της βασικής μεμβράνης 
(Freeman et al., 1999). Αντίθετα, η έκφραση των MCMs απουσίαζε εντελώς από τα 
τελικώς διαφοροποιημένα κερατινοκύτταρα των ανώτερων στιβάδων. Το πρότυπο 
της έκφρασης ήταν εντελώς διαφορετικό στην περίπτωση του καρκίνου. 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των 
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, τα οποία με την πρόοδο του ιστολογικού τύπου 
(grade) εκτείνονταν όλο και περισσότερο προς την επιφάνεια της επιδερμίδας 
(Freeman et al., 1999). Το ίδιο πρότυπο απορρυθμισμένης έκφρασης  των MCMs έχει 
βρεθεί και σε άλλες κακοήθειες όπως σε καρκίνο του οισοφάγου (Going et al., 2002; 
Sirieix et al., 2003; Williams et al., 2004), του τραχήλου της μήτρας (Baldwin et al., 
2003; Williams et al., 1998) , του λάρυγγα (Chatrath et al., 2003), του εντέρου 
(Davies et al., 2002; Scott et al., 2003) και του ουροεπιθηλίου (Stoeber et al., 1999). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9:  Υπερέκφραση των MCMs σε καρκίνο του δέρματος. Στο φυσιολογικό ιστό 
(Α) πολύ λίγα κύτταρα εκφράζουν MCM5. Αύξηση των επιπέδων της MCM5 
παρατηρείται στην υπερλασία (Β), στη δυσπλασία (C) και στο in situ καρκίνωμα (D). Στο 
διαφοροποιημένο όγκο παρατηρείται έντονη πυρηνική χρώση των MCM5 (E) και MCM2 
(F). (Freeman et al., 1999) 

 Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει την αξία των MCMs ως προγνωστικών 
δεικτών σε πολλές κακοήθειες, όπως του οισοφάγου (Kato et al., 2003), του 
στόματος (Kodani et al., 2003), του προστάτη (Meng et al., 2001), του νεφρού 
(Dudderidge et al., 2005; Rodins et al., 2002), του πνεύμονα (Hashimoto et al., 2004), 
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του εγκεφάλου (Hunt et al., 2002; Wharton et al., 2001) και του μαστού (Gonzalez et 
al. 2003). Για παράδειγμα, στην περίπτωση του καρκίνου του νεφρού η έκφραση της 
MCM2 έδειξε θετική συσχέτιση με τον ιστολογικό τύπο (grade), ενώ ο λόγος της 
έκφρασης των MCM2/Ki67 παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με το χρονικό διάστημα 
ελεύθερο νόσου (Dudderidge et al. 2005). Στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού 
η MCM2 φάνηκε ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη της συνολικής 
επιβίωσης. Ο δείκτης αυτός ήταν πολύ υψηλότερης αξίας από το Ki67, και 
παραμέτρους όπως η ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων και ο ιστολογικός τύπος 
(grade), Επιπλέον, διαπιστώθηκε μείωση του δείκτη MCM2/Ki67 με την αύξηση του 
βαθμού κακοήθειας, ενδεικτικό της μετάβασης των κυττάρων από μια αδειοδοτημένη 
σε μια ενεργό πολλαπλασιαστική κατάσταση (Gonzalez et al., 2003).  
 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα αποτέλεσε η υψηλή έκφραση των MCMs σε 
φυσιολογικό μαστό. Αν και το πολλαπλασιαζόμενο κλάσμα των κυττάρων που 
προσδιορίστηκε με βάση την έκφραση του Ki67 ήταν μικρό, μεγάλος αριθμός 
επιθηλιακών κυττάρων  του φυσιολογικού ιστού παρουσίασαν θετικότητα για την 
MCM2, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά κύτταρα είναι αδειοδοτημένα και, συνεπώς, 
δυμητικά έτοιμα να εισέλθουν στον κυτταρικό κύκλο. Κατά την εγκυμοσύνη, το 
κλάσμα των λοβιακών κυττάρων του μαστού που εκφράζουν MCMs αυξάνεται 
αρχικά σε ποσοστό 95%, γεγονός που συμπίπτει με τον έντονο πολλαπλασιασμό 
αυτών των κυττάρων. Στη συνέχεια, όταν τα κύτταρα αποκτήσουν τον τελικό 
διαφοροποιημένο χαρακτήρα τους, σταματούν να εκφράζουν τις MCMs. Θεωρείται 
αρκετά πιθανό ότι η παρατηρούμενη έκφραση των MCMs στα μη 
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα του φυσιολογικού μαστού οφείλεται σε μία εξελικτική 
προσαρμογή, η οποία επιτρέπει το γρήγορο πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών 
σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Παρ’όλ’ αυτά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα κατά πόσο η 
αδειοδοτημένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται συνεχώς τα κύτταρα του μαστού, 
προδιαθέτει και διευκολύνει τη μετάβαση σε έναν μη ελεγχόμενο κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό και, πιθανώς σε κακοήθεια (Shetty et al., 2005; Stoeber et al., 
2001).  
      
• Geminin 
 Εκτός από τις MCMs, έχει δειχθεί ότι και η Geminin αποτελεί σημαντικό 
βιολογικό δείκτη με μεγάλη προγνωστική αξία. Το γεγονός ότι εκφράζεται από την S 
φάση έως τη μίτωση την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτίμηση της εξέλιξης 
του κυτταρικού κύκλου και της ταχύτητας προόδου των κυττάρων στον κυτταρικό 
κύκλο. Η μελέτη της έκφρασης της Geminin σε ένα κυτταρικό πληθυσμό προσφέρει 
επιπλέον πληροφορίες, σε σχέση με την αντίστοιχη των MCMs, καθώς προσδιορίζει 
το ποσοστό των κυττάρων που έχουν περάσει από στην S/G2 και, συνεπώς, είναι 
ενεργώς πολλαπλασιαζόμενα. Επομένως, η παρατήρηση έκφρασης των MCMs σε 
συγκεκριμένα κύτταρα χωρίς αντίστοιχη έκφραση της Geminin, υποδηλώνει ότι αυτά 
τα κύτταρα είτε έχουν σταματήσει στη G1 φάση είτε, τη δεδομένη χρονική στιγμή,  
διέρχονται μέσω αυτής. 
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 Η προγνωστική αξία της Geminin έχει δειχτεί σε πολλούς όγκους. Σε μια 
μελέτη που αφορούσε τον καρκίνο του μαστού βρέθηκε ότι η Geminin 
υπερεκφραζόταν στον όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό και ότι τα επίπεδα 
έκφρασής της συσχετίζονταν θετικά με τον βαθμό της κακοήθειας, καθώς και με το 
μέγεθος και τον τύπο του όγκου (Gonzalez et al., 2004). Επιπλέον, η Geminin 
αποδείχτηκε ότι συσχετίζεται αρνητικά με τη συνολική επιβίωση και θετικά με την 
ύπαρξη μεταστάσεων. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του λόγου Geminin/Ki67 με 
τον βαθμό κακοήθειας, ενδεικτικό της αύξησης της ταχύτητας του πολλαπλασιασμού 
των κυττάρων(Gonzalez et al., 2004; Shetty et al., 2005).  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 10: Στο φυσιολογικό ιστό του μαστού, πολύ λίγα κύτταρα εκφράζουν Geminin, ενώ 
παρατηρούνται περισσότερα θετικά κύτταρα για την MCM2 και την Ki67. Όμως, στην 
περίπτωση του διηθητικού όγκου, αυξάνεται πολύ το ποσοστό των κυττάρων που 
εκφράζουν Geminin, MCM2 και Ki67. (Gonzalez et al., 2004) 

 
 Στην περίπτωση της κακοήθειας του νεφρού (Dudderidge et al., 2005), η 
κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Συγκεκριμένα, στο φυσιολογικό ιστό, τα 
περισσότερα κύτταρα βρίσκονται σε φάση ηρεμίας, όπως προέκυψε από τα χαμηλά 
επίπεδα των MCM2, Κi67 και Geminin. Αντίθετα, στον καρκινικό ιστό 
παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση της MCM2, ενδεικτικό της επανεισόδου των 
κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο. Όμως, τα επίπεδα της Geminin παρέμεναν χαμηλά 
στα κύτταρα αυτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύτταρα, τουλάχιστον στα αρχικά 
στάδια της κακοήθειας, βρίσκονται σε μια αδειοδοτημένη αλλά μη ενεργό 
πολλαπλασιαστική κατάσταση. Παρ’όλ’αυτά, αύξηση των επιπέδων της Geminin 
παρατηρήθηκε σε καρκινώματα υψηλότερης κακοήθειας, ενώ τα επίπεδα αυτά 
συσχετίζονταν αρνητικά με το χρόνο ελεύθερο νόσου, καθιστώντας το μόριο αυτό 
ιδιαίτερα χρήσιμο ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη (Dudderidge et al., 2005).  
 Υπερέκφραση της Geminin έχει βρεθεί και στον καρκίνο του εντέρου, σε 
σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό (Bravou et al., 2005). Και σε αυτή την 
περίπτωση τα επίπεδα του μορίου αυτού παρουσίασαν θετική συσχέτιση με την 
εξέλιξη της νόσου, όντας χαμηλότερα στα προκαρκινικά αδενώματα και υψηλότερα 
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στον πλήρως αναπτυγμένο διηθητικό καρκίνο. Επιπλέον, η έκφρασή της Geminin 
συσχετίστηκε θετικά με την έκταση της διήθησης και το στάδιο του όγκου (Bravou et 
al., 2005). 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
 

Εικόνα 11: Ανοσοϊστοχημική μελέτη των επιπέδων έκφρασης της Geminin, της MCM2 και 
του Ki67 σε περιστατικά καρκίνου του νεφρού διαφορετικών grade. Τα επίπεδα  της  
MCM2 αυξάνονται πολύ έντονα με την αύξηση του grαde. Αντίθετα, μικρότερη είναι η 
αύξηση των επιπέδων της Geminin και του Ki67 (Dudderidge et al., 2005). 

 Η ανάλυση του γονιδιακού προφίλ έκφρασης μεγάλου αριθμού περιστατικών 
πρωτοπαθών μελανωμάτων ανέδειξε την ύπαρξη 254 γονιδίων με μεγάλη 
προγνωστική αξία (Winnepenninckx et al., 2006). Μεταξύ αυτών 
συμπεριλαμβάνονται οι MCM2-4 και η Geminin. Εντυπωσιακό ήταν το εύρημα ότι η 
Geminin εντοπιζόταν αποκλειστικά στο κυτταρόπλασμα των κακοήθων κυττάρων. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την έξοδο της Geminin από τον πυρήνα, ενισχύοντας, 
πιθανώς, με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη γονιδιωματικής αστάθειας και 
κατ’επέκταση την εξέλιξη του όγκου. Επίσης, τα επίπεδα έκφρασης της Geminin 
συσχετίστηκαν θετικά με την ύπαρξη μεταστάσεων και αρνητικά με το συνολικό 
χρόνο επιβίωσης (Winnepenninckx et al., 2006).     
 Σε άλλη μελέτη διερευνήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης της Geminin σε 
περιστατικά Β λεμφωμάτων (Obermann et al., 2005). Τα λεμφώματα αυτά 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα χαμηλού και στα υψηλού πολλαπλασιαστικού 
κλάσματος. Και στις δύο κατηγορίες παρατηρήθηκε υψηλή έκφραση των MCMs, 
οπότε τα κύτταρα είναι αδειοδοτημένα και όχι σε φάση ηρεμίας (Go) όπως είχε 
αρκετά θεωρηθεί. Στα λεμφώματα με χαμηλό δείκτη πολλαπλασιασμού, 
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διαπιστώθηκε χαμηλή έκφραση των Ki67 και της Geminin, ενδεικτικό του πολύ 
αργού πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Αντίθετα, στα λεμφώματα υψηλού 
πολλαπλασιαστικού κλάσματος, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων της 
Geminin. Η παρατηρούμενη αυτή διαφορά προτείνει ότι το μόριο αυτό μπορεί να 
συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση των δύο κατηγοριών λεμφωμάτων. Επιπλέον, 
στα λεμφώματα υψηλού πολλαπλασιαστικού κλάσματος παρατηρήθηκε αύξηση του 
δείκτη  Geminin/Ki67, υποδεικνύοντας υψηλότερη ταχύτητα του κυτταρικού κύκλου. 
Δεδομένου ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές στα νοσήματα με υψηλό δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ο 
λόγος Geminin/Ki67 μπορεί να συμβάλλει στην λήψη αποφάσεων για το θεραπευτικό 
σχήμα που θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση (Obermann et al., 2005).  
 Η αξία της Geminin ως βιοδείκτη έχει διερευνηθεί σε δύο κακοήθειες του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, σε ολιγοδενδρογλοιώματα (Wharton et al., 2004) 
και σε αστροκυττώματα (Shrestha et al., 2007). Στη πρώτη περίπτωση, διαπιστώθηκε 
υπερέκφραση της Geminin στα κακοήθη κύτταρα. Επίσης, τα επίπεδα έκφρασής της 
παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τα αντίστοιχα των Ki67 και MCM2, καθώς και με 
τον ιστολογικό τύπο (grade) (Wharton et al., 2004). Θετική συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων έκφρασης της Geminin και του ιστολογικού τύπου (grade) βρέθηκε και στη 
μελέτη των αστροκυττώματων. Σε αντίθεση με άλλες κακοήθειες (π.χ: καρκίνος 
μαστού και καρκίνος νεφρού), η Geminin στην περίπτωση των αστροκυττωμάτων 
αποτελεί σημαντικό δείκτη θετικής πρόγνωσης, καθώς υψηλά επίπεδα έκφρασης 
αυτού του μορίου συσχετίστηκαν θετικά με μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης. Το γεγονός 
αυτό προτείνει ότι, παρά το ότι η Geminin συσχετίζεται θετικά με το grade, πιθανώς 
η υπερέκφραση της αυξάνει την ευαισθησία των κυττάρων στην ακτινοθεραπεία 
(Shrestha et al., 2007). 

A B C 

Εικόνα 12: Ανοσοϊστοχημική μελέτη των επιπέδων έκφρασης της Geminin σε 
αστροκυττώματα χαμηλού (Α,Β) και υψηλού (C) grade.  Παρατηρείται αύξηση του 
ποσοστού των θετικών κυττάρων με την πρόοδο του grade (Shrestha et al., 2007) 

 
 
• Cdt1 

Ο Cdt1 έχει μελετηθεί σε πολύ λίγες περιπτώσεις όγκων, λόγω έλλειψης 
κατάλληλου αντισώματος για τομές παραφίνης. Μελέτη των επιπέδων του mRNA 
του Cdt1 σε δείγματα μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι αυτά 
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δεν συσχετίζονται με την απόπτωση, την κατάσταση πλοειδίας και με κινητικές 
παραμέτρους του όγκου (Karakaidos et al., 2004). Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου 
το p53 ήταν μεταλλαγμένο, τα επίπεδα έκφρασης των cdt1/cdc6 βρέθηκε να έχουν 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ύπαρξη ανευπλοειδίας, με τις κινητικές 
παραμέτρους ανάπτυξης του όγκου καθώς και με χειρότερη πρόγνωση. Επιπλέον, 
στα συγκεκριμένα δείγματα τα επίπεδα έκφρασης της Cdt1 συσχετίζονταν σημαντικά 
με τα αντίστοιχα της Geminin. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει μια 
ενδογενή προσπάθεια των κυττάρων για αντιστάθμιση των υψηλών επιπέδων της 
Cdt1 ή της  Geminin, με αντίστοιχη αύξηση της έκφρασης της Geminin ή της Cdt1, 
έτσι ώστε τελικά ο λόγος των δύο πρωτεϊνών να παραμένει σταθερός (Karakaidos et 
al., 2004).  

Αυξημένα επίπεδα του Cdt1 βρέθηκαν και σε περιπτώσεις καρκίνου του 
εντέρου (Bravou et al., 2005). Αν και στο φυσιολογικό εντερικό επιθήλιο τα κύτταρα 
που εκφράζουν Cdt1 περιορίζονταν στη βάση των κρυπτών, στις περιπτώσεις 
κακοήθειας παρατηρήθηκε πολύ εντονότερη έκφραση του μορίου αυτού σε όλη την 
έκταση του επιθηλίου (Bravou et al., 2005).  

 
Σε άλλη μελέτη διερευνήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του Cdt1 σε 

33 περιπτώσεις λεμφωμάτων του μανδύα (Pinyol et al., 2006). Και σε αυτές τις 
κακοήθειες παρατηρήθηκε υπερέκφραση της Cdt1 στον όγκο σε σχέση με το 
φυσιολογικό ιστό. Στα περισσότερα περιστατικά, η υπερέκφραση της Cdt1 
συνοδευόταν από αντίστοιχη υπερέκφραση της Geminin. Στις περιπτώσεις που αυτό 
δε συνέβαινε, τα κύτταρα εμφάνιζαν πολύ πιο έντονες χρωμοσωματικές ανωμαλίες, 
γεγονός που προτείνει ότι η απορρύθμιση της έκφρασης των παραγόντων 
αδειοδότησης εμπλέκεται στην εμφάνιση γονιδιωματικής αστάθειας,  στα λεμφώματα 
του μανδύα. Η παρατηρούμενη γονιδιωματική αστάθεια ήταν ακόμη πιο έντονη στα 
περιστατικά που είχαν μεταλλαγμένο p53. Συνεπώς, η διατάραξη του λόγου των 
επιπέδων έκφρασης των Cdt1 και Geminin σε συνδυασμό με μη λειτουργικό p53 
συμβάλλουν στην εμφάνιση χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Pinyol et al., 2006).   

A B C 

Εικόνα 13: Ανοσοϊστοχημική μελέτη των επιπέδων έκφρασης της Cdt1 σε τομές παραφίνης 
περιστατικών με όγκο παχέος εντέρου. Στο φυσιολογικό επιθήλιο του εντέρου, υπάρχουν 
πολύ λίγα θετικά για τη Cdt1 κύτταρα που εντοπίζονται στη βάση των κρυπτών (Α).  
Εντονότερη έκφραση της Cdt1, σε μεγαλύτερο ποσοστό κυττάρων παρατηρείται στην 
περίπτωση του όγκου (Β, C) (Bravou et al., 2005). 
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1.3 Real time PCR 
 
1.3.1 Αρχή της μεθόδου 
 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) είναι 
μια τεχνική, η οποία επιτρέπει τη λογαριθμική ενζυμική ενίσχυση μικρών 
αλληλουχιών DNA (100-600 bp), χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα ένα μεγαλύτερο 
δίκλωνο μόριο DNA. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο εκκινητές (primers), 
καθένας από τους οποίους είναι συμπληρωματικός προς μια συγκεκριμένη άλλη-
λουχία μιας εκ των δύο αλυσίδων του DNA. Η αλληλουχία των εκκινητών επιμηκύ-
νεται μέσω της DNA πολυμεράσης, με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή 
αντιγράφων της επιθυμητής αλληλουχίας. Οι εκκινητές επαναχρησιμοποιούνται 
πολλές φορές για την περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκριμένης αλληλουχίας από τα 
ήδη υπάρχοντα αντί-γραφα, με αποτέλεσμα την λογαριθμική αύξηση των 
αντιγράφων. Σε κάθε κύκλο της διαδικασίας ενίσχυσης, οι δύο κλώνοι της 
αλληλουχίας του DNA αποδιατάσσονται μέσω αύξησης της θερμοκρασίας. 
Ακολουθεί  μείωση της θερμοκρασίας για την προσδεση των εκκινητών και σύνθεση 
της αλληλουχίας μέσω της DNA πολυμεράσης. 

Η ποσοτική PCR (Quantitative PCR, QPCR) είναι μια γρήγορη, αξιόπιστη και 
ευαίσθητη μέθοδος, η οποία επιτρέπει την ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων 
αλληλουχιών-στόχων. Υπάρχουν δύο είδη ποσοτικής PCR: η τελικού σημείου (end-
point) και η πραγματικού χρόνου (Real-Time) PCR. Στην end-point PCR ο 
υπολογισμός του προϊόντος πραγματοποιείται στο τέλος της αντίδρασης, με εμφανές 
μειονέκτημα τη μείωση της αποδοτικότητας της αντίδρασης, λόγω της κατανάλωσης 
των αντιδρώντων και της συσσώρευσης αναστολέων, κάτι που δυσχεραίνει την 
αξιόπιστη ποσοτικοποίηση. Αντίθετα, στη Real-Time PCR, η μέτρηση της ποσότητας 
του προϊόντος πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης, μέσω της 
παρακολούθησης της αύξησης του φθορισμού κάποιας φθορίζουσας ουσίας. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο φθορισμός μετριέται σε κάθε κύκλο της PCR, με αποτέ-
λεσμα να προκύπτει μια καμπύλη ενίσχυσης (amplification plot), γεγονός που 
επιτρέπει στον ερευνητή να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της αντίδρασης. Η 
αύξηση του σήματος φθορισμού είναι ανάλογη του συντιθέμενου προϊόντος και 
σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα του αρχικού υποστρώματος.  

Η καμπύλη ενίσχυσης διακρίνεται σε τρεις φάσεις: την εκθετική, τη γραμμική 
και τη φάση κορεσμού. Κατά την εκθετική φάση (exponential phase), σε κάθε κύκλο 
της αντίδρασης πραγματοποιείται ακριβής διπλασιασμός του προϊόντος, καθώς  όλα 
τα απαραίτητα για την PCR συστατικά (π.χ. dNTPs, εκκινητές, πολυμεράση) 
βρίσκονται σε περίσσεια (100% αποδοτικότητα). Καθώς συνεχίζεται η αντίδραση, 
επέρχεται η γραμμική φάση κατά την οποία κάποια από τα αντιδραστήρια αρχίζουν 
να εξαντλούνται, ενώ παράλληλα συσσωρεύονται, σταδιακά, αναστολείς. Στη 
συγκεκριμένη φάση, η αντίδραση της ενίσχυσης επιβραδύνεται, καθώς μειώνεται η 
αποδοτικότητα της και τελικά σταματάει εντελώς, οπότε η καμπύλη φθορισμού 
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φτάνει σε σημείο κορεσμού (plateau). Το σημείο κορεσμού διαφέρει μεταξύ των 
δειγμάτων και εξαρτάται από τις κινητικές των αντιδράσεών τους.  

Οι μετρήσεις για την ποσοτικοποίηση αφορούν την εκθετική φάση της 
αντίδρασης. Σημαντική παράμετρο για την ποσοτικοποίηση αποτελεί η τιμή Ct 
(threshold cycle). Πρόκειται για τον αριθμό των κύκλων της αντίδρασης ενίσχυσης 
που απαιτούνται ώστε η τιμή του παρατηρούμενου φθορισμού να προσεγγίζει ένα 
συγκεκριμένο όριο (threshold). Η τιμή του ορίου αυτού ορίζεται πάνω από την 
αντίστοιχη του μη-ειδικού σήματος (background). Η τιμή Ct είναι αντιστρόφως 
ανάλογη της αρχικής ποσότητας του υποστρώματος: όσο  μικρότερη είναι η τιμή Ct 
τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του αρχικού υποστρώματος (Bustin et al., 
2005; Kubista et al., 2006). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 14: Χαρακτηριστική καμπύλη ενίσχυσης, όπου διακρίνονται η εκθετική, η γραμμική 
και η φάση κορεσμού. Το όριο φθορισμού που τίθεται για τον προσδιορισμό της τιμής Ct, 
ορίζεται έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο ‘θορύβου’ (baseline) και στην αρχή της 
εκθετικής φάσης. Στον οριζόντιο άξονα παριστάνεται ο αριθμός των κύκλων της αντίδρασης, 
ενώ στον κατακόρυφο η τιμή των επιπέδων φθορισμού. 

1.3.2 Χημείες Real-Time PCR 
 

Υπάρχουν δύο είδη χημειών για την ανίχνευση της ενισχυόμενης αλληλουχίας 
του DNA, με Real-Time PCR: τα μη ειδικά και τα ειδικά συστήματα. Στην πρώτη 
περίπτωση ανιχνεύονται όλα τα δίκλωνα μόρια DNA, τα οποία ενισχύονται κατά την 
αντίδραση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται διαχωρισμός της ενισχυόμενης 
αλληλουχίας-ενδιαφέροντος από τυχόν μη ειδικά προϊόντα, που ενισχύονται 
παράλληλα, καθώς και από πιθανά διμερή των εκκινητών (Bustin, 2000; Giulietti et 
al., 2001) (Eurogentec 2004) 

 
 

1.3.2.1 Μη ειδικά συστήματα ανίχνευσης 
  
 Συνήθως στα μη ειδικά συστήματα ανίχνευσης χρησιμοποιείται μια φθορίζουσα 
χρωστική, η οποία ενσωματώνεται σε δίκλωνο μόριο DNA (dsDNA). Μια τέτοια 
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ευρέως χρησιμοποιούμενη χρωστική είναι η SYBR green I. Η ουσία αυτή διεγείρεται 
με ακτινοβολία μήκους κύματος 497 nm και εκπέμπει στα 520 nm. Σημειώνεται ότι η 
SYBR green I δεν φθορίζει όταν βρίσκεται ελεύθερη σε διάλυμα. Ωστόσο, η 
ενσωμάτωσή της στο DNA κατά τη σύνθεσή του, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
φθορισμού. Η ένταση του φθορισμού αυτού είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του 
παραγόμενου προϊόντος. 
 Η χρήση μη ειδικών συστημάτων ανίχνευσης παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα 
όσο και μειονεκτήματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της SYBR green είναι η 
δυνατότητα χρήσης της με οποιοδήποτε ζευγάρι εκκινητών, για την ενίσχυση 
οποιασδήποτε αλληλουχίας-στόχου, γεγονός που την καθιστά πολύ πιο οικονομική 
μέθοδο από την χρήση ειδικού ανιχνευτή (probe). Επιπλέον, συνιστά μια ιδιαίτερα 
ευαίσθητη μέθοδο, καθώς σε κάθε μόριο DNA που συντίθεται δεσμεύονται πολλά 
μόρια χρωστικής, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του προκύπτοντος σήματος. 
Αντίθετα, σημαντικό μειονέκτημα της SYBR green αποτελεί το γεγονός ότι 
προσδένεται σε όλα τα δίκλωνα μόρια DNA που συντίθενται κατά την αντίδραση 
ενίσχυσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πιθανά διμερή των εκκινητών καθώς 
και μη ειδικά προϊόντα που ενδέχεται να προκύπτουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 
λανθασμένη υπερεκτίμηση της συγκέντρωσης της αλληλουχίας-στόχου. 
Παρ’όλ’αυτά υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί. Ο σωστός 
σχεδιασμός ειδικών εκκινητών όπως επίσης και η βελτιστοποίηση των συνθηκών της 
αντίδρασης, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή δημιουργίας διμερών των 
εκκινητών. Επιπλέον, η μελέτη των καμπύλων αποδιάταξης (melting curves) μετά το 
πέρας της αντίδρασης, δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού του φθορισμού που 
προέκυψε από την ενίσχυση της αλληλουχίας-στόχου από τους φθορισμούς που 
οφείλονται στα διμερή των εκκινητών ή σε μη ειδικά προϊόντα. 
 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 15: Περιγραφή της λειτουργίας της χρωστικής SYBR green I. Όταν η χρωστική 
βρίσκεται ελεύθερη στο διάλυμα δεν παράγεται φθορισμός. Η ενσωμάτωσή της στο DNA 
κατά τη σύνθεσή του σε συνδυασμό με τη διέγερσή της με ακτινοβολία κατάλληλου μήκους 
κύματος, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φθορισμού. Η ένταση του φθορισμού αυτού είναι 
ανάλογη της συγκέντρωσης του παραγόμενου προϊόντος. 

 
1.3.2.2 Ειδικά συστήματα ανίχνευσης 
 

Στα ειδικά συστήματα ανίχνευσης γίνεται χρήση ανιχνευτή, ειδικού για την 
αλληλουχία-στόχο. Οι ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα σήμανσης με διάφορες 
φθορίζουσες χρωστικές, των οποίων τα διαφορετικά φάσματα διέγερσης και 
εκπομπής επιτρέπουν τον σαφή διαχωρισμό τους. Ευρέως χρησιμοποιούμενες 
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μέθοδοι που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία αποτελούν οι Taqman probes, 
Molecular beacon probes και Scorpions. 
 
Taqman probes 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται χρήση τριών ολιγονουκλεοτιδίων: δύο 
εκκινητών και ενός ανιχνευτή που αναγνωρίζει και προσδένεται ειδικά σε εσωτερική 
αλληλουχία του πολλαπλασιαζόμενου προϊόντος της PCR. Η μέθοδος αυτή βασίζεται 
στη δράση 5΄-νουκλεάσης της DNA πολυμεράσης, η οποία χρησιμοποιείται για την 
υδρόλυση του ανιχνευτή. Αναλυτικότερα, ο ανιχνευτής είναι ένα ολιγονουκλεοτίδιο 
που φέρει στο 5΄ άκρο του μια χρωστική που φθορίζει και στο 3΄άκρο του μια άλλη 
χρωστική η οποία απορροφά και εξουδετερώνει το σήμα που προέρχεται από την 
πρώτη. Έτσι, όταν ο ανιχνευτής είναι άθικτος δεν παρατηρείται φθορισμός. Όμως, ο 
πολυμερισμός κατά την αντίδραση ενίσχυσης, οδηγεί στην αποκοπή του άκρου του 
ανιχνευτή, από τη πολυμεράση, και κατ’έπέκταση στη διακοπή της 
αλληλοεξουδετέρωσης του σήματος, με αποτέλεσμα την παραγωγή φθορισμού. 
Καθώς ο πολυμερισμός συνεχίζεται αυξάνονται τα φθορίζοντα άκρα του ανιχνευτή 
που απελευθερώνονται και, συνεπώς, αυξάνεται παράλληλα η ένταση του 
φθορισμού. Η αύξηση αυτή είναι ανάλογη με το προϊόν του DNA που παράγεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 16: Αρχή της μεθόδου Taqman probes. Διακρίνονται οι δύο εκκινητές καθώς και ο 
ειδικός ανιχνευτής, ο οποίος προσδένεται σε εσωτερική αλληλουχία του προϊόντος. Η δράση 
5΄-νουκλεάσης της DNA πολυμεράσης, συμβάλλει στην υδρόλυση του ανιχνευτή, και κατ’ 
επέκταση στην απελευθέρωση της φθορίζουσας χρωστικής που βρίσκεται στο 5΄ άκρο. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φθορισμού, ο οποίος αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα 
του παραγόμενου προϊόντος κατά την αντίδραση ενίσχυσης. 

Molecular Beacons 
 Πρόκειται για ολιγονουκλεοτίδια, των οποίων τα άκρα είναι συμπληρωματικά 
μεταξύ τους,  οπότε αφού αναδιπλωθούν, αποκτούν μια δομή που αποτελείται από 
ένα δίκλωνο μίσχο και μια μονόκλωνη θηλιά. Επιπλέον, η αλληλουχία της θηλιάς 
είναι συμπληρωματική προς μια εσωτερική περιοχή της ενισχυόμενης αλληλουχίας-
στόχου. Στο ένα άκρο, τα ολιγονουκλεοτίδια, φέρουν μια φθορίζουσα χρωστική, ενώ 
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στο άλλο άκρο τους φέρουν ένα άλλο μόριο χρωστικής, που εξουδετερώνει το 
φθορίζον σήμα που παράγεται από την πρώτη. Η εξουδετέρωση του σήματος  
συμβαίνει όταν τα ολιγονουκλεοτίδια βρίσκονται ελεύθερα στο διάλυμα. Σε αυτή την 
περίπτωση, αυτά αποκτούν τη δομή θηλιάς-μίσχου, οπότε τα δύο μόρια χρωστικής 
βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η μεταφορά 
ενέργειας μεταξύ τους (Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET) κι έτσι να 
αποτρέπεται ο φθορισμός. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, ο ανιχνευτής 
προσδένεται ειδικά στο προϊόν, αφού η αλληλεπίδραση μεταξύ ανιχνευτή-στόχου 
είναι θερμοδυναμικά πιο ευνοϊκή από την δομή θηλιάς-μίσχου του ανιχνευτή. Η 
πρόσδεση του ολιγονουκλεοτιδίου στο προϊόν της αντίδρασης οδηγεί στην 
απομάκρυνση των δύο μορίων χρωστικών και στην αδυναμία μεταφοράς ενέργειας  
μεταξύ τους μέσω FRET, με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή φθορισμού.  
 Οι Molecular beacon ανιχνευτές είναι πολύ πιο ειδικοί από τους συμβατικούς 
ανιχνευτές ίδιου μήκους. Επιπλέον, παρουσιάζουν ευρεία εφαρμογή κυρίως στον 
εντοπισμό σημειακών μεταλλάξεων και πολυμορφισμών, στην ποσοτικοποίηση 
παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς επίσης και στον προσδιορισμό του φύλου των 
εμβρύων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 17: Αρχή της μεθόδου Molecular Beacon. Όταν το ολιγονουκλεοτίδιο βρίσκεται 
ελεύθερο στο διάλυμα σχηματίζει μια δομή, η οποία αποτελείται από ένα δίκλωνο μίσχο και 
μία μονόκλωνη θηλιά. Η δομή αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα δύο μόρια χρωστικής, που 
βρίσκονται στα άκρα του ολιγονουκλεοτιδίου, να έρχονται  πολύ κοντά το ένα στο άλλο, κάτι 
που αποτρέπει την παραγωγή φθορισμού λόγω του φαινομένου FRET. Η πρόσδεση του 
ολιγονουκλεοτιδίου στο προϊόν της αντίδρασης συμβάλλει στην απομάκρυνση των δύο 
χρωστικών, στην αδυναμία εκδήλωσης του φαινομένου FRET και κατά συνέπεια στην 
παραγωγή φθορισμού. 

 
Scorpions 
 Στη μέθοδο αυτή γίνεται χρήση δύο ολιγονουκλεοτιδίων: ενός εκκινητή και 
ενός ολιγονουκλεοτιδίου, που χρησιμεύει τόσο ως εκκινητής όσο και ως ανιχνευτής. 
Το ολιγονουκλεοτίδιο αυτό αποτελείται  από μία αλληλουχία που δρα ως εκκινητής, 
δίπλα από την οποία εκτείνεται ένα νουκλεοτιδικό τμήμα με δομή θηλιάς-μίσχου, το 
οποίο φέρει στο 5΄άκρο ένα φθορίζον μόριο και στο 3΄άκρο ένα μόριο χρωστικής. Το 
δεύτερο μόριο χρωστικής, εξουδετερώνει το σήμα από το πρώτο λόγω του 
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φαινομένου FRET. Η δομή θηλιάς-μίσχου διαχωρίζεται από το τμήμα του εκκινητή 
μέσω μιας χημικά τροποποιημένης αλληλουχίας, η οποία παρεμποδίζει την 
αντιγραφή του σχηματισμού θηλιάς-μίσχου από την Taq πολυμεράση. Αυτό 
χρειάζεται γιατί αν επιτρεπόταν η αντιγραφή του νουκλεοτιδικού τμήματος, αυτό θα 
οδηγούσε στη μη ειδική αποδιάταξη της δομής και συνεπώς στην παραγωγή μη 
ειδικού σήματος. Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση των Molecular probes, η 
θηλιά είναι συμ-πληρωματική προς μια εσωτερική περιοχή της ενισχυόμενης 
αλληλουχίας-στόχου. Μετά την αντίδραση ενίσχυσης, ο ανιχνευτής  υβριδοποιείται 
μέσω της θηλιάς στον ίδιο κλώνο του προϊόντος της αντίδρασης. Η υβριδοποίηση 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των δύο μορίων χρωστικής και την 
εμφάνιση φθορισμού.  
 Οι εκκινητές Scorpions χρησιμοποιούνται όπως και οι Molecular Beacon για 
την ανίχνευση μεταλλάξεων, καθώς και σε μελέτες ποσοτικοποίησης. Παρουσιάζουν, 
όμως, επιπλέον πλεονεκτήματα λόγω του γρηγορότερου μηχανισμού αντίδρασής 
τους και της εμφάνισης χαμηλότερου μη ειδικού σήματος (background). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 18: Αρχή της μεθόδου Scorpions. Μετά τη φάση επιμήκυνσης της αντίδρασης, ο 
ανιχνευτής υβριδοποιείται, μέσω της θηλιάς, στον ίδιο κλώνο του προϊόντος που 
επιμήκυνε. Η υβριδοποίηση αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση των δύο χρωστικών και 
την παραγωγή φθορισμού.  

  
Hybridisation probes 
 Στη περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται τέσσερα ολιγονουκλεοτίδια: δύο 
εκκινητές και δύο ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 
δεσμεύονται στο προϊόν της αντίδρασης σε παρακείμενες θέσεις. Επιπλέον, ο πρώτος 
ανιχνευτής φέρει στο 3΄άκρο του ένα φθορίζον μόριο που δρα ως δότης ενέργειας, 
ενώ ο άλλος ανιχνευτής φέρει στο 5΄άκρο του ένα φθορίζον μόριο που δρα ως δέκτης 
ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης ενίσχυσης, οι δύο ανιχνευτές 
προσδένονται στο προϊόν, με αποτέλεσμα τη γειτνίαση των δύο φθοριζόντων μορίων 
και τη μεταξύ τους μεταφορά ενέργειας μέσω φθορισμού (FRET). Η μεταφορά 
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ενέργειας από την μια χρωστική (δότης) στην άλλη (δέκτης) οδηγεί στην παραγωγή 
φθορισμού σε διαφορετικό μήκος κύματος. Η ένταση του παρατηρούμενου 
φθορισμού είναι ανάλογη του συνολικού DNA που παράγεται κατά την αντίδραση.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 19: Αρχή της μεθόδου Hybridisation probes. Οι δύο ανιχνευτές (δότης και δέκτης) 
δεσμεύονται σε παρακείμενες θέσεις πάνω στο προϊόν της αντίδρασης, οπότε επιτυγχάνεται η 
μεταφορά ενέργειας μέσω φθορισμού (FRET). Έτσι, η διέγερση του δότη, με ακτινοβολία 
κατάλληλου μήκους κύματος, οδηγεί στην εκπομπή φθορίζουσας ακτινοβολίας από το δέκτη, 
σε διαφορετικό μήκος κύματος. Η ένταση του παραγόμενου φθορισμού είναι ανάλογη της 
συνολικής ποσότητας DNA που παράγεται κατά την αντίδραση. 

 
1.3.3 Μέθοδοι ποσοτικοποίησης 

                              
 Υπάρχουν δύο μέθοδοι ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων της PCR: η 

απόλυτη και η σχετική μέθοδος ποσοτικοποίησης.  
 

Απόλυτη ποσοτικοποίηση 
Στην απόλυτη ποσοτικοποίηση χρησιμοποιείται μια πρότυπη καμπύλη, η οποία 

κατασκευάζεται με βάση διαδοχικές αραιώσεις δείγματος RNA γνωστής 
συγκέντρωσης. Η καμπύλη αυτή χρησιμοποιείται ως καμπύλη αναφοράς για τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης άγνωστων δειγμάτων mRNAs. Αν και η χρήση 
πρότυπης καμπύλης προερχόμενης από γνωστά δείγματα RNA είναι χρήσιμη για τον 
ακριβή υπολογισμό των αντιγράφων άγνωστων δειγμάτων mRNAs, εντούτοις, 
παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, η σταθερότητα των μορίων 
RNA μπορεί να ποικίλει επηρεάζοντας έτσι την τελική ανάλυση. Επιπλέον, η 
διαδικασία της παραγωγής των δειγμάτων RNA γνωστής συγκέντρωσης είναι αρκετά 
χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την κατασκευή cDNA πλασμιδίων, την in vitro 
μεταγραφή τους καθώς και την ακριβή ποσοτικοποίησή τους.  
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Εικόνα 20: Η αντίδραση ενίσχυσης δειγμάτων RNA γνωστής συγκέντρωσης 
πραγματοποιείται για την δημιουργία καμπύλη αναφοράς. Η καμπύλη αυτή 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης άγνωστων δειγμάτων mRNAs. 

 
Η κατασκευή πρότυπης καμπύλης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας δείγματα γνωστών συγκεντρώσεων πλασμιδιακού δίκλωνου DNA, 
in vitro συντιθέμενου μονόκλωνου DNA ή cDNA το οποίο να κωδικοποιεί το 
γονίδιο-στόχο. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συγκέντρωση των DNAs αυτών είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί με φωτομέτρηση σε κατάλληλο μήκος κύματος (260 nm). 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν το μοριακό βάρος του χρησιμοποιούμενου DNA, 
η τιμή της συγκέντρωσης του κάθε δείγματος μετατρέπεται σε αριθμό αντιγράφων.  

Αυτός ο τρόπος ποσοτικοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως για τον 
προσδιορισμό του ιϊκού ή βακτηριακού φορτίου σε βιολογικά υγρά. Επίσης, μπορεί 
να εφαρμοστεί για την εκτίμηση αλλαγών στην έκφραση mRNAs, σε περίπτωση 
απουσίας κατάλληλων ενδογενών γονιδίων-ελέγχου (housekeeping genes), τα οποία 
θα χρησιμοποιούνταν για την κανονικοποίηση. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της 
χρήσης εξωτερικών δειγμάτων γνωστής συγκέντρωσης, για την ποσοτικοποίηση 
άγνωστων δειγμάτων, αποτελεί η αδυναμία εντοπισμού και διόρθωσης πιθανών 
αναστολέων που επηρεάζουν την πορεία της αντίδρασης. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί 
χρησιμοποι-ώντας κάποιο εσωτερικό δείγμα-ελέγχου (control), όπως για παράδειγμα 
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ένα συνθετικό νουκλεϊνικό τμήμα που πολλαπλασιάζεται σε παράλληλη αντίδραση 
με τα δείγματα προς ανάλυση. (Eurogentec 2004) 
 
 
Σχετική ποσοτικοποίηση 

Στη περίπτωση της σχετικής ποσοτικοποίησης, οι αλλαγές στα επίπεδα 
έκφρασης του mRNA ενός γονιδίου-στόχου, προσδιορίζονται σε σχέση με τα 
αντίστοιχα επίπεδα ενός παράλληλα ενισχυόμενου mRNA, ενός κατάλληλου 
ενδογενούς συστατικά εκφραζόμενου γονιδίου-ελέγχου (internal control). Επιπλέον, 
πραγματοποιείται σύγκριση των CT τιμών των δειγμάτων προς ανάλυση με τις 
αντίστοιχες τιμές ενός δείγματος-αναφοράς (π.χ. RNA από φυσιολογικό ιστό στη 
περίπτωση εξέτασης παθολογικού δείγματος). Οι τιμές CT του mRNA-στόχου, τόσο 
των δειγμάτων προς εξέταση όσο και του δείγματος-αναφοράς, κανονικοποιούνται 
ως προς τις αντίστοιχες τιμές του ενδογενούς γονιδίου-ελέγχου. Η κανονικοποίηση 
ως προς το ενδογενές γονίδιο απαιτείται για τη διόρθωση των πιθανών διαφορών 
μεταξύ των δειγμάτων, οι οποίες οφείλονται σε διαφορετική συγκέντρωση του 
αρχικού υποστρώματος (cDNA) ή σε διαφορές στην αποδοτικότητα της αντίδρασης 
ενίσχυσης. 

Η μέθοδος σχετικής ποσοτικοποίησης χαρακτηρίζεται μαθηματικά από την 
εξίσωση 2–ΔΔC

T=2–[delta][delta]C
T, όπου [delta][delta]CT=[delta]CT,δείγματος- 

[delta]CT,αναφοράς. Η [delta]CT,δείγματος είναι η κανονικοποιημένη τιμή CT για κάθε 
δείγμα, ως προς την αντίστοιχη τιμή του ενδογενούς γονιδίου συστατικής έκφρασης, 
ενώ η τιμή [delta] CT,αναφοράς είναι η, αντίστοιχα, κανονικοποιημένη τιμή CT για το 
δείγμα αναφοράς. Εξ’ ορισμού, για το δείγμα αναφοράς ισχύει ότι 2–ΔΔC

T =20=1, 
οπότε η διαφορά στην έκφραση του γονιδίου στόχου στο δείγμα αναφοράς σε σχέση 
με τον εαυτό του ισούται με 1. Οι αντίστοιχες εξισώσεις για τα υπόλοιπα δείγματα 
δείχνουν πόσες φορές είναι αυξημένη ή μειωμένη η γονιδιακή έκφραση του γονιδίου-
στόχου, στα δείγματα αυτά, σε σχέση με το δείγμα αναφοράς. (Livak and Schmittgen, 
2001)(Eurogentec 2004).   
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2. Σκοπός 
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 Οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν οι ακόλουθοι: 
 
 

1. Η έκφραση τμημάτων της hCdt1 πρωτεΐνης, σε ετερόλογο βακτηριακό 
σύστημα έκφρασης. Εκφράστηκαν δύο καρβοξυτελικά τμήματα της Cdt1, το 
C391 hCdt1 και το His ΔΝ hCdt1, συντηγμένα με τους επιτόπους GST και 
His, αντίστοιχα. 

2. Η παραγωγή, ο καθαρισμός και ο χαρακτηρισμός ειδικού αντισώματος για τη 
Cdt1, με στόχο τη μελέτη των πρωτεϊνικών επιπέδων έκφρασης της Cdt1 σε 
ιστικές τομές παραφίνης περιστατικών καρκίνου μαστού. 

3. Ο  προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του mRNA των Cdt1 και Geminin, 
με Real-Time PCR, σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε πρωτογενείς 
ανθρώπινους ινοβλάστες. 
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3. Μέθοδοι - Υλικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 45



3.1 Πρωτόκολλα έκφρασης και καθαρισμού πρωτεΐνης συνδεδεμένης με GST 
 

3.1.1 Έκφραση της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης σε μικρή κλίμακα-Έλεγχος 
έκφρασης 
 
• Τρυβλίο Petri με LB-άγαρ και με το κατάλληλο αντιβιοτικό επιλογής (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αμπικιλλίνη σε τελική συγκέντρωση 100 μg/ml) 
επιστρώνεται με βακτηριακά κύτταρα του στελέχους E. Coli DH5aF΄, τα οποία 
είναι μετασχηματισμένα με το πλασμίδιο pGEX-4T2 που έχει υποκλωνοποιημένο 
τμήμα του cDNA της hCdt1. Το τρυβλίο επωάζεται στους 37 oC για 16-18 h. 

• 3x5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB που περιέχει αμπικιλλίνη σε τελική 
συγκέντρωση 100 μg/ml, εμβολιάζονται με μοναδιαία αποικία. Οι καλλιέργειες 
επωάζονται στους 37 oC για 16-18 h, υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση στις 
200-250 rpm.  

• Την επόμενη ημέρα οι 3 καλλιέργειες αραιώνονται σε 6 σωλήνες τελικού όγκου 5 
ml, σε αναλογία 1:50, οπότε προκύπτουν δύο αραιωμένες καλλιέργειες από κάθε 
αρχική. Αφού βεβαιωθεί ότι η αρχική O.D. των αραιωμένων καλλιεργειών στα 
595 nm είναι 0,05, οι 6 σωλήνες αναπτύσσονται στους 37 oC έως ότου η O.D 
γίνει 0,7-0,9. 

• Ακολουθεί επαγωγή της έκφρασης προσθέτοντας IPTG σε τελική συγκέντρωση 1 
mM. Σημειώνεται ότι η επαγωγή της έκφρασης πραγματοποιήθηκε στους 3 από 
τους 6 σωλήνες και συγκεκριμένα σε έναν από κάθε αρχική καλλιέργεια. Οι 6 
σωλήνες καλλιεργούνται στους 37 oC για 5 ώρες, υπό συνεχή περιστροφική 
ανάδευση. 

• 1,5 ml από τις 6 καλλιέργειες (3 επαγμένες και 3 μη επαγμένες) μεταφέρονται σε 
6 αντίστοιχα σωληνάκια eppendorf. Τα eppendorfs φυγοκεντρούνται σε 13.000 
rpm για 5 λεπτά. Το υπερκείμενο αφαιρείται ενώ το κυτταρικό ίζημα 
αναδιαλύεται σε 400 μl 1xFSB-DTT. 15 μl από κάθε δείγμα αναλύεται 
ηλεκτροφορητικά, μετά από βρασμό στους 100  oC για 5 λεπτά, που οδηγεί σε 
λύση των βακτηρίων και αποδιάταξη των πρωτεϊνών.  

 
 
3.1.2 Έκφραση της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα 
 
• 2x5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB που περιέχει αμπικιλλίνη σε τελική 

συγκέντρωση 100 μg/ml, εμβολιάζονται με μοναδιαία αποικία. Οι καλλιέργειες 
επωάζονται στους 37 oC για 16-18 h, υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση στις 
200-250rpm.  

• Την επόμενη ημέρα οι καλλιέργειες  αραιώνονται σε τελικό όγκο 25 ml, σε 
αναλογία 1:50. Αφού επιβεβαιωθεί ότι η αρχική O.D. των αραιωμένων 
καλλιεργειών είναι 0,05, αυτές αφήνονται να αναπτυχθούν  στους 37 oC έως ότου 
η O.D γίνει 0,7-0,9. 
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• Ακολουθεί επαγωγή της έκφρασης προσθέτοντας IPTG σε τελική συγκέντρωση 
0,1 mM. Οι δύο κωνικές φιάλες επωάζονται στους 37 oC (ή στους 25 oC) για 5 
ώρες, υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. Σημειώνεται ότι ακριβώς πριν την 
προσθήκη IPTG κρατείται 1 ml από κάθε καλλιέργεια, ως δείγμα μη επαγμένων 
κυττάρων. Τα δύο αυτά δείγματα φυγοκεντρούνται στις 13.000 rpm για 5 λεπτά. 
Το υπερκείμενο αφαιρείται ενώ το κυτταρικό ίζημα φυλάσσεται στους -20 oC. 

• Μετά το πέρας της επαγωγής κρατείται από κάθε καλλιέργεια δείγμα 0,5ml. 
Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000rpm για 5 λεπτά και το κυτταρικό ίζημα 
φυλάσσεται στους -20 oC. Επιπλέον , οι υπόλοιπες καλλιέργειες μεταφέρονται σε 
σωλήνες falcons και φυγοκεντρούνται στις 3.800g για 20 λεπτά, στους 4 oC. Το 
υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα των κυττάρων αφού ζυγιστεί 
φυλάσσεται στους -80 oC.        

 
 

3.1.3 Λύση βακτηριακών κυττάρων – Έλεγχος διαλυτότητας παραγόμενης 
πρωτεΐνης 

 
• Σε κάθε ένα από τα δύο falcons που περιέχουν το κυτταρικό ίζημα των δύο 

καλλιεργειών των 25 ml, προστίθεται 1 ml διαλύματος υπερήχων. Αφού 
επαναδιαλυθούν τα κύτταρα, ακολουθεί προσθήκη 1ml διαλύματος υπερήχων 
που περιέχει λυσοζύμη συγκέντρωσης 2 mg/ml.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 
κύτταρα να βρίσκονται διαλυμένα σε διάλυμα υπερήχων με λυσοζύμη τελικής 
συγκέντρωσης 1 mg/ml.  

• Ακολουθεί επώαση στον πάγο για 30 λεπτά. 
• Στη συνέχεια τα δύο falcons με το επαναδιαλυμένο κυτταρικό ίζημα, 

μεταφέρονται στο μηχάνημα υπερήχων, τοποθετημένα σε πάγο. Η λύση των 
κυττάρων πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 3 φορές υπερήχους ισχύος 40, 60 και 
80 Watt, αντίστοιχα. Η διάρκεια της εφαρμογής των υπερήχων είναι 1 λεπτό. 
Σημειώνεται ότι μεταξύ των εφαρμογών υπερήχων διαφορετικής έντασης, 
μεσολαβεί 1 λεπτό ηρεμίας, κατά το οποίο τα falcons διατηρούνται στον πάγο. 

• Ακολουθεί προσθήκη του απορρυπαντικού Triton X-100 σε τελική συγκέντρωση 
1%. Το κυτταρικό εκχύλισμα επωάζεται στους 4 oC, για 30 λεπτά, υπό συνεχή 
αλλά ήπια περιστροφική ανάδευση. Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό και 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι η παραγόμενη πρωτεΐνη 
δεν είναι διαλυτή και συγκεντρώνεται στο ίζημα των λυμένων κυττάρων μετά την 
εφαρμογή των υπερήχων.  

• Έπειτα το κυτταρικό εκχύλισμα φυγοκεντρείται στις 9.000 g για 30 λεπτά, στους 
4 oC.  

• Διαχωρίζεται προσεκτικά το υπερκείμενο από το ίζημα των λυμένων κυττάρων 
των δύο καλλιεργειών. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 2 ml διαλύματος υπερήχων. 

• Στη συνέχεια λαμβάνονται δείγματα 100 μl από το υπερκείμενο και από τα 
επαναδιαλυμένα ιζήματα των δύο καλλιεργειών. Σε καθένα από τα τέσσερα αυτά 
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δείγματα προστίθενται 100 μl 2xFSB-DTT. 18 μl από κάθε δείγμα αναλύεται 
ηλεκτροφορητικά, μετά από βρασμό στους 95 oC, για 5 λεπτά. 

 
 
3.1.4 Καθαρισμός και απομόνωση της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης υπό μη 
αποδιατακτικές συνθήκες, από βακτηριακές καλλιέργειες μεσαίας κλίμακας 
 
• Αρχικά προετοιμάζεται η ρητίνη. Συγκεκριμένα 800 μl ρητίνης Glutathione 

Sepharose 4B (Amersham Pharmacia) τοποθετούνται σε σωληνάκι eppendorf. 
Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 5 λεπτά. Αφού απομακρυνθεί το 
υπερκείμενο, τα σφαιρίδια της ρητίνης πλένονται 3 φορές με διάλυμα PBS (1x) 
που περιέχει PMSF σε τελική συγκέντρωση 0,5 mM. Μεταξύ των πλύσεων 
πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών στις 13000 rpm και απομακρύνεται 
κάθε φορά το υπερκείμενο.  

• Ακολουθεί εξισορρόπηση της ρητίνης. 1ml διαλύματος εξισορρόπησης 
προστίθεται στα σφαιρίδια της ρητίνης. Μετά από καλή ανάμειξη, το διάλυμα 
εξισορρόπησης με τα σφαιρίδια ρητίνης μεταφέρεται σε σωλήνα falcon και 
φυγοκεντρείται για 5 λεπτά στις 8.800 g. Απομακρύνεται το υπερκείμενο οπότε 
μένουν μόνο τα σφαιρίδια ρητίνης. 

• Στη συνέχεια, το υπερκείμενο (2 ml) της καλλιέργειας των 25 ml, το οποίο 
προέκυψε μετά τη λύση των κυττάρων και την ακόλουθη φυγοκέντρηση του 
κυτταρικού εκχυλίσματος, προστίθεται στο falcon με τη ρητίνη. 
Πραγματοποιείται επώαση στους 4 oC, για 1 ώρα υπό συνεχή αλλά ήπια 
περιστροφική ανάδευση, ώστε να επιτευχθεί πρόσδεση της GST-πρωτεΐνης του 
εκχυλίσματος στη ρητίνη. 

• Μετά το πέρας της ώρας επώασης, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 
8.800 g και απομάκρυνση του υπερκειμένου, αφού κρατηθούν από αυτό 100 μl 
δείγματος (πρωτεϊνικό κλάσμα μη προσδεδεμένο στη ρητίνη). Η ρητίνη πλένεται 
3 φορές με διάλυμα υπερήχων. Μεταξύ των πλύσεων πραγματοποιούνται 
φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8.800 g και κάθε φορά απομακρύνεται το 
υπερκείμενο.  

• Η έκλουση της προσδεμένης στη ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιείται με δύο 
διαφορετικά διαλύματα. Συνολικά προκύπτουν οχτώ εκλούσματα των 800 μl το 
καθένα, τέσσερα με διάλυμα ανηγμένης γλουταθειόνης 10 mM και τέσσερα με 
διάλυμα ανηγμένης γλουταθειόνης 20 mM. Μεταξύ των διαφορετικών 
εκλουσμάτων πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8.800 g και 
κάθε φορά κρατείται το υπερκείμενο.  

 
 

3.1.5  Έκφραση της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης σε μεγάλη κλίμακα 
 
• Τρυβλίο Petri με LB-άγαρ και με το κατάλληλο αντιβιοτικό επιλογής (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αμπικιλίνη σε τελική συγκέντρωση 100 μg/ml) 
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• 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB που περιέχει αμπικιλίνη σε τελική συγκέντρωση 
100 μg/ml, εμβολιάζονται με μοναδιαία αποικία. Η καλλιέργεια επωάζεται στους 
37 oC για 16-18 h, υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση στις 200-250 rpm.  

• Την επόμενη ημέρα η καλλιέργεια αραιώνεται σε τελικό όγκο 500 ml, σε 
αναλογία 1:50. Αφού επιβεβαιωθεί ότι η αρχική O.D. στα 595 nm της 
αραιωμένης καλλιέργειας είναι 0,05, αυτή αφήνεται να αναπτυχθεί στους 37 oC 
έως ότου η O.D γίνει 0,7-0,9. Ακολουθεί επαγωγή της έκφρασης προσθέτοντας 
IPTG σε τελική συγκέντρωση 0,1 mM. Η καλλιέργεια αναπτύσσεται στους 25 oC 
για 5 ώρες, υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. 

• Μετά το πέρας του χρόνου επαγωγής, το περιεχόμενο της καλλιέργειας 
μεταφέρεται σε πλαστικούς σωλήνες των 250 ml, ειδικούς για τη φυγόκεντρο. Η 
φυγοκέντρηση πραγματοποιείται στις 3800 g για 30 λεπτά. Το υπερκείμενο 
απομαρκύνεται και το κυτταρικό ίζημα διατηρείται στους -80 oC. 
 Σημειώνεται ότι σε κάθε βήμα της διαδικασίας επαγωγής της έκφρασης 
κρατείται       δείγμα για ηλεκτροφορητική ανάλυση. 

 
 
3.1.6 Λύση βακτηριακών κυττάρων - Καθαρισμός και απομόνωση της GST C-
391 hCdt1 πρωτεΐνης υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες, από βακτηριακές 
καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας 
 
• Αρχικά επαναδιαλύεται το κυτταρικό ίζημα σε 10 ml διαλύματος υπερήχων. Στη 

συνέχεια προστίθενται σε αυτό ακόμα 10 ml διαλύματος υπερήχων με λυσοζύμη 
συγκέντρωσης 2 mg/ml, οπότε το κυτταρικό ίζημα βρίσκεται διαλυμένο σε 
διάλυμα υπερήχων με λυσοζύμη τελικής συγκέντρωσης 1 mg/ml. Στη συνέχεια  
αυτό αφήνεται στον πάγο για 30 λεπτά. 

• Ακολουθεί λύση των βακτηριακών κυττάρων με χρήση υπερήχων. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιούνται 3 εφαρμογές υπερήχων ισχύος 40 ,60 και 80 Watt, 
αντίστοιχα. Η διάρκεια κάθε εφαρμογής είναι 1 λεπτό, ενώ μεταξύ των 
διαφορετικών εφαρμογών μεσολαβεί 1 λεπτό ηρεμίας, κατά το οποίο ο πλαστικός 
σωλήνας με τα κύτταρα διατηρείται στον πάγο. 

• Ακολουθεί προσθήκη Triton X-100 σε τελική συγκέντρωση 1%. Το κυτταρικό 
εκχύλισμα επωάζεται στους 4 oC, για 1 ώρα, υπό συνεχή αλλά ήπια περιστροφική 
ανάδευση.   

• Έπειτα το κυτταρικό εκχύλισμα φυγοκεντρείται στις 9.000 g για 30 λεπτά, στους 
4oC.  

• Διαχωρίζεται προσεκτικά το υπερκείμενο από το ίζημα των λυμένων κυττάρων. 
Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 10 ml διαλύματος υπερήχων.  

• Ακολουθεί προετοιμασία της ρητίνης Glutathione Sepharose 4B (Amersham 
Pharmacia), που θα χρησιμοποιηθεί. Σε σωλήνα falcon χωρητικότητας 50 ml 
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• Τα σφαιρίδια της ρητίνης πλένονται τρεις φορές με 15 ml διαλύματος PBS (1x) 
που περιέχει PMSF σε τελική συγκέντρωση 0,5 mM. Μεταξύ των πλύσεων 
πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών στις 8800 g και απομακρύνεται 
κάθε φορά το υπερκείμενο.  

• Η ρητίνη εξισορροπείται με 15 ml διαλύματος εξισορρόπησης. Μετά από καλή 
ανάμειξη, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 8.800 g. Απομακρύνεται το 
υπερκείμενο οπότε μένουν μόνο τα σφαιρίδια ρητίνης. 

• Στη συνέχεια, το υπερκείμενο (20 ml) της καλλιέργειας των 500 ml, το οποίο 
προέκυψε μετά τη λύση των κυττάρων και την ακόλουθη φυγοκέντρηση του 
κυτταρικού εκχυλίσματος, προστίθεται στο falcon με τη ρητίνη. Η επώαση 
παραγματοπείται στους 4 oC, για 1 ώρα υπό συνεχή αλλά ήπια περιστροφική 
ανάδευση. 

• Έπειτα πραγματοποιείται φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 8.800 g και 
απομάκρυνση του υπερκειμένου, αφού κρατηθούν από αυτό 100 μl δείγματος 
(πρωτεϊνικό κλάσμα μη προσδεδεμένο στη ρητίνη). Η ρητίνη πλένεται 3 φορές με 
15 ml διαλύματος υπερήχων. Μεταξύ των πλύσεων πραγματοποιούνται 
φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8.800 g και κάθε φορά απομακρύνεται το 
υπερκείμενο. Στην τελευταία πλύση η ρητίνη μεταφέρεται σε ειδική κολώνα 
(Biorad). Το διάλυμα υπερήχων αφήνεται να απομακρυνθεί υπό την επίδραση της 
βαρύτηττας. 

• Η έκλυση της προσδεμένης στη ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιείται με δύο 
διαφορετικά διαλύματα. Συνολικά προκύπτουν οχτώ εκλούσματα των 1,5 ml το 
καθένα, τέσσερα με διάλυμα ανηγμένης γλουταθειόνης 10 mM και τέσσερα με 
διάλυμα ανηγμένης γλουταθειόνης 20 mM. Κάθε φορά φορτώνονται 1,5 ml στην 
κολώνα και αφού περιμένουμε 5 λεπτά με κλειστό το στόμιο εξόδου, στη 
συνέχεια αυτό ανοίγεται και συλλέγεται το έκλουσμα. 7 μl από κάθε έκλουσμα 
αναμείχτηκαν με 7 μl 2xFSB-DTT και αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά, μετά από 
βρασμό στους 95 oC, για 5 λεπτά. 

 
 
3.1.7 Αλλαγή της σύστασης του διαλύματος της πρωτεΐνης με διαπίδυση 
 
Η μείωση και τελικά η απομάκρυνση των μορίων γλουταθειόνης από το πρωτεΐνικό 
διάλυμα που προέκυψε μετά τις εκλούσεις της κολώνας πραγματοποιήθηκαν με τη 
βοήθεια του φαινομένου της διαπίδυσης. 
• Το πρωτεϊνικό διάλυμα τοποθετείται σε ημιπερατή μεμβράνη. Η ημιπερατή 

μεμβράνη κλείνεται καλά και τοποθετείται σε μεγάλο δοχείο που περιέχει 1 l 
κρύο διάλυμα διαπίδυσης. Όλο το δοχείο βρίσκεται μέσα σε μεγαλύτερο δοχείο 
που περιέχει πάγο και μεταφέρεται στο δωμάτιο των 4 oC. Επιπλέον στο δοχείο με 
το διάλυμα έχει τοποθετηθεί ένας μαγνήτης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ανάδευση 
(όχι πολύ γρήγορη). 
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• Μετά από 2 ώρες το διάλυμα διαπίδυσης αντικαθίσταται από 1 l φρέσκου 
διαλύματος διαπίδυσης. Συνολικά πραγματοποιούνται 2 αντικαταστάσεις του 
περιβάλλοντος διαλύματος διαπίδυσης, ενώ κάθε επώαση στο διάλυμα αυτό 
διαρκεί 2 ώρες. 

 
 

3.2 Πρωτόκολλα έκφρασης και καθαρισμού πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His 
 
3.2.1 Έκφραση της His ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης σε μικρή κλίμακα-Έλεγχος 
έκφρασης 
 
• Τρυβλίο Petri με LB-άγαρ και με τα αντιβιοτικά επιλογής καναμυκίνη σε τελική 

συγκέντρωση  30 μg/ml και χλωραμφενικόλη σε τελική συγκέτρωση 34 μg/ml, 
επιστρώνεται με βακτηριακά κύτταρα του στελέχους Rosetta 2 (pLysS), τα οποία 
είναι μετασχηματισμένα με το πλασμίδιο pΕΤ28 που έχει υποκλωνοποιημένο 
τμήμα του cDNA της hCdt1. Το τρυβλίο επωάζεται στους 37 oC για 16-18 h. 

• 2x5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB που περιέχει χλωραμφενικόλη και 
καναμυκίνης στις προαναφερθείσες τελικές συγκεντρώσεις, εμβολιάζονται με 
μοναδιαία αποικία. Οι καλλιέργειες επωάζονται στους 37 oC για 16-18 h, υπό 
συνεχή περιστροφική ανάδευση στις 200-250 rpm.  

• Την επόμενη ημέρα οι 2 καλλιέργειες αραιώνονται σε 4 σωλήνες τελικού όγκου 5 
ml, σε αναλογία 1:50, οπότε προκύπτουν δύο αραιωμένες καλλιέργειες από κάθε 
αρχική. Αφού βεβαιωθεί ότι η αρχική O.D. των αραιωμένων καλλιεργειών στα 
595 nm είναι 0,05, οι 4 σωλήνες αναπτύσσονται στους 37 oC έως ότου η O.D 
γίνει 0,7-0,9. 

• Η επαγωγή της έκφρασης πραγματοποείται με την προσθήκη IPTG σε τελική 
συγκέντρωση 1 mM. Σημειώνεται ότι η επαγωγή της έκφρασης 
πραγματοποιήθηκε στους 2 από τους 4 σωλήνες και συγκεκριμένα σε έναν από 
κάθε αρχική καλλιέργεια. Οι 4 σωλήνες καλλιεργούνται στους 37 oC για 5 ώρες, 
υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. 

• 1,5 ml από τις 4 καλλιέργειες (2 επαγμένες και 2 μη επαγμένες) μεταφέρονται σε 
4 αντίστοιχα σωληνάκια eppendorf. Τα eppendorfs φυγοκεντρούνται στις 13.000 
rpm για 5 λεπτά. Το υπερκείμενο αφαιρείται ενώ το κυτταρικό ίζημα 
αναδιαλύεται σε 400 μl 1xFSB-DTT. 15 μl από κάθε δείγμα αναλύεται 
ηλεκτροφορητικά, μετά από βρασμό στους 95 oC, για 5 λεπτά. 

 
 
3.2.2 Έκφραση της His ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα 
 
• 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB που περιέχει καναμυκίνη και χλωραμφενικόλη 

σε τελικές συγκεντρώσεις 30 μg/ml και 34 μg/ml, αντίστοιχα, εμβολιάζονται με 
μοναδιαία αποικία. Η καλλιέργεια επωάζεται στους 37 oC για 16-18 h, υπό 
συνεχή περιστροφική ανάδευση στις 200-250 rpm.  
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• Την επόμενη ημέρα η καλλιέργεια  αραιώνεται σε τελικό όγκο 25 ml, σε 
αναλογία 1:50. Αφού βεβαιωθεί ότι η αρχική O.D. της αραιωμένης καλλιέργειας 
είναι 0,05, αυτή αφήνεται να αναπτυχθεί  στους 37 oC έως ότου η O.D γίνει 0,7-
0,9. 

• Ακολουθεί επαγωγή της έκφρασης προσθέτοντας IPTG σε τελική συγκέντρωση 
0,1 mM. Η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια επωάζεται στους 37 oC για 5 ώρες, 
υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. Σημειώνεται ότι ακριβώς πριν την 
προσθήκη IPTG κρατείται 1 ml από την καλλιέργεια, ως δείγμα μη επαγμένων 
κυττάρων. Το δείγμα φυγοκεντρείται στις 13.000 rpm για 5 λεπτά. Το 
υπερκείμενο αφαιρείται ενώ το κυτταρικό ίζημα φυλάσσεται στους -20 oC. 

• Μετά το πέρας της επαγωγής κρατείται από την καλλιέργεια δείγμα 0,5 ml ως 
δείγμα επαγμένης καλλιέργειας. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 5 
λεπτά και το κυτταρικό ίζημα φυλάσσεται στους -20 oC. Επιπλέον , η υπόλοιπη 
καλλιέργεια μεταφέρεται σε σωλήνα falcon και φυγοκεντρείται στις 3.800 g για 
20 λεπτά, στους 4 oC. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα των κυττάρων 
αφού ζυγιστεί φυλάσσεται στους -80 oC.        
 

 
3.2.3 Λύση βακτηριακών κυττάρων από καλλιέργεια μεσαίας κλίμακας, υπό μη 
αποδιατακτικές συνθήκες – Έλεγχος της διαλυτότητας παραγόμενης  His ΔΝ-
hCdt1 πρωτεΐνης 
 
• Στο falcon που περιέχει το κυτταρικό ίζημα της καλλιέργειας των 25 ml,  

προστίθεται 1 ml διαλύματος υπερήχων. Αφού επαναδιαλυθούν τα κύτταρα, 
ακολουθεί προσθήκη 1 ml διαλύματος υπερήχων που περιέχει λυσοζύμη 
συγκέντρωσης 2 mg/ml, οποότε τελικά τα κύτταρα να βρίσκονται διαλυμένα σε 
διάλυμα υπερήχων με λυσοζύμη συγκέντρωσης 1 mg/ml.  

• Ακολουθεί επώαση των επαναδιαλυμένων κυττάρων στον πάγο για 30 λεπτά. 
• Έπειτα το falcon μεταφέρεται στο μηχάνημα υπερήχων, τοποθετημένο πάντα σε 

πάγο. Η λύση των κυττάρων πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 3 φορές υπερήχους 
ισχύος 40, 60 και 80 Watt, αντίστοιχα. Η διάρκεια της εφαρμογής των υπερήχων 
είναι 1 λεπτό. Μεταξύ των εφαρμογών υπερήχων διαφορετικής έντασης, 
μεσολαβεί 1 λεπτό ηρεμίας, κατά το οποίο το falcon διατηρείται στον πάγο. 

• Στη συνέχεια το εκχύλισμα των σπασμένων κυττάρων φυγοκεντρείται στις 8800 
g για 30 λεπτά, στους 4 oC.  

• Διαχωρίζεται προσεκτικά το υπερκείμενο από το ίζημα των λυμένων κυττάρων 
των δύο καλλιεργειών. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 2 ml διαλύματος υπερήχων. 

• Στη συνέχεια λαμβάνονται δείγματα 100 μl από το υπερκείμενο και από το 
επαναδιαλυμένο ίζημα. Σε καθένα από τα δύο αυτά δείγματα προστίθενται 100 μl 
2xFSB-DTT. 18 μl από κάθε δείγμα αναλύεται ηλεκτροφορητικά, μετά από 
βρασμό στους 95 oC, για 5 λεπτά. 
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3.2.4 Καθαρισμός της υπερεκφρασμένης ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης υπό μη 
αποδιατακτικές συνθήκες σε μεσαία κλίμακα 
 
Ο καθαρισμός της His ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 
ρητίνη Ni-NTA (Qiagen). Στα σφαιρίδια της ρητίνης αυτής προσδένεται η πρωτεΐνη 
μέσω του 6His επιτόπου που φέρει. 
• Αρχικά προετοιμάζεται η ρητίνη. Συγκεκριμένα 500 μl ρητίνης τοποθετούνται σε 

σωληνάκι eppendorf. Σε αυτό προστίθεται 1 ml διαλύματος υπερήχων. 
Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 5 λεπτά. Αφού απομακρυνθεί το 
υπερκείμενο, τα σφαιρίδια της ρητίνης πλένονται ακόμα 3 φορές με 1 ml 
διαλύματος υπερήχων. Μεταξύ των πλύσεων πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 
5 λεπτών στις 13000rpm και απομακρύνεται κάθε φορά το υπερκείμενο. Στην 
τελευταία πλύση το διάλυμα υπερήχων με τα σφαιρίδια ρητίνης μεταφέρονται σε 
σωλήνα falcon χωρητικότητας 50 ml. To falcon φυγοκεντρείται στις 8.800 g, για 
5 λεπτά. Απομακρύνεται το υπερκείμενο οπότε μένουν μόνο τα σφαιρίδια 
ρητίνης. 

• Στη συνέχεια, το υπερκείμενο (2 ml) της καλλιέργειας των 25 ml, το οποίο 
προέκυψε μετά τη λύση των κυττάρων και την ακόλουθη φυγοκέντρηση του 
κυτταρικού εκχυλίσματος, προστίθεται στο falcon με τη ρητίνη. Η επώαση 
παραγματοπείται στους 4 oC, για 1 ώρα υπό συνεχή αλλά ήπια περιστροφική 
ανάδευση. 

• Μετά το πέρας της ώρας επώασης, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 
8.800 g και απομάκρυνση του υπερκειμένου, αφού κρατηθούν από αυτό 100 μl 
δείγματος (πρωτεϊνικό κλάσμα μη προσδεδεμένο στη ρητίνη). Η ρητίνη πλένεται 
3 φορές με διάλυμα υπερήχων. Μεταξύ των πλύσεων πραγματοποιούνται 
φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8800 g και κάθε φορά απομακρύνεται το 
υπερκείμενο.  

• Η έκλουση της προσδεμένης στη ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιείται με διάλυμα 
έκλουσης 500 mM ιμιδαζολίου. Συνολικά προκύπτουν τρία εκλούσματα των 500 
μl το καθένα. Μεταξύ των διαφορετικών εκλουσμάτων πραγματοποιούνται 
φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8.800 g και κάθε φορά κρατείται το υπερκείμενο. 

 
 
3.2.5 Λύση βακτηριακών κυττάρων, από καλλιέργεια μεσαίας κλίμακας, υπό  
αποδιατακτικές συνθήκες – Έλεγχος της διαλυτότητας παραγόμενης  His ΔΝ-
hCdt1 πρωτεΐνης  
 
• Στο falcon που περιέχει το κυτταρικό ίζημα της καλλιέργειας των 25 ml,  

προστίθεται 2 ml διαλύματος υπερήχων Α (χρησιμοποιούνται 5 ml διαλύματος/1 
gr κυτταρικού ιζήματος). Η αναδιάλυση των κυττάρων πραγματοποιείται σε 
θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα.  

• Έπειτα το falcon μεταφέρεται στο μηχάνημα υπερήχων, τοποθετημένο πάντα σε 
πάγο. Η λύση των κυττάρων πραγματοποιείται εφαρμόζοντας 3 φορές υπερήχους 
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ισχύος 40, 60 και 80 Watt, αντίστοιχα. Η διάρκεια της εφαρμογής των υπερήχων 
είναι 1 λεπτό. Μεταξύ των εφαρμογών υπερήχων διαφορετικής έντασης, 
μεσολαβεί 1 λεπτό ηρεμίας, κατά το οποίο το falcon διατηρείται στον πάγο. 

• Στη συνέχεια το εκχύλισμα των σπασμένων κυττάρων φυγοκεντρείται στις 8800 
g για 1 ώρα, στους 4 oC.  

• Διαχωρίζεται προσεκτικά το υπερκείμενο από το ίζημα των λυμένων κυττάρων. 
Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 2 ml διαλύματος υπερήχων Α. 

• Στη συνέχεια λαμβάνονται δείγματα 100 μl από το υπερκείμενο και από το 
επαναδιαλυμένο ίζημα. Σε καθένα από τα δύο αυτά δείγματα προστίθενται 100 μl 
2xFSB-DTT. 18 μl από κάθε δείγμα αναλύεται ηλεκτροφορητικά, μετά από 
βρασμό στους 95 oC, για 5 λεπτά. 

• Το υπερκείμενο διατηρείται στον πάγο, μέχρι να γίνει ο καθαρισμός. 
 
 
3.2.6 Καθαρισμός και απομόνωση της His ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης υπό 
αποδιατακτικές συνθήκες 
 
• Αρχικά προετοιμάζεται η ρητίνη. Συγκεκριμένα 500 μl ρητίνης τοποθετούνται σε 

σωλήνα falcon χωρητικότητας 50 ml. Σε αυτό προστίθενται 5 ml ddH2O. 
Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 8800 g για 5 λεπτά. Αφού απομακρυνθεί το 
υπερκείμενο, τα σφαιρίδια της ρητίνης πλένονται 3 φορές με 4 ml διαλύματος 
υπερήχων A. Μεταξύ των πλύσεων πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών 
στις 8800 g και απομακρύνεται κάθε φορά το υπερκείμενο. Τελικά μένουν μόνο 
τα σφαιρίδια ρητίνης. 

• Στη συνέχεια, το υπερκείμενο (2 ml) της καλλιέργειας των 25 ml, το οποίο 
προέκυψε μετά τη λύση των κυττάρων και την ακόλουθη φυγοκέντρηση του 
κυτταρικού εκχυλίσματος, προστίθεται στο falcon με τη ρητίνη. Η επώαση 
πραγματοποιείται στους 4 oC, για 1 ώρα υπό συνεχή αλλά ήπια περιστροφική 
ανάδευση.  

• Μετά το πέρας της ώρας επώασης, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 
8.800 g και απομάκρυνση του υπερκειμένου, αφού κρατηθούν από αυτό 100 μl 
δείγματος (πρωτεϊνικό κλάσμα μη προσδεδεμένο στη ρητίνη). Η ρητίνη πλένεται 
2 φορές με 4 ml διάλυμα υπερήχων Α, κάθε φορά. Μεταξύ των πλύσεων 
πραγματοποιούνται φυγοκεντρήσεις 5 λεπτών, στις 8800 g και κάθε φορά 
απομακρύνεται το υπερκείμενο. Ακολουθεί ακόμη μία πλύση με 4 ml διαλύματος 
υπερήχων Α και η ρητίνη μεταφέρεται σε κολώνα. Το διάλυμα αφήνεται να 
απομακρυνθεί από την κολώνα υπό την επίδραση της βαρύτητας. 

• Πραγματοποιούνται 4 πλύσεις της κολώνας με 2 ml διαλύματος Α, κάθε φορά. 
Ακολουθούν 4 πλύσεις με 4 ml διαλύματος Β και 4 πλύσεις με 4 ml διαλύματος 
Γ. Σε κάθε πλύση το διάλυμα αφήνεται να απομακρυνθεί από την κολώνα υπό 
την επίδραση της βαρύτητας.  

• Η έκλουση της προσδεμένης στη ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιείται με 2 
διαλύματα έκλουσης διαφορετικού pH. Συγκεκριμένα τα καθένα από τα 4 πρώτα 
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εκλούσματα γίνεται με 0,5 ml διαλύματος Δ με pH 5,9, ενώ καθένα από 4 
επόμενα εκλούσματα πραγματοποιείται με 0,5 ml διαλύματος Ε με pH 4,5. Σε 
κάθε έκλουσμα το διάλυμα παραμένει στην κολώνα για 1-2 λεπτά και στη 
συνέχεια ανοίγεται το στόμιο και συλλέγεται η πρωτεΐνη.  

• Σημειώνεται ότι από κάθε πλύση κρατείται δείγμα 100 μl για ηλεκτροφορητική 
ανάλυση. Επιπλέον τα σφαιρίδια ρητίνης αναδιαλύονται σε 250 μl διαλύματος Α 
και φυλάσσονται για ηλεκτροφορητική ανάλυση. 

 
 
3.3 Καθαρισμός χημικής συγγένειας αντισώματος με τη χρήση πρωτεΐνης 
ακινητοποιημένης σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 
 
• Αρχικά σε πήκτωμα πολυκαρυλαμιδίου συγκέντρωσης 10% αναλύονται με SDS-

PAGE ηλεκτροφόρηση 300 μg His ΔΝ-hCdt1πρωτεΐνης. 
• Ακολουθεί μεταφορά των διαχωρισμένων πρωτεϊνών σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης. Η μεταφορά πραγματοποιείται υπό την επίδραση ηλεκτρικού 
πεδίου τάσης 42 V για 45 λεπτά, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό διάλυμα 10 mM 
CAPS. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς η μεμβράνη βάφεται με τη 
χρωστική Ponceau. Με τη χρήση νυστεριού λαμβάνεται από τη μεμβράνη το 
τμήμα που περιέχει την πρωτεΐνη  GST C-391 hCdt1.  

• Το τμήμα αυτό της μεμβράνης επωάζεται με διάλυμα 5% γάλατος σε PBS(1x), 
για 1 ώρα, με στόχο την κάλυψη των μη ειδικών θέσεων.  

• Η περίσσεια του διαλύματος μπλοκαρίσματος των μη ειδικών θέσεων 
απομακρύνεται πλένοντας τη μεμβράνη 3 φορές με διάλυμα PBS(1x). Κάθε 
πλύση διαρκεί 5 λεπτά. 

• Ακολουθεί επώαση της μεμβράνης με 300 μl αντιορρού. Η επώαση 
πραγματοποιείται σε κλεισμένες σακούλες για 16-18 ώρες, σε θερμοκρασία 
δωματίου. Επίσης στον αντιορρό προστίθενται 0,6 μl 10% NaN3. 

• Την επόμενη ημέρα, αφού αφαιρεθεί ο αντιορρός, η μεμβράνη πλένεται 3 φορές 
με διάλυμα PBS (1x). Κάθε πλύση διαρκεί 10 λεπτά. 

• Η έκλουση των αντισωμάτων που δεσμεύτηκαν στην πρωτεΐνη, που είναι 
ακινητοποιημένη στη μεμβράνη, πραγματοποιείται με διάλυμα γλυκίνης 0,2 Μ, 1 
mM EGTA, pH 2,5. Συνολικά προκύπτουν δύο εκλούσματα, των 300 μl το 
καθένα. Κάθε επώαση με το διάλυμα έκλουσης διαρκεί 10 λεπτά.  

• Τα δύο εκλούσματα συλλέγονται και τοποθετούνται σε δύο σωληνάκια 
eppendorf, στα οποία έχει τοποθετηθεί κατάλληλη ποσότητα Tris (1M), έτσι ώστε 
η τελική συγκέντρωση του στο διάλυμα να είναι 0,1Μ. Επιπλέον σε καθένα από 
αυτά προστίθενται 0,6 μl 10% NaN3. Διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα 
στους 4 oC και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στους -20 oC ή στους -80 oC. 
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3.4 Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE πρωτεϊνών 
 

Η SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση (Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel 
Electrophoresis) αποτελεί μία τεχνική η οποία χρησιμεύει για το διαχωρισμό των 
πρωτεϊνών με βάση την ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα. Η τελευταία 
καθορίζεται από παράγοντες όπως είναι το μοριακό βάρος των πρωτεϊνών, η 
δευτεροταγής δομή τους καθώς και οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις που 
υφίστανται. 

Κάθε πρωτεΐνη έχει διαφορετική πρωτοταγή δομή και συνεπώς διαφορετικό 
μοριακό βάρος και ισοηλεκτρικό σημείο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πρωτεΐνες με 
παρόμοιο μοριακό βάρος θα εμφάνιζαν διαφορετική ηλεκτροφορητική κινητικότητα 
λόγω διαφορετικής αναλογίας μάζας προς φορτίου. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε 
αδύνατο το μεταξύ τους διαχωρισμό με τη συγκεκριμένη τεχνική. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιείται SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) ως ανιονικός αποδιατακτικός 
παράγοντας. Η χρήση του συγκεκριμένου παράγοντα έχει διπλό ρόλο. Αφενός 
συμβάλλει στην αποδιάταξη των πρωτεϊνικών αλυσίδων και αφετέρου προσδίδει σε 
κάθε πρωτεΐνη ενιαίο αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ανάλογο του μοριακού της 
βάρους. Κατά προσέγγιση, 1,4 gr SDS προσδένονται ανά 1,0 gr πρωτεΐνης. Η 
επιπλέον χρήση αναγωγικών παραγόντων όπως είναι το DTT (DiThioThreitol) ή η β-
μερκαπτοαιθανόλη, έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των δισουλφιδικών δεσμών των 
πρωτεϊνών. Η πλήρης αποδιάταξη των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται με τη θέρμανση των 
πρωτεϊνικών δειγμάτων για 5 min στους 95οC, παρουσία των παραπάνω 
αποδιατακτικών παραγόντων. 

Έτσι ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών μέσω του πηκτώματος πολυ-ακρυλαμιδίου 
πραγματοποιείται με βάση μόνο το μοριακό τους μέγεθος. Τα πηκτώματα 
πολυακρυλαμιδίου προτιμούνται για την ηλεκτροφόρηση, καθώς αποτελούνται από 
χημικά ουδέτερες ενώσεις και κατασκευάζονται εύκολα. Το ακρυλαμίδιο δημιουργεί 
τρισδιάστατα πολυμερή δίκτυα σε μια ευρεία κλίμακα συγκεντρώσεων από 3% μέχρι 
30%. Το πήκτωμα σχηματίζεται με πολυμερισμό των μονομερών ακρυλαμιδίου και 
μορίων NN-μεθυλεν-bis-ακρυλαμιδίου, που οδηγεί στη δημιουργία αλυσίδων 
πολυακρυλαμιδίου. Η αναλογία ακρυλαμιδίου:bis-ακρυλαμιδίου καθορίζει το 
μέγεθος τον σχηματιζόμενων πόρων του πηκτώματος. Η κατάλυση της αντίδρασης 
του πολυμερισμού πραγματοποιείται με τη βοήθεια μίας βάσης, της ΝΝΝ’Ν’-
τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνης (TEMED), καθώς και με τη βοήθεια ελευθέρων ριζών 
οι οποίες δημιουργούνται χημικά με υπερθειϊκά ιόντα (S2O3

2-), παρουσία ενός 
δεύτερου καταλύτη, του Ammonium Persulphate (APS). 

Οι μικρές σε μέγεθος πολυπεπτιδικές αλυσίδες μετακινούνται εύκολα διά μέσου 
των πόρων του πηκτώματος ενώ οι μεγαλύτερες μένουν στην κορυφή, κοντά στο 
σημείο εκκίνησης. Πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενδιάμεσου μεγέθους μετακινούνται 
μέσα στο πήκτωμα με διαφορετικές ταχύτητες. Τελικά οι αναλυμένες πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες εμφανίζονται στο πήκτωμα ύστερα από χρώση αυτού με κυανό του 
Coomassie. Η ελάχιστη ποσότητα πρωτεΐνης που απαιτείται για ανίχνευση με τη 
συγκεκριμένη χρωστική είναι περίπου 0,1 μg. 
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Η διαδικασία της SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης είναι η ακόλουθη: 
• Αρχικά ετοιμάζεται το πήκτωμα διαχωρισμού των πρωτεϊνών και φορτώνεται στη 

συσκευή καλύπτοντας περίπου τα 3:4 αυτής. Ακριβώς από πάνω προστίθεται λίγο 
H2O για να μην στεγνώσει το πήκτωμα. 

• Όταν το πήκτωμα διαχωρισμού πήξει, ετοιμάζεται το πήκτωμα πακεταρίσματος  
και φορτώνεται πάνω από το πρώτο, αφού αφαιρεθεί από αυτό το H2O που είχε 
προηγουμένως προστεθεί. Αμέσως τοποθετείται στη συσκευή το χτενάκι για τη 
δημιουργία των θέσεων φόρτωσης των δειγμάτων και αφήνεται το πήκτωμα να 
πήξει. 

• Εν τω μεταξύ ετοιμάζονται τα δείγματα. Συγκεκριμένα αυτά βράζονται στους 95 
οC για 5 λεπτά και ακολούθως φυγοκεντρούνται στις 13000 rpm για 5λεπτά.  

• Όταν πήξει το πήκτωμα, αφαιρείται το χτενάκι και η συσκευή τοποθετείται μέσα 
στο δοχείο της ηλεκτροφόρησης που περιέχει το διάλυμα Laemmli (1x). 

• Ακολουθεί η φόρτωση των δειγμάτων. Στη συνέχεια κλείνεται η συσκευή και 
εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο τάσης 100 V. Όταν το μέτωπο της χρωστικής 
περάσει από το πήκτωμα πακεταρίσματος στο πήκτωμα διαχωρισμού η τάση 
μπορεί να προσαρμοστεί στα 150 V. 

• Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση το πήκτωμα βάφεται με τη χρωστική 
Coomasie. 

 
 

3.5 Ανοσοαποτύπωση κατά western 
 

• Αρχικά πραγματοποιείται SDS-PAGE ηλεκτροφορητική ανάλυση του 
πρωτεϊνικού εκχυλίσματος. Ακολουθεί μεταφορά των αναλυμένων πολυπε-
πτιδικών αλυσίδων σε μεμβράνη PVDF. Η μεταφορά γίνεται μέσα σε ρυθμιστικό 
διάλυμα 10 mM CAPS με 10% μεθανόλη, υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου 
τάσης 42 V, για 45 λεπτά.  

• Η μεμβράνη PVDF πλένεται με ddH2O και βάφεται με τη χρωστική Ponceau για 
5 λεπτά. Έπειτα ξεβάφεται λίγο με ddH2O και σημειώνονται πάνω σε αυτή οι 
ζώνες του μάρτυρα μοριακών μεγεθών. Επίσης ελέγχεται η ύπαρξη 
πολυπεπτιδικών αλυσίδων και η ισοφόρτωση των δειγμάτων. 

• Παράλληλα το πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, στο οποίο αναλύθηκαν οι πρωτεΐνες 
κατά την SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση, βάφεται με τη χρωστική Coomasie 
Brilliant Blue  και ελέγχεται η επιτυχία της μεταφοράς των πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων στη μεμβράνη.  

• Ακολουθεί κάλυψη των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης. Αυτό πραγματοποιείται 
με την κάλυψη της μεμβράνης με διάλυμα  5% γάλατος σε PBS, 0,1% Tween 
(PBS-T), για 1 ώρα. 

• Στη συνέχεια η μεμβράνη επωάζεται με το πρωτογενές αντίσωμα, σε 
θερμοκρασία δωματίου σε περιστρεφόμενο τροχό, για όλη τη νύχτα. Το αντίσωμα 
διαλύεται σε διάλυμα 5% γάλατος σε PBS-T, ενώ σε αυτό προστίθεται 0,02% 
NaN3. 
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• Την επόμενη ημέρα η μεμβράνη ξεπλένεται 2 φορές γρήγορα με PBS-T. 
Ακολουθούν μια 15 λεπτη και μια 5 λεπτη πλύση με PBS-T. 

• Έπειτα η μεμβράνη επωάζεται με το δευτερογενές αντίσωμα. Το δευτερογενές 
αντίσωμα είναι συνδεδεμένο με μόρια ενζύμου υπεροξειδάσης. Η επώαση διαρκεί 
1 ώρα και πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, σε περιστρεφόμενο 
τροχό. Σημειώνεται ότι στο δευτερογενές αντίσωμα δεν προστίθεται NaN3 για να 
μην αλλοιωθεί η ενεργότητα της υπεροξειδάσης. 

• Ακολουθούν 2 γρήγορες πλύσεις, καθώς και μια 15 λεπτη και μια 5 λεπτη με 
PBS-T.  

• Το σήμα ανιχνεύεται με τη χρήση του αντιδραστηρίου ECL και αποτυπώνεται σε 
φωτογραφικό φιλμ, σε σκοτεινό δωμάτιο. 

 
 
3.6 Ανοσοφθορισμός  
 
Ο ανοσφθροσισμός πραγματοποιείται σε κύτταρα, τα οποία βρίσκονται πάνω σε 
καλυπτρίδες επιστρωμένες με poly-D-λυσίνη. Οι καλυπτρίδες καλύπτονται με την 
poly-D λυσίνη ως εξής: 
• Στρογγυλές καλυπτρίδες αποστειρωμένες στους 200 oC για τουλάχιστον 3 ώρες, 

τοποθετούνται σε τρυβλίο που περιέχει διάλυμα poly-D λυσίνης (1x). Οι 
καλυπτρίδες παραμένουν στο διάλυμα αυτό για 15 λεπτά. 

• Στη συνέχεια, οι καλυπτρίδες ξεπλένονται με ddH2O και αφήνονται να 
στεγνώσουν. 
Σημειώνεται ότι όλη η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται στον απαγωγό. 
Η διαδικασία του ανοσοφθορισμού πραγματοποιείται ως εξής: 

• Την προηγούμενη ημέρα από το πείραμα, γίνεται split των κυττάρων της αρχικής 
καλλιέργειας και αυτά αφήνονται να αναπτυχθούν σε τρυβλίο που περιέχει 
στρογγυλές καλυπτρίδες καλυμμένες με poly-D λυσίνη. 

• Την επόμενη ημέρα, τα τρυβλία που περιέχουν τις καλυπτρίδες με τα κύτταρα 
τοποθετούνται πάνω σε πάγο. Το θρεπτικό μέσο αφαιρείται και γίνονται δύο 
γρήγορες πλύσεις με κρύο διάλυμα PBS (1x).  

• Ακολουθεί μονιμοποίηση των κυττάρων με διάλυμα 4% PFA 
(παραφορμαλδεΰδη).  Οι καλυπτρίδες παραμένουν στο διάλυμα αυτό για 10 
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  

• Στη συνέχεια, γίνονται δύο 5 λεπτες πλύσεις των καλυπτρίδων με διάλυμα PBS 
(1x). 

• Έπειτα πραγματοποιείται επώαση των καλυπτρίδων με τα κύτταρα με διάλυμα 
0,3% Triton σε PBS (1x). Η επώαση διαρκεί 5 λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου. 

• Ακολουθούν τρεις 5λεπτες πλύσεις με διάλυμα PBS (1x). 
• Η κάλυψη των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης του αντισώματος πραγματοποιείται 

με διάλυμα 3% BSA, 10% FBS σε PBS (1x). Η επώαση με το διάλυμα αυτό 
διαρκεί μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 
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• Αφού αφαιρεθεί το διάλυμα 3% BSA, 10% FBS σε PBS (1x), σε κάθε 
καλυπτρίδα προστίθενται 40 μl πρωτογενούς αντισώματος. Το πρωτογενές 
αντίσωμα διαλύεται σε διάλυμα 3% BSA, 10% FBS σε PBS (1x). Η επώαση 
πραγματοποιείται για όλη τη νύχτα, σε υγρό περιβάλλον, στους 4 oC. 

• Την επόμενη ημέρα πραγματοποιούνται τρεις 5 λεπτες πλύσεις με διάλυμα PBS 
(1x), 0,1% Tween (PBS-T).  

• Ακολουθεί επώαση με το δευτερογενές αντίσωμα. Το αντίσωμα αυτό διαλύεται 
σε διάλυμα 3% BSA, 10% FBS σε PBS (1x). Σε κάθε καλυπτρίδα προστίθενται 
40 μl δευτερογενούς αντισώματος. Η επώαση διαρκεί 1 ώρα, σε θερμοκρασία 
δωματίου και σε σκοτεινό μέρος. 

• Η περίσσεια του δευτερογενούς αντισώματος απομακρύνεται από τις καλυπτρίδες 
με τρεις 5 λεπτες πλύσεις με διάλυμα 0,1% PBS-T(1x). 

• Οι καλυπτρίδες ξεπλένονται γρήγορα με ddH2O. Στη συνέχεια αφαιρείται η 
περίσσεια του ddH2O με χαρτί και οι καλυπτρίδες τοποθετούνται με την πλευρά 
των κυττάρων πάνω σε αντικειμενοφόρο, στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί 7 μl 
mounting medium που περιέχει χρωστική για τους πυρήνες (DAPI). Οι 
καλυπτρίδες ακινητοποιούνται τοποθετώντας στην περιφέρειά τους διαφανές 
βερνίκι και αφού στεγνώσουν ακολουθεί μικροσκοπική παρατήρηση. 

 
 
3.7 Ανοσοϊστοχημεία 

 
Η ανοσοϊστοχημεία πραγματοποιείται σε τομές παραφίνης πάχους 5 μm. Η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
• Οι τομές τοποθετούνται σε συρμάτινο καλαθάκι και μπαίνουν στον κλίβανο (60 

oC) από το προηγούμενο βράδυ, μαζί με τρία μπανάκια με ξυλόλη. 
• Την επόμενη ημέρα το συρμάτινο καλαθάκι τοποθετείται στο πρώτο μπανάκι με 

την ξυλόλη, για 5 λεπτά. Ακολουθούν ακόμη δύο 5λεπτες επωάσεις στα υπόλοιπα 
μπανάκια με την ξυλόλη. 

• Οι τομές μεταφέρονται σε μπανάκι με κρύα ξυλόλη, όπου παραμένουν για 5 
λεπτά. Στη συνέχεια περνούν από τα ακόλουθα διαλύματα: αιθανόλη:ξυλόλη 1:1, 
αιθανόλη 100% και αιθανόλη 96%. Οι τομές παραμένουν για 5 λεπτά σε κάθε 
διάλυμα. 

• Οι τομές ξεπλένονται γρήγορα με dH2O και μεταφέρονται σε μπανάκι με διάλυμα 
TBS (1x), για 5 λεπτά. 

• Στη συνέχεια οι τομές μεταφέρονται σε πλαστικό καλαθάκι και ακολούθως σε 
πλαστικό μπανάκι, το οποίο περιέχει διάλυμα κιτρικού οξέος. Ακολουθεί επώαση 
στο φούρνο μικροκυμάτων, στα 800 Watt για 2 λεπτά και στα 300 Watt για 7 
λεπτά. 

• Το μπανάκι αφήνεται να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. 
• Έπειτα αφαιρείται το μισό από το κιτρικό οξύ και αντικαθίσταται με dH2O. 

Αφήνεται ακόμη 10 λεπτά και στη συνέχεια οι τομές ξεπλένονται με dH2O. 
• Ακολουθούν  δύο 5 λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 
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• Η καταστροφή της ενδογενούς υπεροξειδάσης πραγματοποιείται με την 
τοποθέτηση του καλαθιού με τις τομές σε μπανάκι με διάλυμα 3% Η2Ο2 σε 
dH2O, για 10 λεπτά, σε σκοτεινό μέρος. 

• Μετά το πέρας του χρόνου επώασης, οι τομές ξεπλένονται γρήγορα με dH2O. 
Έπειτα γίνονται δύο 5 λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 

• Ακολουθεί κάλυψη των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης του αντισώματος, με 
διάλυμα 5% γάλα σε TBS (1x). Σε κάθε τομή αποτίθενται 70-100 μl αυτού του 
διαλύματος. Η επώαση διαρκεί 15 λεπτά και πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

• Η περίσσεια του διαλύματος 5% γάλατος σε TBS (1x) απομακρύνεται ύστερα 
από δύο 5λεπτες πλύσεις των τομών με TBS (1x). 

• Το πρώτο αντίσωμα αραιώνεται στο antibody diluent (DAKO). Για κάθε τομή 
χρησιμοποιείται 70-100 μl. Η επώαση με το πρώτο αντίσωμα πραγματοποιείται 
σε υγρό περιβάλλον, στους 4 oC, για όλη τη νύχτα. 

• Την επόμενη ημέρα πραγματοποιούνται δύο 5 λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 
• Στη συνέχεια το καλαθάκι με τις τομές τοποθετείται σε μπανάκι με διάλυμα 3% 

Η2Ο2 σε dH2O, για 5 λεπτά, σε σκοτεινό μέρος. 
• Ακολουθούν δύο 5 λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 
• Σε κάθε τομή προστίθενται 2-3 σταγόνες από το Envision kit (DAKO), το οποίο 

περιέχει το δευτερογενές αντίσωμα που φέρει τα μόρια υπεροξειδάσης. Η επώαση 
πραγματοποιείται σε υγρό περιβάλλον, σε θερμοκρασία δωματίου, για 30 λεπτά. 

• Ακολουθούν δύο 5 λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 
• Στη συνέχεια, σε κάθε τομή προστίθενται 2-3 σταγόνες διαλύματος DAB 

(χρωμογόνο υπόστρωμα). Η επώαση με το DAB πραγματοποιείται στον απαγωγό 
και διαρκεί 2-5 λεπτά. 

• Ακολουθούν δύο 5λεπτες πλύσεις με TBS (1x). 
• Το καλαθάκι με τις τομές εμβαπτίζεται σε μπανάκι που περιέχει διάλυμα 

αιματοξυλίνης 50% σε dH2O. Οι τομές παραμένουν σε αυτό το διάλυμα για 3 
λεπτά. 

• Η περίσσεια της αιματοξυλίνης απομακρύνεται από τις τομές με μια γρήγορη 
πλύση με dH2O.  

• Η αφυδάτωση των τομών πραγματοποιείται περνώντας το καλαθάκι από τα 
ακόλουθα διαλύματα: 70% αιθανόλη, 80% αιθανόλη, 96% αιθανόλη και 2 φορές 
100% αιθανόλη. Σε κάθε διάλυμα το καλαθάκι με τις τομές παραμένει για 5 
λεπτά. 

• Τέλος, οι τομές τοποθετούνται σε 3 μπανάκια με διάλυμα ξυλόλης. Σε κάθε 
μπανάκι παραμένουν για 5 λεπτά. Οι αντικειμενοφόροι πλάκες που φέρουν τις 
τομές καλύπτονται με καλυπτρίδες και ακολυθεί μικροσκοπική παρατήρηση.  
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3.8 Πρωτόκολλα διατήρησης κυτταροκαλλιέργειας 
 
3.8.1 Ξεπάγωμα κυττάρων 
 

• Το σωληνάκι με τα παγωμένα κύτταρα μεταφέρεται από το υγρό άζωτο στο 
υδατόλουτρο των 37 oC, όπου και παραμένει για λίγη ώρα μέχρι να αρχίσουν να 
ξεπαγώνουν τα κύτταρα. 

• Στη συνέχεια, τα κύτταρα μεταφέρονται, μέσα στον απαγωγό, σε τρυβλίο petri 
που περιέχει θρεπτικό μέσο και απλώνονται σε αυτό με ήπιες κυκλικές κινήσεις. 
Το τρυβλίο με τα κύτταρα μεταφέρεται στον επωαστή με τους 37 oC. 

• Την επόμενη ημέρα, γίνεται αλλαγή του θρεπτικού μέσου. 
 
 

3.8.2 Διατήρηση κυτταροκαλλιέργειας 
 

Η καλλιέργεια των κυττάρων διατηρείται σε επωαστή με 37 oC και 5 % CO2. Κάθε 
δύο ημέρες πραγματοποιείται αλλαγή του θρεπτικού μέσου των κυττάρων. Αυτό 
πραγματοποιείται ως εξής: 
• Αρχικά αφαιρείται το υπερκείμενο θρεπτικό μέσο.  
• Ακολουθούν δύο πλύσεις με 10 ml  διαλύματος  PBS (1x).  
• Αφού αφαιρεθεί το PBS, προστίθενται στο τρυβλίο 10 ml φρέσκου θρεπτικού 

διαλύματος και αυτό τοποθετείται στον επωαστή.  
 
 
3.8.3 Διαχωρισμός κυττάρων (Split κυττάρων) 
 

Η κατάσταση των κυττάρων που αναπτύσσονται στο τρυβλίο ελέγχεται καθημερινά 
στο μικροσκόπιο. Όταν διαπιστωθεί ότι αυτά καλύπτουν το 70-80% της επιφάνειας 
του τρυβλίου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός τους ως εξής: 
• Αφαιρείται το υπερκείμενο θρεπτικό μέσο.  
• Ακολουθούν δύο γρήγορες πλύσεις με PBS (1x).  
• Στη συνέχεια προστίθενται 800 μl διαλύματος τρυψίνης (1x). Το τρυβλίο 

τοποθετείται στον επωαστή των 37 oC για 1 λεπτό. 
• Έπειτα ελέγχεται η κατάσταση των κυττάρων στο μικροσκόπιο. Όταν αυτά 

ανασηκωθούν, προστίθενται στο τρυβλίο 10 ml θρεπτικού μέσου ώστε να 
αδρανοποιηθεί η τρυψίνη. Ακολουθεί καλή ανάμειξη των κυττάρων με την 
πιπέτα, έτσι ώστε να ανασηκωθούν όλα τα κύτταρα και να σπάσουν τυχόν 
συσσωματώματα.  

• 3 ml από τα κύτταρα αυτά μεταφέρονται σε νέο τρυβλίο petri που περιέχει 7 ml 
φρέσκου θρεπτικού μέσου. Τα κύτταρα απλώνονται στο νέο τρυβλίο με ήπιες 
κυκλικές κινήσεις και στη συνέχεια το τρυβλίο τοποθετείται στον επωαστή. 
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3.9 Πρωτόκολλα προετοιμασίας δειγμάτων και πειράματος Real-Time PCR 
 

3.9.1 Απομόνωση RNA από κύτταρα 
 
Η απομόνωση ολικού RNA πραγματοποιείται από κύτταρα που αναπτύσσονται 
σε 10άρι τρυβλίο, όταν αυτά καλύπτουν το 70-80% της επιφάνειας του τρυβλίου. 
Η απομόνωση πραγματοποιείται με το Rneasy kit της Qiagen. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η εξής: 

• Από το τρυβλίο με τα κύτταρα αφαιρείται το υπερκείμενο θρεπτικό μέσο. 
Ακολουθούν δύο γρήγορες πλύσεις με κρύο διάλυμα PBS (1x). Στο τρυβλίο 
προστίθενται 600 μl διαλύματος RLT και τα κύτταρα συγκεντρώνονται σε 
σωληνάκι eppendorf με τη βοήθεια ενός rubber policeman. Τα συσσωματώματα 
των κυττάρων σπάνε με καλή ανατάραξη (vortex). 

• Τα κύτταρα μεταφέρονται σε QIAshredder κολώνα που έχει τοποθετηθεί σε 
σωληνάκι χωρητικότητας 2 ml. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 2 
λεπτά. 

• Στην κολώνα προστίθενται 600 μl 70% αιθανόλης.  
• Ύστερα από καλή ανάδευση με την πιπέτα, 600 μl δείγματος μεταφέρονται στην 

Rneasy mini κολώνα που βρίσκεται μέσα σε σωληνάκι χωρητικότητας 2 ml.  
Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 15 δευτερόλεπτα. Απομακρύνεται 
το υγρό που πέρασε από την κολώνα και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και 
για τα υπόλοιπα 600 μl του δείγματος. 

• 700 μl διαλύματος RW1 προστίθενται στην κολώνα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 
στις 13000 rpm για 15 δευτερόλεπτα. Απομακρύνεται το υγρό που πέρασε από 
την κολώνα. 

• Στη συνέχεια η κολώνα μεταφέρεται σε καινούριο σωληνάκι χωρητικότητας 2 ml. 
500 μl διαλύματος PRE προστίθενται στην κολώνα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 
στις 13000 rpm για 15 δευτερόλεπτα και απομακρύνεται το υγρό που πέρασε από 
την κολώνα. 

• Έπειτα 500 μl διαλύματος PRE προστίθενται εκ νέου στην κολώνα, η οποία 
φυγοκεντρείται στις 13000 rpm για 2 λεπτά.  

• Η κολώνα μεταφέρεται σε νέο σωληνάκι χωρητικότητας 2 ml και στη συνέχεια 
στεγνώνεται με φυγοκέντρησή της στις 13000 rpm για 1 λεπτό. 

• Στη συνέχεια η κολώνα μεταφέρεται σε σωληνάκι eppendorf. Σε αυτή 
προστίθενται 50 μl RNase free water και το RNA εκλούεται και συλλέγεται στο 
eppendorf ύστερα από φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 1 λεπτό. 
 
 

3.9.2 Σύνθεση cDNA 
 
Η σύνθεση του cDNA πραγματοποιείται με το QuantiTect Reverse transcription 
kit της Qiagen. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
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• Το RNA αφήνεται να ξεπαγώσει στον πάγο. Παράλληλα ξεπαγώνουν τα 
ακόλουθα διαλύματα: gDNA wipeout buffer, Quantiscript Reverse Transcriptase, 
Quantiscript RT buffer, RT primer mix και RNase free water.  

• Στη συνέχεια ετοιμάζεται στον πάγο, η αντίδραση για την απαλοιφή τυχόν 
γονιδιωματικού DNA. Στην αντίδραση χρησιμοποιείται 1 μg RNA. Η αντίδραση 
ετοιμάζεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ακολουθεί επώαση στους 42 oC για 2 λεπτά και αμέσως το eppendorf 

μεταφέρεται στον πάγο. 
• Στη συνέχεια παρασκευάζεται το Reverse Transcription master mix στον πάγο 

και προστίθεται στην αντίδραση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ύστερα από καλή ανάδευση με την πιπέτα, το eppendorf επωάζεται στους 42 oC 

για 15 λεπτά. 
• Ακολουθεί επώαση στους 95 oC για 3 λεπτά, για να καταστραφεί η αντίστροφη 

μεταγραφάση. 
• Σε κάθε eppendorf προστίθενται 80 μl ddH2O και στη συνέχεια αυτό διατηρείται 

στους -20 oC. 
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3.9.3 Real-Time PCR 
 

Οι αντιδράσεις της Real-Time PCR πραγματοποιούνται στο μηχάνημα 7500 Real 
Time PCR System της Applied Biosystems. 
• Αρχικά προετοιμάζεται το master mix για κάθε ζεύγος εκκινητών. Αυτό 

περιλαμβάνει το ζεύγος των δύο εκκινητών, το SYBR Green Master Mix και 
H2O. Η τελική συγκέντρωση των εκκινητών είναι 0,5 pmol/μl.  

• Οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά πλαστικά 96 θέσεων. Σε κάθε θέση 
προστίθενται 18 μl από το master mix και 2 μl δείγματος cDNA από τις 
αντίστοιχες κυτταρικές σειρές. Κάθε αντίδραση πραγματοποιείται δύο φορές, σε 
δύο θέσεις του plate. Επίσης χρησιμοποιούνται ως δείγματα ελέγχου, δείγματα 
από RNA των αντίστοιχων κυτταρικών σειρών, τα οποία δεν έχουν υποστεί 
αντίστροφη μεταγραφή (RT-), καθώς και δείγματα στα οποία αντί cDNA 
προστίθεται H2O (NTC). 

• Ο τρόπος προετοιμασίας του master mix και του plate φαίνεται παρακάτω: 
    

 

Q-RT-PCR macro 

 
 
 
• Όταν ετοιμαστεί το plate, αυτό επικαλύπτεται με διαφανή μεμβράνη MicroAmp 

Optical Adhensive film PCR compatible DNA/RNA RNase free της Applied 
Biosystems.   

• Ακολουθεί φυγοκέντρηση του plate για 3-4 λεπτά ώστε να κατακαθίσει τυχόν 
δείγμα που έχει μείνει στα τοιχώματα. 

• Στη συνέχεια ενεργοποιείται η έναρξη των αντιδράσεων. Συνολικά 
πραγματοποιούνται 40 κύκλοι ενίσχυσης. Το πρόγραμμα που ακολουθείται 
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

1 2 12 Detector: 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MCF7 A HeLa HeLa RT- MCF7 RT- Primary Primary RT- NTC Geminin
MCF7 B HeLa HeLa RT- MCF7 RT- Primary Primary RT- NTC Castor
MCF7 C HeLa HeLa RT- MCF7 RT- Primary Primary RT- NTC Cdt1
MCF7 D HeLa HeLa RT- MCF7 RT- Primary Primary RT- NTC YWAH2

Calculation of the qPCR Master Mix

µl each well MasterMix: 10 11 18Amount of Samples:
Sample volume: 20 µl

66,0 water
Template in ul: 2 11,0 Primer F 10µM

11,0 Primer R 10µM
Final Primer concentration 110,0 Sybr Green mix
Primerconcentration F 0,5 pMol/ul
Primerconcentration R 0,5 pMol/ul 198,0 Final Volume

calculation with 10 % pipetting losses
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3.10 ΥΛΙΚΑ 
 

 Για την έκφραση και καθαρισμό των πρωτεϊνών καθώς και για τον καθαρισμό 
των αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω διαλύματα:    

 
• LB medium: 

Για την παρασκευή 1 l αναμειγνύονται 10 gr bacto-tryptone, 5 gr bacto-yeast 
extract και 10 gr NaCl. Το pH ρυθμίζεται στην τιμή 7 με προσθήκη διαλύματος 
5 N NaOH. Ακολουθεί ογκομέτρηση και αποστείρωση.  
 

• LB medium-άγαρ: 
Για την παρασκευή 1 l LB-άγαρ παρασκευάζεται αρχικά LB medium 
αντίστοιχης ποσότητας και στη συνέχεια προστίθενται 15 gr άγαρ. Ακολουθεί 
ογκομέτρηση και αποστείρωση.   

 
• Αντιβιοτικά επιλογής βακτηριακών αποικιών: 

Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις υγρές και τις στερεές 
καλλιέργειες βακτηρίων ήταν τα εξής: 

 
Καναμυκίνη (συγκέντρωση stock διαλύματος 30 mg/ml) 
Για την παρασκευή stock διαλύματος καναμυκίνης συγκέντρωσης 30 mg/ml, 
χρησιμοποιούνται 300 mg αντιβιοτικού (Sigma Cat. No. K-4000), τα οποία 
αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 10 ml ddH2O. Το αντιβιοτικό χρησιμοποιείται σε 
τελική συγκέντρωση 30 μg/ml και φυλάσσεται στους -20 οC. 

 
Χλωραμφαινικόλη (συγκέντρωση stock διαλύματος 34mg/ml) 
Για την παρασκευή stock διαλύματος χλωραμφαινικόλης συγκέντρωσης 34 
mg/ml, χρησιμοποιούνται 340 mg αντιβιοτικού (Sigma Cat. No. C-0378), τα 
οποία αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 10ml αιθανόλης. Το αντιβιοτικό 
χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 34 μg/ml φυλάσσεται στους -20 οC. 

 
Αμπικιλίνη (συγκέντρωση stock διαλύματος 50 mg/ml) 
Για την παρασκευή stock διαλύματος αμπικιλίνης συγκέντρωσης 50 mg/ml, 
χρησιμοποιείται 1 gr αντιβιοτικού, το οποίο αναδιαλύεται σε τελικό όγκο 1 ml 
ddH2O. Το αντιβιοτικό χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 50 μg/ml 
φυλάσσεται στους -20 οC. 

 
• IPTG (100 mM stock) 

Για την παρασκευή διαλύματος 100 mM IPTG, 0,7149 gr IPTG (CalbioChem, 
Cat. No. 420290) αναδιαλύονται σε 30 ml ddH2O. Το διάλυμα αποστειρώνεται 
με φίλτρο 0,22 μm και μοιράζεται σε aliquots του 1 ml, τα οποία φυλάσσονται 
στους -20 οC.      
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• Αναστολείς πρωτεασών: 
 Κατά τη διαδικασία της απομόνωσης των πρωτεϊνών και μετά το στάδιο της 
λύσης των βακτηριακών κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω αναστολείς 
πρωτεασών, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πρωτεολυτική αποικοδόμηση 
των πρωτεϊνών. Οι αναστολείς προστίθενται στο διάλυμα των υπερήχων, όπου 
γίνεται και η διάσπαση των κυττάρων. 
PMSF (100 mM stock) 
Για την παρασκευή διαλύματος 100 mM PMSF, 17,4 mg PMSF (Sigma P-
7626) αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 ml ισοπροπανόλης (100%). Ο 
αναστολέας χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 0.5 mM και φυλάσσεται 
στους -20 οC.   

 
Βενζαμιδίνη (0,5 M stock) 
Για την παρασκευή διαλύματος 0.5 M βενζαμιδίνης, 1.96 gr βενζαμιδίνης 
(Sigma, B-6506) αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 25 ml ddΗ2Ο. Ο αναστολέας 
χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 2 mM και φυλάσσεται στους -20 οC.   

 
Πεπστατίνη A (1,4 mg/ml stock) 
Για την παρασκευή διαλύματος πεπστατίνης Α συγκέντρωσης 1,4 mg/ml, 1,4 
mg αναστολέα αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 ml μεθανόλης. Ο αναστολέας 
χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 1,4 μg/ml και φυλάσσεται στους -20 
οC.   

 
Λευπεπτίνη (10 mg/ml stock) 
Για την παρασκευή διαλύματος λευπεπτίνης συγκέντρωσης 10 mg/ml, 10 mg 
αναστολέα αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1ml ddΗ2Ο. Ο αναστολέας 
χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 5 μg/ml και φυλάσσεται στους -20 οC.   

 
Sodium vanadate (0,1 M stock) 
Ο αναστολέας χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 0,1 mΜ. 

 
• Iμιδαζόλιο (1 M stock) 

Για την παρασκευή διαλύματος 1 M ιμιδαζολίου, 6,808 gr ιμιδαζολίου (Sigma 
I-0125) αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 100 ml ddH2O.  

 
• Διάλυμα NaCl (5 M stock) 

Για την παρασκευή διαλύματος 5 Μ NaCl, 14,61 gr NaCl αναδιαλύονται σε 
τελικό όγκο 50 ml ddΗ2Ο. 

 
• Διάλυμα φωσφορικών Na2HPO4/H2NaPO4, pH=7 (0,5 M stock) 

Αρχικά παρασκευάζεται διάλυμα 0.5 M Na2HPO4 με αναδιάλυση 10,64 gr 
Na2HPO4 σε τελικό όγκο 150 ml ddH2O. Στη συνέχεια παρασκευάζεται 
διάλυμα 0,5 Μ H2NaPO4 με αναδιάλυση 3,45 gr H2NaPO4 σε τελικό όγκο 50 ml 
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ddH2O. Ακολουθεί ανάμειξη των δύο διαλυμάτων με την προσθήκη 0,5 M 
H2NaPO4 στο διάλυμα 0,5 Μ Na2HPO4 μέχρι το pH του προκύπτοντος 
διαλύματος να προσεγγίζει την τιμή 7. 

 
• Διάλυμα υπερήχων (sonication buffer) για καθαρισμό πρωτεΐνης 

συνδεδεμένης με His, υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες  
Η σύσταση του διαλύματος υπερήχων έχει ως εξής: NaCl τελικής 
συγκέντρωσης 300 mM, διάλυμα φωσφορικών Na2HPO4/H2NaPO4 pH=7 
τελικής συγκέντρωσης 50 mM, β-μερκαπτοαιθανόλη τελικής συγκέντρωσης 5 
mM και ιμιδαζόλιο τελικής συγκέντρωσης 5 mM.  

 
• Διάλυμα έκλουσης (elution buffer) πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό μη 

αποδιατακτικές συνθήκες  
Η σύσταση του διαλύματος έκλουσης έχει ως εξής: NaCl τελικής 
συγκέντρωσης 300 mM, διάλυμα φωσφορικών Na2HPO4/H2NaPO4 pH=7 
τελικής συγκέντρωσης 50 mM, β-μερκαπτοαιθανόλη τελικής συγκέντρωσης 5 
mM και ιμιδαζόλιο τελικής συγκέντρωσης 500 mM.  

 
• Διάλυμα υπερήχων Α για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες  
Η σύσταση του διαλύματος Α έχει ως εξής: Tris τελικής συγκέντρωσης 0,01 M, 
Na2HPO4 τελικής συγκέντρωσης 0,1 M και υδροχλωρική γουανιδίνη τελικής 
συγκέντρωσης 6 M. Το pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 8 με 
χρήση διαλύματος 5 Ν NaOH. 

 
• Διάλυμα Β για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες 
Η σύσταση του διαλύματος Β έχει ως εξής: Tris τελικής συγκέντρωσης 0,01 M, 
Na2HPO4 τελικής συγκέντρωσης 0,1 M και ουρία τελικής συγκέντρωσης 8 M. 
Το pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 8 με χρήση διαλύματος 5 Ν 
NaOH. 

 
• Διάλυμα Γ για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες 
Η σύσταση του διαλύματος Γ είναι όμοια με την αντίστοιχη του διαλύματος Β. 
Το pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 6,5 με χρήση διαλύματος 5 Ν 
NaOH. 

 
• Διάλυμα έκλουσης Δ για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες 
Η σύσταση του διαλύματος Δ είναι όμοια με την αντίστοιχη του διαλύματος Β. 
Το pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 5,9 με χρήση διαλύματος 5 Ν 
NaOH. 
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• Διάλυμα έκλουσης Ε για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης με His, υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες 
Η σύσταση του διαλύματος Ε είναι όμοια με την αντίστοιχη του διαλύματος Β. 
Το pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 4,5 με χρήση διαλύματος 5Ν 
HCl. 

 
• Διάλυμα υπερήχων (sonication buffer) για καθαρισμό πρωτεΐνης 

συνδεδεμένης με GST 
Για την παρασκευή αυτού του διαλύματος αναμειγνύονται σε 20 ml PBS (1x) 
που περιέχει β-μερκαπτοαιθανόλη σε τελική συγκέντρωση 5 mM, 100 μl PMSF 
σε τελική συγκέντρωση 0,5 mM (από stock 0,5 M), 80 μl βενζαμιδίνη σε τελική 
συγκέντρωση 2 mM (από stock 0,5 M) και 100 μl DTT σε τελική συγκέντρωση 
5 mM (από stock 1 M). 

 
• Διάλυμα εξισορρόπησης κολώνας για καθαρισμό πρωτεΐνης συνδεδεμένης 

με GST 
Για την παρασκευή αυτού του διαλύματος αναμειγνύονται σε 10 ml PBS (1x), 
50 μl PMSF σε τελική συγκέντρωση 1% (από stock 0,1 M). Το pH 
προσαρμόζεται στην τιμή 7. 
 

• Διάλυμα έκλουσης πρωτεΐνης συνδεδεμένης με GST 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαλύματα που παρασκευάστηκαν ως εξής: 
1) Σε 50 ml Tris 50 mM με pH 8,5 προστίθενται ανηγμένη γλουταθειόνη σε 

τελική συγκέντρωση 10 mM και Triton 0,1%.  
2) Σε 50 ml Tris 100 mM με pH 8,5 προστίθενται ανηγμένη γλουταθειόνη σε 

τελική συγκέντρωση 20 mM, NaCl σε τελική συγκέντρωση 120 mM και 
Triton 0,1%.  

 
• Διάλυμα έκλουσης αντισώματος από μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

Η σύσταση του διαλύματος αυτού είναι η εξής: 0,2 Μ γλυκίνη, 1 mM EGTA. 
To pH προσαρμόζεται στην τιμή 2,5 με χρήση διαλύματος HCl. 
 

• Αντιδραστήριο Bradford (συγκέντρωση stock διαλύματος, 5x) 
 Για την παρασκευή αντιδραστηρίου Bradford συγκέντρωσης 5x, 
αναμειγνύονται αρχικά 52,5 ml απόλυτης αιθανόλης, 100 ml H3PO4 
(ορθοφωσφορικού οξέος) και 47,5 ml Η2Ο (τελικός όγκος 200 ml). Στον 
παραπάνω τελικό όγκο αναδιαλύονται 0,1 gr Coomassie Brilliant Blue G-250 
χρωστικής. Το διάλυμα φυλάσσεται στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου. 
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 Για την SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση καθώς και για την ηλεκτρομεταφορά των 
δειγμάτων της έκφρασης και καθαρισμού των πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκαν τα 
παρακάτω διαλύματα:    

 
• Tris pH = 6,8 / 8 / 8,8 (1 M stock) 

Για την παρασκευή 1 Μ Tris διαλύματος, 24,22 gr Trizma-base αναδιαλύονται 
σε τελικό όγκο 200 ml ddH2O. Η τιμή του pH προσαρμόζεται στην επιθυμητή 
τιμή με χρήση διαλύματος 5 Ν ΗCl.  
 

• HCl (5 Ν stock) 
Για την παρασκευή 5 Ν HCl διαλύματος, 86,2 ml πυκνού HCl (~11,6 N) 
αραιώνονται με ddH2O σε τελικό όγκο 200 ml διαλύματος.  

 
• Διάλυμα 1% (w/v) bromophenol blue 

Για την παρασκευή 1% (w/v) bromophenol blue διαλύματος, 0,25 gr 
Bromophenol blue χρωστικής αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 25 ml ddH2O. Το 
διάλυμα φυλάσσεται στους 4 οC. 

 
•  FSB/DTT (συγκέντρωση stock διαλύματος φόρτωσης των πρωτεϊνικών 

δειγμάτων, 2x) 
Η σύσταση του διαλύματος (2x) FSB-DTT έχει ως εξής: γλυκερόλη τελικής 
συγκέντρωσης 20%, Tris pH 6,8 τελικής συγκέντρωσης 160 mM, SDS τελικής 
συγκέντρωσης 4%, Bromophenol blue τελικής συγκέντρωσης 0,01% και DTT 
τελικής συγκέντρωσης 0,2 M. Το DTT προστίθεται τελευταίο και μόνο στον 
όγκο διαλύματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το διάλυμα (2x) FSB (-
DTT) φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ μετά την προσθήκη DTT 
φυλάσσεται στους –20 οC.  
 

• FSB/DTT (συγκέντρωση εργασίας διαλύματος φόρτωσης των πρωτεϊνικών 
δειγμάτων, 1x) 
Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας 1Χ FSB (+DTT), ποσότητα του stock 
διαλύματος 2x FSB (+DTT) αραιώνεται σε αναλογία 1:1, με ίση ποσότητα 
πρωτεϊνικού δείγματος.  

 
• PBS (συγκέντρωση stock ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών, 10x) 

Για την παρασκευή stock διαλύματος (10x) PBS, 80 gr NaCl, 2 gr KCl,  2,4 gr 
KH2PO4   και 14,4 gr Na2HPO4  αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O. 
Ακολουθεί αποστείρωση. 

 
• PBS (συγκέντρωση ρυθμιστικού διαλύματος εργασίας φωσφορικών, 1x) 

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας (1x) PBS, ποσότητα του stock 
διαλύματος 10X PBS αραιώνεται σε αναλογία αρχικού:τελικού όγκου, 1:10. Το 
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pH του διαλύματος ρυθμίζεται με προσθήκη μικρής ποσότητας  5 Ν HCl, έτσι 
ώστε η τιμή του να κυμαίνεται μεταξύ 7,2 και 7,4. Ακολουθεί αποστείρωση. 

 
• PBS (1x) - 0.1%Tween (PBS-T) 

Για την παρασκευή 0,1% PBS-Tween διαλύματος, 1 ml 50% Tween-20 
διαλύματος προστίθεται σε τελικό όγκο 500 ml (1x) PBS.   

 
• DTT (1 M stock)  

Για την παρασκευή 1Μ DTT διαλύματος, 2,66 gr ουσίας αναδιαλύονται σε 
τελικό όγκο 17,24 ml ddH2O. Το διάλυμα αποστειρώνεται με φίλτρο μίας 
χρήσης (διαμέτρου 0,22 μm) και μοιράζεται σε aliquots τα οποία φυλάσσονται 
στους -20 οC.   

 
• 10% SDS 

Για την παρασκευή  10% SDS διαλύματος,  10 gr ουσίας αναδιαλύονται σε 
τελικό όγκο 100 ml ddH2O.  

 
• Acrylamide/bis-Acrylamide 30% Solution, Electrophoresis reagent (A3574, 

Sigma) 
 
• CAPS (συγκέντρωση stock διαλύματος, 100mM / (10x) 

Για την παρασκευή 10x stock διαλύματος υγρής ηλεκτρομεταφοράς πρωτεϊνών, 
22,13g ουσίας CAPS αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O. Το pH 
προσαρμόζεται στην τιμή 11 με προσθήκη διαλύματος  NaOH  (10N). Το 
διάλυμα φυλάσσεται στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
• CAPS (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 10 mM / 1x) 

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας (1x) CAPS, ποσότητα του stock 
διαλύματος (10x) CAPS αραιώνεται σε αναλογία αρχικού:τελικού όγκου, 1:10. 
Επιπλέον, στον τελικό όγκο προστίθεται διάλυμα μεθανόλης (100%) σε τελική 
αναλογία όγκου 10%.   

 
• Ponceau S 

Για την παρασκευή διαλύματος χρωστικής Ponceau S, 0,2 gr Ponceau (Sigma 
P-3504) και 3 gr (ή 3 ml) 100% TCA αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 100 ml 
ddH2O. Το διάλυμα φυλάσσεται στο σκοτάδι και επαναχρησιμοποιείται. 

 
• 10% APS 

Για την παρασκευή 10% APS διαλύματος, 2 gr ουσίας αναδιαλύονται σε τελικό 
όγκο 20 ml ddH2O. Το διάλυμα αποστειρώνεται με φίλτρο μίας χρήσης 
(διαμέτρου 0,22 μm) και μοιράζεται σε aliquots τα οποία φυλάσσονται 
μακροχρόνια στους -20 οC. Το aliquot που χρησιμοποιείται φυλάσσεται στους 4 
οC. 

 71



 
• Coomassie Brilliant Blue R-250 

Για την παρασκευή διαλύματος χρωστικής Coomassie Brilliant Blue R-250, 
0,25gr χρωστικής (Sigma B-0630) αναδιαλύονται σε 90 ml διαλύματος 
μεθανόλης:H2O (1:1, v/v) ενώ επίσης προστίθενται 10 ml glacial οξικού οξέος. 
Το διάλυμα φιλτράρεται με χαρτί Whatmann No.1 και φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία δωματίου.    

 
• Διάλυμα αποχρωματισμού της χρωστικής Coomassie 

Για την παρασκευή διαλύματος αποχρωματισμού της χρωστικής Coomassie, 
οξικό οξύ και απόλυτη αιθανόλη αραιώνονται σε  ddH2O σε αναλογίες 10% και 
20% αντίστοιχα, επί του τελικού όγκου. 

 
• Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης Laemmli (συγκέντρωση stock 

διαλύματος, 10x) 
Για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης Laemmli 10x 
αναδιαλύονται 30,3 gr Tris-base, 144,2 gr γλυκίνης και 10 gr SDS σε τελικό 
όγκο 1 l ddH2O. Το διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
• Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης Laemmli (συγκέντρωση διαλύματος 

εργασίας, 1x) 
Για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης Laemmli 1x 
ποσότητα του stock διαλύματος 10x Laemmli αραιώνεται σε αναλογία 
αρχικού:τελικού όγκου, 1:10.  

 
• BIORAD SDS-PAGE protein marker (μάρτυρας μοριακών μεγεθών 

πρωτεϊνών): 
Ο πρωτεϊνικός μάρτυρας της BIORAD (Cat. No. 161-0317) αραιώνεται σε 
αναλογία αρχικού:τελικού όγκου 1:10, με διάλυμα 1XFSB+DTT.   

 
• Διάλυμα μπλοκαρίσματος μη ειδικών θέσεων στην PVDF μεμβράνη: 

Για την παρασκευή διαλύματος μπλοκαρίσματος των μη ειδικών θέσεων  στην 
PVDF μεμβράνη, ποσότητα γάλακτος σε σκόνη εμπορίου (CARNATION 
αποβουτυρωμένο) αναδιαλύεται σε διάλυμα (1x) PBS, 0,1% Tween (PBS-T), 
σε τελική συγκέντρωση 5%.  

 
 

  Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων του διπλού ανοσοφθορισμού 
χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω διαλύματα: 

 
• Θρεπτικό μέσο καλλιέργειας ευκαρυωτικών καρκινικών κυττάρων: 

Οι καρκινικές κυτταρικές σειρές HeLa και MCF7 οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο DMEM (Gibco Cat.No. 41966-029) 
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εμπλουτισμένο κατά 10% με FBS (fetal bovine serum, Gibco Cat. No. 10106-
169) και παρουσία αντιβιοτικών πενικιλίνης και στρεπτομυκίνης (P/S, Gibco, 
Cat. No. 15140-122) σε τελική συγκέντρωση 1%. Το θρεπτικό μέσο 
αποστειρώνεται με τη χρήση φίλτρου (Corning, Cat. No. 430944) και στη 
συνέχεια φυλάσσεται στους 4 οC.  

  
• Διάλυμα τρυψίνης (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 1x) 

Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας 1x τρυψίνης, ποσότητα 1 ml stock 
διαλύματος 10x τρυψίνης (Biochrom AG, L2153) αραιώνεται υπό άσηπτες 
συνθήκες  σε τελικό όγκο 10 ml αποστειρωμένου διαλύματος (1x) PBS.   

 
• Διάλυμα επικάλυψης καλυπτρίδων poly-D-lysine (συγκέντρωση stock 

διαλύματος, 50 mg/ml, 500x) 
Για την παρασκευή stock διαλύματος επικάλυψης καλυπτρίδων, 100 mg 
λυσίνης (Sigma, Cat. No. P-1399) αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 2 ml 
αποστειρωμένου ddH2O. Το διάλυμα μοιράζεται σε aliquots και φυλάσσεται 
στους -20οC. 

 
• Διάλυμα επικάλυψης καλυπτρίδων poly-D-lysine (συγκέντρωση 

διαλύματος εργασίας, 0,1mg/ml, 1x) 
Για την παρασκευή διαλύματος εργασίας (1x) poly-D-lysine ποσότητα του 
stock διαλύματος (500x) poly-D-lysine αραιώνεται σε αποστειρωμένο διάλυμα 
(1x) PBS, σε αναλογία αρχικού:τελικού όγκου 1:500. Το διάλυμα 
αποστειρώνεται με φίλτρο μίας χρήσεως 0,22 μm και φυλάσσεται στους 4 οC. 

 
• Διάλυμα  παραφολμαδεϋδης 4% (PFA) 

Για την παρασκευή διαλύματος παραφορμαλδεϋδης τελικής συγκέντρωσης 4%, 
20 gr PFA (MERCK, Art 4005) αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 500 ml 
διαλύματος (1x) PBS. Η ανάδευση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 65 οC και 
για αρκετή ώρα, μέχρις ότου να διαλυτοποιηθεί πλήρως η ουσία.  

 
• Διάλυμα 0,3% Triton X-100 

Για την παρασκευή διαλύματος 0,3% Triton X-100, 150 μl διαλύματος 100% 
Triton X-100 αραιώνονται σε τελικό όγκο 50 ml διαλύματος (1x) PBS. 

 
• Διάλυμα μπλοκαρίσματος μη ειδικών θέσεων στον ανοσοφθορισμό 

Η σύσταση του διαλύματος που χρησιμοποιείται για το μπλοκάρισμα των μη 
ειδικών θέσεων στον ανοσοφθορισμό έχει ως εξής: σε διάλυμα (1x) PBS 
προστίθεται BSA (Bovine Serum Albumin, Sigma Cat. No. A-9418) σε τελική 
συγκέντρωση 3% και FBS σε τελική συγκέντρωση 10%.  
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• DAPI mounting medium 
Για τη χρώση των κυτταρικών πυρήνων και την παρατήρησή τους στο 
μικροσκόπιο φθορισμού, χρησιμοποιήθηκε απευθείας το Vectashield mounting 
medium (Vector Laboratories) το οποίο περιέχει χρωστική DAPI σε 
συγκέντρωση 1,5 μg/ml.  

 
 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της ανοσοϊστοχημείας χρησιμοποιήθηκαν τα 
παρακάτω διαλύματα: 

 
• Διάλυμα κιτρικού οξέος (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 1x) 

Για την παρασκευή διαλύματος κιτρικού οξέος συγκέντρωσης 1x, 2,1gr 
κιτρικού οξέος αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O. Η τιμή του pH του 
διαλύματος προσαρμόζεται στην τιμή 6, με χρήση διαλύματος ΗCl.  

 
• Διάλυμα Tris pH 7,6 (συγκέντρωση stock διαλύματος εργασίας, 5 mM/ 10x) 

Για την παρασκευή stock διαλύματος 5 mM Tris, 6,1gr ουσίας αναδιαλύονται 
σε τελικό όγκο 1 l ddH2O. Η τιμή του pH του διαλύματος προσαρμόζεται στην 
τιμή 7,6, με χρήση διαλύματος ΗCl.  

 
• Διάλυμα H2O2 (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 0,9%) 

Για την παρασκευή διαλύματος H2O2 συγκέντρωσης 0,9%, 6 ml stock 
διαλύματος H2O2  συγκέντρωσης 30% αραιώνονται σε τελικό όγκο 200 ml 
ddH2O.  

 
• Διάλυμα TBS (συγκέντρωση διαλύματος εργασίας, 1x) 

Για την παρασκευή διαλύματος TBS συγκέντρωσης 1x, 8,1gr NaCl 
αναδιαλύονται σε τελικό όγκο 1 l ddH2O ενώ στον τελικό όγκο προστίθενται 
επίσης 100 ml stock διαλύματος Tris pH 7,6, συγκέντρωσης 10x. 

 
• Διάλυμα μπλοκαρίσματος των μη ειδικών αντιγονικών θέσεων 

Για την παρασκευή διαλύματος μπλοκαρίσματος των μη ειδικών αντιγονικών 
θέσεων, ποσότητα γάλακτος σε σκόνη εμπορίου (CARNATION 
αποβουτυρωμένο) αναδιαλύεται σε διάλυμα (1x) TBS, σε τελική συγκέντρωση 
5%.  

 
 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της Real Time PCR χρησιμοποιήθηκαν τα 
παρακάτω υλικά: 

 
• Η απομόνωση του RNA πραγματοποιήθηκε με το Rneasy kit της Qiagen. 
• Η σύνθεση του cDNA πραγματοποιήθηκε με το QuantiTect Reverse 

Transcription της Qiagen. 
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• Η αντίδραση της ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το SYBR 
Green  Master Mix (2x) της Applied Biosystems. 

• Οι εκκινητές για τα γονίδια-ελέγχου GAPDH, YWHAZ, B τουμπουλίνη,  
ακτίνη και Β2 μικροσφαιρίνη ήταν από την εταιρία TATAA Biocenter. 

• Οι εκκινητές για τις αλληλουχίες Alu κατασκευάστηκαν από την εταιρία Sigma. 
Οι αλληλουχίες τους είναι οι ακόλουθες: 

 
 
 

mRNA-στόχος 
 

Δεξιός εκκινητής 
(5’ 3’) 

 

Αριστερός εκκινητής 
(5’ 3’) 

 
Alu J 

 
caacatagtgaaaccccgtct

 
gcctcccgagtag 

 
Alu Sx tggtgaaaccccgtctctact 

 
cctcagcctcccgagtagct 

 
Alu Sy 

 
catggtgaaacccgctctcta 

 
gcctcagcctcccgagtag 
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4. Αποτελέσματα 
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4.1 Έκφραση σε βακτηριακά κύτταρα και απομόνωση τμήματος της hCdt1 
πρωτεΐνης συντηγμένης με GST για την παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων 
 
 Με στόχο την παρασκευή αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης Cdt1, πραγματο-
ποιήθηκε έκφραση σε βακτηριακά κύτταρα, του καρβοξυτελικού τμήματος της hCdt1 
που αντιστοιχεί στα κατάλοιπα 391-546 (C-391 hCdt1). Το αντίστοιχο τμήμα του 
cDNA ήταν ήδη κλωνοποιημένο στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης pGEX-4T2 
(Pharmacia). Το πλασμίδιο αυτό φέρει το γονίδιο της τρανσφεράσης της S-
γλουταθειόνης (GST) ανοδικά της περιοχής πολλαπλών θέσεων κλωνοποίησης 
(Multiple Cloning Site). Επιπλέον, ο φορέας αυτός είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το γονίδιο ενδιαφέροντος να εισάγεται στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης με 
αυτό της GST. Επομένως, η επαγωγή των βακτηριακών κυττάρων έχει ως αποτέ-
λεσμα την έκφραση χιμαιρικής πρωτεΐνης, η οποία περιλαμβάνει στο αμινοτελικό της 
άκρο την GST και στο  καρβοξυτελικό άκρο της το προϊόν του υπό μελέτη γονιδίου.  
 Η ρύθμιση της έκφρασης της πρωτεΐνης στο συγκεκριμένο ετερόλογο σύστημα 
έκφρασης βασίζεται στο οπερόνιο της λακτόζης. Συγκεκριμένα, ένας καταστολέας 
(lacΙ) παράγεται από το πλασμίδιο και προσδένεται στο χειριστή του οπερονίου 
εμποδίζοντας την πρόσβαση της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή και συνεπώς τη 
μεταγραφή της κλωνοποιημένης αλληλουχίας. Επαγωγή της έκφρασης επιτυγχάνεται 
παρουσία ενός χημικού αναλόγου της λακτόζης, του IPTG (ισοπρόπυλ-θείο-β-D-
γαλακτοσίδιο). Το συγκεκριμένο μόριο προσδένεται στον καταστολέα με 
αποτέλεσμα το προκύπτον σύμπλοκο καταστολέα-επαγωγέα να μην μπορεί να 
προσδεθεί στον χειριστή. Συνεπώς η RNA πολυμεράση μπορεί πλέον να προσδεθεί 
στον υποκινητή και να ξεκινήσει τη μεταγραφή. 
  Μετά την έκφραση της υβριδικής πρωτεΐνης ακολουθεί απομόνωση αυτής από 
το κυτταρικό εκχύλισμα με χρήση της τεχνικής της χρωματογραφίας συγγένειας. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται σφαιρίδια ρητίνης πάνω στα οποία είναι 
ακινητοποιημένα μόρια γλουταθειόνης. Η διέλευση του κυτταρικού εκχυλίσματος 
από τη στήλη των σφαιριδίων έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και ειδική 
αλληλεπίδραση και προσκόλληση της GST συνδεδεμένης πρωτεΐνης με τα μόρια της 
γλουταθειόνης. Άλλες πρωτεΐνες του κυτταρικού εκχυλίσματος διέρχονται και 
απομακρύνονται από τη στήλη. Στη συνέχεια, η GST-πρωτεΐνη εκλούεται  από τη 
στήλη με προσθήκη κατάλληλης συγκέντρωσης ανηγμένης γλουταθειόνης. 
 
  
4.1.1 Έκφραση της C-391 Cdt1 πρωτεΐνης σε μικρή κλίμακα – Έλεγχος 
έκφρασης 
 
 Βακτηριακά κύτταρα του στελέχους E. Coli, DH5aF’ υπέστησαν μετασχη-
ματισμό με το πλασμίδιο pGEX-4T2, στο οποίο ήταν υποκλωνοποιημένο 
προαναφερθέν τμήμα του cDNA της hCdt1 πρωτεΐνης (C-391 hCdt1). Η παραγόμενη 
χιμαιρική πρωτεΐνη GST-Cdt1 έχει μοριακό βάρος 42 KD (26 KD είναι το μοριακό 
βάρος της GST και 17 KD το μοριακό βάρος του Cdt1). 
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 Αρχικά έγινε δοκιμή της επαγωγής της έκφρασης της GST C-391 hCdt1 
πρωτεΐνης σε μικρή κλίμακα. Ελέγχθηκαν τρεις αποικίες, οι καλλιέργειες των οποίων 
αναπτύχθηκαν στους 37οC υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση, σε υγρό θρεπτικό 
μέσο παρουσία αμπικιλίνης. Όταν η οπτική πυκνότητα των καλλιεργειών προσέγγισε 
την τιμή O.D.600=0,7 – 0,9 έγινε επαγωγή της έκφρασης  με την προσθήκη 1mM 
IPTG, για 5 ώρες στους 37οC. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε λύση των βακτηρίων 
υπό αποδιατακτικές συνθήκες και φυγοκέντρηση του κυτταρικού εκχυλίσματος.  

Ακολούθησε ανάλυση των δειγμάτων της καλλιέργειας, πριν και μετά την 
επαγωγή της έκφρασης με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμι-
δίου συγκέντρωσης 10%. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, επαγωγή της έκφρασης 
επετεύχθη και στις τρεις βακτηριακές καλλιέργειες.  
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Εικόνα 1:  Λειτουργική οργάνωση της hCdt1. Με κόκκινο χρώμα επισημαίνεται η περιοχή 
πρόσδεσης της geminin, με πράσινο η περιοχή πρόσδεσης στο DNA και με μπλε η περιοχή 
πρόσδεσης του συμπλόκου MCM. Η γραμμοσκιασμένη περιοχή υποδηλώνει την 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ των περιοχών πρόσδεσης στο DNA και της Geminin. 
 

Εικόνα 2: SDS-PAGE ανάλυση των  πρωτεϊνικών δειγμάτων  από τρεις βακτηριακές 
αποικίες (1, 2 και 3), πριν και μετά την επαγωγή της έκφρασης. Με κόκκινο βέλος 
υποδεικνύεται η ζώνη που αντιστοιχεί στην υπερεκφρασμένη πρωτεΐνη GST C-391 hCdt1, η 
οποία έχει μοριακό μέγεθος 42 ΚD. (1) πρωτεϊνικός μάρτυρας μοριακών μεγεθών,  (2), (4), 
(6) μη επαγμένη καλλιέργεια, (3), (5), (7) επαγμένη καλλιέργεια. 
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4.1.2 Έκφραση της C-391 Cdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα - Έλεγχος 
διαλυτότητας 
 
 Ο έλεγχος της διαλυτότητας της παραγόμενης πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε 
ύστερα από επαγωγή της έκφρασης σε μεσαία κλίμακα. Η ανάπτυξη των 
καλλιεργειών  πραγματοποιήθηκε σε υγρό θρεπτικό μέσο, παρουσία του αντιβιοτικού 
επιλογής αμπικιλίνη, στους 37οC υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. Σε αυτή την 
περίπτωση η επαγωγή της έκφρασης, η οποία ξεκίνησε όταν η οπτική πυκνότητα των 
καλλιεργειών ήταν O.D.600= 0,7 – 0,9, πραγματοποιήθηκε με πιο ήπιο τρόπο και 
συγκεκριμένα με 0,1mM IPTG, στους 37οC για 5 ώρες. Υπό αυτές της συνθήκες 
επαγωγής ο ρυθμός της έκφρασης της πρωτεΐνης είναι μικρότερος, κάτι που 
διευκολύνει την καλύτερη αναδίπλωση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων και τελικά την 
πιο σωστή στερεοδιαμόρφωση της παραγόμενης πρωτεΐνης. Η εξασφάλιση σωστής 
τριτοταγούς δομής και κατ’επέκταση λειτουργικότητας της πρωτεΐνης καθορίζει κατά 
κύριο λόγο και το βαθμό διαλυτότητάς της. 
 Μετά το τέλος της επαγωγής, πραγματοποιήθηκε λύση των κυττάρων υπό μη 
απόδιατακτικές συνθήκες, με χρήση λυσοζύμης και εφαρμογή υπερήχων. Στη 
συνέχεια, το κυτταρικό εκχύλισμα  που προέκυψε από τη λύση των κυττάρων 
φυγοκεντρήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός διαλυτού και αδιάλυτου 
πρωτεϊνικού κλάσματος. 
 Ακολούθησε ανάλυση των δειγμάτων της καλλιέργειας, με SDS-PAGE 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου  συγκέντρωσης 10%. Όπως φαίνεται 
στην εικόνα 3, αν και εκφράστηκε σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, το μεγαλύτερο 
κλάσμα αυτής ήταν αδιάλυτο και εντοπιζόταν στο ίζημα των κυτταρικών 
υπολειμμάτων που προέκυψαν μετά τη λύση και τη φυγοκέντρηση.  
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Εικόνα 3: SDS-PAGE ανάλυση των πρωτεϊνικών δειγμάτων από δύο βακτηριακές 
αποικίες (1 και 2). Με κόκκινο βέλος υποδεικνύεται η υπερεκφρασμένη πρωτεΐνη (42KD). 
(1) πρωτεϊνικός μάρτυρας μοριακών μεγεθών, (2), (6) μη επαγμένη καλλιέργεια, (3), (7) 
επαγμένη καλλιέργεια,  (4), (8) αδιάλυτο πρωτεϊνικό κλάσμα μετά από τη λύση των 
κυττάρων, (5), (9) διαλυτό πρωτεϊνικό κλάσμα μετά από τη λύση των κυττάρων 
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4.1.3 Έκφραση C-391 Cdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα - Προσπάθεια 
βελτίωσης της διαλυτότητας της πρωτεΐνης 

 
Προκειμένου να βελτιωθεί η διαλυτότητα της εκφραζόμενης πρωτεΐνης, η 

επαγωγή της έκφρασης πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία και συγκεκριμένα στους 25oC για 5 ώρες, παρουσία 0,1mM IPTG, όταν 
και πάλι η οπτική πυκνότητα της βακτηριακής καλλιέγειας ήταν O.D.600=0,7 – 0,9. 
Μετά το τέλος της επαγωγής, πραγματοποιήθηκε λύση των κυττάρων με χρήση 
λυσοζύμης και εφαρμογή υπερήχων και στη συνέχεια φυγοκέντρηση του κυτταρικού 
εκχυλίσματος προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός διαλυτού και αδιάλυτου 
πρωτεϊνικού κλάσματος. Ακολούθησε διέλευση του διαλυτού πρωτεϊνικού 
κλάσματος από σφαιρίδια ρητίνης και πρόσδεση σε αυτά της GST C-391 hCdt1 
πρωτεΐνης, μέσω του επιτόπου GST-tag που φέρει αμινοτελικά. Στη συνέχεια η 
προσδεδεμένη πρωτεΐ-νη εκλούστηκε από τη ρητίνη χρησιμοποιώντας περίσσεια 
ανηγμένης γλουταθειόνης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι εκλούσματα: τρία με 
τελική συγκέντρωση γλουτα-θειόνης 10mM (GT 10mM) και τρία με τελική 
συγκέντρωση 20mM (GT 20mM).  

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 
σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 10%. Όπως φαίνεται στη εικόνα 4 
μεγάλο τμήμα της εκφραζόμενης πρωτεΐνης δεν ήταν διαλυτό και συνεπώς 
εντοπιζόταν στο αδιάλυτο πρωτεϊνικό κλάσμα που προκύπτει μετά τη λύση των 
κυττάρων. Παρ’ολ’αυτά σημαντική ήταν και η ποσότητά της στο διαλυτό κλάσμα. 
Επίσης, η μεγαλύτερη ποσότητα της πρωτεΐνης παρατηρήθηκε στα τρία πρώτα 
εκλούσματα που πραγματοποιήθηκαν με τελική συγκέντρωση γλουταθειόνης 10mM. 
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Εικόνα 4: SDS-PAGE ανάλυση των δειγμάτων που προέκυψαν ύστερα από την έκφραση 
της C-391 hCdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα και την απομόνωση αυτής με 
χρωματογραφία χημικής συγγένειας. Με κόκκινα βέλη υποδεικνύεται η πρωτεΐνη (42KD). 
(1),(8) πρωτεϊνικός μάρτυρας μοριακών μεγεθών, (2) μη επαγμένη καλλιέργεια, (3) 
επαγμένη καλλιέργεια,  (4) αδιάλυτο πρωτεϊνικό κλάσμα μετά τη λύση των κυττάρων, (5) 
διαλυτό πρωτεϊνικό κλάσμα μετά τη λύση των κυττάρων, (6) μη προσδεδεμένο στη ρητίνη 
πρωτεϊνικό κλάσμα, (7) πρωτεΐνη προσδεδεμένη στη ρητίνη, (9)-(11) πλύσεις της ρητίνης 
μετά την πρόσδεση της πρωτεΐνης, (12)-(14) εκλούσματα με χρήση GT 10mM, (15)-(17) 
εκλούσματα με χρήση GT 20mM 

4.1.4 Έκφραση της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης σε μεγάλη κλίμακα  - 
Καθαρισμός και απομόνωση της πρωτεΐνης 
 

Μετά την επίτευξη της αύξησης του βαθμού διαλυτότητας της GST C-391 
hCdt1 πρωτεΐνης, ακολούθησε  έκφρασή της σε μεγάλη κλίμακα και στη συνέχεια 
καθαρισμός και απομόνωσή της. Η ανάπτυξη των βακτηριακών κυττάρων  
πραγματο-ποιήθηκε υπό συνεχή ανάδευση σε υγρό θρεπτικό μέσο, παρουσία 
αμπικιλίνης. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας έγινε αρχικά στους 37οC 
μέχρι η οπτική πυκνότητα να προσεγγίσει την τιμή O.D.600=0,7 – 0,9. Κατόπιν 
ακολούθησε ελάτ-τωση της θερμοκρασίας στους 25οC κι επαγωγή της έκφρασης με 
την προσθήκη 0,1mM IPTG, για 5 ώρες. Μετά το τέλος της έκφρασης 
πραγματοποιήθηκε λύση των κυττάρων με χρήση λυσοζύμης κι εφαρμογή υπερήχων 
και στη συνέχεια φυγοκέν-τρηση του κυτταρικού εκχυλίσματος. Το υπερκείμενο που 
προέκυψε από τη φυγοκέν-τρηση αποτελούσε το διαλυτό πρωτεϊνικό κλάσμα, στο 
οποίο και αναμενόταν μεγάλο τμήμα της εκφρασμένης GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης. 
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Το κλάσμα αυτό τοποθετήθη-κε σε κολώνα χρωματογραφίας, η οποία έφερε 
σφαιρίδια γλουταθειόνης. Η έκλουση της GST C-391 hCdt1 προσδεδεμένης 
πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δια-λύματος περίσειας ανηγμένης 
γλουταθειόνης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οχτώ εκλούσματα: τέσσερα με τελική 
συγκέντρωση γλουταθειόνης 10mM (GT 10mM) και τέσσερα με 20mM (GT 20mM).   

Η ανάλυση των δειγμάτων της διαδικασίας έκφρασης και καθαρισμού έγινε με 
SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 10%. 
Όπως φαίνεται στην εικόνα 5, μεγάλο μέρος της εκφρασμένης πρωτεΐνης ήταν 
διαλυτό και δεσμεύτηκε στα σφαιρίδια γλουταθειόνης. Επιπλέον, η μεγαλύτερη 
ποσότητά της εκλούστηκε με την ανηγμένη γλουταθειόνη τελικής συγκέντρωσης 
10mM. Ακολούθησε ενοποίηση των εκλουσμάτων σε δύο τελικά διαλύματα, τα 
οποία υποβλήθηκαν σε διαδικασία διαπίδυσης για την απομάκρυνση της 
γλουταθειόνης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1       2      3      4      5      6      7       8       9    10

11     12    13    14     15   16     17    18     19     20

30 KD

50 KD

70 KD

40 KD

GT 10mM GT 20mM

1       2      3      4      5      6      7       8       9    10

11     12    13    14     15   16     17    18     19     20

30 KD

50 KD

70 KD

40 KD

GT 10mM GT 20mM

Εικόνα 5: SDS-PAGE ανάλυση των δειγμάτων που προέκυψαν ύστερα από την έκφραση 
σε μεγάλη κλίμακα και απομόνωση με χρωματογραφία συγγένειας της GST C-391 Cdt1 
πρωτεΐνης. Με κόκκινα βέλη υποδεικνύεται η πρωτεΐνη (42 KD). (1) πρωτεϊνικός μάρτυρας 
μοριακών μεγεθών, (2) μη επαγμένη καλλιέργεια, (3) επαγμένη καλλιέργεια, (4) αδιάλυτο 
πρωτεϊνικό κλάσμα μετά τη λύση των κυττάρων, (5) διαλυτό πρωτεϊνικό κλάσμα μετά τη 
λύση των κυττάρων, (6) πρωτεϊνικό κλάσμα που δεν προσδέθηκε στη ρητίνη, (7) πρωτεΐνη 
που προσδέθηκε στα σφαιρίδια ρητίνης, (8)-(10) πλύσεις της ρητίνης μετά την πρόσδεση 
της πρωτεΐνης, (11) BSA 1 μg , (12) BSA 4 μg, (13)-(16) εκλούσματα της πρωτεΐνης που 
πραγματοποιήθηκαν με GT 10 mM, (17)-(20) εκλούσματα της πρωτεΐνης που 
πραγματοποιήθηκαν με GT 20 mM. 
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4.1.5 Σταδιακή απομάκρυνση της γλουταθειόνης από το πρωτεϊνικό διάλυμα 
μέσω διαπίδυσης 
 
 Μετά την απομόνωση με χρωματογραφία συγγένειας της GST C-391 Cdt1 
πρωτεΐνης, ακολούθησε ενοποίηση των εκλουσμάτων σε δύο τελικά διαλύματα (A 
και B). Το πρώτο προέκυψε από την ανάμειξη των δύο πρώτων εκλουσμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν με GT 10mM, ενώ το δεύτερο αποτελείτο από τα άλλα δύο 
εκλούσματα  που έγιναν με GT 10mM και από τα τέσσερα εκλούσματα που 
προέκυψαν από την πλύση της κολώνας με GT 20mM. Και στις δύο περιπτώσεις, η 
πρωτεΐνη βρισκόταν σε διάλυμα με υψηλή συγκέντρωση γλουταθειόνης και αλάτων. 
Προκειμένου να την επαναφέρουμε σε διάλυμα με το οποίο θα μπορούσαν να 
ανοσοποιηθούν κουνέλια για την παραγωγή αντισωμάτων, προβήκαμε σε σταδιακή 
απομάκρυνση της γλουταθειόνης και της περίσσειας αλάτων από τα διαλύματα. Αυτό 
επετεύχθη χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της διαπίδυσης. Συγκεκριμένα, τα δύο 
διαλύματα που περιείχαν την πρωτεΐνη τοποθετήθηκαν σε δύο ημιπερατές μεμβράνες 
διαπίδυσης. Οι μεμβράνες αυτές έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν σε μικρά μόρια ή 
ιόντα να διέλθουν μέσα από τους πόρους τους μέσω διάχυσης. Αντίθετα, μεγαλύτερα 
μόρια δεν δύνανται να περάσουν μέσα από τους πόρους και παραμένουν στο 
εσωτερικό των μεμβρανών. Η διάχυση των μικρών μορίων επιτυγχάνεται λόγω της 
τοποθέτησης της ημιπερατής μεμβράνης σε μεγάλο όγκο διαλύματος με μικρότερη 
συγκέντρωση  μορίων και ιόντων από την αντίστοιχη του εσωτερικού πρωτεϊνικού 
διαλύματος (εικόνα 6 ). 
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο ημιπερατές μεμβράνες που περιείχαν το 
πρωτεϊνικό διάλυμα, τοποθετήθηκαν σε δοχείο με υδατικό διάλυμα Tris 25 mM, 
NaCl 50 mM.  
 
 

 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Εικόνα 6: Διαδικασία σταδιακής μείωσης της συγκέντρωσης των αλάτων και των 
ιόντων στο πρωτεϊνικό διάλυμα λόγω διάχυσης μέσω ημιπερατής μεμβράνης. 
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 Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπίδυσης, προσδιορίστηκε η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης των δύο διαλυμάτων. Για το σκοπό αυτό, γνωστές συγκεντρώσεις της 
πρωτεΐνης BSA αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά παράλληλα με συγκεκριμένες 
αραιώσεις της GST C-391 hCdt1 πρωτεΐνης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 7, η 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο διάλυμα Α εκτιμήθηκε σε 2,5-3μg/μl, ενώ η 
αντίστοιχη του διαλύματος Β σε 0,5μg/μl.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7: SDS-PAGE ανάλυση συγκεκριμένων αραιώσεων των δειγμάτων που 
προέκυψαν μετά την ένωση των εκλουσμάτων της πρωτεΐνης σε δύο τελικά διαλύματα 
(Α και Β) και την ακόλουθη διαπίδυση. (1), (11) πρωτεϊνικός μάρτυρας μοριακών 
μεγεθών,  (2), (12) BSA 0,5 μg,  (3), (13) BSA 1 μg,  (4), (14) BSA 2 μg,  (5), (15) BSA 
3 μg,  (6), (16) BSA 4 μg, (7), (17) BSA 5 μg,  (8) αραίωση 1:2 διαλύματος Α,  (9) 
αραίωση 1:5 διαλύματος Α,  (10) αραίωση 1:10 διαλύματος Α,  (18) αραίωση 1:2 
διαλύματος Β,  (19) αραίωση 1:5 διαλύματος Β,  (20)  αραίωση 1:10 διαλύματος Β. 
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4.2 Έκφραση σε βακτηριακά κύτταρα και απομόνωση τμήματος της hCdt1 
πρωτεΐνης συντηγμένης με His 
 

Μετά την ολοκλήρωση της έκφρασης και  απομόνωσης της GST C-391 hCdt1 
πρωτεΐνης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοποίηση των κουνελιών, κρίθηκε 
απαραίτητη η έκφραση και απομόνωση μιας νέας μορφής της hCdt1 με διαφορετικό 
επίτοπο,  για να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του αντισώματος, από τους 
αντιορρούς των ανοσοποιημένων ζώων. Κι αυτό γιατί η παρουσία του GST θα είχε 
ως αποτέλεσμα τα ανοσοποιημένα ζώα,  εκτός από τα αντισώματα έναντι της hCdt1 
πρωτεΐνης, να αναπτύξουν αντισώματα και έναντι του προαναφερθέντος επιτόπου.  

Η νέα υβριδική πρωτεΐνη που επιλέχτηκε να παραχθεί ήταν ένα τμήμα της 
hCdt1 πρωτεΐνης με ένα αμινοτελικό έλλειμμα (aa 1-157) συντηγμένο με έξι 
κατάλοιπα ιστιδίνης (Ηis επίτοπος). Συγκεκριμένα, το τμήμα του cDNA της hCdt1 
που αντιστοιχεί στην  αμινοξική περιοχή 158-546 (ΔΝhCdt1), ήταν ήδη κλωνοποιη-
μένο στο όχημα έκφρασης pET-28 μεταξύ των περιοριστικών θέσεων NdeI και 
HindIII. Η συγκεκριμένη κλωνοποίηση έχει ως αποτέλεσμα η εκφραζόμενη πρωτεΐνη 
να φέρει αμινοτελικά συντηγμένο επίτοπο ουράς έξι ιστιδινών (6x His-tag). Στη 
συνέχεια, το ανασυνδυασμένο όχημα έκφρασης χρησιμοποιήθηκε για το μετασχημα-
τισμό κυττάρων του δεκτικού βακτηριακού στελέχους E. Coli, Rosetta2 (pLysS), στα 
οποία έγινε η έκφραση της πρωτεΐνης.  

Τα κύτταρα Rosetta2 (pLysS) αποτελούν παράγωγα του βακτηριακού στελέχους 
E. Coli BL-21. Τα κύτταρα αυτά φέρουν ένα πλασμίδιο με γονίδια που κωδικοποιούν 
για επτά σπάνια, για τα προκαρυωτικά κύτταρα, tRNAs.  Η επιλογή των κυττάρων 
που φέρουν το συγκεκριμένο πλασμίδιο βασίζεται στην ανθεκτικότητα που προσδίδει 
αυτό στη χλωραμφαινικόλη. Ο χαρακτηρισμός (DE3) υποδεικνύει ότι το στέλεχος 
αυτό φέρει στο χρωμόσωμά του το γονίδιο της Τ7 RNA πολυμεράσης, υπό τον 
έλεγχο του υποκινητή lacUV5. . Έτσι η χρήση των συγκεκριμένων κυττάρων καθιστά 
δυνατή την έκφραση ετερόλογων πρωτεϊνών, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του Τ7 υποκινητή. Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός pLysS υποδηλώνει την παρουσία του 
γονιδίου της Τ7 λυσοζύμης στο πλασμίδιο που φέρουν τα κύτταρα αυτά. Η Τ7 
λυσοζύμη συνιστά φυσικό αναστολέα της Τ7 RNA πολυμεράσης, ο οποίος 
εξυπηρετεί την καταστολή της δράσης της πολυμεράσης πριν από το χρονικό σημείο 
της επαγωγής της έκφρασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις 
ετερόλογων πρωτεϊνών των οποίων η έκφραση επηρεάζει την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα της βακτηριακής καλλιέργειας 

Η έκφραση της εκάστοτε κλωνοποιημένης αλληλουχίας στα πλασμίδια τύπου 
pET επιτυγχάνεται μέσω της Τ7 RNA πολυμεράσης, καθώς αυτή η αλληλουχία 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αντίστοιχου υποκινητή. Το γονίδιο της Τ7 RNA 
πολυμεράσης εδράζεται στο γονιδίωμα των βακτηρίων και η έκφρασή της βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο του υποκινητή του οπερονίου της λακτόζης, lacUV5, στο βακτηριακό 
χρωμόσωμα. Ενεργοποίηση του οπερονίου της λακτόζης και κατ’επέκταση έκφραση 
της Τ7 RNA πολυμεράσης επιτυγχάνεται με την προσθήκη στην βακτηριακή 
καλλιέργεια ενός χημικού αναλόγου της λακτόζης, του επαγωγέα IPTG (ισοπροπυ-
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λοθειογαλακτοσίδιο). Η Τ7 RNA πολυμεράση που παράγεται κατευθύνεται στον 
αντίστοιχο υποκινητή στο pET και μεταγράφει το κλωνοποιημένο γονίδιο-στόχο. H 
παραγωγή του γονιδίου-στόχου, από τον φορέα pET, αναστέλλεται περεταίρω λόγω 
της ύπαρξης καθοδικά του υποκινητή της Τ7 RNA πολυμεράσης, μιας αλληλουχίας 
χειριστή lacO. Η πρόσδεση του καταστολέα lacI στο χειριστή απαγορεύει την 
μεταγραφή του γονιδίου-στόχου λόγω πιθανής μικρής παραγωγής Τ7 RNA 
πολυμεράσης, πριν την προσθήκη του IPTG. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση του βακτηριακού συστήματος έκφρασης που 
χρησιμοποιήθηκε. Η μεταγραφή της Τ7 RNA πολυμεράσης εξαρτάται από την ενεργοποίηση 
του οπερονίου της λακτόζης, μέσω της προσθήκης IPTG. Η παραχθείσα Τ7 RNA 
πολυμεράση κατευθύνεται στο όχημα έκφρασης (pET) και συμβάλλει στη μεταγραφή του 
γονιδίου-στόχου, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Τ7 υποκινητή.  

 
Ο επίτοπος (6His-tag) που βρισκόταν στο αμινοτελικό άκρο της εκφραζόμενης 

His-ΔΝhCdt1 πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό και απομόνωσή της 
μέσω της τεχνικής της χρωματογραφίας συγγένειας. Η αρχή της συγκεκριμένης 
τεχνικής βασίζεται στην υψηλή συγγένεια που εμφανίζουν ορισμένες πρωτεΐνες ή 
αμινοξικές περιοχές για ειδικές χημικές ομάδες. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9: Χρωματογραφία χημικής 
συγγένειας-σύστημα Ni-NTA (νιτριλο-τρι-
ακετικού οξέος). Αλληλεπίδραση 
γειτονικών καταλοίπων ιστιδίνης σε ουρά 
ιστιδινών με άτομο νικελίου του υλικού  
Ni-NTA. Με μπλε χρώμα αναπαρίσταται η 
πεπτιδική αλυσίδα όπου διακρίνονται οι 
δακτύλιοι ιμιδαζολίου των ιστιδινών και με 
κόκκινο ο χηλικός προσροφητής του 
νικελίου, νιτριλο-οξικό οξύ (Qiagen).   
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αμινοξική ουρά των έξι ιστιδίνων έχει την 
ιδιότητα να αλληλεπιδρά πολύ ισχυρά, μέσω των ιμιδαζολικών δακτυλίων, με τα 
δισθενή ιόντα Ni2+ (χηλικά σύμπλοκα ιόντων Ni2+), τα οποία είναι ακινητοποιημένα 
επάνω στα σφαιρίδια-νιτροτριακετικού οξέος (NTA) της ρητίνης (εικόνα 10). Η 
ισχύς της συγγένειας αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιστιδινών και των ιόντων Ni2+  

προεγγίζει αυτήν του ενζύμου-υποστρώματος ή του αντιγόνου-αντισώματος και είναι 
ανεξάρτητη της τριτοταγούς δομής της πρωτεΐνης. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση αυτή 
παραμένει ισχυρή στα διάφορα στάδια έκπλυσης, ενώ εξασθενεί σημαντικά παρουσία 
χαμηλού pH (5.9-4.5) ή υψηλών συγκεντρώσεων ιμιδαζολίου (250-1000mM). Το 
τελευταίο, λόγω της δομής του η οποία προσομοιάζει αυτήν της ιστιδίνης ανταγωνί-
ζεται τον επίτοπο των ιστιδινών για την πρόσδεση στα ιόντα Ni2+   της στήλης. Η 
εξασθένιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιστιδινών και νικελίου έχει ως αποτέλεσμα 
την έκλουση της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης από την κολώνα χρωματογραφίας και 
την απομόνωσή της από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες του εκχυλίσματος. 
 
 
4.2.1 Έκφραση της His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνης σε μικρή κλίμακα – Έλεγχος 
έκφρασης 
  
 Αρχικά έγινε έλεγχος της επαγωγής της έκφρασης της His-ΔΝ-hCdt1 πρωτεΐνης 
σε μικρή κλίμακα. Ελέγχθηκαν δύο αποικίες, η ανάπτυξη των οποίων 
πραγματοποιήθηκε στους 37οC υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση, σε υγρό 
θρεπτικό μέσο παρουσία χλωραμφενικόλης και καναμυκίνης. Όταν η οπτική 
πυκνότητα των καλλιεργειών προσέγγισε την τιμή O.D.600=0,7 – 0,9 πραγματοποιή-
θηκε επαγωγή της έκφρασης  με την προσθήκη 1mM IPTG, για 5 ώρες στους 37οC. 
Στη συνέχεια τα βακτηριακά κύτταρα λύθηκαν υπό αποδιατακτικές συνθήκες  και το 
προκύπτον κυτταρικό εκχύλισμα φυγοκεντρήθηκε.  

Ακολούθησε ανάλυση των δειγμάτων των καλλιεργειών, πριν και μετά το 
χρονικό σημείο επαγωγής της έκφρασης με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα  
πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 15%. Όπως φαίνεται στην εικόνα 10 επαγωγή της 
έκφρασης επετεύχθη και στις δύο βακτηριακές καλλιέργειες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 87



 
  1           2         3         4          5
 

 

D 

D 

D  
 45 K

66,2 K

 
31 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Έκφραση της His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνης σε μεσαία κλίμακα – Απομόνωσή της 
με χρωματογραφία συγγένειας 
 
 Ο έλεγχος της διαλυτότητας της His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε 
ύστερα από επαγωγή της έκφρασης σε μεσαία κλίμακα. Η ανάπτυξη της καλλιέργειας 
πραγματοποιήθηκε σε υγρό θρεπτικό μέσο, παρουσία χλωραμφενικόλης και 
καναμυκίνης, στους 37οC υπό συνεχή περιστροφική ανάδευση. Η επαγωγή της 
έκφρασης, η οποία ξεκίνησε όταν η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας ήταν O.D.600 

= 0,7 – 0,9, πραγματοποιήθηκε με πιο ήπιο τρόπο και συγκεκριμένα με 0,1mM IPTG, 
στους 37οC για 5 ώρες. Ακολούθησε λύση των κυττάρων υπό μη αποδιατακτικές 
συνθήκες, με χρήση λυσοζύμης και εφαρμογή υπερήχων. Έπειτα, το κυτταρικό 
εκχύλισμα που προέκυψε φυγοκεντρήθηκε, προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός 
διαλυτού και αδιάλυτου πρωτεϊνικού κλάσματος. Το διαλυτό κλάσμα διήλθε από 
στη-λη χρωματογραφίας που περιείχε σφαιρίδια ρητίνης πάνω στα οποία ήταν 
ακινητο-ποιημένα δισθενή ιόντα νικελίου (Ni2+). Η έκλουση της προσδεδεμένης στη 
ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε με διάλυμα ιμιδαζολίου. Ακολούθησε ανάλυση 
των δειγμάτων της καλλιέργειας, του προσδεδεμένου στην ρητίνη κλάσματος και των 
εκλουσμάτων, με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου  
συγκέντρωσης 10%. Παρατηρήθηκε ότι, αν και η επαγωγή της έκφρασης είχε 
επιτευχθεί, η πρωτεΐνη ήταν αδιάλυτη και εντοπιζόταν αποκλειστικά στο αδιάλυτο 
πρωτεϊνικό κλάσμα μετά τη λύση των κυττάρων. Αντίθετα, δεν υπήρχε καθόλου 
πρωτεΐνη στο διαλυτό κλάσμα και συνεπώς στα εκλούσματα.  

1 2 

Εικόνα 10: SDS-PAGE ανάλυση των  πρωτεϊνικών δειγμάτων  από δύο βακτηρια-κές 
αποικίες (1 και 2), πριν και μετά την επαγωγή της έκφρασης. Με κόκκινο βέλος 
υποδεικνύεται η ζώνη που αντιστοιχεί στην υπερεκφρασμένη πρωτεΐνη His-ΔΝCdt1, η 
οποία έχει μοριακό μέγεθος 45 ΚD. (1) πρωτεϊνικός μάρτυρας μοριακών μεγεθών, (2), (4) 
μη επαγμένη καλλιέργεια, (3), (5) επαγμένη καλλιέργεια. 
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 Προκειμένου να βελτιωθεί η διαλυτότητα της πρωτεΐνης, επιχειρήθηκε εκ νέου 
έκφραση και καθαρισμός αυτής υπό αποδιατακτικές συνθήκες. Η διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνει τη χρήση υψηλών συγκεντρώσεων χαοτροπικών και άλλων 
αποδιατακτικών παραγόντων όπως είναι η ουρία και η υδροχλωρική γουανιδίνη. Οι 
παράγοντες αυτοί εμποδίζουν την ανάπτυξη διαμοριακών αλληλεπιδράσεων και έτσι 
συμβάλλουν στην πλήρη αποδιά-ταξη των πρωτεϊνών. Επίσης, πολύ συχνά κατά την 
έκφραση και καθαρισμό πρωτεϊ-νών υπό αποδιατακτικές συνθήκες χρησιμοποιούνται 
απορρυπαντικά (π.χ SDS, N-cetyl trimethyl ammonium), καθώς και διάφοροι 
αναγωγικοί παράγοντες (π.χ β-μερκαπτοαιθανόλη, DTT κτλ), οι οποίοι συμβάλλουν 
στη διαλυτοποίηση των κατάκρημνισμέ-νων πρωτεϊνών παρεμποδίζοντας τη 
δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 11: Διαδικασία καθαρισμού πρωτεϊνών με αποδιατακτικές και μη 

αποδιατακτικές συνθήκες  
 
 
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση η λύση των κυττάρων, μετά την επαγωγή της 
έκφρασης, πραγματοποιήθηκε με διάλυμα υδροχλωρικής γουανιδίνης συγκέντρωσης 
6Μ, ενώ τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στα υπόλοιπα στάδια του καθαρισμού 
περιείχαν ουρία συγκέντρωσης 8Μ. Τα εκλούσματα της πρωτεΐνης μετά την 
πρόσδεσή της στην ρητίνη, πραγματοποιήθηκαν με διαλύματα μειούμενου pH. Τα 
τέσσερα πρώτα εκλούσματα έγιναν με διάλυμα με pH 5,9, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα 
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με pH 4,5. Δείγματα από τα εκλούσματα αυτά αναλύθηκαν ηλεκτροφορητικά σε 
πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 10%. Όπως φαίνεται στην εικόνα 12, η  
πρωτεΐνη εντοπίζεται κυρίως στα  εκλούσματα που πραγματοποιήθηκαν με pH 4,5. 
 
 
 
 

1     2     3     4     5    6    7    8    9   10  11  12   13  14  15  
 

82,2 KD  
 64,2 KD 
 48,8 KD 
 37,1 KD 
 
 
 
 
 
 
  pH. 5 pH. 4,9 ,5 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 12: SDS-PAGE ανάλυση των δειγμάτων από τα εκλούσματα της His- ΔΝCdt1 
πρωτεΐνης. Ποσοτική εκτίμηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης, στα διαφορετικά 
εκλούσματα, με βάση γνωστές συγκεντρώσεις BSA. Με κόκκινο βέλος υποδεικνύεται η 
ζώνη που αντιστοιχεί στην υπερεκφρασμένη πρωτεΐνη ΔΝCdt1, η οποία έχει μοριακό 
μέγεθος 45 ΚD. (1) ,(15) μάρτυρας μοριακών μεγε-θών, (2) κενό, (3) - (6) εκλούσματα 
πρωτεΐνης που προέκυψαν χρησιμοποιώντας διάλυμα με pH 5,9, (7) - (9) εκλούσματα 
πρωτεΐνης που προέκυψαν χρησιμοποιώ-ντας διάλυμα με pH 4,5, (11) - (14) BSA 0,5 μg, 
1 μg, 2 μg και 3 μg, αντίστοιχα. 
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4.3 Παραγωγή, καθαρισμός και χαρακτηρισμός του πολυκλωνικού αντισώματος 
έναντι της πρωτεΐνης hCdt1 
 
 Η πρωτεΐνη GST-C391-hCdt1 χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοποίηση 
κουνελιών και κατ’επέκταση για την παραγωγή πολυκλωνικού αντισώματος έναντι 
της πρωτεΐνης hCdt1. Το αντίσωμα αυτό απομονώθηκε από τον αντιορρό των 
ανοσοποιημένων ζώων, βάσει της χημικής του συγγένειας προς την πρωτεΐνη His-ΔΝ 
hCdt1. Στη συνέχεια, η ειδικότητα του απομονωμένου αντισώματος ελέγχθηκε με 
ανοσοαποτύπωση κατά western και ανοσοφθορισμό χρησιμοποιώντας τις κυτταρικές 
σειρές HeLa και MCF7.  
 
 
4.3.1 Παραγωγή πολυκλωνικού αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης hCdt1 
 
 Η παρασκευή πολυκλωνικού αντισώματος επετεύχθη με την ανοσοποίηση δύο 
κουνελιών με την πρωτεΐνη GST-C391-hCdt1. Σε κάθε κουνέλι χορηγήθηκαν  
συνολικά επτά δόσεις αντιγόνου. Στην πρώτη ανοσοποίηση χρησιμοποιιήθηκαν 200 
μg πρωτεΐνης, ενώ κάθε μια από τις υπόλοιπες έξι αναμνηστικές δόσεις πραγματο-
ποιήθηκε με 100 μg πρωτεΐνης. Οι ενέσεις γίνονταν υποδόρια σε διαφορετικές θέσεις 
και ο όγκος κάθε ένεσης δεν ξεπερνούσε τα 0,25ml.  
 Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε κατά 
την ανοσοποίηση των δύο κουνελιών.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θανάτωση ζώου / Απομόνωση 
ολικού αντιορρού 

94η 

6η αναμνηστική δόση 84η 

5η αναμνηστική δόση 70η 

2η Απομόνωση 5 ml αντιορρού 66η 

Απομόνωση 5ml ορρού μη 
ανοσοποιημένων ζώων (control) / 
1η ανοσοποίηση  

4η αναμνηστική δόση 

0η 

56η 

3η αναμνηστική δόση 42η 

1η Απομόνωση 5 ml αντιορρού 38η  

2η αναμνηστική δόση 28η  

Ημέρα 

1η αναμνηστική δόση 14η  

Πράξη 

Πίνακας 1: Αναλυτικό πρόγαμμα της ανοσοποίησης δύο κουνελιών 
με την πρωτεΐνη GST-C391-hCdt1, για την παραγωγή αντισωμάτων. 
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4.3.2 Καθαρισμός πολυκλωνικού αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης hCdt1 
 
Οι αντιορροί των ανοσποιημένων, με την GST-C391-hCdt1, ζώων 

συλλέχθηκαν και στη συνέχεια καθαρίστηκαν βάσει της χημικής τους συγγένειας 
προς την His-ΔN hCdt1 πρωτεΐνη. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεδομένου ότι για την ανοσοποίηση των 
κουνελιών χρησιμοποιήθηκε ως αντιγόνο πρωτεΐνη σύντηξης με GST, οι 
προκύπτοντες αντιορροί αναμένοντο να περιέχουν αντισώματα και έναντι της GST, 
επιπλέον του τμήματος της hCdt1. Προκειμένου να αποφευχθεί η απομόνωση μη 
επιθυμητών αντισωμάτων έναντι του GST επιτόπου, ο καθαρισμός του αντισώματος 
έναντι της hCdt1 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την πρωτεϊνη His-ΔΝCdt1, η 
οποία περιλαμβάνει το αμινοξικό τμήμα (391-546 a.a.) της υβριδικής πρωτεΐνης 
GST-hCdt1. Συγκεκριμένα, 350μg His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνης αναλύθηκαν 
ηλεκτροφορητικά με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. Ακολούθησε μεταφορά της 
πρωτεΐνης σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Το σημείο της μεμβράνης στο οποίο 
εντοπιζόταν η His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνη απομονώθηκε και επωάστηκε με τον αντιορρό. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ειδική δέσμευση των αντισωμάτων έναντι της hCdt1 
στα ακινητοποιημένα στη μεμβράνη μόρια της His-ΔΝCdt1 πρωτεΐνης. Η έκλουση 
των αντισωμάτων επετεύχθη χρησιμοποιώντας διάλυμα γλυκίνης χαμηλού pH, το 
οποίο διασπά τους δεσμούς αντιγόνου-αντισώματος, και ακολούθησε 
ουδετεροποίηση του διαλύματος με Tris. 

Με αυτό τον τρόπο απομονώθηκαν αντισώματα από τους αντιορρούς των δύο 
ανοσοποιημένων ζώων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δύο εκλούσματα για κάθε 
αντιορρό.  

 
   
4.3.3 Έλεγχος καθαρισμένων αντισωμάτων με ανοσοαποτύπωση κατά western 
στις καρκινικές κυτταρικές σειρές HeLa και MCF7 
 
 Η ειδικότητα των απομονωμένων αντισωμάτων ελέγχθηκε με ανοσοαποτύπωση 
western σε MCF7 (κυτταρική σειρά καρκίνου μαστού) και HeLa (κυτταρική σειρά 
καρκίνου τραχήλου μήτρας) κύτταρα.  

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό των πρωτεϊνών 
και στην επακόλουθη μεταφορά τους σε κατάλληλη μεμβράνη. Αρχικά οι πρωτεΐνες 
αναλύονται με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση, προκειμένου να διαχωριστούν με βάση 
το μοριακό τους βάρος. Οι διαχωρισμένες πρωτεΐνες μεταφέρονται σε μεμβράνη 
PVDF ή νιτροκυτταρίνης, υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Ακολουθεί κάλυψη 
των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης του αντισώματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
επώαση της μεμβράνης με διάλυμα γάλακτος ή BSA. Μετά από πλύσεις, οι οποίες 
πραγματοποιούνται ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια του διαλύματος κάλυψης των 
μη ειδικών θέσεων, ακολουθεί επώαση της μεμβράνης με το πρωτογενές αντίσωμα, 
το οποίο αναγνωρίζει ειδικά και προσδένεται στην πρωτεΐνη-στόχο. Μετά από 
αρκετές πλύσεις πραγματοποιείται επώαση της μεμβράνης με το δευτερογενές 
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αντίσωμα που αναγνωρίζει ειδικά το πρωτογενές. Το δευτερογενές αντίσωμα είναι 
συζευγμένο ομοιοπολικά με κάποιο ένζυμο, το οποίο παρουσία κατάλληλου 
υποστρώματος συμβάλλει στην εμφάνιση του σήματος. 

Μία από τις πιο ευαίσθητες, γρήγορες και οικονομικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση του σήματος είναι η μέθοδος της ενισχυμένης 
χημειοφωταύγειας (Enhanced ChemiLuminescence, ECL). Σε αυτή την περίπτωση, 
τo δευτερογενές αντίσωμα είναι συζευγμένο με το ένζυμο της αλκαλικής 
υπεροξειδάσης (Horseradish Peroxidase), το οποίο παρουσία του υποστρώματος 
υπεροξειδίου προκαλεί την οξείδωση της λουμινόλης και την επακόλουθη εκπομπή 
ακτινοβολίας. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία ανιχνεύεται από την αμαύρωση που 
προκαλεί η πρόσπτωσή της στο φωτογραφικό φιλμ.  
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεντρώθηκαν εκχυλίσματα από τις 
προαναφερθείσες κυτταρικές σειρές και αναλύθηκαν με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 
σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 10%. Ακολούθησε μεταφορά των 
πρωτεϊνών σε μεμβράνη PVDF υπό την εφαρμογή κατάλληλου ηλεκτρικού πεδίου. 
Κατόπιν η μεμβράνη, η οποία περιείχε και τα δύο ειδών πρωτεϊνικά εκχυλίσματα, 
των MCF7 και HeLa κυττάρων, επωάστηκε με διαφορετικό αντιορρό ή με 
διαφορετική αραίωση του ίδιου αντιορρού. Συγκεκριμένα το πρώτο έκλουσμα από 
τον πρώτο αντιορρό χρησιμοποιήθηκε σε αραιώσεις 1:3000 και 1:1000, ενώ το 
αντίστοιχο  του δεύτερου αντιορρού χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:3000. Τα 
δεύτερα εκλούσματα και των δύο αντιορρών χρησιμοποιήθηκαν σε αραίωση 1:1000. 
Όπως φαίνεται στην εικόνα 9 και τα δύο αντισώματα (των δύο αντιορρών) 
αναγνωρίζουν την hCdt1 πρωτεΐνη (κόκκινο βέλος). Παρ’ολ’αυτά ο πρώτος 
αντιορρός αναγνωρίζει και μια μη ειδική ζώνη (μαύρο βέλος).  
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4.3.4 Έλεγχος καθαρισμένων αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό στις καρκινικές 
κυτταρικές σειρές HeLa και MCF7 
 
 Η ειδικότητα των καθαρισμένων αντισωμάτων ελέγχθηκε περαιτέρω με 
ανοσοφθορισμό σε ασύγχρονες καλλιέργειες MCF7 και HeLa καρκινικών κυττάρων.  

Με τον ανοσοφθορισμό επιτυγχάνεται in situ μελέτη της πρωτεΐνης-στόχου, με 
τη χρήση ειδικού αντισώματος, το οποίο είναι συζευγμένο με κατάλληλο φθοριό-
χρωμα. Ο εντοπισμός της πρωτεΐνης επιτυγχάνεται λόγω του φθορισμού που εκπέ-
μπει το προσδεδεμένο στην πρωτεΐνη-στόχο αντίσωμα, στο μικροκόπιο φθορισμού. 
Υπάρχουν δύο είδη ανοσοφθορισμού, ο άμεσος κι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός. Στον 
άμεσο, το αντίσωμα που αναγνωρίζει ειδικά την υπό μελέτη πρωτεΐνη φέρει κατάλ-
ληλο φθοριόχρωμα. Στον έμμεσο ανοσοφθορισμό, χρησιμοποιείται ένα πρωτογενές 
αντίσωμα, το οποίο προσδένεται στην πρωτεΐνη-στόχο και ένα δευτερογενές αντίσω-
μα, το οποίο αναγνωρίζει ειδικά το πρωτογενές και φέρει κατάλληλο φθοριόχρωμα.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε ο έμμεσος ανοσοφθορισμός.   Σε 
αυτή τη μέθοδο αρχικά γίνεται μονιμοποίηση των κυττάρων με χρήση 
παραφολμαδεϋδης (PFA) 4% και ακολουθεί διάρρηξη της κυτταρικής μεμβράνης με 
τη χρήση διαλύματος PBS/Triton 0,3%. Ο κορεσμός των μη-ειδικών θέσεων 
(blocking) πραγματοποιείται με διάλυμα BSA και FBS. Στη συνέχεια προστίθεται το 

Εικόνα 13: Έλεγχος της ειδικότητας των δύο καθαρισμένων αντιορρών με 
ανοσοαποτύπωση κατά western,  σε HeLa(Η) και MCF7(Μ) κύτταρα. Με κόκκινο βέλος 
υποδεικνύεται η ζώνη που αντιστοιχεί στην Cdt1 πρωτεΐνη, ενώ με μαύρο βέλος 
επισημαίνεται μια μη ειδική ζώνη.   (1) - (2)  πρώτο έκλουσμα αντιορρού 1, σε αραίωση 
1:3000,  (3)-(4) πρώτο έκλουσμα αντιορρού 1, σε αραίωση 1:1000,    (5) - (6)  δεύτερο 
έκλουσμα αντιορρού 1, σε αραίωση 1:1000,  (7) - (8) πρώτο έκλουσμα αντιορρού 2, σε 
αραίωση 1:3000,  (9) - (10) δεύτερο έκλουσμα αντιορρού 2, σε αραίωση 1:1000. 

H      M        H       M        H        M      H      M         H        M  

 1          2        3        4       5        6        7       8          9         10 

Αντιορρός 1 Αντιορρός 2 

Έκλουσμα 1 Έκλουσμα 2 Έκλουσμα 1 Έκλουσμα 2 
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πρωτογενές αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει ειδικά και προσδένεται στην πρωτεΐνη 
στόχο. Αφού απομακρυνθεί με πλύσεις η περίσσεια του πρωτογενούς αντισώματος, 
προστίθεται το δευτερογενές που είναι συζευγμένο με το κατάλληλο φθοριόχρωμα.  
 Πραγματοποιήθηκαν διπλοί ανοσοφθορισμοί χρησιμοποιώντας αντισώματα 
έναντι της hCdt1 και της κυκλίνης Α. Σημειώνεται ότι η κυκλίνη Α χρησιμοποιήθηκε 
ως δείκτης S-G2 φάσης του κυτταρικού κύκλου. Δεδομένου ότι η Cdt1 εκφράζεται 
στην G1 φάση αναμένεται ότι θετικά κύτταρα για την Cdt1 δεν θα είναι θετικά για 
την κυκλίνη Α και το αντίστροφο. Στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το 
αντίσωμα έναντι της κυκλίνης Α σε αραίωση 1:40 καθώς και όλα τα εκλούσματα των 
δύο αντιορρών έναντι της hCdt1 σε αραιώσεις 1:250 και 1:500. Τα δευτερογενή 
αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το anti-mouse Alexa 568 (για το anti-cyclin 
A πρωτογενές αντίσωμα) και το anti-rabbit Alexa 488 (για τα anti-hCdt1 πρωτογενή 
αντισώματα), σε αραίωση 1:500.  
 Ακολούθησε μικροσκοπική παρατήρηση των δειγμάτων. Διαπιστώθηκε ότι στα 
δείγματα στα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί τα δεύτερα εκλούσματα των αντισωμάτων 
έναντι της hCdt1 δεν ανιχνεύονταν θετικοί πυρήνες, πιθανώς λόγω μεγάλης 
αραίωσης τους. Αντίθετα στις περιπτώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί τα πρώτα 
εκλούσματα των αντιορρών διαπιστώθηκε πυρηνική χρώση για την hCdt1 σε 
ποσοστό 45% και 48% των κυττάρων, τόσο στα HeLa όσο και στα MCF7, 
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι καλύτερη εικόνα παρατηρήθηκε με τη χρήση του 
αντισώματος που απομονώθηκε από τον πρώτο αντιορρό (εικόνα 14). Επιπλέον, 
όπως φαίνεται δεν υπήρχε συνεντοπισμός της κυκλίνης Α και της hCdt1, γεγονός που 
καταδεικνύει την ειδκότητα του αντισώματος έναντι της hCdt1 πρωτεΐνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dapi Cdt1 Cyclin  A 

B 

A 

Cyclin Α  Dapi Cdt1

Εικόνα 14: Έλεγχος της ειδικότητας του anti-hCdt1 με διπλό ανοσοφθορισμό,  σε HeLa 
(Α) και MCF7 (Β) κύτταρα. Με μπλέ χρώμα φαίνονται οι πυρήνες του οπτικού πεδίου, με 
πράσινο οι θετικοί για το Cdt1 πυρήνες και με κόκκινο οι θετικοί πυρήνες για την κυκλίνη 
Α, του ίδιου πεδίου. Αραίωση anti-Cdt1 1:500, Αραίωση anti-cyclin A 1:40.  
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4.3.5 Ανοσοϊστοχημική μελέτη των επιπέδων έκφρασης της hCdt1 στον καρκίνο 
του μαστού 
 

Η ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης της hCdt1 σε ιστικές τομές 
παραφίνης από καρκίνο μαστού πραγματοποιήθηκε σε δέκα περιστατικά με 
διάφορους  τύπους όγκου. Η ανοσοϊστοχημεία πραγματοποιήθηκε με χρήση του 
Envision Detection System (Dako). Συνοπτικά, αρχικά πραγματοποιήθηκε ολονύκτια 
επώαση με το πρωτογενές απομονωμένο αντίσωμα έναντι της hCdt1 σε αραίωση 
1:30. Ακολούθησε προσθήκη πολυμερών τα οποία αποτελούνται από δευτερογενή 
αντισώματα που αναγνωρίζουν την σταθερή δομή (Fc) των πρωτογενών αντισω-
μάτων και επιπλέον φέρουν προσδεδεμένα μόρια του ενζύμου της υπεροξειδάσης 
(HRP, Ηorseradish Peroxidase). Η ανίχνευση του σήματος επιτυγχάνεται με την 
προσθήκη των υποστρωμάτων του ενζύμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση καφέ χρώματος. 
 Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας ακολούθησε 
μικροσκοπική παρατήρηση των δειγμάτων. Διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίαζαν ά 
διαφορετικού βαθμού έκφραση της hCdt1 πρωτεΐνης. Παρ’όλ’αυτά σε όλες τις 
περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε μη ειδική χρώση (background). Επιπλέον, η έκφραση 
της Cdt1 εντοπιζόταν απκλειστικά στα κύτταρα του όγκου, ενώ ήταν ελάχιστη ή 
μηδενική στον παρακείμενο λιπώδη ή μυϊκό ιστό, γεγονός που ενισχύει την 
ειδικότητα του αντισώματος.  
 Στην εικόνα 15 παρατίθενται ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για την hCdt1 
πρωτεΐνη τριών διαφορετικών τομών. Στην περίπτωση του αρνητικού control (Α) δεν 
προστέθηκε πρωτογενές αντίσωμα, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία της ανοσοϊστοχημείας 
ακολουθήθηκε κανονικά. Στο εικονίδιο Β απεικονίζεται  τομή πορογενούς 
διηθητικού όγκου grade 2 που εμφανίζει έντονη πυρηνική χρώση στο 30-40% 
κυττάρων, ενώ στο Γ, στο οποίο απεικονίζεται τομή πορογενούς διηθητικού grade 3, 
οι θετικοί πυρήνες εμφανίζουν μεγαλύτερη κατανομή και εντονότερη χρώση. Τέλος, 
στο εικονίδο Δ, η τομή προέρχεται από in situ καρκίνωμα φαγεσωρικού τύπου και 
παρουσιάζει έντονη πυρηνική και διάχυτη κυτταροπλσαματική χρώση . 
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 ΔΓ 
 
 Εικόνα 15: Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης της hCdt1 σε τομές παραφίνης 

καρκίνου μαστού. Α. Αρνητικό control πρωτογενούς αντισώματος (20x), Β. 
πορογενές διηθητικό  grade 2 (40x), Γ. πορογενές διηθητικό grade 3 (40x), Δ. in situ 
καρκίνωμα φαγεσωρικού τύπου.

 
 
 
 
 Η σύγκριση της χρώσης για την hCdt1 πρωτεΐνη, μεταξύ του όγκου και του 
παρακείμενου φυσιολογικού ιστού έδειξε σημαντική υπερέκφραση της πρωτεΐνης 
στα καρκινικά κύτταρα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 17, η υπερέκφραση αφορούσε 
τόσο την ένταση της χρώσης όσο και το ποσοστό των θετικών πυρήνων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Β Α 
 
 
 
 
Εικόνα 16: Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης της hCdt1 σε τομές παραφίνης 
καρκίνου μαστού. Παρατηρείται σημαντική υπερέκφραση της hCdt1 στον όγκο σε σχέση με 
τον φυσιολογικό ιστό. Α. Περιοχή όγκου (40x), Β. Παρακείμενος φυσιολογικός ιστός (40x). 
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4.4 Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων Cdt1, Geminin και 
Castor με Real Time PCR  

 
Η μέθοδος της Real Time PCR χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των 

επιπέδων έκφρασης των γονιδίων Cdt1, Geminin και Castor στις κυτταρικές σειρές 
HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. Η χημεία που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η SYBR Green. 

 
 
4.4.1 Απομόνωση RNA  

 
Η ποιότητα του αρχικού cDNA υποστρώματος της PCR, η οποία αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της επιτυχούς έκβασης της αντίδρασης, εξαρτάται από την 
ακεραιότητα του RNA. Τα mRNAs παρουσιάζουν ποικίλη σταθερότητα και διαφορε-
τική ευαισθησία ως προς πιθανή αποικοδόμηση τους. Συνεπώς χρήση μερικώς αποι-
κοδομημένου RNA μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη (μειωμένη) ανίχνευση του 
mRNA-στόχου χωρίς να επηρεάζεται αντίστοιχα το mRNA του γονιδίου-ελέγχου. Το 
γεγονός αυτό θα οδηγούσε σε λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 Στην παρούσα εργασία αρχικά απομονώθηκε ολικό RNA από καλλιέργειες 
τριών κυτταρικών σειρών: πρωτογενών ανθρώπινων ινοβλαστών, MCF7 και HeLa 
καρκινικών κυττάρων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δύο καλλιέργειες πρωτογε-
νών ανθρώπινων ινοβλαστών και τρεις καλλιέργειες  των HeLa και MCF7 κυττάρων.  

Η απομόνωση του RNA πραγματοποιήθηκε με το Rneasy kit της Qiagen. 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, αρχικά το δείγμα υφίσταται λύση και 
ομογενο-ποίηση παρουσία ενός έντονα αποδιατακτικού ρυθμιστικού διαλύματος. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αδρανοποίηση των ριβονουκλεασών και κατά 
συνέπεια την εξασφάλιση της ακεραιότητας του απομονωμένου RNA. Στη συνέχεια 
το εκχύλισμα τοποθετείται σε κατάλληλη μεμβράνη και η χρήση αιθανόλης καθιστά 
δυνατή την πρόσδεση του RNA σε αυτήν. Μετά την απομάκρυνση από τη μεμβράνη 
των μη-ειδι-κά προσδεμένων μορίων, γίνεται η έκλουση του RNA με χρήση 
απεσταγμένου νερού. 

Με την παραπάνω μέθοδο επιτυγχάνεται η απομόνωση όλων των μορίων RNA, 
των οποίων το μήκος υπερβαίνει τα 200 νουκλεοτίδια. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται 
η τελική συνολική ποσότητα RNA, καθώς το 15-20% του ολικού RNA αποτελείται 
από μόρια τα οποία έχουν μήκος μικρότερο από 200 νουκλεοτίδια. Τέτοια μόρια 
RNA είναι τα 5,8S rRNA, 5S rRNA καθώς και tRNAs, τα οποία όμως 
απομακρύνονται κατά την πορεία του καθαρισμού και δεν περιέχονται στο τελικό 
έκλουσμα. 
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Εικόνα 17: Περιγραφή της μεθόδου Rneasy kit (Qiagen), η οποία εφαρμόσθηκε για την 
απομόνωση του RNA. Το δείγμα μετά τη λύση και ομογενοποίησή του τοποθετείται σε 
κατάλληλη μεμβράνη, στην οποία και προσδένεται μέσω της χρήσης αιθανόλης. 
Ακολουθεί το πλύσιμο της μεμβράνης για την απομάκρυνση των μη-ειδικά 
προσδεδεμένων μορίων, ενώ στο τέλος γίνεται η έκλουση του RNA με χρήση 
απεσταγμένου νερού. 

 
Μια μικρή ποσότητα RNA από κάθε δείγμα αναλύθηκε ηλεκτροφορητικά σε 

πήκτωμα αγαρόζης περιεκτικότητας 1%, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα του 
(εικόνα ).                                                                                                                               

 
 
 
 
 

ινοβλάστες  2ινοβλάστες 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCF-7 HeLa
3 21 132 

 
 
 

 

Εικόνα 18: Η ποιότητα του RNA που απομονώθηκε από τις κυτταρικές σειρές 
MCF7, HeLa και από τους πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες ελέγχθηκε 
ύστερα από ηλεκτροφόρηση μιας ποσότητας αυτού. RNA απομονώθηκε από δύο 
καλλιέργειες ινοβλαστών (ινοβλάστες 1 και ινοβλάστες 2) και από τρεις 
καλλιέργειες MCF7 και HeLa κυττάρων (MCF7 1, 2, 3 και HeLa 1, 2, 3). 
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Η συγκέντρωση του RNA προσδιορίζεται με μέτρηση της απορρόφησής του 
στα 260 nm. Απορρόφηση 1 μονάδας αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 40 μg/ml. 
Επιπλέον ο λόγος της απορρόφησης του RNA στα 260 nm προς την απορρόφησή του 
στα 280 nm δίνει μια εκτίμηση για την καθαρότητα του RNA ως προς άλλα μόρια 
που απορροφούν στο UV, όπως είναι οι πρωτεΐνες. Καθαρό από πρωτεϊνικά στοιχεία 
θεωρείται το RNA του οποίου ο λόγος των απορροφήσεων A 260 nm/A 280 nm είναι 
1,9-2,1. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι απορροφήσεις στα 260 nm, των 
δειγμάτων RNA που απομονώθηκαν, ο λόγος των απορροφήσεών τους στα A 260 
nm/A 280 nm καθώς και η συγκέντρωσή τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 2: Oι απορροφήσεις των δειγμάτων RNA στα 260 nm και 280 nm. Στην 
πρώτη στήλη παρουσιάζεται η προέλευση του δείγματος RNA, στη δεύτερη η 
συγκέντρωσή του, στην τρίτη η απορρόφησή του στα 260 nm ενώ στην τελευταία ο 
λόγος των απορροφήσεων A260nm/A280nm. 

 
 

 
4.4.2 Σύνθεση cDNA 
 

Στη συνέχεια 1μg από κάθε δείγμα RNA  χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 
cDNA. Η αντίστροφη μεταγραφή πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 
QuantiTect Reverse Transcription kit της Qiagen.  

Στη μέθοδο αυτή αρχικά χρησιμοποιείται ένα διάλυμα που περιέχει DNάση και 
καταστρέφει τυχόν υπολειμματικό γονιδιωματικό DNA. Ακολουθεί η αντίστροφη 
μεταγραφή του RNA. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός τυχαίων 
και πολύ-dT εκκινητών. Οι πρώτοι αναγνωρίζουν και προσδένονται σε πολλαπλές 
θέσεις κατά μήκος κάθε RNA, ενώ οι δεύτεροι προσδένονται στην πολύ-Α 
αλληλουχία των mRNAs.  
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Εικόνα 19: Περιγραφή της μεθόδου σύνθεσης του cDNA, με αντίστροφη μεταγραφή. 
Μετά την υβριδοποίηση των κατάλληλων εκκινητών, η αντίστροφη μεταγραφάση 
συνθέτει συμπληρωματικό cDNA χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα το mRNA. Επίσης, το 
RNA των RNA-cDNA υβριδίων υδρολύεται χωρίς να επηρεάζεται το ελεύθερο RNA, 
οπότε στο τέλος της αντίδρασης υπάρχει μόνο μονόκλωνο cDNA. 

 
 
 

Τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται για την αντίστροφη μεταγραφή προέρχονται 
κυρίως από RNA ρετροϊούς (π.χ. HIV, AMV και MMLV). Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ένα μείγμα δύο ανασυνδυασμένων ενζύμων, των 
Omniscript και Sensiscript.  

Γενικά η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ένα πολυλειτουργικό ένζυμο με τρεις 
διαφορετικές ενεργότητες: RNA-εξαρτώμενης DNA πολυμεράσης, εξαρτώμενης από 
ύπαρξη υβριδίου RNάσης H και DNA-εξαρτώμενης DNA πολυμεράσης. Κατά την 
αντίστροφη μεταγραφή του RNA χρησιμοποιούνται δύο από τις προαναφερθείσες 
ενεργότητες: η RNA-εξαρτώμενη DNA πολυμεράση, η οποία μεταγράφει το RNA σε 
cDNA και η εξαρτώμενη από ύπαρξη υβριδίου RNάση H, η οποία υδρολύει το RNA 
των RNA-cDNA υβριδίων χωρίς να επηρεάζει το ελεύθερο RNA (εικόνα 19). 
 
 
 
4.4.3 Κατασκευή εκκινητών (primers) 
 

Η κατασκευή κατάλληλων εκκινητών είναι μια παράμετρος κριτικής σημασίας 
για την επιτυχή αντίδραση της ενίσχυσης. Η θερμοκρασία τήξης (Tm) ενός εκκινητή 
ορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία το 50% του εκκινητή παραμένει 
προσδεδεμένο στην αλληλουχία-στόχο, ενώ το υπόλοιπο 50% έχει αποδεσμευτεί και 
βρίσκεται σε μονόκλωνη κατάσταση. Η ιδανική Tm κυμαίνεται από 63-67 οC οπότε η 
θερμοκρασία πρόσδεσης (Temperature annealing, Ta) των εκκινητών στην 
αλληλουχία-στόχο είναι 58-62 οC. Χαμηλότερη Tm των εκκινητών έχει ως 
αποτέλεσμα την πιθανή ενίσχυση μη ειδικών προϊόντων, καθώς οι εκκινητές θα 
έχουν τη δυνατότητα να υβριδοποιούνται και σε λιγότερο ειδικές θέσεις. Αντίθετα 
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υψηλότερες Tm μπορεί να οδηγήσουν σε παραγωγή λιγότερου προϊόντος αφού 
μειώνεται η πιθανότητα υβριδοποίησης των εκκινητών. Η Tm εξαρτάται από την 
αλληλουχία και το μήκος του εκκινητή. Ιδανικοί θεωρούνται οι εκκινητές που έχουν 
μήκος 17-28 bp και περιεχόμενο σε GC σε ποσοστό 40-60%. Επιπλέον κάθε ζεύγος 
εκκινητών πρέπει να έχει παραπλήσιες Tm, οι οποίες δεν πρέπει να διαφέρουν 
περισσότερο από 4 οC.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποφυγή της υβριδοποίησης των εκκινητών σε μη 
ειδικές θέσεις. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί με τον σχεδιασμό τους κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το 3΄ άκρο τους να καταλήγει σε G, C, GC ή CG, κάτι που συμβάλλει στην 
ισχυροποίηση της πρόσδεσης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η 
συμπληρωματικότητα των εκκινητών, τόσο σε ενδομοριακό όσο και σε διαμοριακό 
επίπεδο, ιδίως στα 3΄ άκρα τους, καθώς αυτό οδηγεί σε δημιουργία δίκλωνων 
δευτεροταγών δομών και διμερών των εκκινητών, αντίστοιχα, και κατ’ επέκταση σε 
μη επαρκή ενίσχυση της αλληλουχίας-στόχου.  

Ο σχεδιασμός των εκκινητών με τρόπο ώστε να υβριδοποιούνται στα όρια 
εξονίου-εσονίου ή σε δύο διαφορετικά εξόνια μπορεί να απαλείψει τον κίνδυνο 
ενίσχυσης πιθανού υπολειμματικού γονιδιωματικού DNA. Στην πρώτη περίπτωση ο 
ένας εκκινητής σχεδιάζεται έτσι ώστε ένα τμήμα του να υβριδοποιείται στο 3΄ άκρο 
ενός εξονίου και το υπόλοιπο στο 5΄άκρο του επόμενου εξονίου. Αυτό επιτρέπει την 
παραγωγή προϊόντος μόνο από cDNA και όχι από τη γονιδιωματική αλληλουχία. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ο πρώτος εκκινητής υβριδοποιείται στο πρώτο εξόνιο και ο 
δεύτερος στο αμέσως επόμενο εξόνιο. Η ενίσχυση της αλληλουχίας του cDNA 
οδηγεί στην παραγωγή μικρότερου προϊόντος από ότι η ενίσχυση της γονιδιωματικής 
αλληλουχίας, η οποία θα περιέχει και το ενδιάμεσο εσόνιο. Η διαφορά στο μέγεθος 
μπορεί να εντοπιστεί μελετώντας τις καμπύλες αποδιάταξης της αντίδρασης. 

Αναφορικά με το προϊόν της αντίδραση ενίσχυσης, το ιδανικό του μέγεθος 
κυμαίνεται από 80-150 bp και το περιεχόμενό του σε GC από 40-60%. Επιπλέον, η 
όσο το δυνατόν μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας δίκλωνων δευτεροταγών δομών 
του προϊόντος συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της αντίδρασης. 

Για την ενίσχυση των mRNAs της Geminin, του Cdt1 και του Castor 
κατασκευάστηκαν εκκινητές με το πρόγραμμα www.roche–applied-science.com. 
Παρακάτω φαίνεται η θέση των εκκινητών στις αντίστοιχες αλληλουχίες-στόχους 
καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Σημειώνεται ότι και στις τρεις περιπτώσεις, οι 
εκκινητές κάθε ζεύγους είναι σχεδιασμένοι ώστε να υβριδοποιούνται σε διαφορετικά 
εξόνια, έτσι ώστε να αποφεύγεται (ή να μπορεί να διαπιστώνεται) η παραγωγή 
προϊόντος από πιθανό υπολειμματικό γονιδιωματικό DNA. 
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Εικόνα 20: Περιγραφή των θέσεων πρόσδεσης των εκκινητών, οι οποίοι 
χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση συγκεκριμένου τμήματος του cDNA της πρωτεΐνης 
Cdt1. Με κόκκινο χρώμα υποδεικνύεται η θέση πρόσδεσης, ενώ με πράσινο χρώμα το 
μέγεθος του προϊόντος της αντίδρασης. 
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Εικόνα 21: Περιγραφή των θέσεων πρόσδεσης των εκκινητών, οι οποίοι 
χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση συγκεκριμένου τμήματος του cDNA της πρωτεΐνης 
Geminin. Με κόκκινο χρώμα υποδεικνύεται η θέση πρόσδεσης, ενώ με πράσινο χρώμα το 
μέγεθος του προϊόντος της αντίδρασης.
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Εικόνα 22: Περιγραφή των θέσεων πρόσδεσης των εκκινητών, οι οποίοι 
χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση συγκεκριμένου τμήματος του cDNA της πρωτεΐνης 
Castor. Με κόκκινο χρώμα υποδεικνύεται η θέση πρόσδεσης, ενώ με πράσινο χρώμα το 
μέγεθος του προϊόντος της αντίδρασης. 
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Δεξιός εκκινητής Αριστερός εκκινητής Μέγεθος mRNA-στόχος 

 (5’ 3’) (5’ 3’) προϊόντος 
 
 agcaggtgcttctccatttc gcggagcgtctttgtgtc 117nt Cdt1 
 

aactggcagaagtagcagaaca ccagaggttcaccattcagtc 72nt Geminin  
  

 gacgcgcttgttgagaataa 84nt cacgttccgctccttgag Castor 
   

 
 
 
 

 

Πίνακας 3: Περιγραφή των αλληλουχιών των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ενίσχυση συγκεκριμένου τμήματος του cDNA των Cdt1, Geminin και Castor πρωτεϊνών, 
καθώς και του μεγέθους των αντίστοιχων προϊόντων ενίσχυσης.  

 
4.4.4 Καμπύλες αποδιάταξης - Έλεγχος ειδικότητας των εκκινητών  
 

Η φθορίζουσα χρωστική SYBR Green I, που χρησιμοποιήθηκε για την 
ποσοτικοποίηση του παραγόμενου προϊόντος, προσδένεται σε οποιαδήποτε 
αλληλουχία ενισχύεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, χωρίς να γίνεται διάκριση 
μεταξύ ειδικού και μη ειδικών προϊόντων (βλέπε εισαγωγή). Τα προϊόντα που 
προκύπτουν κατά την PCR μπορούν να διαχωριστούν ελέγχοντας τις καμπύλες 
αποδιάταξης.  
 Οι καμπύλες αποδιάταξης προκύπτουν από την παρακολούθηση της αλλαγής 
της έντασης του φθορισμού συναρτήσει της μεταβολής της θερμοκρασίας. Η μορφή 
τους εξαρτάται από το μέγεθος και την αλληλουχία του προϊόντος καθώς και από το 
περιεχόμενό του σε GC. Οι θερμοκρασίες στις οποίες αποδιατάσσονται τα 
διαφορετικά προϊόντα της PCR παρουσιάζουν μεγάλο εύρος τιμών. Υπολογίζεται ότι 
ένα δίκλωνο μόριο με 0% GC περιεχόμενο αποδιατάσσεται 410C χαμηλότερα από ότι 
ένα άλλο μόριο ίδιου μεγέθους με 100% GC περιεχόμενο. Έτσι, σε αντίθεση με την 
τεχνική της ηλεκτροφόρησης, η ανάλυση των καμπυλών αποδιάταξης καθιστά 
δυνατό τον διαχωρισμό προϊόντων ίδιου μήκους, με βάση την αναλογία βάσεων 
GC/AT. Δύο προϊόντα ίδιου μήκους και ίδιας GC περιεκτικότητας αλλά με 
διαφορετική κατανομή των GC βάσεων, θα έχουν αρκετά διαφορετικές καμπύλες 
αποδιάταξης. Επίσης μικρές διαφορές στην αλληλουχία μπορούν να γίνουν ορατές, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενίσχυσης του ετερόζυγου DNA όπου 
σχηματίζονται ετεροδιμερή. Σημειακές διαφορές στην αλληλουχία του ετερόζυγου 
DNA έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση κατά 1-5 0C της θερμοκρασίας τήξης της 
περιοχής του ετεροδιμερούς με τη χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με την πλήρη 
συμπληρωματική αλληλουχία του DNA.  
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 Η ειδικότητα των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των 
mRNA των Cdt1, Geminin και Castor, ελέγχθηκε μελετώντας τις καμπύλες 
αποδιάταξης των προκυπτόντων προϊόντων. Όπως φαίνεται στις εικόνες    οι 
καμπύλες αποδιάταξης των προϊόντων ενίσχυσης για κάθε ζεύγος εκκινητών 
συμπίπτουν. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι εκκινητές 
παρουσιάζουν μεγάλη ειδικότητα, δεν επιτρέπουν την παραγωγή μη ειδικών 
προϊόντων και επιπλέον δεν διμερίζονται.    

 

 

Εικόνα 23: Καμπύλες αποδιάταξης (a) και κορυφές αποδιάταξης (b) των προϊόντων 
ενίσχυσης με Real-Time PCR. Η ύπαρξη πολλών κορυφών, όπως στην περίπτωση Β, 
υποδηλώνει ότι οι εκκινητές δεν είναι ειδικοί καθώς ενισχύουν πολλές διαφορετικές 
αλληλουχίες. 

Εικόνα 24: Καμπύλη αποδιάταξης των προϊόντων ενίσχυσης με τη χρήση 
εκκινητών για το mRNA της Cdt1. Η ύπαρξη μοναδικής κορυφής υποδηλώνει 
την ενίσχυση μοναδικού προϊόντος. 
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 Εικόνα 25: Καμπύλη αποδιάταξης των προϊόντων ενίσχυσης με τη χρήση 

εκκινητών για το mRNA της Geminin. Η ύπαρξη μοναδικής κορυφής 
υποδηλώνει την ενίσχυση μοναδικού προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Εικόνα 26: Καμπύλη αποδιάταξης των προϊόντων ενίσχυσης με τη χρήση 

εκκινητών για το mRNA του Castor. Η ύπαρξη μοναδικής κορυφής υποδηλώνει 
την ενίσχυση μοναδικού προϊόντος.  
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4.4.5 Επιλογή κατάλληλων ενδογενών γονιδίων-ελέγχου 
 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Real Time PCR αξιολογήθηκαν 
εφαρμόζοντας τη σχετική ποσοτικοποίηση και συγκεκριμένα τη μέθοδο 2–ΔΔC

T (βλέπε 
εισαγωγή). Προκειμένου η εξίσωση [delta][delta]CT να είναι ακριβής είναι 
απαραίτητη η χρήση ενός κατάλληλου ενδογενούς γονιδίου, το οποίο πρέπει να τηρεί 
κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς, το γονίδιο αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει σταθερή 
και συνεχή έκφραση σε όλα τα υπό εξέταση δείγματα και στο δείγμα αναφοράς. 
Επιπλέον, καλό είναι το ενδογενές γονίδιο να παρουσιάζει παρόμοια                              
επίπεδα έκφρασης με αυτά του γονιδίου-στόχου.  Ακόμη, δεν πρέπει να επηρεάζεται 
από τις εκάστοτε πειραματικές συνθήκες, καθώς θετική ή αρνητική ρύθμισή του 
οδηγεί σε λανθασμένη κανονικοποίηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Τα γονίδια τα οποία συμμετέχουν σε βασικές κυτταρικές λειτουγίες 
(housekeeping genes) θεωρείται ότι εκφράζονται σε παρόμοια επίπεδα σε όλους τους 
ιστούς και σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται 
γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού (π.χ. β-ακτίνη, α-
τουμπουλίνη, β-τουμπουλίνη), πρωτεΐνες-στοιχεία του μείζονος συστήματος 
ιστοσυμβατότητας (π.χ. β-μικροσφαιρίνη), ένζυμα της γλυκολυτικής οδού (π.χ. 
GAPDH=αφυδρογονάση της 3 φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης) και ριβοσωμικό RNA 
(18S rRNA και 28S rRNA). Αν και τα γονίδια αυτά θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις 
απαραίτητες συνθήκες για την χρήση τους ως γονιδίων-ελέγχου, πολλές μελέτες 
έχουν δείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έκφρασή τους ρυθμίζεται (είτε μεταξύ 
διαφορετικών ιστών, είτε λόγω των πειραματικών χειρισμών). Συνεπώς κρίνεται 
απαραίτητη η αξιολόγηση της έκφρασης των υποψήφιων για χρήση ενδογενών 
γονιδίων-ελέγχου, στα υπό εξέταση δείγματα και στις εκάστοτε πειραματικές 
συνθήκες.  
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχθηκαν έξι διαφορετικά γονίδια: η β2-
μικροσφαιρίνη, η β-τουμπουλίνη, η β-ακτίνη, η αφυδρογονάση της 3 φωσφορικής 
γλυκεραλδεΰδης (GAPDH), τρία διαφορετικά τμήματα των Alu αλληλουχιών και το 
YWAHZ.  
 
 
• Β2 μικροσφαιρίνη 

Πρόκειται για βασικό στοιχείο του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας 
τάξης Ι (MHC I), που υπάρχει σχεδόν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους εκτός από 
τα ερυθροκύτταρα. Η β2 μικροσφαιρίνη έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες 
γονιδιακής έκφρασης , ως γονίδιο αναφοράς καθώς παρουσιάζει σχεδόν σταθερή 
έκφραση στους περισσότερους ιστούς και επιπλέον δεν έχει αναφερθεί η ύπαρξη 
ψευδογονιδίων. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές μελέτες καταδεικνύουν την ρύθμιση του 
γονιδίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα έχει δειχτεί ότι η έκφραση της β2 
μικροσφαιρίνης είναι πολύ πιο αυξημένη στα λευκοκύτταρα σε σχέση με τον 
εγκεφαλικό ιστό. Επιπλέον, παρατηρείται υπερέκφραση αυτής σε non-Hodgkin 
λεμφώματα καθώς και σε διάφορους όγκους. 
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 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ελέγχθηκαν τα επίπεδα έκφρασης της β2 μι-
κροσφαιρίνης στα HeLa και στα ΜCF7 κύτταρα. Όπως φαίνεται στην καμπύλη 
αποδιάταξης οι εκκινητές είναι ειδικοί και προκύπτει μοναδικό προϊόν. Παρ’όλ’αυτά, 
οι καμπύλες ενίσχυσης του mRNA του γονιδίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 
δύο κυτταρικών σειρών και συγκεκριμένα παρατηρείται υψηλότερη έκφραση στα 
HeLa σε σχέση με τα ΜCF7. Επομένως η β2 μικροσφαιρίνη δεν θεωρείται 
κατάλληλο γονίδιο-αναφοράς για το συγκεκριμένο πείραμα. 
 

HeLa MCF7 

• Β Τουμπουλίνη 
Η β τουμπουλίνη αποτελεί βασικό συστατικό των μικροωληνίσκων. Κάθε μόριο 

β τουμπουλίνης συνδέεται με ένα μόριο α τουμπουλίνης και συγκροτούν ένα 
ετερ ε τ  

Όπως  
π
πλέον στην καμπύλη αποδιάταξης παρατηρούνται περισσότερες από μια κορυφές, γε-

οδιμ ρές. Η ένωση πολλών ε εροδιμερών έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
των πρωτοϊνιδίων, που αποτελούν τις δομικές μονάδες των μικροσωληνίσκων. 

Στο συγκεκριμένο πείραμα ελέγχθηκε η έκφραση του γονιδίου της β 
τουμπουλίνης στα HeLa, στα MCF7 και στους πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. 

γονός που καταδεικνύει ότι οι εκκινητές δεν είναι ειδικοί και ενισχύουν περισσότερα 
από ένα προϊόντα. Συνεπώς η β τουμπουλίνη δεν αποτελεί ιδανικό γονίδιο-αναφοράς.   

 

 φαίνεται στην εικόνα 28, τα επίπεδα του mRNA της β τουμπουλίνης είναι
αρόμοια στα MCF7 και στους ινοβλάστες, όμως είναι χαμηλότερα στα HeLa. Επι-

  

 
 

 
 
 
 
 
 

ινοβλάστες 

MCF7 

HeLa 

Εικόνα 27: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
ινητές για το mRNA της β2 μικροσφαιρίνης.  

Εικόνα 28: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν εκκ

χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το mRNA της β τουμπουλίνης.  
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• GAPDH 
Πρόκειται για ένα ένζυμο της γλυκολυτικής οδού, το οποίο καταλύει την 

οξειδωτική φωσφορυλίωση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης σε 1,3-
διφωσφογλυκεριναλδεΰδη. Θεωρείται αρκετά καλό γονίδιο-ελέγχου καθώς 
εκφράζεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα και επιπλέον δεν εμφανίζει εκτεταμένες 
συντηρημένες περιοχές. Παρ’όλα αυτά αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ορισμένους 
περιορισμούς που παρουσιάζει. Αν και αρχικά θεωρείτο ένζυμο αποκλειστικά της 
γλυκολυτικής οδού, τον τελευταίο καιρό ανακαλύπτονται κι άλλες δράσεις του όπως 
για παράδειγμα η συμμετοχή του στην ενδοκυττάρωση, στον μεταφραστικό έλεγχο, 
στην επιδιόρθωση και αντιγραφή του DNA και στην απόπτωση.  Επιπλέον, τα 
επίπεδα έκφρασης του GAPDH έχει δειχτεί ότι αλλάζουν σε διάφορες συνθήκες όπως 
σε περίπτωση υποξίας, σε κάποιες καρκινικές σειρές, κατά την διαίρεση των 
κυττάρων και κατά την καρκινογένεση.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ελέγχθηκε η πιθανή χρήση του GAPDH ως 
γονιδίου-ελέγχου στα HeLa, ΜCF7 και στους ινοβλάστες. Όπως φαίνεται στην 
καμπύλη αποδιάταξης οι εκκινητές είναι ειδικοί και προκύπτει μοναδικό προϊόν. 
Παρ’όλ’αυτά, οι καμπύλες ενίσχυσης του mRNA του γονιδίου δεν συμπίπτουν στις 
διαφορετικές κυτταρικές σειρές, γεγονός που καταδεικνύει ότι  τα επίπεδά του 
mRNA του GAPDH ρυθμίζονται και πιο συγκεκριμένα είναι αυξημένα στα HeLa και 
στους ινοβλάστες σε σχέση με τα MCF7. Συνεπώς το γονίδιο αυτό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως γονίδιο-ελέγχου για τις προαναφερθείσες κυτταρικές σειρές. 

 

ινοβλάστες HeLa 

MCF7 

Εικόνα 29 : Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το mRNA του γονιδίου GAPDH.  

 
• Ακτίνη 

Η ακτίνη αποτελεί βασικό συστατικό του κυτταροσκελετού. Συμμετέχει σε 
διάφορες κυτταρικές διεργασίες όπως είναι η αλλαγή του κυτταρικού σχήματος, η 
κυτταρική κινητικότητα, η κυτταρική διαίρεση, η φαγοκυττάρωση και η κατανομή 
στο κυτταρόπλασμα των διαλυτών πρωτεϊνών.  Το mRNA της εκφράζεται σε 
ενδιάμεσα επίπεδα στους περισσότερους κυτταρικούς τύπους, γεγονός που συνέβαλε 
στην ευρεία χρήση του ως ενδογενούς γονιδίου-ελέγχου στις ποσοτικοποιήσεις της 
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Real-Time PCR. Παρ’όλα αυτά, έχει δειχτεί ότι η έκφρασή του μπορεί να 
επηρεάζεται από τις πειραματικές συνθήκες σε διάφορους κυτταρικούς τύπους όπως   
στα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού και στα βλαστομερίδια. Επιπλέον, τα επίπεδα 
του mRNA της ακτίνης αυξάνονται μετά από υποξία και μειώνονται σε 
ουροεπιθηλιακές κυτταρικές σειρές σε περίπτωση βακτηριακής λοίμωξης. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, ελέγχθηκαν τα επίπεδα του mRNA της ακτίνης στους 
ινοβλάστες, στα HeLa και στα MCF7 κύτταρα. Αρχικά παρατηρήθηκε η καμπύλη 
αποδιάταξης, από την οποία διαπιστώνεται ότι οι εκκινητές είναι οι ειδικοί και 
ενισχύουν μοναδικό προϊόν. Όπως φαίνεται στην καμπύλη ενίσχυσης της Real-Time 
PCR, οι ινοβλάστες παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα έκφρασης με τα MCF7. 
Παρ’όλα αυτά, η καμπύλη ενίσχυσης των HeLa διαφέρει κατά δύο Ct σε σχέση με τις 
άλλες δύο κυτταρικές σειρές, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα επίπεδα του mRNA της 
ακτίνης στα HeLa είναι τέσσερις φορές χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των 
MCF7 και των ινοβλαστών. Συνεπώς η ακτίνη απορρίπτεται ως γονίδιο-αναφοράς 
για το συγκεκριμένο πείραμα.    

ινοβλάστες 
MCF7 

HeLa 

Εικόνα 30: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το mRNA της ακτίνης.  

 
• Alu  

Η οικογένεια των στοιχείων Alu αποτελεί τη μεγαλύτερη οικογένεια 
επαναλαμβανόμενων διάσπαρτων μεταθέσιμων γενετικών στοιχείων στα 
πρωτεύοντα. Στο ανθρώπινο γονιδίωμα υπάρχουν περισσότερα από 300000 
αντίγραφα. Το μέγεθος κάθε αντιγράφου είναι περίπου 300bp. Αν και μέχρι σήμερα 
δεν έχει διευκρινιστεί η λειτουργία των στοιχείων Alu, έχει δειχθεί ότι αυτά 
μεταγράφονται από την RNA πολυμεράση ΙΙΙ. Επίσης, η θέση των στοιχείων αυτών 
δεν είναι καθορισμένη και συναντώνται τόσο μεταξύ διαφορετικών γονιδίων όσο και 
εντός της μεταγραφικής μονάδας κάποιων άλλων γονιδίων.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχθηκαν τρία διαφορετικά Alu στοιχεία: Alu 
J, Alu Sx και Alu Sy. Και στις τρεις περιπτώσεις τα επίπεδα έκφρασης των RNAs 
των στοιχείων αυτών ήταν διαφορετικά μεταξύ των τριών εξεταζόμενων κυτταρικών 
σειρών (HeLa, MCF7 και ινοβλάστες). Συνεπώς κανένα από τα τρία προαναφερθέντα 
Alu στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιοηθούν ως γονίδια-αναφοράς. 
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ινοβλάστες HeLa 

MCF7 

Εικόνα 31: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το RNA της αλληλουχίας AluJ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ινοβλάστες 
MCF7 

HeLa MCF7-RT 
HeLa-RT 

Ινοβλάστες-RT 

Εικόνα 32: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το RNA της αλληλουχίας AluSx. Τα δείγματα –RT 
προέκυψαν από τις αντιδράσεις αντίστροφης μεταγραφής, στα οποία δεν είχε προστεθεί το 
ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση. Τα δείγματα αυτά χρησιμεύουν για την ανίχνευση 
πιθανών προϊόντων που προκύπτουν από υπολλειμματικό γονιδιωματικό DNA. 

HeLa-RT 

ινοβλάστες MCF7 
MCF7-RT 

HeLa 
ινοβλάστες-RT 

NTC

Εικόνα 33: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το RNA της αλληλουχίας AluSy. Τα δείγματα –RT 
προέκυψαν από τις αντιδράσεις αντίστροφης μεταγραφής, στα οποία δεν είχε προστεθεί το 
ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση. Τα δείγματα αυτά χρησιμεύουν για την ανίχνευση 
πιθανών προϊόντων που προκύπτουν από υπολλειμματικό γονιδιωματικό DNA. 
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• YWAHZ 
 Η πρωτεΐνη YWHAZ (tryptophan S-monooxygenase activation protein, zeta 

polylpeptide) ανήκει στην οικογένεια των 14-3-3 πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές 
συμμετέχουν στη μεταγωγή σημάτων προσδενόμενες σε άλλα πρωτεϊνικά μόρια που 
περιέχουν φωσφοσερίνη. Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί δύο διαφορετικά μετάγραφα 
του γονιδίου YWHAZ, τα οποία διαφέρουν στην 5΄ UTR. Επιπλέον η YWHAZ 
εκφράζεται σε όλους τους ευκαρυωτικούς ιστούς και αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη 
IRS1, γεγονός που καταδεικνύει τον πιθανό ρόλο της στη ρύθμιση της απόκρισης 
στην ινσουλίνη. 

 Στο συγκεκριμένο πείραμα ελέγχθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου 
YWHAZ στις κυτταρικές σειρές HeLa, MCF7 και σε πρωτογενείς ανθρώπινους 
ινοβλάστες. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στην καμπύλη αποδιάταξης 
παρατηρείται μοναδική κορυφή, κάτι που υποδηλώνει ότι οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ειδικοί για το γονίδιο αυτό. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα 
επίπεδα του mRNA του YWHAZ είναι παρόμοια στις τρεις κυτταρικές σειρές, 
γεγονός που το καθιστά κατάλληλο ως γονίδιο-αναφοράς.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MCF7 
Ινοβλάστες 
HeLa 

ινοβλάστες 
HeLa 

Εικόνα 34: Καμπύλες ενίσχυσης και αποδιάταξης των προϊόντων της PCR, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το mRNA του γονιδίου YWHAZ.  

 
4.4.6 Μελέτη των επιπέδων έκφρασης των mRNAs των Cdt1, Geminin και 
Castor σε HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες με Real-Time 
PCR 
                                                                                         
 Οι αντιδράσεις ενίσχυσης των mRNAs των Cdt1, Geminin και Geminin B 
πραγματοποιήθηκαν στο 7500 Real-Time PCR σύστημα της εταιρείας Applied 
Biosystems. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται πλαστικές πλατφόρμες 96 θέσεων. 
Κατά την διάρκεια της αντίδρασης ενίσχυσης τα δείγματα ακτινοβολούνται από φως 
μιας λάμπας βολφραμίου με αποτέλεσμα να διεγείρονται οι φθορίζουσες χρωστικές 
που περιέχονται σε αυτά. Οι εκπεμπόμενη ακτινοβολία που προκύπτει από την 
αποδιέγερση των χρωστικών ανιχνεύεται από κατάλληλα φίλτρα, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα με μια κάμερα, γεγονός που επιτρέπει την άμεση παρατήρηση του 
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φθορισμού. Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες χρωστικές 
όπως FAM/SYBR Green 1, VIC/JOE, NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red και Cy5. 
 Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη 
χρωστική SYBR Green I. Το υπόστρωμα των αντιδράσεων ήταν cDNA από HeLa, 
MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. Ως γονίδιο-ελέγχου 
χρησιμοποιήθηκε το YWHAZ. Σε όλες τις θέσεις της πλαστικής πλατφόρμας 
τοποθετήθηκε ακριβώς η ίδια ποσότητα του αντίστοιχου cDNA. Επιπλέον,  
πραγματοποιήθηκαν δύο αντιδράσεις για κάθε δείγμα προκειμένου να αποφευχθούν 
οι συνέπειες πιθανού λανθασμένου φορτώματος. Στην περαιτέρω ανάλυση των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των τιμών των δύο διαφορετικών 
αντιδράσεων κάθε δείγματος. Επιπλέον έγινε χρήση δύο δειγμάτων αρνητικού-
ελέγχου. Συγκεκριμένα, για κάθε κυτταρική σειρά και για κάθε ζεύγος εκκινητών, 
χρησιμοποιήθηκε δείγμα RNA, στο οποίο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης 
μεταγραφής, δεν  προστέθηκε το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση, οπότε σε αυτό 
δεν έχει παραχθεί cDNA (RT-). Η παρατήρηση προϊόντος στο δείγμα αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι εκκινητές προσδένονται σε γονιδιωματικό DNA που δεν 
εξαλείφτηκε. Επιπλέον, για κάθε ζεύγος εκκινητών χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 
αρνητικού ελέγχου, το οποίο αντί για cDNA περιείχε Η2Ο (No Template Control,  
NTC). Αν σε αυτή την περίπτωση παρατηρηθεί προϊόν, αυτό οφείλεται στη 
δημιουργία διμερών από τους εκκινητές.   

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διάταξη της πλατφόρμας των 96 θέσεων και 
τα δείγματα που χρησιμοποιούνταν για τις αντιδράσεις ενίσχυσης. 

H

G

F

E

YWAH2NTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaD

Cdt1NTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaC

CastorNTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaB

GemininNTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaA

Detector:121110987654321

H

G

F

E

YWAH2NTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaD

Cdt1NTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaC

CastorNTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaB

GemininNTCRT -ΙνοβλάστεςΙνοβλάστεςRT -MCF7MCF7RT -HeLaHeLaA

Detector:121110987654321

Εικόνα 35: Πλατφόρμα 96 θέσεων στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αντιδράσεις της 
Real Time PCR. Σημειώνεται η θέση κάθε δείγματος, ενώ με διαφορετικό χρώμα 
απεικονίζονται οι αντιδράσεις για διαφορετικό mRNA-στόχο. 

Μετά την ολοκλήρωση των αντιδράσεων, παρατηρήθηκαν οι καμπύλες 
ενίσχυσης του Cdt1, της Geminin, του Castor και του YWHAZ όλων των δειγμάτων. 
Το όριο (threshold) (πράσινη γραμμή στια διαγράμματα) προσδιορισμού των τιμών 
Ct ορίστηκε στην εκθετική φάση της αντίδρασης, έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω από 
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το μη ειδικό σήμα φθορισμού και στο κατώτερο σημείο που οι καμπύλες για όλα τα 
δείγματα είναι παράλληλες μεταξύ τους. 

Στην περίπτωση του Cdt1, οι καμπύλες ενίσχυσης των HeLa και MCF7 κυττά-
ρων σχεδόν συμπίπτουν. Αντίθετα, η τιμή Ct των ινοβλαστών είναι υψηλότερη κατά 
1,5-2 κύκλους, γεγονός που υποδηλώνει ότι  τα επίπεδα του mRNA του Cdt1 είναι 
χαμηλότερα στους ινοβλάστες σε σχέση με τα HeLa και τα MCF7 κύτταρα. Σημειώ-
νεται ότι τα αρνητικά δείγματα-ελέγχου δεν παρουσιάζουν σήμα φθορισμού, οπότε οι 
εκκινητές για το Cdt1 ενισχύουν ειδικά το mRNA και δεν σχηματίζουν διμερή. 

Οι καμπύλες ενίσχυσης του mRNA της Geminin στα HeLa κύτταρα 
παρουσιάζουν χαμηλότερη Ct τιμή σε σχέση με τα MCF7 και τους ινοβλάστες, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι τα πρώτα εκφράζουν περισσότερο το γονίδιο αυτό. 
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, καμπύλη φθορισμού παρατηρείται και στο 
αρνητικό δείγμα-ελέγχου NTC, λόγω δημιουργίας δευτεροταγών δίκλωνων δομών 
από τους εκκινητές. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ct τιμή της καμπύλης αυτής διαφέρει 
περίσσότερο από δέκα κύκλους από τις αντίστοιχες των δειγμάτων, οπότε δεν 
επηρεάζει την ανάλυση. 

Στην περίπτωση του Castor, η καμπύλη ενίσχυσης των HeLa κυττάρων 
παρουσιάζει χαμηλότερη Ct τιμή σε σχέση με τα MCF7 κατά 4 κύκλους, κάτι που 
φανερώνει σημαντική διαφορά στα επίπεδα του mRNA  μεταξύ των δύο 
διαφορετικών καρκινικών σειρών. Αναφορικά με τους ινοβλάστες, τα κύτταρα αυτά 
φαίνεται ότι δεν εκφράζουν καθόλου τη Geminin B, αφού όπως φαίνεται στην εικόνα 
δεν παρατηρείται καμπύλη ενίσχυσης του γονιδίου αυτού.  

Μικρές διαφορές  (1,5 κύκλος) παρατηρούνται στις καμπύλες ενίσχυσης του 
γονιδίου-ελέγχου YWHAZ μεταξύ των τριών διαφορετικών κυτταρικών σειρών. 

HeLa
MCF7 ινοβλάστες

Εικόνα 36: Καμπύλες ενίσχυσης του mRNA της Cdt1 στις κυτταρικές σειρές 
HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. 
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HeLa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HeLa MCF7
ινοβλάστες 

Εικόνα 38: Καμπύλες ενίσχυσης του mRNA του Castor στις 
κυτταρικές σειρές HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους 
ινοβλάστες. 

Εικόνα 37: Καμπύλες ενίσχυσης του mRNA της Geminin στις 
κυτταρικές σειρές HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους 
ινοβλάστες. 

MCF7
ινοβλάστες
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HeLa 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.7 Ανάλυση – Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της Real-Time 
PCR 
 

Η ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των διαφορετικών 
πειραμάτων πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα REST.  Το πρόγραμμα αυτό 
χρησιμοποιεί τη μέθοδο σχετικής ποσοτικοποίησης 2–ΔΔC

T. Αρχικά, υπολογίζεται ο 
μέσος όρος των διαφορετικών τιμών Ct κάθε δείγματος, ο οποίος κανονικοποιείται 
προς την αντίστοιχη Ct τιμή του γονιδίου-ελέγχου. Ακολουθεί στατιστική 
επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων ως σύγκριση της έκφρασης του 
γονιδίου-στόχου στα διαφορετικά δείγματα σε σχέση πάντα με το δείγμα-αναφοράς. 
 Στη συγκεκριμένη μελέτη ως δείγμα αναφοράς καθορίστηκαν αρχικά οι 
ινοβλάστες. Συνεπώς έγινε σύγκριση της έκφρασης των Cdt1, Geminin και Castor 
στα HeLa και MCF7 κύτταρα, με την αντίστοιχη έκφραση των ινοβλαστών. 
Αναλυτικότερα, τα HeLa και τα MCF7 κύτταρα εκφράζουν δύο φορές περισσότερο 
Cdt1 σε σχέση με τους ινοβλάστες. Η έκφραση της Geminin παρουσιάζεται διπλάσια 
στα HeLa κύτταρα σε σχέση με τους ινοβλάστες, ενώ η αντίστοιχη έκφραση στα 
MCF7 είναι η υποδιπλάσια των ινοβλαστών. Αντίθετα, η Geminin B δεν εκφράζεται 
καθόλου στους ινοβλάστες.  
 
 
 

MCF7
ινοβλάστες 

Εικόνα 39 : Καμπύλες ενίσχυσης του mRNA του YWHAZ στις 
κυτταρικές σειρές HeLa, MCF7 και πρωτογενείς ανθρώπινους 
ινοβλάστες. 
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 Έκφραση Cdt1 σε HeLa και MCF7 σε σχέση με 
ινοβλάστες
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Εικόνα 40: Στατιστική επεξεργασία των επιπέδων 
έκφρασης τoυ Cdt1, στα HeLa και στα MCF7 κύτταρα σε 
σχέση με τα αντίστοιχα των πρωτογενών ινοβλαστών. 

 
 

 
Έκφραση Geminin σε HeLa και MCF7 σε σχέση με 
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Εικόνα 41: Στατιστική επεξεργασία των επιπέδων 
έκφρασης της Geminin, στα HeLa και στα MCF7 κύτταρα 
σε σχέση με τα αντίστοιχα των πρωτογενών ινοβλαστών. 

 
 
 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων έκφρασης των τριών 
γονιδίων μεταξύ των MCF7 και HeLa κυττάρων. Ως κατάσταση αναφοράς ορίστηκε 
η έκφραση των γονιδίων στα MCF7 κύτταρα. Όπως φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα, ο Cdt1 εκφράζεται σε παρόμοια επίπεδα στις δύο κυτταρικές σειρές. 
Αντίθετα, η  Geminin και ο Castor υπερεκφράζονται στα HeLa κατά τέσσερις και 
δέκα φορές, αντίστοιχα. 
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Έκφραση πρωτεϊνών σε HeLa  σε σχέση με MCF7

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

1

Πρωτεΐνες

x 
(α
ντ
ίσ
το
ιχ
η 
έκ
φ
ρα
σ
η 
σε

 
M

C
F7

) Geminin
Cdt1
Castor

 
 

Εικόνα 42: Στατιστική επεξεργασία των επιπέδων έκφρασης του 
Cdt1, της Geminin και του Castor, στα HeLa κύτταρα  σε σχέση 
με τα αντίστοιχα επίπεδα των MCF7. 

 

 
Θεωρώντας ότι ο λόγος των επιπέδων έκφρασης του Cdt1 προς τα επίπεδα 

έκφρασης της Geminin είναι φυσιολογικός στους πρωτογενείς ινοβλάστες, 
διαπιστώνεται ότι αυτός διαταράσσεται στις δύο άλλες καρκινικές κυτταρικές σειρές 
με διαφορετικό τρόπο. Στην περίπτωση των HeLa κυττάρων, αν και παρατηρείται 
υπερέκφραση του Cdt1 κατά δύο φορές σε σχέση με τους ινοβλάστες, η αύξηση αυτή 
αντισταθμίζεται από την αντίστοιχη αύξηση των επιπέδων της Geminin. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ο τελικός λόγος των επιπέδων έκφρασης των δύο γονιδίων να 
διατηρείται σταθερός. Αντίθετα, στα MCF7 κύτταρα, αν και παρατηρείται αύξηση 
των επιπέδων έκφρασης του Cdt1 κατά δύο φορές σε σχέση με τους ινοβλάστες 
(όπως δηλαδή και στα HeLa), η Geminin εκφράζεται δύο φορές λιγότερο από ότι στα 
πρωτογενή κύτταρα. Συνεπώς, ο τελικός λόγος των επιπέδων έκφρασης των δύο 
γονιδίων διαταράσσεται έντονα (είναι τετραπλάσιος) σε σχέση με τους ινοβλάστες. 
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4. Συζήτηση 
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 Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει τη συμβολή της απορρύθμισης των 
επιπέδων έκφρασης των παραγόντων αδειοδότησης της αντιγραφής, στην εμφάνιση 
γονιδιωματικής αστάθειας και κατ’έπέκταση στη μοριακή παθογένεια της κακοήθους 
εξαλλαγής των κυττάρων (Arentson et al., 2002; Karakaidos et al., 2004; Liontos et 
al., 2007; Seo et al., 2005a). Επιπλέον, αρκετές εργασίες έχουν αναδείξει τις MCMs 
(Dudderidge et al., 2005; Gonzalez et al., 2003; Hashimoto et al., 2004; Hunt et al., 
2002) και τη Geminin (Bravou et al., 2005; Dudderidge et al., 2005; Gonzalez et al., 
2004; Obermann et al., 2005; Shetty et al., 2005; Shrestha et al., 2007; 
Winnepenninckx et al., 2006) ως χρήσιμους προγνωστικούς και διαγνωστικούς 
βιοδείκτες. Παρ’όλ’αυτά, πολύ λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 
πιθανή αξία του Cdt1 ως βιοδείκτη (Bravou et al., 2005; Karakaidos et al., 2004; 
Pinyol et al., 2006). Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλου αντισώματος για 
χρήση στη μελέτη των πρωτεϊνικών επιπέδων έκφρασης της Cdt1 σε ιστικές τομές 
παραφίνης.   
  Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η έκφραση κατάλληλου τμήματος 
της πρωτεΐνης Cdt1, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοποίηση κουνελιών και 
την παραγωγή αντισώματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έκφραση της 
υβριδικής πρωτεΐνης GST-C391 hCdt1 σε ετερόλογο βακτηριακό σύστημα 
έκφρασης. Η πρωτεΐνη αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ανοσοποίηση δύο κουνελιών. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έκφραση ενός, ακόμη, τμήματος της πρωτεΐνης 
Cdt1, το οποίο έφερε αμινοτελικά ακολουθία έξι καταλοίπων ιστιδίνης. Η υβριδική 
πρωτεΐνη His-ΔNCdt1 χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό των αντιορρών των 
ανοσοποιημένων ζώων και την απομόνωση των αντισωμάτων, που είχαν αναπτυχθεί, 
έναντι της Cdt1 πρωτεΐνης. Η χρήση υβριδικών πρωτεϊνών που φέρουν διαφορετικό 
επίτοπο, GST ή His, για την ανοσοποίηση των κουνελιών και για τον καθαρισμό του 
παραγόμενου αντισώματος, αντίστοιχα, εξυπηρετεί την αποφυγή απομόνωσης, από 
τους αντιορρούς των ζώων, αντισωμάτων που έχουν αναπτυχθεί έναντι του επιτόπου 
GST.     
    Η ειδικότητα του απομονωμένου αντισώματος, ελέγχθηκε με ανοσοαποτύπωση 
κατά western και με ανοσοφθορισμό σε  δύο καρκινικές κυτταρικές σειρές, στα HeLa 
και στα MCF7. Στην πρώτη περίπτωση, η ειδικότητα του αντισώματος 
πιστοποιήθηκε με την εμφάνιση μιας έντονης ζώνης, η οποία αντιστοιχούσε στο 
αναμενόμενο μοριακό μέγεθος της Cdt1 πρωτεΐνης (70 KDa). Παρατηρήθηκε μια 
επιπλέον ζώνη, η οποία αντιστοιχεί σε πρωτεΐνη μικρότερου μοριακού μεγέθους. Η 
ζώνη αυτή ήταν πιο αχνή και ενδεχομένως εντοπίζει προϊόν αποικοδόμησης της 
Cdt1. Στην περίπτωση του ανοσοφθορισμού σε HeLa και MCF7 κύτταρα, η 
ειδικότητα του αντισώματος πιστοποιήθηκε καταρχάς από την παρατήρηση 
πυρηνικής χρώσης στο 45% των κυττάρων, περίπου, ποσοστό αναμενόμενο για τα 
κύτταρα ενός πληθυσμού που βρίσκονται στη G1 φάση. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε 
κυτταρικός συνεντοπισμός της Cdt1 με την κυκλίνη Α, η οποία αποτελεί δείκτη 
κυττάρων που βρίσκονται στις S-G2-M φάσεις.   
 Στη συνέχεια, το αντίσωμα χρησιμοποιήθηκε σε ιστικές τομές παραφίνης 
καρκίνου του μαστού, στις οποίες διαπιστώθηκε πυρηνική χρώση για την Cdt1. Από 
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τα πειράματα της ανοσοϊστοχημείας, δείχθηκε υπερέκφραση της Cdt1 στον όγκο σε 
σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Η υπερέκφραση αφορούσε τόσο την 
ένταση όσο και την κατανομή των θετικών πυρήνων, δηλαδή τα κύτταρα στην 
περιοχή του όγκου εξέφραζαν πολύ περισσότερο τη Cdt1 και σε μεγαλύτερο 
ποσοστό, σε σχέση με τα επιθηλιακά κύτταρα του φυσιολογικού ιστού. Παρόμοια 
υψηλή έκφραση στα κακοήθη κύτταρα όγκων, σε σύγκριση με τον παρακείμενο 
φυσιολογικό πληθυσμό κυττάρων, έχει αναφερθεί σε πρόσφατες μελέτες. Η πρώτη 
εξ’ αυτών αφορούσε τον καρκίνο του εντέρου (Bravou et al., 2005), ενώ η δεύτερη 
έλεγξε την έκφραση της Cdt1 σε όγκους πνεύμονα, εντέρου και  κεφαλής-τραχήλου 
(Liontos et al., 2007).  
 Η παρατήρηση ότι η Cdt1 υπερεκφράζεται στον καρκίνο του μαστού σε σχέση 
με το φυσιολογικό ιστό δίνει τη δυνατότητα περεταίρω εξέτασης της έκφρασης της 
Cdt1, σε μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών. Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να 
συμβάλλει στη διερεύνηση της πιθανής αξίας της Cdt1 ως προγνωστικού ή 
διαγνωστικού δείκτη. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να διερευνηθεί αν η υπερέκφραση 
της Cdt1 συσχετίζεται με το στάδιο της κακοήθειας, το μέγεθος του όγκου, την 
ύπαρξη μεταστάσεων, την επιβίωση καθώς και με την κατάσταση πλοειδίας και την 
έκταση της γονιδιωματικής αστάθειας. Επιπλέον, θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί αν 
τα επίπεδα έκφρασης της Cdt1 παρουσιάζουν συσχέτιση με κάποιους από τους 
χρησιμοποιούμενους, στην κακοήθεια αυτή, βιοδείκτες, όπως είναι το Ki67, το p53 
και οι υποδοχείς PR, ER και HER2/neu.  
 Πολλές τελευταίες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ισορροπία μεταξύ των 
επιπέδων έκφρασης των Cdt1/Geminin είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 
γονιδιωματικής σταθερότητας των κυττάρων. Η αύξηση του λόγου των επιπέδων των 
Cdt1/Geminin οδηγεί σε επανέναρξη της αντιγραφής και σε υπερδιπλασιασμό του 
γονιδιώματος. Συγκεκριμένα, η εκτοπική έκφραση της Cdt1, σε συνδυασμό με την 
υπερέκφραση της Cdc6 στη ζύμη (Nishitani et al., 2000; Nishitani and Nurse, 1995), 
ή από μόνη της στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς(Arias and Walter, 
2005; Li and Blow, 2005; Thomer et al., 2004), οδηγεί σε επαναδειοδότηση των 
θέσεων έναρξης, σε επανεκκίνηση της αντιγραφής και τελικά σε υπερδιπλασιασμό 
του γονιδιώματος. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα των πειραμάτων στα οποία 
αποσιωπήθηκε η έκφραση της Geminin(Melixetian et al., 2004; Zhu et al., 2004). 
Λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις αυτές, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν 
σε τομές παραφίνης των περιστατικών του καρκίνου του μαστού, παράλληλα με τα 
επίπεδα έκφρασης της Cdt1, τα αντίστοιχα της Geminin καθώς και αν αυτά 
συσχετίζονται μεταξύ τους. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί αν ο λόγος των 
επιπέδων έκφρασης των δύο πρωτεϊνών απορρυθμίζεται και, στην περίπτωση που 
αυτό συμβαίνει, αν ο βαθμός απορρύθμισης συσχετίζεται με την επιθετικότητα των 
όγκων, τον ιστολογικό τύπο και την επιβίωση.   
 Αρκετές εργασίες έχουν καταδείξει την αξία των παραγόντων αδειοδότησης 
καθώς και της Geminin, ως μοριακούς δείκτες. Η χρησιμότητα των MCMs έχει 
δειχτεί σε πολλές κακοήθειες όπως στον καρκίνο του δέρματος (Freeman et al., 
1999), σε καρκίνο μαστού (Gonzalez et al., 2003), σε καρκίνο του νεφρού 
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(Dudderidge et al., 2005) και σε άλλες κακοήθειες. Αναλόγως, η Geminin αποτελεί 
χρήσιμο μοριακό δείκτη για πολλούς όγκους, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται ο καρκίνος του εντέρου (Bravou et al., 2005), ο καρκίνος του 
μαστού (Gonzalez et al., 2004), τα Β λεμφώματα (Obermann et al., 2005) και όγκοι 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (Shrestha et al., 2007; Wharton et al., 2004). 
Επίσης, σημαντική προγνωστική και διαγνωστική αξία έχει ο λόγος των επιπέδων 
Geminin/Ki67, ο οποίος αποτελεί δείκτη της ταχύτητας του πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων (Gonzalez et al., 2004). Έχοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις αυτές, θα 
μπορούσε να ελεγχθεί αν τα επίπεδα έκφρασης της Cdt1, στις ιστικές τομές 
παραφίνης των περιστατικών μαστού, συσχετίζονται με τα αντίστοιχα των Geminin 
και των MCMs, καθώς και το κατά πόσο οι διαφορετικοί αυτοί δείκτες, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό  για την καλύτερη διάγνωση και 
πρόγνωση των κακοηθειών. Επιπλέον θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί αν η έκφραση 
της Cdt1 παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ταχύτητα πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με το λόγο των επιπέδων έκφρασης των 
Geminin/Ki67.   
 
 Δεύτερος στόχος της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη των επιπέδων έκφρασης 
του mRNA των Cdt1 και Geminin σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και η σύγκριση 
αυτών με τα αντίστοιχα επίπεδα των φυσιολογικών κυττάρων. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν οι καρκινικές κυτταρικές σειρές HeLa και MCF7, καθώς και 
πρωτογενείς ανθρώπινοι ινοβλάστες. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
Real-Time PCR, χρησιμοποιώντας για την ποσοτικοποίηση του παραγόμενου 
προϊόντος την χρωστική SYBR green I. Η Real-Time PCR παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την ημιποσοτική PCR τελικού σημείου. Είναι πολύ πιο 
γρήγορη, ευαίσθητη και αξιόπιστη μέθοδος και επιτρέπει την ακριβή ποσοτικοποίηση 
του mRNA συγκεκριμένης αλληλουχίας-στόχου. Η μέτρηση της ποσότητας του 
παραγόμενου προϊόντος πραγματοποιέιται καθ’όλη τη διάρκεια της αντίδρασης 
ενίσχυσης, μέσω της παρακολούθησης της αύξησης του φθορισμού κάποιας 
φθορίζουσας ουσίας.   
  Η σύγκριση των επιπέδων έκφρασης των Cdt1 και Geminin μεταξύ των 
διαφορετικών κυτταρικών σειρών στις οποίες μελετήθηκαν, έδειξε ότι η έκφραση 
των μορίων αυτών απορρυθμίζεται στις καρκινικές σειρές HeLa και MCF7, σε 
σύγκριση με τους ινοβλάστες. Αναφορικά με τη Cdt1, και οι δύο καρκινικές 
κυτταρικές σειρές παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα mRNA. Η αύξηση αυτή μεταξύ 
των δύο κυτταρικών σειρών, ήταν παρόμοια και συγκεκριμένα περίπου κατά δύο 
φορές, σε σχέση με τα πρωτογενή κύτταρα. Αντίθετα, η Geminin παρουσίασε 
διπλάσια έκφραση στα HeLa, αλλά υποδιπλάσια επίπεδα mRNA στα MCF7, σε 
σύγκριση με τους ινοβλάστες. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενη 
μελέτη, στην οποία είχαν προσδιοριστεί τα πρωτεϊνικά επίπεδα, καθώς και τα επίπεδα 
έκφρασης του mRNA των Cdt1 και Geminin, σε διάφορες φυσιολογικές και 
καρκινικές κυτταρικές σειρές, μεταξύ των οποίων στα HeLa, στα MCF7 και σε 
πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες. Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ανάλογη 
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υπερέκφραση της Cdt1 στα HeLa και στα MCF7, ενώ η Geminin υπερεκφραζόταν 
στα HeLa κατά δύο, περίπου, φορές και υποεκφραζόταν στα MCF7 κατά τρεις φορές, 
σε σύγκριση με τους ινοβλάστες (Xouri et al., 2004).  
 Από τα αποτελέσματα της παρούσας, αλλά και της προαναφερθείσας εργασίας, 
(Xouri et al., 2004) διαπιστώνεται ότι η απορρύθμιση των λόγων των επιπέδων 
έκφρασης των Cdt1 και Geminin, μεταξύ των HeLa και MCF7, παρουσιάζει 
σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, στα ΗeLa παρατηρήθηκε παράλληλη διπλάσια 
αύξηση τόσο για τη Cdt1 όσο και για τη Geminin, σε σχέση με τους φυσιολογικούς 
ινοβλάστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος των επιπέδων των Cdt1/Geminin να 
διατηρείται σταθερός. Αντίθετα, στα MCF7, ενώ παρατηρήθηκε διπλάσια έκφραση 
της Cdt1, τα επίπεδα της Geminin παρουσιάστηκαν υποδιπλάσια, σε σύγκριση με 
τους ινοβλάστες. Έτσι στην περίπτωση των MCF7, η διατάραξη του λόγου των 
επιπέδων έκφρασης των Cdt1/Geminin είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτός 
παρουσιάζεται τετραπλάσιος σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Πολλές 
μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την διατήρηση της 
γονιδιωματικής σταθερότητας των κυττάρων είναι ο λόγος των επιπέδων έκφρασης, 
και όχι η απομονωμένη έκφραση των Cdt1 και Geminin. Συνεπώς, θα ήταν αρκετά 
ενδιαφέρον να εξεταστεί η πιθανή διαφορά, μεταξύ των δύο αυτών κυτταρικών 
σειρών, ως προς τη γονιδιωματική αστάθεια, ως προς την ικανότητα διήθησης και, 
γενικά, ως προς την κακοήθη συμπεριφορά που αυτές επιδεικνύουν. 
 Το γεγονός ότι η διαφορά στην έκφραση των Cdt1 και Geminin στις καρκινικές 
κυτταρικές σειρές, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα, παρατηρείται από το 
επίπεδο του mRNA υποδηλώνει ότι η απορρύθμιση συμβαίνει πριν από το στάδιο της 
μεταγραφής των αντίστοιχων γονιδίων. Καταρχάς, αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε 
υπερενεργοποίηση της μεταγραφής από τον υπεύθυνο μεταγραφικό παράγοντα E2F1. 
Η πιθανότητα αυτή ενισχύεται από προηγούμενη μελέτη στην οποία είχε δειχθεί ότι η 
υπερέκφραση της Cdt1 συσχετιζόταν με την υπερέκφραση του E2F1. Συγκεκριμένα,  
αρχικά στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η έκφραση του E2F1 συσχετιζόταν με τη 
φωσφορυλίωση του Rb, σε διαδοχικές τομές περιστατικών μη-μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονα. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι, πιθανώς, ο E2F1 που 
συνεντοπιζόταν με το φωσφορυλιωμένο Rb αντιστοιχούσε στο μη δεσμευμένο, από 
το Rb, και, συνεπώς, ενεργό πρωτεϊνικό κλάσμα του μεταγραφικού παράγοντα. Στη 
συνέχεια, παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της υπερέκφρασης της Cdt1 και του 
E2F1, υποδεικνύοντας ότι, ενδεχομένως, τα αυξημένα επίπεδα της Cdt1 πρωτεΐνης 
που εντοπίστηκαν στην περιοχή του όγκου των περιστατικών οφείλονται σε 
απορρύθμιση της μεταγραφής της Cdt1, λόγω της υπερέκφρασης του μεταγραφικού 
παράγοντα E2F1 (Karakaidos et al., 2004).   
 Εκτός από την υπερενεργοποίηση της μεταγραφής, η γονιδιακή ενίσχυση των 
αντίστοιχων γενετικών τόπων ενδέχεται να αποτελεί εναλλακτικό μηχανισμό της 
απορρύθμισης της έκφρασης των Cdt1 και Geminin, στις κακοήθεις καταστάσεις. Σε 
πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η πιθανή γονιδιακή ενίσχυση των γονιδίων των Cdc6 
και Cdt1, στις περιπτώσεις μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα όπου 
βρέθηκε υπερέκφραση των δύο παραγόντων αδειοδότησης. Πράγματι, διαπιστώθηκε 
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ότι το 45% των περιπτώσεων που παρουσίαζαν υπερέκφραση της Cdc6 και το 28% 
των περιστατικών που υπερεξέφραζαν τη Cdt1, εμφάνιζαν ενίσχυση των αντίστοιχων 
γενετικών τόπων, κατά 2,5-4,5 φορές. Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι, 
τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις κακοηθειών, τα υψηλά επίπεδα έκφρασης της 
Cdt1 και πιθανώς της Geminin, οφείλονται σε ενίσχυση των γενετικών τόπων όπου 
εδράζονται τα γονίδια αυτά (Liontos et al., 2007).    
  Η χρήση της τεχνολογίας της Real-Time PCR είναι σημαντική στην παρούσα 
εργασία, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο των επιπέδων έκφρασης του mRNA των Cdt1 
και Geminin. Η σύγκριση των επιπέδων έκφρασης του mRNA με τα αντίστοιχα 
πρωτεϊνικά επίπεδα χρησιμεύει στη διαπίστωση του σημείου απορρύθμισης της 
έκφρασης των παραγόντων αυτών. Επιπλέον, η μελέτη της έκφρασης με Real-Time 
PCR είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προσδιορισμό της έκφρασης των παραγόντων 
Cdt1 και Geminin σε περιπτώσεις μη συμπαγών όγκων, όπως είναι οι αιματολογικές 
κακοήθειες, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης ιστού για 
παραφινοποίηση και μελέτη των πρωτεϊνικών επιπέδων, με ανοσοϊστοχημεία.     
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