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Double strand breaksDouble strand breaks



ΠηγέςΠηγές double strand breaksdouble strand breaks

• Ιονίζουσα ακτινοβολία (IR)-δρα δημιουργώντας ελεύθερες ρίζες
οξυγόνου. Oυσίες του μεταβολισμού που προκαλούν οξείδωση ή
υδρόλυση του DNA.  Αντικαρκινικά φάρμακα (bleomycin, cisplatin, 
κ.ά.)

• Μηχανικό stress (αναστολή δράσης τοποϊσομερασών)

• Ακινητοποίηση δομών αντιγραφής του DNA (λόγω αναστολής της
DNA πολυμεράσης, σχηματισμού ss breaks, διμερών πυριμιδινών, 
κ.ά.) και κατάρρευση των δομών αυτών



ΤαΤα dsds breaksbreaks δύνανταιδύνανται νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν
χρωμοσωμικέςχρωμοσωμικές αλλοιώσειςαλλοιώσεις ((ΙΙ))

myc
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ΙδιότητεςΙδιότητες τωντων double strand double strand 
breaksbreaks

• Είναι η πιο επικίνδυνη μορφή βλαβών του DNA και κρίσιμη για την
επιβίωση του κυττάρου

• Αδυναμία επιδιόρθωσης των ds breaks οδηγεί σε χρωμοσωμικές
αλλοιώσεις: ελλείψεις, διπλασιασμούς ή μετατοπίσεις χρωμοσωμικών
τμημάτων, θρυμματισμό ή συγκόλληση χρωμοσωμάτων

• Κατά συνέπεια, αδυναμία επιδιόρθωσης των ds breaks οδηγεί σε
αστάθεια του γονιδιώματος η οποία συνδέεται με την καρκινογένεση

• Όταν υπάρχει έστω και ένα ds break, σταματά ο κυτταρικός κύκλος
και ενεργοποιούνται μηχανισμοί επιδιόρθωσης της βλάβης ή
επαγωγής προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου
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ΠΩΣ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ds breaks;

??

ΕπιδιόρθωσηΕπιδιόρθωση τωντων dsds breaksbreaks



ΦωσφορυλίωσηΦωσφορυλίωση τηςτης ΙστόνηςΙστόνης ΗΗ22ΑΧΑΧ
• Η Ιστόνη Η2ΑΧ είναι ποικιλομορφία της Ιστόνης Η2Α. 
Στα θηλαστικά η Η2ΑΧ αντιπροσωπεύει το 10% της Η2Α

• Μετά την πρόκληση ds breaks, η Η2ΑΧ φωσφορυλιώνεται
στη Σερίνη 139 στο C-τελικό άκρο της πρωτεΐνης.  Αυτή η
φωσφορυλιωμένη μορφή της Η2ΑΧ ονομάζεται γ-Η2ΑΧ

• Φωσφορυλίωση της Ιστόνης H2AX είναι από τα πρώτα
στάδια αναγνώρισης ds breaks

• Γίνεται από κινάσες όπως ATM και ATR

• Συμβαίνει μέσα σε 1-10 min μετά τη βλάβη και εκτείνεται
σε δεκάδες χιλιάδες βάσεις εκατέρωθεν του σπασίματος
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ΗΗ γγ--ΗΗ22ΑΧΑΧ ««σημαίνεισημαίνει»» τητη χρωματίνηχρωματίνη
γιαγια επιδιόρθωσηεπιδιόρθωση
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ΜηχανισμοίΜηχανισμοί επιδιόρθωσηςεπιδιόρθωσης τωντων
double strand breaksdouble strand breaks

ds break

γ-H2AX

Συγκόλληση άκρων με έλλειψη
λίγων νουκλεοτιδίων

Nonhomologous end-joining 
(NHEJ)

αντιγραφή της
πληροφορίας

από την αδελφή
χρωματίδη

Ακριβής επιδιόρθωση

Homologous Recombination 
(HR)

αποικοδόμηση λίγων
νουκλεοτιδίων



NonhomologousNonhomologous EndEnd--Joining (NHEJ)Joining (NHEJ)
• Είναι ο κύριος μηχανισμός επιδιόρθωσης ds breaks σε κύτταρα
θηλαστικών κατά τη φάση G1, οπότε δεν υπάρχουν αδελφές
χρωματίδες

• Γρήγορη επισκευή, χωρίς να απαιτείται ομολογία με άλλο μόριο
DNA

• Είναι επιρρεπής σε σφάλματα (απώλεια λίγων νουκλεοτιδίων)

• Σφάλματα κατά την επιδιόρθωση μέσω NHEJ είναι συνήθως ανεκτά
λόγω της μεγάλης ποσότητας μη κωδικού DNA

• Απενεργοποίηση γονιδίων του NHEJ συσχετίζεται με
ραδιοευαισθησία, αστάθεια γονιδιώματος και καρκινογένεση στα
ποντίκια και στον άνθρωπο



ΚύριαΚύρια πρωτεϊνικάπρωτεϊνικά σύμπλοκασύμπλοκα
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• Το πρωτεϊνικό σύμπλοκο DNA-PK (DNA-dependent Protein Kinase)
είναι απαραίτητο για την αναγνώριση της βλάβης

• Είναι πενταμερές και αποτελείται από δύο ετεροδιμερή των
πρωτεϊνών Ku70 (~70 kDa) και Ku80 (~ 80 kDa) και την καταλυτική
υπομονάδα DNA-PKCS (~ 465 kDa)

• Κάθε ετεροδιμερές Ku70/ Ku80 προσδένει από μια άκρη του
σπασμένου DNA και συγκρατεί τα δύο άκρα κοντά μεταξύ τους, σε
θέση κατάλληλη για αναγνώριση από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες του
NHEJ

• Η DNA-PKCS είναι αναγκαία για την προσέλκυση και φωσφορυλίωση
πρωτεϊνών που επεξεργάζονται τα σπασμένα άκρα του DNA

ΤοΤο σύμπλοκοσύμπλοκο DNADNA--PKPK



ΤοΤο σύμπλοκοσύμπλοκο MRNMRN

• Μετά τη θραύση, τα άκρα του DNA συνήθως δεν μπορούν να
επανασυγκολληθούν χωρίς επεξεργασία (5’ και 3’ προεξοχές ss DNA, 
φουρκέτες)

• Το MRN σύμπλοκο αποτελούμενο από τις πρωτεΐνες MRE11, Rad50 
και NBS1 παρουσιάζει ενδονουκλεολυτική ενεργότητα σε 5’ και 3’
προεξοχές και φουρκέτες DNA (επεξεργασία των άκρων του DNA)

5’ και 3’ προεξοχές φουρκέτεςΘραύση DNA

Επεξεργασία των
άκρων



ΤοΤο σύμπλοκοσύμπλοκο DNA DNA ligaseligase
IV/ XRCC4IV/ XRCC4

• Το τελευταίο στάδιο στην επιδιόρθωση του DNA είναι η
συγκόλληση των επεξεργασμένων άκρων η οποία επιτελείται
από το σύμπλοκο DNA ligase IV/ XRCC4

• H αλληλεπίδραση μεταξύ XRCC4 και DNA ligase IV 
σταθεροποιεί το σύμπλοκο

• Οι πρωτεΐνες Ku προσελκύουν το σύμπλοκο DNA ligase IV/ 
XRCC4 στις άκρες του DNA και η DNA-PKCS το ενεργοποιεί
ώστε να συγκολλήσει τα άκρα του DNA



ΜηχανισμόςΜηχανισμός τουτου NHEJ (I)NHEJ (I)
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ΜηχανισμόςΜηχανισμός τουτου NHEJ (II)NHEJ (II)



ΑπώλειαΑπώλεια γονιδίωνγονιδίων τουτου NHEJ NHEJ 
συσχετίζεταισυσχετίζεται μεμε καρκινογένεσηκαρκινογένεση

σεσε ποντικούςποντικούς

• Ποντίκια ΚΟ για γονίδια NHEJ είναι υπερευαίσθητα σε IR και
ουσίες που επάγουν ds breaks

• Ύστερα από επαγωγή ds breaks, NHEJ KO ποντίκια εμφανίζουν
μεγάλο αριθμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών

• Τα NHEJ KO ποντίκια εμφανίζουν προδιάθεση σε αυθόρμητες
χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, απενεργοποίηση της P53 και
αναπτύσσουν λεμφώματα και πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία



NHEJNHEJ καικαι καρκινογένεσηκαρκινογένεση
στονστον άνθρωποάνθρωπο: : ΣύνδρομοΣύνδρομο

Nijmegen Nijmegen [[��nnɛɪɛɪmeme�ɣə�ɣə(n(n)])]

• Μοριακή βάση του συνδρόμου είναι
μεταλλάξεις που απενεργοποιούν το γονίδιο

NBS1

• Χαρακτηρίζεται από μικρή σωματική
ανάπτυξη, ανοσοανεπάρκεια, ραδιοευαισθησία

και ισχυρή προδιάθεση σε λεμφώματα



ΜηχανισμοίΜηχανισμοί επιδιόρθωσηςεπιδιόρθωσης τωντων
double strand breaksdouble strand breaks
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ΟμόλογοςΟμόλογος ανασυνδυασμόςανασυνδυασμός
(Homologous Recombination, HR)(Homologous Recombination, HR)

• Κύριος μηχανισμός επιδιόρθωσης ds breaks σε κύτταρα
θηλαστικών κατά τη φάση G2, δηλαδή μετά το διπλασιασμό
του DNA

• Χρησιμοποιεί την αδελφή χρωματίδη ως καλούπι για την
επισκευή της βλάβης

• Είναι πολύ ακριβής μηχανισμός επιδιόρθωσης

• Απενεργοποίηση γονιδίων HR οδηγεί σε αστάθεια του
γονιδιώματος (χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, ανευπλοειδία) και
προδιαθέτει σε καρκινογένεση



ΜηχανισμόςΜηχανισμός τουτου HR (I)HR (I)

5’ 3’

Επεξεργασία των
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Πολυμερισμός DNA

γ-H2AX



Holliday junctions

Resolution 1

Ligation Ligation

ΜηχανισμόςΜηχανισμός τουτου HR (II)HR (II)

Resolution 2

Resolution without crossover 
(επίλυση χωρίς ανταλλαγή υλικού
μεταξύ των αδελφών χρωματίδων)

Resolution with crossover (επίλυση με
ανταλλαγή υλικού μεταξύ των

αδελφών χρωματίδων)
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Εισβολή της 3’ προεξοχής

RPA RPARPARPA

RPA RPA RPA

BR
CA

2Rad51Rad51

BR
CA

2
Rad51 Rad51 Rad51

Ra
d5

4

Ra
d5

4 Rad54

BLM WRN

Πολυμερισμός
DNA

Polα, Polδ, RFC, PCNA

FEN1/RNaseH

Resolution, 
Ligation

?

Rad52

Rad52

Rad54

cohesin

ΚύριαΚύρια πρωτεϊνικάπρωτεϊνικά σύμπλοκασύμπλοκα
τουτου HR (II)HR (II)

BRCA1



HRHR καικαι καρκινογένεσηκαρκινογένεση: : τοτο
γονίδιογονίδιο BRCA1BRCA1 (I)(I)

• Χαρτογραφήθηκε το 1994 ως γονίδιο μετάλλαξη του οποίου
προδιαθέτει σε καρκίνο του μαστού.  Περίπου 1,2 εκατομμύρια γυναίκες
διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάθε έτος σε όλο τον κόσμο

• Κωδικοποιεί μια πολύ μεγάλη πρωτεΐνη 1863 αμινοξέων. Η πρωτεΐνη
εντοπίζεται ταχύτατα σε θέσεις ds breaks όπου δρα ως ικρίωμα (βάση) 
για την σωστή τοποθέτηση και αλληλεπίδραση πρωτεϊνών που
συμμετέχουν στο HR

• Η πρωτεΐνη BRCA1 αλληλεπιδρά μεταξύ άλλων με τις:

ATM, ATR

ΜRN

BLM/WRN ελικάσες
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HRHR καικαι καρκινογένεσηκαρκινογένεση: : τοτο
γονίδιογονίδιο BRCA1BRCA1 (II)(II)

• Μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 οδηγούν σε αυτοσωμικό επικρατές
σχέδιο κληρονόμησης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών

• Μεταλλάξεις στο BRCA1 σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχουν
ως αποτέλεσμα απώλεια ή έκφραση κομμένης (truncated) πρωτεΐνης

• Κληρονόμηση ενός μεταλλαγμένου αλληλομόρφου του γονιδίου
BRCA1 προδιαθέτει σε εμφάνιση καρκίνου του μαστού με συχνότητα
έως 90%.  Απώλεια του φυσιολογικού αλληλομόρφου είναι
απαραίτητη για καρκινική εξαλλαγή



• Μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA2 οδηγούν σε αυτοσωμικό επικρατές
σχέδιο κληρονόμησης καρκίνου του μαστού

• Η πρωτεΐνη BRCA2 αλληλεπιδρά με την RAD51 και σταθεροποιεί την
πρόσδεση των RAD51 και RAD52 στο μονόκλωνο DNA κατά την
επιδιόρθωση των ds breaks με ομόλογο ανασυνδυασμό

• Κληρονόμηση ενός μεταλλαγμένου αλληλομόρφου του γονιδίου
BRCA2 προδιαθέτει σε εμφάνιση καρκίνου του μαστού με συχνότητα 30-
85%. Απώλεια του φυσιολογικού αλληλομόρφου είναι απαραίτητη για
καρκινική εξαλλαγή

HRHR καικαι καρκινογένεσηκαρκινογένεση: : τοτο
γονίδιογονίδιο BRCABRCA22



HRHR καικαι καρκινογένεσηκαρκινογένεση: : 
σπανιότερασπανιότερα σύνδρομασύνδρομα

• Αναιμία Fanconi

Σπάνια νόσος (1:100,000 γεννήσεις), κληρονομείται ως
αυτοσωμικό υπολειπόμενο σύνδρομο.  Χαρακτηρίζεται από
δυσλειτουργία του μυελού των οστών, προδιάθεση σε οξεία
μυελογενή λευχαιμία (AML) και υπερευαισθησία σε ουσίες που
προκαλούν ds breaks.  Οφείλεται σε μετάλλαξη των πρωτεϊνών
FANC.  Οι FANC αλληλεπιδρούν με την BRCA1 αλλά ο ακριβής
ρόλος τους στην επισκευή ds breaks μέσω HR δεν είναι γνωστός

• Σύνδρομα Bloom και Werner

Κληρονομούμενα αυτοσωμικά υπολειπόμενα σύνδρομα.  
Οφείλονται σε μετάλλαξη των ελικασών BLM και WRN
αντίστοιχα. Απώλεια της λειτουργίας των πρωτεϊνών BLM και
WRN συνοδεύεται από σπασίματα χρωματίδων και προδιαθέτει
σε μεγάλο εύρος καρκίνων οι οποίοι εμφανίζονται σε νεαρή
ηλικία (μ.ο. 25 ετών)



ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση: : ΜηχανισμοίΜηχανισμοί
επιδιόρθωσηςεπιδιόρθωσης ds breaks (I)ds breaks (I)

• Είναι η πιο επικίνδυνη μορφή βλαβών του DNA.  Αποτυχία στην
επιδιόρθωση των ds breaks επιφέρει χρωμοσωμικές ελλείψεις, 
μετατοπίσεις ή διπλασιασμούς, δηλαδή αστάθεια του γονιδιώματος

• Ένα από τα πρώτα στάδια αναγνώρισης της βλάβης είναι η
φωσφορυλίωση της Ιστόνης Η2ΑΧ από τις πρωτεΐνες ΑΤΜ και ATR

• Μηχανισμοί επιδιόρθωσης των ds breaks:

Nonhomologous End-Joining: Eνεργός κυρίως κατά την G1, 
συγκόλληση των σπασμένων άκρων του DNA, γρήγορος αλλά
επιρρεπής σε σφάλματα

Homologous Recombination: Eνεργός κατά την G2, πολύ ακριβής, 
χρησιμοποιεί πληροφορία από την αδελφή χρωματίδη



• Απώλεια της λειτουργίας γονιδίων που συμμετέχουν στους
μηχανισμούς επιδιόρθωσης των ds breaks προδιαθέτει σε
καρκινογένεση στον άνθρωπο

• Παραδείγματα:

Κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών (BRCA1, 
BRCA2)

Σύνδρομα Fanconi, Bloom και Werner

ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση: : ΜηχανισμοίΜηχανισμοί
επιδιόρθωσηςεπιδιόρθωσης ds breaks (II)ds breaks (II)
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