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Τ

ο δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων,
ζωτικών για την κυτταρική λειτουργία, έχει αναληφθεί
από συγκεκριμένους μεταγραφικούς παράγοντες, τη
μηχανή της βασικής μεταγραφής (the basal transcription
machinery) και πολλά πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα του remodelling της χρωματίνης. Όλες αυτές οι πρωτεΐνες πρέπει να
συνεργασθούν κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίηση
και η καταστολή συγκεκριμένων γονιδίων. Εφόσον κεντρικό
χαρακτηριστικό του καρκίνου αποτελεί η δυσλειτουργία του
μεταγραφικού ελέγχου, δεν είναι περίεργο ότι οι μεταβολές
των μονοπατιών του remodelling της χρωματίνης έχουν
χαρακτηρισθεί σαν μέρος της στρατηγικής των καρκινικών
κυττάρων.

Εισαγωγή
Κάθε στιγμή, στα κύτταρα των θηλαστικών, χιλιάδες γονίδια ενεργοποιούνται ή καταστέλλονται σύμφωνα με μια συγκροτημένη και
πολύπλοκη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται οι φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων. Εκτός από την ανάγκη για ορθή
έκφραση των γονιδίων, τα κύτταρα των θηλαστικών αντιμετωπίζουν,
επίσης, την ανάγκη για αποθήκευση των γενετικών πληροφοριών
στα ενδότερα του πυρήνα. Η λύση αυτού του προβλήματος της
φύσης είναι η δομή οργάνωσης ανώτερης τάξης (σε σχέση με αυτή
του DNA) που καλείται χρωματίνη. Τα βασικά δομικά συστατικά της
χρωματίνης είναι τα νουκλεοσώματα, που αποτελούνται από 146
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ζεύγη βάσεων του DNA. Τα ζεύγη αυτά είναι τυλιγμένα γύρω από
ένα οκταμερές που περιέχει τέσσερα ζεύγη από πυρηνικές ιστόνες,
τις H2A, H2B, H3 και H4 (εικόνα 1A)1.
Τα νουκλεοσώματα βρίσκονται με τη σειρά τους τυλιγμένα με τη
βοήθεια της συνδετικής ιστόνης H1 και άλλων πρωτεϊνών, σε ένα
οργανωμένο, νουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο2-4. Η χρωματίνη μπορεί
να διαιρεθεί λειτουργικά σε δύο υποκατηγορίες, την ευχρωματίνη
και την ετεροχρωματίνη. Η ετεροχρωματίνη είναι ένα είδος συμπυκνωμένης χρωματίνης που βρίσκεται, για παράδειγμα, σε ειδικές
χρωματοσωματικές δομές, όπως τα κεντρομερή και τα τελομερή.
Μόνο το 1,5% του ανθρώπινου γονιδιώματος κωδικοποιεί γονίδια5
και ελάχιστο τμήμα από αυτές τις κωδικοποιούσες αλληλουχίες βρίσκονται στην ετεροχρωματίνη. Η μεγάλη πλειοψηφία των γονιδίων
βρίσκεται στην ευχρωματίνη, που υφίσταται συνεχώς ρυθμιστικές
δομικές αλλαγές, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν ή να κατασταλούν
συγκεκριμένα γονίδια6-8.
Συνεπώς, η έκφραση των γονιδίων δεν περιλαμβάνει απλώς τη
λειτουργία του συνολικού μεταγραφικού μηχανισμού και συγκεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων, αλλά, επίσης, εξαρτάται
από πρωτεΐνες που είναι ικανές να μεταβάλουν την αρχιτεκτονική
της χρωματίνης.
Κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε έκρηξη πληροφοριών
σχετικών με τους παράγοντες που αναδιαμορφώνουν τη χρωματίνη
και τη συμμετοχή τους στη γονιδιακή ρύθμιση. Εφόσον ο μεταγραφικός έλεγχος είναι θεμελιώδης για το φυσιολογικό πολλαπλασιασμό

Εικόνα 1. Το νουκλεόσωμα και η ρύθμισή του μέσω των μεταβολών των
απολήξεων των ιστονών.
(A) Το νουκλεόσωμα αποτελεί τη βασική δομική μονάδα για την ανώτερης
τάξης δομή της χρωματίνης. Τα νουκλεοσώματα αποτελούνται από 146 ζεύγη
βάσεων (base pairs-bp) του DNA τυλιγμένα γύρω από οκτώ πυρηνικές ιστόνες
(από δύο H2A, H2B, H3 και H4). Η συνδετική ιστόνη H1 και άλλες μη-ιστονικές πρωτεΐνες βοηθούν στο περαιτέρω τύλιγμα των νουκλεοσωμάτων σε ένα
συγκροτημένο νουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο.
(B) Οι αμινικές ομάδες στις απολήξεις των ιστονών (histone tails), ιδιαίτερα
των ιστονών H3 και H4, αποτελούν μείζονα στόχο των μετα-μεταγραφικών
μεταβολών, όπως η ακετυλίωση (Ac), η μεθυλίωση (Me) και η φωσφορυλίωση (P). Μπορούν, αφ’ εαυτού τους, να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό
την αλληλεπίδραση μεταξύ DNA και ιστονών. Επιπλέον, συγκεκριμένοι συνδυασμοί μεταβολων των ιστονικών απολήξεων μπορεί να αντιπροσωπεύουν
έναν «Κωδικό των Ιστονών» που επιτρέπει στα ένζυμα του remodelling της
χρωματίνης να συνδεθούν με ορισμένες ιστόνες. Πράγματι, πολλά τέτοια ένζυμα διαθέτουν ειδικές περιοχές γι’ αυτό το σκοπό. Για παράδειγμα, η p300,
μια ακετυλοτρανσφεράση ιστόνης (HAT), και άλλες πρωτεΐνες διαθέτουν μια
ειδική ομάδα που μπορεί να δρα άμεσα με τις ακετυλο-λυσίνες. Η SUV39H1,
μια μεθυλοτρανσφεράση, και άλλες πρωτεΐνες διαθέτουν μια ειδική περιοχή
που επιτρέπει την ειδική αλληλεπίδραση με τις μεθυλ-λυσίνες.
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και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, δεν είναι παράδοξο που οι
γονιδιακές ανωμαλίες των παραγόντων που αναδιαμορφώνουν
τη χρωματίνη έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση του καρκίνου.
Το κείμενο αυτό υπογραμμίζει τις σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ
χρωματίνης και καρκίνου και επιχειρεί μια γενική επισκόπηση του
θέματος.

Παράγοντες που εμπλέκονται στο remodelling
της χρωματίνης
Μετα-μεταγραφικές μεταβολές των απολήξεων των πυρηνικών
ιστονών (histone tails) είναι γνωστό ότι εμφανίζονται σε συγκεκριμένες φάσεις της χρωματίνης15-16. Πολλές μελέτες υποθέτουν ότι
αυτές οι μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν την τάση σύνδεσης
μεταξύ ιστονών και DNA, μειώνοντας ή αυξάνοντας τη μεταξύ τους
σχέση10,15.
Οι απολήξεις των πυρηνικών ιστονών μπορούν να μεταβληθούν
μέσω ακετυλίωσης, μεθυλίωσης ή φωσφορυλίωσης. Η μεθυλίωση
συγκεκριμένων μορίων λυσίνης στις ιστόνες H3 και H4 θεωρείται
υπεύθυνη ενίσχυσης της σχέσης τους με το DNA17,18, γεγονός που
συμφωνεί με τη συσχέτιση μεταξύ καταστολής γονιδίων και μεθυλίωσης των ιστονών. Για πολλά χρόνια, η φωσφορυλίωση της σερίνης
των ιστονών H1 και H3 έχει ενοχοποιηθεί για το φαινόμενο της
χρωματοσωματικής συμπύκνωσης κατά τη διάρκεια της μίτωσης19.
Η ακετυλίωση των ιστονικών λυσινών έχει συνδεθεί με αυξημένη
μεταγραφή. Η ακετυλίωση των ιστονών θεωρείται υπεύθυνη για το
συνολικό θετικό φορτίο των απολήξεων, γεγονός που προκαλεί μια
χαλαρή κατάσταση του DNA μέσα στο νουκλεόσωμα, μέσω μείωσης των ηλεκτροστατικών επαφών μεταξύ ιστονών και DNA14,20. Οι
αρχικές μελέτες συσκοτίσθηκαν από την έλλειψη γνώσης σχετικής
με τους παράγοντες που ευθύνονται γι’ αυτές τις μεταβολές. Το
σκηνικό, όμως, άλλαξε με το χαρακτηρισμό της πρώτης ακετυλοτρανσφεράσης των ιστονών (histone acetyltransferase - HAT) στο
μικροοργανισμό Tetrahymena thermophila, ο οποίος συνοδεύθηκε
από την ανακάλυψη πολλών άλλων ενζύμων και παραγόντων που
επηρεάζουν τη χρωματίνη21.
Οι ακετυλοτρανσφεράσες και οι δεακετυλάσες των ιστονών
Οι HATάσες στα κύτταρα των θηλαστικών έχουν καταταγεί σε
οικογένειες, σύμφωνα με τις ομολογίες τους11,22,23. Πολλές απ’
αυτές μπορούν να διακριθούν περαιτέρω με βάση την ικανότητά
τους να ακετυλιώνουν συγκεκριμένες λυσίνες των ιστονών και με
βάση τα πολυ-πρωτεϊνικά σύμπλοκα στα οποία βρίσκονται. Σε γε12

hΑDΑ3

Εικόνα 2. Τα ένζυμα του remodelling της χρωματίνης δρουν
στα πλαίσια μεγάλων πολυ-πρωτεϊνικών συμπλόκων. Το
παράδειγμα των ζυμομυκήτων και των συμπλόκων της
ανθρώπινης HAT δείχνει πόσο σύνθετη είναι η ρύθμιση των
ενζύμων του remodelling και υπογραμμίζει την αξιοθαύμαστη διατήρηση αυτών των συμπλόκων κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης. Η HAT Gcn5 των ζυμομυκήτων διαθέτει δύο
ομόλογα των ανθρώπινων ενζύμων, το PCAF και το hGCN5,
που υπάρχουν σε διακριτά σύμπλοκα με παρόμοια σύσταση.
Λειτουργικά δεδομένα για τις πρωτεΐνες των συμπλόκων
προέρχονται από μελέτες των συμπλόκων SAGA (SptAda-Gcn5-acetyltransferase) των ζυμομυκήτων. Πολλές
πρωτεΐνες (Tra1/TRRAP, yAda2 και yAda3) μπορεί να δρουν
σαν πρωτεΐνες προσαρμογής, που παρέχουν μεταγραφικούς
παράγοντες που έχουν πρόσβαση στα σύμπλοκα των HAT.
Άλλα ένζυμα, ιδιαίτερα οι πρωτεΐνες Spt, φαίνεται ότι παρέχουν δομική ακεραιότητα στο σύμπλοκο SAGA.

νικές γραμμές, η ενζυμική τους δράση βοηθά τους μεταγραφικούς
παράγοντες και γι’ αυτό περιγράφονται ενίοτε ως συν-ενεργοποιητές
(coactivators).
Η οικογένεια της Gcn5-related N-acetyltransferase (GNAT) είναι
η περισσότερο γνωστή από τις οικογένειες των HAT. Περιλαμβάνει
τις HATάσες των θηλαστικών, την Gcn5 και τον παράγοντα που
συνδέεται με την p300/CBP (p300/CBP-associated factor - PCAF)11.
Ομόλογες ουσίες της Gcn5 υπάρχουν σε πολλούς οργανισμούς,
όπως στη μύγα, στο ποντίκι και στον άνθρωπο, γεγονός που υποδηλώνει διατήρησή της σε όλη την εξελικτική αλυσίδα.
Η οικογένεια MYST των HATασών περιλαμβάνει το human
monocytic leukaemia zinc finger (MOZ), τον MOZ-related factor
(MORF), την histone acetyltransferase bound to origin of recognition
complex (HBO1) και την TAT-interactive protein 60 (Tip60). Η Tip60
ήταν η πρώτη ανθρώπινη MYST HAT που ανακαλύφθηκε και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι παίζει ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA
και στην απόπτωση26. Οι MOZ και MORF είναι σε υψηλό βαθμό
ομόλογες και φαίνεται ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη των οστών,
αλλά και με την ανάπτυξη λεμφώματος από Τ λεμφοκύτταρα27.
Η οικογένεια CBP/p300 αποτελείται από τις ομόλογες σε υψηλό
βαθμό πρωτεΐνες CREB-binding protein (CBP) και p300. Και οι δύο
φαίνεται ότι ρυθμίζουν μια ποικιλία βιολογικών αντιδράσεων, όπως
η κυτταρική διαφοροποίηση, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και
η απόπτωση14,30. Είναι, επίσης, σημαντικές για την ανάπτυξη, όπως
φάνηκε από την αυξημένη θνητότητα των πειραματοζώων που δεν
τις διέθεταν31.
Η ομάδα των HATασών που ενεργοποιούν τους πυρηνικούς υποδοχείς αλληλεπιδρούν με τους ορμονικούς, πυρηνικούς υποδοχείς
και αυξάνουν την ενεργοποίησή τους κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη
συνδεόμενη ουσία14. Τα τρία μέλη της οικογένειας αυτής, ο steroid
receptor coactivator-1 (SRC-1), ο SRC-2 (γνωστός επίσης και ως
TIF2 και GRIP1) και ο SRC-3 (γνωστός επίσης και ως ACTR, AIB1,
pCIP, RAC3 και TRAM-1) μπορούν να αλληλεπιδρούν με πολλαπλούς πυρηνικούς υποδοχείς14. Η δραστηριότητά του ως HAT έχει
καταδειχθεί μόνο για τον SRC-1 και τον SRC-3.
Ο TAFII250 (TATA-binding protein-associated factor) είναι ένας
από τους πολλούς TAFs που βρίσκονται στο βασικό μεταγραφικό
σύμπλοκο TFIID, αλλά είναι ο μόνος που εμφανίζει δραστηριότητα
HAT12. Το TFIID συνδέεται αρχικά με την επαγωγική αλληλουχία
(promoter sequence) μέσω της πρωτεΐνης της (TATA binding protein
- TBP). Αυτή η σύνδεση επιστρατεύει το μεταγραφικό σύμπλοκο
(RNA polymerase II transcription pre-initiation complex)32. Ένας

δυνητικός ρόλος του TAFII250 μπορεί να είναι η διευκόλυνση της
προσέγγισης της TBP στις επαγωγικές αλληλουχίες, μέσω της ακετυλίωσης των ιστονών H3 και H432.
Μερικές από τις HATs είναι ικανές να ακετυλιώνουν μη ιστονικές πρωτεΐνες και γι’ αυτό αποκαλούνται και FATs (factor acetyltransferases)30.
Τα περισσότερα γνωστά μη ιστονικά υποστρώματα ακετυλιώνονται
από τις PCAF, p300 ή CBP και είναι, συνήθως, μεταγραφικοί παράγοντες, γεγονός που αποτελεί έναν επιπλέον μηχανισμό μεταγραφικής ρύθμισης. Οι ακετυλιούμενες πρωτεΐνες περιλαμβάνουν τους
βασικούς μεταγραφικούς παράγοντες TFIIEβ και TFIIF, την πρωτεΐνη
του ρετινοβλαστώματος (pRB), τους παράγοντες που σχετίζονται με
τη χρωματίνη HMG-14, HMG-17 και HMG I(Y), τους πυρηνικούς
μεταγωγικούς παράγοντες importin-α και Rch1, κ.ά. Η ακετυλίωση
πολλών από αυτούς τους παράγοντες καταλήγει σε τροποποίηση
της σύνδεσης του DNA, όπως έχει καταδειχθεί από μελέτες in vitro
και in vivo31,33-35. Η ακετυλίωση του κατασταλτικού των όγκων p53,
σαν απόκριση σε ποικίλα κυτταρικά στρες, έχει ήδη διερευνηθεί
επαρκώς. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου η ακετυλίωση ενεργοποιεί πλήρως το p53 δεν έχει διευκρινισθεί.
Η δράση των HATs αντιρροπείται από αυτήν των ιστονικών δεακετυλασών (HDACs). Με βάση τις ομολογίες τους προς τις πρωτεΐνες των ζυμομυκήτων, τρεις ομάδες από ανθρώπινες HDACs
έχουν ταυτοποιηθεί. Οι δεασετυλάσες αυτές μπορεί να προκαλούν
γονιδιακή καταστολή μέσω ακετυλίωσης των ιστονών. Η πρώτη
ομάδα περιλαμβάνει τις HDAC1, HDAC2, HDAC3 και HDAC8, ενώ
η δεύτερη αποτελείται από τις HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7
41,42
και HDAC9 . Οι HDACs της τρίτης ομάδας είναι ομόλογες με την
πρωτεΐνη των ζυμομυκήτων Sir2 (silent information regulator 2) και
εξαρτώνται από τη δραστηριότητα της NAD+. Υπάρχουν ελάχιστα
δεδομένα για το ρυθμιστικό ρόλο των HDACs των θηλαστικών.
Ωστόσο, μελέτες στους ζυμομύκητες υποδηλώνουν ότι οι ουσίες
αυτές έχουν ποικίλες βιολογικές δράσεις, από την πρόοδο του
κυτταρικού κύκλου έως τη χρωματοσωματική σταθερότητα.

Οι κινάσες
H φωσφορυλίωση της ιστόνης H3 στη θέση της σερίνης 10 και,
ενδεχομένως, στη θέση της σερίνης 28 έχει θεωρηθεί σαν σημαντικό
συμβάν για τη συμπύκνωση της χρωματίνης κατά τη διάρκεια της
μίτωσης. Η φωσφορυλίωση αυτή της σερίνης 10 ίσως υποβοηθείται από την κινάση IPL1/Aurora10. Ωστόσο, η φωσφορυλίωση
της σερίνης 10 της ιστόνης H3 έχει συσχετισθεί με τη γονιδιακή
ενεργοποίηση.
Η έκθεση των ινοβλαστών στον επιδερμοειδή παράγοντα καταλήγει στη φωσφορυλίωση της ιστόνης H3 μέσω της επαγωγής
των γονιδίων πρώιμης απόκρισης10. Η ειδική φωσφορυλίωση της
ιστόνης H3 πιθανότατα λειτουργεί σαν σήμα για την ακετυλίωση
των γειτονικών λυσινών, εφόσον η ακετυλίωση in vitro των φωσφορυλιωμένων ιστονών H3 στη θέση σερίνη 10 είναι πέντε έως
δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή των μη φωσφορυλιωμένων
ιστονών H310. Δύο κινάσες ίσως εμπλέκονται στη φωσφορυλίωση
της ιστόνης H3 μετά από διέγερση με τον αυξητικό παράγοντα, η
Rsk-2 και η MSK1, αλλά οι συγκεκριμένοι ρόλοι και οι μηχανισμοί
παραμένουν αδιευκρίνιστοι45. Η εμπλοκή της φωσφορυλίωσης
της σερίνης 10, τόσο κατά την ενεργοποίηση, όσο και κατά την
καταστολή των γονιδίων, υποδηλώνει τη σημασία των μεταβολών
των ιστονών και των παραγόντων που συμμετέχουν στο γονιδιακό
περιβάλλον.
Οι μεθυλτρανσφεράσες
Όπως και η ακετυλίωση, η μεθυλίωση περιλαμβάνει, επίσης,
πολλές ιστόνες H3 και H410. Η ανθρώπινη μεθυλτρανσφεράση

SUV39H1, η οποία αφθονεί στην περιοχή της ετεροχρωματίνης,
μπορεί να μεθυλιώσει την ιστόνη H3. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει
ένα σημαντικό ρόλο της ιστονικής μεθυλίωσης για τις λειτουργίες της
ετεροχρωματίνης. Επιπλέον, ενισχυτικά στοιχεία για την παραπάνω
υπόθεση έρχονται από μια μελέτη που έδειξε ότι μια άλλη πρωτεΐνη
που σχετίζεται με την ετεροχρωματίνη, η HP1, συνδέεται ισχυρά με
τη μεθυλιωμένη ιστόνη H3. Αυτή η αλληλεπίδραση καταλύεται από
την περιοχή chromodomain της HP1, μια περιοχή που βρίσκεται και
στην SUV39H118. Η περιοχή αυτή (chromodomain) είναι μια αλληλουχία περίπου 50 αμινοξέων που διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης, η οποία βρίσκεται σε μια μεγάλη ποικιλία πρωτεϊνών
που εμπλέκονται στη γονιδιακή καταστολή. Συνεπώς, η περιοχή
αυτή (chromodomain) μπορεί να επιτρέψει σε πολλές πρωτεΐνες που
καταστέλλουν γονίδια να στοχεύσουν συγκεκριμένες περιοχές της
χρωματίνης. Όπως και η φωσφορυλίωση, η μεθυλίωση φαίνεται ότι
παίζει, επίσης, αντίθετους ρόλους στη γονιδιακή ρύθμιση, εφόσον
εμπλέκεται τόσο στην καταστολή, όσο και στην ενεργοποίηση. Έχει
δειχθεί ότι η CARM1 μεθυλτρανσφεράση μεθυλιώνει την ιστόνη
H3 in vitro. Η εμπλοκή της ιστονικής μεθυλίωσης στη μεταγραφική
ενεργοποίηση απορρέει από το ρόλο της CARM1 ως συν-ενεργοποιητή (coactivator), ο οποίος δρα σε συνεργασία με την ομάδα
των συν-ενεργοποιητών p16017. Η σχετιζόμενη μεθυλτρανσφεράση
PRMT1 είναι πιθανότατα υπεύθυνη για τη μεθυλίωση της ιστόνης
Η4, ένα δεύτερο είδος μεθυλίωσης που σχετίζεται με τη γονιδιακή
ενεργοποίηση, εφόσον διευκολύνει την ακετυλίωση μέσω των HAT
και του συν-ενεργοποιητή p30017.

Ο «Κωδικός των Ιστονών» σαν ενοποιούσα υπόθεση για τη
ρύθμιση της χρωματίνης
Το γεγονός ότι η μεταβολή μιας μόνο ομάδας της ιστόνης, μέσω
φωσφορυλίωσης ή μεθυλίωσης, μπορεί να συνδεθεί με δύο αντίθετα
αποτελέσματα στο επίπεδο του μεταγραφικού ελέγχου υποδηλώνει
ότι άλλοι παράγοντες πρέπει να συμβάλλουν ώστε να προκύψει
το τελικό αποτέλεσμα. Εφόσον οι μεταβολές των απολήξεων των
ιστονών συχνά υπακούουν σε ορισμένα πρότυπα, η απαιτούμενη
ειδικότητα μπορεί να κωδικοποιείται μέσω συνδυαστικών μετα-μεταγραφικών μεταβολών στις απολήξεις των ιστονών, γεγονός που
οδήγησε στην υπόθεση της ύπαρξης ενός «Κωδικού των Ιστονών»
(εικόνα 1Β)45,47. Μια ορισμένη μεταβολή των ιστονικών απολήξεων
μπορεί να είναι ο «κωδικός» για την επιλεγμένη αλληλεπίδραση με
συγκεκριμένες πρωτεΐνες που μεταβάλουν τη χρωματίνη.
Πράγματι, αρκετές πρωτεΐνες που μπορούν να επιδράσουν
στη χρωματίνη περιέχουν ειδικές περιοχές (bromodomains και
chromodomains) για την αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα νουκλεοσώματα (εικόνα 1Β)45,47. Η επιγενετική πληροφορία των προτύπων
των ιστονικών μεταβολών μπορεί, λοιπόν, να είναι κρίσιμη για την
οργάνωση και τη διατήρηση της χρωματίνης και μπορεί να παρέχει
μια κεντρική μέθοδο της μεταγραφικής ρύθμισης.
Το εξαρτώμενο από το ATP remodelling της χρωματίνης
Εκτός από τις μετα-μεταγραφικές μεταβολές των απολήξεων των
ιστονών, η σημασία μιας δεύτερης σειράς αντιδράσεων έχει φανεί
καθαρά: πρόκειται για το εξαρτώμενο από το ATP remodelling της
χρωματίνης. Τα σύμπλοκα του εξαρτώμενου από το ATP remodelling
υδρολύουν το ATP ώστε να επαναδιευθετηθούν τα νουκλεοσώματα
κατά μήκος του DNA, δημιουργώντας έτσι περιοχές χωρίς νουκλεοσώματα για την ενεργοποίηση των γονιδίων48,49. Έχουν ανακαλυφθεί
δύο ανθρώπινα σύμπλοκα, τα hBRM και hBRG151-53. Τα σύμπλοκα
περιέχουν μια ATPάση και άλλες υποομάδες, π.χ. hSNF5, BAF250,
BAF170, BAF155, BAF60a, BAF53, BAF57 και BAF18013. Τα σύμπλοκα
του εξαρτώμενου από το ATP remodelling στοχεύουν τις επαγωγικές
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περιοχές των γονιδίων μέσω αλληλεπιδράσεων με μεταγραφικούς
παράγοντες και σε συνδυασμό με την RNA πολυμεράση II, αλλά,
επίσης, έχει φανεί ότι συνδέονται και με άλλους τροποποιητές της
χρωματίνης, όπως οι HATs και οι HDACs13. Όπως συμβαίνει και με
τα ένζυμα που τροποποιούν τις ιστόνες, η παρουσία διαφορετικών
συμπλόκων για το εξαρτώμενο από το ATP remodelling της χρωματίνης υποδηλώνει ότι έχουν πολύ συγκεκριμένους ρόλους τόσο
για τη μεταβολή της δομής της χρωματίνης, όσο και για τη ρύθμιση
της έκφρασης των γονιδίων.

Το remodelling της χρωματίνης και οι σχέσεις του
με τον καρκίνο
Ο συντονισμός των μεταγραφικών παραγόντων και των πρωτεϊνών του remodelling της χρωματίνης παρέχει μια σύνθετη
πολύπτυχη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Για να προκύψει
ανωμαλία της ρύθμισης της μεταγραφής, τα γονίδια θα έπρεπε
να εκφρασθούν με ανώμαλο τρόπο ή να σιγήσουν. Η παραπάνω
ανωμαλία μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη κυτταρική λειτουργία
ή ασθένεια. Η αδρανοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων
που είναι κρίσιμοι για τη φυσιολογική κυτταρική μίτωση και τη
διαφοροποίηση είναι μια σημαντική στρατηγική για την ανάπτυξη
νεοπλασιών, όπως υποδηλώνει η παρουσία μεταλλάξεων στο
κατασταλτικό των όγκων γονίδιο p53, στο ήμισυ περίπου των
ανθρώπινων καρκίνων54. Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι
καρκίνοι απορυθμίζουν τη μεταγραφική ρύθμιση, στοχεύοντας τα
μονοπάτια του remodelling της χρωματίνης55-57.
Εξαρτώμενα από το ATP σύμπλοκα του remodelling και καρκίνος
Οι μελέτες σε ραβδοειδείς όγκους (κυρίως παιδιατρικοί όγκοι στον
εγκέφαλο και σε μαλακούς ιστούς) έχουν δώσει στοιχεία υπέρ μιας
στενής σχέσης μεταξύ καρκίνου και remodelling της χρωματίνης. Η
πλειοψηφία αυτών των όγκων εμφανίζουν μεταλλάξεις στο hSNF5/
INI1, ένα συστατικό του συμπλόκου του εξαρτώμενου από το ΑΤΡ
της χρωματίνης58.
Οι μεταλλάξεις του hSNF5/INI1 βρίσκονται επίσης και σε άλλους
παιδιατρικούς καρκίνους, όπως στο καρκίνωμα του χοριοειδούς
πλέγματος, σε κεντρικούς πρωτογενείς νευροεκτοδερματικούς
όγκους59, καθώς επίσης και σε ορισμένες οξείες λευχαιμίες60. Αυτά
τα ευρήματα και η παρατήρηση ότι οι ετεροζυγώτες ποντικοί που
δεν διαθέτουν το γονίδιο hSNF5/INI1 εμφανίζουν όγκους, υπο14

Εικόνα 3. Τα σύμπλοκα του remodelling της χρωματίνης
και η γονιδιακή ρύθμιση. Για να συμβεί η μεταγραφή, το
DNA που είναι «πακεταρισμένο» μέσα στα νουκλεοσώματα πρέπει να καταστεί προσβάσιμο στην αντιγραφική
μηχανή. Για το σκοπό αυτό, η δομή του νουκλεοσώματος
μεταβάλλεται δυναμικά μεταξύ δύο φάσεων, «ανοιχτό»
και «κλειστό», ώστε να επιτρέψει ή να απαγορεύσει την
πρόσβαση στα γονίδια. Τα «κλειστά» νουκλεοσώματα
διατηρούνται με τη βοήθεια των μεταβολών των ιστονών,
όπως η δεακετυλίωση και η μεθυλίωση που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των δεακετυλασών (HDACs)
και των μεθυλτρανσφερασών (HMTs) των ιστονών. Ο
μηχανισμός της RNA πολυμεράσης II (RNA Pol. II) αποκτά
πρόσβαση στα γονίδια, ενώ το νουκλεόσωμα βρίσκεται
στην «ανοιχτή» φάση του. Το «ανοιχτό» νουκλεόσωμα
προϋποθέτει την συντονισμένη δράση ανάμεσα στους
μεταγραφικούς παράγοντες (ενεργοποιητές), στα σύμπλοκα
του remodelling εξαρτώμενα από το ATP (SWI/SNF) και
στις ακετυλοτρασνφεράσες των ιστονών (HATs).

στηρίζουν την κατάταξη του γονιδίου αυτού στα κατασταλτικά των
όγκων γονίδια61-63.
Επίσης, έχουν καταγραφεί μεταλλάξεις στις ΑΤΡάσες των συμπλόκων του εξαρτώμενου από το ΑΤΡ της χρωματίνης, σε καρκινικές
κυτταρικές σειρές, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να αποτελούν
στόχο στον καρκίνο64.

Mεθυλτρανσφεράσες και καρκίνος
Αν και δεν έχουν βρεθεί μεταλλάξεις στις μεθυλτρανσφεράσες
των ιστονών σε καρκινικά κύτταρα, πειραματόζωα που δε διαθέτουν
τη μεθυλτρανσφεράση SUV39H1 εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο
λόγω αστάθειας της χρωματίνης66. Έμμεσες ενδείξεις που συνδέουν
τη μεθυλίωση των ιστονών με τον καρκίνο αναφέρονται σε μια μελέτη που δείχνει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ αλλαγής θέσης της
ιστόνης HP1 και μεταστατικού καρκίνου του μαστού18. Εφόσον η
HP1 περιέχει μια ειδική περιοχή (chromodomain), είναι πιθανό ότι
η μεταβολή της θέσης της HP1 σε ορισμένους όγκους του μαστού
συνδέεται με ανώμαλη μεθυλίωση των ιστονών και γονιδιακή σιγή.
Πρόσφατα, καταδείχθηκε μια συσχέτιση μεταξύ υπερμεθυλίωσης
DNA (συνήθως σχετιζόμενης με γονιδιακή σιγή και εντοπιζόμενης
στις επαγωγικές περιοχές των κατασταλτικών γονιδίων στους ανθρώπινους καρκίνους) και μεθυλίωσης της λυσίνης 9 της ιστόνης Η3 σε
κυτταρικές σειρές καρκίνου του παχέος εντέρου68.
HATάσες, HDACάσες και καρκίνος
Οι περισσότερες από τις διασυνδέσεις μεταξύ χρωματίνης και
καρκίνου αφορούν σε παράγοντες που επιδρούν στην ακετυλίωση των ιστονών. Η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία σχετίζεται συχνά με χρωμοσωματική μετάθεση15,17, που καταλήγει σε
σύντηξη μέρους του υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέος (RAR) με το
προϊόν του γονιδίου της προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (PML).
Ανώμαλη γονιδιακή καταστολή μέσω συνεχούς επιστράτευσης των
HDACs έχει, επίσης, παρατηρηθεί στα non-Hodgkin λεμφώματα.
Συνεκτιμούμενα, όλα τα σχετικά δεδομένα δείχνουν καθαρά ότι τα
σύμπλοκα του remodelling της χρωματίνης είναι ένας στρατηγικός
στόχος για την ανάπτυξη των όγκων. Πιθανότατα, η απενεργοποίηση
των πρωτεϊνών του remodelling της χρωματίνης κατά την καρκινογένεση περιλαμβάνει τις HATs. Ωστόσο, οι HATs βρίσκονται μέσα
στα μεγάλα πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα. Αυτές οι μη ενζυματικές
πρωτεΐνες των συμπλόκων των HAT μπορεί να προσφέρει επιπλέον
στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη των όγκων.

Συμπέρασμα
Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων, ζωτικών
για την κυτταρική λειτουργία, έχει αναληφθεί από συγκεκριμένους
μεταγραφικούς παράγοντες, τη μηχανή της βασικής μεταγραφής (the
basal transcription machinery) και πολλά πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα
του remodelling της χρωματίνης. Όλες αυτές οι πρωτεΐνες πρέπει να
συνεργασθούν ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίηση και η καταστολή
συγκεκριμένων γονιδίων (εικόνα 3). Εφόσον κεντρικό χαρακτηριστικό
του καρκίνου αποτελεί η δυσλειτουργία του μεταγραφικού ελέγχου,
δεν είναι περίεργο ότι οι μεταβολές των μονοπατιών του remodelling
της χρωματίνης έχουν χαρακτηρισθεί σαν μέρος της στρατηγικής
των καρκινικών κυττάρων. Μέχρι σήμερα, ο στόχος της έρευνας
σχετικά με το remodelling της χρωματίνης ήταν η ταυτοποίηση και
ο χαρακτηρισμός των ενζύμων που αποτελούν τα κλειδιά για το
remodelling της χρωματίνης, όπως οι ATPασες στα εξαρτώμενα
από το ATP σύμπλοκα του remodelling της χρωματίνης, οι HATs,
οι HDACs και οι μεθυλτρανσφεράσες.
Συνεπώς, η έρευνα που σχετίζεται με τις γενετικές ανωμαλίες των
μονοπατιών του remodelling της χρωματίνης στους ανθρώπινους
καρκίνους έχει στραφεί προς αυτά τα ένζυμα-κλειδιά. Αυτή η στροφή
είναι απολύτως δικαιολογημένη, εφόσον η μεγαλύτερη κατανόηση
του ρόλου αυτών των ενζύμων κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης προσφέρει την προοπτική της δημιουργίας νέων αντικαρκινικών
φαρμάκων. Καταστρέφοντας τη νεοδημιουργηθείσα ισορροπία μεταξύ γονιδιακής ενεργοποίησης και καταστολής, που επιτρέπει στο
καρκινικό κύτταρο να προχωρήσει στη φονική του αναζήτηση, θα
μπορούσε κανείς να βελτιώσει τη θεραπευτική προσέγγιση πολλών
νεοπλασιών. Αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται στους αναστολείς των
HDAC που δοκιμάζονται σήμερα εναντίον των οξέων λευχαιμιών41,42.
Η θεραπεία με αυτές τις ουσίες προκαλεί αυξημένη ακετυλίωση
των ιστονών και, ίσως, οδηγεί σε εκ νέου έκφραση κατασταλμένων
γονιδίων με αντινεοπλασματική δράση.
Τα ένζυμα του remodelling της χρωματίνης βρίσκονται σε μεγάλα
πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα, των οποίων ο ακριβής ρόλος παραμένει
υπό μελέτη, εφόσον ίσως αποτελούν επιπλέον στόχους μεταλλάξεων
στις ανθρώπινες νεοπλασίες. Το αρχικό γεγονός που οδηγεί στην
ανάπτυξη του όγκου πρέπει να παρέχει κάποιο πλεονέκτημα για
την ανάπτυξη του καρκινικού κυττάρου, έτσι ώστε αυτό να περάσει
ανενόχλητο τα σημεία ελέγχου ανωμαλιών κατά την κυτταρική
μίτωση, στα οποία αλλιώς θα έπρεπε να είχε δοθεί η εντολή για τη
διακοπή της μίτωσης ή την απόπτωση του εν λόγω κυττάρου.
Η απευθείας στόχευση των ενζύμων του remodelling της χρωματίνης από τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να οδηγεί σε μια γενικευμένη απορρύθμιση του μεταγραφικού ελέγχου. Συνεπώς, μια
περισσότερο επιτυχημένη στρατηγική εναντίον των καρκίνων θα
ήταν ίσως η γενετική τροποποίηση των μη ενζυματικών συστατικών
αυτών των συμπλόκων που φαίνεται ότι εμποδίζουν το μεταγραφικό
έλεγχο μιας μικρής ομάδας γονιδίων. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου
hSNF5/INI1 στους όγκους ίσως αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της
στρατηγικής, καθώς αντιπροσωπεύει ένα μη ενζυματικό συστατικό
του εξαρτώμενου από το ΑΤΡ συμπλόκου για το remodelling της
χρωματίνης SWI2/SNF2. Άλλοι ελκυστικοί γενετικοί στόχοι πρέπει να
αναζητηθούν επίσης. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μας προσφέρουν νέα στοιχεία σχετικά με το συναρπαστικό κόσμο του ελέγχου
της έκφρασης των γονιδίων και του remodelling της χρωματίνης.
Αναμφίβολα, η γνώση μας σχετικά με τη «σκοτεινή πλευρά» του
remodelling της χρωματίνης θα αυξηθεί ανάλογα με την ικανότητά
μας να αναπτύξουμε νέες τεχνικές μελέτης των τρόπων με τους
οποίους το καρκινικό κύτταρο νικά τη φύση.
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