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Περίληψη 

Εισαγωγή Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί παγκοσμίως 

τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Έχει ισχυρό γενετικό υπόβαθρο και η επιδημική 

εξάπλωσή της οφείλεται στην αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παρα-

γόντων. Στο πλαίσιο της κατανόησης των μοριακών μηχανισμών της παχυσαρκίας, οι 

κύριες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της γονιδιωματικής, κατά την τε-

λευταία δεκαετία, είναι κυρίως μελέτες συσχέτισης πολυμορφισμών σε επίπεδο γονι-

διώματος (Genome-Wide Association Studies, GWAS) και, πιο πρόσφατα, ο προσδι-

ορισμός του μοριακού προφίλ σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής πληροφορίας. Οι 

GWAS έχουν εντοπίσει πολυάριθμα SNPs και γονίδια που συσχετίζονται με την πα-

χυσαρκία. Το FTO είναι το πρώτο και επαναλαμβανόμενα επαληθευμένο γονίδιο, που 

συμβάλλει περισσότερο από τους άλλους γενετικούς τόπους στην εμφάνιση της πα-

χυσαρκίας. Από την άλλη, οι μελέτες διαφορικής γονιδιακής έκφρασης στο λιπώδη 

ιστό έχουν δώσει σημαντικές αλλά περιορισμένες πληροφορίες για το προφίλ έκφρα-

σης διαφόρων γονιδίων ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμη μετα-ανάλυση αυτών των δεδομέ-

νων.  

Σκοπός Ένας στόχος αυτής της διατριβής ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης πολυ-

μορφισμών του γονιδίου FTO με αυξημένο BMI και μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνι-

ση παχυσαρκίας σε Έλληνες ενήλικες, με σκοπό την ανάδειξή τους ως γενετικούς 

δείκτες για τον κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι αντί-

στοιχες μελέτες συσχέτισης, επικεντρώνονται κυρίως στην παιδική παχυσαρκία. Επι-

πλέον στόχος της μελέτης ήταν η μετα-ανάλυση δεδομένων από διάφορα αρχεία γο-

νιδιακής έκφρασης διαφορετικών τύπων λιπώδους ιστού, στοχεύοντας στην ανάδειξη 

γονιδίων που εμφανίζουν διαφορική έκφραση καθώς και στην ταυτοποίηση γονιδια-

κών υπογραφών, μονοπατιών και δικτύων που συσχετίζονται με την παχυσαρκία. 

Μεθοδολογία Το δείγμα για τη μελέτη συσχέτισης αποτελείται από 203 ενήλικα ά-

τομα ελληνικής καταγωγής ηλικίας 68,53±9,38 ετών από το διαβητολογικό κέντρο 

του ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης. Ελήφθησαν ανθρωπομετρικά και βιοχημικά χα-

ρακτηριστικά και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας με βάση την τιμή του BMI σε μη παχύσαρκα (BMI˂25), 

υπέρβαρα (BMI≥25˂30) και παχύσαρκα (BMI≥30). Πραγματοποιήθηκε απομόνωση 

γονιδιωματικού DNA και γονοτύπηση για τους πολυμορφισμούς rs9939609, 

rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO με PCR-SSCP σε συνδυασμό με RFLP. 

Ακολούθησε έλεγχος ισορροπίας Hardy-Weinberg και ανάλυση συσχέτισης των γο-

νοτύπων και αλληλομόρφων με το ΒΜΙ. Για την πραγματοποίηση της μετα-ανάλυσης 

έγινε ανάκτηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης στο λιπώδη ιστό από τη βάση δεδο-

μένων GEO. Επιλέχθηκαν 3 μελέτες με πρωτογενή δεδομένα και τα δείγματα κατη-

γοριοποιήθηκαν σε μη παχύσαρκα (BMI<30) και παχύσαρκα (ΒΜΙ≥30). Ακολούθησε 

προεπεξεργασία των δεδομένων από διαφορετικές πλατφόρμες καθώς και αντιστοί-

χηση μεταξύ ανιχνευτών (probes) και ονομάτων γονιδίων. Η μετα-ανάλυση πραγμα-

τοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Πληροφορι-

κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν διά-
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φορες μέθοδοι διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων ενώ για τη βιοπληροφορική ανά-

λυση χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία αναζήτησης PANTHER και STRING.  

Αποτελέσματα Συνολικά, 24,6% , 28,6% και 46, 8% των ατόμων της μελέτης ήταν 

μη παχύσαρκοι, υπέρβαροι και παχύσαρκοι αντίστοιχα. Εντοπίστηκε στατιστικά ση-

μαντική συσχέτιση του αλληλομόρφου κινδύνου 'G' του rs9930506 (A/G) με την πα-

χυσαρκία (P=0.011) η οποία παρέμεινε στατιστικά σημαντική (Pc=0.022) ακόμα και 

μετά από διόρθωση πολλαπλών συγκρίσεων (Bonferroni correction). Η συχνότητα 

του αλληλομόρφου 'G' βρέθηκε αυξημένη στα παχύσαρκα άτομα (53,7) σε σύγκριση 

με τα μη παχύσαρκα (38,0) ενώ o λόγος πιθανοτήτων (odds ratio, OR) για το αλλη-

λόμορφο κινδύνου του rs9930506 μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων 

έδειξε ότι τα άτομα που φέρουν το αλληλόμορφο 'G' έχουν 2,77 φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο να είναι παχύσαρκα (OR=2.77, 95% CI=1.32-5.79, P=0.006).  Επίσης, η συ-

χνότητα του γονότυπου GG του rs9930506 βρέθηκε πιο αυξημένη (0,29) στα παχύ-

σαρκα σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα άτομα (0,20) όπως και το BMI των ατόμων 

με γονότυπο GG. Από την ανάλυση δεν προέκυψε συσχέτιση του πολυμορφισμού 

rs9939609 με την παχυσαρκία (BMI) ενώ το SNP rs3751812 δεν ήταν σε ισορροπία 

Hardy-Weinberg.  

Από τη μετα-ανάλυση εντοπίστηκαν 821 στατιστικά σημαντικά διαφορικά εκφρα-

σμένα γονίδια (p-value<0.05). Από αυτά, τα 108 κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχημα-

τίζουν ένα ενιαίο δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (PPIs) το οποίο σχηματίζει 

τέσσερα υπο-δίκτυα (clusters). To 1
o
 cluster περιέχει πρωτεΐνες του ριβοσώματος, το 

2
ο
 πρωτεΐνες του σωματίου συναρμογής (spliceosome), το 3

ο
 πρωτεΐνες της μεταγρα-

φής και εναλλακτικής συναρμογής και το 4
ο
 πρωτεΐνες της αναπνευστικής αλυσίδας. 

Η ανάλυση εμπλουτισμού στο ενιαίο δίκτυο ταυτοποίησε 10 βιολογικά μονοπάτια 

KEGG. Επίσης, με όλες τις μεθόδους διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων, εντοπίστη-

καν 5 στατιστικά σημαντικά γονίδια σε επίπεδο σημαντικότητας 1% που συσχετίζο-

νται με την παχυσαρκία από τα οποία τρία, τα NDUFA12, SFI1 και SSB, υποεκφρά-

ζονται στο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων ατόμων και δύο, τα FAR2 και LACE1, υπε-

ρεκφράζονται.   

Συμπεράσματα Η ανάλυση συσχέτισης ανέδειξε το SNP rs9930506 ως γενετικό δεί-

κτη προδιάθεσης για παχυσαρκία στους Έλληνες ενήλικες ενώ από τη μετα-ανάλυση 

αναδείχθηκαν νέα υποψήφια γονίδια η υποέκφραση των οποίων συσχετίζεται με την 

παχυσαρκία πιθανόν λόγω μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας (NDUFA12), δυσλειτουρ-

γίας των πρωτογενών βλεφαρίδων (SFI1), αύξηση της πρωτεϊνοσύνθεσης και του ό-

γκου των λιποκυττάρων (SSB) ενώ η υπερέκφρασή τους συσχετίζεται με την παχυ-

σαρκία ως συνέπεια μεταβολικών διαταραχών (FAR2) και μιτοχονδριακής δυσλει-

τουργίας (LACE1). Απαιτούνται περισσότερα δείγματα για την αύξηση της ισχύος της 

μελέτης συσχέτισης και περαιτέρω έρευνα σε λειτουργικό επίπεδο τόσο των γονιδίων 

που εντοπίστηκαν στη μετα-ανάλυση όσο και του συγκεκριμένου SNP του FTO. 
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Πίνακας 1. SNPs του γονιδίου FTO που έχουν συσχετιστεί με την παχυσαρκία σε 

διάφορους πληθυσμούς με μελέτες GWAS, υποψήφιου γονιδίου και μετα-αναλύσεις.  

Πίνακας 2. Εκκινητές. 

Πίνακας 3. Μίγμα PCR. 

Πίνακας 4. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη δειγμάτων και κατη-

γορίες λιπώδους ιστού. 

Πίνακας 5. Ανθρωπομετρικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυ-

σμού. 

Πίνακας 6. Γονότυποι των ατόμων για τα SNPs rs9939609, rs9930506 και 

rs3751812. 

Πίνακας 7. Υπολογισμοί ισορροπίας Hardy-Weinberg (HWE) για τους πολυμορφι-

σμούς rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO. 

Πίνακας 8. Ανάλυση συσχέτισης των γονοτύπων και αλληλομόρφων των πολυμορ-

φισμών rs9939609 και rs9930506 του γονιδίου FTO μεταξύ μη παχύσαρκων, υπέρ-

βαρων και παχύσαρκων ατόμων. 

Πίνακας 9. Συχνότητες των γονοτύπων μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων 

ατόμων και διαφορές στο BMI. 

Πίνακας 10. Τα χαρακτηριστικά των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-

ανάλυση. 

Πίνακας 11. Ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών γονιδίων από κάθε μελέτη και 

από τη μετα-ανάλυση με διαφορετικό p-value. 

Πίνακας 12. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε όρους γονιδι-

ακής οντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της βιολογικής διεργασίας. 

Πίνακας 13. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε όρους γονιδι-

ακής οντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της μοριακής λειτουργίας. 

Πίνακας 14. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε βιολογικά μο-

νοπάτια KEGG. 

Πίνακας 15. Ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών γονιδίων από τη συνολική μετα-

ανάλυση ανάλογα με τη μέθοδο διόρθωσης . 

Πίνακας 16. Τα πέντε στατιστικά σημαντικά γονίδια που ταυτοποιήθηκαν με όλες τις 

μεθόδους διόρθωσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% στη μετα-ανάλυση. 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1. Αποθήκες λιπώδους ιστού. Ο φαιός λιπώδης ιστός (brown adipose tissue) 

εντοπίζεται στις υπερκλείδιες και παρασπονδυλικές περιοχές. Ο σπλαχνικός λιπώδης 

ιστός (visceral adipose tissue) περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα και σχετίζεται με με-

ταβολικές διαταραχές σε σχέση με τον υποδόριο (subcutaneous adipose tissue) που 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα και έχει πιο προστατευτικό ρόλο. Λιπώδης 

ιστός μπορεί επίσης να εντοπιστεί στο ήπαρ με τη μορφή έκτοπων ηπατικών λιπιδίων 

(ectopic hepatic lipids) λόγω μεταβολικών δυσλειτουργιών, κοντά στην καρδιά ή στο 

μεσοθωράκιο ως επικάρδιος λιπώδης ιστός (epicardial adipose tissue), περιβάλλοντας 

το αγγειακό σύστημα ως περιαγγειακός λιπώδης ιστός (perivascular  adipose tissue) ή 
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στο μυελό των οστών ως λιπώδης ιστός του μυελού των οστών (bone marrow adipose 

tissue) [Fuster et al., 2016]. 

Εικόνα 2. Σύμπλεγμα SNPs που συσχετίζονται με το BMI στο ιντρόνιο 1 του 

FTO.  

Μοτίβο LD στα SNPs γύρω από το rs17817964 σε πληθυσμούς με ευρωπαϊκή κατα-

γωγή (CEU), από την Ανατολική Ασία (CHB και JPT) και την Αφρική (YRI). Οι τι-

μές LD (r
2
) βασίζονται στο HapMap (CEU, CHB και JPT, YRI). Κάθε «κελί» αναπα-

ριστά ένα SNP στο πρώτο ιντρόνιο του FTO (μεταξύ 52,355,019 και 52,407,580 bp 

σύμφωνα με το NCBI Build 36). Τα SNPs σε «κόκκινο» κελί έχουν υψηλές τιμές LD 

(r
2
>0.80) με το rs17817964 [Loos et al., 2014]. 

Εικόνα 3. Γονιδιωματική οργάνωση του γονιδίου FTO. Το γονίδιο FTO περιέχει 

εννέα εξόνια (μπλε ορθογώνια). Τα SNPs που συσχετίζονται με φαινοτυπικούς δεί-

κτες της παχυσαρκίας εντοπίζονται στα δύο πρώτα ιντρόνια και το εξόνιο 2 του γονι-

δίου (κάτω μέρος της εικόνας). Φαίνεται επίσης ο προσανατολισμός της μεταγραφής 

του σε σχέση με τα διπλανά γονίδια (τροποποιημένο από Stratigopoulos et al., 2008).  

Εικόνα 4. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου Fto στον ποντικό. α. Επίπεδα έκφρα-

σης με ποσοτική PCR β. Η έκφραση του γονιδίου στον τοξοειδή πυρήνα (ARC) στον 

ποντικό μειώνεται μετά από νηστεία 48 ωρών (Fast) ανεξάρτητα από τη χορήγηση 

λεπτίνης (Leptin). 

Εικόνα 5. Η m
6
A αποτελεί το κύριο υπόστρωμα της πρωτεΐνης FTO. Η FTO α-

πομεθυλιώνει την m
6
A παρουσία δισθενή σιδήρου (Fe

II
) και α-κετογλουταρικού κα-

ταλύοντας την οξείδωση της m
6
A σε hm

6
A και περαιτέρω σε f

6
A και τελικό προϊόν 

αδενίνη. 

Εικόνα 6. Δομή της πρωτεΐνης FTO. Εκτός από τη συντηρημένη καταλυτική περιο-

χή (NTD), η FTO περιέχει μια C-τελική περιοχή που αποτελείται κυρίως από α-έλικες 

και απαιτείται για την καταλυτική δραστικότητα (τροποποιημένο από Han et al., 

2010). 

Εικόνα 7. α. Εναλλακτική συναρμογή του RUNX1T1. Ανάλογα με το εναλλακτικό 

μετάγραφο, ανιχνεύονται ζώνες είτε 496 bp ή 245 bp β. Η καταστολή του FTO σε 

προλιποκύτταρα 3T3-L1 οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της m
6
A στα εξόνια 5-7, η 

οποία επηρεάζει την πρόσδεση της πρωτεΐνης SRSF2 γύρω από τις θέσεις συναρμο-

γής με αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του εξονίου 6 και την αναστολή της διαφορο-

ποίησης των προλιποκυττάρων [Zhao et al., 2014]. 

Εικόνα 8. Εναλλακτική συναρμογή του RUNX1T1 μέσω απομεθυλίωσης της m
6
A 

από την πρωτεΐνη FTO και τη δέσμευση της SRSF2 [Ben-Haim et al., 2015]. 

Εικόνα 9. Προτεινόμενος ρόλος του FTO στη διαφοροποίηση των προλιποκυττά-

ρων σε ώριμα λιποκύτταρα (adipogenesis). Η FTO αυξάνει την έκφραση της ισο-

μορφής RUNX1T1-S, η οποία με τη σειρά της διεγείρει τη μιτωτική κλωνική επέκτα-

ση αυξάνοντας την έκφραση δύο γονιδίων κυκλίνης τύπου D. Η διέγερση της μιτωτι-

κής κλωνικής επέκτασης οδηγεί στην προαγωγή της adipogenesis [Merkestein et al., 

2015]. 

Εικόνα 10. Μείωση του σωματικού βάρους σε γενετικά τροποποιημένο ποντικό. 

α. αρσενικό (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

): n=7/12/3, p-values από 1
η
-6

η
 εβδομάδα: 2.7×10

-4
, 

0.02, 4.2×10
-5

, 1×10
-4

, 1.4×10
-5 

και 4.2×10
-5 

β. θηλυκό (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

): n=9/18/3, 
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p-values από 1
η
-6

η
 εβδομάδα: 0.001, 0.001, 1.7×10

-7
, 1.8×10

-5
, 6×10

-4 
και 0.002 γ. 

βάρος ποντικού ηλικίας 20 εβδομάδων (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

, αρσενικό: n=15/17/15, 

P=3.1×10
-6

, θηλυκό: n=15/18/21, P=0.0001 δ. Μήκος σώματος ποντικού 20 εβδομά-

δων (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

, αρσενικό: n=11/10/8,  P=0.0004, θηλυκό: n=14/8/20,  

P=9.1×10
-5

. Οι τιμές p αναφέρονται στο παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας. 

Εικόνα 11. Μέγεθος λιποκυττάρων. Φαίνεται εμφανές μειωμένο στον ομόζυγο πο-

ντικό Fto
-/-

. 

Εικόνα 12. α. Έκφραση του Fto σε διάφορους ιστούς ποντικού με 2, 3 και 4 αντίγρα-

φα του γονιδίου αντίστοιχα. Epi, epigonadal, λίπος των γεννητικών αδένων, Ab, 

abdominal, κοιλιακό λίπος, Sub, subcutaneous, υποδόριο λίπος. *P<0.05, 

**P<0.01,***P<0.0001. ns, στατιστικά μη σημαντικό β. Ανίχνευση της πρωτεΐνης 

FTO με ανοσοστύπωμα κατά Western στο ήπαρ και το σκελετικό μυ του ποντικού 

Fto-2, Fto-3 και Fto-4. 

Εικόνα 13. Γράφημα αύξησης βάρους του θηλυκού (α:♀) και αρσενικού (γ:♂) ποντι-

κού Fto-2 [n=16 (♀ και ♂)], Fto-3 [n=28 (♀),  n=31 (♂)] και Fto-4 [n=16 (♀ και ♂) 

σε 20 εβδομάδες με κανονική διατροφή (SD). Ιστόγραμμα αύξησης βάρους του θη-

λυκού (β) και αρσενικού (δ) ποντικού Fto-2 [n=15 (♀), n=18 (♂)], Fto-3 [n=14 (♀), 

n=15 (♂)] και Fto-4 [n=15 (♀), n=16 (♂)] με διατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD) 

στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Εικόνα 14. Συσχέτιση άλιπης προς λιπώδη μάζα στο διαγονιδιακό ποντικό.  Θη-

λυκός 20 εβδομάδων με κανονική διατροφή (SD) (α) και με διατροφή πλούσια σε λι-

παρά (HFD) (β). Αρσενικός 20 εβδομάδων με κανονική διατροφή (SD) (γ) και με δι-

ατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD) (δ).  

Εικόνα 15. Βάρος σώματος διαγονιδιακού ποντικού με επιπλέον αντίγραφα του 

γονιδίου Fto. α. Θηλυκός με διατροφή πλούσια σε λιπαρά Fto-2 (n=15), Fto-3 (n=14, 

P=0.04) και Fto-4 (n=15, P=0.002) β. Αρσενικός με διατροφή πλούσια σε λιπαρά 

Fto-2 (n=18), Fto-3 (n=15, P=0.01) και Fto-4 (n=16, P<0.0001). 

Εικόνα 16. Θέσεις των πολυμορφισμών rs3751812, rs9939609 και rs9930506 στο 

γονίδιο FTO. Οι πολυμορφισμοί αυτοί εντοπίζονται σε απόσταση 80, 82 και 92 kb 

αντίστοιχα από το πρώτο εξόνιο του γονιδίου. Στην εικόνα φαίνονται και τα γονίδια 

που χαρτογραφούνται εκατέρωθεν του FTO (τροποποιημένο από Stratigopoulos et 

al., 2008).  

Εικόνα 17. Ενδεικτική ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR του γονιδίου FTO α. στα 

δείγματα ελέγχου 104-113 για τον πολυμορφισμό rs9939609 β. στα δείγματα ελέγχου 

31-40 για τον πολυμορφισμό rs9930506 γ. στα δείγματα ελέγχου 1-10 για τον πολυ-

μορφισμό rs3751812. Το N αντιστοιχεί στον αρνητικό έλεγχο κάθε αντίδρασης. 

Εικόνα 18. Ενδεικτικά αποτελέσματα ανάλυσης SSCP για τα SNPs α. rs9939609 β. 

rs9930506 και γ. rs3751812 του γονιδίου FTO.  

Εικόνα 19. Ενδεικτικά χρωματογραφήματα αλληλουχιών DNA για την ταυτοποίηση 

των πολυμορφισμών rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO. 

Εικόνα 20. Αποτελέσματα ανάλυσης PCR-RFLP του SNP rs9930506. Στα αριστερά 

της εικόνας φαίνεται ο μάρτυρας (ladder) ενώ στα δεξιά τα μεγέθη των ζωνών όπως 

προέκυψαν μετά από πέψη με το ένζυμο περιορισμού NlaIII (η ζώνη των 50 bp δε 
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φαίνεται στην εικόνα). Στο κάτω μέρος αναγράφονται οι γονότυποι των δειγμάτων. Το 

δείγμα A αντιστοιχεί σε προϊόν της PCR που δεν έχει τεμαχιστεί με το ένζυμο. 

Εικόνα 21. Παρουσίαση ενός μέρους των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης που 

δείχνει τα στατιστικά σημαντικά γονίδια με τις βέλτιστες τιμές p. Εμφανίζονται επί-

σης οι τιμές του τυπικού σφάλματος (se, standard error), του z test, η τιμή diff και οι 

βαθμοί ελευθερίας (df). Το '0' αντιστοιχεί σε στατιστικά σημαντικά γονίδια που 

προέκυψαν από μια μελέτη μετά από διόρθωση FDR<0,01 και το '2' σε αυτά που 

προέκυψαν από τρεις μελέτες.  

Εικόνα 22. Βιολογικές διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά 

γονίδια που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση. 

Εικόνα 23. Μοριακές λειτουργίες στις οποίες συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά 

γονίδια που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση. 

Εικόνα 24. Μονοπάτια στα οποία συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά γονίδια που 

προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση. 

Εικόνα 25. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων των προϊόντων των 108 στατιστι-

κά σημαντικών γονιδίων μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων. 

Εικόνα 26. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του πρώτου, δεύτερου και τρίτου 

cluster που περιλαμβάνουν πρωτεΐνες του ριβοσώματος, του σωματίου συναρμογής 

και πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην επεξεργασία του πρόδρομου mRNA και στη 

μεταγραφή αντίστοιχα. 

Εικόνα 27. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του τέταρτου cluster που περι-

λαμβάνει 11 πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευ-

στική αλυσίδα. 

Εικόνα 28. Διάγραμμα Venn των στατιστικά σημαντικών γονιδίων της κάθε μελέτης 

και της συνολικής μετα-ανάλυσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:56 EEST - 13.56.182.168



 

1 
 

Εισαγωγή 

 

1.1 Ορισμός και συχνότητα της κοινής παχυσαρκίας 

  Παχυσαρκία ορίζεται η μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση λίπους 

στο σώμα που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Υπάρχουν πολλές μέ-

θοδοι για την εκτίμηση της παχυσαρκίας αλλά αυτές που χρησιμοποιούνται ευρέως 

είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body mass index, BMI), ο οποίος υπολογίζεται δι-

αιρώντας το βάρος ενός ατόμου σε χιλιόγραμμα με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα 

(kg/m
2
), η περιφέρεια μέσης (Waist circumference, WC) καθώς και ο λόγος της περι-

φέρειας μέσης προς την περιφέρεια ισχύων (Waist-to-hip ratio, WHR). Αν και ο BMI 

δε μετρά άμεσα το σωματικό λίπος, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως για 

την κατηγοριοποίηση των ενηλίκων σε υπέρβαρους και παχύσαρκους, παρουσιάζει 

μεγάλη εγγύτητα με τις έµµεσες τεχνικές υπολογισμού του σωματικού λίπους και ως 

δείκτης είναι ίδιος και για τα δύο φύλα σε όλες τις ηλικίες των ενηλίκων. Τα ενήλικα 

άτομα ταξινομούνται με βάση την τιμή του BMI σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κα-

τηγοριοποίησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε ελλιποβαρή (BMI<18,5), 

φυσιολογικού βάρους (BMI≥18,5˂25), υπέρβαρα (BMI≥25˂30) και παχύσαρκα 

(BMI≥30) (WHO 2018).   

  Η παχυσαρκία διακρίνεται ανάλογα με την αιτιολογία σε συνδρομική, μονογο-

νιδιακή και πολυπαραγοντική. Η συνδρομική οφείλεται σε ελλείμματα σε αυτοσωμι-

κά ή φυλετικά χρωμοσώματα, η μονογονιδιακή σε μετάλλαξη ενός μόνο γονιδίου και 

χαρακτηρίζεται από πρώιμη έναρξη ενώ συνδέεται με επιπρόσθετες συμπεριφορικές, 

αναπτυξιακές και ενδοκρινικές διαταραχές και η πολυπαραγοντική που οφείλεται 

στην ταυτόχρονη παρουσία παραλλαγών σε μεγάλο αριθμό γονιδίων με συμμετοχή 

περιβαλλοντικών παραγόντων [Mutch et al., 2006].  

  Μελέτες σε διδύμους έχουν δείξει ότι η πολυπαραγοντική παχυσαρκία έχει 

ισχυρό γενετικό υπόβαθρο. Η κληρονομησιμότητα (h
2
) σε διδύμους εκτιμάται ότι κυ-

μαίνεται από 0,47 έως 0,90 για το BMI [Elks et al., 2012], από 0,72 έως 0,82 για την 

WC και από 0,36 έως 0,61 για το WHR [Rose et al., 1998; Selby et al., 1990]. Επι-

πλέον, μελέτες σε οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά δείχνουν ισχυρή συσχέτιση του 

BMI των παιδιών με το BMI των βιολογικών τους γονέων [Stunkard et al., 1986]. 

  Η παχυσαρκία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της χρόνιας νοσηρότητας από 

εκφυλιστικές ασθένειες και συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα [Hruby et al., 2015]. 

Ο επιπολασμός της έχει αυξηθεί ανησυχητικά παγκοσμίως από τη δεκαετία τoυ 1980 

μέχρι σήμερα φθάνοντας σε ποσοστό 27,5% στους ενήλικες και 47,1% στα παιδιά. 

Εκτιμάται ότι 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, σχεδόν 

το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των υπέρβαρων 

αρσενικών ατόμων, κάτω των 20 ετών, είναι κατά μέσο όρο 33,7% (29,6% έως 

37,7%) και των θηλυκών 29,1% (25,3% έως 33,1%) ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τα παχύσαρκα αρσενικά άτομα είναι 10,5% (8,7% έως 12,3%) και για τα θηλυκά 

7,9% (6,5% έως 9,6%). Τα παραπάνω ποσοστά είναι αυξημένα σε μεγαλύτερες ηλικί-
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ες με το ποσοστό των υπέρβαρων αντρών, άνω των 20 ετών, να είναι κατά μέσο όρο 

71,4% (68,9% έως 73,7%) και των γυναικών 51,1% (48,2% έως 54,0%) ενώ αντί-

στοιχα των παχύσαρκων αντρών 19,1% (17,4% έως 21,1%) και των γυναικών 19,4% 

(17,6% έως 21,4%) [Ng et al., 2014].  

1.1.1 Οι κατηγορίες λιπώδους ιστού και οι λειτουργίες τους  

Η παχυσαρκία συνοδεύεται από υπέρμετρη αύξηση του λιπώδους ιστού. Ο λι-

πώδης ιστός είναι σημαντικό μεταβολικό όργανο στη ρύθμιση της ομοιόστασης της 

ενέργειας λειτουργώντας ως αποθήκη ενέργειας. Σε συνθήκες περίσσειας ενέργειας, ο 

λιπώδης ιστός την αποθηκεύει σε διάφορα σημεία του σώματος με τη μορφή λίπους 

(Εικόνα 1), ενώ σε συνθήκες έλλειψης, την προμηθεύει στους άλλους ιστούς μέσω 

λιπόλυσης [Birsoy et al., 2013].  

Στους ανθρώπους υπάρχουν δύο τύποι λιπώδους ιστού, ο λευκός λιπώδης ι-

στός (White adipose tissue, WAT) και ο φαιός λιπώδης ιστός (Brown adipose tissue, 

BAT). Ο φαιός λιπώδης ιστός περιέχει άφθονα μιτοχόνδρια και αιματώνεται με πε-

ρισσότερα αιμοφόρα αγγεία σε σχέση με το λευκό, αυξάνοντας τις απαιτήσεις του σε 

οξυγόνο. Συμβάλει έτσι στη ρύθμιση της ενεργειακής δαπάνης με τη θερμογένεση 

(παραγωγή θερμότητας) [Cypess et al., 2009].   

Η φυσιολογική λειτουργία του λευκού λιπώδους ιστού είναι η μόνωση του 

σώματος και η αποθήκευση ενέργειας. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τον υποδόριο 

(Subcutaneous adipose tissue, SAT) και το σπλαχνικό (Visceral adipose tissue, VAT). 

Ο υποδόριος λιπώδης ιστός διακρίνεται σε κοιλιακό, γλουτιαίο και μηριαίο. Οι λιπο-

αποθήκες του υποδόριου αποθηκεύουν περισσότερο από το 80% του συνολικού σω-

ματικού λίπους. Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός συγκεντρώνεται στην κοιλιακή χώρα 

και διακρίνεται σε επιπλοϊκό, μεσεντέριο, περινεφρικό και οπισθοπεριτοναϊκό [Fuster 

et al., 2016; Choe et al., 2016]. Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός αντιπροσωπεύει το 10-

20% του συνολικού σωματικού λίπους στους άνδρες. Στις γυναίκες αντίστοιχα το πο-

σοστό κυμαίνεται από 5 έως 10% [Lee et al., 2013]. Επιπλέον των δύο κύριων κατη-

γοριών, υπάρχει σε μικρότερο ποσοστό και ο επιγαστρικός λιπώδης ιστός (Epigastric 

adipose tissue, EAT), που σχετίζεται μορφολογικά και μεταβολικά περισσότερο με 

τον υποδόριο κοιλιακό λιπώδη ιστό παρά με το σπλαχνικό [Fried et al., 1987; 

Ktotkiewski et al., 1975; Busetto et al., 1993].  

Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός είναι περισσότερο λιπολυτικά ενεργός έχοντας 

ως αποτέλεσμα την αυξημένη απελευθέρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων άμεσα στο 

ήπαρ [Gesta et al., 2007; Item et al., 2012; Van Harmelen et al., 2002]. Αυτά τα χα-

ρακτηριστικά του μπορεί να είναι υπεύθυνα για τη σύνδεσή του με την αντίσταση 

στην ινσουλίνη. Η συσσώρευση σπλαχνικού λίπους παραμένει ένας σημαντικός πα-

ράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακών ασθενειών και εμφάνισης μεταβολικών διαταρα-

χών ακόμη και όταν ο BMI είναι φυσιολογικός [Nieves et al., 2003]. Τα παχύσαρκα 

άτομα που αποθηκεύουν σπλαχνικό λίπος, κινδυνεύουν περισσότερο από τα άτομα 

που αποθηκεύουν υποδόριο λίπος [Montague et al., 2000; Gil et al., 2011].  
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Εικόνα 1. Αποθήκες λιπώδους ιστού. Ο φαιός λιπώδης ιστός (brown adipose tissue) εντοπί-

ζεται στις υπερκλείδιες και παρασπονδυλικές περιοχές. Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός (visceral 

adipose tissue) περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα και σχετίζεται με μεταβολικές διαταραχές σε 

σχέση με τον υποδόριο (subcutaneous adipose tissue) που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το 

δέρμα και έχει πιο προστατευτικό ρόλο. Λιπώδης ιστός μπορεί επίσης να εντοπιστεί στο ήπαρ 

με τη μορφή έκτοπων ηπατικών λιπιδίων (ectopic hepatic lipids) λόγω μεταβολικών δυσλει-

τουργιών, κοντά στην καρδιά ή στο μεσοθωράκιο ως επικάρδιος λιπώδης ιστός (epicardial 

adipose tissue), περιβάλλοντας το αγγειακό σύστημα ως περιαγγειακός λιπώδης ιστός (peri-

vascular  adipose tissue) ή στο μυελό των οστών ως λιπώδης ιστός του μυελού των οστών 

(bone marrow adipose tissue) [Fuster et al., 2016]. 

1.2 Γενετική βάση της κοινής παχυσαρκίας 

Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της πολυπαραγοντικής παχυσαρκί-

ας, όπως και των περισσότερων πολυπαραγοντικών νοσημάτων, έχει σημαντικές δυ-

σκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα 

της γονιδιωματικής, κατά την τελευταία δεκαετία, είναι κυρίως μελέτες συσχέτισης 

πολυμορφισμών σε επίπεδο γονιδιώματος (Genome-Wide Association Studies, 

GWAS) και, πιο πρόσφατα, ο προσδιορισμός του μοριακού προφίλ σε όλα τα επίπεδα 

της βιολογικής πληροφορίας, δηλ. της μεταγραφωματικής, της πρωτεϊνωματικής και 

της μεταβολομικής. Ενώ το υλικό για τις γονιδιωματικές μελέτες είναι αίμα που λαμ-

βάνεται εύκολα από τα άτομα, οι ομικές αναλύσεις είναι πιο πληροφοριακές όταν ε-

φαρμόζονται σε λιπώδη ιστό, ο οποίος όμως είναι δύσκολο να ληφθεί ενώ παράλληλα 

εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια τόσο στη δομή και τη μορφολογία του όσο και στις 

βιοχημικές, φυσιολογικές και ενδοκρινικές λειτουργίες του. Ο στόχος των πρώτων 

μελετών είναι αρχικά η εύρεση γενετικών δεικτών και ακολούθως η ταυτοποίηση των 

γενετικών αιτιών της παχυσαρκίας. Στο επίπεδο της λειτουργικής ομικής ανάλυσης, ο 

στόχος είναι τόσο η κατανόηση της παθοφυσιολογίας όσο και ο προσδιορισμός «μο-

ριακών υπογραφών» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για την παχυ-

σαρκία αλλά και για σχετιζόμενα νοσήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τέ-

τοιες «υπογραφές» σχετίζονται με τα αίτια, κάποιες με την εξέλιξη ενώ άλλες συνι-

στούν αποτέλεσμα της παχυσαρκίας. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί εκτενής ανάλυση των γενετικών μελετών που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα με έμφαση στο γονίδιο FTO και τη βιολογία του, το ο-

ποίο έχει ταυτοποιηθεί επανειλημμένα σε αυτές τις μελέτες και θεωρείται ο ισχυρό-

τερος παράγοντας κινδύνου για την πολυπαραγοντική παχυσαρκία, καθώς και των 

μελετών του προφίλ γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο mRNA του λιπώδους ιστού.  

1.2.1 Από τις μελέτες υποψηφίων γονιδίων και τις μελέτες σύνδεσης, στις μελέ-

τες συσχέτισης 

Η ταυτοποίηση γονιδίων που συσχετίζονται με την παχυσαρκία, πριν από μια 

δεκαετία είχε βασιστεί σε δύο προσεγγίσεις: στις μελέτες υποψηφίων γονιδίων (Can-

didate Gene Studies) και στις μελέτες σύνδεσης σε επίπεδο γονιδιώματος (Genome-

Wide Linkage Studies). Όλες οι γενετικές παραλλαγές και οι γενετικοί τόποι που συ-

σχετίστηκαν με την παχυσαρκία είχαν καταχωρηθεί στο γονιδιακό χάρτη της παχυ-

σαρκίας (Human Obesity Gene Map). Η πρώτη δημοσίευσή του έγινε το 1996, για να 

ακολουθήσει μια 10ετής ετήσια ενημέρωσή του έως το 2006.  

Η εργασία των Rankinen et al., που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2006, πε-

ριείχε τη 12
η
 ενημέρωση του γονιδιακού χάρτη της παχυσαρκίας, ενσωματώνοντας 

όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2005 [Rankinen et al., 

2006]. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 11 γονίδια που οι μεταλλάξεις τους προκαλούν 

μονογονιδιακές μορφές παχυσαρκίας, 50 γενετικοί τόποι που σχετίζονται με σύνδρο-

μα τα οποία στο φαινότυπό τους περιλαμβάνουν και την παχυσαρκία (συνδρομικές 

μορφές), 127 γονίδια με παραλλαγές που συσχετίζονται με παχυσαρκία, εκ των ο-

ποίων λιγότερα από 20% επιβεβαιώθηκαν από 5 ή περισσότερες μελέτες και 253 

χρωμοσωματικές περιοχές (γενετικοί τόποι ποσοτικών γνωρισμάτων, QTL) που 

προήλθαν από 61 σαρώσεις σύνδεσης του γονιδιώματος, εκ των οποίων 20% επιβε-

βαιώθηκαν από περισσότερες από μια μελέτες. Επιπλέον, στο χάρτη αυτό περιλαμβά-

νονται και 244 γονίδια που όταν μεταλλάχθηκαν ή εκφράστηκαν ως διαγονίδια στον 

ποντικό οδήγησαν σε φαινότυπους που επηρέαζαν το σωματικό βάρος και το λίπος. 

Οι μελέτες υποψηφίων γονιδίων και οι μελέτες σύνδεσης σε επίπεδο γονιδιώ-

ματος, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά εργαλεία για την ανακάλυψη  γονιδίων 

που συνδέονται με τη συνδρομική και τη μονογονιδιακή παχυσαρκία, είχαν περιορι-

σμένα αποτελέσματα στην ταυτοποίηση πολυμορφισμών γονιδίων για την κοινή πα-

χυσαρκία, με ελάχιστα επαναλήψιμα αποτελέσματα. Οι μελέτες υποψηφίων γονιδίων, 

οι οποίες συγκρίνουν τις συχνότητες συγκεκριμένων αλληλομόρφων της ομάδας α-

ναφοράς και της ομάδας ελέγχου, επηρεάζονταν από την έλλειψη ισχύος λόγω του 

μικρού μεγέθους των δειγμάτων, από την περιορισμένη γνώση της βιολογίας και της 

φυσιολογίας που επηρέαζε την επιλογή του υποψηφίου γονιδίου, από την ετερογένεια 

των δειγμάτων, από τη περιορισμένη φαινοτυπική ανάλυση και το υψηλό κόστος της 

γονοτύπησης. Οι μελέτες σύνδεσης σε επίπεδο γονιδιώματος, χρησιμοποιώντας μι-

κροδορυφορικούς δείκτες για να εντοπίσουν περιοχές που συνδέονται με την παχυ-

σαρκία, απαιτούσαν συγγενικά άτομα όπως αδέρφια, πυρηνικές οικογένειες (γονείς-

παιδιά) ή όλο το γενεαλογικό δέντρο, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το μέγεθος των 

δειγμάτων. Μπορούσαν να εντοπίσουν μεγάλες χρωμοσωματικές περιοχές, οι οποίες 
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φιλοξενούν εκατοντάδες γονίδια αλλά ήταν συχνά αδύνατο να εντοπίσουν ποια πα-

ραλλαγή συνδέεται με τη νόσο [Norman et al., 1997]. Παρά τις προσπάθειες, σημα-

ντικό ποσοστό των αποτελεσμάτων των μελετών σύνδεσης δε μπόρεσαν να επαλη-

θευτούν στο πλαίσιο μιας μετα-ανάλυσης 37 μελετών (οι οποίες συμπεριέλαβαν 

~31.000 άτομα), φανερώνοντας έτσι τις αδυναμίες αυτής της προσέγγισης [Saunders 

et al., 2007].  

Τα τελευταία δέκα χρόνια, έγινε δυνατόν από τεχνική και οικονομική άποψη, 

να χρησιμοποιηθούν οι μελέτες συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος (Genome wide 

association studies, GWAS) σε πολύ μεγάλο μέγεθος δειγμάτων, με αξιόπιστα αποτε-

λέσματα. Στη χρήση των GWAS συνετέλεσαν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η 

αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος που επέτρεψε την καταγραφή των πα-

ραλλαγών. Ο δεύτερος ήταν η Διεθνής Κοινοπραξία του χάρτη απλοτύπων [Interna-

tional HapMap Consortium 2005] από την οποία προέκυψαν τα διαφορετικά ποσοστά 

ανισορροπίας σύνδεσης (linkage disequilibrium, LD) κατά μήκος του γονιδιώματος 

σε διαφορετικούς πληθυσμούς με βάση τα οποία περιορίστηκε ο αριθμός των παραλ-

λαγών που έπρεπε να γονοτυπηθούν (~500.000 από τα τουλάχιστον 14 εκατομμύρια 

SNPs) [Willer et al., 2009; Barrett et al., 2006; Pe’er et al., 2006]. Ο τρίτος ήταν η 

αύξηση της ακρίβειας και η μείωση του κόστους της γονοτύπησης. Η χρήση των 

GWAS βοήθησε να εντοπισθούν συγκεκριμένα SNPs που συσχετίζονται με την κοινή 

παχυσαρκία.  

1.2.2 Κοινά και σπάνια SNPs που συσχετίστηκαν με παχυσαρκία σε GWAS 

  Οι GWAS έχουν εντοπίσει περισσότερες από 250 συχνές (σε ποσοστό >5%) 

στον πληθυσμό παραλλαγές (SNPs) που συσχετίζονται με αυξημένο BMI και μεγα-

λύτερο κίνδυνο για παχυσαρκία [Turcot et al., 2018]. Ο κατάλογος NHGRI-EBI 

(https://www.ebi.ac.uk/gwas) που κατηγοριοποιεί την πλειονότητα των δημοσιευμέ-

νων GWAS [MacArthur et al., 2017], περιλαμβάνει περίπου 100 δημοσιεύσεις που 

περιγράφουν τη συσχέτιση περισσότερων των 1.400 SNPs με χαρακτηριστικά που 

συσχετίζονται με την παχυσαρκία. Το 68% αυτών των SNPs εντοπίζονται σε ιντρονι-

κές (~56%), εξονικές (~9%) ή ρυθμιστικές (~3%) περιοχές σχεδόν 700 γονιδίων και 

το υπόλοιπο 32% βρίσκονται σε δια-γονιδιακές περιοχές, δηλαδή μη κωδικές περιο-

χές που μπορεί όμως να επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων σε μικρές ή μεγάλες απο-

στάσεις. Ωστόσο, ποσοστό μεγαλύτερο από 80% όλων των παραπάνω SNPs έχουν 

εντοπιστεί μόνο σε μία δημοσίευση και μόνο 9 έχουν επανειλημμένα συσχετιστεί με 

την παχυσαρκία σε 5 ή περισσότερες δημοσιεύσεις. Αυτά τα SNPs εντοπίζονται σε 

τέσσερα γονίδια, τα SLC39A8, ZC3H4, TCF7L2 και FTO με το τελευταίο να περι-

λαμβάνει 2 SNPs. Το SLC39A8 λειτουργεί ως μεταφορέας ιόντων μαγγανίου και 

ψευδαργύρου και παίζει κρίσιμο ρόλο στην επαναρρόφηση του μαγγανίου στο εγγύς 

νεφρικό σωληνάριο και στην πρόσληψή του από τον εγκέφαλο [Boycott et al., 2015]. 

Επιπλέον, διαμεσολαβεί στην πρόσληψη μαγγανίου από τα κύτταρα και επηρεάζει τη 

μιτοχονδριακή λειτουργία [Choi et al., 2018]. Το ZC3H4 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 

με μοτίβο δακτύλων ψευδαργύρου αγνώστου λειτουργίας [Hall 2005]. Το TCF7L2 

δρα ως μεταγραφικός παράγοντας και επηρεάζει την οδό σηματοδότησης Wnt [Jin et 
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al., 2008]. Τέλος, το γονίδιο FTO κωδικοποιεί ένα ένζυμο με δράση απομεθυλάσης 

νουκλεϊκών οξέων [Jia et al., 2011]. 

  Παρόλο το μεγάλο αριθμό μελετών GWAS και την ταυτοποίηση πληθώρας 

SNPs που συσχετίζονται με παχυσαρκία, μόνο ένα μικρό ποσοστό της κληρονομησι-

μότητας της παχυσαρκίας (διακύμανση του BΜΙ) μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση 

αυτά  [Llewellyn et al., 2013; Heianza et al., 2017]), υποδεικνύοντας ότι πιθανώς στη 

γενετική προδιάθεση μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σπάνιες παραλλαγές, οι αλ-

ληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών παραλλαγών και περιβαλλοντικών παραγόντων αλ-

λά και επιγενετικά φαινόμενα. Γι’ αυτό το λόγο, η τρέχουσα έρευνα εστιάζεται και σε 

σπάνια αλληλόμορφα με συχνότητα <5% που συσχετίζονται με αυξημένο BMI. Έτσι, 

σε μια μετα-ανάλυση η οποία περιελάμβανε 718.734 άτομα, εντοπίστηκαν 14 SNPs 

με συχνότητα <5% που συσχετίζονται με αυξημένο BMI. Από αυτά, τα 9 που χαρτο-

γραφούνται σε 8 γονίδια, ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον άνθρωπο παρόλο 

που ορισμένα είχαν συσχετιστεί παλαιότερα με παχυσαρκία σε πειραματόζωα (2 στο 

γονίδιο ACHE και από 1 στα ZBTB7B, RAPGEF3, RAB21, ZFHX3, ENTPD6, ZFR2 

και ZNF169). Από τα υπόλοιπα 5 SNPs, τα 3 εντοπίστηκαν σε δύο γονίδια που είχαν 

συσχετιστεί προηγουμένως με μονογονιδιακή παχυσαρκία (2 στο MC4R και 1 στο 

KSR2) και 2 στο γονίδιο GIPR [Turcot et al., 2018].   

1.3 Το γονίδιο FTO 

1.3.1 Tαυτοποίηση του FTO με μελέτες GWAS ως το πρώτο γονίδιο που συσχε-

τίζεται με την παχυσαρκία 

Το FTO (fat mass and obesity associated) είναι το πρώτο γονίδιο που συσχετί-

στηκε με το BMI και αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, ταυτόχρονα από δύο ομάδες 

το 2007 [Frayling et al., 2007; Dina et al., 2007] και έκτοτε η συσχέτιση αυτή έχει 

επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από άλλες ερευνητικές ομάδες. Ειδικότερα, οι Frayling 

et al. (2007) πραγματοποίησαν μια μελέτη GWAS με στόχο την ταυτοποίηση πολυ-

μορφισμών που συσχετίζονται με διαβήτη τύπου 2, σε 1.924 Βρετανούς διαβητικούς 

και 2.938 άτομα ελέγχου, γονοτυπώντας περίπου 500.000 SNPs. Το SNP rs9939609 

στο πρώτο ιντρόνιο του γονιδίου FTO, έδειξε την ισχυρότερη συσχέτιση με το διαβή-

τη τύπου 2 (OR=1.27, 95% CI=1.16-1.37, P=5×10
−8

) και αυτή η συσχέτιση επιβε-

βαιώθηκε και όταν η ομάδα των διαβητικών αυξήθηκε κατά 3.757 άτομα και η ομάδα 

ελέγχου κατά 5.346 άτομα (OR=1.15, 95% CI=1.09-1.23, P=9×10
−6

). Ωστόσο, όταν 

έγινε διόρθωση των δεδομένων ως προς το BMI, η συσχέτιση του rs9939609 με το 

διαβήτη τύπου 2 χάθηκε, γεγονός που έδειξε ότι αυτή η συσχέτιση οφείλονταν στο 

υψηλότερο BMI των διαβητικών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η υπόθεση επι-

βεβαιώθηκε με έλεγχο συσχέτισης του συγκεκριμένου SNP σε περίπου 39.000 Καυ-

κάσιους (ενήλικες και παιδιά, παχύσαρκα και άτομα ελέγχου). Συγκεκριμένα βρέθηκε 

ότι τα ομόζυγα άτομα για το αλληλόμορφο κινδύνου 'A' του rs9939609 (16% του 

πληθυσμού) είχαν 1,38 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν υπέρβαροι 

(OR=1.38, 95% CI=1.26-1.52, P=4×10
−11

) και 1,67 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 

γίνουν παχύσαρκοι (OR=1.67, 95% CI=1.47-1.89, P=1×10
−14

) συγκριτικά με τα ομό-

ζυγα άτομα για το αλληλόμορφο 'T' χαμηλού κινδύνου (37% του πληθυσμού). Επί-
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σης, τα άτομα που ήταν ομόζυγα για το αλληλόμορφο 'A' ζύγιζαν 3 κιλά περισσότερο 

[Frayling et al., 2007]. 

Ταυτόχρονα, οι Dina et al. (2007) στο πλαίσιο ελέγχου του δείγματός τους για 

τυχόν διαστρωμάτωση, το οποίο αποτελούνταν από 896 παχύσαρκους και 2.700 μη 

παχύσαρκους Γάλλους ευρωπαϊκής καταγωγής, ανέλυσαν την κατανομή των συχνο-

τήτων 48 ουδέτερων SNPs.  Ενώ 47 από τα 48 SNPs εμφάνισαν ομοιόμορφη κατανο-

μή, το SNP rs1121980 (που βρίσκεται εντός του πρώτου ιντρονίου του FTO) συσχε-

τίστηκε σημαντικά με σοβαρή παχυσαρκία ενηλίκων. Με βάση αυτή την παρατήρη-

ση, έδειξαν στη συνέχεια ότι αρκετά SNPs του γονιδίου FTO (που εμφανίζουν μεταξύ 

τους υψηλό βαθμό ανισορροπίας σύνδεσης) συσχετίζονται σημαντικά με παχυσαρκία 

βαθμού ΙΙΙ (σοβαρή παχυσαρκία). Ακολούθως, επέλεξαν δύο SNPs, τα rs1421085 και 

rs17817449 και επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση (P=1.67×10
–26 

&
 
P=1.07×10

–24
) σε επι-

πλέον άτομα, αναλύοντας συνολικά 2.900 παχύσαρκους και 5.100 άτομα ελέγχου ευ-

ρωπαίους ενήλικες και παιδιά.  

Το ίδιο έτος, μία άλλη GWAS σε 487 Γερμανούς, παιδιά και εφήβους, με νο-

σογόνο παχυσαρκία (μέσο BMI Z score: 4.63±2.27) και 442 άτομα ελέγχου από την 

ίδια πληθυσμιακή ομάδα, έδειξε ότι το SNP rs1121980 συσχετίζεται σημαντικά με 

πρώιμη έναρξη νοσογόνου παχυσαρκίας (OR=1.66, 95% CI=1.36-2.01, P=1.13×10
−7

) 

[Hinney et al., 2007]. Επίσης, μια άλλη GWAS που πραγματοποιήθηκε σε 4.741 πα-

χύσαρκους και μη, κατοίκους της Σαρδηνίας, έδειξε σημαντική συσχέτιση για οκτώ 

SNPs του FTO με το BMI, με την ισχυρότερη συσχέτιση να παρουσιάζει το 

rs9930506 (P=8.6×10
-7

). Οι ομοζυγώτες για το σπάνιο αλληλόμορφο 'G' του 

rs9930506 διέφεραν κατά ~1,3 μονάδες BMI από τους ομοζυγώτες για το κοινό αλ-

ληλόμορφο 'Α'. Τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν σε επιπλέον 1.496 Αμερικανούς με 

ευρωπαϊκή καταγωγή και 839 ισπανόφωνους Αμερικανούς, αλλά δεν επαληθεύτηκαν 

σε 1.101 Αφροαμερικανούς [Scuteri et al., 2007].  

Παρόλο που στην παραπάνω μελέτη ο rs9930506 δε συσχετίστηκε με το BMI 

στους Αφροαμερικανούς, σε επόμενη μελέτη [Peters et al., 2013] που περιλάμβανε 

20.000 άτομα από την ίδια πληθυσμιακή ομάδα, ένα άλλο SNP του FTO, το 

rs56137030, έδειξε την πιο σημαντική συσχέτιση.  

Αυτή η διαφορά στους Αφροαμερικανούς μπορεί να εξηγηθεί από το διαφορε-

τικό βαθμό LD που εμφανίζεται στην περιοχή του FTO στις διαφορετικές πληθυσμι-

ακές ομάδες. Στους Καυκάσιους, τα SNPs που συσχετίζονται με το ΒΜΙ εντοπίζονται 

εντός μιας περιοχής 47 kb που περιλαμβάνει τμήματα των δύο πρώτων ιντρονίων κα-

θώς και το εξόνιο 2 του γονιδίου FTO και εμφανίζει υψηλό βαθμό ανισορροπίας σύν-

δεσης (r
2
=0.5-1) [Frayling et al., 2007]. Με βάση το χάρτη απλοτύπων του ανθρώπι-

νου γονιδιώματος (HapMap), στους κατοίκους της Γιούτα με καταγωγή από τη βό-

ρεια και δυτική Ευρώπη (Utah Residents with Northern and Western European 

Ancestry, CEU), τα οκτώ SNPs που δείχνουν συσχέτιση στους κατοίκους της Σαρδη-

νίας [Scuteri et al., 2007], ανήκουν σε μία ευρύτερη ομάδα 38 SNPs που όλα εμφανί-

ζουν ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ τους (r
2
>0.80). Η ανισορροπία σύνδεσης 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη εντός του ιντρονίου 1. Τρία SNPs αυτού του ιντρονίου, 

τα rs1421085, rs17817449 και rs9939609 που εντοπίζονται εντός 19,6 kb εμφανίζουν 

(κατά ζεύγη) σχεδόν πλήρη LD (r
2
>0.92) στους Καυκάσιους [Price et al., 2008]. Α-
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ντίθετα, στους Αφροαμερικανούς των Νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών 

(Americans of African Ancestry in SW USA, ASW) όπως και στους Γιορούμπα της 

Νιγηρίας (Yoruba in Ibadan, Nigeria, YRI), η LD μειώνεται σημαντικά και το 

rs9930506 βρίσκεται σε μικρού βαθμού ανισορροπία σύνδεσης (r
2
<0.3) ως προς τα 

υπόλοιπα SNPs [Scuteri et al., 2007].  

Αυτή η διαφορά στη συσχέτιση μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων φάνηκε και από 

επόμενες μελέτες GWAS. Ενδεικτικά, στη μελέτη των Grant et al. (2008), που γονο-

τύπησαν 418 παχύσαρκα και 2.270 Καυκάσια παιδιά ως ομάδα ελέγχου στα οποία 

στη συνέχεια προστέθηκαν 578 παχύσαρκα παιδιά Αμερικανοί αφρικανικής καταγω-

γής και 1.424 παιδιά ως ομάδα ελέγχου, τα SNPs rs8050136 και rs3751812 έδειξαν 

την ισχυρότερη συσχέτιση με την παχυσαρκία στα Καυκάσια παιδιά (και τα δύο, 

OR=1.27, 95% CI=1.08-1.47, P=0.0022) ενώ μόνο το SNP rs3751812 έδειξε αυξημέ-

νο κίνδυνο για παχυσαρκία στα παιδιά Αμερικανούς αφρικανικής καταγωγής 

(OR=1.31, 95% CI=1.050-1.643, P=0.017). Τα rs8050136 και rs3751812 είναι σε 

πλήρη LD στους Καυκάσιους με το SNP rs9939609 (και τα δύο r
2
=1.00CEU, 

HapMap). Αντίθετα τo rs3751812 είναι σε ασθενή LD με το rs9939609 (r
2
=0.11) τό-

σο στους Αφροαμερικανούς (ASW) όσο και στους Γιορούμπα (YRI), ενώ το 

rs8050136 είναι σε ισχυρή LD με το rs9939609 και στους δύο πληθυσμούς (r
2
≥0.81, 

HapMap). 

Η συσχέτιση διαφόρων SNPs του γονιδίου FTO με το BMI έχει επαληθευτεί 

και επιβεβαιωθεί σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Τα SNPs που συσχετίζονται 

σημαντικά με την παχυσαρκία στους πληθυσμούς της Ανατολικής Ασίας, είναι τo 

rs9939609 σε μία μελέτη GWAS που περιλάμβανε 8.842 Κορεάτες [Cho et al., 2009] 

και το rs12149832 σε μία αντίστοιχη μελέτη 62.245 Ιαπώνων (JPT) [Okada et al., 

2012].  

Ωστόσο, σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως σε Κινέζους από το Πεκίνο 

(CHB) [Li et al., 2008], δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση των πολυμορφισμών 

rs8050136, rs9939609 και rs9930506 με την παχυσαρκία επειδή πιθανόν ο βαθμός 

LD είναι μικρότερος σε αυτή την περιοχή στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα 

(r
2
=0.40) σε σχέση με τις τιμές που αναφέρει ο Hapmap (r

2
≥0.62). Επίσης, στους 

πληθυσμούς της Ωκεανίας, δεν ταυτοποιήθηκε συσχέτιση των rs9939609, rs1421085 

και rs17817449 με την παχυσαρκία, είτε πιθανόν λόγω του μικρού μεγέθους του 

δείγματος ή λόγω πάλι διαφορετικής LD στην περιοχή [Ohashi et al., 2007].  

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ταυτοποίηση ή μη συσχέτιση των 

διαφόρων SNPs του FTO με το BMI στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, εξαρτάται 

από το βαθμό LD του υπό εξέταση κάθε φορά SNP σε σχέση με το/τα λειτουργικό/-ά 

SNP/-s. Πρόσφατα, οι Claussnitzer et al. (2015) υπέδειξαν ότι το SNP rs1421085 στο 

ιντρόνιο 1 είναι ο λειτουργικός πολυμορφισμός του γονιδίου FTO και ότι αυτός εντο-

πίζεται σε έναν ενισχυτή των γονιδίων IRX3 και IRX5 που χαρτογραφούνται καθοδι-

κά του FTO. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η αλλαγή του νουκλεοτιδίου 'Τ' σε 'C' 

του rs1421085 είναι ο κρίκος που συνδέει την παχυσαρκία με το γονίδιο FTO μετα-

τοπίζοντας το πρόγραμμα διαφοροποίησης των λιποκυττάρων από φαιά σε λευκά με 

συνέπεια τη μείωση της μιτοχονδριακής θερμογένεσης και άρα την κατανάλωση μι-

κρότερης ποσότητας ενέργειας.   
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Ένας σημαντικός αριθμός από GWAS έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες, και είτε ταυτοποίησαν νέους πολυμορφισμούς του FTO είτε 

επιβεβαίωσαν ήδη γνωστά SNPs του γονιδίου που συσχετίζονται με την παχυσαρκία 

[Tönjes et al., 2010; Namjou et al., 2013; Cotsapas et al., 2009; Wang et al., 2011; 

Lindström et al., 2017; Meyre et al., 2009; Wheeler et al., 2013; Stergiakouli et al., 

2014; Nagy et al., 2017; Loos et al., 2008; Akiyama et al., 2014; Srivastava et al., 

2017; Krishnan et al., 2017; Livshits et al., 2012; Fernández-Rhodes et al., 2017]  

(Πίνακας 1). 

1.3.2 Η συσχέτιση του γονιδίου FTO επιβεβαιώνεται και από μετα-αναλύσεις 

Η μετα-ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που βελτιώνει το μέγεθος ενός 

αποτελέσματος συνδυάζοντας πολλές μελέτες που εξετάζουν την ίδια υπόθεση. Σε 

επίπεδο GWAS [Evangelou et al., 2013], η παράλληλη σύνθεση των αποτελεσμάτων 

διαφορετικών, ανεξάρτητων μελετών μπορεί να βελτιώσει τη στατιστική σημαντικό-

τητα κάποιων αλληλομόρφων ενώ παράλληλα απομακρύνει το θόρυβο των λανθα-

σμένα θετικών αποτελεσμάτων.  

Η πιο μεγάλη μετα-ανάλυση GWAS συμπεριέλαβε 249.796 άτομα ευρωπαϊ-

κής καταγωγής. Ο πολυμορφισμός rs1558902 του γονιδίου FTO έδειξε την πιο σημα-

ντική συσχέτιση με το BMI (P=1.01×10
−60

). Η συχνότητα του  αλληλομόρφου κινδύ-

νου 'A' συνδέθηκε με 0,39 kg/m
2 

αυξημένο BMI και 1,20 φορές αυξημένο κίνδυνο για 

παχυσαρκία [Speliotes et al., 2010].   

Σε μια άλλη μετα-ανάλυση που περιελάμβανε ~170.000 άτομα, ο πολυμορφι-

σμός rs7202116 συσχετίστηκε με αυξημένο BMI (P=8.9×10
−16

). Η διαφορά στη δια-

κύμανση του ΒΜΙ μεταξύ των ατόμων με κοινό και σπάνιο ομόζυγο γονότυπο ήταν 

περίπου 7%, που αντιστοιχεί σε διαφορά βάρους 0,5 kg [Yang et al., 2012]. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας άλλης μετα-ανάλυσης εξετάστηκε η συσχέτιση 

πέντε πολυμορφισμών του FTO (rs9939609, rs1421085, rs8050136, rs17817449 και 

rs1121980) με τον κίνδυνο για παχυσαρκία σε 41.734 παχύσαρκα άτομα και 69.837 

άτομα ελέγχου από 59 μελέτες σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Το αποτέλεσμα 

έδειξε αύξηση κινδύνου για παχυσαρκία για το SNP rs9939609 στους Καυκάσιους 

και Ασιάτες αλλά όχι στα άτομα ισπανικής καταγωγής και στους Αφρικανούς 

(OR=1.31), για τα rs1421085 (OR=1.43) και rs17817449 (OR=1.54) στους Καυκάσι-

ους, για το rs8050136 στους Καυκάσιους αλλά όχι στους Ασιάτες και στους Αφρικα-

νούς (OR=1.25) και, τέλος, για το rs1121980 μόνο στους Ασιάτες (OR=1.34). Τα α-

ποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές τιμές LD μεταξύ των πλη-

θυσμιακών ομάδων [Peng et al., 2011]. 

Μετα-ανάλυση σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων ανατολικο-ασιατικής καταγω-

γής (27.715 άτομα), ακολουθούμενη από επαλήθευση σε 37.691 άτομα και εκ νέου 

σε άλλα 17.642 άτομα, έδειξε ότι ο πολυμορφισμός rs17817449 συσχετίζεται σημα-

ντικά με την παχυσαρκία στους Κινέζους [Wen et al., 2012]. 

Αν και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση 

του rs9939609 με την παχυσαρκία σε μερικές πληθυσμιακές ομάδες [Li et al., 2008], 

ωστόσο μια μετα-ανάλυση 32 πληθυσμών με 96.551 άτομα από την Ανατολική και 
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Νότια Ασία, έδειξε ότι κάθε αλληλόμορφο κινδύνου του FTO rs9939609 αυξάνει τον 

κίνδυνο για παχυσαρκία κατά 1,25 φορές (P=9.0×10
-19

) και συνδέεται με 0,26 kg/m
2
 

αυξημένο BMI (P=2.8×10
-17

) [Li et al., 2012]. Στους Ασιάτες, το σύμπλεγμα των πο-

λυμορφισμών του FTO που συσχετίζονται με την παχυσαρκία είναι σχεδόν ίδιο με 

εκείνο των ευρωπαϊκών πληθυσμών και αυτά τα SNPs βρίσκονται σε ανισορροπία 

σύνδεσης (Κινέζοι r
2
=0.60-0.99, Ινδοί r

2
=0.64-0.99) [Tan et al., 2008].  

Στους αφρικανικούς πληθυσμούς, σε μια μετα-ανάλυση 45.849 ατόμων, το 

SNP rs17817964 έδειξε την ισχυρότερη συσχέτιση με το BMI (P=1.05×10
-10

) 

[Monda et al., 2013]. O πολυμορφισμός rs17817964 σε πληθυσμούς με αφρικανική 

καταγωγή εκπροσωπεί ένα σύμπλεγμα από λιγότερα SNPs (Εικόνα 2). Σε μια μετα-

ανάλυση 9.881 ατόμων, δύο πολυμορφισμοί του FTO, επίσης, έδειξαν ισχυρή συσχέ-

τιση με το BMI, ο rs3751812 (P=2.58×10
−6

) και ο rs9941349 (P=3.61×10
−6

). Ο πο-

λυμορφισμός rs9941349 είναι σε μέτρια LD με τον rs3751812 (r
2
=0.50) [Hassanein 

et al., 2010].  

Μετα-αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, ταυ-

τοποιώντας νέα ή επιβεβαιώνοντας ήδη γνωστά SNPs που συσχετίζονται με την πα-

χυσαρκία [Thorleifsson et al., 2009; Guo et al., 2013; Berndt et al., 2013; Felix et al., 

2016; Wen et al., 2014; Warrington et al., 2015; Locke et al., 2015; Dorajoo et al., 

2012;  Pei et al., 2014; Graff et al., 2013; Tan et al., 2014]  (Πίνακας 1). 

1.3.3 Μελέτες συσχέτισης με υποψήφιο γονίδιο το FTO στον ελληνικό πληθυσμό 

Οι περισσότερες μελέτες συσχέτισης της παχυσαρκίας με υποψήφιο γονίδιο 

(candidate gene approach) που έχουν διεξαχθεί για το FTO, συνήθως επιβεβαιώνουν 

τη συσχέτιση ήδη γνωστών SNPs που έχουν βρεθεί με μελέτες GWAS και μετα-

αναλύσεις, εκτός από ελάχιστες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση νέων πολυμορφι-

σμών.  

Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων μελετών έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες [Hotta et al., 2008; Wing et al., 2009; Wing et al., 2011; Meng 

et al., 2014; Xu et al., 2014; Al-Daghri et al., 2014; Sällman Almén et al., 2013; 

Wrzosek et al., 2016; Hsiao et al., 2016; Wang et al., 2016; Illangasekera et al., 2016;  

Prakash et al., 2016; Shabana et al., 2015; Kirac et al., 2016; Guclu-Geyik et al., 

2016; García-Solís et al., 2016; Saldaña-Alvarez et al., 2016; Oyeyemi et al., 2017; 

Duicu et al., 2016; Ursu et al., 2015; Petkeviciene et al., 2016; Rovite et al., 2014; 

Sentinelli et al., 2012; Muc et al., 2015; Martínez-García et al., 2013; González et al., 

2012; Celis-Morales et al., 2016; Bollepalli et al., 2010] (Πίνακας 1).  

Όσον αφορά την Ελλάδα, έως τώρα υπάρχουν δεδομένα από 5 μελέτες συσχέ-

τισης του BMI με SNPs του FTO,  από τις οποίες οι 4 επικεντρώνονται στην παιδική 

παχυσαρκία. 

Συγκεκριμένα στην επιδημιολογική μελέτη Growth, Exercise and Nutrition 

Epidemiological Study in preSchoolers (GENESIS) στην οποία συμμετείχαν 1.980 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 1-5 ετών και από τα δύο φύλα και 949 έφηβοι 11-18 ε-

τών, ο πολυμορφισμός rs17817449 έδειξε σημαντική συσχέτιση με το βάρος 
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(P=0.001) και το BMI (P=0.007) στους έφηβους αλλά όχι στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας [Scott et al., 2010]. 

Επίσης, σε μελέτη που περιελάμβανε τρεις ομάδες παιδιών, δύο από την Ελ-

λάδα, την ομάδα Gene-Diet Attica Investigation (GENDAI) με 922 μαθητές και μέσο 

όρο ηλικίας τα 11,2±0,6 έτη και την ομάδα GENESIS με 394 παιδιά ηλικίας 2-3 ετών 

και 775 παιδιά ηλικίας 3-4 ετών, και μια από τη Βρετανία, την ομάδα Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) με 6.131 παιδιά και με μέσο 

όρο ηλικίας τα 11,7±0,22 έτη, ο πολυμορφισμός rs9939609 συσχετίστηκε με αυξημέ-

νο BMI (P=0.009) και άλλους φαινοτυπικούς δείκτες της παχυσαρκίας στην ομάδα 

GENDAI ενώ ο πολυμορφισμός rs17817449 συσχετίστηκε με φαινοτυπικούς δείκτες 

της παχυσαρκίας αλλά όχι με το BMI στην ομάδα GENESIS [Dedoussis et al., 2011] 

συμφωνώντας με προηγούμενα ευρήματα [Zhao et al., 2009; Scott et al., 2010]. 

Επιπλέον, στη μελέτη TEENs of Attica: Genes and Environment (TEENAGE) 

στην οποία συμμετείχαν 707 έφηβοι, o rs1558902 συσχετίστηκε με το BMI 

(P=0.001) και αυξημένο κίνδυνο για υπερβάλλον βάρος (OR=1.33, 95% CI=1.06–

1.67, P=0.019) [Ntalla et al., 2013].  

Εκτός αυτού, σε μελέτη που περιελάμβανε 153 υπέρβαρα και παχύσαρκα παι-

διά και 151 ως ομάδα ελέγχου από την ομάδα GENDAI, ο πολυμορφισμός rs9939609 

έδειξε την ισχυρότερη συσχέτιση με το BMI (P=0.013). Η συχνότητα του αλληλο-

μόρφου κινδύνου 'A' βρέθηκε 0,440 και η πιθανότητα να φέρουν τα παχύσαρκα παι-

διά αυτό το αλληλόμορφο είναι 1,4 φορές πιο αυξημένη από ό,τι τα παιδιά με φυσιο-

λογικό βάρος (P=0.047) [Lazopoulou et al., 2015].  

Η μόνη μελέτη που αφορά Έλληνες ενήλικες και περιλαμβάνει 510 παχύσαρ-

κους και 469 μη παχύσαρκους ως ομάδα ελέγχου, συσχέτισε τον πολυμορφισμό 

rs1421085 με την παχυσαρκία και εκτίμησε ότι τα άτομα που φέρουν το αλληλόμορ-

φο 'C' έχουν ~1,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκοι (OR=1,49, 

95% CI=1.080 – 2.060,  P=0.015) [Rouskas et al., 2012]. 
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Εικόνα 2. Σύμπλεγμα SNPs που συσχετίζονται με το BMI στο ιντρόνιο 1 του FTO.  
Μοτίβο LD στα SNPs γύρω από τον rs17817964 σε πληθυσμούς με ευρωπαϊκή καταγωγή 

(CEU), από την Ανατολική Ασία (CHB και JPT) και την Αφρική (YRI). Οι τιμές LD (r
2
) βα-

σίζονται στο HapMap (CEU, CHB και JPT, YRI). Κάθε «κελί» αναπαριστά ένα SNP στο 

πρώτο ιντρόνιο του FTO (μεταξύ 52,355,019 και 52,407,580 bp σύμφωνα με το NCBI Build 

36). Τα SNPs σε «κόκκινο» κελί έχουν υψηλές τιμές LD (r
2
>0.80) με τον rs17817964 [Loos 

et al., 2014]. 
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Πίνακας 1. SNPs του γονιδίου FTO που έχουν συσχετιστεί με την παχυσαρκία σε διάφορους πληθυσμούς με μελέτες GWAS, υποψήφιου γονιδί-

ου και μετα-αναλύσεις.  
 

SNP ID 

Συχνότητα 

σπάνιου αλλη-

λομόρφου  

Επίδραση στο BMI 

(kg/m
2
 για κάθε 

αλληλόμορφο) 

Διακύμανση 

στο BMI (%) 
p-value 

Κίνδυνος για πα-

χυσαρκία (Odds 

ratio) ή β (beta) 

Πληθυσμός Παραπομπή 

rs9939609 0.39 0.36 ΝΑ 2e-20 1.67 
Ευρωπαίοι 

(n=38.759) 

[Frayling, 

2007]
1
 

rs1421085 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1.67e-26 1.47 
Ευρωπαίοι** 

(n=7.960) 

[Dina, 

2007]
1
 

rs17817449 ΝΑ ΝΑ ΝΑ 1.07e-24 1.46 
Ευρωπαίοι** 

(n=7.960) 

[Dina, 

2007]
1
 

rs9930506 0.46 0.132 ΝΑ 8.6e-07 ΝΑ 
Ευρωπαίοι 

(n=4.741) 

[Scuteri, 

2007]
1
 

rs1121980 0.41 ΝΑ ΝΑ 1.13e-07 1.66 
Ευρωπαίοι*** 

(n=929) 

[Hinney, 

2007]
1
 

rs8050136 0.448 ΝΑ ΝΑ 2.2e-03 1.27 
Ευρωπαίοι*** 

(n=2.688) 

[Grant, 

2008]
1
 

rs3751812 

0.443 

 

0.115 

ΝΑ  

 

ΝΑ 

ΝΑ 

 

ΝΑ 

2.2e-03 

 

1.7e-02 

1.27  

 

1.31 

Ευρωπαίοι*** 

(n=2.688) Αφροα-

μερικανοί*** 

(n=2.002) 

[Grant, 

2008]
1
 

rs12149832 

0.20 

 

 ΝΑ 

ΝΑ   

 

ΝΑ 

ΝΑ   

 

 0.20 

3.2e-07 

 

 4.8e-22 

0.056*  

 

0.073* 

Ιάπωνες (n=26.620)  

Ιάπωνες & Ανατολι-

κοασιάτες 

(n=35.625) 

[Okada, 

2012]
1
 

rs56137030 0.12 ΝΑ ΝΑ 8.3e-06 1.35* 
Αφροαμερικανοί 

(n=20.488) 

[Peters, 

2013]
1
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rs9939609 0.13 0.335* 0.20 1.2e-08 ΝΑ 
Κορεάτες   

(n=8.842) 

[Cho,  

2009]
1
 

rs1558902 0.42 0.39* 0.34 4.8e-120 ΝΑ 
Ευρωπαίοι 

(n=249.769) 

[Speliotes, 

2010]
2
 

rs7202116 0.402 ΝΑ ΝΑ 2.4e-10 0.036** 
Ευρωπαίοι 

(n=131.233) 

[Yang, 

2012]
2
 

rs17817449 ΝΑ ΝΑ 0.18 4.6e-27 ΝΑ 
Ανατολικοασιάτες

a
 

(n=65.406) 

[Wen,  

2012]
2
 

rs17817964 0.12 ΝΑ 0.10 1.05e-10 0.073* 
Αφρικανοί 

(n=45.849) 

[Monda, 

2013]
2
 

rs9941349 0.180
c
 0.0093

****
 0.30

c
 3.61e-06 ΝΑ 

Αφροαμερικανοί 

(n=9.881) 

[Hassanein, 

2010]
2
 

rs9939609 

0.12-0.20 

 

0.30-0.33 

0.25 

 

0.29 

0.16 

 

0.20 

1.17e-13 

 

9.04e-06 

1.27 

 

1.18 

Ανατολικοασιάτες
a
 

(n=39.774) 

Νοτιοασιάτες
b
 

(n=9.035) 

[Li,  

2012]
2
 

rs1558902 NA ΝΑ ΝΑ 4.1e-06 1.41 
Ιάπωνες  

(n=2.477) 

[Hotta, 

2008]
3
 

rs7206790 0.491 ΝΑ ΝΑ 1.2e-02 3.76 
Κινέζοι***   

 (n=988) 

[Xu,  

2014]
3
 

rs11644943 0.226 ΝΑ ΝΑ 1.7e-02 0.16 
Κινέζοι***   

 (n=988) 

[Xu,  

2014]
3
 

ΝΑ = Not available (Μη διαθέσιμο) 

* β, ** Παιδιά & Ενήλικες, *** Παιδιά & Έφηβοι, **** Μονάδες BMI 
a
 Κινέζοι, Ιάπωνες, Κορεάτες, Φιλιππινέζοι, κάτοικοι της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης, 

b
 Ινδοί, 

c
 Αφροαμερικανοί (n=4.212) 

1
 GWAS, 

2
 Μετα-ανάλυση, 

3
 Case-Control 
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1.3.4 Συσχέτιση SNPs του FTO με την πρόσληψη τροφής και την κατανάλωση 

ενέργειας 

Με βάση την συσχέτιση των SNPs του FTO με αυξημένο BMI και μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο για παχυσαρκία, η οποία αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες, ακο-

λούθησαν διάφορες μελέτες για να διερευνηθεί αν αυτοί οι πολυμορφισμοί συσχετί-

ζονται με την πρόσληψη ή/και με την κατανάλωση ενέργειας. Επισημαίνεται ότι πολ-

λές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πρόσληψης τροφής, 

όπως τα ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και οι ανακλήσεις 

24ώρου, έχουν μεγάλα περιθώρια σφάλματος γιατί πλήττονται από λάθη στην ανά-

κληση και την αυτο-καταγραφή. 

Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων σε 

133 υπέρβαρους/παχύσαρκους Καυκάσιους, παρατηρήθηκε συσχέτιση των πολυμορ-

φισμών rs1421085 και rs17817449 του FTO με μεγαλύτερη πρόσληψη λίπους και 

επεξεργασμένου αμύλου [Harbron et al., 2014]. Με ερωτηματολόγιο συχνότητας κα-

τανάλωσης τροφίμων σε 7.724 άτομα, βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του rs1421085 και 

της πρόσληψης πρωτεϊνών [Tanaka et al., 2013] ενώ το  αλληλόμορφο 'Α' του 

rs8050136 συσχετίστηκε θετικά με το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από την 

κατανάλωση λίπους, και αντίστροφα με το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται 

από την κατανάλωση υδατανθράκων, σε μια ομάδα 36.973 ατόμων [Park et al., 

2013]. Επίσης, ο rs1421085 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας και 

γευμάτων ημερησίως [McCaffery et al., 2012]. Σε μια μετα-ανάλυση 40 μελετών 

στην οποία συμμετείχαν 177.330 άτομα και χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια συ-

χνότητας κατανάλωσης τροφίμων, ο rs9939609 έδειξε σημαντική συσχέτιση με τη 

συνολική ημερήσια προσλαμβανόμενη ενέργεια και την πρόσληψη υδατανθράκων. 

[Qi Q et al., 2014]. 

Πιο αντικειμενικές μετρήσεις που βασίζονται στο ζύγισμα των τροφών που 

καταναλώθηκαν για περισσότερες από 7 ημέρες και καταγράφονται σε ημερολόγιο  

πρόσληψης τροφίμων, έδειξαν ότι οι γονότυποι ΑΑ και AT του rs9939609 συσχετί-

ζονται με μεγαλύτερη ημερήσια πρόσληψη ενέργειας σε σύγκριση με το γονότυπο TT 

(P=0.024) [Speakman et al., 2008]. Χρησιμοποιώντας αναλυτικό ημερολόγιο κατα-

γραφής 3 ημερών σε 3.641 παιδιά, το αλληλόμορφο κινδύνου 'A' του rs9939609 έδει-

ξε παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη των παι-

διών, αλλά και σημαντικότερη επίδραση στην πρόσληψη λίπους [Timpson et al., 

2008]. Χρησιμοποιώντας επίσης ημερολόγιο καταγραφής 3 ημερών, βρέθηκε ότι γυ-

ναίκες με γονότυπο AA προσλαμβάνουν περισσότερο λίπος και λιγότερο φυτικές ίνες 

συγκριτικά με γυναίκες με γονότυπο AT/TT για τον rs9939609 [Steemburgo et al., 

2013]. Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν, με την ίδια μεθοδολογία, για το αλληλό-

μορφο 'Α' του rs8050136 όσον αφορά την ημερήσια πρόσληψη ενέργειας [Haupt et 

al., 2009]. Αντίστοιχη μελέτη σε ασιατικούς πληθυσμούς, με τη μέθοδο του ημερολο-

γίου καταγραφής 3 ημερών, συσχέτισε το αλληλόμορφο 'A' του rs9939609 με μεγα-

λύτερη πρόσληψη λίπους σε παιδιά [Lee et al., 2010].  
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Επίσης, αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι SNPs του FTO συσχετίζονται με διακυ-

μάνσεις στην όρεξη και τον κορεσμό, όπως και με την κατανάλωση τροφής απουσία 

αισθήματος πείνας αλλά και με επεισόδια υπερφαγίας σε παιδιά 5 έως 12 ετών [Cecil 

et al., 2008].  Παιδιά με γονότυπο ΑΑ ή ΑΤ, βρέθηκε να έχουν σημαντικά υψηλότερη 

ενεργειακή πρόσληψη, συγκριτικά με παιδιά με γονότυπο ΤΤ για το rs9939609. Τα 

παιδιά αυτά, επίσης, επέλεγαν τροφές με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.  

Έρευνα σε 190 παιδιά και εφήβους για το rs9939609, έδειξε ότι παιδιά και 

έφηβοι με γονότυπο ΑΑ/AT ανέφεραν απώλεια ελέγχου στην κατανάλωση τροφής 

(34,7%) σε σύγκριση με εκείνα με γονότυπο TT (18,2%) (P=0.002). Παιδιά και έφη-

βοι με γονότυπο ΑΑ/AT κατανάλωναν περισσότερο τροφές πλούσιες σε λίπος από ό, 

τι εκείνα με γονότυπο TT (P<0.01) [Tanofsky-Kraff  et al., 2009].   

Επίσης, το αλληλόμορφο 'Α' του rs9939609 συσχετίστηκε με αυξημένο αί-

σθημα πείνας μετά από πρόσληψη τροφής σε κατάσταση στρες (P<0.01) αλλά και σε 

κανονικές συνθήκες (P<0.05) σε άτομα ηλικίας 18-48 ετών με BMI=19-35 kg/m
2
  

[Rutters et al., 2010]. 

Λιγότερες μελέτες αφορούν τη συσχέτιση SNPs του FTO με τη δαπανώμενη 

ενέργεια. Οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες εξαρτώνται από το Βασικό Μεταβολι-

σμό ή Μεταβολισμό ηρεμίας (BMR), τη θερμογένεση και τη σωματική δραστηριότη-

τα. Έρευνα σε Καυκάσιους ηλικίας 21 έως 64 ετών με BMI=16.7-49.3 kg/m
2
 έδειξε 

ότι οι γονότυποι AT και AA του rs9939609 συσχετίζονται με μεγαλύτερη πρόσληψη 

ενέργειας σε σχέση με το γονότυπο ΤΤ. Προσαρμόζοντας την πρόσληψη ενέργειας με 

το BMR, η συσχέτιση παραμένει σημαντική, αλλά οι γονότυποι AT και ΑΑ συσχετί-

ζονται με μικρότερη ημερήσια δαπανώμενη ενέργεια σε σχέση με την ενεργειακή 

πρόσληψη δείχνοντας ότι η συσχέτιση με την παχυσαρκία οφείλεται στην προσλαμ-

βανόμενη και όχι στη δαπανώμενη ενέργεια [Speakman et al., 2008]. Σε άλλη μελέτη, 

το αλληλόμορφο κινδύνου 'A' του rs8050136 συσχετίστηκε σημαντικά με μεγαλύτε-

ρη πρόσληψη ενέργειας δείχνοντας ότι το αυξημένο σωματικό βάρος στα άτομα που 

φέρουν το αλληλόμορφο κινδύνου οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη τροφής 

[Haupt et al., 2009].   

Επίσης, λίγες μελέτες, έχουν ερευνήσει την επίδραση των SNPs του FTO στη 

σωματική δραστηριότητα. Όλες οι έμμεσες μετρήσεις, βασισμένες σε ερωτηματολό-

για, δεν δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις των γονοτύπων του FTO στη σωματική 

δραστηριότητα [Berentzen et al., 2008; Liu et al., 2010]. 

Συνεπώς, πολυμορφισμοί του FTO συσχετίζονται με αυξημένο BMI και με-

γαλύτερο κίνδυνο για παχυσαρκία πιθανώς λόγω της αυξημένης ενεργειακής πρόσ-

ληψης ενώ φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν τη σωματική δραστηριότητα.  

1.3.5 Η βιολογία του FTO 

1.3.5.1 Γονιδιωματική οργάνωση του γονιδίου FTO του ανθρώπου 

Το γονίδιο FTO εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 16 [Frayling et al., 2007] ανοδι-

κά τριών γονιδίων-μελών της οικογένειας του συμπλέγματος Iroquois Β, τα IRX3, 

IRX5 και IRX6 (iroquois homeobox 3, 5 και 6 αντίστοιχα) και καθοδικά του γονιδίου 

RPGRIP1L (RPGRIP1 like). Έχει μήκος μεγαλύτερο από 400 kb και περιλαμβάνει 9 
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εξόνια. Συναντάται στο γονιδίωμα των σπονδυλωτών και των θαλάσσιων φυκών, αλ-

λά απουσιάζει από το γονιδίωμα των ασπόνδυλων ζώων, των μυκήτων και των πρά-

σινων φυτών (Εικόνα 3) [Gerken et al., 2007; Fredriksson et al., 2008; Sanchez-

Pulido et al., 2007; Robbens et al., 2008].  

 

 
Εικόνα 3. Γονιδιωματική οργάνωση του γονιδίου FTO. Το γονίδιο FTO περιέχει εννέα 

εξόνια (μπλε ορθογώνια). Τα SNPs που συσχετίζονται με φαινοτυπικούς δείκτες της παχυ-

σαρκίας εντοπίζονται στα δύο πρώτα ιντρόνια και το εξόνιο 2 του γονιδίου (κάτω μέρος της 

εικόνας). Φαίνεται επίσης ο προσανατολισμός της μεταγραφής του σε σχέση με τα διπλανά 

γονίδια (τροποποιημένο από Stratigopoulos et al., 2008).   

1.3.5.2 Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου FTO και συσχέτιση με πρόσληψη τρο-

φής 

Μελέτες έκφρασης του γονιδίου FTO με αντίστροφη μεταγραφή (reverse tran-

scription, RT) συζευγμένη με PCR (RT-PCR) σε δείγματα ιστών από ανθρώπους, έ-

δειξαν καθολική μεταγραφική ενεργότητα τόσο σε εμβρυϊκούς ιστούς όσο και σε ι-

στούς ενηλίκων. Τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης εντοπίζονται στον εγκέφαλο 

[Frayling et al., 2007]. Με αντίστροφη μεταγραφή συζευγμένη με ποσοτική PCR 

(RT-qPCR) στον ποντικό, φάνηκε  ότι το ορθόλογο γονίδιο εκφράζεται και αυτό σε 

όλους τους ιστούς και τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασής του εντοπίζονται στον υπο-

θάλαμο του εγκεφάλου [Gerken et al., 2007] (Εικόνα 4α). Επιπλέον, με RNA in situ 

υβριδοποίηση σε τομές ιστών ποντικού δείχθηκε ότι το γονίδιο εκφράζεται ιδιαίτερα 

στον τοξοειδή (ARC), παρακοιλιακό (PVN), μεσοραχιαίο (DMN) και μεσοκοιλιακό 

(VMN) πυρήνα, περιοχές σημαντικές για τον έλεγχο του ενεργειακού ισοζυγίου 

[Gerken et al., 2007].  

Επίσης, στον ποντικό έχει προσδιοριστεί ότι τα επίπεδα έκφρασης του Fto 

ρυθμίζονται από τη διατροφή. Αυτό δείχθηκε μετά από εξέταση των επιπέδων mRNA 

του Fto στους πυρήνες του υποθαλάμου (τοξοειδή, μεσοκοιλιακό και παρακοιλιακό) 

σε τρεις ομάδες ποντικών: i) που τρέφονταν κανονικά, ii) σε νηστικούς για 48 ώρες 

και iii) σε νηστικούς για 48 ώρες με καθημερινή χορήγηση λεπτίνης η οποία φυσιο-

λογικά μειώνεται κατά τη νηστεία. Στον τοξοειδή πυρήνα (ARC), τα επίπεδα mRNA 

του Fto μειώθηκαν κατά 60% στο νηστικό ποντικό και περίπου το ίδιο στον ποντικό 

που του χορηγούνταν καθημερινά λεπτίνη (Εικόνα 4β), συμπεραίνοντας ότι οι μετα-

βολές στην έκφραση του γονιδίου δεν οφείλονται στη λεπτίνη. Αντίθετα, τα επίπεδα 
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mRNA του Fto στον παρακοιλιακό (PVN) και στο μεσοκοιλιακό (VMN) πυρήνα πα-

ρέμειναν αμετάβλητα [Gerken et al., 2007]. 

 
Εικόνα 4. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου Fto στον ποντικό. α. Επίπεδα έκφρασης με 

ποσοτική PCR β. Η έκφραση του γονιδίου στον τοξοειδή πυρήνα (ARC) στον ποντικό μειώ-

νεται μετά από νηστεία 48 ωρών (Fast) ανεξάρτητα από τη χορήγηση λεπτίνης (Leptin). 
 

Επιπλέον, δείχθηκε ότι τα επίπεδα έκφρασης του Fto στον τοξοειδή πυρήνα 

του υποθαλάμου στον ποντικό μπορεί επίσης να επηρεάζονται από το είδος της 

προσλαμβανόμενης τροφής. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση τροφής με υψηλή περιε-

κτικότητα σε λιπαρά (45%) αυξάνει κατά 2,5 φορές την έκφρασή του στον τοξοειδή 

πυρήνα (ARC) έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της ημερήσιας πρόσληψης τροφής 

κατά 14% την πρώτη εβδομάδα. Αντίθετα, μείωση της έκφρασης του Fto στον ARC 

κατά 40% με shRNA (short hairpin RNA), αυξάνει την πρόσληψη τροφής κατά 16% 

[Tung et al., 2010].   

1.3.5.3  Η πρωτεΐνη FTO ως απομεθυλάση νουκλεϊκών οξέων 

 Το γονίδιο FTO ανήκει στην υπεροικογένεια των οξυγενασών που οξειδώνουν 

πολλαπλά υποστρώματα, χρησιμοποιώντας μη αιμικό σίδηρο (Fe
II
) ως συμπαράγοντα 

και α-κετογλουταρικό ως συν-υπόστρωμα που αποκαρβοξυλιώνεται σε ηλεκτρικό και 

CO2 [Clifton et al., 2006, Gerken et al., 2007; Sanchez-Pulido et al., 2007]. Μέλη αυ-

τής της υπεροικογένειας εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA, στο μεταβολισμό 

των λιπαρών οξέων και στις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών 

[Loenarz et al., 2008]. Τα ένζυμα των οξυγενασών, διαθέτουν δύο κατάλοιπα ιστιδί-

νης και μια καρβοξυλική ομάδα για την πρόσδεση του Fe
II
 στο καταλυτικό τους κέ-

ντρο, αφήνοντας δύο θέσεις δέσμευσης για το α-κετογλουταρικό και μια για το O2 

[Bruijnincx et al., 2008]. Εντός της οικογένειας των οξυγενασών, η αλληλουχία της 

πρωτεΐνης FTO είναι περισσότερο ομόλογη με αυτή των ενζύμων της οικογένειας 

ABH, δύο μέλη της οποίας, τα ABH2 και ABH3, παρουσιάζουν ενεργότητα απομε-

θυλάσης [Gerken et al., 2007; Aas et al., 2003]. Διάφορες μελέτες αποκάλυψαν ότι 

και η πρωτεΐνη FTO δρα ως απομεθυλάση νουκλεϊκών οξέων και ειδικότερα ότι: i) 

έχει μεγαλύτερη προτίμηση στο μονόκλωνο DNA (ssDNA) έναντι του δίκλωνου 

(dsDNA) in vitro [Gerken et al., 2007; Jia et al., 2008] ii) εμφανίζει διπλάσια σχεδόν 

ενζυμική δραστικότητα προς το μονόκλωνο RNA (ssRNA) σε σύγκριση με το ssDNA 

[Gerken et al., 2007; Jia et al., 2008] iii) παρουσιάζει μεγαλύτερη προτίμηση για την 

3-μεθυλουρακίλη (3-meU) στο ssRNA σε σχέση με την 3‐μεθυλθυμίνη (3-meT) στο 
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ssDNA [Gerken et al., 2007; Jia et al., 2008], iv) απομεθυλιώνει πλήρως τη N
6
-

μεθυλαδενοσίνη (m
6
A ή 6meA) στο RNA σε ουδέτερο pΗ in vitro σχηματίζοντας αρ-

χικά Ν
6
-υδροξυμεθυλαδενοσίνη (hm

6
A), περαιτέρω N

6
-φορμυλαδενοσίνη (f

6
A) και 

τελικό απομεθυλιωμένο προϊόν A (αδενίνη) [Jia et al., 2011; Fu et al., 2012; Fu et al., 

2013] (Εικόνα 5), v) η οξειδωτική δραστικότητά της in vivo επηρεάζει τα επίπεδα της 

m
6
A στο mRNA [Jia et al., 2011], vi) έχει 50 φορές μεγαλύτερη συγγένεια για την 

m
6
A σε DNA και RNA σε σύγκριση με την 3meU [Jia et al., 2011] και vii) η κρυ-

σταλλική της δομή επιβεβαιώνει την προτίμησή της στα μονόκλωνα από τα δίκλωνα 

νουκλεϊκά οξέα ως υπόστρωμα [Han et al., 2010]. Υποκυτταρικά, η πρωτεΐνη FTO 

εντοπίζεται στα πυρηνικά στίγματα και στον πυρηνίσκο, ενισχύοντας την άποψη ότι 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε πολλές κυτταρικές διεργασίες αλλά και στην ωρίμανση 

του RNA [Jia et al., 2011; Berulava et al. 2013].  

 
Εικόνα 5. Η m

6
A αποτελεί το κύριο υπόστρωμα της πρωτεΐνης FTO. Η FTO απομεθυ-

λιώνει την m
6
A παρουσία δισθενή σιδήρου (Fe

II
) και α-κετογλουταρικού καταλύοντας την 

οξείδωση της m
6
A σε hm

6
A και περαιτέρω σε f

6
A και τελικό προϊόν αδενίνη. 

1.3.5.4  Η κρυσταλλική δομή της πρωτεΐνης FTO 

 Η πρωτεΐνη αποτελείται από δύο περιοχές: μια αμινοτελική (NTD) και μια 

καρβοξυτελική (CTD) [Han et al., 2010]. Η καταλυτική περιοχή (NTD) περιέχει οκτώ 

αντπαράλληλες β-αλυσίδες [Costas et al., 2004; Clifton et al., 2006] (Εικόνα 6). Η 

CTD αποτελείται κατά κύριο λόγο από α-έλικες και αλληλεπιδρά εκτενώς με τη Ν-

τελική περιοχή παίζοντας σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της διαμόρφωσής της 

ενώ παράλληλα απαιτείται και για την καταλυτική δραστικότητα της πρωτεΐνης [Han 

et al., 2010]. Επιπλέον, η FTO διαθέτει ένα βρόχο στην καταλυτική περιοχή, ο οποίος 

εμποδίζει τη μη μεθυλιωμένη αλυσίδα του dsDNA/RNA να προσδένεται, εξηγώντας 

έτσι την ικανότητά της να απομεθυλιώνει μόνο το μονόκλωνο DNA και RNA [Yang 

et al., 2008]. 
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Εικόνα 6. Δομή της πρωτεΐνης FTO. Εκτός από τη συντηρημένη καταλυτική περιοχή 

(NTD), η FTO περιέχει μια C-τελική περιοχή που αποτελείται κυρίως από α-έλικες και απαι-

τείται για την καταλυτική δραστικότητα (τροποποιημένο από Han et al., 2010). 

1.3.5.5 Σύνδεση της πρωτεΐνης FTO με τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων  

σε ώριμα λιποκύτταρα (adipogenesis) 

  Η πρωτεΐνη FTO φαίνεται να εμπλέκεται στο μηχανισμό της ρύθμισης του 

σωματικού βάρους μέσω της διαφοροποίησης των προλιποκυττάρων σε ώριμα λιπο-

κύτταρα (adipogenesis). Η ρύθμιση της adipogenesis από την πρωτεΐνη FTO γίνεται 

πιθανώς μέσω του μεταγραφικού παράγοντα RUNX1T1 (RUNX1 partner 

transcriptional co-repressor 1), όπως έχει δειχθεί σε κύτταρα 3T3-L1 [Zhao et al., 

2014]. 

Ειδικότερα, το γονίδιο RUNX1T1 κωδικοποιεί δύο ισομορφές, την μεγαλύτε-

ρου μοριακού βάρους κοινή ισομορφή RUNX1T1-L, που αναστέλλει τη διαφοροποί-

ηση των προλιποκυττάρων, και την μικρότερη ισομορφή RUNX1T1-S, από την οποία 

απουσιάζει το εξόνιο 6, η οποία προάγει τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων 

(Εικόνα 7α). Αυτές οι δύο ισομορφές είναι προϊόντα εναλλακτικής συναρμογής η ο-

ποία ρυθμίζεται από τα επίπεδα της m
6
A γύρω από τις θέσεις συναρμογής του mRNA 

του RUNX1T1. Υψηλά επίπεδα της m
6
A στα εξόνια 5-7 οδηγούν στην στρατολόγηση 

της πρωτεΐνης SRSF2 (serine and arginine rich splicing factor 2), που αποτελεί συ-

στατικό του μηχανισμού συναρμογής [Dominissini et al., 2012], με συνέπεια την εν-

σωμάτωση του εξονίου 6 στο μετάγραφο οπότε προκύπτει η μεγάλη ισομορφή 

RUNX1T1-L που αναστέλλει τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων (Εικόνα 7β). 

Η πρωτεΐνη FTO ως απομεθυλάση μειώνει τα επίπεδα της m
6
A γύρω από τις 

παραπάνω θέσεις συναρμογής ελαχιστοποιώντας την στρατολόγηση της SRSF2, με 

αποτέλεσμα την εκτομή του εξονίου 6 από το μετάγραφο, έτσι ώστε αυτό να κωδικο-

ποιεί την μικρή ισομορφή που επάγει τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων (Ει-

κόνα 8). Συνεπώς, τα επίπεδα έκφρασης του FTO και της m
6
A είναι αντιστρόφως α-

νάλογα μεταξύ τους κατά τη γέννηση νέων λιποκυττάρων. Τα επίπεδα έκφρασης του 

FTO μειώνονται κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης γεγονός που οδηγεί στην αύ-

ξηση των επιπέδων της m
6
A. Η έλλειψη του FTO αναστέλλει την έκφραση της ισο-
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μορφής RUNX1T1-S άρα και τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων [Zhao et al., 

2014]. 

 

 
Εικόνα 7. α. Εναλλακτική συναρμογή του RUNX1T1. Ανάλογα με το εναλλακτικό μετά-

γραφο, ανιχνεύονται ζώνες είτε 496 bp ή 245 bp β. Η καταστολή του FTO σε προλιποκύττα-

ρα 3T3-L1 οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της m
6
A στα εξόνια 5-7, η οποία επηρεάζει την 

πρόσδεση της πρωτεΐνης SRSF2 γύρω από τις θέσεις συναρμογής με αποτέλεσμα την ενσω-

μάτωση του εξονίου 6 και την αναστολή της διαφοροποίησης των προλιποκυττάρων [Zhao 

et al., 2014]. 
 

 
Εικόνα 8. Εναλλακτική συναρμογή του RUNX1T1 μέσω απομεθυλίωσης της m

6
A από την 

πρωτεΐνη FTO και τη δέσμευση της SRSF2 [Ben-Haim et al., 2015]. 

Με τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδει μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στην κυτταρική σειρά προλιποκυττάρων 3T3-L1 ποντικού στην οποία έγινε καταστο-

λή της έκφρασης του Fto με siRNAs (short interfering RNAs), γεγονός που οδήγησε 

σε μείωση της διαφοροποίησής τους σε ώριμα λιποκύτταρα. Αντίθετα, η υπερέκφρα-

ση του Fto στα προλιποκύτταρα 3T3-L1 οδήγησε σε μείωση της m
6
A αυξάνοντας τη 

διαφοροποίησή τους σε ώριμα λιποκύτταρα. Στην ίδια κυτταρική σειρά, δείχθηκε ότι 

η δράση της FTO ως απομεθυλάση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης 

των λιποκυττάρων καθώς τα κύτταρα που φέρουν την μετάλλαξη R96Q στην FTO, η 

οποία καταργεί τη δράση της, παρουσιάζουν δραματική αναστολή της διαφοροποίη-

σής τους [Zhang et al., 2015].  
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Ο τρόπος με τον οποίο η μικρότερη ισομορφή του RUNX1T1 προάγει την adi-

pogenesis δεν είναι γνωστός αλλά η υπόθεση, με βάση μελέτες in vivo σε ζωικό μο-

ντέλο ποντικού που υπερεκφράζει το FTO [Merkestein et al., 2015], είναι ότι αυτή η 

ισομορφή πιθανώς ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα C/EBPβ 

(CCAAT/enhancer-binding protein beta) ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί σε υπερέκ-

φραση των μεταγραφικών παραγόντων PPARγ (peroxisome proliferator activated 

receptor gamma) και C/EBPα (CCAAT/enhancer-binding protein alpha), που αποτε-

λούν κύριους ρυθμιστές της γέννησης νέων λιποκυττάρων [Tang et el., 2012]. Η ε-

νεργοποίηση αυτών των παραγόντων συνοδεύεται από την έναρξη ενός μεταγραφι-

κού καταρράκτη που οδηγεί στη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων σε ώριμα λι-

ποκύτταρα [Tang(a) et al., 2003; Tang(b) et al., 2003; Zhang et al., 2004]. Επίσης, με 

βάση αυτήν την υπόθεση, η FTO, μέσω της μικρότερης ισομορφής του RUNX1T1 και 

της ενεργοποίησης και υπερέκφρασης δύο γονιδίων κυκλίνης από αυτήν, των CCND1 

(cyclin D1) και CCND3 (cyclin D3), σχετίζεται και με τη μιτωτική κλωνική επέκταση 

των προλιποκυττάρων, η οποία απαιτείται και προηγείται της διαφοροποίησης (Εικό-

να 9) [Tang et al.(a), 2003; Tang et al.(b), 2003]. 

Η σχέση της FTO με την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών C/EBPs 

(CCAAT/enhancer binding proteins) δείχθηκε από τους Wu et al. (2010) σε κύτταρα 

HEK293. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η FTO δρα ως μεταγραφικός συνενεργοποιητής 

που ενισχύει τη στρατολόγηση των C/EBPs σε υποκινητές και ειδικότερα της 

C/EBPβ στον υποκινητή του γονιδίου PPARγ.  

 

 
Εικόνα 9. Προτεινόμενος ρόλος του FTO στη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων σε 

ώριμα λιποκύτταρα (adipogenesis). Η FTO αυξάνει την έκφραση της ισομορφής 

RUNX1T1-S, η οποία με τη σειρά της διεγείρει τη μιτωτική κλωνική επέκταση αυξάνοντας 

την έκφραση δύο γονιδίων κυκλίνης τύπου D. Η διέγερση της μιτωτικής κλωνικής επέκτασης 

οδηγεί στην προαγωγή της adipogenesis [Merkestein et al., 2015]. 

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα, οι Jiao et al. (2016) έδειξαν ότι η καταστο-

λή του Fto σε προλιποκύτταρα 3T3-L1 οδηγεί σε καταστολή του μεταγραφικού πα-

ράγοντα PPARγ, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητος στη ρύθμιση της 

έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν στην adipogenesis, στο μεταβολισμό των λιπι-

δίων και τη διατήρηση της μεταβολικής ομοιόστασης. Επιπλέον, σε αυτή τη μελέτη 

δείχθηκε ότι η μείωση της έκφρασης του Fto οδηγεί σε i) μειωμένα επίπεδα φωσφο-
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ρυλίωσης της Akt (Protein Kinase B) η οποία σχετίζεται με την ομοιόσταση της ενέρ-

γειας ii) μειωμένη έκφραση του GLUT4 (Glucose transporter type 4 ή SLC2A4, solute 

carrier family 2 member 4) που μεταφέρει ενδοκυτταρικά τη γλυκόζη στα μυϊκά και 

λιπώδη κύτταρα και iii) μείωση του πολλαπλασιασμού των λιποκυττάρων.  

Ένας εναλλακτικός πιθανός μηχανισμός μέσω του οποίου η πρωτεΐνη FTO 

καταστέλλει τον PPARγ, διατυπώθηκε από τους Zhang et al. (2015). Στο πλαίσιο αυ-

τής της μελέτης αναλύθηκε με μικροσυστοιχίες το προφίλ γονιδιακής έκφρασης κυτ-

τάρων 3T3-L1 μετά την καταστολή του Fto και παρατηρήθηκε υπερέκφραση πολλών 

γονιδίων του μονοπατιού σηματοδότησης Wnt, συμπεριλαμβανομένου του Wnt10b 

(Wnt family member 10B) που εμποδίζει τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, κα-

ταστέλλοντας τους μεταγραφικούς παράγοντες C/EBPα και PPARγ  [Ross et al., 

2000; Longo et al., 2004; Moldes et al., 2003]. Επίσης, μετά από 72 ώρες, παρατηρή-

θηκε υποέκφραση των γονιδίων στόχων του PPARγ γεγονός που εξηγεί και τη μείωση 

της adipogenesis. Ένας λοιπόν, πιθανός μηχανισμός που ρυθμίζει τη διαφοροποίηση 

των 3T3-L1 από την Fto μπορεί να είναι η αύξηση της έκφρασης του σηματοδoτικού 

μονοπατιού Wnt, η οποία οδηγεί στην καταστολή των μεταγραφικών παραγόντων 

C/EBPα και PPARγ. 

1.3.5.6  Ρόλος του FTO στη σύνθεση αμινοξέων 

 Εκτός από τη ρύθμιση της adipogenesis, το FTO μπορεί να δράσει ως αισθη-

τήρας διαθεσιμότητας των βασικών αμινοξέων σύμφωνα με μελέτες σε κυτταρικές 

σειρές N46 από υποθάλαμο ποντικού, εμβρυϊκούς ινοβλάστες και ανθρώπινα κύτταρα 

HEK293 [Cheung et al., 2013]. Η FTO αλληλεπιδρά με πολλαπλά μέλη της οικογέ-

νειας των πρωτεϊνών AARSs (aminoacyl-tRNA synthetases) ενώ η έλλειψή της μειώ-

νει τα επίπεδα αυτών των ενζύμων που συνδέουν το κατάλληλο αμινοξύ στο tRNA 

του, επηρεάζοντας πιθανόν την ανάπτυξη του οργανισμού. Με καταστολή του Fto 

παρατηρούνται μειωμένες ποσότητες της πρωτεΐνης LRS (Leucyl-tRNA synthetase) 

και διαταραχή του μονοπατιού σηματοδότησης mTORC1 (mammalian target of 

rapamycin complex 1). Αυτό πιθανώς οδηγεί σε διαταραχή των επιπέδων των αμινο-

ξέων, απορρύθμιση της μετάφρασης και της κυτταρικής ανάπτυξης [Gulati et al., 

2013]. Ειδικότερα στον υποθάλαμο, όπου το FTO εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα 

έκφρασης [Gerken et al., 2007], έχει δειχθεί ότι η «αντίληψη» των επιπέδων των αμι-

νοξέων επηρεάζει τη δραστηριότητα ορεξιγενών και ανορεξιγενών οδών οι οποίες 

ελέγχουν την πρόσληψη τροφής [Cota et al., 2006].  

1.3.6 Επίδραση της διαταραχής της έκφρασης του Fto σε μοντέλα ποντικού 

1.3.6.1 Απώλεια της έκφρασης του Fto 

 Το ορθόλογο γονίδιο Fto στον ποντικό εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 8, σε πε-

ριοχή συνταινική με του ανθρώπου, εν σειρά με πέντε άλλα γονίδια, τα Irx3, Irx5, 

Irx6, Rpgrip1l και Fts. Αρχικά ταυτοποιήθηκε λόγω της χαρτογράφησής του σε ένα 

έλλειμμα 1,6 Mb που οδηγεί σε φαινότυπο συνδακτυλίας στον ποντικό (fused-toe, Ft) 

[Peters et al., 1999].  
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 Ο ρόλος του γονιδίου Fto στην ενεργειακή ομοιόσταση διερευνήθηκε στο 

knock-out (Fto
-
/
-
) ποντικό από τον οποίο απουσιάζει πλήρως η πρωτεΐνη FTO, όπως 

επιβεβαιώθηκε με ανοσοστύπωμα Western και με ανάλυση ανοσοφθορισμού [Fischer 

et al., 2009]. Ο ποντικός Fto
-/-

 εμφάνισε παρόμοιο σωματικό βάρος με το Fto
+/+

 τόσο 

κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής του ανάπτυξης όσο και κατά τη γέννηση. Ωστόσο, η 

ανάπτυξή του επιβραδύνθηκε μετά τη 2
η
 μέρα της γέννησής του. Το σωματικό του 

βάρος μετά από 6 εβδομάδες βρέθηκε μειωμένο κατά 30-40% (αρσενικός και θηλυ-

κός), ενώ το βάρος του ετερόζυγου δε διέφερε σημαντικά από του Fto
+/+

 (Εικόνα 10α 

και β & Εικόνα 10γ και δ). Η μείωση του σωματικού βάρους και του μεγέθους (Εικό-

να 10γ και δ) του ποντικού Fto
-/- 

συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, φανε-

ρώνοντας ότι το Fto εμπλέκεται σε διεργασίες που συνδέονται με το μεταβολισμό και 

τη ρύθμιση της ανάπτυξης. 

Μετά από ανάλυση της σωματικής σύστασης του ποντικού Fto
+/+

 και του Fto
-

/-
 με απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) φάνηκε ότι η λιπώδης μάζα του Fto

-

/- 
είναι σημαντικά μειωμένη, στον αρσενικό κατά 60% και κατά 23% στο θηλυκό. 

Παρομοίως, παρατηρείται μείωση της άλιπης μάζας κατά 26% και 19% αντίστοιχα. 

Επίσης, στον ομόζυγο ποντικό Fto
-/- 

είναι εμφανής η μείωση του μεγέθους των λιπο-

κυττάρων (Εικόνα 11). Στον ετερόζυγο αρσενικό και θηλυκό ποντικό, η λιπώδης μά-

ζα δεν διέφερε σημαντικά από το Fto
+/+

.  

Η μείωση της λιπώδους μάζας του ποντικού Fto
-/- 

σε σύγκριση με τον Fto
+/+ 

οφείλεται στην αυξημένη ενεργειακή δαπάνη καθώς η κατανάλωση οξυγόνου, η πα-

ραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και η παραγωγή θερμότητας είναι μεγαλύτερη όλο το 

24ωρο. Επίσης, σε αντίθεση με το αναμενόμενο, η σωματική δραστηριότητα βρέθηκε 

μειωμένη. Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης αποσύ-

ζευξης UCP1 (uncoupling protein 1) σε επίπεδο mRNA, η οποία συμβάλλει στην πα-

ραγωγή θερμότητας (θερμογένεση) άρα και στην αυξημένη δαπάνη ενέργειας 

[Cypess et al., 2009], ούτε μεταβολή στη συγκέντρωση των θυρεοειδικών ορμονών. 

Πιθανόν λοιπόν, η αυξημένη ενεργειακή δαπάνη στον ποντικό Fto
-/- 

να οφείλεται σε 

αυξημένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος.  
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Εικόνα 10. Μείωση του σωματικού βάρους σε γενετικά τροποποιημένο ποντικό. α. αρσε-

νικό (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

): n=7/12/3, p-values από 1
η
-6

η
 εβδομάδα: 2.7×10

-4
, 0.02, 4.2×10

-5
, 

1×10
-4

, 1.4×10
-5 

και 4.2×10
-5 

β. θηλυκό (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

): n=9/18/3, p-values από 1
η
-6

η
 ε-

βδομάδα: 0.001, 0.001, 1.7×10
-7

, 1.8×10
-5

, 6×10
-4 

και 0.002 γ. βάρος ποντικού ηλικίας 20 ε-

βδομάδων (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

, αρσενικό: n=15/17/15, P=3.1×10
-6

, θηλυκό: n=15/18/21, 

P=0.0001 δ. Μήκος σώματος ποντικού 20 εβδομάδων (Fto
+/+

/Fto
+/-

/Fto
-/-

, αρσενικό: 

n=11/10/8,  P=0.0004, θηλυκό: n=14/8/20,  P=9.1×10
-5

. Οι τιμές p αναφέρονται στο παρατη-

ρούμενο επίπεδο σημαντικότητας. 

 Αντίθετα σε άλλη μελέτη, η έκφραση της πρωτεΐνης UCP1 στο λιπώδη ιστό 

ποντικού Fto
-/- 

βρέθηκε αυξημένη [Tews et al., 2013]. Φαίνεται δε, ότι η έλλειψη του 

Fto μετατοπίζει το πρόγραμμα διαφοροποίησης των λιποκυττάρων από λευκά σε 

φαιά με συνέπεια την αύξηση της μιτοχονδριακής θερμογένεσης και άρα την κατανά-

λωση μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας.  

 
Εικόνα 11. Μέγεθος λιποκυττάρων. Φαίνεται εμφανές μειωμένο στον ομόζυγο ποντικό Fto

-/-
. 

 Μετά από περίοδο 12 εβδομάδων με διατροφή πλούσια σε λιπαρά (high-fat 

diet, HFD), ο αρσενικός ποντικός Fto
-/-

 και Fto
+/-

 έδειξε σημαντικά μειωμένη από-

κτηση βάρους σε σύγκριση με τον Fto
+/+

.
 
Επίσης, συσσώρευσε λιγότερο WAT δεί-

χνοντας ότι και μερική μείωση της έκφρασης του Fto προστατεύει από παχυσαρκία 

λόγω διατροφής πλούσιας σε λιπαρά. 
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Σύμφωνα με άλλη μελέτη στο Fto-KO ποντικό, ο λιπώδης ιστός φαίνεται να 

ανταποκρίνεται διαφορετικά σε διατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD). Μετά από HFD, 

παρατηρήθηκε υποέκφραση του Fto και αύξηση του μεγέθους των λιποκυττάρων 

στον ποντικό αγρίου τύπου (WT). Αντίθετα στον ποντικό Fto-KO μετά από HFD, το 

μέγεθος των λιποκυττάρων βρέθηκε μικρότερο σε σύγκριση με το WT. Συνεπώς, η 

καταστολή του Fto μεταβάλλει τη μορφολογία του λιπώδους ιστού [Ronkainen et al., 

2015].   

 Η πρόσληψη τροφής βρέθηκε να είναι αμετάβλητη στον ποντικό Fto
-/- 

σε σχέ-

ση με τον Fto
+/+

, γεγονός που δείχνει ότι ο «αδύνατος» φαινότυπος του Fto
-/- 

δεν ο-

φείλεται στη μείωση της πρόσληψης θερμίδων, σε βλάβη της νευροανατομίας του 

υποθαλάμου ή σε διαταραχή στην έκφραση του ορεξιογόνου νευροπεπτιδίου NPY 

(neuropeptide Y) και του πρόδρομου ανορεξιογόνου πεπτιδίου της προοπιομελανο-

κορτίνης (proopiomelanocortin, POMC) στον υποθάλαμο που ελέγχουν την πείνα και 

τον κορεσμό αντίστοιχα [Varela et al., 2012]. Όλα αυτά συνηγορούν ότι ο αδύνατος 

φαινότυπος του Fto
-/-

 οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μελέτες, φαίνεται ότι η απώλεια της έκφρασης 

και κατ’ επέκταση της λειτουργίας του FTO προστατεύουν από παχυσαρκία in vivo. 

1.3.6.2 Υπερέκφραση του Fto 

 Στο ίδιο πλαίσιο, ελέγχθηκε αν η αυξημένη έκφραση του Fto αυξάνει τον κίν-

δυνο για παχυσαρκία στον ποντικό 'knock-in' για το Fto που εκφράζει είτε ένα είτε 

δύο επιπλέον αντίγραφα του γονιδίου και τα οποία ονομάστηκαν Fto-3 και Fto-4 α-

ντίστοιχα σε σχέση με τον Fto-2 που συμβολίζει τον αγρίου τύπου.  

 Η αυξημένη έκφραση του γονιδίου σε διάφορους ιστούς στο παραπάνω ποντι-

κό επιβεβαιώθηκε με RT-qPCR. Στον ποντικό Fto-3, η αύξηση της έκφρασης ήταν 

μεγαλύτερη στο πάγκρεας (~8 φορές), ενώ στον ποντικό Fto-4 η αύξηση ήταν μεγα-

λύτερη στο σκελετικό μυ (~11 φορές). Τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης FTO ε-

λέγχθηκαν με Western και προσδιορίστηκαν κατά 1,9 φορές αυξημένα στο σκελετικό 

μυ του Fto-3 και κατά 2,3 φορές στο ήπαρ του Fto-4 (Εικόνα 12α και β). 

 
Εικόνα 12. α. Έκφραση του Fto σε διάφορους ιστούς ποντικού με 2, 3 και 4 αντίγραφα του 

γονιδίου αντίστοιχα. Epi, epigonadal, λίπος των γεννητικών αδένων, Ab, abdominal, κοιλιακό 

λίπος, Sub, subcutaneous, υποδόριο λίπος. *P<0.05, **P<0.01,***P<0.0001. ns, στατιστικά 

μη σημαντικό β. Ανίχνευση της πρωτεΐνης FTO με ανοσοστύπωμα κατά Western στο ήπαρ 

και το σκελετικό μυ του ποντικού Fto-2, Fto-3 και Fto-4. 
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Ο ποντικός με επιπλέον αντίγραφα του γονιδίου Fto αυξάνει το σωματικό του 

βάρος ανάλογα με τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου. Με κανονική διατροφή, ο θη-

λυκός ποντικός Fto-3 διαφέρει από τον αγρίου τύπου από την πέμπτη εβδομάδα και 

γίνεται βαρύτερος κατά 11±3% στην ηλικία των 20 εβδομάδων. Ο θηλυκός Fto-4 δι-

αφέρει από την 4
η
 εβδομάδα και είναι βαρύτερος κατά 22±4% στην 20

η
 εβδομάδα 

(Εικόνα 13α και β). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για τον αρσενικό ποντικό 

Fto-3 και Fto-4, αν και η αύξηση του βάρους του ήταν μικρότερη από ό, τι του θηλυ-

κού. Στην ηλικία των 20 εβδομάδων, ο αρσενικός ποντικός Fto-3 και Fto-4 ήταν 

7±2% και 10±1% αντίστοιχα, βαρύτερος από τον Fto-2 (Εικόνα 13γ και δ). Μετά την 

20
η
 εβδομάδα, ο θηλυκός Fto-3 και Fto-4 είναι βαρύτερος κατά 9±2% και 18±6% 

αντίστοιχα, από τον Fto-2. Ο αρσενικός Fto-3 αυξάνει το βάρος του κατά 7±2% και ο 

Fto-4 κατά 13±3%. Το μήκος σώματος του Fto-3 και Fto-4 δε διέφερε από τον άγρι-

ου τύπου. 

 
Εικόνα 13. Γράφημα αύξησης βάρους του θηλυκού (α:♀) και αρσενικού (γ:♂) ποντικού Fto-

2 [n=16 (♀ και ♂)], Fto-3 [n=28 (♀),  n=31 (♂)] και Fto-4 [n=16 (♀ και ♂) σε 20 εβδομάδες 

με κανονική διατροφή (SD). Ιστόγραμμα αύξησης βάρους του θηλυκού (β) και αρσενικού (δ) 

ποντικού Fto-2 [n=15 (♀), n=18 (♂)], Fto-3 [n=14 (♀), n=15 (♂)] και Fto-4 [n=15 (♀), n=16 

(♂)] με διατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD) στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

Επίσης, ο ποντικός που φέρει επιπλέον αντίγραφα του γονιδίου Fto αυξάνει τη 

λιπώδη μάζα του ανάλογα με τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. Συσχέτιση άλιπης προς λιπώδη μάζα στο διαγονιδιακό ποντικό.  Θηλυκός 20 

εβδομάδων με κανονική διατροφή (SD) (α) και με διατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD) (β). 

Αρσενικός 20 εβδομάδων με κανονική διατροφή (SD) (γ) και με διατροφή πλούσια σε λιπαρά 

(HFD) (δ).  

Με κανονική διατροφή, η αύξηση της λιπώδους μάζας την 20
η
 εβδομάδα για 

το θηλυκό Fto-3 και Fto-4 ήταν 42±8% και 85±9,5% αντίστοιχα σε σχέση με τον 

Fto-2. Ο αρσενικός Fto-3 και Fto-4 έδειξε παρόμοια αύξηση.  

Πάντως, η πλούσια σε λιπαρά διατροφή (HFD) αυξάνει το βάρος του ποντι-

κού όλων των γονοτύπων, αλλά περισσότερο του ποντικού που υπερεκφράζει το Fto 

(Εικόνα 15α και β). Ειδικότερα, μεγαλύτερη αύξηση της λιπώδους μάζας παρατηρή-

θηκε με HFD στον ποντικό Fto-3 και Fto-4. Ιδιαίτερα στο θηλυκό, η μάζα λίπους την 

20
η
 εβδομάδα ήταν μεγαλύτερη κατά 18±7% (Fto-3) και 68±21% (Fto-4) από τον 

άγριου τύπου. Ομοίως, και στον αρσενικό ποντικό η λιπώδης μάζα ήταν επίσης μεγα-

λύτερη κατά 24±7% (Fto-3) και 43±10% (Fto-4) από τον άγριου τύπου.  
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Εικόνα 15. Βάρος σώματος διαγονιδιακού ποντικού με επιπλέον αντίγραφα του γονιδίου 

Fto. α. Θηλυκός με διατροφή πλούσια σε λιπαρά Fto-2 (n=15), Fto-3 (n=14, P=0.04) και 

Fto-4 (n=15, P=0.002) β. Αρσενικός με διατροφή πλούσια σε λιπαρά Fto-2 (n=18), Fto-3 

(n=15, P=0.01) και Fto-4 (n=16, P<0.0001). 

Η σύνθεση του σώματος του ποντικού που υπερεκφράζει το Fto βρέθηκε υ-

ψηλότερη σε λίπος σε σχέση με την άλιπη μάζα. Από τη 10
η 

μέχρι και τη 19
η 

εβδομά-

δα, ο ποντικός Fto-3 και Fto-4 κατανάλωσε αυξημένη ποσότητα κανονικής τροφής 

όσο και τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος. Αυτός ο υπερφαγικός φαινότυπος 

του ποντικού συνοδεύεται από υπο-λεπτιναιμία (μειωμένα επίπεδα λεπτίνης), αν και ο 

παχύσαρκος ποντικός με αυξημένη λιπώδη μάζα κανονικά αναμένεται να έχει αυξη-

μένα επίπεδα λεπτίνης. 

Όπως και οι προηγούμενες, έτσι και αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι in vivo το 

γονίδιο Fto εμπλέκεται άμεσα στη ρύθμιση της ενεργειακής πρόσληψης και του με-

ταβολισμού στα πειραματόζωα καθώς η υπερέκφρασή του οδηγεί σε αυξημένη πρόσ-

ληψη τροφής και παχυσαρκία [Church et al., 2010]. 

1.4 Μεταγραφωματικές μελέτες στην παχυσαρκία 

Για την ταυτοποίηση γονιδίων που συσχετίζονται με την παχυσαρκία, εκτός 

από τις μελέτες GWAS, ένα συμπληρωματικό εργαλείο είναι οι μελέτες διαφορικής 

γονιδιακής έκφρασης. Ειδικότερα, αυτές οι μελέτες στον ανθρώπινο λιπώδη ιστό συ-

νετέλεσαν ώστε να ταυτοποιηθούν μοριακές λειτουργίες και μονοπάτια, διαφορικά 

εκφρασμένα γονίδια (Differentially expressed genes, DEGs) μεταξύ παχύσαρκων και 

μη παχύσαρκων ατόμων και ακολούθως να συσχετισθούν με βιολογικές διεργασίες.  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών DNA στα μέσα της δεκαε-

τίας του 1990 και της αλληλούχησης RNA (RNA-seq) την τελευταία δεκαετία, επέ-

τρεψε τη συστηματική μελέτη του μεταγραφώματος. Έτσι, η πρόοδος των παραπάνω 

τεχνικών οδήγησε σε συλλογή δεδομένων, που προήλθαν από διάφορους τύπους λι-

πώδους ιστού ή κύτταρα. Η βάση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης Gene Expression 

Omnibus (GEO), έχει χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο αρχείο, για την αρχειοθέτηση αυ-

τών των αναλύσεων, για να διευκολύνει την ανάκτηση και την επεξεργασία των δη-

μοσιευμένων στοιχείων [Barrett et al., 2011]. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:56 EEST - 13.56.182.168



 

30 
 

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες αναλύσεις του προφίλ 

γονιδιακής έκφρασης του λιπώδους ιστού, σπλαχνικού και κυρίως υποδόριου, μεταξύ 

παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων [Gómez-Ambrosi et al., 2004; Baranova et 

al., 2005; Del Pozo at al., 2011; Aguilera et al., 2015]. Επίσης, λίγες είναι και οι μελέ-

τες γονιδιακής έκφρασης σε πρωτογενή προλιποκύτταρα ή λιποκύτταρα [Tchkonia et 

al., 2007; Nair et al., 2005; Lee et al., 2005], σε βλαστοκύτταρα από λιπώδη ιστό 

(adipose-derived stem cells, ASC) [Oñate et al., 2013] και στο πλαίσιο της 

adipogenesis [Rodríguez-Acebes et al., 2010]. Τέλος, έχουν διεξαχθεί και ορισμένες 

μελέτες συγκριτικής έκφρασης μορίων miRNA μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρ-

κων ατόμων με μικροσυστοιχίες και με RNA-seq, στο λιπώδη ιστό [Klöting et al., 

2009; Heneghan et al., 2011; Ortega et al., 2010], σε κυτταρικές σειρές  προλιποκυτ-

τάρων [Ortega et al., 2010], στο πλάσμα [Prats-Puig et al., 2013],  κατά την adipo-

genesis [Keller et al., 2011; Zaragosi et al., 2011] και σε γονίδια-στόχους των 

miRNAs [Li et al., 2015].  

1.4.1 Μεταγραφωματικές μελέτες στο λιπώδη ιστό παχύσαρκων και μη παχύ-

σαρκων ατόμων με μικροσυστοιχίες 

 Η πρώτη μεταγραφωματική μελέτη μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων 

ατόμων έγινε σε επιπλοϊκό λιπώδη ιστό έξι ανδρών. Σε αυτήν εντοπίστηκε μεταβολή, 

κατά τουλάχιστον δύο φορές, στην έκφραση 153 γονίδιων. Από αυτά, τα 89 υπερεκ-

φράστηκαν και τα 64 υποεκφράστηκαν. Ειδικότερα, στα παχύσαρκα άτομα εντοπί-

στηκε υπερέκφραση σε γονίδια που εμπλέκονται στην αναστολή της λιπόλυσης όπως 

ο υποδοχέας NPY1R (neuropeptide Y receptor Y1) και ο υποδοχέας NPY5R  

(neuropeptide Y receptor Y5) του ΝΡΥ (neuropeptide Y) καθώς και ο υποδοχέας 

GRK3 (G protein-coupled receptor kinase 3) ενώ υποέκφραση σε γονίδια που συμμε-

τέχουν στην ενεργοποίηση της λιπόλυσης, όπως ο υποδοχέας NPR3 (natriuretic 

peptide receptor 3) και ο υποδοχέας ADRB2 (adrenoceptor beta 2). Επίσης, στους πα-

χύσαρκους, υποεκφράστηκαν αυξητικοί παράγοντες που εμπλέκονται στον πολλα-

πλασιασμό και τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων όπως ο IGF1 (insulin like 

growth factor 1), ο FGF2 (fibroblast growth factor 2), ο FGF4  και ο FGF7 ενώ υπε-

ρεκφράστηκαν πολλά μέλη των MAPKs (mitogen-activated protein kinases) όπως η 

MAPK3, η MAP3K4, η MAPK9 και η MAP2K6. Ενδιαφέρον επίσης παρουσίασαν οι 

αλλαγές που παρατηρήθηκαν στους αγγειογόνους παράγοντες στα παχύσαρκα άτομα. 

Ο VEGFB (vascular endothelial growth factor B) και ο FGF1 (fibroblast growth fac-

tor 1) υπεκφράστηκαν, ενώ ο VEGFD (vascular endothelial growth factor D) υποεκ-

φράστηκε. Επίσης, στους παχύσαρκους παρατηρήθηκε υποέκφραση του JAK2 (Janus 

kinase 2), σημαντικού ενδοκυτταρικού μεσολαβητή σηματοδότησης των κυτταροκι-

νών ενώ υπερεκφράστηκαν οι υποδοχείς Fc (FCGR3B, Fc fragment of IgG receptor 

IIIb και FCGR2A,  Fc fragment of IgG receptor IIa) για το θραύσμα της ανοσοσφαι-

ρίνης IgG. Η πλειοψηφία των γονιδίων που η έκφρασή τους διαφοροποιήθηκε, κωδι-

κοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, την ανο-

σοαπόκριση, την αγγειογένεση, το μεταβολισμό και τη μεταγωγή σήματος. Η μείωση 

της έκφρασης των γονιδίων που εμπλέκονται στη λιπόλυση στα παχύσαρκα άτομα 
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μπορεί να σχετίζεται με την αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας. Επιπλέον, η μείωση 

της έκφρασης των αυξητικών παραγόντων και η υπερέκφραση των MAPKs στους πα-

χύσαρκους, υποδηλώνει μείωση του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των 

προλιποκυττάρων [Gómez-Ambrosi et al., 2004].   

Στο ίδιο πλαίσιο, για τη μελέτη των προτύπων γονιδιακής έκφρασης στον 

σπλαχνικό λιπώδη ιστό, επιλέχθηκε μια ομάδα 50 παχύσαρκων και 9 μη παχύσαρκων 

ατόμων. Συγκρίνοντας τα προφίλ γονιδιακής έκφρασης, ταυτοποιήθηκαν 1.208 γονί-

δια με σημαντικά διαφορική έκφραση. Στην ομάδα των παχύσαρκων, 1.033 γονίδια 

υπερεκφράστηκαν και 175 υποεκφράστηκαν. Τα πιο σημαντικά γονίδια που υπερεκ-

φράστηκαν κωδικοποιούν ένζυμα της γλυκόλυσης όπως το PGK1 (phosphoglycerate 

kinase 1), το PFKP (phosphofructokinase, platelet), το ALDOA (aldolase, fructose-

bisphosphate A) και το PFKFB4 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-

biphosphatase 4). Υπερέκφραση αυτών των ενζύμων οδηγεί σε αύξηση της 3-

φωσφορικής γλυκερόλης, που είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό των τριγλυκερι-

δίων. Επίσης, στους παχύσαρκους υπερεκφράστηκαν γονίδια που σχετίζονται με τη 

μεταφορά ATP και υδατοδιαλυτών ουσιών συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης 

GLUT4 και τα γονίδια AKR1C2 (aldo-keto reductase family 1 member C2) και H6PD 

(exose-6-phosphate dehydrogenase/glucose 1-dehydrogenase) που εμπλέκονται στη 

μετατροπή των ορμονών του φύλου και στη βιοσύνθεση της κορτιζόλης αντίστοιχα. 

Αντίθετα, στην ομάδα των παχύσαρκων, υποεκφράστηκαν γονίδια που εμπλέκονται 

στη βιοσύνθεση και τη σηματοδότηση της οξυστερόλης (οξειδωμένο παράγωγο της 

χοληστερόλης), το γονίδιο ADIPOQ (adiponectin) και τα προ-αγγειογόνα PDGFD 

(platelet derived growth factor D), ANGPTL1 (angiopoietin like 1), VEGFD (vascular 

endothelial growth factor D), CYR61 (cysteine rich angiogenic inducer 61) και PDG-

FRA (platelet derived growth factor receptor alpha) που εμπλέκονται στην αγγειογέ-

νεση ενώ αντίθετα υπερεκφράστηκε το προ-αγγειογόνο METAP2  (methionyl 

aminopeptidase 2) και το γονίδιο PHB (prohibitin) [Baranova et al., 2005]. 

 Ακολούθως με τα παραπάνω, συγκρίθηκαν τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης 

επιπλοϊκού και υποδόριου λιπώδη ιστού σε 43 παχύσαρκους και 6 μη παχύσαρκους 

με σκοπό να εντοπιστούν οι διαφορές αυτών των δύο τύπων ιστού. Η ανάλυση με μι-

κροσυστοιχίες έδειξε υπερέκφραση 545 γονιδίων στον επιπλοϊκό και 47 στον υποδό-

ριο λιπώδη ιστό και υποέκφραση 723 γονιδίων στον επιπλοϊκό και 27 στον υποδόριο 

λιπώδη ιστό των παχύσαρκων. Το γονίδιο S100a9 (S100 calcium binding protein A9, 

calgranulin B) που εμπλέκεται στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και τη διαφορο-

ποίηση υπερεκφράστηκε περισσότερο από δέκα φορές τόσο στον επιπλοϊκό όσο και 

τον υποδόριο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων. Αντίθετα, το γονίδιο που υποεκφράστη-

κε και στους δύο τύπους ιστού ήταν το NDRG4 (NDRG family member 4) το οποίο 

απαιτείται για την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και εμπλέκεται στη μιτογόνο ση-

ματοδότηση των αγγειακών κυττάρων των λείων μυών. Περαιτέρω ανάλυση είκοσι 

οκτώ γονιδίων με RT-qPCR σε επιπλέον 30 δείγματα επιπλοϊκού και υποδόριου λι-

πώδους ιστού παχύσαρκων ατόμων επιβεβαίωσε την καταστολή της έκφρασης γονι-

δίων που σχετίζονται με το μεταβολισμό των λιπιδίων όπως το FASN (fatty acid 

synthase) και το ACACB (acetyl-CoA carboxylase beta) που είναι απαραίτητα για τη 

λιπογένεση μέσω της σύνθεσης τριγλυκεριδίων αλλά και μεταγραφικών παραγόντων 
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όπως ο SREBF1 (sterol regulatory element binding transcription factor 1) και ο 

MLXIPL (MLX interacting protein like) που ρυθμίζουν τη μεταγραφή γονιδίων που 

συμμετέχουν στη λιπογένεση. Επίσης, στον επιπλοϊκό λιπώδη ιστό επιβεβαιώθηκε η 

υποέκφραση του ACOX2 (acyl-CoA oxidase 2) που επάγει την β-οξείδωση, του 

ADCY (adenylate cyclase 2) που καταλύει τον σχηματισμό του αγγελιοφόρου cAMP 

και η υπερέκφραση των υποδοχέων NPY1R (neuropeptide Y receptor Y1) και NPY5R  

του ΝΡΥ (neuropeptide Y), του γονιδίου LEP (leptin) και του γονιδίου TNMD 

(tenomodulin) που σχετίζονται με τα επίπεδα λεπτίνης και με αντίσταση στην ινσου-

λίνη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην παχυσαρκία ο επιπλοϊκός λιπώδης ιστός επηρεάζεται 

περισσότερο από τον υποδόριο ενώ γενικά ο λιπώδης ιστός των παχύσαρκων επάγει 

αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια στην υπερβολική επέκταση και συσσώρευση λί-

πους, καταστέλλοντας τόσο τη λιπογένεση όσο και τη λιπόλυση [Del Pozo et al., 

2011]. 

 Σε μία άλλη μελέτη που είχε σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της παχυσαρκίας 

στο προφίλ της γονιδιακής έκφρασης στο σπλαχνικό λιπώδη ιστό παιδιών προεφηβι-

κής ηλικίας, αναλύθηκαν με μικροσυστοιχίες έξι δείγματα μη παχύσαρκων και 5 

δείγματα παχύσαρκων παιδιών 6-12 ετών. Από το σύνολο των γονιδίων, 1.462 εκ-

φράστηκαν αποκλειστικά μόνο στο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων, 960 μόνο στο λι-

πώδη ιστό των μη παχύσαρκων και 9.635 και στις δύο ομάδες. Συνολικά, 245 γονίδια 

παρουσίασαν τουλάχιστον διπλάσια διαφορά στα επίπεδα έκφρασης (201 υπερεκ-

φράστηκαν και 44 υποεκφράστηκαν). Αυτά τα γονίδια εμπλέκονται σε διάφορες λει-

τουργίες: στο μεταβολισμό, τη σηματοδότηση και την ανάπτυξη των κυττάρων. Γενι-

κά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός των παχύσαρκων παι-

διών εμφανίζει διαφορετικό προφίλ γονιδιακής έκφρασης από εκείνο των συνομήλι-

κων με φυσιολογικό βάρος [Aguilera et al., 2015]. 

1.4.1.1 Μελέτες γονιδιακής έκφρασης σε λιποκύτταρα και κατά την adipogenesis 

 Για να διευκρινισθεί αν το προφίλ γονιδιακής έκφρασης των προλιποκυττάρων 

διαφέρει, απομονώθηκαν προλιποκύτταρα από διαφορετικές λιποαποθήκες: υποδόριο 

σπλαχνικό λιπώδη ιστό, μεσεντέριο και επιπλοϊκό από 12 παχύσαρκα άτομα και μη. 

Η συγκριτική ανάλυση έδειξε ότι το σπλαχνικό λίπος δεν έχει ομοιογενές προφίλ έκ-

φρασης ενώ τα προλιποκύτταρα από μεσεντέριο λίπος έχουν προφίλ πλησιέστερο με 

το υποδόριο σπλαχνικό παρά με το επιπλοϊκό. Επίσης, φάνηκε ότι η έκφραση των 

γονιδίων που ρυθμίζουν την πρώιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ομοιοτι-

κών γονιδίων, διαφέρει μεταξύ των προλιποκυττάρων [Tchkonia et al., 2007]. 

Σε μία άλλη μελέτη εστιασμένη στην σχετιζόμενη με την παχυσαρκία φλεγ-

μονή, η οποία συνδέεται και με μεταβολικές επιπλοκές [Mraz et al., 2014], μελετήθη-

κε η έκφραση γονιδίων που συσχετίζονται με τη φλεγμονή σε υποδόρια σπλαχνικά 

προλιποκύτταρα που απομονώθηκαν από το λιπώδη ιστό 14 μη παχύσαρκων και 14 

παχύσαρκων Ινδιάνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν υπερέκφραση 218 γονιδίων στα 

προλιποκύτταρα των παχύσαρκων ατόμων από τα οποία τα CXCL8 (C-X-C motif 

chemokine ligand 8), CTSS (cathepsin S), ITGB2 (integrin subunit beta 2), HLA-DRA 

(major histocompatibility complex, class II, DR alpha), CD53 (CD53 molecule), 
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PLA2G7 (phospholipase A2 group VII) και ΜΜΡ9 (matrix metallopeptidase 9) σχετί-

ζονται με τη φλεγμονή. Η υπερέκφραση αυτών των γονιδίων μπορεί να αυξήσει την 

πρόσληψη μακροφάγων στο λιπώδη ιστό που συνεισφέρουν στη φλεγμονώδη από-

κριση του λιπώδους ιστού [Nair et al., 2005]. Η ίδια ανάλυση σε υποδόρια σπλαχνικά 

λιποκύτταρα από 20 μη παχύσαρκα και 19 παχύσαρκα άτομα της ίδιας πληθυσμιακής 

ομάδας έδειξε να υπερεκφράζονται 433 γονίδια και 244 να υποεκφράζονται. Τα γονί-

δια που υπερεκφράστηκαν σχετίζονται με τη φλεγμονή/ανοσοαπόκριση όπως τα 

CCL2 και  CCL3 (C-C motif chemokine ligand 2 και 3), THY1 (Thy-1 cell surface 

antigen) και C1QTNF5 (C1q and TNF related 5) επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο 

των ώριμων λιποκυττάρων στη φλεγμονή η οποία συνοδεύει την παχυσαρκία [Lee et 

al., 2005].  

Στο πλαίσιο μιας άλλης μελέτης, η οποία είχε ως στόχο τον έλεγχο διαταρα-

χών στα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το λιπώδη ιστό (adipose-derived stem 

cells, ASC), αναλύθηκε η διαφορική έκφραση γονιδίων σε βλαστοκύτταρα από υπο-

δόριο σπλαχνικό λευκό λιπώδη ιστό 3 παχύσαρκων και 3 μη παχύσαρκων ατόμων. 

Παρόλο που ο αριθμός των δειγμάτων ήταν περιορισμένος, φάνηκε ότι στα βλαστο-

κύτταρα των παχύσαρκων ατόμων υποεκφράζονται γονίδια βλαστικότητας (stemness) 

και υπερεκφράζονται γονίδια που σχετίζονται με την adipogenesis και τη φλεγμονή 

τα οποία μπορεί να οδηγούν σε απώλεια της βλαστικότητας των ASCs, απώλεια της 

πολυδυναμικότητάς τους και, ως εκ τούτου, της ικανότητας επούλωσης των ιστών  

[Oñate et al., 2013]. 

Τέλος, σε μια άλλη μελέτη που στόχευε να διερευνήσει την διαφορική έκφρα-

ση γονιδίων κατά την adipogenesis, σε διαφορετικά είδη λιπώδους ιστού (υποδόριο 

κοιλιακό λίπος από 15 παχύσαρκες γυναίκες, υποδόριο λίπος από 10 μη παχύσαρκες, 

λιπώδης ιστός από 31 παχύσαρκες γυναίκες και 10 μη παχύσαρκες και 9 παχύσαρ-

κους άντρες και 8 μη παχύσαρκους) έδειξε ότι η έκφραση των γονιδίων που εμπλέκο-

νται στην adipogenesis μεταβάλλεται στον υποδόριο λιπώδη ιστό των παθολογικά 

παχύσαρκων ατόμων (BMI˃40). Ειδικότερα, δείχθηκε ότι οι μεταγραφικοί παράγο-

ντες που ρυθμίζουν τα πρώτα στάδια της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων, όπως οι 

πρωτεΐνες C/EBPb (CCAAT enhancer binding protein beta) και JUN (Jun proto-

oncogene, AP-1 transcription factor subunit) υπερεκφράστηκαν στον υποδόριο λιπώ-

δη ιστό των παθολογικά παχύσαρκων ατόμων, ενώ ο μεταγραφικός παράγοντας 

PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor gamma) που ελέγχει τα τελικά 

στάδια διαφοροποίησης των προλιποκυττάρων σε ώριμα λιποκύτταρα, υποεκφράστη-

κε. Οι αναστολείς κινασών που ρυθμίζουν την κλωνική επέκταση CDKN2C και 

CDKN1B (cyclin dependent kinase inhibitor 2C και 1Β) υποεκφράστηκαν ενώ η 

CDKN1A υπερεκφράστηκε. Τέλος, υπερέκφραση εντοπίστηκε και στην αγγειοποιητί-

νη 4 (ANGPTL4) που ρυθμίζει την αγγειογένεση, το μεταβολισμό των λιπιδίων και 

της γλυκόζης [Rodríguez-Acebes et al., 2010]. 

1.4.1.2 Μελέτες διαφορικής έκφρασης miRNAs στην παχυσαρκία 

Τα τελευταία χρόνια διάφορες μελέτες συγκλίνουν στην υπόθεση ότι η παχυ-

σαρκία μπορεί επίσης να συσχετίζεται με συγκεκριμένες αλλαγές στο πρότυπο  έκ-
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φρασης μη κωδικών RNAs, όπως τα miRNAs. Στο πεδίο της μεταγραφωματικής α-

νάλυσης των miRNAs έχουν δημοσιευτεί περιορισμένες σχετικά μελέτες που συγκρί-

νουν την έκφραση των miRNAs σε διαφορετικές λιποαποθήκες, την έκφρασή τους 

στο λιπώδη ιστό και στο αίμα, στο πλάσμα, μεταξύ προλιποκυττάρων και λιποκυττά-

ρων, κατά τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων αλλά και μελέτες με γονίδια-

στόχους των miRNAs.  

Σε αυτά τα πλαίσια, συγκρίθηκε η έκφραση miRNAs μεταξύ υποδόριου κοι-

λιακού και ενδοκοιλιακού επιπλοϊκού λιπώδους ιστού δεκαπέντε υπέρβαρων και πα-

χύσαρκων ατόμων με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη (NGT, n=9) και με νεοδια-

γνωσμένο διαβήτη τύπου 2 (T2D, n=6). Εντοπίστηκε διαφορά στην έκφραση 155 

miRNAs, από τα οποία τα 106 (68%) εκφράζονται και στον υποδόριο και στον επι-

πλοϊκό λιπώδη ιστό. Το πρότυπο έκφρασης βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

των ατόμων με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη (NGT) και των νεοδιαγνωσθέντων 

με διαβήτη τύπου 2 (Τ2D). Συγκεκριμένα, στον υποδόριο λιπώδη ιστό των ατόμων με 

NGT σε σύγκριση με τα Τ2D υπερεκφράστηκαν τα miR-27a, miR-30e, miR-140, 

miR-155 και miR-210 και υποεκφράστηκαν τα miR-147 και miR-197. Στον επιπλοϊ-

κό λιπώδη ιστό των ατόμων με NGT σε σύγκριση με τα άτομα με Τ2D υπερεκφρά-

στηκαν τα miR-17-5p, miR-132 και  miR-134 ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε για το 

miR-181a [Klöting et al., 2009]. 

Σε ανάλογη μελέτη, συγκρίθηκε η έκφραση miRNAs μεταξύ επιπλοϊκού και 

υποδόριου λιπώδους ιστού 29 ατόμων, 19 παχύσαρκων και 10 μη παχύσαρκων και τα 

αποτελέσματα συγκρίθηκαν με δείγματα αίματος από 50 άτομα (30 παχύσαρκα και 

20 μη παχύσαρκα). Το προφίλ έκφρασης των miRNAs μεταξύ επιπλοϊκού και υποδό-

ριου λίπους βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά. Στο επιπλοϊκό λίπος των παχύσαρκων 

ατόμων, τα miR-17-5p και miR-132 υποεκφράστηκαν σε σύγκριση με τα μη παχύ-

σαρκα άτομα. Τα ίδια miRNAs βρέθηκε να υποεκφράζονται και στο αίμα των παχύ-

σαρκων σε σύγκριση με τους μη παχύσαρκους [Heneghan et al., 2011]. 

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες μελέτες, το προφίλ έκφρασης στον υποδόριο 

λιπώδη ιστό 11 miRNAs, βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ 28 γυναικών, 13 

παχύσαρκων χωρίς διαβήτη τύπου 2, 9 παχύσαρκων με διαβήτη και 6 μη παχύσαρ-

κων. Τα miR-185, miR-139-5p, miR-484 και miR-130b υποεκφράστηκαν στα παχύ-

σαρκα άτομα χωρίς διαβήτη σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα άτομα ενώ τα miR99a, 

miR-1229, miR-125b, miR-221 και το miR-199a-5p υπερεκφράστηκαν. Στα παχύ-

σαρκα άτομα με διαβήτη, τα miR-K12-7, miR-484 και miR-130b, υποεκφράστηκαν, 

ενώ τα miR-1229, miR-199a-5p, miR-221 και miR-125b υπερεκφράστηκαν σε σύ-

γκριση με τα μη παχύσαρκα. Το miR-30a ήταν το μοναδικό miRNA που υποεκφρά-

στηκε, συγκρίνοντας παχύσαρκες γυναίκες με διαβήτη και παχύσαρκες χωρίς διαβήτη 

[Ortega et al., 2010]. 

Στην ίδια μελέτη, συγκρίθηκε το προφίλ έκφρασης miRNAs σε κυτταρικές 

σειρές προλιποκυττάρων από παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα. Χρησιμοποιήθη-

καν υποδόρια προλιποκύτταρα από 2 μη παχύσαρκα και παχύσαρκα άτομα. Διαφορε-

τικό προφίλ έκφρασης έδειξαν 40 miRNAs στα υποδόρια προλιποκύτταρα και 31 

miRNAs μετά τη διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων σε ώριμα λιποκύτταρα στους 

παχύσαρκους και μη παχύσαρκους. Στα ώριμα λιποκύτταρα υποεκφράστηκαν τα 
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miR-503, miR-221, miR-424, miR-210 και miR-31 ενώ τα  miR-378, miR-30c, miR-

30a, miR-30b, miR-30e, και miR-34a υπερεκφράστηκαν. Παρατηρήθηκε επίσης, υ-

περέκφραση των λιπογενετικών δεικτών/γονιδίων FAS (Fas cell surface death 

receptor), ACACA (acetyl-CoA carboxylase alpha), FABP4 (fatty acid binding protein 

4), PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor gamma), ADIPOQ 

(adiponectin, C1Q and collagen domain containing) και RBP4 (retinol binding protein 

4) [Ortega et al., 2010]. 

Σε δείγμα 10 παιδιών προεφηβικής ηλικίας (5 παχύσαρκων και 5 μη παχύσαρ-

κων), τα επίπεδα έκφρασης 15 miRNAs, κυρίως των miR-486–5p, miR-486–3p, miR-

142–3p, miR-130b και miR-423–5p, βρέθηκαν αυξημένα στο πλάσμα των παχύσαρ-

κων παιδιών ενώ των miR-221και miR-28–3p, μειωμένα [Prats-Puig et al., 2013].  

Από νεαρούς δότες (ηλικίας από 1 μήνα έως 7 ετών) χρησιμοποιήθηκαν βλα-

στοκύτταρα λιπώδους ιστού για να εντοπιστούν miRNAs που εκφράζονται διαφορικά 

κατά την adipogenesis. Ανιχνεύτηκαν 679 ώριμα miRNAs. Εντοπίστηκε διαφορά 

στην έκφραση σε 26 miRNAs, από τα οποία τα 21 υπερεκφράστηκαν και τα 5 υποεκ-

φράστηκαν. Η έκφραση του miR-642a-3p επταπλασιάστηκε ενώ η οικογένεια των 

miR-30 έδειξε την πιο αυξημένη έκφραση. Αναστολή του miR-30 αναστέλλει την 

adipogenesis, ενώ υπερ-έκφραση των miR-30a και miR-30d την επάγει. [Zaragosi et 

al., 2011].  

Τέλος, στο πλαίσιο μιας ανάλυσης συσχέτισης δεδομένων έκφρασης διαφορι-

κά εκφρασμένων miRNAs (DEMs) και διαφορικά εκφρασμένων γονιδίων (DEGs) 

στον κοιλιακό υποδόριο λιπώδη ιστό 30 παχύσαρκων και 26 μη παχύσαρκων γυναι-

κών, εντοπίστηκαν 16 miRNAs και 192 mRNAs που εκφράζονται διαφορικά και 

3.002 ζεύγη αλληλεπιδράσεων miRNAs-γονιδίων στόχων. Τα  τελευταία βρέθηκε να 

είναι εμπλουτισμένα σε λειτουργίες όπως οργάνωση των ινιδίων κολλαγόνου και της 

εξωκυτταρικής μήτρας. [Li et al., 2015]. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αρ-

κετά μεταξύ των επιμέρους μελετών γονιδιακής έκφρασης ενώ απουσιάζει μια μετα-

ανάλυση που θα έδινε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν δεδο-

μένα από πολλές επιμέρους μελέτες.  
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1.5 Σκοπός  

Η παχυσαρκία είναι μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Έχει ισχυρό 

γενετικό υπόβαθρο και ο επιπολασμός της έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δε-

καετίες. Στο πλαίσιο της κατανόησης των μοριακών μηχανισμών της παχυσαρκίας, οι 

κύριες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της γονιδιωματικής, κατά την τε-

λευταία δεκαετία, είναι κυρίως μελέτες συσχέτισης πολυμορφισμών σε επίπεδο γονι-

διώματος (Genome-Wide Association Studies, GWAS) και, πιο πρόσφατα, ο προσδι-

ορισμός του μοριακού προφίλ σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής πληροφορίας. Οι 

GWAS έχουν εντοπίσει πολυάριθμα SNPs και γονίδια που συσχετίζονται με την πα-

χυσαρκία, με το FTO να αποτελεί το πρώτο και επαναλαμβανόμενα επαληθευμένο 

γονίδιο, που συμβάλλει περισσότερο από τους άλλους γενετικούς τόπους στην εμφά-

νιση της παχυσαρκίας. Από την άλλη, οι μελέτες διαφορικής γονιδιακής έκφρασης 

στο λιπώδη ιστό έχουν δώσει σημαντικές αλλά σχετικά περιορισμένες, έως τώρα, 

πληροφορίες για το προφίλ έκφρασης διαφόρων γονιδίων ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμη 

στη βιβλιογραφία μετα-ανάλυση αυτών των δεδομένων.  

Ένας στόχος αυτής της διατριβής ήταν να διερευνηθεί αν πολυμορφισμοί του 

γονιδίου FTO συσχετίζονται με αυξημένο BMI και μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση 

παχυσαρκίας σε Έλληνες ενήλικες, με σκοπό την ανάδειξή τους ως γενετικούς δεί-

κτες για τον κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι αντίστοι-

χες μελέτες συσχέτισης επικεντρώνονται κυρίως στην παιδική παχυσαρκία. Επιπλέον 

στόχος της μελέτης ήταν η μετα-ανάλυση δεδομένων από διάφορα αρχεία γονιδιακής 

έκφρασης διαφορετικών τύπων λιπώδους ιστού, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη γο-

νιδίων που εμφανίζουν διαφορική έκφραση καθώς επίσης και την ταυτοποίηση γονι-

διακών υπογραφών, μονοπατιών και δικτύων που σχετίζονται με την παχυσαρκία. 
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Υλικά και μέθοδοι  

 

2.1 Πληθυσμός και δείγμα μελέτης 

Στην παρούσα μελέτη, το δείγμα αποτελείται από 203 άτομα (76 άνδρες και 

127 γυναίκες) από τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, τα οποία προσήλθαν στο διαβη-

τολογικό κέντρο του ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης. Η συλλογή και ο προσδιορι-

σμός των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων έγινε 

από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογίας Καλλιόπη 

Κώτσα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και την υποψήφια διδάκτορα, 

ιατρό και επιστημονικό συνεργάτη του ενδοκρινολογικού τμήματος της Α' Παθολογι-

κής κλινικής του Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ, Ξανθίππης Τσεκμεκίδου.  

Ελήφθησαν ανθρωπομετρικά (φύλο, ηλικία) και βιοχημικά χαρακτηριστικά (ο-

λική χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια ορού) και 

τα άτομα κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας με βάση την τιμή του BMI (kg/m
2
) σε μη παχύσαρκα (BMI˂25), 

υπέρβαρα (BMI≥25˂30) και παχύσαρκα (BMI≥30) [WHO 2018]. Σύμφωνα με αυτή 

την κατηγοριοποίηση, 50 από αυτά τα άτομα ανήκουν στα μη παχύσαρκα (24 άνδρες 

και 26 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 71,16±7,74 έτη), 58 στα υπέρβαρα (27 άν-

δρες και 31 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 69,12±8,82 έτη) και 95 στα παχύσαρκα 

(32 άνδρες και 63 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 66,78±10,18 έτη). Μη παχύσαρκα, 

υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα συγκρίθηκαν μεταξύ τους με κύρια ομάδα ελέγχου 

την ομάδα των μη παχύσαρκων. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους 

για τη συμμετοχή στην έρευνα. 

2.1.1 Απομόνωση γονιδιωματικού DNA 

Το γονιδιωματικό DNA λήφθηκε από δείγματα αίματος τα οποία συλλέχθη-

καν σε σωληνάρια με EDTA και αποθηκεύθηκαν στους -80
ο
C.  Για την απομόνωση 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:  

1. Απόψυξη των δειγμάτων. Μεταφορά 0,5 ml δείγματος αίματος σε φυγοκε-

ντρικούς σωλήνες 1,5 ml.  

2. Προσθήκη 1 ml διαλύματος 1x SSC (150 mM χλωριούχο νάτριο, 15mM κι-

τρικό νάτριο) σε κάθε σωλήνα, ανάμειξη, φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 

2 min και απομάκρυνση του υπερκείμενου. 

3. Επανάληψη του βήματος 2. 

4. Προσθήκη 500 μl διαλύματος οξικού νατρίου (CH3COONa) 0,2 M για αύξη-

ση της ιοντικής ισχύος για κατακρήμνιση του DNA, και ακόλουθη ανάδευση. 

Προσθήκη 50 μl  SDS 5% w/v (Sodium dodecyl sulphate) για τη λύση των 

μεμβρανών και 5 μl πρωτεϊνάσης K (20 mg/ml) για την αποικοδόμηση των 

πρωτεϊνών. Επώαση στους 55
ο
C για 1 h υπό ανάδευση.  

5. Εκχύλιση με την προσθήκη 0,5 ml φαινόλης και 0,5 ml χλωροφόρμιου / ισο-

αμυλικής αλκοόλης (24:1) για την αποδιάταξη και την απομάκρυνση των 
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πρωτεϊνών και το διαχωρισμό των φάσεων. Έντονη ανάδευση και φυγοκέ-

ντρηση στις 13.000 rpm για 10 min στους 4
ο
C. 

6. Συλλογή της υδατικής φάσης. Εκχύλιση με 1 ml χλωροφόρμιο / ισοαμυλική 

αλκοόλη (24:1) για απομάκρυνση της φαινόλης στις ίδιες συνθήκες.  

7.  Συλλογή της υδατικής φάσης και προσθήκη 1 ml παγωμένης ισοπροπανόλης 

για την κατακρήμνιση του DNA. Επώαση στους -20
ο
C για 20 min. 

8. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 20 min στους 4
ο
C και απομάκρυνση του 

υπερκείμενου. Προσθήκη 1 ml παγωμένης αιθανόλης 70% και ανάδευση.    

9. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 5 min στους 4
ο
C. 

10. Απομάκρυνση του υπερκείμενου. Ξήρανση του ιζήματος (σε θερμοκρασία 

δωματίου έως 55
ο
C).  

11. Επαναδιάλυση με την προσθήκη 100 μl ddH2O.  

12. Αποθήκευση στους -20
o
C. 

2.1.2 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος DNA 

Φωτομέτρηση 

Η ποσότητα του DNA προσδιορίστηκε φωτομετρικά με μέτρηση της απορρό-

φησης στα 260 nm. Μια μονάδα απορρόφησης (A260) ισοδυναμεί με 50 μg δίκλωνου 

DNA/ml. Η καθαρότητα του DNA από πρωτεΐνες ελέγχθηκε βάσει του λόγου των 

απορροφήσεων A260/A280, ο οποίος για το DNA πρέπει να είναι περίπου 1,8.  

Ηλεκτροφόρηση  

Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα του DNA στηρίζεται στο γεγονός ότι, σε 

ουδέτερο pH, οι φωσφορικές ομάδες των δεοξυριβονουκλεοτιδίων προσδίδουν αρνη-

τικό φορτίο στο DNA. Παρουσία του διαλύματος ηλεκτροφόρησης, τα μόρια DNA 

θα μετακινηθούν προς την άνοδο (+). Η ταχύτητα μετακίνησης των γραμμικών μορί-

ων DNA κατά μήκος του πηκτώματος είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους και 

της συγκέντρωσης του πηκτώματος. Έτσι, χρησιμοποιώντας πηκτώματα διαφορετι-

κής συγκέντρωσης αγαρόζης, επιτυγχάνουμε τον επιθυμητό διαχωρισμό ανάλογα με 

το μέγεθος των τμημάτων. Γενικά η συγκέντρωση αγαρόζης κυμαίνεται από 0,8-

2,5%.  

Ο έλεγχος του γονιδιωματικού DNA και των προϊόντων της PCR έγινε με η-

λεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1 ή 2% (w/v) αντίστοιχα, σε ρυθμιστικό διάλυ-

μα TAE 1x  (40 mM Tris pH 7.6, 20 mM οξικό οξύ, 1 mM EDTA). Η προετοιμασία 

πηκτώματος αγαρόζης έγινε με προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας αγαρόζης σε 

κατάλληλη ποσότητα, ανάλογα με το μέγεθος του καλουπιού, ρυθμιστικού διαλύμα-

τος TAE 1x και ακόλουθη διάλυσή της με θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων. Όταν 

η θερμοκρασία του διαλύματος φθάσει τους 50-60
ο
C προστίθεται διάλυμα βρωμιού-

χου αιθιδίου (10 mg/ml) σε τελική συγκέντρωση 1μg/ml. Το βρωμιούχο αιθίδιο φθο-

ρίζει λόγω σχηματισμού συμπλόκων παρεμβολής με το δίκλωνο DNA καθιστώντας 

δυνατή την ανίχνευσή του υπό υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Το όριο ανίχνευσης με 

αυτή την τεχνική είναι 10-20 ng DNA. Ακολούθως, το διάλυμα αναδεύεται και εγχύ-
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εται σε εκμαγείο, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί «χτενάκια» ώστε να δημιουργηθούν οι 

θέσεις (πηγάδια) τοποθέτησης των δειγμάτων. Μετά την πήξη του πηκτώματος, α-

φαιρούνται τα «χτενάκια» και το εκμαγείο τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρη-

σης, στην οποία έχει προστεθεί ρυθμιστικό διάλυμα TAE 1x μέχρι το σημείο που το 

πήκτωμα να καλύπτεται πλήρως από το διάλυμα. Πριν την τοποθέτηση των δειγμά-

των στο πήκτωμα, έγινε η ανάμιξή τους με 3 μl loading buffer 6x [για την παρασκευή 

10 ml: 1ml Bromophenol blue 1% w/v, 0,5 ml TBE 20x (1x: 89 mM Tris, pH 7.6, 89 

mM βορικό οξύ, 2 mM EDTA), 5ml γλυκερόλη 100%, 3,5 ml ddH2O]. Για το γονιδι-

ωματικό DNA και τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκε το 2% και 10% του εκά-

στοτε δείγματος. Παράλληλα, γινόταν ηλεκτροφόρηση και ενός δείκτη γνωστών με-

γεθών (DNA ladder 100bp, Minotech).  

Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε στα 80-100 V για τουλάχιστον 30 min. 

Τα πηκτώματα παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν υπό υπεριώδες φως σε μηχά-

νημα ανάλυσης εικόνας (FluorChem E system, San Jose, California, USA).  

2.1.3 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase chain reaction)  

 Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) είναι μια τεχνική in vitro σύνθε-

σης πολλών αντιγράφων μιας αλληλουχίας DNA (DNA στόχος) με τη χρήση DNA 

πολυμεράσης. Η τεχνική αυτή μιμείται το φυσιολογικό μηχανισμό του κυττάρου για 

την αντιγραφή τμημάτων DNA με τρόπο γρήγορο και αξιόπιστο. Η μεγάλη της αξία 

στηρίζεται στο ότι είναι μέθοδος γρήγορη, απλή, μικρού κόστους, αυτοματοποιημένη 

και απαιτεί μόνο ελάχιστη αρχική ποσότητα DNA, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα 

μεγάλης ευαισθησίας.  

 Σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών, το DNA-στόχος πολλαπλασιάζεται εκθετι-

κά εφαρμόζοντας διαδοχικούς κύκλους (συνήθως 35) και ο τελικός αριθμός των αντι-

γράφων εξαρτάται από τον αρχικό αριθμό των μορίων του στόχου [Mullis et al., 

1986; Mullis et al., 1987]. Κάθε κύκλος της PCR αποτελείται από τα εξής στάδια: 

1. Αποδιάταξη: Το DNA-στόχος αποδιατάσσεται με θέρμανση στους 93-97C, για 

3-10 min. 

2. Υβριδοποίηση εκκινητών: Η θερμοκρασία ελαττώνεται στους 40-65C για 30-60 

sec ώστε να υβριδοποιηθούν οι εκκινητές με τους κλώνους του DNA-στόχου. Η θερ-

μοκρασία υβριδοποίησης εξαρτάται από την αλληλουχία των εκκινητών. 

3. Επέκταση: Πραγματοποιείται η σύνθεση του νέου κλώνου του DNA, με την προ-

σθήκη νουκλεοτιδίων, από την Taq πολυμεράση, στο 3’ άκρο κάθε εκκινητή. Η δια-

δικασία της επιμήκυνσης πραγματοποιείται συνήθως στους 72C και ο χρόνος που 

διαρκεί εξαρτάται από το μήκος του τμήματος (~1 min/kb).  

 Έτσι σχηματίζονται δυο νέες αλυσίδες DNA, συμπληρωματικές προς αυτές 

των δυο κλώνων του πρότυπου DNA. Η σειρά των τριών σταδίων, αποδιάταξης, υ-

βριδοποίησης των εκκινητών και επέκτασης των εκκινητών με τη σύνθεση νέου κλώ-

νου, αποτελούν έναν κύκλο της PCR. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πολλαπλα-

σιασμός του DNA στόχου σύμφωνα με τον τύπο 2
n
 όπου 2 ο αριθμός των αντιγράφων 

κάθε μορίου DNA και n ο αριθμός των κύκλων. 

Συστατικά της PCR  
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 Για την PCR εκτός από το DNA-στόχο, απαιτείται η DNA πολυμεράση, εκκι-

νητές (primers), δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs), ρυθμιστικό διάλυμα και χλωριούχο 

μαγνήσιο.   

 Taq DNA πολυμεράση 

Το ένζυμο DNA πολυμεράση καταλύει την επέκταση των εκκινητών. Χρησι-

μοποιείται η Taq DNA πολυμεράση, που έχει απομονωθεί από το βακτήριο Thermus 

aquaticus, καθιστώντας δυνατή τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών (έως και 95°C) κα-

τά την αποδιάταξη του DNA, την υβριδοποίηση των εκκινητών και τον πολυμερισμό. 

Χρησιμοποιήθηκε 1 unit Taq DNA πολυμεράσης ανά αντίδραση από την Kapa 

Biosystems (5u/μl) που έχει βέλτιστη θερμοκρασία δράσης στους 72°C. 

 Ολιγονουκλεοτίδια - Εκκινητές 

Οι εκκινητές είναι δυο συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (17-30 βάσεων), συ-

μπληρωματικά ως προς τα άκρα της αλληλουχίας στόχου, το καθένα για διαφορετικό 

κλώνο. Οι αλληλουχίες των εκκινητών συνίσταται να έχουν περιεκτικότητα 40-60% 

γουανίνη και κυτοσίνη (G+C) και δεν πρέπει να είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός διμερών κατά την διάρκεια της ΡCR. Η θερ-

μοκρασία υβριδισμού των εκκινητών στο DNA-στόχο εκτιμάται βάσει των σημείων 

τήξης τους (Tm) και δεν πρέπει να διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους (μέγιστο 3-5
ο
C).  

Όλες οι αλληλουχίες των εκκινητών για τη γονοτύπηση του γονιδίου FTO 

σχεδιάστηκαν εκατέρωθεν των τριών SNPs που μελετήθηκαν με βάση την πρότυπη 

αλληλουχία αναφοράς NG_012969.1 ώστε α) να είναι συμπληρωματικές μόνο στην 

αλληλουχία στόχο (έλεγχος με BLAST) β) να έχουν παρόμοιο Tm γ) να έχουν την 

ελάχιστη δυνατή συμπληρωματικότητα μεταξύ τους (Πίνακας 2). 

 

Οι εκκινητές προήλθαν από την εταιρεία Eurofins Genomics, λυοφιλιοποιη-

μένοι και επαναδιαλυτοποιήθηκαν σε νερό σε συγκέντρωση 50 pmol/μl. Η βέλτιστη 

θερμοκρασία υβριδισμού τους προσδιορίστηκε πειραματικά με PCR διαβαθμισμένης 

θερμοκρασίας για όλα τα SNPs. 

 Ρυθμιστικό διάλυμα 

Χρησιμοποιήθηκε ρυθμιστικό διάλυμα PCR συγκέντρωσης 10x [160mΜ 

(NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl, 0,1% Tween-20, pH 8.8 στους 25
ο
C] από την εταιρεία 

Kapa Biosystems (KK1015 07958587001).   

Πίνακας 2. Εκκινητές   Προϊόν PCR (bp) 

i. rs9939609 

For:  5'-TGG CTC TTG AAT GAA ATA GGA TTC AGA-3' 

Rev: 5'-AGC CTC TCT ACC ATC TTA TGT CCA AAC-3' 

321 

ii. rs9930506 

For:  5'-GGC TAA TCT GGA ACT CCT GAC-3' 

Rev: 5'-TCA TCT AAG TTC TCA AAT GTA TC-3' 

349 

iii. rs3751812 

For:  5'-GCT CTT CAA CCA GAT TCA GC-3' 

Rev: 5'-TGG TAA TGA AAC CTA CTT GGC-3' 

353 
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MgCl2 

Τα ιόντα Mg
2+

 είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση της 

Taq πολυμεράσης. Απουσία ελευθέρων ιόντων μαγνησίου, η DNA πολυμεράση είναι 

ανενεργή, ενώ σε περίσσεια αυτών η ακρίβεια του ενζύμου μειώνεται οδηγώντας σε 

μη ειδική ενίσχυση. Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα MgCl (Kapa Biosystems, KK1015 

07958587001) συγκέντρωσης 25 mM σε τελική συγκέντρωση στην PCR 2 mM. 

 dNTPs 

Τα dNTPs προήλθαν από την εταιρεία Invitrogen (κωδικός 10297018) και 

χρησιμοποιήθηκαν σε τελική συγκέντρωση 0,2 mM το καθένα. 

 Υπόστρωμα DNA 

Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 100 ng γονιδιωματικού DNA. Η συγκέντρωση 

των δειγμάτων είχε ρυθμιστεί σε 100ng/μl ώστε να χρησιμοποιείται 1μl ανά PCR.  

Συνθήκες της PCR  

Για κάθε PCR πραγματοποιήθηκε και PCR αρνητικού ελέγχου για έλεγχο επι-

μόλυνσης. Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 50 μl. Παρασκευάστηκε μίγμα των α-

ντιδραστηρίων της PCR με τα συστατικά που ήταν κοινά. Οι ποσότητες των αντιδρα-

στηρίων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. Μίγμα PCR  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΓΚΟΣ (μl) 

H2O 39.3 

Εκκινητής F (50 pmol/μl) 1.00 

Εκκινητής R  (50 pmol/μl) 1.00 

Ρυθμιστικό διάλυμα 10x 5.00 

MgCl2  (25 mM) 1.50 

dNTPs (10 mM) 1.00 

Taq πολυμεράση (5u/μl) 0.20 

Ακολούθως, σε κάθε σωλήνα, που περιέχει το γονιδιωματικό DNA ή το αρνη-

τικό δείγμα, τοποθετήθηκαν 49 μl από το μίγμα. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε θερμι-

κό κυκλοποιητή (Eppendorf Mastercycler Personal, Applied Biosystems) και ακο-

λουθούνται τα εξής στάδια:  

Αρχική αποδιάταξη : 95
ο
 C για 4 min 

 

Αποδιάταξη : 95
ο
 C για 40 sec  

Υβριδοποίηση : 57
ο
 C για 50 sec 35 κύκλοι 

Επιμήκυνση : 72
ο 
C για 40 sec  

Τελική επιμήκυνση : 72
ο 
C για 10 min  
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2.1.4 Ανάλυση πολυμορφισμών διαμόρφωσης μονόκλωνου DNA (SSCP) 

Μία μέθοδος για τη σάρωση ενός τμήματος DNA για την ταυτοποίηση σημει-

ακών μεταλλαγών, με μεγάλη διακριτική ικανότητα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα απλή, 

γρήγορη και οικονομική είναι η ανάλυση πολυμορφισμών διαμόρφωσης μονόκλωνου 

DNA (Single Strand Conformational Polymorphism, SSCP) [Orita et al., 1989]. Η 

μέθοδος στηρίζεται στην διαφορετική δομή και συνεπώς διαφορετική κινητικότητα 

σε πήκτωμα, που λαμβάνουν μονόκλωνα μόρια DNA τα οποία διαφέρουν μεταξύ 

τους έστω και κατά μόνο μία βάση. Έτσι, τμήματα DNA του ίδιου γονιδίου που έχουν 

παραχθεί με PCR, από DNA διαφορετικών ατόμων και που πιθανώς φέρουν μεταλ-

λαγές σε διαφορετικές θέσεις, θα έχουν και διαφορετική κινητικότητα κατά την ηλε-

κτροφόρηση και άρα θα είναι δυνατή η διάκρισή τους. Στην SSCP, η ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιείται σε πήκτωμα ακρυλαμίδης, ένα μονομερές το οποίο πολυμερίζεται 

παρουσία ελεύθερων ριζών σε μακριές αλυσίδες, οι οποίες με τη σειρά τους διασυν-

δέονται παρουσία της N,N–μεθυλεν-δις-ακρυλαμίδης σχηματίζοντας ένα πορώδες 

πήκτωμα. Οι ελεύθερες ρίζες προέρχονται από το υπεροξυ-δισουλφικό αμμώνιο 

(ammonium persulfate, APS) και σταθεροποιούνται με TEMED (N,N,N’,N’- τετρα-

μεθυλαιθυλενοδιαμίνη). Το μήκος των αλυσίδων εξαρτάται από τη συγκέντρωση της 

ακρυλαμίδης (από 3,5% έως 20%) στην αντίδραση πολυμερισμού. Επίσης, τα φυσι-

κοχημικά χαρακτηριστικά του πηκτώματος πολυακρυλαμίδης εξαρτώνται από τη συ-

γκέντρωση και το ποσοστό της δις-ακρυλαμίδης: 1 μόριο συνδέτη απαιτείται για κάθε 

29 μονομερή ακρυλαμίδης.  

Τα πηκτώματα πολυακρυλαμίδης σε σχέση με τα πηκτώματα αγαρόζης έχουν 

το βασικό πλεονέκτημα ότι μπορούν να διαχωρίσουν μόρια DNA των οποίων το μή-

κος διαφέρει κατά 0,2%  (π.χ. κατά 1 bp στα 500 bp). 

Τα δείγματα πριν την ηλεκτροφόρησή τους υφίστανται αποδιάταξη με θέρ-

μανση ώστε να σχηματιστούν οι μονόκλωνες αλυσίδες ενώ στη συνέχεια η ηλεκτρο-

φόρηση πραγματοποιείται απουσία αποδιατακτικού μέσου ώστε να επιτρέπονται με-

ρικώς οι ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις. Έτσι, η κινητικότητα του μορίου δεν εξαρ-

τάται μόνο από το μέγεθός του αλλά και από την τριτοταγή δομή του που με τη σειρά 

της καθορίζεται από την αλληλουχία του κλώνου. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρη-

σης πραγματοποιείται χρώση του πηκτώματος με διάλυμα νιτρικού αργύρου που έχει 

μεγάλη διακριτική ικανότητα ανιχνεύοντας ποσότητες της τάξεως των λίγων νανο-

γραμμαρίων. 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα τόσο ευδιάκριτο. καθώς κατά την η-

λεκτροφόρηση κάποια μόρια επανασχηματίζουν δίκλωνη αλυσίδα με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται επιπλέον ζώνες. Επίσης, συνήθως αναλύονται ταυτόχρονα πολλαπλά 

δείγματα που είναι πιθανόν να φέρουν πολυμορφισμούς σε περισσότερες της μίας 

θέσης με συνέπεια τα τελικά πρότυπα των ζωνών και η σύγκρισή τους να είναι αρκε-

τά πολύπλοκη. Παρόλα αυτά, με προσεκτική ανάλυση του προτύπου ζωνών, η μέθο-

δος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και με μεγάλη γενικά διακριτική ικανότητα. Επι-

πλέον, είναι δυνατή η ομαδοποίηση των δειγμάτων που εμφανίζουν ταυτόσημο πρό-

τυπο έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αλληλούχηση σε ένα μόνο από αυτά, μειώνοντας 

έτσι σημαντικά το κόστος του πειράματος.  
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Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για τη γονοτύπηση των πολυμορφισμών 

rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO.  

Παρασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 10%  

Τα πηκτώματα πολυακρυλαμίδης παρασκευάστηκαν και πολυμερίστηκαν μέ-

σα σε ένα ζεύγος γυάλινων πλακών, που χωρίζονται από ένα ζεύγος διαχωριστών πά-

χους 2mm. Η ηλεκτροφόρηση έγινε σε ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0,5x. Χρησιμοποιή-

θηκε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης συγκέντρωσης 10% και παρασκευάστηκαν 62,5 ml 

διαλύματος για το συγκεκριμένο καλούπι που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία περι-

λαμβάνει τα εξής: 

 Συναρμολογείται η συσκευή όπου ρίχνεται το πήκτωμα για να πολυμεριστεί. 

 Σε ποτήρι ζέσεως με μαγνητικό αναδευτήρα παρασκευάζεται το διάλυμα του 

πηκτώματος που περιέχει 6,187 gr ακρυλαμίδη, 0,165 gr N,N –μεθυλεν-δις-

ακρυλαμίδη (αναλογία 29:1 gr), 5 ml ρυθμιστικού διαλύματος TBE 10x, 6,25 

ml γλυκερόλης 50%. Το διάλυμα ρυθμίστηκε στα 62,5 ml με ddH2O και διη-

θήθηκε σε ογκομετρικό σωλήνα 100 ml.  

 Για τον πολυμερισμό του πηκτώματος προστέθηκαν 325 μl APS 20% w/v και 

62,5 μl TEMED. 

 Χρησιμοποιήθηκε “χτενάκι” 15 θέσεων πάχους 2 mm ώστε να δημιουργηθούν  

ειδικές θέσεις “πηγαδάκια” στο πήκτωμα όπου τοποθετήθηκαν τα δείγματα. 

 Το διάλυμα αφήνεται να πολυμεριστεί για ~30 min. 

 Στα δείγματα προστέθηκε διάλυμα αποδιάταξης SSCP Buffer (95% v⁄v φορ-

μαμίδη, 10 mM NaOH, 0,05%  w⁄v μπλε της βρωμοφαινόλης, 0,05% w⁄v κυα-

νούν του ξυλενίου). 

 Χρησιμοποιήθηκαν ποσότητες προϊόντων PCR που, βάσει της ηλεκτροφόρη-

σης στην αγαρόζη, εκτιμήθηκε ότι θα δίνουν ευδιάκριτες ζώνες (2-5 μl προϊό-

ντος που αντιστοιχεί σε 20-70 ng περίπου). 

 Τα δείγματα αποδιατάσσονται σε θερμοκυκλοποιητή με θέρμανση στους 95
ο
C 

για 10 min και τοποθετούνται σε πάγο για να διατηρήσουν τη μονόκλωνη κα-

τάστασή τους. 

 Τα δείγματα ηλεκτροφορούνται σε ρυθμιστικό διάλυμα ΤΒΕ 0,5x στα 230 V 

στους 4
ο
C ολονύκτια (18-22 ώρες). 

 Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα χρωματίζεται με νιτρικό άρ-

γυρο. 

Χρώση με Νιτρικό Άργυρο 

Πραγματοποιείται χρώση με διάλυμα νιτρικού αργύρου, επωάζοντας το πή-

κτωμα διαδοχικά στα Διαλύματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ υπό ανάδευση. Με τη μέθοδο αυτή, που 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ανιχνεύονται ποσότητες νουκλεϊκών οξέων της τάξεως των 

λίγων ng. Η εμφάνιση των ζωνών DNA οφείλεται στην αναγωγή της ιονικής στη με-

ταλλική μορφή του αργύρου μέσω της φορμαλδεΰδης σε αλκαλικό pH. 
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 Στο Διάλυμα Ι (2,5% αιθανόλη - 0,12% οξικό οξύ) πραγματοποιείται η σταθε-

ροποίηση του DNA στο πήκτωμα. Η διαδικασία διαρκεί 3 min με μία επανά-

ληψη και μια πλύση με αποσταγμένο νερό για 1 min. 

 Στο Διάλυμα ΙΙ, πραγματοποιείται η σύνδεση του νιτρικού αργύρου (συγκέ-

ντρωσης 0,1% w/v) με το DNA και η ανάδευση διαρκεί 15 min. 

 Στο Διάλυμα ΙΙΙ (75 mM NaOH, 0,26 mM NaBH4, 0,185% φορμαλδεΰδη) γί-

νεται η αντίδραση της φορμαλδεΰδης παρουσία βάσης και η εμφάνιση των 

ζωνών. Η επώαση διαρκεί ~20 min, ουσιαστικά μέχρι να εμφανιστούν οι ζώ-

νες των δειγμάτων σε ικανοποιητικό βαθμό. Μεταξύ των διαλυμάτων γίνεται 

ξέπλυμα του πηκτώματος με απεσταγμένο νερό. 

2.1.5 Αλληλούχηση 

Τα προϊόντα PCR που δείχνουν το ίδιο πρότυπο SSCP ομαδοποιήθηκαν, και 

αντιπροσωπευτικά δείγματα από κάθε πρότυπο καθαρίστηκαν χρησιμοποιώντας το 

κιτ της εταιρείας Invitrogen PureLink PCR Purification (ThermoFisher Scientific), 

ώστε πριν την αλληλούχηση να απομακρυνθούν υπολείμματα εκκινητών, δεοξυριβο-

νουκλεοτιδίων και ρυθμιστικού διαλύματος, προκειμένου το χρωματογράφημα αλλη-

λούχησης DNA που προκύπτει από τον αυτόματο γενετικό αναλυτή να έχει όσο το 

δυνατόν μειωμένο θόρυβο. Ο καθαρισμός των προϊόντων PCR έγινε σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η αλληλούχηση των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για κάθε πολυμορφισμό 

ή των αμφιλεγόμενων δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία CeMIA, στη 

Λάρισα, στην οποία στάλθηκαν 20 μl δείγματος PCR, συγκέντρωσης 50 ng/μl και 5 

μl από κάθε εκκινητή, συγκέντρωσης 5 pmol/μl.  

2.1.6 Ανάλυση πολυμορφισμών μήκους τμημάτων περιορισμού (RFLP)  

Η RFLP (restriction fragment length polymorphism), είναι μια τεχνική που 

εκμεταλλεύεται τις παραλλαγές σε ομόλογες αλληλουχίες του DNA. Στην ανάλυση 

RFLP, το προϊόν της PCR τεμαχίζεται με περιοριστικές ενδονουκλεάσες και τα προ-

κύπτοντα τμήματα περιορισμού διαχωρίζονται σύμφωνα με το μήκος τους με ηλε-

κτροφόρηση σε πήκτωμα [Botstein et al., 1980]. 

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα που παράγονται από βακτήρια,  

αναγνωρίζουν δίκλωνες αλληλουχίες DNA και κόβουν το μόριο μέσα ή κοντά στην 

αλληλουχία αναγνώρισης. Οι αλληλουχίες αναγνώρισης έχουν συνήθως μήκος 4-8 bp 

και συχνά είναι παλίνδρομες. 

Τα τμήματα DNA που παράγονται απο την πέψη με περιοριστικές ενδονου-

κλεάσες έχουν είτε «κολλώδη» (sticky ends) είτε «τυφλά» (blunt ends) άκρα. Τα πε-

ριοριστικά ένζυμα ποικίλουν ως προς τις βέλτιστες συνθήκες δράσης τους, δηλαδή  

τη θερμοκρασία επώασης και τη σύσταση του ρυθμιστικού διαλύματος, το οποίο ε-

κτός από τη ρύθμιση του pH, περιέχει συνήθως Mg
+2

 που λειτουργούν ως συμπαρά-

γοντας του ενζύμου. Το DNA που τεμαχίζεται πρέπει να είναι απαλλαγμένο από προ-

σμίξεις που μπορεί να παρεμποδίζουν τη δραστικότητα του ενζύμου. 
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Η RFLP χρησιμοποιήθηκε για τη γονοτύπηση 48 δειγμάτων για τον πολυμορ-

φισμό rs9930506 του FTO τα οποία ήταν αμφιλεγόμενα με την ανάλυση SSCP.  

Καθαρισμός των προϊόντων της PCR για πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

Τα προϊόντα PCR στα οποία εφαρμόστηκε η ανάλυση RFLP καθαρίστηκαν 

ώστε να απομακρυνθούν οι πρωτεΐνες, το RNA ή άλλα συστατικά που θα μπορούσαν 

να αναστείλουν την πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Ο καθαρισμός έγινε με 

εκχυλίσεις με φαινόλη – χλωροφόρμιο όπως περιγράφηκε και στην ενότητα «Απομό-

νωση γονιδιωματικού DNΑ» με τη διαφορά ότι το οξικό νάτριο προστέθηκε στο διά-

λυμα μετά την τελευταία εκχύλιση. Συγκεκριμένα, μετά τη συλλογή της υδατικής 

φάσης προστέθηκε 3M CH3COONa pH 5,2 (1/10 του όγκου του δείγματος) και αιθα-

νόλη 100% ώστε να γίνει η τελική συγκέντρωση της 75% για κατακρήμνιση του 

DNA. Ακολούθησε επώαση στους -20
ο
C ολονύκτια ή στους -80

ο
C για 20 min και φυ-

γοκέντρηση στις 12.000 rpm για 20 min. Μετά την ξήρανση του ιζήματος, έγινε επα-

ναδιάλυση του DNA με την προσθήκη 20 μl ddH2O. 

Πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

Η πέψη των προϊόντων PCR για το SNP rs9930506 έγινε με το ένζυμο NlaIII 

(10 units/μl) (New England BioLabs, Beverly, MA, USA) που αναγνωρίζει την αλλη-

λουχία:   

 

Για το γονότυπο GG παρατηρήθηκε προϊόν 349 bp, για το AA 50bp και 299 

bp και για το AG 50, 299 και 349 bp.  Στην πέψη χρησιμοποιήθηκε το ρυθμιστικό 

διάλυμα 1X CutSmart Buffer (New England Biolabs, 50 mM potassium acetate, 20 

mM Tris-acetate, 10 mM magnesium acetate, 100 μg/ml BSA, pH 7.9, 25
ο
C) και ο 

όγκος της αντίδρασης ρυθμίστηκε στα 15μl με νερό. Η πέψη πραγματοποιήθηκε 

στους 37
ο
C ολονύκτια. 

Παρασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 8% 

Ο έλεγχος των προϊόντων της πέψης έγινε με ηλεκτροφόρησή τους σε 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 8%. Πηκτώματα αυτής της συγκέντρωσης  χρησιμοποι-

ούνται για την ηλεκτροφόρηση μορίων μεγέθους 60-400 bp. Η παρασκευή και η 

χρώση του πηκτώματος έγινε όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.1.4, με τις εξής δια-

φορές:  

 Χρησιμοποιήθηκαν 50 ml αποδιατακτικού πηκτώματος το οποίο περιέχει 6,4 

gr ουρία, 6,6 ml ρυθμιστικό διάλυμα TBE 10x, 13,3 ml μητρικό διάλυμα α-

κρυλαμίδης 30% και 20 ml ddH2O.  

 Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα TBE 1x στα 

250 V για περίπου 3 h. 

 Στα δείγματα (10 μl του προϊόντος πέψης) προστέθηκε πριν την ηλεκτροφό-

ρηση 3 μl loading buffer 6x (βλ. παράγραφο 2.1.2).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:56 EEST - 13.56.182.168



 

46 
 

2.1.7 Στατιστική Ανάλυση 

Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή one-way ANOVA για να αναλυθούν τα κύρια κλι-

νικά χαρακτηριστικά των τριών ομάδων (Μη παχύσαρκοι / Υπέρβαροι / Παχύσαρ-

κοι). Διεξήχθησαν έλεγχοι ανεξαρτησίας x
2
 για να εξεταστεί κατά πόσον οι συχνότη-

τες των γονοτύπων ήταν σε ισορροπία Hardy-Weinberg και εκτιμήθηκαν οι συχνότη-

τες των αλληλομόρφων. Παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα μελετήθηκαν μη πα-

ραμετρικά με δοκιμές x
2 

χρησιμοποιώντας 2 × 2 πίνακες συνάφειας. Οι ομάδες των 

μη παχύσαρκων, υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων μελετήθηκαν επίσης μη παρα-

μετρικά με πίνακες συνάφειας 3 × 3 και 3 × 2. Η συσχέτιση των πολυμορφισμών με 

την παχυσαρκία έγινε με δοκιμή Cochran-Armitage καθώς και με δοκιμές οι οποίες 

βασίζονται σε υπολειπόμενη ή επικρατή δράση των αλληλομόρφων των γονιδίων. Το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p≤0.05 ενώ έγινε και διόρθωση 

πολλαπλών συγκρίσεων (Bonferroni correction). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 19 (Inc., Chicago, IL, USA).               

2.2 Μετα-ανάλυση  

2.2.1 Mετα-ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από μικροσυστοιχίες DNA 

Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις μικροσυστοιχίες χαρακτηρίζονται συ-

νήθως από μικρό αριθμό δειγμάτων, και δεν μπορούν να καταγράψουν τη μεγαλύτερη 

εικόνα του τρόπου λειτουργίας ενός βιολογικού συστήματος. Συνεπώς η ενσωμάτωση 

δεδομένων από πολλές πειραματικές μελέτες είναι απαραίτητη για την κατανόηση της 

λειτουργίας των γονιδίων και των προτύπων έκφρασής τους. Αυτή η προσέγγιση, ονο-

μάζεται "μετα-ανάλυση" [Kontou et al., 2018]. Στη συγκεκριμένη διατριβή, στόχος 

είναι η μετα-ανάλυση δεδομένων διαφορικής γονιδιακής έκφρασης λιπώδους ιστού σε 

ενήλικα άτομα. 

2.2.2 Βάση δεδομένων Gene Expression Omnibus (GEO) 

Η βάση δεδομένων GEO (Gene Expression Omnibus) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/), η οποία υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο 

Βιοτεχνολογικών Πληροφοριών (NCBI) της Αμερικάνικης Εθνικής  Ιατρικής Βιβλιο-

θήκης (NLM), παρέχει δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από δημοσιευμένες ερευνητι-

κές εργασίες. Δημιουργήθηκε το 2000 και χρησιμοποιείται ως μια διεθνής δημόσια 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που αρχειοθετεί και διανέμει ελεύθερα, υψηλής απόδοσης 

δεδομένα γονιδιακής έκφρασης, με στόχο τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης αξιολό-

γησης των αποτελεσμάτων, τον επανέλεγχο και την ελεύθερη πρόσβαση και λήψη 

όλων των πρωτογενών δεδομένων. Περίπου το 90% των δεδομένων στη GEO αφο-

ρούν μελέτες γονιδιακής έκφρασης στο πλαίσιο ενός ευρέως φάσματος βιολογικών 

θεμάτων, όπως ασθένειες, ανάπτυξη, εξέλιξη, ανοσία, οικολογία, τοξικολογία, μετα-

βολισμός κ.λπ. Τα υπόλοιπα δεδομένα αντιπροσωπεύουν άλλες κατηγορίες μελετών, 

συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων μεθυλίωσης του γονιδιώματος, δομής της χρωμα-

τίνης, παραλλαγές αριθμού αντιγράφων του γονιδιώματος και αλληλεπιδράσεις γονι-
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διώματος-πρωτεΐνης [Barrett 2013; Clough et al., 2016]. Σήμερα, με τις ταχέως ανα-

πτυσσόμενες τεχνολογίες, αυτή η βάση δεδομένων περιέχει 4.348 συλλογές δεδομέ-

νων, 95.304 κωδικούς (series), 18.179 πλατφόρμες διαφόρων εταιρειών και 2.397.030 

δείγματα.  

Κάθε δημοσίευση στη GEO συμβολίζεται με έναν κωδικό (series) (GSExxx) 

που περιλαμβάνει ένα σύνολο δειγμάτων (GSMxxx) που αναλύθηκαν. Σε κάθε δημο-

σίευση μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί μια ή περισσότερες πλατφόρμες (τύποι μι-

κροσυστοιχιών) οι οποίες προσδιορίζονται με τον αντίστοιχο κωδικό/μοντέλο μικρο-

συστοιχίας (GPLxxx). Αυτές οι τρεις κατηγορίες πληροφοριών συμπεριλαμβάνονται 

σε αρχεία και οργανώνονται σε συλλογές δεδομένων κάτω από ένα μοναδικό αριθμό 

εγγραφής (GDSxxx) [Edgar et al., 2002; Barrett 2013; Clough et al., 2016]. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλα τα δημοσιευμένα άρθρα με μελέτες έκφρασης γονιδίων δεν έχουν 

καταχωρημένα δεδομένα στη GEO και αυτό εξαρτάται από το περιοδικό που δημο-

σιεύτηκε το άρθρο ή κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

2.2.3 Ανάκτηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης με μικροσυστοιχίες στην παχυ-

σαρκία 

Προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα πρωτογενή δεδομένα γονιδιακής έκ-

φρασης σε επίπεδο μεταγραφώματος στην παχυσαρκία, πραγματοποιήθηκε βιβλιο-

γραφική έρευνα στη βάση δεδομένων PubMed [McEntyre et al., 2001] και στη βάση 

δεδομένων GEO [Barrett et al., 2006]. Η αναζήτηση έγινε στην PubMed χρησιμοποι-

ώντας τις λέξεις-κλειδιά: "microarray" AND "obesity"  ενώ για τη GEO η λέξη-κλειδί 

ήταν "obesity". Έτσι, επιλέχθηκαν μελέτες οι οποίες εκτιμούν τη γονιδιακή έκφραση 

σε παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα. Συνολικά εντοπίστηκαν 36 καταχωρήσεις 

που σχετίζονταν με τις λέξεις κλειδιά και αφορούσαν κυρίως διαφορικά πρότυπα γο-

νιδιακής έκφρασης μεταξύ των δύο ομάδων. Από αυτές, δε συμπεριελήφθησαν στη 

μετα-ανάλυση 33 μελέτες για τους ακόλουθους λόγους:  

 16 δε διέθεταν κωδικό GSE 

 4 πραγματοποιήθηκαν με αλληλούχηση RNA  

 4 μελέτησαν μόνο παχύσαρκα άτομα 

 2 μελετούν αποκλειστικά miRNAs  

 2 αναλύουν τύπους κυττάρων και ιστών διαφορετικούς από το λιπώδη ιστό, που 

ήταν ο σκοπός της μετα-ανάλυσης  

 1 πραγματοποιήθηκε σε κυτταροκαλλιέργεια 

 1 αφορά ποντικό  

 1 είχε δείγματα από παιδιά σχολικής ηλικίας και προέφηβους 

 2 είχαν δείγματα από Ινδιάνους Pima της Αριζόνας των ΗΠΑ, δηλ. μη Καυκά-

σιους, όπου ο επιπολασμός της παχυσαρκίας είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση 

με ενήλικες Καυκάσιους αντίστοιχης ηλικίας, πιθανόν ως αντίκτυπο της αλλα-

γής του τρόπου ζωής τους [Knowler et al., 1991] 

Έτσι επιλέχθηκαν 3 μελέτες γονιδιακής έκφρασης που περιλαμβάνουν μόνο 

Καυκάσιους, με κωδικούς GSE15524, GSE25401 και GSE24883 [MacLaren et al., 

2010;  Arner et al., 2012; Klimcáková et al., 2011]. Τα δείγματα κατηγοριοποιήθηκαν 
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σε δείγματα ελέγχου (controls) δηλαδή μη παχύσαρκα με BMI<30 και σε παχύσαρκα 

(cases) για άτομα με ΒΜΙ≥30 [Seidell et al., 1997] ενώ συμπεριελήφθησαν δύο κατη-

γορίες λιπώδους ιστού: υποδόριος και σπλαχνικός. Οι συγκεκριμένες μελέτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση έχουν διεξαχθεί με διαφορετικές πλατφόρμες 

μικροσυστοιχιών. 

Ειδικότερα, στις επιλεγμένες μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν οι μικροσυστοιχίες 

CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray (n=14), Affymetrix Human Gene 1.0 ST 

Array (n=56) Santa Clara, CA, USA και Agilent-014850 Whole Human Genome 

Microarray 4x44K G4112F  (n=48) Santa Clara, CA, USA. 

Στις μικροσυστοιχίες CodeLink, οι ανιχνευτές (probes) είναι ολιγονουκλεοτί-

δια ~30 bp που αντιστοιχούν σε mRNAs. Στις μικροσυστοιχίες Agilent και 

Affymetrix, οι ανιχνευτές είναι επίσης μικρές ακολουθίες ολιγονουκλεοτιδίων, σχεδι-

ασμένοι να είναι συμπληρωματικοί της αλληλουχίας στόχου έτσι ώστε ένα γονίδιο να 

αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο ανιχνευτών αντί από έναν ανιχνευτή. 

Από τη βάση δεδομένων GEO έγινε η ανάκτηση αρχείων κειμένου (.txt), τα 

οποία περιέχουν τα δεδομένα (τιμές) γονιδιακής έκφρασης για κάθε ανιχνευτή 

(probe) της μικροσυστοιχίας και για κάθε δείγμα GSMxxx. Κάποια δεδομένα είναι 

κανονικοποιημένα και κάποια όχι. Η κανονικοποίηση (normalization) αντισταθμίζει 

τις επιδράσεις στο προφίλ έκφρασης των γονιδίων μέσω της χρήσης εσωτερικών ε-

λέγχων στις μετρήσεις των μικροσυστοιχιών που μπορεί να επηρεάζονται από τη σά-

ρωση, από τη χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ή άλλους παράγοντες [Yang et al., 

2002]. Η βάση GEO Profiles περιέχει το προφίλ έκφρασης των γονιδίων, κανονικο-

ποιημένο. 

Συνολικά από αυτές οι μελέτες έγιναν αποδεκτά 118 δείγματα, από τα οποία 

τα 62 είναι controls και τα 56 είναι cases. Από τα 62 controls, τα 46 προέρχονται από 

υποδόριο λιπώδη ιστό και τα 16 από σπλαχνικό. Από τα 56 cases, τα 48 προέρχονται 

από υποδόριο λιπώδη ιστό και τα 8 από σπλαχνικό (Πίνακας 4). Σε δύο μελέτες που 

δεν αναφέρουν το BMI για κάθε άτομο, τα controls έχουν μέσο όρο BMI 24,1±1,8 

και 20,7±2,1 και τα cases 40,9±1,3 και 37,2±4,5 αντίστοιχα.    
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Πίνακας 4. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη δειγμάτων και κατηγορίες  

λιπώδους ιστού. 

GSE 

 

Δείγμα 

ΜΠ/Π 

Ιστός 

Υ/Σ 

Φύλο 

(Αρσενικό/Θηλυκό) 

Ηλικία 

(έτη) 

BMI  

(kg/m
2
) 

GSM 

15524 ΜΠ Υ Θ 34 28,4 388917 

 ΜΠ Υ Θ 53 24,2 388918 

 ΜΠ Υ Α 64 27,4 388919 

 ΜΠ Υ Α 44 25,1 388931 

 Π Υ Θ 46 58,5 388920 

 Π Υ Α 37 78 388921 

 Π Υ Θ 54 53,2 388922 

 Π Υ Θ 31 45 388923 

 Π Υ Θ 53 40 388924 

 Π Υ Θ 45 62 388925 

 Π Υ Θ 48 43 388926 

 Π Υ Θ 52 61 388927 

 Π Υ Θ 29 41 388928 

 Π Υ Α 32 58 388929 

25401 ΜΠ Υ Θ 68 24,1±1,8 623761 

 ΜΠ Υ Θ 65 24,1±1,8 623762 

 ΜΠ Υ Θ 43 24,1±1,8 623763 

 ΜΠ Υ Θ 72 24,1±1,8 623765 

 ΜΠ Υ Θ 49 24,1±1,8 623766 

 ΜΠ Υ Θ 59 24,1±1,8 623768 

 ΜΠ Υ Θ 35 24,1±1,8 623769 

 ΜΠ Υ Θ 46 24,1±1,8 623770 

 ΜΠ Υ Θ 48 24,1±1,8 623771 

 ΜΠ Υ Θ 34 24,1±1,8 623772 

 ΜΠ Υ Θ 36 24,1±1,8 623773 

 ΜΠ Υ Θ 44 24,1±1,8 623774 

 ΜΠ Υ Θ 46 24,1±1,8 623775 

 ΜΠ Υ Θ 41 24,1±1,8 623776 

 ΜΠ Υ Θ 61 24,1±1,8 623778 

 ΜΠ Υ Θ 60 24,1±1,8 623781 

 ΜΠ Υ Θ 29 24,1±1,8 623782 

 ΜΠ Υ Θ 36 24,1±1,8 623786 

 ΜΠ Υ Θ 24 24,1±1,8 623789 

 ΜΠ Υ Θ 41 24,1±1,8 623792 

 ΜΠ Υ Θ 23 24,1±1,8 623796 

 ΜΠ Υ Θ 39 24,1±1,8 623797 

 ΜΠ Υ Θ 24 24,1±1,8 623798 

 ΜΠ Υ Θ 42 24,1±1,8 623803 

 ΜΠ Υ Θ 26 24,1±1,8 623806 

 ΜΠ Υ Θ 26 24,1±1,8 623816 
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 Π Υ Θ 58 40,9±1,3 623764 

 Π Υ Θ 66 40,9±1,3 623767 

 Π Υ Θ 64 40,9±1,3 623777 

 Π Υ Θ 63 40,9±1,3 623779 

 Π Υ Θ 45 40,9±1,3 623780 

 Π Υ Θ 36 40,9±1,3 623783 

 Π Υ Θ 27 40,9±1,3 623784 

 Π Υ Θ 38 40,9±1,3 623785 

 Π Υ Θ 30 40,9±1,3 623787 

 Π Υ Θ 38 40,9±1,3 623788 

 Π Υ Θ 45 40,9±1,3 623790 

 Π Υ Θ 47 40,9±1,3 623791 

 Π Υ Θ 38 40,9±1,3 623793 

 Π Υ Θ 44 40,9±1,3 623794 

 Π Υ Θ 52 40,9±1,3 623795 

 Π Υ Θ 42 40,9±1,3 623799 

 Π Υ Θ 48 40,9±1,3 623800 

 Π Υ Θ 31 40,9±1,3 623801 

 Π Υ Θ 45 40,9±1,3 623802 

 Π Υ Θ 43 40,9±1,3 623804 

 Π Υ Θ 42 40,9±1,3 623805 

 Π Υ Θ 41 40,9±1,3 623807 

 Π Υ Θ 41 40,9±1,3 623808 

 Π Υ Θ 36 40,9±1,3 623809 

 Π Υ Θ 39 40,9±1,3 623810 

 Π Υ Θ 37 40,9±1,3 623811 

 Π Υ Θ 29 40,9±1,3 623812 

 Π Υ Θ 51 40,9±1,3 623813 

 Π Υ Θ 36 40,9±1,3 623814 

 Π Υ Θ 39 40,9±1,3 623815 

24883 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611526 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611531 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611535 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611538 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611541 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611544 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611546 

 ΜΠ Σ Θ 42±12 20,7±2,1 611558 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611561 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611571 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611576 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611579 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611585 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611589 
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 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611963 

 ΜΠ Υ Θ 42±12 20,7±2,1 611964 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611285 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611286 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611287 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611294 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611295 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611296 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611303 

 ΜΠ Σ Θ 38±5 27,8±1 611304 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611311 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611312 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611313 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611314 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611315 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611316 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611323 

 ΜΠ Υ Θ 38±5 27,8±1 611324 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611331 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611332 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611333 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611334 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611335 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611384 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611385 

 Π Σ Θ 47±9 37,2±4,5 611386 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611389 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611390 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611398 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611423 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611424 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611461 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611462 

 Π Υ Θ 47±9 37,2±4,5 611463 

ΜΠ = Μη παχύσαρκος, Π = Παχύσαρκος, Υ = Υποδόριος, Σ = Σπλαχνικός 

2.2.4 Προετοιμασία αρχείων για μετα-ανάλυση  

Για να πραγματοποιηθεί η μετα-ανάλυση από κάθε μελέτη GSExxx, το αρχείο 

κειμένου (.txt) που ανακτήθηκε και που περιλαμβάνει τις τιμές έκφρασης του κάθε 

δείγματος σε κάθε ανιχνευτή (probe) μετατράπηκε σε αρχείο excel. Σε αυτά τα αρχεία 

προσδιορίστηκαν τα δείγματα που ανήκουν στα controls και στα cases. 

Δεδομένου ότι πολλαπλοί ανιχνευτές (probes) κάθε μικροσυστοιχίας μπορεί 

να αντιστοιχούν στο ίδιο γονίδιο, πριν από τη μετα-ανάλυση μετατράπηκαν οι «κωδι-
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κοί» των ανιχνευτών σε «όρους» γονιδίων για να μπορέσουν να συνδυαστούν μελέτες 

από διαφορετικές πλατφόρμες και να επιλυθεί το πρόβλημα της μη αμφιμονοσήμα-

ντης αντιστοίχισης μεταξύ ανιχνευτών και γονιδίων [Ramasamy et al., 2008] αλλά 

και μεταξύ των διαφορετικών ονομάτων που έχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Έτσι, η 

μετατροπή των ανιχνευτών σε ονόματα γονιδίων (gene symbols) έγινε είτε με τη χρή-

ση του αρχείου της πλατφόρμας GPLxxx το οποίο περιέχει την παραπάνω αντιστοί-

χιση είτε με την εφαρμογή bioDBnet 2.1 (https://biodbnet-abcc.ncifcrf.gov/). Η εφαρ-

μογή bioDBnet ενσωματώνει πληροφορίες από πολλές βάσεις δεδομένων όπως οι 

Ensembl, UniProt και EntrezGene και αναφέρεται σε διαφορετικά βιολογικά επίπεδα 

όπως γονίδια (EntrezGene Gene ID, Ensembl Gene ID), πρωτεΐνες (UniProt 

Accession, Ensembl Protein ID), λειτουργική ανάλυση πρωτεϊνών (GO, InterPro), 

ανιχνευτές μικροσυστοιχιών (Affymetrix, Agilent), νουκλεοτιδικές αλληλουχίες 

(GenBank, RefSeq), βιολογικά μονοπάτια (Biocarta and KEGG). 

Τα σύμβολα των γονιδίων (gene symbols) που προέκυψαν, ελέγχθηκαν με 

βάση τη HGNC (HUGO Gene Nomenclature Committee) 

(https://www.genenames.org/) και επιλέχθηκαν τα επίσημα ονόματα των γονιδίων 

που χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό αρχείο δεδομένων της κάθε μελέτης.  

Τέλος, αφαιρέθηκαν οι ανιχνευτές που αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα 

γονίδια, όσοι δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα γονίδιο, τα ψευδο-γονίδια και τα 

readthrough (μετάγραφα που συνδυάζουν τμήματα εξονίων από δύο ή περισσότερα 

συνδεδεμένα γονίδια που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Σε μερικές περιπτώσεις, τα 

μετάγραφα σχηματίζουν χιμαιρικές ή νέες πρωτεΐνες). 

2.2.5 Στατιστική ανάλυση 

Υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών έκφρασης των ανιχνευτών που αντι-

στοιχούν στο ίδιο γονίδιο. Για να ταυτοποιηθούν τα διαφορικά εκφρασμένα γονίδια 

μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων αρχικά χρησιμοποιήθηκε το t-test (inverse 

variance method) και στη συνέχεια η μέθοδος Bootstrap για την εκτίμηση των τυπι-

κών σφαλμάτων επειδή λόγω του μικρού αριθμού των δειγμάτων δεν ισχύει η υπόθε-

ση της κανονικότητας [Efron et al., 1993]. H μέθοδος Bootstrap χρησιμοποιήθηκε με 

1000 επαναλήψεις, ώστε να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις των τυπικών σφαλμάτων. 

Εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων προκει-

μένου να περιοριστούν τα ψευδώς στατιστικά σημαντικά γονίδια. Ειδικότερα εφαρ-

μόστηκαν η διόρθωση Bonferroni [Dudoit et al., 2002], η μέθοδος Sidak [Sidak 

1967], οι μέθοδοι των Holland et al. (1987) και Holm (1979) και η μέθοδος FDR 

(False Discovery Rate) [Benjamini et al., 1995]. Η μέθοδος FDR έχει μεγαλύτερη ι-

σχύ (ανιχνεύει περισσότερες διαφορές ως στατιστικά σημαντικές), αλλά με μεγαλύ-

τερη πιθανότητα να αυξηθούν τα ποσοστά των σφαλμάτων τύπου Ι. Στην ανάλυση, 

γονίδια σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μικρότερο ή ίσο με 0,01 με όλες τις 

μεθόδους διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά. 

Για όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Stata 13 

[StataCorp. 2013].  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:56 EEST - 13.56.182.168

https://biodbnet-abcc.ncifcrf.gov/
https://www.genenames.org/


 

53 
 

2.2.6 Βάσεις δεδομένων για βιοπληροφορική ανάλυση 

Τα διαφορικά εκφρασμένα γονίδια που ταυτοποιήθηκαν με τη μετα-ανάλυση, 

μελετήθηκαν περαιτέρω με τα εργαλεία αναζήτησης PANTHER v14.0 και STRING 

v10.5. Η  PANTHER (Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships) είναι 

μία μεγάλη βάση δεδομένων, μέρος του Gene Ontology Reference Genome Project, 

για την αναγνώριση των βιολογικών διεργασιών, των μοριακών λειτουργιών και των 

μονοπατιών που συμμετέχουν τα γονίδια [Thomas et al., 2003; Mi et al., 2013] και 

διεξάγει ανάλυση εμπλουτισμού σε σύνολα γονιδίων αναφέροντας ποιοι όροι γονιδι-

ακής οντολογίας (GO terms) υπερεκπροσωπoύνται. H STRING (Search Tool for the 

Retrieval of Interacting Genes/Proteins) είναι εξίσου μια μεγάλη βάση δεδομένων για 

τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών (PPIs) [Szklarczyk et 

al., 2015; Szklarczyk et al., 2017] και διεξάγει ανάλυση εμπλουτισμού των πρωτεϊνών 

με όρους γονιδιακής οντολογίας (GO terms) και βιολογικά μονοπάτια KEGG (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes) (http://www.kegg.jp) [Kanehisa et al., 2016], 

με όριο σημαντικότητας FDR 0,01.   
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Αποτελέσματα 

 

3.1 Κλινικά και βιοχημικά δεδομένα 

Σε αυτή τη μελέτη διευρευνήθηκε αν συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί του 

γονιδίου FTO συσχετίζονται με αυξημένο BMI και μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση 

παχυσαρκίας σε Έλληνες ενήλικες, με σκοπό την ανάδειξή τους ως γενετικούς 

δείκτες προδιάθεσης για παχυσαρκία. 

Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη, προέρχονται από τη Βόρεια και 

Κεντρική Ελλάδα και επιλέχθηκαν ανεξαρτήτως φύλου από το διαβητολογικό κέντρο 

του ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης. Συνολικά συμμετείχαν 203 ενήλικα άτομα (76 

άνδρες και 127 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 68,53(±9,38) έτη, από τα οποία 17 

είχαν διαβήτη τύπου 2. Επίσης 34 άτομα ελέγχου ήταν μέλη κέντρου ανοικτής 

προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Όλα τα άτομα διακρίθηκαν με βάση την τιμή του 

BMI σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατηγοριοποίησης από τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας, σε μη παχύσαρκα (BMI˂25), υπέρβαρα (BMI≥25˂30) και παχύσαρκα 

(BMI≥30) [WHO 2018].  

Τα κύρια κλινικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον 

Πίνακα 5.  

Πίνακας 5. Ανθρωπομετρικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυσμού. 

 Μη παχύσαρκοι 

(n=50) 

[BMI<25] 

Υπέρβαροι 

(n=58) 

[BMI≥25<30] 

Παχύσαρκοι 

(n=95) 

[BMI≥30] 

P
a
 

Φύλο (Α/Θ) 24/26 27/31 32/63 0.148 

Ηλικία (έτη) 71.16±7.74
*
 69.12±8.82 66.78±10.18 0.024 

BMI (kg/m
2
) 23.11±1.17 27.45±1.32 35.65±4.65 0.000 

Χοληστερόλη 176.22±37.51 168.05±34.70 178.31±30.72 0.180 

LDL (mg/dL) 99.78±21.84 105.70±31.13 105.82±32.43 0.467 

HDL (mg/dL) 49.06±10.82 51.02±13.41 48.13±14.83 0.440 

Τριγλυκερίδια (mg/dL) 119.82±42.55 113.87±44.79 155.71±52.76 0.000 
*
Μέσος όρος ± τυπική απόκλιση 

a
P value: Μη παχύσαρκοι / Υπέρβαροι / Παχύσαρκοι 

Οι στατιστικά σημαντικές τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή  

Ο μέσος όρος του ΒΜΙ των μη παχύσαρκων ατόμων είναι 23,11(±1,17), των 

υπέρβαρων 27,45(±1,32) και των παχύσαρκων 35,65(±4,65). Ο μέσος όρος και οι τυ-

πικές αποκλίσεις των τριγλυκεριδίων στους μη παχύσαρκους είναι 119,82(±42,55), 

στους υπέρβαρους 113,87(±44,79) και στους παχύσαρκους 155,71(±52,76) mg/dL. Η 

σύγκριση των τριών ομάδων έγινε με δοκιμή one-way ANOVA μεταξύ των μέσων 

όρων δύο ή περισσότερων μεταβλητών, μιας εξαρτημένης μεταβλητής (π.χ. ηλικία, 

BMI, χοληστερόλη κ.λπ.) και μιας ανεξάρτητης (π.χ. ομάδα μη παχύσαρκων / υπέρ-

βαρων / παχύσαρκων ατόμων).  
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Με βάση τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη δείγματος, ο BMI βρέθηκε στατι-

στικά σημαντικά αυξημένος στα παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα σε σχέση με τα μη 

παχύσαρκα όπως και οι τιμές των τριγλυκεριδίων (P<0.001). Η συχνότητα εμφάνισης 

της παχυσαρκίας είναι ανεξάρτητη του φύλου (Α/Θ).  

3.2 Γονοτύπηση ατόμων για τους πολυμορφισμούς rs9939609, rs9930506 και 

rs3751812 του γονιδίου FTO 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η συσχέτιση των πολυμορφισμών rs9939609, 

rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO με την παχυσαρκία καθώς και με επιμέ-

ρους φαινοτυπικούς (BMI) και βιοχημικούς δείκτες με σκοπό την ανάδειξή τους ως 

γενετικούς δείκτες προδιάθεσης για παχυσαρκία. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτοί οι 

πολυμορφισμοί ήταν η συχνή αναφορά τους στη διεθνή βιβλιογραφία, γεγονός που 

ώθησε την έρευνα να στραφεί και στον ελληνικό πληθυσμό.  

Και οι τρεις πολυμορφισμοί εντοπίζονται στο ιντρόνιο 1 του γονιδίου FTO 

(Εικόνα 16). Η συχνότητα του σπάνιου αλληλομόρφου (MAF) για τον rs9939609 εί-

ναι 0,39 για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, 0,12-0,20 για τους πληθυσμούς της Ανα-

τολικής Ασίας και 0,30-0,33 της Νότιας Ασίας. Η συχνότητα του σπάνιου αλληλο-

μόρφου για τον rs9930506 είναι 0,46 για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς ενώ αντί-

στοιχα η συχνότητα για τον rs3751812 είναι 0,44 για τους Ευρωπαίους και 0,115 για 

τους Αφροαμερικανούς (Πίνακας 1). Ο πολυμορφισμός rs9939609 είναι σε ισχυρή 

ανισορροπία σύνδεσης (LD) με τον rs9930506 (r
2
≥0.86) με βάση το γονιδίωμα 1000 

ανθρώπων (1000 Genomes Project) για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, σε μέτρια LD 

(r
2
=0.64) για τους Κινέζους και τους Ιάπωνες (r

2
=0.75) και σημαντικά ασθενής 

(r
2
=0.06) για τους Γιορούμπα της Νιγηρίας (YRI). Επίσης, είναι σε πλήρη LD με τον 

rs3751812 (r
2
=1.00) για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και τους πληθυσμούς της 

Ανατολικής και Νότιας Ασίας και σημαντικά ασθενής (r
2
=0.11) για τους Αφροαμερι-

κανούς (ASW) και τους Γιορούμπα της Νιγηρίας (r
2
=0.06). Αντίστοιχα, ο πολυμορ-

φισμός rs9930506 είναι σε ισχυρή LD με τον rs3751812 (r
2
≥0.86) για τους ευρωπαϊ-

κούς πληθυσμούς, σε μέτρια LD (r
2
=0.64) για τους Κινέζους και ασθενή (r

2
=0.38) για 

τους Αφροαμερικανούς και τους Γιορούμπα της Νιγηρίας (r
2
=0.26) 

(http://www.internationalgenome.org/).  
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Εικόνα 16. Θέσεις των πολυμορφισμών rs3751812, rs9939609 και rs9930506 στο γονίδιο 

FTO.  

Οι πολυμορφισμοί αυτοί εντοπίζονται σε απόσταση 80, 82 και 92 kb αντίστοιχα από το πρώ-

το εξόνιο του γονιδίου. Στην εικόνα φαίνονται και τα γονίδια που χαρτογραφούνται εκατέρω-

θεν του FTO (τροποποιημένο από Stratigopoulos et al., 2008).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους τρεις πολυμορφισμούς rs9939609, 

rs9930506 και rs3751812 που μελετήθηκαν για συσχέτιση με την παχυσαρκία σε Έλ-

ληνες ενήλικες, μόνο ο πολυμορφισμός rs9939609 έχει συσχετιστεί με αυξημένο 

BMI σε  παιδιά ελληνικής καταγωγής σχολικής ηλικίας με μέσο όρο τα 11,2±0,6 έτη 

[Dedoussis et al., 2011; Lazopoulou et al., 2015].  

Η γονοτύπηση έγινε με PCR-SSCP σε συνδυασμό με RFLP (στην περίπτωση 

του rs9930506) ακολουθούμενη από αλληλούχηση των αντιπροσωπευτικών δειγμά-

των ή των δειγμάτων που ήταν αμφιλεγόμενα.  

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε γονιδιωματικό DNA που απομονώθηκε 

από 203 δείγματα αίματος των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη. Ο ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος του γονιδιωματικού DNA πραγματοποιήθηκε με φωτομέτρηση των 

δειγμάτων και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. Η φωτομέτρηση έδειξε ότι η 

ποσότητα που λήφθηκε ήταν σε συγκέντρωση 7,5-110 ng/μl, αρκετή για την πραγμα-

τοποίηση των PCR. Σε κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 50-200 ng γονιδιωματικού 

DNA. Ο ποιοτικός έλεγχος της απομόνωσης έδειξε ότι το DNA ήταν μεγαλομοριακό 

και χωρίς θραύσματα μικρών μεγεθών.  

Με τις PCR ενισχύθηκαν τμήματα 321 bp, 349 bp και 353 bp του γονιδίου 

FTO, που περιλάμβαναν αντίστοιχα τους πολυμορφισμούς rs9939609, rs9930506 και 

rs3751812. Σε κάθε περίπτωση, το 10% των τελικών προϊόντων ελέγχονταν με ηλε-

κτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 2% (Εικόνα 17). 
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 Εικόνα 17. Ενδεικτική ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR του γονιδίου FTO α. στα δείγματα 

ελέγχου 104-113 για τον πολυμορφισμό rs9939609 β. στα δείγματα ελέγχου 31-40 για τον 

πολυμορφισμό rs9930506 γ. στα δείγματα ελέγχου 1-10 για τον πολυμορφισμό rs3751812. 

Το N αντιστοιχεί στον αρνητικό έλεγχο κάθε αντίδρασης.  

Στην συνέχεια και εφόσον το προϊόν της PCR ήταν ικανοποιητικό, δηλαδή 

παρουσίαζε μόνο μια ζώνη του αναμενόμενου μεγέθους χωρίς την εμφάνιση παρα-

προϊόντων, η ποσότητα ήταν αρκετή και ο αρνητικός μάρτυρας ήταν καθαρός, πραγ-

ματοποιήθηκε PCR-SSCP για την ταυτοποίηση σημειακών μεταλλαγών. Προσδιορί-

στηκε η αλληλουχία 11 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για τον rs9939609, 7 για τον 

rs9930506 και 7 για τον rs3751812. Στην Εικόνα 18, φαίνονται ενδεικτικά, αποτελέ-

σματα ανάλυσης για: α. τα δείγματα 22, 28, 32, 87, 102, 120, 123, 125 και 141 του 

rs9939609.  Το πρότυπο των δειγμάτων 28 και 125 είναι ταυτόσημο και, όπως δεί-

χθηκε με την αλληλούχηση (βλ. παρακάτω), με γονότυπο AA (ομόζυγο σπάνιο). Επί-

σης, το πρότυπο των δειγμάτων 22, 32, 87, 120, 141 είναι ταυτόσημο και με γονότυπο 

TT (ομόγυζο κοινό), ενώ το πρότυπο των δειγμάτων 102 και 123 προκύπτει από τον 

συνδυασμό των γονοτύπων AA και TT (TA, ετερόζυγο). β. τα δείγματα 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97 και 98 του rs9930506. Το πρότυπο των δειγμάτων 92 και 93 είναι 

ταυτόσημο και με γονότυπο GG (ομόζυγο σπάνιο). Το πρότυπο των δειγμάτων 96 και 

98 είναι επίσης ταυτόσημο και με γονότυπο AA (ομόζυγο κοινό). Το πρότυπο των 

δειγμάτων 90, 91, 94, 95 και 97 προκύπτει από τον συνδυασμό των γονοτύπων GG 

και AA (AG, ετερόζυγο). γ. τα δείγματα 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34 και 35 του 

rs3751812. Το πρότυπο των δειγμάτων 24, 28 και 35 είναι ταυτόσημο και με γονότυ-

πο TT (ομόζυγο σπάνιο). Επίσης για τα δείγματα 23, 32 και 34 το πρότυπο είναι ταυ-

τόσημο και με γονότυπο GG (ομόζυγο κοινό). Το πρότυπο των δειγμάτων 26, 30 και 

31 προκύπτει από τον συνδυασμό των γονοτύπων TT και GG (GT, ετερόζυγο). Στην 

Εικόνα 18, τα μπλε βέλη υποδεικνύουν τα άτομα που είναι ομόζυγα για το κοινό αλ-

ληλόμορφο, τα κόκκινα βέλη τα ομόζυγα για το σπάνιο αλληλόμορφο και τα πράσινα 

βέλη τα ετερόζυγα άτομα. 
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Εικόνα 18. Ενδεικτικά αποτελέσματα ανάλυσης SSCP για τα SNPs α. rs9939609 β. 

rs9930506 και γ. rs3751812 του γονιδίου FTO.  

Η εφαρμογή της SSCP σε σύνολο 203 δειγμάτων ταυτοποίησε τα πρότυπα 

που αντιστοιχούν σε όλους τους γονότυπους και για τα τρία SNPs (Εικόνα 19).   
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Εικόνα 19. Ενδεικτικά χρωματογραφήματα αλληλουχιών DNA για την ταυτοποίηση των πο-

λυμορφισμών rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO. 

Για τη γονοτύπηση 48 δειγμάτων για το SNP rs9930506 που ήταν αμφιλεγό-

μενα χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ανάλυση πολυμορφισμών μήκους τμημάτων περιο-

ρισμού (PCR-RFLP). Πραγματοποιήθηκε πέψη με το ένζυμο περιορισμού NlaIII, το 

οποίο τεμαχίζει το προϊόν της PCR παρουσία του συχνού αλληλομόρφου 'A' σε 50 bp 

και 299 bp. Η εφαρμογή της PCR-RFLP στα παραπάνω δείγματα έδειξε, όπως άλλω-

στε ήταν αναμενόμενο, όλους τους γονότυπους AA, AG και GG.  

Μετά την πέψη, ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε πηκτώματα πολυακρυλαμί-

δης και χρώση με νιτρικό άργυρο. Στην Εικόνα 20 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμέ-

να από τα πρότυπα που προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της RFLP.  

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ηλεκτροφόρησης, 

τα άτομα 33, C16 και C21 με γονότυπο ΑΑ είναι ομόζυγα για το κοινό αλληλόμορφο, 

τα άτομα 12, 27, 46 και C20 με γονότυπο AG είναι ετερόζυγα ενώ τα άτομα 24 και 

28 με γονότυπο GG είναι ομόζυγα για το σπάνιο αλληλόμορφο.  

 

Εικόνα 20. Αποτελέσματα ανάλυσης PCR-RFLP του SNP rs9930506. Στα αριστερά της ει-

κόνας φαίνεται ο μάρτυρας (ladder) ενώ στα δεξιά τα μεγέθη των ζωνών όπως προέκυψαν 

μετά από πέψη με το ένζυμο περιορισμού NlaIII (η ζώνη των 50 bp δε φαίνεται στην εικόνα). 

Στο κάτω μέρος αναγράφονται οι γονότυποι των δειγμάτων. Το δείγμα A αντιστοιχεί σε προ-

ϊόν της PCR που δεν έχει τεμαχιστεί με το ένζυμο. 
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Σε όλα τα δείγματα DNA πραγματοποιήθηκε γονοτύπηση των πολυμορφι-

σμών rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO. O συνολικός αριθμός 

των δειγμάτων είναι ίδιος για όλους τους πολυμορφισμούς. Οι γονότυποι των δειγμά-

των φαίνονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Γονότυποι των ατόμων για τα SNPs rs9939609, rs9930506 και rs3751812. 

rs9939609 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Α1                                                       TT Α69                                            TA 138 TA 

Α2                                              TA Α70                                            AA 139 TT 

Α3                                              TA Α71                                            TA 140 TA 

Α4                                              TA A72 AA 141 TT 

Α5                                              AA Α74                                            AA 142 TA 

Α6                                              TT Α75                                            TA 143 TT 

Α7                                              TA Α76                                            AA 144 TA 

A8 TT Α77                                            TT 145 TT 

Α9                                              AA Α78                                            TT 159 TT 

Α10                                            AA Α79                                            TA 160 AA 

Α11                                            TA A80 TT 186 TA 

A12 TA A81 TT 187 TA 

Α13                                            TA Α82                                            AA 200 TA 

Α14                                            TA A83 TT 201 TA 

Α15                                            AA Α84                                            TT 202 TT 

Α16                                            TT A85 TT 203 TT 

Α17                                            TT Α86                                            TA 204 TA 

Α18                                            AA Α87                                            TT 205 TA 

Α19                                            TT Α88                                            TA 207 TA 

Α20                                            AA Α89                                            TA 208 TT 

Α21                                            AA Α90                                            TA 209 TT 

Α22                                            TT A91 TA 210 TA 

Α23                                            TA Α92                                            AA 211 TA 

Α24                                            TA Α93                                            TA 212 TA 

A25 TA Α94                                            TA 213 TA 

26 TA Α95                                            TA 214 TA 

27 TA Α96                                            TT 215 TA 

28 AA Α97                                            TT 217 TA 

29 AA Α98                                            TT 218 TA 

30 TA 99 TA 219 TA 

31 TA 100 TA 220 TA 

32 TT 101 TA 221 TT 

33 TT 102 TA 222 TA 

34 TT 103 TA C1 TA 

35 AA 104 TA C2 TA 

36 TA 105 TA C3 TT 

37 TA 106 TA C4 TA 

38 TA 107 TT C5 TT 
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39 TT 108 TT C6 TA 

40 TT 109 AA C7 TA 

41 AA 110 TA C8 TT 

42 TT 111 TT C9 TA 

43 TT 112 TT C11 TA 

44 TA 113 TA C12 AA 

45 TT 114 TA C13 AA 

46 TA 115 TA C14 TA 

47 TA 116 TT C15 TA 

48 TT 117 TT C16 TT 

49 TA 118 TA C17 TA 

50 TA 119 AA C20 AA 

Α51                                            AA 120 TT C21 TT 

Α52                                            TT 121 TT C22 AA 

Α53                                            TT 122 TA C23 TT 

Α54                                            AA 123 TA C24 AA 

Α55                                            TT 124 TA C25 TA 

Α56                                            TT 125 AA C27 AA 

Α57                                            TA 126 AA C28 TA 

Α58                                            TT 127 TA C29 TT 

Α59                                            TT 128 TA C30 TA 

Α60                                            TA 129 TA C77 AA 

Α61                                            TA 130 TT C101 TT 

Α62                                            TA 131 TT C102 TT 

Α63                                            AA 132 AA C103 TT 

A64 AA 133 AA C104 TT 

A65 TA 134 TA C105 TT 

A66 TT 135 TA C106 TT 

A67 TA 136 TT C107 AA 

Α68                                            TA 137 AA   

 

rs9930506 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Α1                                                       AA Α69                                            AG 138 AG 

Α2                                              AG Α70                                            GG 139 AA 

Α3                                              AG Α71                                            AG 140 GG 

Α4                                              AG A72 GG 141 AA 

Α5                                              GG Α74                                            GG 142 AG 

Α6                                              AA Α75                                            AG 143 AG 

Α7                                              AG Α76                                            GG 144 AG 

A8 AA Α77                                            AA 145 AA 

Α9                                              GG Α78                                            AA 159 AG 

Α10                                            GG Α79                                            AG 160 GG 

Α11                                            GG A80 GG 186 GG 

A12 AG A81 AA 187 GG 

Α13                                            AG Α82                                            GG 200 AG 

Α14                                            AG A83 GG 201 AG 
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Α15                                            GG Α84                                            AG 202 AG 

Α16                                            AA A85 AA 203 AA 

Α17                                            AA Α86                                            GG 204 AG 

Α18                                            GG Α87                                            AA 205 AG 

Α19                                            AA Α88                                            AG 207 AA 

Α20                                            AG Α89                                            AG 208 AA 

Α21                                            GG Α90                                            AG 209 AG 

Α22                                            AA A91 AG 210 AG 

Α23                                            AA Α92                                            GG 211 AG 

Α24                                            GG Α93                                            GG 212 AG 

A25 AG Α94                                            AG 213 AG 

26 GG Α95                                            AG 214 GG 

27 AG Α96                                            AA 215 AG 

28 GG Α97                                            AG 217 AG 

29 AG Α98                                            AA 218 AG 

30 AG 99 AG 219 AG 

31 AG 100 AG 220 AG 

32 AA 101 GG 221 AA 

33 AA 102 AG 222 AG 

34 AA 103 AG C1 AG 

35 GG 104 AG C2 AG 

36 AG 105 AG C3 AA 

37 AG 106 AG C4 AG 

38 GG 107 AA C5 AA 

39 AA 108 AA C6 AG 

40 AA 109 GG C7 AG 

41 AG 110 AG C8 AA 

42 AA 111 AG C9 GG 

43 AA 112 AA C11 AG 

44 AG 113 AG C12 GG 

45 AA 114 AG C13 GG 

46 AG 115 AG C14 AG 

47 AA 116 AA C15 AA 

48 AG 117 AA C16 AA 

49 AG 118 AG C17 AG 

50 AG 119 GG C20 AG 

Α51                                            AG 120 AA C21 AA 

Α52                                            AA 121 AG C22 GG 

Α53                                            AA 122 AG C23 AA 

Α54                                            GG 123 GG C24 GG 

Α55                                            AA 124 GG C25 AG 

Α56                                            AG 125 GG C27 GG 

Α57                                            AG 126 GG C28 AG 

Α58                                            AA 127 AG C29 AA 

Α59                                            AA 128 AG C30 AG 

Α60                                            AG 129 GG C77 GG 

Α61                                            AG 130 AA C101 AA 

Α62                                            AG 131 AG C102 AA 
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Α63                                            AA 132 GG C103 AA 

A64 AG 133 GG C104 AA 

A65 AG 134 GG C105 AA 

A66 AG 135 AG C106 AA 

A67 AG 136 AA C107 GG 

Α68                                            AG 137 GG   

rs3751812 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Κωδικός 

δείγματος 
Γονότυποι 

Α1                                                       TT Α69                                            TT 138 TT 

Α2                                              TT Α70                                            TT 139 TT 

Α3                                              TT Α71                                            GT 140 TT 

Α4                                              GG A72 TT 141 GT 

Α5                                              TT Α74                                            GT 142 GT 

Α6                                              GG Α75                                            TT 143 GT 

Α7                                              GT Α76                                            TT 144 GT 

A8 GG Α77                                            GG 145 GT 

Α9                                              TT Α78                                            GG 159 GG 

Α10                                            TT Α79                                            GG 160 TT 

Α11                                            GT A80 TT 186 TT 

A12 GT A81 GG 187 TT 

Α13                                            GT Α82                                            TT 200 GT 

Α14                                            TT A83 GT 201 GT 

Α15                                            TT Α84                                            TT 202 GT 

Α16                                            GG A85 GG 203 GT 

Α17                                            GG Α86                                            GT 204 GG 

Α18                                            TT Α87                                            TT 205 GT 

Α19                                            GG Α88                                            GT 207 TT 

Α20                                            GT Α89                                            TT 208 TT 

Α21                                            TT Α90                                            TT 209 GG 

Α22                                            TT A91 GG 210 TT 

Α23                                            GG Α92                                            TT 211 GT 

Α24                                            TT Α93                                            GT 212 GT 

A25 TT Α94                                            GT 213 GT 

26 GT Α95                                            GT 214 TT 

27 GG Α96                                            GG 215 TT 

28 TT Α97                                            GT 217 GT 

29 TT Α98                                            TT 218 GT 

30 GT 99 GG 219 GT 

31 GT 100 TT 220 GG 

32 GG 101 TT 221 GG 

33 TT 102 TT 222 GG 

34 GG 103 GT C1 TT 

35 TT 104 GT C2 GT 

36 GT 105 TT C3 GG 

37 GT 106 GT C4 GG 

38 TT 107 TT C5 GG 
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39 TT 108 GG C6 GG 

40 GG 109 TT C7 TT 

41 GT 110 GT C8 TT 

42 TT 111 TT C9 GG 

43 GG 112 TT C11 GT 

44 TT 113 GT C12 GT 

45 GG 114 TT C13 GG 

46 TT 115 GT C14 TT 

47 GG 116 GG C15 TT 

48 GT 117 TT C16 GT 

49 GT 118 GT C17 GT 

50 GT 119 GT C20 GG 

Α51                                            TT 120 GT C21 GG 

Α52                                            GG 121 GT C22 GT 

Α53                                            GG 122 GT C23 GT 

Α54                                            TT 123 GT C24 TT 

Α55                                            GT 124 TT C25 TT 

Α56                                            GT 125 TT C27 GT 

Α57                                            GT 126 TT C28 GT 

Α58                                            GG 127 GT C29 GG 

Α59                                            GT 128 GT C30 GT 

Α60                                            GT 129 TT C77 GG 

Α61                                            GT 130 GG C101 GG 

Α62                                            GT 131 GG C102 GT 

Α63                                            GT 132 TT C103 TT 

A64 GT 133 TT C104 GT 

A65 GT 134 TT C105 GG 

A66 TT 135 GT C106 GT 

A67 GT 136 TT C107 GT 

Α68                                            GG 137 TT   

3.3 Συσχέτιση πολυμορφισμών του γονιδίου FTO με την παχυσαρκία (BMI)  

Πριν την ανάλυση συσχέτισης των πολυμορφισμών του γονιδίου FTO με την 

παχυσαρκία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το αν οι πολυμορφισμοί rs9939609, 

rs9930506 και rs3751812 είναι σε ισορροπία Hardy-Weinberg.  

Η αρχή των Hardy-Weinberg προβλέπει ότι σε έναν πληθυσμό του οποίου τα 

άτομα διασταυρώνονται τυχαία μπορούμε να υπολογίσουμε τις συχνότητες των γονο-

τύπων στην επόμενη γενιά, βασισμένοι στις συχνότητες των αλληλομόρφων. Οι συ-

χνότητες των γονοτύπων στην επόμενη γενιά στην περίπτωση ενός γενετικού τόπου 

με δύο αλληλόμορφα A και α, με συχνότητες p και q αντίστοιχα θα έχουν άθροισμα 

1.  

Η αρχή των Hardy-Weinberg ισχύει μόνο υπό ορισμένες συνθήκες, όπως i) ο 

οργανισμός είναι διπλοειδής και αναπαράγεται φυλετικά ii) οι συχνότητες των αλλη-

λομόρφων είναι ίδιες ανάμεσα στα δύο φύλα iii) τα άτομα μιας γενιάς δε διασταυρώ-

νονται με άτομα που ανήκουν σε άλλη γενιά iv) o πληθυσμός είναι άπειρος v) οι δια-

σταυρώσεις γίνονται τυχαία vi) δεν υπάρχει γενετική παρέκκλιση vii) δεν υπάρχει 
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μετάλλαξη viii) δεν υπάρχει φυσική επιλογή ix) δεν υπάρχει μετανάστευση. Ουσια-

στικά, ελλείψει επιλογής, μετάλλαξης, γενετικής παρέκκλισης ή άλλων δυνάμεων, οι 

συχνότητες p και q των αλληλομόρφων θα είναι σταθερές στις επόμενες γενεές και, 

έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία.  Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι πολύ απίθανο οποιαδή-

ποτε από αυτές τις συνθήκες, πόσο μάλλον όλες, να συμβούν στον πραγματικό κό-

σμο, η εξέλιξη είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα [Gillespie 2004]. 

Όταν οι συχνότητες των ομόζυγων και ετερόζυγων γονοτύπων διαφέρουν ση-

μαντικά από τις αναμενόμενες, φαίνεται ότι υπάρχουν σφάλματα γονοτύπησης, δια-

στρωμάτωσης πληθυσμού, συστηματικά σφάλματα κ.λπ. Αν παραβιαστεί η ισορρο-

πία Hardy-Weinberg, τα συμπεράσματα των μελετών ενδέχεται να είναι εσφαλμένα 

και αποτελεί ένδειξη ότι ο γενετικός δείκτης δεν είναι σε ισορροπία Hardy-Weinberg 

και πρέπει να  απορριφθεί [Namipashaki et al., 2015]. 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x
2
 προέκυψε ότι οι γονοτυπικές συχνότητες για 

τα SNPs rs9939609 (x
2
=0.03, P=0.99) και rs9930506 (x

2
=0.54, P=0.76) ήταν σε ι-

σορροπία Hardy-Weinberg. Όμως για το rs3751812, επειδή η τιμή της δοκιμής x² σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% για 1 βαθμό ελευθερίας βρέθηκε 8,66 (x
2
=8.66, 

P=0.013) αντί να είναι <3,84 η υπόθεση ανεξαρτησίας απορρίφθηκε. Επομένως ο 

rs3751812 δεν είναι σε ισορροπία Hardy-Weinberg γιατί οι παρατηρούμενοι γονότυ-

ποι (ομόζυγοι κοινοί, ετερόζυγοι και ομόζυγοι σπάνιοι) διέφεραν σημαντικά από τους 

αναμενόμενους και αποκλείστηκε από περαιτέρω ανάλυση (Πίνακας 7) 

(https://www.gene-calc.pl/hardy-weinberg-page).  

Πίνακας 7. Έλεγχος ισορροπίας Hardy-Weinberg (HWE) για τους πολυμορφισμούς 

rs9939609, rs9930506 και rs3751812 του γονιδίου FTO. 

rs9939609 (n=203) 

Ομοζυγώτες για το κοινό 

αλληλόμορφο = 68 
Ετεροζυγώτες = 98 

Ομοζυγώτες για το σπάνιο 

αλληλόμορφο = 37 

x
2
 = 0.03 

Γονότυπος Αναμενόμενες τιμές Παρατηρούμενες τιμές 

Κοινοί Ομοζυγώτες 67.43 68 

Ετεροζυγώτες 99.13 98 

Σπάνιοι Ομοζυγώτες 36.43 37 

Συχνότητα αλληλομόρφου p = 0.58 Συχνότητα αλληλομόρφου q = 0.42 

rs9930506 (n=203) 

Ομοζυγώτες για το κοινό 

αλληλόμορφο = 59 
Ετεροζυγώτες = 96 

Ομοζυγώτες για το σπάνιο 

αλληλόμορφο = 48 

x
2
 = 0.54 

Γονότυπος Αναμενόμενες τιμές Παρατηρούμενες τιμές 

Κοινοί Ομοζυγώτες 56.4 59 

Ετεροζυγώτες 101.2 96 

Σπάνιοι Ομοζυγώτες 45.4 48 

Συχνότητα αλληλομόρφου p = 0.53 Συχνότητα αλληλομόρφου q = 0.47 

rs3751812 (n=203) 

Ομοζυγώτες για το κοινό 

αλληλόμορφο = 48 
Ετεροζυγώτες = 79 

Ομοζυγώτες για το σπάνιο 

αλληλόμορφο = 76 
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x
2
 = 8.66 

Γονότυπος Αναμενόμενες τιμές Παρατηρούμενες τιμές 

Κοινοί Ομοζυγώτες 37.72 48 

Ετεροζυγώτες 99.57 79 

Σπάνιοι Ομοζυγώτες 65.72 76 

Συχνότητα αλληλομόρφου p = 0.58 Συχνότητα αλληλομόρφου q = 0.42 

 

Έτσι η ανάλυση συσχέτισης με την παχυσαρκία έγινε για τα SNP rs9939609 

και rs9930506 με βάση τα αποτελέσματα της γονοτύπησης (Πίνακας 8).  
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Πίνακας 8. Ανάλυση συσχέτισης των γονοτύπων και αλληλομόρφων των πολυμορφισμών rs9939609 και rs9930506 

του γονιδίου FTO μεταξύ μη παχύσαρκων, υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων. 

Γονίδιο Έλεγχος Μη Παχύσαρκοι  

(n=50) 

Υπέρβαροι 

(n=58) 

Παχύσαρκοι 

(n=95) 

P
a
 P

b
 P

c
 P

d
& P

e
 Pc 

(Πολυμορφισμός)  [BMI˂25] [BMI≥25˂30] [BMI≥30]      

FTO (rs9930506, Γονότυποι 22/18/10 16/32/10 21/46/28 0.022 0.116 0.229 0.036
d
 0.044 

A/G) (AA/AG/GG)         

 Cochran-Armitage 62/38 64/52 88/102 0.011 0.310 0.132 0.032
e
 0.022 

 (A/G) (62.0/38.0)* (55.2/44.8)* (46.3/53.7)*      

 Επικρατής δράση 40/10 48/10 67/28 0.217 0.712 0.089 0.176
e
 0.434 

 ([AA+AG]/GG)         

 Υπολειπόμενη δράση 

(AA/[AG+GG]) 

22/28 16/42 21/74 0.006 0.074 0.442 0.021
e
 0.012 

FTO (rs9939609, Γονότυποι 20/20/10 19/29/10 29/49/17 0.392 0.579 0.960 0.741
d
 0.784 

T/A) (TT/TA/AA)         

 Cochran-Armitage 60/40 67/49 107/83 0.546 0.738 0.804 0.831
e
 1.00 

 (T/A) (60.0/40.0)* (57.8/42.2)* (56.3/43.7)*      

 Επικρατής δράση 40/10 48/10 78/17 0.756 0.712 0.918 0.927
e
 1.00 

 ([TT+TA]/AA)         

 Υπολειπόμενη δράση 20/30 19/39 29/66 0.251 0.434 0.772 0.511
e
 0.502 

 (TT/[TA+AA])         
a
P: Πίνακας συνάφειας 2x2 (Μη παχύσαρκοι  /  Παχύσαρκοι)

 
, 

b
P: Πίνακας συνάφειας 2x2 (Μη παχύσαρκοι  / Υπέρβαροι), 

c
P: Πίνακας συνάφειας 2x2 (Υπέρβαροι  /  Παχύσαρκοι), 

d
P: Πίνακας συνάφειας 3x3 (Μη παχύσαρκοι  / Υπέρβαροι  / Παχύσαρκοι), 

e
P: Πίνακας συνάφειας 3x2 (Μη παχύσαρκοι  / Υπέρβαροι  / Παχύσαρκοι) 

Pc: P corrected (Μη παχύσαρκοι / Παχύσαρκοι) 

Οι στατιστικά σημαντικές τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή 

* Οι συχνότητες των αλληλομόρφων εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες 
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Εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αλληλομόρφου 'G' του 

rs9930506 (A/G) με την παχυσαρκία. Συγκεκριμένα η συχνότητα του αλληλομόρ-

φου 'G' είναι αυξημένη στα παχύσαρκα άτομα (53.7) σε σύγκριση με τα μη παχύ-

σαρκα (38.0) (P=0.011). Ακόμα και μετά από διόρθωση πολλαπλών συγκρίσεων 

(Bonferroni correction) η συσχέτιση του αλληλομόρφου 'G' με την παχυσαρκία 

(rs9930506) παρέμεινε στατιστικά σημαντική (Pc=0.022). Ισχυρότερη συσχέτιση 

παρατηρήθηκε για το αλληλόμορφο 'A' του rs9930506 (P=0.006) με βάση την υπό-

θεση της υπολειπόμενης δράσης του, ακόμα και μετά από διόρθωση πολλαπλών συ-

γκρίσεων (Pc=0.012).  

Υπολογίστηκε επίσης, o λόγος πιθανοτήτων (odds ratio, OR) για τα αλληλό-

μορφα κινδύνου του rs9930506 μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων. Ο 

λόγος πιθανοτήτων (OR) χρησιμοποιείται για να συγκριθούν οι πιθανότητες εμφάνι-

σης ενός αποτελέσματος  (π.χ. μια ασθένεια ή μια διαταραχή), μετά την έκθεση σε 

μια μεταβλητή (π.χ. υψηλό BMI, αυξημένη χοληστερόλη, αρτηριακή πίεση, κ.λπ.) 

[Szumilas 2010]. Το OR στην συγκεκριμένη περίπτωση, αντιπροσωπεύει την πιθα-

νότητα τα άτομα που φέρουν τα αλληλόμορφα κινδύνου, να κινδυνεύουν περισσότε-

ρο να είναι παχύσαρκοι, σε σύγκριση με την πιθανότητα όταν δε φέρουν τα αλληλό-

μορφα κινδύνου. Βρέθηκε ότι τα άτομα που φέρουν το αλληλόμορφο 'G' έχουν 2,77 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι παχύσαρκοι (OR=2.77, 95% CI=1.32-5.79, 

P=0.006).    

Επίσης, για τον ίδιο πολυμορφισμό, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική δια-

φορά στις συχνότητες των γονοτύπων μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατό-

μων (P=0.022) η οποία παρέμεινε οριακά στατιστικά σημαντική μετά από διόρθωση 

πολλαπλών συγκρίσεων (Pc=0.044). Συγκεκριμένα η συχνότητα του γονότυπου GG 

είναι σαφώς πιο αυξημένη (0.29) στα παχύσαρκα άτομα σε σύγκριση με τα μη παχύ-

σαρκα (0.20). Επίσης, το BMI των ατόμων με γονότυπο GG, είναι πιο αυξημένο 

(31.47) από το BMI των ατόμων με γονότυπο AG (30.75) και AA (28.34) στα άτομα 

που συμμετείχαν στη μελέτη (203) αλλά και στην ομάδα των παχύσαρκων (95) (Πί-

νακας 9). Από την ανάλυση δεν προέκυψε συσχέτιση του πολυμορφισμού rs9939609 

με την παχυσαρκία (BMI) [Goutzelas et al., 2017].  

Πίνακας 9. Συχνότητες των γονοτύπων μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων 

και διαφορές στο BMI. 

 

Πολυμορφισμός Γονότυποι Συχνότητα 

BMI 

(Kg/m
2
) 

(n=203) 

BMI 

(Kg/m
2
) 

(n=95) 

rs9930506 
 Μη παχύσαρκοι 

(n=50) 

Παχύσαρκοι 

(n=95) 

  

 AA 0.44 0.22 28.34 34.24 

 AG 0.36 0.49 30.75 35.93 

 GG 0.20 0.29 31.47 36.03 

Συμπερασματικά, η συχνότητα του αλληλομόρφου κινδύνου 'G' του 

rs9930506 είναι αυξημένη στα παχύσαρκα άτομα σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα 
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ενώ ο λόγος πιθανοτήτων για τα άτομα που φέρουν αυτό το αλληλόμορφο βρέθηκε 

2,77 φορές πιο αυξημένος. Αντίστοιχα, η συχνότητα των γονοτύπων GG είναι πιο 

αυξημένη στα παχύσαρκα άτομα σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα όπως και το 

BMI.  

Η ανάλυση αυτή ανέδειξε το SNP rs9930506 ως γενετικό δείκτη προδιάθε-

σης για παχυσαρκία στους Έλληνες ενήλικες, όχι όμως και τον πολυμορφισμό 

rs9939609. Αυτή η συσχέτιση ανιχνεύεται για πρώτη φορά στον ελληνικό πληθυ-

σμό.  

3.4 Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης σε παχύσαρ-

κα και μη παχύσαρκα άτομα 

Σκοπός της μετα-ανάλυσης ήταν η βελτίωση της αναγνώρισης των γονιδιακών 

υπογραφών και των μονοπατιών που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Η αναγνώριση 

των γονιδιακών υπογραφών βασίζεται στον προσδιορισμό της διαφορικής έκφρασης 

ενός σημαντικού αριθμού γονιδίων που συσχετίζονται με την παχυσαρκία, τα οποία 

πιθανόν να οργανώνονται σε ομάδες με συγκεκριμένη λειτουργία. Η ταυτοποίηση των 

γονιδιακών υπογραφών παρέχει επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να συμβάλλουν 

στην κατανόηση των μηχανισμών της παχυσαρκίας, στην πρόγνωση και αντιμετώπιση. 

Η αναγνώριση των μονοπατιών επιτρέπει την ταυτοποίηση κυτταρικών διεργασιών ή 

οδών σηματοδότησης που σχετίζονται επίσης με το φαινότυπο της παχυσαρκίας.   

3.4.1 Μελέτες που επιλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων GEO για μετα-ανάλυση 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι, από τις 36 μελέτες γονι-

διακής έκφρασης σε διαφορετικούς τύπους λιπώδους ιστού που υπάρχουν στη βάση 

δεδομένων GEO, επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. Υλικά και Μέθο-

δοι) 3 μελέτες για μετα-ανάλυση, αυτές των MacLaren et al. (2010), Arner et al. 

(2012) και Klimcáková et al. (2011). Αυτές οι μελέτες έχουν διαφορετικό βιολογικό 

ερώτημα άρα και τα αποτελέσματά τους κατευθύνονται από αυτό με συνέπεια να πε-

ριλαμβάνουν και αποτελέσματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, στη μελέτη των MacLaren et al. (2010) τα άτομα κατηγοριο-

ποιήθηκαν σε δύο ομάδες με βάση τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης ASP 

(acylation stimulating protein) και εκτιμήθηκε η διαφορική έκφραση γονιδίων στις 

δύο κατηγορίες. Η ASP παράγεται στα λιποκύτταρα και μέσω του υποδοχέα της 

C5AR2 διεγείρει τη σύνθεση των τριγλυκεριδίων και την αποθήκευσή τους στο λι-

πώδη ιστό. Συνολικά μελετήθηκαν 14 άτομα, 10 παχύσαρκα (BMI≥30) και 4 μη πα-

χύσαρκα (BMI≤30) που χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: i) ομάδα HAT (υψηλή ASP, τρι-

γλυκερίδια και υψηλός λιπαιμικός δείκτης) και ii) ομάδα LAT (χαμηλή ASP, τριγλυ-

κερίδια και χαμηλός λιπαιμικός δείκτης). Η ανάλυση με μικροσυστοιχίες έκφρασης 

Codelink έδειξε ότι στον υποδόριο λιπώδη ιστό, 453 γονίδια υπερεκφράζονται και 11 

υποεκφράζονται στην ομάδα HAT ως προς την LAT. 

Από τα γονίδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της βιολογικής τους λει-

τουργίας, υπερεκφράστηκαν τα SCD1 (stearoyl-Coenzyme A desaturase 1), DGAT1 

(diacylglycerol O-acyltransferase 1), DGAT2 (diacylglycerol O-acyltransferase 2), 
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FASN (fatty acid synthase), PLPP1 (phospholipid phosphatase 1) και ME1 (malic en-

zyme 1) που εμπλέκονται στη σύνθεση τριγλυκεριδίων, η λιποπρωτεϊνική λιπάση 

(LPL), η περιλιπίνη (perilipin), η ορμονοευαίσθητη λιπάση (HLS), η καρβοξυλεστε-

ράση 1 (CES1) και η μονογλυκεριδική λιπάση (MGLL). Επίσης παρατηρήθηκε αύ-

ξηση της έκφρασης των γονιδίων C/EBPα, C/EBPβ και PPARγ που συμμετέχουν στη 

διαφοροποίηση των λιποκυττάρων όπως και του CD36 (CD36 molecule) που συμμε-

τέχει στην αποθήκευση και στη de novo σύνθεση λιπιδίων. Αντίθετα υποεκφράστη-

καν τα ELOVL2 και ELOVL4 (ELOVL fatty acid elongase 2 και 4), η παγκρεατική 

λιπάση (PNLIP), η ενδοθηλιακή λιπάση (LIPG), τα CPT1C (carnitine 

palmitoyltransferase 1C), CRAT (carnitine O-acetyltransferase), UCP1, PRKAA2 

(rotein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2) που σχετίζονται με την οξεί-

δωση στο λιπώδη ιστό καθώς και τα C/EBPε (CCAAT enhancer binding protein 

epsilon) και PPARδ (peroxisome proliferator activated receptor delta) που συμμετέ-

χουν στη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων [MacLaren et al., 2010]. 

Ο σκοπός της δεύτερης μελέτης που επιλέχθηκε (Arner et al. 2012) για μετα-

ανάλυση ήταν η ταυτοποίηση μορίων miRNAs στον υποδόριο λευκό λιπώδη ιστό, τα 

οποία εκφράζονται διαφορικά σε παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα και γι’αυτό 

αποτελούν πιθανά υποψήφια μόρια που ρυθμίζουν την παραγωγή της πρωτεΐνης 

CCL2 (C-C motif chemokine ligand 2), η οποία με τη σειρά της συσχετίζεται με 

φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη τύπου 2. Η μελέτη περιελάμβανε 

56 άτομα, 30 παχύσαρκα (BMI≥30) και 26 μη παχύσαρκα (BMI≤30) και οδήγησε 

στον εντοπισμό 11 miRNAs, εννέα από τα οποία όταν υπερεκφράζονται μειώνουν 

την απελευθέρωση της CCL2 (όπως τα miR-126 και miR-193b) και ένα που αυξάνει 

την έκκρισή της in vitro.   

Τέλος, σκοπός της μελέτης των Klimcáková et al. (2011) ήταν να προσδιορι-

στεί εάν ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός σε σύγκριση με τον υποδόριο, παρουσιάζει συ-

γκεκριμένες γονιδιακές υπογραφές που σχετίζονται με το βαθμό παχυσαρκίας και το 

μεταβολικό σύνδρομο. Στη μελέτη συμμετείχαν 32 γυναίκες που χωρίστηκαν σε τέσ-

σερις ομάδες: i) με φυσιολογικό σωματικό βάρος (n=8), ii) υπέρβαρες (n=8), iii) πα-

χύσαρκες (n=8), iv) με μεταβολικό σύνδρομο (n=8). Στα άτομα με μεταβολικό σύν-

δρομο υπερεκφράστηκαν 1.025 γονίδια και υποεκφράστηκαν 1.125 σε σχέση με τα 

άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Στα πρώτα υπεραντιπροσωπεύονται όροι γο-

νιδιακής οντολογίας που σχετίζονται με την ανοσοαπόκριση, την αγγειογένεση και 

απόπτωση, με μεταγραφικούς παράγοντες που ανήκουν στην οικογένεια NF-κB και 

με την επεξεργασία αντιγόνων ενώ στα τελευταία υπεραντιπροσωπεύονται όροι γονι-

διακής οντολογίας που σχετίζονται με το μεταβολισμό, με τη μεταφορά ηλεκτρονίων 

στα μιτοχόνδρια, με τον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος και με το μεταβολισμό 

λιπαρών οξέων, υδατανθράκων και αμινοξέων. Επίσης, στον υποδόριο λιπώδη ιστό 

σε σχέση με το σπλαχνικό υπερεκφράστηκαν 492 γονίδια και 560 υποεκφράστηκαν. 

Στα πρώτα υπεραντιπροσωπεύονται όροι γονιδιακής οντολογίας που σχετίζονται με 

το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και των υδατανθράκων και στα δεύτερα όροι γο-

νιδιακής οντολογίας που σχετίζονται με την ανοσοαπόκριση, την απόπτωση και την 

αγγειογένεση [Klimcáková et al., 2011]. 
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Συνολικά, οι παραπάνω μελέτες περιείχαν δεδομένα έκφρασης για 19.455 γο-

νίδια, σε 56 δείγματα λιπώδους ιστού από παχύσαρκα και 62 από μη παχύσαρκα άτο-

μα (Πίνακας 10). Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη δειγμάτων 

φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 4 στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι. 

Πίνακας 10. Τα χαρακτηριστικά των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση. 

 

PMID 
GEO Da-

taset 
Πλατφόρμα Παχύσαρκα  

Μη παχύ-

σαρκα  

Αριθμός 

ανιχνευτών 

(probes) 

Αριθμός 

γονιδίων 

20105310 GSE15524 

CodeLink UniSet 

Human 20K I 

Bioarray 

10 4 20469 13208 

22688341 GSE25401 

Affymetrix Hu-

man Gene 1.0 ST 

Array 

30 26 33297 18168 

21047918 GSE24883 

Agilent-014850 

Whole Human 

Genome Microar-

ray 4x44K 

G4112F 

16 32 45220 16107 

3.4.2 Ταυτοποίηση γονιδίων που εκφράζονται διαφορικά μεταξύ παχύσαρκων 

και μη παχύσαρκων ατόμων 

Τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης που ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων 

GEO επεξεργάστηκαν ώστε οι «κωδικοί» των ανιχνευτών να μετατραπούν σε σύμβο-

λα γονιδίων βάσει του HUGO και φιλτραρίστηκαν όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι.  

Αρχικά, κάθε μελέτη αναλύθηκε ξεχωριστά και για κάθε γονίδιο υπολογίστη-

κε: i) η διαφορά των μέσων τιμών έκφρασης μεταξύ των ομάδων παχύσαρκων-μη 

παχύσαρκων μέσω του t-test. Το t-test είναι μια μέθοδος η οποία αξιολογεί αν οι μέ-

σες τιμές δύο ομάδων έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Όσο πιο κοντά στο 0 

είναι η τιμή t, τόσο πιθανότερο είναι να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

ii) η τιμή του τυπικού σφάλματος (se, standard error) η οποία σχετίζεται με τη διαφο-

ρά που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι τιμές έκφρασης των διαφορετικών probes ενός 

γονιδίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή se τόσο περισσότερο διαφέρουν οι τιμές έκ-

φρασης των διαφορετικών probes που αντιστοιχούν στο ίδιο γονίδιο.  

iii) η τιμή p-value η οποία αποκλείει την πιθανότητα τα αποτελέσματα έκφρασης για 

κάθε γονίδιο να προέκυψαν τυχαία. Ως όριο επιλέχθηκαν τιμές p <0.05.  

iv) η τιμή του z score η οποία δείχνει πόσο μακριά, σε τυπική απόκλιση, είναι μία τι-

μή από το μέσο όρο τιμών και η τιμή diff  που είναι η διαφορά των μέσων τιμών έκ-

φρασης μεταξύ παχύσαρκων και μη. Όταν η τιμή diff είναι αρνητική δείχνει υψηλό-

τερη έκφραση στους μη παχύσαρκους ενώ οι θετικές τιμές δείχνουν υψηλότερη τιμή 

έκφρασης στους παχύσαρκους. 
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Γονίδια με p-value<0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά, οπότε από τη 

μετα-ανάλυση προέκυψαν 821 τέτοια γονίδια. Επίσης, επιλέχθηκαν γονίδια με p-

value<0.01 και ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών γονιδίων μειώθηκε στα 245 

(Εικόνα 21) (Πίνακας 11).  

 
Εικόνα 21. Παρουσίαση ενός μέρους των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης που δείχνει τα 

στατιστικά σημαντικά γονίδια με τις βέλτιστες τιμές p. Εμφανίζονται επίσης οι τιμές του τυ-

πικού σφάλματος (se, standard error), του z test, η τιμή diff και οι βαθμοί ελευθερίας (df). Το 

'0' αντιστοιχεί σε στατιστικά σημαντικά γονίδια που προέκυψαν από μια μελέτη μετά από 

διόρθωση FDR<0,01, το '1' σε αυτά που προέκυψαν από δύο μελέτες και το '2' σε αυτά που 

προέκυψαν από τρεις μελέτες.  

Πίνακας 11. Ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών γονιδίων από κάθε μελέτη και από τη 

μετα-ανάλυση με διαφορετικό p-value. 

 p-value<0.05 p-value<0.01 

Μελέτη 1: 

GSE15524 
201 21 

Μελέτη 2: 

GSE25401 
2319 1136 

Μελέτη 3: 

GSE24883 
130 0 

Μετα-

ανάλυση 
821 245 

 

Για να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω 821 γονίδια εμπλέκο-

νται στην παχυσαρκία, χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία-βάσεις δεδομένων, η PAN-

THER (Protein Analysis THrough Evolutionary Relationships) 

(http://www.pantherdb.org/) και η STRING (Search Tool for the Retrieval of Interact-
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ing Genes/Proteins) (http://string-db.org/). Και οι δύο πλατφόρμες ενσωματώνουν 

πληροφορίες για τις βιολογικές διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν αυτά τα γονίδια, 

τις μοριακές λειτουργίες τους, τα βιολογικά μονοπάτια καθώς και τις αλληλεπιδρά-

σεις μεταξύ γονιδίων/πρωτεϊνών.   

Από τα 821 γονίδια που εισήχθησαν, η PANTHER [Thomas et al., 2003; Mi et 

al., 2013] αναγνώρισε και επέστρεψε πληροφορίες σχετικά με τη γονιδιακή οντολογία 

(Gene ontology, GO) για 731. Συγκεκριμένα, ως προς τις βιολογικές διεργασίες (bio-

logical processes), από τα 731 γονίδια, 288 (38,5%) συμμετέχουν σε κυτταρικές διερ-

γασίες (όπως κυτταρική επικοινωνία, μεταγωγή σήματος, κυτταρική ανάπτυξη, κυτ-

ταροκίνηση, μείωση, μίτωση, διαχωρισμός χρωμοσωμάτων), 206 (27,5%) σε μεταβο-

λικές διεργασίες (όπως βιοσύνθεση και καταβολισμός, γένεση πρόδρομων ουσιών, 

μεταβολισμός αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων, μεταβολισμός φωσφολιπιδίων, 

υδατανθράκων, αμινοξέων και λιπιδίων, μεταβολισμός DNA, ωρίμανση RNA, παρα-

γωγή mRNA, μεταγραφή mRNA, παραγωγή rRNA, παραγωγή tRNA, ρύθμιση μετα-

γραφής, αναδίπλωση  πρωτεϊνών, σχηματισμός συμπλεγμάτων), 95 (12,7%) στη ρύθ-

μιση βιολογικών διεργασιών (όπως ομοιόσταση, απόπτωση, ρύθμιση κυτταρικού κύ-

κλου, ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης, ρύθμιση μεταγραφής και μετάφρασης), 93 

(12,4%) σε απόκριση σε ερεθίσματα (όπως στρες, τοξικές ουσίες, ενδογενή και εξω-

γενή ερεθίσματα, ανοσοαπόκριση), 74 (9,9%) στον καθορισμό της τοπολογίας (local-

ization) διαφόρων μορίων (όπως RNA και πρωτεϊνών, μεταφορά υδατανθράκων, αμι-

νοξέων, λιπιδίων και ιόντων, ενδοκυτταρική μεταφορά πρωτεϊνών), 72 (9,6%) στην 

οργάνωση των κυτταρικών συστατικών ή στη βιογένεση (όπως οργάνωση χρωματί-

νης, κυτταροσκελετού, μιτοχονδρίων, βιογένεση πρωτεϊνών, μορφογένεση κυτταρι-

κών συστατικών), 55 (7,3%) σε αναπτυξιακές διεργασίες (όπως κυτταρική διαφορο-

ποίηση, κυτταρικός θάνατος, καθορισμός φύλου, ανάπτυξη οργάνων νευρικού συ-

στήματος), 53 (7,1%) σε διεργασίες πολυκύτταρων οργανισμών (αναγνώριση κυττά-

ρων, παραγωγή κυτταροκινών, λειτουργία μυών, έκκριση νευροδιαβιβαστών, αντίλη-

ψη των αισθήσεων), 20 (2,7%) σε διεργασίες του ανοσοποιητικού συστήματος (όπως 

ανοσοαπόκριση, ενεργοποίηση μακροφάγων), 16 (2,1%) στην προσκόλληση κυττά-

ρων και τα υπόλοιπα 27 γονίδια συμμετέχουν σε διεργασίες οι οποίες φαίνονται στο 

γράφημα της Εικόνας 22. 

 

Εικόνα 22. Βιολογικές διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά γονίδια 

που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση. 
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Ως προς τη μοριακή λειτουργία, υπήρχαν πληροφορίες για 471 από τα 821 γο-

νίδια, από τα οποία 191 (25,5%) συμμετέχουν στην πρόσδεση (όπως ιόντων ασβεστί-

ου, χρωματίνης, λιπιδίων, DNA και RNA, νουκλεοτιδίων και πρωτεϊνών), 140 

(18,7%) σε καταλυτικές διεργασίες (όπως στη ρύθμιση της ενεργότητας ενζύμων, ε-

λικασών, υδρολασών, λιγασών, λυασών, οξειδορεδουκτασών, ισομερασών, τρανφε-

ρασών), 39 (5,2%) δρουν ως υποδοχείς (υποδοχείς που συνδέονται με G-πρωτεΐνες, 

υποδοχείς κυτταροκίνης, υποδοχείς γλουταμινικού, διαμεμβρανικοί υποδοχείς κινά-

σης σερίνης/θρεονίνης, διαμεμβρανικοί υποδοχείς με δράση κινάσης τυροσίνης, υπο-

δοχείς δέσμευσης του παράγοντα νέκρωσης όγκων), 37 (4,9%) συμμετέχουν σε διερ-

γασίες μεταφοράς (όπως διαμεμβρανικοί μεταφορείς αμινοξέων, μεταφορείς νευρο-

διαβιβαστών, διαμεμβρανικοί μεταφορείς ιόντων και κατιόντων), 34 (4,5%) λαμβά-

νουν μέρος στη μεταγωγή σήματος, 26 (3,5%) αποτελούν δομικά συστατικά συ-

μπλεγμάτων (όπως της εξωκυτταρικής μήτρας, του κυτταροσκελετού, του έλυτρου 

μυελίνης, του ριβοσώματος) και τα υπόλοιπα 4 γονίδια συμμετέχουν σε λειτουργίες 

που εμφανίζονται στο γράφημα της Εικόνας 23. 

 
Εικόνα 23. Μοριακές λειτουργίες στις οποίες συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά γονίδια 

που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση. 

Ως προς τα μονοπάτια, από τα 821 γονίδια υπήρχαν πληροφορίες για 195 που 

εμπλέκονται σε ένα μεγάλο αριθμό μονοπατιών (66) που αφορούν κυρίως τη σηματο-

δότηση. Από αυτά, 12 (1.6%) συμμετέχουν στο μονοπάτι σηματοδότησης Wnt, 12 

(1,6%) στο μονοπάτι σηματοδότησης των ετεροτριμερών G πρωτεϊνών 

(Heterotrimeric G proteins), 11 (1,5%) στο μονοπάτι σηματοδότησης των ιντεγκρι-

νών, 9 (1,2%) στο μονοπάτι σηματοδότησης της απόπτωσης, 9 (1,2%) στο μονοπάτι 

σηματοδότησης φλεγμονών με τη μεσολάβηση χηµειοκινών και κυτταροκινών, 8 

(1,1%) στο μονοπάτι του υποδοχέα απελευθέρωσης γονοδοτροπίνης, 7 (0,9%) στη 

σηματοδότηση μέσω των υποδοχέων της χολεκυστοκινίνης, 6 (0,8%) στο μονοπάτι 

σηματοδότησης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα,  6 (0,8) στο 

μονοπάτι την νόσου Huntington, 5 (0,7%) στην αγγειογένεση, 5 (0,7%) στο μονοπάτι 

σηματοδότησης της καδερίνης, 5 (0,7%) στο μονοπάτι σηματοδότησης του νικοτινι-

κού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης, 5 (0,7%) στο μονοπάτι της ενεργοποίησης Τ λεμ-

φοκυττάρων, 4 (0,5%) στο μονοπάτι της ενεργοποίησης Β λεμφοκυττάρων, 4 (0,5%) 

στο μονοπάτι σηματοδότησης του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών (Fibroblast 
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Growth Factor, FGF), 4 (0,5%) στο μονοπάτι της πρωτεϊνικής κινάσης Β που ενεργο-

ποιείται από ινσουλίνη/IGF και τα υπόλοιπα γονίδια εμπλέκονται στα μονοπάτια που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 24.  

   

 
Εικόνα 24. Μονοπάτια στα οποία συμμετέχουν τα στατιστικά σημαντικά γονίδια που προέ-

κυψαν από τη μετα-ανάλυση. 

Για τη διερεύνηση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, και συνεπώς των λει-

τουργικών συσχετίσεων, μεταξύ των προϊόντων των στατιστικά σημαντικών γονιδίων 
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που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων STRING 

[Szklarczyk et al., 2015; Szklarczyk et al., 2017]. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν μόνο οι 

φυσικές αλληλεπιδράσεις που στηρίζονται σε πειραματικές προσεγγίσεις, αποκλείο-

ντας αυτές που στηρίζονται σε προβλέψεις βάσει π.χ. δεδομένων συν-έκφρασης των 

αντίστοιχων γονιδίων, εξόρυξης κειμένων (text mining), κ.λπ. Από τα 821 γονίδια 

που εισήχθησαν, η STRING αναγνώρισε και επέστρεψε πληροφορίες για 723, 108 

από τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο αλληλεπι-

δράσεων (protein-protein interaction, PPI) με 108 κόμβους, 115 ακμές και PPI en-

richment p-value: 1.11e
-16

 (Εικόνα 25), γεγονός που υποδεικνύει ότι εμπλέκονται σε 

κοινές λειτουργίες. Οι πρωτεΐνες απεικονίζονται ως κόμβοι του δικτύου ενώ οι ακμές 

(γραμμές) αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Το πάχος των γραμ-

μών δείχνει το βαθμό της αξιοπιστίας (confidence score) της αλληλεπίδρασης. Στην 

συγκεκριμένη ανάλυση ως όριο αξιοπιστίας τέθηκε το 0,4.  

Το ενιαίο δίκτυο σχηματίζει τέσσερα υπο-δίκτυα (clusters), με βάση τον αλ-

γόριθμο kmeans clustering και τις παραμέτρους που εφαρμόζει η STRING, εντός των 

οποίων οι πρωτεΐνες έχουν περισσότερες συνδέσεις μεταξύ τους, τα οποία σημειώνο-

νται με διαφορετικό χρώμα (Εικόνα 25). Το πρώτο cluster (με ανοικτό κίτρινο χρώ-

μα) περιέχει κυρίως πρωτεΐνες του ριβοσώματος που εμπλέκονται στη σύνθεση συ-

στατικών της μεταφραστικής συσκευής και στη μετάφραση του mRNA (RPS5, 

RPS4Y2, RPS7, RPL7, NOP56, MRPS23, MRPS18B) αλλά και παράγοντες έναρξης 

της μετάφρασης (EIF3A, EIF5, EIF2S1) [de la Cruz et al., 2015], πρωτεΐνες δέσμευ-

σης RNA (ELAV1), ένζυμα (OAS1) και πρωτεΐνες σύνδεσης του κυτταροσκελετού 

(PLEC) (Εικόνα 26).  

Το δεύτερο cluster (με ανοιχτό πράσινο χρώμα) περιλαμβάνει κυρίως πρωτεΐ-

νες που σχετίζονται με την επεξεργασία του mRNA, δηλαδή κύρια συστατικά των 

μικρών πυρηνικών ριβονουκλεοπρωτεϊνών (small nuclear RNAs, snRNPs) (SNRPB, 

SNRNP200) [Galej et al., 2018], άλλα συστατικά του σωματίου συναρμογής (spliceo-

some) (ZMAT2, CWC27, BCAS2) καθώς και πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη ρύθ-

μιση του κυτταρικού κύκλου (Cwf19L2), τη ρύθμιση της μετάφρασης mRNAs 

(ATXN2), τη μεταγραφή από την RNA πολυμεράση III και τη μετάφραση mRNAs 

(SSB) (Εικόνα 26).  

Τo τρίτο cluster (με μπλε χρώμα) περιλαμβάνει πρωτεΐνες που συμμετέχουν 

στη μεταγραφή και στην εναλλακτική συναρμογή (RBM39), στη συναρμογή του 

πρόδρομου mRNA (PRPF40A), στη σύσταση του σωματίου συναρμογής 

(ZCCHC10) [Schmidt et al., 2014], στην ομοιόσταση του ασβεστίου (CHERP), στην 

ενεργοποίηση του rRNA/tRNA και των πρωτεϊνικών μεθυλοτρανσφερασών (PMTs) 

(TRMT112) και ένα συστατικό του συμπλέγματος δέσμευσης της καλύπτρας (CBC) 

το οποίο δεσμεύεται στη 5' καλύπτρα των πρόδρομων mRNAs (NCBP2) 

[Gonatopoulos-Pournatzis et al., 2014] (Εικόνα 26).  

Τέλος, το τέταρτο cluster (με πράσινο χρώμα) περιέχει πρωτεΐνες που εμπλέ-

κονται στη μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα των μιτοχονδρίων 

άρα και στην παραγωγή ενέργειας (NDUFA12, UQCRFS1, CYCS, COX7A1, 

COX7C) [Sousa et al., 2018], έναν παράγοντα συναρμογής πρόδρομων mRNAs 

(SRSF3), μια μετατοπάση (TIMM9), μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη (TM9SF4), έναν 
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παράγοντα έναρξης της μετάφρασης (EIF4A1), μια πρωτεΐνη αποικοδόμησης της 

γλυκίνης (GCSH) και μια αναγωγάση (BCS1L) (Εικόνα 27). Πρέπει να αναφερθεί ότι 

και με αντίστοιχη ανάλυση με την πλατφόρμα Cytoscape (version 3.0.0), προκύπτουν 

παρόμοια clusters, 2 τουλάχιστον από τα οποία εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα ως 

προς τις πρωτεΐνες που περιέχουν το πρώτο και το δεύτερο cluster της STRING. 

 

Εικόνα 25. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων των προϊόντων των 108 στατιστικά σημα-

ντικών γονιδίων μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων. 
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Εικόνα 26. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του πρώτου, δεύτερου και τρίτου cluster 

που περιλαμβάνουν πρωτεΐνες του ριβοσώματος, του σωματίου συναρμογής και πρωτεΐνες 

που συμμετέχουν στην επεξεργασία του πρόδρομου mRNA και στη μεταγραφή αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 27. Δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του τέταρτου cluster που περιλαμβάνει 11 

πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα. 
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Η ανάλυση λειτουργικού εμπλουτισμού στο ενιαίο δίκτυο που πραγματοποιή-

θηκε στην ίδια βάση δεδομένων, υπέδειξε την υπεραντιπροσώπευση συγκεκριμένων 

όρων γονιδιακής οντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της βιολογικής διεργασίας (bio-

logical process) (Πίνακας 12). Συγκεκριμένα, 19 πρωτεΐνες συμμετέχουν στην επε-

ξεργασία RNA και κατηγοριοποιούνται στο GO0006396, 53 συμμετέχουν σε κυττα-

ρικές μεταβολικές διεργασίες αζωτούχων ενώσεων και ανήκουν στο GO0034641, 68 

συμμετέχουν στον κυτταρικό μεταβολισμό και ανήκουν στο GO0044237 και 73 συμ-

μετέχουν στο μεταβολισμό και κατηγοριοποιούνται στο GO0008152. 

Πίνακας 12. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε όρους γονιδιακής ο-

ντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της βιολογικής διεργασίας. 

 

Όροι γονιδιακής οντολογίας (GO terms) 

ID 
Βιολογική 

διεργασία 

Αριθμός 

πρωτεϊνών 
Ονόματα γονιδίων FDR 

GO: 0006396 
Επεξεργασία 

RNA 
19 

BCAS2, CHERP, CWC27, 

DDX51, DICER1, GAR1, 

HNRNPDL, NCBP2, NOP56, 

PPIL3, PRPF40A, RBM39, 

RPL7, RTCA, SNRNP200, 

SNRPB, SRSF3, SSB, TRMT5 

1.26e-05 

GO: 0034641 

Κυτταρικές 

μεταβολικές 

διεργασίες 

αζωτούχων  

ενώσεων  

53 

ACER1, ATP5F1, ATP5S, 

ATXN2, BCAS2, CETN2, 

CHERP, COX7C, CWC27, 

CYCS, DDX51, DICER1, 

EIF2S1, EIF3A, EIF4A1, EIF5, 

GAPDH, GAR1, HFM1, 

HIST1H2BA, HIST1H4F, 

HNRPDL, INO80, MLLT3, 

MRPL19, MRPL20, MRPS23, 

NCBP2, NDUFA5, NOP56, 

OAS1, PPIL3, PRPF40A, 

PTGES3, RBM39, RNASET2, 

RPL7, RPS4Y2, RPS5, RTCA, 

SNRNP200, SNRPB, SRP68, 

SRSF3, SSB, SSR3, SUDS3, 

SULT1A1, TAF3, TRIP4, 

TRMT5, UCKL1, XRCC3 

1.26e-05 

GO: 0044237 

Κυτταρικές 

μεταβολικές 

διεργασίες 

68 

ACER1, ATP5F1, ATP5S, 

ATXN2, BCAS2, CDC37, 

CETN2, CHERP, COX7A1, 

COX7C, CWC27, CYCS, 

DDX51, DICER1, EIF3A, 

EIF4A1, EIF5, GAPDH, GAR1, 

HFM1, HIST1H2BA, HIST1H4F, 

HNRPDL, HSPA2, IDH3A, 

3.69e-05 
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INO80, MLL, MLLT3, MRPL19, 

MRPL20, MRPS23, NCBP2, 

NDUFA12, NDUFA5, NOP56, 

OAS1, PAK3, PIK3CD, 

PITPNM3, PPIL3, PRPF40A, 

PTGES3, PTPN23, RBM39, 

RNASET2, RPL7, RPS4Y2, 

RPS5, RTCA, SGK3, SLC25A3, 

SNRNP200, SNRPB, SRP68, 

SRSF3, SSB, SSR3, SUCLG2, 

SUDS3, SULT1A1, TAF3, 

TIMM9, TRIP4, TRMT112, 

TRMT5, UCKL1, UQCRFS1, 

XRCC3 

GO: 0008152 Μεταβολισμός 73 

ACER1, ATP5F1, ATP5S, 

ATXN2, BCAS2, CDC37, 

CETN2, CHERP, COX7A1, 

CWC27, CWF19L2, CYCS, 

DDX51, DICER1, EIF3A, 

EIF4A1, EIF5, ELAVL1, 

GAPDH, GAR1, GCSH, HFM1, 

HIST1H4F, HNRPDL, HSPA2, 

IDH3A, INO80, ISCA2, MLL, 

MLLT3, MRPL19, MRPL20, 

MRPS23, MYO1C, NCBP2, 

NDUFA12, NDUFA5, NOP56, 

NXF2B, OAS1, PAK3, PIK3CD, 

PITPNM3, PPIL3, PRPF40A, 

PTGES3, PTPN23, RBM39, 

RHOG, RNASET2, RND1, 

RPL7, RPS4Y2, RPS5, SGK3, 

SLC25A3, SNRNP200, SNRPB, 

SRP68, SRSF3, SSB, SSR3, 

SUCLG2, SUDS3, SULT1A1, 

TAF3, TIMM9, TRIP4, 

TRMT112, TRMT5, UCKL1, 

XRCC3, ZDHHC13 

5.06e-05 

Επίσης, στο ενιαίο δίκτυο εντοπίστηκε υπεραντιπροσώπευση συγκεκριμένων 

όρων γονιδιακής οντολογίας (GO terms) και σε επίπεδο μοριακής λειτουργίας (Πίνα-

κας 13). Συγκεκριμένα, 29 πρωτεΐνες συμμετέχουν στη δέσμευση πολυ(Α) RNA και 

ανήκουν στο GO0044822, 31 συμμετέχουν στη δέσμευση RNA και κατηγοριοποιού-

νται στο GO0003723 και 34 συμμετέχουν στη δέσμευση νουκλεοτιδίων και κατατάσ-

σονται στο GO0000166.  
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Πίνακας 13. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε όρους γονιδιακής ο-

ντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της μοριακής λειτουργίας. 

Όροι γονιδιακής οντολογίας (GO terms) 

ID 
Μοριακή 

λειτουργία 

Αριθμός 

πρωτεϊνών 
Ονόματα γονιδίων FDR 

 

GO: 0044822 

 

 

Δέσμευση 

πολυ-(Α) 

RNA 

 

29 

ATXN2, CHERP, DDX51, 

EBNA1BP2, EIF2S1, EIF3A, 

EIF4A1, EIF5, ELAVL1, GAR1, 

HIST1H4F, HNRPDL, HSP90AA1, 

MRPL20, MRPS23, NCBP2, 

NOP56, NXF3, PLEC, PRPF40A, 

RBM39, RPL7, RPS5, RTCA, 

SNRNP200, SNRPB, SRP68, 

SRSF3, SSB 

1.84e-09 

 

GO: 0003723 

 

Δέσμευση 

RNA 
31 

ATXN2, CHERP, DDX51, DICER1, 

EBNA1BP2, EIF2S1, EIF3A, 

EIF4A1, EIF5, ELAVL1, GAR1, 

HIST1H4F, HNRPDL, HSP90AA1, 

MRPS23, NCBP2, NOP56, NXF2B, 

NXF3, OAS1, PLEC, PRPF40A, 

RBM39, RNASET2, RPL7, RPS4Y2, 

RPS5, RTCA, SNRNP200, SRSF3, 

SSB 

2.63e-08 

 

GO: 0000166 

 

Δέσμευση 

νουκλεο-

τιδίων 

34 

ACTA1, ACTC1, BCS1L, DDX51, 

DICER1, EIF4A1, EIF5, ELAVL1, 

GAPDH, HFM1, HNRPDL, 

HSP90AA1, HSPA2, IDH3A, 

INO80, MYO1C, NCBP2, NXF2B, 

NXF3, OAS1, PAK3, PIK3CD, 

RBM39, RET, RHOG, RND1, 

RTCA, SGK3, SNRNP200, SRSF3, 

SSB, SUCLG2, UCKL1, XRCC3 

5.74e-06 

Η ανάλυση εμπλουτισμού σε βιολογικά μονοπάτια KEGG, που πραγματο-

ποιήθηκε επίσης στο ενιαίο δίκτυο στη βάση δεδομένων STRING, ταυτοποίησε με 

όριο σημαντικότητας FDR<0,01, 10 μονοπάτια [Kanehisa et al., 2016] (Πίνακας 14).  

Συγκεκριμένα, το πρώτο μονοπάτι περιλαμβάνει 9 πρωτεΐνες και σχετίζεται με 

το σωμάτιο συναρμογής (spliceosome) (Pathway ID: 03040), το δεύτερο 8 πρωτεΐνες 

και σχετίζεται με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) (Pathway ID: 

04932), το τρίτο 8 πρωτεΐνες και σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer (Pathway ID: 

05010), το τέταρτο 8 πρωτεΐνες και σχετίζεται με τη γρίπη τύπου A (Pathway ID: 

05164), το πέμπτο 7 πρωτεΐνες και σχετίζεται με τη νόσο Parkinson (Pathway ID: 

05012), το έκτο 7 πρωτεΐνες και σχετίζεται με μεταφορά RNA (Pathway ID: 03013), 

το έβδομο 5 πρωτεΐνες και σχετίζεται με τη βιογένεση του ευκαρυωτικού ριβοσώμα-

τος (Pathway ID: 03008), το όγδοο 7 πρωτεΐνες και σχετίζεται με μόλυνση με τον ιό 
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του απλού έρπητα (Pathway ID: 05168), το ένατο 7 πρωτεΐνες και σχετίζεται με τη 

νόσο Huntington (Pathway ID: 05016) και το δέκατο 6 πρωτεΐνες και σχετίζεται με 

την οξειδωτική φωσφορυλίωση (Pathway ID: 00190).  

Να σημειωθεί ότι σε πολλά από τα 10 μονοπάτια KEGG, συμμετέχουν οι ίδιες 

πρωτεΐνες. Ειδικότερα, 6 από τις 8 πρωτεΐνες του δεύτερου μονοπατιού (COX7A1, 

COX7C, CYCS, NDUFA12, NDUFA5, UQCRFS1) (εξαιρούνται οι EIF2S1 και 

PIK3CD) είναι ίδιες με 6 από τις 8 πρωτεΐνες του τρίτου μονοπατιού (με εξαίρεση τις 

ATP5F1 και GAPDH), με 6 από τις 7 πρωτεΐνες του πέμπτου και ένατου μονοπατιού 

(εξαιρείται η ATP5F1) και με 5 από τις 6 πρωτεΐνες του δέκατου μονοπατιού (με ε-

ξαίρεση η ATP5F1). Επίσης 4 από τις 8 πρωτεΐνες του τέταρτου μονοπατιού (CYCS, 

EIF2S1, NXF2B, NXF3) (εξαιρούνται οι HSPA2, NXT2, OAS1, PIK3CD) είναι ίδιες 

με 4 από τις 7 πρωτεΐνες του όγδοου μονοπατιού (με εξαίρεση τις OAS1, SRSF3, 

TAF3), με 3 από τις 7 πρωτεΐνες του έκτου (εξαιρούνται οι EIF3A, EIF5, NXF2B, 

NXF3) και με 2 από τις 5 πρωτεΐνες του έβδομου (με εξαίρεση τις GAR1, NOP56, 

NXT2). 

Πίνακας 14. Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών του ενιαίου δικτύου σε βιολογικά μονοπάτια 

KEGG. 

Μονοπάτια KEGG 

ID Μονοπάτι 
Αριθμός 

γονιδίων 
Ονόματα γονιδίων FDR<0,01 

03040 Σωμάτιο συναρμογής 9 

BCAS2, CHERP, HSPA2, NCBP2, 

PRPF40A, SNRNP200, SNRPB, 

SRSF3, ZMAT2 

5.59e-06 

04932 
Μη αλκοολική λιπώ-

δης νόσος του ήπατος 
8 

COX7A1, COX7C, CYCS, EIF2S1, 

NDUFA12, NDUFA5, PIK3CD, 

UQCRFS1 

0.000162 

05010 Νόσος Alzheimer 8 

ATP5F1, COX7A1, COX7C, CYCS, 

GAPDH, NDUFA12, NDUFA5, 

UQCRFS1 

0.000201 

05164 Γρίπη τύπου Α 8 
CYCS, EIF2S1, HSPA2, NXF2B, 

NXF3, NXT2, OAS1, PIK3CD 
0.000201 

05012 Νόσος Parkinson 7 
ATP5F1, COX7A1, COX7C, CYCS, 

NDUFA12, NDUFA5, UQCRFS1 
0.000519 

03013 Μεταφορά RNA  7 
EIF2S1, EIF3A, EIF5, NCBP2, 

NXF2B, NXF3, NXT2 
0.000743 

03008 

Βιογένεση του ευκα-

ρυωτικού ριβοσώμα-

τος 

5 
GAR1, NOP56, NXF2B, NXF3, 

NXT2 
0.00151 

05168 
Μόλυνση με τον ιό 

του απλού έρπητα 
7 

CYCS, EIF2S1, NXF2B, NXF3, 

OAS1, SRSF3, TAF3 
0.00151 

05016 Νόσος Huntington 7 
ATP5F1, COX7A1, COX7C, CYCS, 

NDUFA12, NDUFA5, UQCRFS1 
0.00158 

00190 
Οξειδωτική φωσφο-

ρυλίωση 
6 

ATP5F1, COX7A1, COX7C, 

NDUFA12, NDUFA5, UQCRFS1 
0.0019 
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Ωστόσο, επειδή στα πειράματα με μικροσυστοιχίες υπάρχει το πρόβλημα εμ-

φάνισης πολλών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (false positive), γι’ αυτό απαιτείται 

η χρήση μεθόδων διόρθωσης του p-value για να περιοριστούν τα ψευδώς στατιστικά 

σημαντικά γονίδια [Fay et al., 2013]. Επιλέχθηκαν οι μέθοδοι διόρθωσης πολλαπλών 

συγκρίσεων FDR, Bonferroni, Sidak, Holland και Holm.  

Με αυτές τις μεθόδους, δύο από τις τρεις μελέτες δεν ανιχνεύουν κανένα στα-

τιστικά σημαντικό γονίδιο ενώ μια μελέτη ανιχνεύει 142 γονίδια εκ των οποίων δύο 

έχουν βρεθεί επίσης και στη συνολική μετα-ανάλυση (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15. Ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών γονιδίων από τη συνολική μετα-

ανάλυση ανάλογα με τη μέθοδο διόρθωσης.  

 FDR Bonferroni Holm Sidak Holland 

Μελέτη 1: 

GSE15524 
0 0 0 0 0 

Μελέτη 2: 

GSE25401 
142 31 31 31 31 

Μελέτη 3: 

GSE24883 
0 0 0 0 0 

Μετα-

ανάλυση 
5 5 5 5 5 

Στο διάγραμμα Venn φαίνονται τα στατιστικά σημαντικά γονίδια που βρέθη-

καν μεμονωμένα σε κάθε μελέτη και αυτών που ταυτοποιήθηκαν από τη μετα-

ανάλυση (Εικόνα 28).   

 

Εικόνα 28. Διάγραμμα Venn των στατιστικά σημαντικών γονιδίων της κάθε μελέτης και της 

συνολικής μετα-ανάλυσης.  

Στη μετα-ανάλυση, με όλες τις μεθόδους διόρθωσης (FDR, Bonferroni, Sidak 

Holland και Holm) εντοπίστηκαν συνολικά 5 στατιστικά σημαντικά γονίδια που εκ-

φράζονται διαφορικά στο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων ατόμων σε σύγκριση με τα 
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μη παχύσαρκα άτομα (Πίνακας 16). Τρία από αυτά (NDUFA12, SFI1 και SSB) υπο-

εκφράζονται στο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων ατόμων (αρνητικό diff) και δύο 

(FAR2 και LACE1) υπερεκφράζονται (θετικό diff) (Εικόνα 21) (Πίνακας 16).  Αυτό 

και μόνο καταδεικνύει αναγκαία τη χρήση της μετα-ανάλυσης γιατί δίνει τη δυνατό-

τητα να εντοπιστούν στατιστικά σημαντικά γονίδια από ένα σύνολο μελετών στις ο-

ποίες  δεν είναι σημαντικά. 

Πίνακας 16. Τα πέντε στατιστικά σημαντικά γονίδια που ταυτοποιήθηκαν με όλες τις μεθό-

δους διόρθωσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% στη μετα-ανάλυση. 

Gene Symbol p-value 

LACE1 4.33e-08 

SFI1 2.14e-07 

FAR2 4.24e-07 

NDUFA12 7.56e-07 

SSB 1.23e-06 

 

Τα γονίδια LACE1 και FAR2 βρέθηκαν σε 1 μελέτη αλλά και στη συνολική 

μετα-ανάλυση ενώ τα SFI1, NDUFA12 και SSB μόνο στη μετα-ανάλυση. Τα γονίδια 

αυτά (SFI1, NDUFA12, SSB) πιθανώς θεωρούνται πιο αξιόπιστα γιατί ο εντοπισμός 

τους βασίστηκε στη συνδυαστική ανάλυση και επεξεργασία και των 3 μελετών που 

συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση (df = 2) (βλ. Εικόνα 21). 

Το γονίδιο NDUFA12 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη, μέρος του μιτοχονδριακού 

συμπλέγματος I της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων [Triepels et al., 2000]. Το 

SFI1 κωδικοποιεί την πρωτεΐνη SFI1 η οποία, αλληλεπιδρώντας με την πρωτεΐνη 

CETN2, παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία του κέντρου οργάνωσης 

των μικροσωληνίσκων δηλαδή των κεντροσωμάτων του κυττάρου [Martinez-Sanz et 

al., 2010]. Το SSB κωδικοποιεί την πρωτεΐνη La η οποία στον πυρήνα δρα ως παρά-

γοντας μεταγραφής της RNA πολυμεράσης III (RNAP III) ενώ στο κυτταρόπλασμα 

δρα ως μεταφραστικός παράγοντας. Στον πυρήνα προσδένεται και προστατεύει το 3' 

άκρο πολυ-(U) των νέων μετάγραφων της RNA πολυμεράσης III διευκολύνοντας την 

αναδίπλωση και την ωρίμανσή τους [Teplova et al., 2006]. Το γονίδιο FAR2 κωδικο-

ποιεί ένα ένζυμο αναγωγάσης που εμπλέκεται στην παραγωγή αιθερικών λιπιδί-

ων/πλασμαλογών και μονοεστέρων κηρών χρησιμοποιώντας κορεσμένα λιπαρά οξέα 

με 16 ή 18 άτομα άνθρακα ως υπόστρωμα [Cheng et al., 2004]. Τέλος, το LACE1 (ή 

AFG1L) κωδικοποιεί μια μιτοχονδριακή ΑΤΡάση που μεσολαβεί στην αποικοδόμηση 

υπομονάδων του συμπλέγματος IV της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

[Cesnekova et al., 2016]. Ο πιθανή λειτουργική συσχέτιση των προϊόντων αυτών των 

γονιδίων με την παχυσαρκία αναλύεται στην ενότητα «Συζήτηση». 
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Συζήτηση 

 

4.1 Συσχέτιση του γονιδίου FTO με την παχυσαρκία (BMI) σε Έλληνες ενήλικες 

Η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που συνδέεται με χρόνιες 

εκφυλιστικές ασθένειες και ταυτόχρονα ένα τεράστιο φορτίο για τη δημόσια υγεία. 

Αναμφίβολα, η επιδημική αύξησή της, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αλλαγές στον 

τρόπο ζωής τόσο στις δυτικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες [Ng et al., 2014]. 

Εκτός όμως από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στην εκδήλωση της πα-

χυσαρκίας εμπλέκονται και γενετικοί παράγοντες. Μάλιστα έχει δειχθεί ότι το γενετι-

κό υπόβαθρο είναι αρκετά ισχυρό. 

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 250 συχνές (σε ποσοστό >5%) στον πληθυ-

σμό παραλλαγές (SNPs) που συσχετίζονται με αυξημένο BMI και μεγαλύτερο κίνδυ-

νο για παχυσαρκία έχουν εντοπιστεί μέσω GWAS [Turcot et al., 2018], με το FTO να 

είναι το πρώτο [Frayling et al., 2007] και επαναλαμβανόμενα επαληθευμένο γονίδιο, 

που συμβάλλει περισσότερο από τους άλλους γενετικούς τόπους στην εμφάνιση της 

παχυσαρκίας. 

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή οι μελέτες συσχέτισης SNPs του FTO με 

το BMI και την παχυσαρκία στην Ελλάδα επικεντρώνονται κυρίως στην παιδική πα-

χυσαρκία [Scott et al., 2010; Dedoussis et al., 2011; Ntalla et al., 2013; Lazopoulou et 

al., 2015] και λιγότερο στους ενήλικες [Rouskas et al., 2012], πραγματοποιήσαμε μια 

ανάλυση συσχέτισης σε Έλληνες ενήλικες τριών γνωστών πολυμορφισμών του γονι-

δίου FTO με την παχυσαρκία. Το δείγμα, συνολικά 203 άτομα, χωρίστηκε σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα κατηγοριοποίησης των ενηλίκων από τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας με βάση την τιμή του BMI, σε μη παχύσαρκα (BMI˂25), υπέρβαρα 

(BMI≥25˂30) και παχύσαρκα άτομα (BMI≥30) [WHO 2018]. 

Από την ανάλυση προέκυψε σημαντική συσχέτιση του αλληλομόρφου 'G' του 

rs9930506 (A/G) με την παχυσαρκία ακόμη και μετά από διόρθωση πολλαπλών συ-

γκρίσεων (Bonferroni correction). Αυτή η συσχέτιση ανιχνεύεται για πρώτη φορά 

στον ελληνικό πληθυσμό, ενώ έχει εντοπιστεί και σε άλλους πληθυσμούς.  

4.1.1 Συσχέτιση του SNP rs9930506 με την παχυσαρκία (BMI) σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς  

Η επιβεβαίωση της συσχέτισης του SNP rs9939506 του FTO με το BMI και 

άλλα ποσοτικά χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας είναι σημαντική σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς [Scuteri et al., 2007] τόσο με μελέτες GWAS και υποψήφιου γονιδίου 

όσο και με μετα-αναλύσεις.  

Σε μια από τις πρώτες μελέτες GWAS για την παχυσαρκία που πραγματοποιή-

θηκε από τους Scuteri et al. (2007) σε Ευρωπαίους παχύσαρκους και μη, ο rs9930506 

έδειξε την ισχυρότερη συσχέτιση (P=8.6×10
-7

) με το BMI. Αυτή η συσχέτιση επιβε-

βαιώθηκε και με άλλες GWAS σε ευρωπαϊκούς [Tönjes et al., 2010; Juonala et al., 

2011; Livshits et al., 2012; Nagy et al., 2017] και άλλους πληθυσμούς [Akiyama et 
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al., 2014]. Στο δείγμα της παρούσας μελέτης, η συχνότητα του αλληλομόρφου κινδύ-

νου 'G' είναι 0,47 [0,537 στα παχύσαρκα άτομα σε σύγκριση με 0,38 στα άτομα ελέγ-

χου [Goutzelas et al., 2017], σχεδόν παρόμοια με αυτήν των ευρωπαϊκών πληθυσμών 

είτε από δημοσιευμένες μελέτες ή από το HapMap (MAF HapMapCEU=0.48)]. Αντί-

θετα, σε ασιατικούς και αφρικανικούς πληθυσμούς, η συχνότητα του αλληλομόρφου 

'G' [Akiyama et al., 2014] βρέθηκε μειωμένη (0,20 και 0,18 αντίστοιχα).  

Οι μελέτες συσχέτισης για παχυσαρκία με υποψήφιο γονίδιο το FTO και ειδι-

κότερα το SNP rs9930506, είναι πολύ περισσότερες. Συγκεκριμένα, σε μία μελέτη σε 

άτομα ιταλικής καταγωγής, που παρουσιάζουν παρόμοια γενετική δομή με τους Έλ-

ληνες σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς [Seldin et al., 2006], το αλ-

ληλόμορφο κινδύνου του rs9930506 συσχετίστηκε με υψηλότερο BMI [Sentinelli et 

al., 2012]. Αντίστοιχα, μελέτη σε Ισπανούς έδειξε ότι ο πολυμορφισμός rs9930506 

είναι παράγοντας κινδύνου για υπερβάλλον βάρος και παχυσαρκία ενώ η συχνότητα 

του γονότυπου GG είναι πιο αυξημένη σε άτομα με BMI>25 [Coto et al., 2014], όπως 

βρέθηκε και στο δείγμα της παρούσας μελέτης. Επίσης, σε Πολωνούς, το αλληλό-

μορφο κινδύνου 'G' συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία [Wrzosek et 

al., 2016] και με αυξημένο ποσοστό σωματικού λίπους [Woźny et al., 2015]. Σε Τα-

τάρους, ο πολυμορφισμός rs9930506 φάνηκε ότι συνδέεται με κίνδυνο για παχυσαρ-

κία [Kochetova et al., 2015] ενώ σε Ιάπωνες έδειξε οριακά σημαντική συσχέτιση 

[Hotta et al., 2008]. Συσχέτιση του rs9930506 με το BMI εντοπίστηκε και σε Ινδούς 

[Chauhan et al., 2011] που κατηγοριοποιήθηκαν ως μη παχύσαρκοι (BMI˂23 kg/m
-2

), 

υπέρβαροι (BMI 23-25 kg/m
-2

) και παχύσαρκοι (BMI≥25 kg/m
-2

) με βάση τα πρότυ-

πα κατηγοριοποίησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους ασιατικούς 

πληθυσμούς [WHO 2004]. Τέλος, σε Μεξικανούς, το rs9930506 ήταν το μοναδικό 

SNP που συσχετίστηκε σημαντικά με όλους τους βαθμούς παχυσαρκίας I-III (παχυ-

σαρκία βαθμού Ι: BMI=30.0-34.99 kg/m
2
, παχυσαρκία βαθμού ΙΙ: BMI=35.0-39.99 

kg/m
2
 και παχυσαρκία βαθμού ΙΙΙ ή νοσογόνος παχυσαρκία: BMI≥40.0 kg/m

2
) 

[Saldaña-Alvarez et al., 2016].  

Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευθεί δύο μετα-αναλύσεις που επιβεβαιώνουν τη 

συσχέτιση του rs9930506 με το BMI σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (ως 

αποδεκτό όριο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε η τιμή P<5×10
-8

 για κάθε 

SNP [De Bakker et al., 2008]). Έτσι, σε μία μετα-ανάλυση δεκατριών GWAS, που 

πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές πλατφόρμες σε έξι πληθυσμιακές ομάδες, ο 

rs9930506 έδειξε να συσχετίζεται με αυξημένο BMI (P=3.27e-11) και κίνδυνο για 

παχυσαρκία μόνο στους Αμερικανούς με ευρωπαϊκή καταγωγή αλλά όχι σε Ινδιάνους 

της Αμερικής, Αφροαμερικανούς, Ανατολικοασιάτες, ισπανόφωνους και κατοίκους 

των νησιών του Ειρηνικού [Fesinmeyer et al., 2013]. Επίσης, σε άλλη μετα-ανάλυση 

οκτώ GWAS που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις πληθυσμιακές ομάδες, ο πολυμορ-

φισμός rs9930506 έδειξε σημαντικότερη συσχέτιση με το BMI (P=2.13×10
-5

) στους 

Καυκάσιους απ' ό,τι στους Κινέζους, τους ισπανόφωνους και τους Αφρικανούς [Tan 

et al., 2014]. 

Αντίθετα με τον rs9930506, στην παρούσα μελέτη δεν εντοπίστηκε συσχέτιση 

του rs9939609 του FTO με το BMI. Αυτό θα μπορούσε πιθανώς να εξηγηθεί από το 

διαφορετικό βαθμό LD αυτών των SNPs στους Έλληνες (r
2
~0.6) συγκριτικά με τους 
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Ιταλούς (D'=0.90) [Sentinelli et al., 2012] και άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς 

(r
2
≥0.86) βάσει του 1000 Genomes Project (http://www.internationalgenome.org/). 

Στους Έλληνες δεν υπάρχουν αναλυτικά δεδομένα του βαθμού LD κατά μήκος των 

χρωμοσωμάτων, οπότε πιθανόν η LD (https://www.oege.org/software/cubex) [Gaunt 

et al., 2007] να είναι πράγματι μικρότερη στη συγκεκριμένη χρωμοσωματική περιοχή 

και γι' αυτό δεν εντοπίστηκε συσχέτιση του rs9939609 με το BMI. Ωστόσο, μπορεί η 

εκτίμηση της LD μεταξύ των δύο SNPs να μην είναι ακριβής λόγω του σχετικά περι-

ορισμένου μεγέθους του δείγματος. Εναλλακτικά, η επίδραση του πολυμορφισμού 

rs9939609 (όπως και οποιουδήποτε άλλου) στην αύξηση του σωματικού βάρους 

μπορεί να είναι μικρότερη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όταν το BMI μπορεί να 

καθορισθεί ή να τροποποιηθεί από κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιδράσεις 

[O'Rahilly et al., 2008]. Σε συμφωνία με αυτήν την υπόθεση είναι το εύρημα των 

Dedoussis et al. (2011), οι οποίοι εντόπισαν συσχέτιση του rs9939609 σε άτομα με 

μέσο όρο ηλικίας τα 11,2±0,6 έτη και όχι σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στην πα-

ρούσα μελέτη ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 68,53 (±9,38) έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, 

και ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο γονίδιο, είναι ευρέως αποδεκτό ότι διαφορετι-

κοί πολυμορφισμοί (ή γονίδια) μπορεί να επηρεάζουν ένα χαρακτηριστικό σε διαφο-

ρετικά αναπτυξιακά στάδια ή ένας συγκεκριμένος πολυμορφισμός (ή γονίδιο) να έχει 

διαφορετική επίδραση σε κάποιο γνώρισμα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής. 

4.1.2 Λειτουργικές συνδέσεις πολυμορφισμών του FTO ή αλληλεπιδράσεις με 

άλλα γονίδια 

4.1.2.1 Σύνδεση με το γονίδιο IRX3 

Ο πολυμορφισμός rs9930506 που αναλύθηκε προηγουμένως αλλά και άλλοι 

πολυμορφισμοί του FTO οι οποίοι έχουν δείξει την ισχυρότερη γενετική συσχέτιση 

με την παχυσαρκία, εντοπίζονται σε ιντρονιακές περιοχές του γονιδίου, γεγονός που 

δεν καθιστά άμεσα σαφή την λειτουργική επίπτωσή τους σε αυτόν το φαινότυπο. 

Μάλιστα, διαφορετικές αναλύσεις eQTL (Εxpression Quantitative Trait Loci) που 

δημοσιεύτηκαν, δεν κατάφεραν να δείξουν συσχέτιση μεταξύ αυτών των SNPs και 

της έκφρασης του FTO σε διάφορους ιστούς [Grunnet et al., 2009; Klöting et al., 

2008; Wåhlén et al., 2008]. Τα eQTLs είναι περιοχές του γονιδιώματος οι οποίες πε-

ριέχουν γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν την έκφραση ενός ή περισσοτέρων 

γονιδίων. Τα eQTLs αναφέρονται ως cis-eQTLs εάν ρυθμίζουν την έκφραση κοντι-

νών γονιδίων (σε απόσταση 1 Μb) και trans-eQTLs [Gilad et al., 2008] εάν ρυθμί-

ζουν την έκφραση απομακρυσμένων γονιδίων (σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 Mb ή 

σε διαφορετικό χρωμόσωμα).  

Ωστόσο, πρόσφατες αναλύσεις eQTL έχουν δείξει ότι το γονίδιο IRX3 (iro-

quois homeobox 3), που χαρτογραφείται καθοδικά και πλησίον του FTO και κωδικο-

ποιεί έναν μεταγραφικό παράγοντα σημαντικό στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του 

νευρικού συστήματος [Bellefroid et al., 1998], μπορεί να είναι ένας σημαντικός ρυθ-

μιστής της παχυσαρκίας [Smemo et al., 2014; Ronkainen et al., 2015].  

Ειδικότερα, μελέτες στον εγκέφαλο ενήλικου ποντικού με τη μέθοδο «Σύλλη-

ψη της χρωμοσωματικής διαμόρφωσης» (chromosome conformation capture, 3C) έ-
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δειξαν ότι οι μη κωδικές περιοχές του FTO που περιλαμβάνουν τα συσχετιζόμενα με 

την παχυσαρκία SNPs αλληλεπιδρούν με τον υποκινητή του γονιδίου Irx3, που εντο-

πίζεται περίπου 500 kb καθοδικά του Fto (Εικόνα 3) και μάλιστα ότι αυτή η αλληλε-

πίδραση είναι συντηρημένη και σε άλλα σπονδυλωτά εκτός από τον άνθρωπο, όπως 

στον ποντικό και το zebrafish [Smemo et al., 2014]. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η 

συγκεκριμένη περιοχή του Fto είναι πιθανόν μέρος της ρυθμιστικής περιοχής του 

Irx3. Βέβαια με την ίδια τεχνική δείχθηκε και ότι στον εγκέφαλο του εμβρύου και όχι 

του ενήλικα ποντικού, οι ιντρονιακές περιοχές του Fto που περιλαμβάνουν τα SNPs 

που συσχετίζονται με την παχυσαρκία, αλληλεπιδρούν με τον υποκινητή του γονιδίου 

Fto.  

Επίσης, μελέτη στον Irx3-KO ποντικό έδειξε μείωση κατά 25-30% του σωμα-

τικού του βάρους σε σύγκριση με τον άγριου τύπου (WT), ανεξάρτητα του φύλου. 

Με διατροφή πλούσια σε λιπαρά (HFD), ο ποντικός Irx3-KO δεν αύξησε σημαντικά 

το βάρος του, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, που το βάρος αυξήθηκε κατά 63%. 

Επίσης, το ποσοστό της λιπώδους μάζας στον ποντικό Irx3-KO μειώθηκε σημαντικά 

όπως και το μέγεθος των λιποκυττάρων αλλά και των λιποαποθηκών. Η έκφραση του 

Fto στον υποθάλαμο του ποντικού Irx3-KO ή στον περιγοναδικό λευκό λιπώδη ιστό 

(PWAT) δεν άλλαξε, φανερώνοντας ότι ο αδύνατος φαινότυπος του ποντικού Irx3-

KO δε συσχετίζεται με το Fto [Smemo et al., 2014]. Επιπλέον, έμμεση θερμιδομετρία 

έδειξε υψηλότερη ενεργειακή δαπάνη στον ποντικό Irx3-KO. Συγκεκριμένα, παρατη-

ρήθηκε υπερέκφραση των γονιδίων Ucp1 (uncoupling protein 1), Ppargc1a (peroxi-

some proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1 alpha), Prdm16 (PR do-

main containing 16) και Cidea (cell death-inducing DNA fragmentation factor, alpha 

subunit-like effector A) που εκφράζονται κυρίως στο φαιό λιπώδη ιστό καθώς και 

αυξημένη έκφραση του γονιδίου Adrb3 (adrenergic receptor, beta 3) που κωδικοποιεί 

το β3-αδρενεργικό υποδοχέα και σχετίζεται με αυξημένη ενεργοποίηση του συμπα-

θητικού συστήματος. Η υπερέκφραση αυτών των γονιδίων στον ποντικό Irx3-KO ε-

πάγει τη «φαιοποίηση» (browning) των λιποκυττάρων (διαφοροποίηση των λιποκυτ-

τάρων σε φαιά αντί σε λευκά), με αποτέλεσμα την αύξηση της μιτοχονδριακής θερ-

μογένεσης άρα και τη μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας (δηλαδή την αύξηση του μετα-

βολισμού). Αυτό προστατεύει τον ποντικό Irx3-KO από παχυσαρκία που οφείλεται 

στη διατροφή [Smemo et al., 2014].  

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Cre-lox για να εξαλειφθεί η λειτουργία του Irx3 

στοχευμένα στον υποθάλαμο ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η γονιδιωματική αρχιτε-

κτονική που επιτρέπει την αλληλεπίδραση του υποκινητή του Irx3 με τις ρυθμιστικές 

περιοχές του Fto που περιλαμβάνουν τα SNPs τα οποία συσχετίζονται με την παχυ-

σαρκία, διαπιστώθηκε ότι η καταστολή του Irx3 στον υποθάλαμο δημιουργεί τον ίδιο 

φαινότυπο που παρατηρήθηκε στον ποντικό Irx3-KO, δείχνοντας ότι η δράση του 

Irx3 στον υποθάλαμο παίζει σημαντικό ρόλο στη σύσταση του σώματος και την ο-

μοιόσταση της ενέργειας [Smemo et al., 2014]. Σε συμφωνία με τους Smemo et al. 

(2014), οι Claussnitzer et al. (2015) μελέτησαν την  καταστολή του Irx3 μόνο στο 

λιπώδη ιστό. Ο ποντικός έδειξε μειωμένο σωματικό μέγεθος και βάρος, λιπώδη μάζα, 

αποθέματα λευκού και φαιού λιπώδους ιστού και μέγεθος λιποκυττάρων. Έτσι φάνη-

κε ότι το Irx3 έχει ρυθμιστικό ρόλο ανεξάρτητα από τον υποθάλαμο στην ρύθμιση 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:56 EEST - 13.56.182.168

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claussnitzer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26287746


 

89 
 

της ενέργειας και ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από την έκφραση του γονιδίου Fto, η 

οποία δεν άλλαξε.  

Σε συμφωνία με το ρόλο του IRX3 στην παχυσαρκία είναι και μελέτες γονιδι-

ακής έκφρασης οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι τα SNP που συσχετίζονται με την παχυ-

σαρκία, συσχετίζονται με την έκφραση του IRX3 και όχι με την έκφραση του FTO. Η 

επιβεβαίωση έγινε με ανάλυση eQTL σε δείγματα εγκεφάλου ατόμων ευρωπαϊκής 

καταγωγής και έδειξε σημαντική συσχέτιση 11 SNPs (που έχουν συσχετιστεί με την 

παχυσαρκία όπως το rs9930506), με αυξημένη έκφραση του IRX3 αλλά όχι του FTO. 

[Smemo et al., 2014]. 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω είναι και μία μελέτη σε Ινδούς, η οποία έδειξε 

συσχέτιση με παχυσαρκία όχι μόνο για τα SNPs του FTO rs8050136, rs1421085, 

rs9939609, rs17817449 αλλά και για το rs3751723 του IRX3. Επιπλέον, η συγκεκρι-

μένη μελέτη έδειξε ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης (LD) μεταξύ των παραπάνω πολυ-

μορφισμών προτείνοντας ότι πιθανόν, η συσχέτιση του γονιδίου FTO με την παχυ-

σαρκία να οφείλεται στην ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ των ιντρονικών παραλλα-

γών του γονιδίου FTO με πολυμορφισμούς άλλων γονιδίων [Srivastava et al., 2016]. 

Ωστόσο, οι de Araujo et al. (2019) έδειξαν ότι το Irx3 εκφράζεται σε συγκε-

κριμένα κύτταρα του υποθαλάμου (κυρίως σε νευρώνες POMC, που παράγουν προο-

πιομελανοκορτίνη) και ότι η καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης Irx3 στο 50%  

σε αυτά τα κύτταρα στον ποντικό που τρέφεται με διατροφή πλούσια σε λιπαρά 

(HFD) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της σωματικής του μάζας, εξαιτίας της αυξη-

μένης πρόσληψης λίπους. Ο φαινότυπος αυτός του ποντικού έρχεται σε πλήρη αντί-

θεση με το φαινότυπο που παρατήρησαν οι Smemo et al. (2014). Βέβαια, πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν πρώτον, ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα· οι Smemo 

et al. (2014) χρησιμοποίησαν ποντικό με πλήρη καταστολή του Irx3 ενώ οι  de 

Araujo et al. (2019) ποντικό όπου η έκφραση του Irx3 μειώθηκε κατά 50% και δεύτε-

ρον, ότι η καταστολή του Irx3 στον ποντικό που χρησιμοποιήθηκε από τους Smemo 

et al. (2014) ξεκίνησε από τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ζωής ενώ από τους de 

Araujo et al. (2019) κατά την ενηλικίωση. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια που θα μπο-

ρούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα: i) η πλήρης καταστολή του 

Irx3 από τους Smemo et al. (2014) οδηγεί σε αναπτυξιακές διαταραχές κατά την εμ-

βρυϊκή ζωή που επηρεάζουν την ανάπτυξη του υποθαλάμου και συνεπώς αλλοιώνουν 

το ενεργειακό ισοζύγιο και ii) η έκταση της έλλειψης ή τα κύτταρα όπου λαμβάνει 

χώρα, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετική ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου από 

το Irx3 [Schneeberger 2019]. Πιθανώς, η δημιουργία ενός κατά συνθήκη knockout 

στοχευμένο για τα κύτταρα POMC θα διαλεύκανε τους ρόλους του Irx3 στο ενεργει-

ακό ισοζύγιο σε αυτούς τους νευρώνες.  

Αντικρουόμενα αποτελέσματα, σε σχέση με τις μελέτες των Smemo et al. 

(2014) και των Claussnitzer et al. (2015), δημοσίευσαν οι Zou et al. (2017) οι οποίοι 

έδειξαν ότι η καταστολή του IRX3 σε προλιποκύτταρα ανέστειλε την έκφραση των 

θερμογενετικών γονιδίων UCP1, CIDEA και PPARGC1A και τη «φαιοποίηση» των 

λιποκυττάρων τόσο στον ποντικό όσο και σε ανθρώπους [Zou et al., 2017], με αποτέ-

λεσμα τη μείωση της θερμογένεσης άρα και της δαπανώμενης  ενέργειας (δηλαδή τη 

μείωση του μεταβολισμού), γεγονός που οδηγεί σε παχυσαρκία.    
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Από όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για το γενετικά 

τροποποιημένο ποντικό για το Fto (παράγραφος 1.3.6.1 & 1.3.6.2), εύλογα προκύπτει 

το ερώτημα αν το γονίδιο FTO ή το γονίδιο IRX3 είναι το κύριο γονίδιο της παχυ-

σαρκίας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.3.6.1, η απώλεια της 

έκφρασης του Fto στον ποντικό (Fto-KO) οδηγεί σε μείωση της λιπώδους μάζας και 

προστατεύει από παχυσαρκία in vivo ενώ αντίθετα η υπερέκφραση του Fto στον πο-

ντικό (παράγραφος 1.3.6.2) οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη τροφής και παχυσαρκία. 

Από την άλλη, ποντικός knockout για το Irx3 έδειξε μείωση του σωματικού του βά-

ρους. Αυτά τα αποτελέσματα, από μόνα τους, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο 

παραπάνω ερώτημα καθώς σχεδόν το 30% των φαινοτύπων που έχουν καταγραφεί 

στο knockout ποντικό στη βάση δεδομένων Mouse Genome Informatics (MGI, 

http://www.informatics.jax.org/) εμφανίζουν αλλαγές στο μέγεθος και τη μάζα του 

σώματος καθώς και στην ανάπτυξη, καθιστώντας σαφές ότι αποκλειστικά τα ζωικά 

μοντέλα δεν επαρκούν για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργική συσχέτιση ενός συγκε-

κριμένου γονιδίου με ένα μακρινό, μη κωδικό πολυμορφισμό. 

4.1.2.2 Ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου RPGRIP1L από το SNP rs8050136 

του FTO  

Εκτός από την επίδραση του SNP rs9930506 του FTO στην έκφραση του γο-

νιδίου IRX3, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο λειτουργικός ρόλος του rs8050136 (που  

βρίσκεται στο ίδιο ιντρόνιο σε απόσταση περίπου 2, 4 και 14 kb ανοδικά των 

rs3751812, rs9939609 και rs9930506 αντίστοιχα) στην έκφραση των γονιδίων FTO/ 

RPGRIP1L. Το γονίδιο RPGRIP1L, βρίσκεται ~3,4 kb ανοδικά από το FTO με αντί-

θετο προσανατολισμό (Εικόνα 3) και η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί εντοπίζεται στις 

πρωτογενείς βλεφαρίδες, οργανίδια που εμπλέκονται στην ομοιόσταση της ενέργειας, 

η δυσλειτουργία των οποίων συσχετίζεται με τη συνδρομική παχυσαρκία [Mok et al., 

2010; Vaisse et al., 2017] (βλ. παράγραφο 4.2.2).  

Ο πολυμορφισμός  rs8050136 στο ιντρόνιο 1 του γονιδίου FTO εντοπίζεται σε 

μια θέση πρόσδεσης για το μεταγραφικό παράγοντα CUTL1 (Cutl-like 1), επίσης 

γνωστό ως homeobox1 CUX1 [Stratigopoulos et al., 2008], ο οποίος μέσω των ισο-

μορφών του P200 και P110 ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων FTO και RPGRIP1L. 

Η μεγαλύτερη ισομορφή P200 διασπάται από την πρωτεάση καθεψίνη L για να παρα-

χθεί η μικρότερη ισομορφή Ρ110 του CUTL1 [Stratigopoulos et al., 2011]. Συγκεκρι-

μένα (in vitro και in vivo), το σπάνιο αλληλόμορφο 'A' του rs8050136 αυξάνει τη δέ-

σμευση της ισόμορφης Ρ200 και καταστέλλει την έκφραση των FTO/RPGRIP1L ενώ 

το κοινό αλληλόμορφο 'C' αυξάνει τη δέσμευση της ισόμορφης P110 και τη μετα-

γραφική ενεργότητα των FTO και του RPGRIP1L [Stratigopoulos et al., 2008, 

Stratigopoulos et al., 2011; Stratigopoulos et al., 2014; Stratigopoulos et al., 2016]. 

Ακολούθως, τα επίπεδα έκφρασης των FTO και RPGRIP1L συμμετέχουν στη ρύθμι-

ση της σηματοδότησης της λεπτίνης ως εξής: η μειωμένη έκφραση του Fto ή 

Rpgrip1l επηρεάζει την κυκλοφορία της ισομορφής b του υποδοχέα της λεπτίνης και 

τη σηματοδότηση της λεπτίνης στον υποθάλαμο. Στον ποντικό, η συσσώρευση του 
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υποδοχέα αυξάνει τη σηματοδότηση της λεπτίνης στις βλεφαρίδες των νευρικών κυτ-

τάρων του τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου.  

Φαίνεται ότι η παρουσία του αλληλομόρφου κινδύνου 'A' του rs8050136 μει-

ώνει τη δέσμευση της ισομορφής Ρ110 του FTO και του RPGRIP1L, οδηγώντας σε 

μειωμένα επίπεδα mRNA των FTO και RPGRIP1L, μειωμένη κυκλοφορία του LEPR 

(leptin receptor) στις βλεφαρίδες και, κατά συνέπεια, μειωμένη κυτταρική απόκριση 

και αντίσταση στη λεπτίνη [Stratigopoulos et al., 2011; Stratigopoulos et al., 2014; 

Stratigopoulos et al., 2016] που οδηγεί στην απώλεια ελέγχου του κορεσμού, ενός 

σημαντικού παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη παχυσαρκίας [Pan et al., 2014].  

4.2 Μετα-ανάλυση δεδομένων από μελέτες γονιδιακής έκφρασης στο λιπώδη ι-

στό παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες υψηλής απόδοσης έχουν επιτρέψει την 

παρακολούθηση και την αποκρυπτογράφηση βιολογικών συστημάτων αλλά και την 

ανακάλυψη γονιδιακών υπογραφών και μονοπατιών σε πολυπαραγοντικά νοσήματα 

όπως η παχυσαρκία. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία και συσσώρευση ενός ση-

μαντικού αριθμού δεδομένων γονιδιακής έκφρασης, πολλά από τα οποία κατατίθε-

νται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων, όπως η Gene Expression Omnibus (GEO) 

[Barrett et al., 2011]. 

Η συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων «ομικών» δεδομένων απαιτεί 

την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων, που επιτρέπουν την 

επιλογή, την ανάκτηση, το φιλτράρισμα, την ενσωμάτωση και την επεξεργασία τους, 

από διαφορετικές και ανεξάρτητες μελέτες, σε μια ενιαία ανάλυση [Kontou et al., 

2018]. Από αυτή την άποψη, η μετα-ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης πλεο-

νεκτεί έναντι των επιμέρους μελετών γιατί ελαχιστοποιεί τη μεροληψία (bias) και αυ-

ξάνει την στατιστική ισχύ ώστε να αποκτηθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα συγκρι-

τικά με αυτά που προέρχονται από μεμονωμένες μελέτες.  

4.2.1 Ανάλυση εμπλουτισμού των γονιδίων και των μονοπατιών που συσχετίστη-

καν με την παχυσαρκία 

Με τη μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ανιχνεύ-

θηκαν 821 διαφορικά στατιστικά σημαντικά εκφρασμένα γονίδια στο λιπώδη ιστό 

των παχύσαρκων ατόμων (p<0.05) σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα άτομα. Με βιο-

πληροφορική ανάλυση έγινε ταυτοποίηση των βιολογικών διεργασιών, των μοριακών 

λειτουργιών και των βιοχημικών μονοπατιών στα οποία συμμετέχουν αυτά τα γονίδι-

α. Ωστόσο, η ανάλυση εμπλουτισμού δεν υπέδειξε κάποιο GO term (σε επίπεδο βιο-

λογικών διεργασιών και μονοπατιών) ή μονοπάτι το οποίο να παρουσιάζει εμπλουτι-

σμό. Οπότε, για τη διερεύνηση των λειτουργικών συσχετίσεων, μεταξύ των προϊό-

ντων των στατιστικά σημαντικών γονιδίων που προέκυψαν από τη μετα-ανάλυση, 

ελέγχθηκαν οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις τους. 

Με τη μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ανιχνεύ-

θηκαν 821 διαφορικά στατιστικά σημαντικά εκφρασμένα γονίδια στο λιπώδη ιστό 

των παχύσαρκων ατόμων (p<0.05) σε σύγκριση με τα μη παχύσαρκα άτομα. Με βιο-
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πληροφορική ανάλυση έγινε ταυτοποίηση των βιολογικών διεργασιών, των μοριακών 

λειτουργιών και των βιοχημικών μονοπατιών στα οποία συμμετέχουν αυτά τα γονίδι-

α. Ωστόσο, η ανάλυση εμπλουτισμού δεν υπέδειξε κάποιο GO term (σε επίπεδο βιο-

λογικών διεργασιών και μοριακών λειτουργιών) ή μονοπάτι το οποίο να παρουσιάζει 

εμπλουτισμό. Οπότε, για τη διερεύνηση των λειτουργικών συσχετίσεων, μεταξύ των 

προϊόντων των στατιστικά σημαντικών γονιδίων που προέκυψαν από τη μετα-

ανάλυση, ελέγχθηκαν οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις τους. 

Για το δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων επιλέχθηκαν μόνο οι φυσικές 

αλληλεπιδράσεις που στηρίζονται σε πειραματικές προσεγγίσεις και το αποτέλεσμα 

ήταν ένα ενιαίο δίκτυο αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνει 108 πρωτεΐνες. Η ανάλυ-

ση εμπλουτισμού στο ενιαίο δίκτυο, υπέδειξε την υπεραντιπροσώπευση συγκεκριμέ-

νων όρων γονιδιακής οντολογίας (GO terms) στο επίπεδο της βιολογικής διεργασίας 

(biological process). Συγκεκριμένα, 19 πρωτεΐνες συμμετέχουν στην επεξεργασία του 

RNA (GO: 0006396) και 73 συμμετέχουν στο μεταβολισμό (GO: 0008152). Σε συμ-

φωνία, η ανάλυση εμπλουτισμού εντόπισε υπεραντιπροσώπευση σε επίπεδο μοριακής 

λειτουργίας του GO: 0003723 που περιλαμβάνει 31 πρωτεΐνες οι οποίες συμμετέχουν 

στη δέσμευση RNA. Η υπεραντιπροσώπευση γονιδίων που σχετίζονται με το μετα-

βολισμό είναι αναμενόμενη σε μία τέτοια μελέτη που αφορά την παχυσαρκία και η 

διαφορική έκφρασή τους μπορεί να αποτελεί τόσο αιτία όσο και αποτέλεσμα του πα-

θολογικού φαινότυπου. Ωστόσο, η υπεραντιπροσώπευση γονιδίων που σχετίζονται με 

τη δέσμευση και επεξεργασία του RNA παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η 

αναγνώριση της συνεισφοράς των διαταραχών της εναλλακτικής συναρμογής στη 

μεταβολική απορρύθμιση είναι πολύ πρόσφατη [Wong et al., 2018]. 

Έτσι, πολλά γονίδια που σχετίζονται με την παχυσαρκία ρυθμίζονται από την 

εναλλακτική συναρμογή όπως το LPIN1 (lipin 1), το οποίο απαντάται σε δύο ισο-

μορφές (α και β) που προκύπτουν από την εναλλακτική συναρμογή του εξονίου 6. Η 

ισομορφή β προκύπτει από την ενσωμάτωση του εξονίου 6 και σχετίζεται με αυξημέ-

νη έκφραση λιπογενετικών γονιδίων ενώ η ισομορφή α, προκύπτει από την εκτομή 

του εξονίου 6, και προάγει τον πολλαπλασιασμό. Επίσης, σε δύο ισομορφές απαντά-

ται και ο υποδοχέας της ινσουλίνης INSR (insulin receptor). Η ισομορφή INSR-A 

προάγει την ανάπτυξη ενώ η INSR-B ρυθμίζει την ομοιόσταση της γλυκόζης. Το ίδιο 

παρατηρείται για μια ισομορφή του υποδοχέα των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότη-

τας LDLR (low density lipoprotein receptor) που προκύπτει από εναλλακτική συναρ-

μογή λόγω μιας μετάλλαξης σε ιντρόνιο του γονιδίου με αποτέλεσμα τη μειωμένη 

λειτουργία του όπως και για τον υποδοχέα του γαστρικού ανασταλτικού πολυπεπτιδί-

ου GIPR (gastric inhibitory polypeptide receptor). Η εναλλακτική συναρμογή εμπλέ-

κεται επίσης σε μονοπάτια που σχετίζονται με την adipogenesis, στην οποία συμμετέ-

χουν γονίδια όπως ο μεταγραφικός παράγοντας PPARγ (peroxisome proliferator 

activated receptor gamma), που αποτελεί βασικό ρυθμιστή της. Ο PPARγ απαντάται 

σε δύο ισομορφές, την PPARγ1 και PPARγ2. Η ισομορφή PPARγ2 είναι αυτή που 

επάγει κυρίως την adipogenesis. Τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για το συνδέτη 

DLK1 (delta like non-canonical Notch ligand 1), τον υποδοχέα MC2R (melanocortin 2 

receptor), το γονίδιο DBI (diazepam binding inhibitor, acyl-CoA binding protein) 

[Kaminska et al., 2013] και το μεταγραφικό παράγοντα RUNX1T1 (RUNX1 
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translocation partner 1) ο οποίος μέσω της πρωτεΐνης FTO ρυθμίζει την adipogenesis 

(βλ. παράγραφο 1.3.5.5). Επίσης, έχει δειχθεί ότι η έκφραση διαφόρων παραγόντων 

συναρμογής μεταβάλλεται σε διάφορα όργανα όπως στο ήπαρ και στους σκελετικούς 

μυς των παχύσαρκων ανθρώπων υποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξει δυσλειτουρ-

γία της εναλλακτικής συναρμογής η οποία συσχετίζεται με την παχυσαρκία. Επιπλέ-

ον, υποέκφραση γονιδίων επεξεργασίας και συναρμογής του RNA παρατηρήθηκε σε 

παχύσαρκα άτομα και παχύσαρκο λόγω διατροφής ποντικό. Συγκεκριμένα, η υποέκ-

φραση του παράγοντα συναρμογής SFRS10 (serine and arginine rich splicing factor 

10) συσχετίστηκε με υπερινσουλιναιμία, αυξημένη λιπογένεση και συσσώρευση τρι-

γλυκεριδίων. Τέλος, η εναλλακτική συναρμογή του mTOR (mechanistic target of ra-

pamycin kinase), ενός ρυθμιστή του μεγέθους και του πολλαπλασιασμού των κυττά-

ρων, σε απόκριση σε θρεπτικά συστατικά έχει εμπλακεί στη λιπογένεση [Kaminska et 

al., 2013].  

Βέβαια, η επιβεβαίωση της διαφορικής έκφρασης των γονιδίων που ταυτο-

ποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση, απαιτεί στοχευμένα πειράματα (π.χ. real time PCR) σε 

αρκετά δείγματα λιπώδους ιστού παχύσαρκων και μη ατόμων. Ωστόσο, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στα επίπεδα έκφρασης των παραγό-

ντων συναρμογής μπορεί να οφείλονται τόσο σε περιβαλλοντικές συνθήκες π.χ. δια-

τροφή πλούσια σε λιπαρά και ορμονικά ή μεταβολικά σήματα [Wong et al., 2018] 

όσο και στο γενετικό υπόβαθρο. Στην πρώτη περίπτωση, οι παρατηρούμενες διαφο-

ροποιήσεις στα επίπεδα έκφρασης πιθανώς θα αναιρούνταν μετά από απώλεια βάρους 

και τροποποίηση διατροφής ενώ στη δεύτερη θα έπρεπε να ταυτοποιηθούν πολυμορ-

φισμοί σε αυτά τα γονίδια που εμπλέκονται στην επεξεργασία του RNA οι οποίοι συ-

σχετίζονται με την παχυσαρκία. Ενδείξεις που υποστηρίζουν τη δεύτερη υπόθεση 

προέρχονται από δύο μελέτες GWAS, στις οποίες ο πολυμορφισμός rs9291822 του 

γονιδίου CWC27 [Kichaev et al., 2019], το οποίο ταυτοποιήθηκε και στη μετα-

ανάλυση και ο rs150404479 του EBNA1BP2 [Winham et al., 2014], τα οποία συμμε-

τέχουν στην επεξεργασία και δέσμευση του RNA, έχουν συσχετιστεί με το BMI. 

Η ανάλυση εμπλουτισμού σε βιολογικά μονοπάτια KEGG που πραγματοποιή-

θηκε στο ενιαίο δίκτυο, ταυτοποίησε 10 μονοπάτια. Από αυτά, το πρώτο, το έκτο και 

το δέκατο μονοπάτι (βλ. Πίνακας 14), φαίνεται να συσχετίζονται με την παχυσαρκία 

ενώ για τα υπόλοιπα είτε δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση ή υπάρχουν ορισμένες μό-

νο ενδείξεις.  

Ειδικότερα, το πρώτο μονοπάτι σχετίζεται με το σωμάτιο συναρμογής 

(spliceosome). Το μονοπάτι του σωματίου συναρμογής έχει την υψηλότερη βαθμολο-

γία (FDR=5.59e-06) στην ανάλυση εμπλουτισμού. Η ταυτοποίηση αυτού του μονο-

πατιού συνάδει με τον εμπλουτισμό σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με την επεξεργασία 

και τη δέσμευση RNA κατά την ανάλυση εμπλουτισμού σε επίπεδο βιολογικών διερ-

γασιών και μοριακών λειτουργιών. Αυτό το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

πολύ πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η επεξεργασία RNA πιθανώς συσχετίζεται με 

την παχυσαρκία [Wong et al., 2018]. Εκτός από τη συσχέτιση του μηχανισμού εναλ-

λακτικής συναρμογής με την παχυσαρκία, που αναλύθηκε παραπάνω, έχει δειχθεί ότι 

η δυσλειτουργία ορισμένων πρωτεϊνών δέσμευσης RNA (RBPs) συσχετίζονται με 

διαταραχή στην κυτταρική ομοιόσταση της ενέργειας. Για παράδειγμα, η ηπατική 
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πρωτεΐνη Argonaute 2 (Ago2), κύριο συστατικό του συμπλόκου RISC, ρυθμίζει την 

έκφραση συγκεκριμένων miRNAs τα οποία καταστέλλουν γονίδια που παίζουν κρί-

σιμο ρόλο στο μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων [Zhang et al., 2018].  

Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η διαταραχή της ομοιόστασης του RNA σχετίζεται 

με φλεγμονώδεις αποκρίσεις. Η παχυσαρκία, χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα 

φλεγμονωδών και στρεσογόνων συνθηκών στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό. Αυτές οι 

φλεγμονώδεις αποκρίσεις οφείλονται εν μέρει στην ενεργοποίηση φλεγμονωδών 

RBPs, όπως η πρωτεϊνική κινάση R (dsRNA-dependent protein kinase, PKR) και οι 

υποδοχείς TLR3 και TLR7 (toll like receptor 3 και 7), η οποία οδηγεί σε χρόνια, χα-

μηλού βαθμού, τοπική φλεγμονή, ικανή να διαταράξει τη μεταβολική ομοιόσταση 

[Wong et al., 2018]. 

Το έκτο μονοπάτι σχετίζεται με τη μεταφορά, την επεξεργασία και μετάφραση 

του RNA και συνεπώς με τη συμμετοχή του στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου. 

Αυτά συνάδουν με την ανάλυση εμπλουτισμού σε όρους γονιδιακής οντολογίας που 

περιγράφηκε προηγουμένως.  

Το δέκατο μονοπάτι σχετίζεται με την οξειδωτική φωσφορυλίωση, διεργασία 

στην οποία παράγεται ΑΤΡ κατά τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το NADH ή το 

FADH2 προς το Ο2. Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελείται από 4 συμπλέγ-

ματα. Το σύμπλεγμα I (complex I) συμμετέχει στην οξειδωτική φωσφορυλίωση με-

ταφέροντας ηλεκτρόνια στην ουβικινόνη από το NADH, το σύμπλεγμα II (complex 

II) καταλύει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στην ουβικινόνη από το FADH2, το σύμπλεγ-

μα III (complex III) μεταφέρει ηλεκτρόνια από την ουβικινόνη στο κυτόχρωμα c και 

το σύμπλεγμα IV (complex IV) μεταφέρει ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμα c στο O2. 

Τα μιτοχόνδρια είναι τα κέντρα παραγωγής ενέργειας (ATP) και διαταραχή στην πα-

ραγωγή ενέργειας οδηγεί σε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία [Smeitink et al., 2001; 

Gorman et al., 2016]. Η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία φαίνεται να συσχετίζεται με 

την παχυσαρκία [Putti et al., 2015; Heinonen et al., 2015; Zorzano et et., 2009; Yin et 

al. 2014] και συνοδεύεται από μειωμένη μιτοχονδριακή βιογένεση, μειωμένη έκφρα-

ση των πρωτεϊνών OXPHOS [Heinonen et al., 2015; Heinonen et al., 2017], μειωμένη 

οξείδωση των λιπαρών οξέων [Hernández-Aguilera et al., 2013] και μειωμένη παρα-

γωγή ATP που οδηγεί σε μη λειτουργικά υπερτροφικά λιποκύτταρα [Onder et al., 

2018]. Επομένως, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία είναι πιθανώς το αίτιο και η παχυ-

σαρκία το αποτέλεσμα. 

Το δεύτερο μονοπάτι σχετίζεται με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος 

(NAFLD). Κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξή της είναι η παχυσαρ-

κία, πιθανόν λόγω αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη [Kitade et al., 2017]. Ειδι-

κότερα, ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη και την εξέ-

λιξη της NAFLD γιατί αυξάνει την έκκριση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και 

αδιποκινών και την απελευθέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) στη συστη-

ματική κυκλοφορία προκαλώντας δυσλιπιδαιμία και ινσουλινοαντίσταση. Για το λόγο 

αυτό, πιθανότατα η ταυτοποίηση αυτού του μονοπατιού δεν αποτελεί αιτία αλλά απο-

τέλεσμα της παχυσαρκίας.  

Το τρίτο μονοπάτι σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer, το πέμπτο με τη νόσο 

Parkinson και το ένατο με τη νόσο Huntington. Αυτά τα μονοπάτια περιλαμβάνουν 
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κοινές πρωτεΐνες όπως οι ATP5F1, COX7A1, COX7C, CYCS, NDUFA12, NDUFA5 

και UQCRFS1 οι οποίες συσχετίζονται με τη μιτοχονδριακή λειτουργία. Σε αυτές τις 

νόσους του ΚΝΣ, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και 

η αναστολή της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, η οποία συνοδεύεται από αυξημέ-

νη παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) και απώλεια ή εξάντληση της αντιοξει-

δωτικής ικανότητας των μιτοχονδρίων οδηγώντας στην ενεργοποίηση μιας σειράς 

γεγονότων που οδηγούν σε νευροεκφυλισμό και διεγερτοτοξικότητα [Moreira et al., 

2010; Picone et al., 2014; Hawking 2016; Cheng et al., 2018; Keane et al., 2011; Peri-

er et al., 2012; Winklhofer et al., 2010; Park et al., 2018; Quintanilla et al., 2009; 

Damiano et al., 2010; Cunha-Oliveira et al., 2012; Jodeiri et al., 2017]. Πιθανότατα, 

οι πρωτεΐνες αυτές εντοπίζονται στην ανάλυση εμπλουτισμού, επειδή η παχυσαρκία 

σχετίζεται εξίσου με μιτοχονδριακή δυσλειτουργία [Putti et al., 2015; Heinonen et al., 

2015; Zorzano et et., 2009; Yin et al. 2014] και όχι επειδή σχετίζεται με αυτές τις νό-

σους. Συνεπώς, το κοινό τους στοιχείο είναι η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, η οποία 

θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως κοινή γενετική συνιστώσα της παχυσαρκίας και 

των παραπάνω νοσημάτων.   

Το τέταρτο μονοπάτι σχετίζεται με τη γρίπη τύπου A και το όγδοο με μόλυνση 

με τον ιό του απλού έρπητα (Herpes simplex virus, HSV-1 και HSV-2). Μελέτες σε 

ανθρώπους και πειραματόζωα συσχετίζουν την παχυσαρκία με εξασθενημένη ανοσο-

απόκριση και αυξημένη ευαισθησία σε βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις [Torres et 

al., 2018]. Ενδεικτικά, η εξουδετέρωση του ιού της γρίπης Α απαιτεί περισσότερο 

χρόνο στους παχύσαρκους ενήλικες [Maier et al., 2018] ενώ ο κίνδυνος νοσηλείας 

αυξάνεται στους ελλιποβαρείς και στους παθολογικά παχύσαρκους [Moser et al., 

2019]. Επίσης, η παχυσαρκία μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην ευαισθησία 

για λοίμωξη από τον ιό HSV-1 [Karjala et al., 2011]. Παχύσαρκοι άντρες με σπλαχνι-

κή παχυσαρκία έδειξαν 20% αύξηση του κινδύνου για οροθετικότητα στον HSV-1 σε 

σύγκριση με μη παχύσαρκους με σπλαχνική παχυσαρκία. Επίσης, άνδρες με αυξημέ-

νη περιφέρεια μέσης (Waist circumference, WC) εμφάνισαν 28% υψηλότερο κίνδυνο 

για οροθετικότητα στον HSV2 από εκείνους με φυσιολογική περιφέρεια μέσης [Liu et 

al., 2016]. Αυτά τα μονοπάτια ταυτοποιούνται πιθανότατα ως αποτέλεσμα της παχυ-

σαρκίας και όχι ως αιτία.  

Το έβδομο μονοπάτι σχετίζεται με τη βιογένεση του ευκαρυωτικού ριβοσώμα-

τος. Αυτή λαμβάνει χώρα τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρήνα και περι-

λαμβάνει την παραγωγή και συναρμολόγηση τεσσάρων rRNAs και περίπου 80 ριβο-

σωμικών πρωτεϊνών. Δεν είναι γνωστό πως η βιογένεση του ριβοσώματος συνδέεται 

με την παχυσαρκία. Πάντως, η απαλειφή του παράγοντα επεξεργασίας RRP8 

(ribosomal RNA processing 8 ή NML) του rRNA, οδηγεί τόσο σε αυξημένα επίπεδα 

rRNA και μειωμένη συγκέντρωση ΑΤΡ όσο και σε αυξημένη οξείδωση λιπαρών ο-

ξέων (FAO) και μειωμένη σύνθεση λιπιδίων στο ήπαρ. Η δε αύξηση βάρους όσο και 

η αποθήκευση λίπους στο NML-KO ποντικό είναι μικρότερη από τον ποντικό άγριου 

τύπου με HFD. Η πλούσια σε λιπαρά διατροφή (HFD) φαίνεται να καταστέλλει τη 

μεταγραφή του rRNA στο ήπαρ του ποντικού και να μειώνει την ενδοκυτταρική κα-

τανάλωση ενέργειας. Η μειωμένη ενδοκυτταρική κατανάλωση ενέργειας προκαλεί 

παχυσαρκία [Oie et al., 2014]. Έτσι, πιθανώς μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι η ταυτο-
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ποίηση αυτού του μονοπατιού οφείλεται στο ότι η βιοσύνθεση των ριβοσωμάτων στα 

ευκαριωτικά κύτταρα είναι διαδικασία που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια 

του κυττάρου, οπότε τυχόν μειωμένη λειτουργικότητά του θα μπορούσε να συνδέεται 

με παχυσαρκία.  

 Επίσης, το ενιαίο δίκτυο σχηματίζει τέσσερα υπο-δίκτυα (clusters). Το πρώτο 

cluster περιέχει κυρίως πρωτεΐνες του ριβοσώματος που εμπλέκονται στη μετάφραση 

του mRNA και στη σύνθεση συστατικών της μεταφραστικής συσκευής, το δεύτερο 

πρωτεΐνες συστατικά του σωματίου συναρμογής, το τρίτο πρωτεΐνες σύνδεσης RNA 

και παράγοντες ματίσματος και το τέταρτο πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη μεταφορά 

ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα (βλ. εικόνες 26 και 27). Βλέπουμε ότι οι 

πρωτεΐνες που περιέχουν τουλάχιστον τα 3 clusters σχετίζονται με τη μεταφορά, την 

επεξεργασία και μετάφραση του RNA και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

κωδικοποιούνται από γονίδια που σχετίζονται με την παχυσαρκία και ρυθμίζονται 

από διαταραχές στην εναλλακτική συναρμογή όπως είδαμε παραπάνω στην ίδια ενό-

τητα .  

4.2.2 Στατιστικά σημαντικά γονίδια με μεθόδους διόρθωσης πολλαπλών συγκρί-

σεων και συσχέτιση με την παχυσαρκία   

Στη μετα-ανάλυση, με όλες τις μεθόδους διόρθωσης που εφαρμόστηκαν, εντο-

πίστηκαν συνολικά 5 στατιστικά σημαντικά (επίπεδο σημαντικότητας 1%) γονίδια 

που εκφράζονται διαφορικά στο λιπώδη ιστό των παχύσαρκων ατόμων σε σύγκριση 

με τα μη παχύσαρκα άτομα, τα NDUFA12, SFI1, SSB, FAR2 και LACE1. Τα προϊό-

ντα των τριών πρώτων από αυτά εντοπίζονται στο ενιαίο δίκτυο πρωτεϊνικών αλλη-

λεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, οι πρωτεΐνες SSB και NDUFA12 ανήκουν στο δεύτερο 

και τέταρτο cluster αντίστοιχα (βλ. εικόνες 29 και 30) ενώ η πρωτεΐνη SFI1 δεν ανή-

κει σε κανένα από τα τέσσερα clusters αλλά αποτελεί πρώτο εξωτερικό γείτονα του 

τέταρτου cluster. Η λειτουργία των παραπάνω πέντε γονιδίων, τα οποία αξιόπιστα 

φαίνεται να μεταβάλλουν τα επίπεδα έκφρασής τους στους παχύσαρκους σε σχέση με 

τους μη παχύσαρκους πιθανώς μπορεί να συσχετιστεί με το φαινότυπο της παχυσαρ-

κίας.   

Συγκεκριμένα, το γονίδιο NDUFA12 (χρωμόσωμα 12) κωδικοποιεί μια αφυ-

δρογονάση του NADH [NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex 

subunit 12], που αποτελεί μέρος του μιτοχονδριακού συμπλέγματος I (complex I). Το 

μιτοχονδριακό σύμπλεγμα I, με 45 υπομονάδες είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε συ-

μπλέγματα της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων ή των πρωτεϊνών OXPHOS (πρω-

τεϊνών της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης) [Voet et al., 2013; Emahazion et al., 1998]. 

Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι μια σειρά από πρωτεϊνικά συμπλέγματα που 

μεταφέρουν ηλεκτρόνια από δότες σε δέκτες ηλεκτρονίων μέσω αντιδράσεων οξειδο-

αναγωγής. Τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς, κατά την 

αερόβια αναπνοή, είναι το μοριακό οξυγόνο. Επτά από τις 45 υπομονάδες του συ-

μπλέγματος I, κωδικοποιούνται από το μιτοχονδριακό DNA και τριάντα οκτώ από το 

πυρηνικό DNA [Mimaki et al., 2012]. Οι υπομονάδες οργανώνονται σε έξι μονάδες 

(modules) (N, Q, ND1, ND2, ND4 και ND5). Η μονάδα Ν, η οποία είναι στην κορυ-
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φή του υδρόφιλου βραχίονα και η τελευταία που ενσωματώνεται στο σύμπλεγμα I, 

προκύπτει από την συναρμολόγηση των πρωτεϊνών NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1 

και NDUFA2, στις οποίες πρέπει να συνδεθούν επιπλέον οι πρωτεΐνες NDUFA6, 

NDUFA7, NDUFA12, NDUFS4, NDUFS6 και NDUFV3 για να ολοκληρωθεί η μο-

νάδα [Signes et al., 2018].  

Η πρωτεΐνη NDUFA12 είναι μια βοηθητική υπομονάδα του μιτοχονδριακού 

συμπλέγματος I, το οποίο μεταφέρει ηλεκτρόνια με υψηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής 

στην ουβικινόνη από το NADH, και συνδέει αυτή τη μεταφορά ηλεκτρονίων με τη 

μεταφορά πρωτονίων (ιόντων Η
+
) στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων για 

την παραγωγή ΑΤΡ [Triepels et al., 2000; Rak et al., 2014]. Βρίσκεται στη μονάδα Ν 

του συμπλέγματος I [Signes et al., 2018]. Το σύμπλεγμα I μπορεί να συναρμολογηθεί 

και να παραμένει ενζυμικά δραστικό ακόμη και απουσία της NDUFA12, αν και σε 

αυτήν την περίπτωση το σύμπλεγμα εμφανίζει μειωμένη δραστικότητα. Μία ομόζυγη 

μετάλλαξη (c.178C → T) στο γονίδιο NDUFA12, η οποία εισάγει ένα πρόωρο κωδι-

κόνιο λήξης της μετάφρασης (p.Arg60X) οδηγώντας σε πλήρη έλλειψη της πρωτεΐνης 

NDUFA12, προκαλεί το σύνδρομο Leigh που χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή υ-

στέρηση, απώλεια κινητικών ικανοτήτων και αλλοιώσεις των βασικών γαγγλίων του 

εγκεφάλου [Ostergaard et al., 2011].  

Τα μιτοχόνδρια είναι τα κέντρα παραγωγής ενέργειας. Διαταραχή στην παρα-

γωγή ενέργειας οδηγεί σε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία [Kusminski et al., 2012], δη-

λαδή σε αδυναμία των μιτοχονδρίων να παράγουν και να διατηρούν επαρκή επίπεδα 

ATP μέσω της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης ως απάντηση στις απαιτήσεις για ενέρ-

γεια [Brand et al., 2011]. Στη  μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνεισφέρει η υπερβολι-

κή παροχή θρεπτικών ουσιών, η οποία συμβάλλει στην αυξημένη συγκέντρωση ελεύ-

θερων λιπαρών οξέων, υπεργλυκαιμία και αυξημένη παραγωγή δραστικών μορφών 

οξυγόνου (ROS) [Kusminski et al., 2012]. Η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία φαίνεται 

να σχετίζεται με παχυσαρκία [Putti et al., 2015; Heinonen et al., 2015; Zorzano et et., 

2009; Yin et al. 2014] και συνοδεύεται από μειωμένη μιτοχονδριακή βιογένεση, μει-

ωμένη έκφραση των πρωτεϊνών OXPHOS (oxidative phosphorylation) [Heinonen et 

al., 2015; Heinonen et al., 2017], μειωμένη οξείδωση λιπαρών οξέων [Hernández-

Aguilera et al., 2013] και παραγωγή ATP που οδηγούν σε μη λειτουργικά υπερτροφι-

κά λιποκύτταρα [Onder et al., 2018].  

Η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνοδεύεται επίσης από μειωμένο αριθμό μι-

τοχονδρίων, σύμφωνα με τους Semple et al. (2004), οι οποίοι παρατήρησαν μείωση 

της έκφρασης στο λιπώδη ιστό των παθολογικά παχύσαρκων ατόμων, του μεταγρα-

φικού συνενεργοποιητή PPARGC1A, ενός βασικού ρυθμιστή της μιτοχονδριακής βι-

ογένεσης [Wu et al., 1999], που συντελεί στη μείωση του αριθμού των μιτοχονδρίων. 

Εμπλέκεται επίσης σε ορισμένα συμπτώματα της παχυσαρκίας, όπως είναι η χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας που συνεπάγεται και αύξηση του σωματικού βάρους 

[Ravussin et al., 1988], η χρόνια κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας τροφής και η 

παρουσία φλεγμονωδών δεικτών [de Mello et al., 2018] που ευνοούν την πρόοδο και 

την ανάπτυξή της [Rogge 2009].  

Επιπροσθέτως, τα μιτοχόνδρια των παχύσαρκων ατόμων είναι διαφορετικά από 

αυτά των ατόμων με φυσιολογικό βάρος. Εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα παραγω-
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γής ενέργειας, λιγότερες εσωτερικές μεμβράνες και μειωμένη οξείδωση λιπαρών ο-

ξέων [Hernández-Aguilera et al., 2013].  

Η υποέκφραση του γονιδίου NDUFA12 του συμπλέγματος I της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης (Εικόνα 21), η οποία παρατηρήθηκε σε παχύσαρκα άτομα σε σχέση 

με άτομα ελέγχου στην συγκεκριμένη μετα-ανάλυση, συνδέεται πιθανότατα με μιτο-

χονδριακή δυσλειτουργία, η οποία με τη σειρά της συσχετίζεται με παχυσαρκία. Είναι 

ενδιαφέρον ότι σε προηγούμενη μελέτη GWAS με στόχο την ταυτοποίηση πολυμορ-

φισμών που συσχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο, φαινότυπος που σχετίζεται με το 

υπερβάλλον βάρος και την παχυσαρκία [Global Burden of Metabolic Risk Factors for 

Chronic Diseases Collaboration 2014], το SNP rs7306455, που εντοπίζεται σε διαγο-

νιδιακή περιοχή πλησιέστερα στο γονίδιο NDUFA12, έχει δείξει στατιστικά σημαντι-

κή συσχέτιση [van der Harst et al., 2018]. Επιπλέον, αυτό το SNP αναφέρθηκε ως 

eQTL σε κύτταρα αίματος [LeBlanc et al., 2016]. Ο rs7306455 συσχετίζεται με τη 

στεφανιαία νόσο ως συνάρτηση πιθανόν της συσχέτισής του με τον παράγοντα κινδύ-

νου για στεφανιαία νόσο BMI (cFDR=1.23e-03) [LeBlanc et al., 2016]. Δεδομένου 

ότι ο rs7306455 βρίσκεται ~10 kb ανοδικά του γονιδίου NDUFA12, μπορεί να επη-

ρεάζει την έκφραση του συγκεκριμένου γονιδίου ανήκοντας πιθανόν σε κάποιο μα-

κρινό ρυθμιστικό στοιχείο του.  

Το επόμενο στατιστικά σημαντικό γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη SFI1 

(centrin binding protein), η οποία παίζει ρόλο στη δομή των κεντροσωμάτων του κυτ-

τάρου, κύρια κέντρα οργάνωσης των μικροσωληνίσκων και ρυθμιστές του κυτταρι-

κού κύκλου, μέσω αλληλεπίδρασής της με την πρωτεΐνη CETN2 (centrin 2) 

[Martinez-Sanz et al., 2010]. H CETN2, όπως και οι CETN1 και CETN3, είναι συ-

σταλτές κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες που αποτελούν δομικό συστατικό των κεντρο-

σωμάτων, εμπλέκονται στη λειτουργία του κέντρου οργάνωσης των μικροσωληνί-

σκων και πιθανόν απαιτούνται για το διπλασιασμό και το διαχωρισμό των κεντροσω-

μάτων κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. Η SFI1 είναι μια πρωτεΐνη μεγά-

λου μοριακού βάρους που περιέχει 24 επαναλαμβανόμενα μοτίβα, καθένα από τα ο-

ποία μπορεί να δεσμεύσει ένα μόριο CETN2 [Kilmartin 2003; Martinez-Sanz et al., 

2006].  

Τα κεντροσώματα αποτελούνται από δύο κεντριόλια (ένα μητρικό και ένα θυ-

γατρικό) σε ορθή γωνία και περιβάλλονται από την περικεντριολική μήτρα (PCM), η 

οποία δρα ως πυρήνας πολυμερισμού των μικροσωληνίσκων [Bettencourt-Dias et al., 

2007]. Κάθε κεντριόλιο σχηματίζει το βασικό σωμάτιο που αποτελείται από εννέα 

τριάδες μικροσωληνίσκων σε ελικοειδή διάταξη. Περιέχει αρκετές ειδικές πρωτεΐνες 

όπως τις centrin, cenexin και tektin [Rieder et al., 2001]. Η SFI1 είναι μια από τις 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην αντιγραφή των κεντριολίων [Bettencourt-Dias et al., 

2007] που λαμβάνει χώρα κατά τη φάση S του κυτταρικού κύκλου [Holland et al., 

2010]. Το μητρικό κεντριόλιο συνδέει τον κυτταροπλασματικό κυτταροσκελετό με 

κινητές κυτταρικές προσεκβολές που προέρχονται από τα βασικά σωμάτια, τους 

κροσσούς (cilia, βλεφαρίδες), ένα κεντρικό αξόνημα με 9 περιφερικές δυάδες και ένα 

κεντρικό ζεύγος μικροσωληνίσκων (δομή «9+2») και τα μαστίγια (fragella) που σα-

ρώνουν το χώρο γύρω από την κυτταρική επιφάνεια ή μετακινούν το κύτταρο 

[Bettencourt-Dias et al., 2011; Gerdes et al., 2009; Mirvis et al., 2018]. Η βιογένεση 
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των βλεφαρίδων περιλαμβάνει, την πρόσδεση του βασικού σωμάτιου των κεντριολί-

ων στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, τον πολυμερισμό του αξονήματος και την 

επέκταση της μεμβράνης [Ishikawa et al., 2011]. 

Οι δυσλειτουργίες των πρωτογενών βλεφαρίδων (ciliopathies), προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν συστατικά του μηχανισμού 

συναρμολόγησης των βλεφαρίδων [Madhivanan et al., 2014; Badano et al., 2006]. 

Συνδέονται με ασθένειες όπως πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών, υδροκεφαλία, 

πολυκυστική νόσος του ήπατος και των νεφρών, εκφυλισμό του αμφιβληστροειδούς 

και σπάνιες γενετικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Bardet-Biedl το οποίο χαρακτη-

ρίζεται από υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας [Beales et al., 1999] και το σύνδρομο 

Alström που συνοδεύεται από πρώιμη έναρξη παιδικής παχυσαρκίας και μοιράζεται 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το μεταβολικό σύνδρομο [Joy et al., 2007]. Φαίνεται, 

δηλαδή, ότι η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις εκδηλώσεις των δυσλειτουργιών των 

πρωτογενών βλεφαρίδων (ciliopathies) [Mok et al., 2010; Vaisse et al., 2017]. Ο λό-

γος που μπορεί να συμβαίνει αυτό δεν είναι ξεκάθαρος αλλά κάποιες μελέτες μπορεί 

να παρέχουν ορισμένες ενδείξεις. Έτσι, έχει δειχθεί ότι η απώλεια των κροσσών 

στους νεφρούς και στους νευρώνες ενήλικα ποντικού που εκφράζουν προοπιομελα-

νοκορτίνη (POMC) προκαλεί υπερφαγία και παχυσαρκία κατά την ενηλικίωσή του 

[Davenport et al., 2007]. Επίσης, απώλεια λειτουργίας του γονιδίου Rpgrip1l μετα-

βάλλει το μήκος των κροσσών στον ποντικό, σημάδι της δυσλειτουργίας τους 

[Wiegering et al., 2018]. Μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες των 

κροσσών, τόσο στον άνθρωπο όσο και στον ποντικό, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυ-

νο για παχυσαρκία [Mariman et al., 2016]. Απενεργοποίηση της πρωτεΐνης των 

κροσσών CEP19 σχετίζεται με κακοήθη παχυσαρκία σε ανθρώπους και πειραματό-

ζωα [Shalata et al., 2013]. Μελέτες έδειξαν ότι ο υποδοχέας του γονιδίου MC4R ε-

ντοπίζεται μαζί με το γονίδιο ADCY3 (adenylate cyclase 3), το οποίο εκφράζεται στις 

πρωτογενείς βλεφαρίδες μιας υποομάδας νευρώνων του υποθαλάμου στον ποντικό. 

Mεταλλάξεις στο γονίδιο ADCY3 έχουν συσχετιστεί με παχυσαρκία [Nordman et at., 

2008] ενώ ο αρσενικός ποντικός Adcy3
-
/
-
 αυξάνει το σωματικό του βάρος κατά 40% 

σε σχέση με τον αγρίου τύπου και ο θηλυκός κατά 70% [Wang et al., 2009]. Μεταλ-

λάξεις που συσχετίζονται με την παχυσαρκία στον υποδοχέα MC4R μπορεί να εμπο-

δίσουν την έκφραση του ADCY3 και να αναστείλουν τη σηματοδότησή του στις πρω-

τογενείς βλεφαρίδες αυτών των νευρώνων με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού 

βάρους [Siljee et al., 2018]. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορεί να υποτεθεί ότι η υποέκφραση του γονιδί-

ου SFI1 (Εικόνα 21), η οποία παρατηρήθηκε σε παχύσαρκα άτομα σε σχέση με άτομα 

ελέγχου στην συγκεκριμένη μετα-ανάλυση, πιθανώς έχει ως αποτέλεσμα των σχημα-

τισμό κροσσών οι οποίοι δεν είναι πλήρως λειτουργικοί, συμβάλλοντας και στο φαι-

νότυπο της παχυσαρκίας. Δηλαδή, η παρατηρούμενη διαφορά στα επίπεδα έκφρασης 

του γονιδίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει αιτιώδη σχέση με την παχυσαρκία. 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πληροφορία για συσχέτιση κάποιου SNP αυτού 

του γονιδίου με την παχυσαρκία υποδηλώνοντας ότι η παραπάνω υπόθεση σαφώς 

απαιτεί εκτενέστερη μελέτη.  
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Η πρωτεΐνη La, γνωστή ως SS-B (ή LARP3), ταυτοποιήθηκε ως αυτοαντιγόνο 

που εκφράζεται σε ανοσολογικές διαταραχές [Alspaugh et al., 1976]. Τα αντισώματα 

anti-La χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των ατόμων με αυτοάνοσο σύνδρομο 

Sjogren, συστηματικό και νεογνικό ερυθηματώδη λύκο [Harley et al., 1986; 

Franceschini et al., 2005]. Η πρωτεΐνη La είναι το μικρότερο αλλά το πιο άφθονο μέ-

λος της υπεροικογένειας των LARP πρωτεϊνών (τα άλλα μέλη είναι οι LARP1, 

LARP1B, LARP4A, LARP4B, LARP6 και LARP7) [Wolin et al., 2002; Bousquet-

Antonelli et al., 2009]. Τα μέλη της οικογένειας των LARP πρωτεϊνών φέρουν ένα 

μοτίβο La (La motif ή LAM)  και ένα γειτονικό μοτίβο αναγνώρισης RNA (RRM, 

RNA recognition motif). Αυτά τα δύο μοτίβα σχηματίζουν τη μονάδα La (La 

module), χαρακτηριστικό της πρωτεΐνης La [Maraia et al., 2017]. Η θέση του La mo-

tif διαφέρει μεταξύ των πρωτεϊνών LARP. Στη πρωτεΐνη La βρίσκεται κοντά στο α-

μινοτελικό άκρο, ενώ στις άλλες LARPs, τοποθετείται πιο κεντρικά. Η πρωτεΐνη La 

και η LARP7 φέρουν επίσης ένα δεύτερο μοτίβο RRM, το RRM2, το οποίο απουσιά-

ζει από τις άλλες πρωτεΐνες LARPs [Stavraka et al., 2015].  

Στον πυρήνα, η πρωτεΐνη La δρα ως μεταγραφικός παράγοντας της RNA πο-

λυμεράσης III (RNAPIII), ενώ στο κυτταρόπλασμα ως παράγοντας μετάφρασης 

[Intine et al., 2003]. Συγκεκριμένα, στον πυρήνα, η La module δρα ως λειτουργική 

μονάδα και διπλώνεται γύρω από το 3' άκρο πολυ-(U) των νέων μετάγραφων της 

RNA πολυμεράσης III καθώς και μικρών RNAs (όπως miRNAs) που συντίθενται από 

άλλες RNA πολυμεράσες [Wolin et al., 2002] προστατεύοντάς τα από την πέψη από 

εξωνουκλεάσες [Wolin et al., 2002]. Η πλειονότητα των πρόδρομων miRNAs δε φέ-

ρουν τις 3' πολυ-(U) ουρές, αλλά η La αναγνωρίζει τη χαρακτηριστική τους διαμόρ-

φωση στελέχους-βρόχου (δομή φουρκέτας) [Liang et al., 2013]. Επίσης, διευκολύνει 

την ωρίμανση [Yoo et al., 1997; Hasler et al., 2016] και αναδίπλωση πρόδρομων 

tRNAs και μη κωδικών (noncoding) RNAs [Copela et al., 2006].  

Στο κυτταρόπλασμα, η La εμπλέκεται στη μετάφραση mRNAs συνδεόμενη με 

το 5' άκρο τους. Ειδικότερα, σε συνθήκες κυτταρικού στρες, η πρωτεΐνη La προωθεί 

τη μετάφραση μορίων mRNA αλληλεπιδρώντας με την αλληλουχία IRES του mRNA 

(IRES trans-acting factor) [Petz et al., 2012]. Η IRES (Internal Ribosome Entry Site, 

εσωτερική θέση δέσμευσης του ριβοσώματος και έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης) 

εντοπίζεται συνήθως στην 5' μη μεταφραζόμενη περιοχή (5' UTR) και επιτρέπει την 

έναρξη της μετάφρασης με τρόπο ανεξάρτητο από την 5' καλύπτρα. Αν και η ακριβής 

θέση αλληλεπίδρασης της La παραμένει άγνωστη, φαίνεται ότι αναγνωρίζει δομές 

στελέχους-βρόχου εντός ή γύρω από το κωδικόνιο έναρξης των mRNAs προσελκύο-

ντας ριβοσώματα αλλά και ξετυλίγοντας και αναδιαμορφώνοντας τη θέση IRES 

[Kuehnert et al., 2015]. 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρωτεΐνη La σχετίζεται και με τη μετά-

φραση mRNAs που περιέχουν 5'-τερματική ολιγοπυριμιδίνη (ΤΟΡ), μια ρυθμιστική 

αλληλουχία που ξεκινάει με μια κυτοσίνη ακολουθούμενη από 5 έως 15 πυριμιδίνες. 

Σε ανθρώπινα κύτταρα η La καταστέλλει τη μετάφραση mRNAs που περιέχουν την 

αλληλουχία ΤΟΡ (TOP mRNAs) [Zhu et al., 2001] τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

που απαιτούνται για τη σύνθεση των ριβοσωμάτων και άλλων συστατικών της μετα-

φραστικής συσκευής [Keene 2003; Meyuhas et al., 2015]. H La λειτουργεί ως διακό-
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πτης μεταξύ των tRNAs και των TOP mRNAs. Όταν φωσφορυλιώνεται, δεσμεύει και 

ενεργοποιεί τη συναρμολόγηση των tRNAs αλλά όταν αποφωσφορυλιώνεται, κατα-

στέλλει τη μετάφραση των TOP mRNAs [Schwartz et al., 2004].  

Σύμφωνα με τη μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η παχυσαρκία συσχετί-

ζεται με την υποέκφραση του γονιδίου SSB (Εικόνα 21), αλλά ο μηχανισμός είναι ά-

γνωστος. Η υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει αφορά το ρόλο της πρωτεΐνης στη δι-

αδικασία της μετάφρασης. Η La καταστέλλει τη μετάφραση των TOP mRNAs, τα 

οποία απαιτούνται για τη σύσταση της μεταφραστικής συσκευής δηλ. για την πρωτεϊ-

νοσύνθεση. Η υποέκφραση της La όπως παρατηρήθηκε στα παχύσαρκα άτομα στην 

συγκεκριμένη μετα-ανάλυση αυξάνει τη μετάφραση των TOP mRNAs δηλ. την πρω-

τεϊνοσύνθεση οδηγώντας στην αύξηση του όγκου των λιποκυττάρων και παχυσαρκία 

(υπερτροφία του λιπώδους ιστού). 

Από τα υπόλοιπα στατιστικά σημαντικά γονίδια, το FAR2 κωδικοποιεί την α-

ναγωγάση 2 του λιπο-ακυλο-συνενζύμου Α (Fatty acyl-CoA reductase 2), η οποία 

χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα κορεσμένα λιπαρά οξέα με 16 ή 18 άτομα άνθρακα 

τα μετατρέπει σε λιπαρές αλκοόλες, συμμετέχοντας έτσι στην παραγωγή αιθερικών 

λιπιδίων/πλασμαλογόνων και μονοεστέρων κηρών. 

Οι εστέρες κηρών είναι ουδέτερα λιπίδια που καλύπτουν τις επιφάνειες φυτών, 

εντόμων και θηλαστικών. Σχηματίζονται συνδυάζοντας λιπαρά οξέα με λιπαρές αλ-

κοόλες. Είναι στερεοί σε θερμοκρασία δωματίου και υγροί σε υψηλότερες θερμοκρα-

σίες. Απαιτούνται δύο στάδια για την παραγωγή ενός μονοεστέρα κηρού. Το πρώτο 

στάδιο που περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός άκυλο-CoA σε μια λιπαρή αλκοόλη, κα-

ταλύεται από δύο Fatty acyl-CoA αναγωγάσες (FAR1/2). Το δεύτερο στάδιο καταλύ-

εται από το ένζυμο συνθάση της φωσφορικής αλκυλο-διυδροξυακετόνης και οδηγεί 

στη σύνθεση μονοεστέρων κηρών και αιθερικών λιπιδίων. Τα αιθερικά λιπίδια αντι-

προσωπεύουν περίπου το 20% των φωσφολιπιδίων στο ανθρώπινο σώμα και συντίθε-

νται στις μεμβράνες. Tα αιθερικά λιπίδια/πλασμαλογόνα είναι πρόδρομες ουσίες για 

τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF, Platelet-activating factor), 

για τους προσδέτες υποδοχέα κανναβινοειδών και για βασικά συστατικά των μεμβρα-

νών των κυττάρων του αναπαραγωγικού και του νευρικού συστήματος [Nagan et al., 

2001]. Οι κύριες κατηγορίες πλασμαλογόνων είναι η γλυκεροφωσφορυλο-

αιθανολαμίνη (ΡΕ) και η γλυκεροφωσφορυλοχολίνη (PC). Τα πλασμαλογόνα, ιδιαί-

τερα άφθονα στην καρδιά και τον εγκέφαλο (ως γλυκεροφωσφολιπίδια), εμπλέκονται 

στην κατασκευή των κυτταρικών μεμβρανών, προστατεύουν τα κύτταρα ως αντιοξει-

δωτικά από οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που μπορούν να προκαλέσουν κυτταρικές 

βλάβες. Αυξάνονται ως απόκριση σε δείκτες οξειδωτικού στρες, έχουν αντιφλεγμο-

νώδη δράση και χρησιμεύουν ως μόρια σηματοδότησης λιπιδίων [Braverman et al., 

2012]. 

Έχουν ταυτοποιηθεί δύο acyl-CoA αναγωγάσες, οι FAR1 και FAR2, με διαφο-

ρετική εξειδίκευση στο υπόστρωμα και κατανομή στους ιστούς [Cheng et al., 2004]. 

Το ένζυμο FAR2, όπως και το FAR1, εντοπίζεται στη μεμβράνη των υπεροξειδιοσω-

μάτων [Cheng et al., 2004; Wanders et al., 2006] τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 50 

διαφορετικά ένζυμα που συμμετέχουν σε ποικίλα βιοχημικά μονοπάτια όπως στη β-

οξείδωση της μακριάς αλυσίδας και της πολύ μακριάς αλυσίδας των λιπαρών οξέων, 
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στη βιοσύνθεση των αιθερικών λιπιδίων/πλασμαλογόνων, στο μεταβολισμό οξυγόνου 

κ.λπ. [Lazarow et al., 1976; Wanders et al., 2006]. Tο FAR1 προτιμά ως υπόστρωμα 

τα κορεσμένα και τα ακόρεστα λιπαρά οξέα με 16 ή 18 άτομα άνθρακα σε αντίθεση 

με το FAR2 που προτιμά τα κορεσμένα. 

Τα πλασμαλογόνα παθοφυσιολογικά εμπλέκονται σε σπάνιες γενετικές ασθέ-

νειες, οι οποίες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν δια-

ταραχές που οφείλονται σε ελαττώματα κατά τη βιογένεση των υπεροξειδιοσωμάτων 

και στη δεύτερη ανήκουν διαταραχές που επηρεάζουν μεμονωμένα τις πρωτεΐνες των 

υπεροξειδιοσωμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας είναι το 

σύνδρομο Zellweger [Brul et al., 1988]. Επίσης εμπλέκονται σε νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες όπως στη νόσο Alzheimer, στη νόσο Parkinson, στην άνοια, σε καρδιαγ-

γειακές ασθένειες, στο διαβήτη τύπου 2, στην παχυσαρκία, στον καρκίνο, στην βρογ-

χοπνευμονική δυσπλασία κ.λπ. [Wallner et al., 2011]. Πρέπει να επισημανθεί ότι κοι-

νό χαρακτηριστικό για πολλές από αυτές τις ασθένειες φαίνεται να είναι η χρόνια 

φλεγμονή που τις συνδέει με μεταβολικές διαταραχές.   

Οι κύριες κατηγορίες πλασμαλογόνων, γλυκεροφωσφορυλο-αιθανολαμίνη 

(ΡΕ) και  γλυκεροφωσφορυλοχολίνη (PC) βρέθηκαν σημαντικά αυξημένες (p≤0.05) 

στο σπλαχνικό λιπώδη ιστό παθολογικά παχύσαρκων ατόμων (BMI>40) που είχαν 

διαγνωσθεί με μεταβολικό σύνδρομο, συγκριτικά με μεταβολικά υγιή παχύσαρκα ά-

τομα και υγιή μη παχύσαρκα. Η παραγωγή τους μπορεί να είναι μια αντισταθμιστική 

αντίδραση στην ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου ή στους δείκτες οξειδωτικού 

στρες που επίσης βρέθηκαν αυξημένοι ως συνέπεια των οξειδωτικών μεταβολών και 

των μεταβολικών αλλαγών που οφείλονται στην παχυσαρκία [Candi et al., 2018]. 

Στις  μεταβολικές και φλεγμονώδεις διαταραχές, οι μεταβολές των επιπέδων των 

πλασμαλογόνων μπορεί είτε να φανερώνουν την αιτία του προβλήματος είτε να εμ-

φανίζονται ως συνέπεια των μεταβολικών διαταραχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 

πλασμαλογόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για την έγκαιρη ανίχνευ-

ση ασθενειών και την παρακολούθησή τους [Mathis et al., 2011]. 

Η υπερέκφραση του FAR2 σε παχύσαρκα άτομα σε σχέση με άτομα ελέγχου 

στη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση (Εικόνα 21), το οποίο όπως προαναφέρθηκε εμπλέ-

κεται στην παραγωγή πλασμαλογόνων, πιθανότατα συνδέεται με το μεταβολικό σύν-

δρομο που συνοδεύεται από παχυσαρκία και αυξημένους δείκτες φλεγμονής, δύο από 

τα κύρια χαρακτηριστικά του. Δηλαδή η υπερέκφραση του FAR2, είναι αποτέλεσμα 

του μεταβολικού συνδρόμου που χαρακτηρίζει τα παχύσαρκα άτομα και όχι η αιτία 

της παχυσαρκίας.  

Το τελευταίο στατιστικά σημαντικό γονίδιο που εντοπίστηκε με όλες τις μεθό-

δους διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων που εφαρμόστηκαν στη μετα-ανάλυση, το 

LACE1 (ή AFG1L, AFG1 like ATPase) κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική μιτοχονδρια-

κή ATPάση που μεσολαβεί στην αποικοδόμηση των υπομονάδων COX4Α, COX5A 

και COX6A (cytochrome c oxidase subunit 4Α, 5Α και 6A αντίστοιχα) του συμπλέγ-

ματος IV της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων [Cesnekova et al., 2016]. Το σύ-

μπλεγμα IV ή οξειδάση του κυτοχρώματος c (COX), αποτελείται από 13 υπομονάδες. 

Οι υπομονάδες COX1, COX2 και COX3 (MTCO1, MTCO2, MTCO3), κωδικοποι-

ούνται από το μιτοχονδριακό DNA και είναι ο καταλυτικός πυρήνας του COX, ενώ οι 
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άλλες 10 υπομονάδες (COX4, COX5a, COX5b, COX6a, COX6b, COX6c, COX7a, 

COX7b, COX7c και COX8), κωδικοποιούνται  από το πυρηνικό DNA και είναι δομι-

κές υπομονάδες που περιβάλλουν τον καταλυτικό πυρήνα [Diaz et al., 2010; 

Tsukihara et al., 1996; Kadenbach 2017].   

Σε κύτταρα ανθρώπου στα οποία πραγματοποιήθηκε αποσιώπηση του LACE1 

το μιτοχονδριακό δίκτυο φαίνεται κατακερματισμένο και η μορφολογία των μιτοχον-

δρίων αλλοιωμένη. Στα ίδια κύτταρα, η απώλεια του LACE1 οδηγεί σε αυξημένη 

συσσώρευση των υπομονάδων COX4I1, COX5A και COX6A1 που κωδικοποιούνται 

από το πυρηνικό DNA σε σχέση με τις υπομονάδες που κωδικοποιούνται από το μι-

τοχονδριακό DNA, οι οποίες δε φαίνονται να επηρεάζονται. Επίσης, η ενεργότητα 

των συμπλεγμάτων III και IV βρέθηκε μειωμένη ενώ η ενεργότητα του συμπλέγματος 

II ήταν αυξημένη [Cesnekova et al., 2016]. Έτσι, φαίνεται ότι η πρωτεΐνη LACE1 εί-

ναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των συμπλεγμάτων III και IV της αναπνευ-

στικής αλυσίδας. Συμπερασματικά, η απώλεια του LACE1 οδηγεί σε κατακερματι-

σμένο μιτοχονδριακό δίκτυο, ανώμαλη μιτοχονδριακή δομή, αυξημένη συσσώρευση 

των υπομονάδων COX4I1, COX5A και COX6A1, μειωμένη ενζυμική δραστικότητα 

των συμπλεγμάτων III και IV [Cesnekova et al., 2016] και συνεπώς σε μιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η μιτοχονδριακή  δυσλειτουργία συσχετίζεται 

με παχυσαρκία [Putti et al., 2015; Heinonen et al., 2015; Zorzano et et., 2009; Yin et 

al. 2014]. 

Ενώ τα διαθέσιμα αποτελέσματα αφορούν την υποέκφραση του LACE1, δεν 

είναι γνωστό τι συμβαίνει στην περίπτωση της υπερέκφρασης του γονιδίου, κατάστα-

ση που παρατηρήθηκε στα παχύσαρκα άτομα σε σχέση με τα άτομα ελέγχου στην 

συγκεκριμένη μετα-ανάλυση. Οπότε μία υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι 

η υπερέκφραση του γονιδίου (Εικόνα 21), πιθανότατα συνδέεται με αυξημένη αποι-

κοδόμηση των υπομονάδων COX4I1, COX5A και COX6A1, του συμπλέγματος IV 

της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια με μιτοχονδριακή δυσλει-

τουργία που συσχετίζεται με παχυσαρκία. 

Είναι άγνωστο αν η υπερέκφραση ή η υποέκφραση των γονιδίων που ταυτο-

ποιήθηκαν με τη μετα-ανάλυση στο λιπώδη ιστό, ευθύνεται για το φαινότυπο της πα-

χυσαρκίας ή αν είναι αποτέλεσμα της εμφάνισης παχυσαρκίας. Για αυτό είναι απα-

ραίτητες λειτουργικές μελέτες σε κύτταρα ή σε πειραματόζωα που υπερεκφράζουν ή 

υποεκφράζουν τα συγκεκριμένα γονίδια, ώστε να εξακριβωθεί αν συνεισφέρουν στο 

φαινότυπο εξαιτίας της αυξημένης ενεργειακής πρόσληψης ή της δαπανώμενης ενέρ-

γειας, του μειωμένου ή αυξημένου μεταβολικού ρυθμού, της adipogenesis, των κατα-

βολικών ή αναβολικών οδών, των πρωτεϊνών και ορμονών που σχετίζονται με την 

όρεξη ή τον κορεσμό. Επίσης, παρόλο που κανένας πολυμορφισμός των πέντε στατι-

στικά σημαντικών γονιδίων δεν έχει συσχετιστεί με παχυσαρκία, αλλά έχει συσχετι-

στεί με φαινότυπους σχετικούς με την παχυσαρκία, σύμφωνα με τον κατάλογο 

NHGRI-EBI (https://www.ebi.ac.uk/gwas), θα πρέπει να διερευνηθεί με βιοπληροφο-

ρική ανάλυση και η παρουσία πολυμορφισμών που εντοπίζονται αρκετά μακρύτερα 

από τα εν λόγω γονίδια και οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τη δράση μακρινών ρυθ-

μιστικών στοιχείων όπως επίσης και πιθανών ρυθμιστικών microRNAs. 
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Εκτός από τη μετα-ανάλυση δεδομένων από μελέτες γονιδιακής έκφρασης στο 

λιπώδη ιστό παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων, θα ήταν ενδιαφέρον να πραγ-

ματοποιηθεί και μετα-ανάλυση από μελέτες διαφορικής έκφρασης μορίων miRNAs 

στο λιπώδη ιστό μεταξύ των δύο ομάδων καθώς πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν 

πιθανή απορρύθμιση μορίων miRNAs σε μεταβολικές νόσους (Landrier et al., 2019]. 

Ωστόσο, από τις 36 καταχωρήσεις μελετών έκφρασης με μικροσυστοιχίες που εντο-

πίστηκαν στη βάση δεδομένων PubMed, μόνο 2 μελέτες αφορούσαν την έκφραση 

μορίων miRNAs μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων σε λιπώδη ιστό και διέθε-

ταν κωδικό GSE στη βάση δεδομένων GEO. Επειδή ο αριθμός των δειγμάτων και 

από τις 2 μελέτες είναι μικρός (συνολικά 48 δείγματα, 16 μη παχύσαρκα και 32 πα-

χύσαρκα) δε θεωρήθηκε δυνατή η πραγματοποίηση μιας μετα-ανάλυσης μελετών συ-

γκριτικής έκφρασης μορίων miRNAs. 
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Συμπεράσματα και προοπτικές 

 

 Η κοινή παχυσαρκία ανήκει στις πολυπαραγοντικές νόσους. Παρά τις επιτυ-

χημένες διεθνείς συνεργατικές προσπάθειες που επέτρεψαν σε μελέτες συσχέτισης να 

φθάσουν σε πρωτοφανή μεγέθη, χιλιάδων έως εκατοντάδων χιλιάδων συμμετεχόντων 

ατόμων (μελέτες μεγάλης κλίμακας), αυξάνοντας έτσι τη στατιστική τους δύναμη, οι 

γενετικές συσχετίσεις που ταυτοποιήθηκαν αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα 

της κληρονοµησιµότητας της παχυσαρκίας (missing heritability). Οι Yang et al. 

(2015) εκτιμώντας τη συνεισφορά των κοινών και σπάνιων SNPs που συσχετίζονται 

με την παχυσαρκία, αιτιολόγησαν ένα μεγαλύτερο ποσοστό της κληρονομησιμότητας 

(φθάνοντας στο 27% της διακύμανσης του BMI).  

 Επειδή στις GWAS, οι περισσότεροι έλεγχοι συσχέτισης διεξήχθησαν σε αλ-

ληλόμορφα με συχνότητα >5% (MAF, minor allele frequency >5%) και τα οποία α-

πέφεραν τελικά σχετικά φτωχά αποτελέσματα, είναι πιθανόν οι γενετικές παραλλαγές 

που είναι εκτός αυτού του πεδίου, δηλαδή οι παραλλαγές χαμηλής συχνότητας (MAF  

1–5%) και οι σπάνιες με συχνότητα <1% (MAF <1%), να έχουν σημαντική συμβολή 

στο φαινότυπο της παχυσαρκίας [Bomba et al., 2017]. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί 

ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν σπάνιες παραλλαγές με συχνότητα <5% [Tur-

cot et al., 2018], αλλά μέχρι τώρα λίγες έχουν βρεθεί με σχετικά σημαντική συνει-

σφορά στο φαινότυπο.  

 Η μετα-ανάλυση δεδομένων από αρχεία γονιδιακής έκφρασης στο λιπώδη ιστό 

συμβάλλει εξίσου στην αναγνώριση γονιδιακών υπογραφών και μονοπατιών που συ-

σχετίζονται με την παχυσαρκία, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να 

συνεισφέρουν στην ταυτοποίηση κυτταρικών διεργασιών ή οδών σηματοδότησης που 

σχετίζονται με το φαινότυπο της παχυσαρκίας αλλά και στην κατανόηση των βιολο-

γικών μηχανισμών, στην πρόγνωση και την αντιμετώπισή της.  

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης πολυμορφι-

σμών του γονιδίου FTO με την παχυσαρκία αλλά και μετα-ανάλυση δεδομένων στο 

λιπώδη ιστό από αρχεία γονιδιακής έκφρασης. Τα σημαντικότερα ευρήματα που 

προέκυψαν από τη μελέτη συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

 To SNP rs9930506 αναδείχθηκε ως γενετικός δείκτης προδιάθεσης για παχυ-

σαρκία στους Έλληνες ενήλικες. Τα άτομα που φέρουν το αλληλόμορφο 'G' 

έχουν 2,77 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι παχύσαρκοι. 

 

 Η συσχέτιση ή μη διάφορων πολυμορφισμών του γονιδίου FTO με την παχυ-

σαρκία εξαρτάται πιθανότατα από το βαθμό ανισορροπίας σύνδεσης (LD) με-

ταξύ τους ή με το/τα λειτουργικό/-ά SNP/-s αυτού ή άλλου γονιδίου. 

 

 Δεν προέκυψε συσχέτιση του πολυμορφισμού rs9939609 με την παχυσαρκία 

(BMI) πιθανώς λόγω του διαφορετικού βαθμού LD με το SNP rs9930506 
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στους Έλληνες (r
2
~0.6) συγκριτικά με τους άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς 

(r
2
≥0.86). 

 

Από τη μετα-ανάλυση προέκυψαν 821 στατιστικά σημαντικά γονίδια τα οποία 

εμφανίζουν διαφορική έκφραση μεταξύ παχύσαρκων και μη, 108 από τα οποία κωδι-

κοποιούν πρωτεΐνες που σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο αλληλεπιδράσεων, γεγονός 

που υποδεικνύει ότι εμπλέκονται σε κοινές λειτουργίες. 

 

 Το ενιαίο δίκτυο σχηματίζει τέσσερα υπο-δίκτυα (clusters) τα οποία είναι ε-

μπλουτισμένα σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μεταφορά, την επεξεργασία 

και μετάφραση του RNA και πρωτεΐνες της αναπνευστικής αλυσίδας. Η ανα-

γνώριση της συνεισφοράς του μεταβολισμού του RNA  στη ρύθμιση του ε-

νεργειακού ισοζυγίου είναι πολύ πρόσφατη.  

 

 Στο ενιαίο δίκτυο με ανάλυση εμπλουτισμού ταυτοποιήθηκαν 10 μονοπάτια 

KEGG από τα οποία για τα 3 (σωμάτιο συναρμογής, μεταφορά RNA, οξειδω-

τική φωσφορυλίωση) υπάρχουν ενδείξεις ότι συσχετίζονται με την παχυσαρ-

κία.  

 Με όλες τις μεθόδους διόρθωσης πολλαπλών συγκρίσεων ταυτοποιήθηκαν 5 

στατιστικά σημαντικά γονίδια που συσχετίζονται με την παχυσαρκία. Τα τρία 

από αυτά (NDUFA12, SFI1 και SSB) υποεκφράζονται στο λιπώδη ιστό των 

παχύσαρκων ατόμων και τα δύο (FAR2 και LACE1) υπερεκφράζονται. Η δια-

φορική έκφραση των γονιδίων NDUFA12, LACE1, SFI1 και SSB πιθανόν α-

ποτελούν αιτία παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, τα NDUFA12 και LACE1 συνδέ-

ονται πιθανότατα με μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, η οποία συσχετίζεται με 

παχυσαρκία. Αντίστοιχα, η υποέκφραση του SFI1 έχει ως αποτέλεσμα τη 

δυσλειτουργία των πρωτογενών βλεφαρίδων (ciliopathy) η οποία συσχετίζεται 

με συνδρομική παχυσαρκία, ενώ η υποέκφραση του SSB συνδέεται πιθανόν με 

την πρωτεϊνοσύνθεση και την αύξηση του όγκου των λιποκυττάρων. Τέλος, η 

υπερέκφραση του FAR2 είναι πιθανόν αποτέλεσμα μεταβολικής διαταραχής 

που σχετίζεται με την παχυσαρκία. 

 

Στις άμεσες νέες δυνατότητες και προοπτικές που προκύπτουν μετά την εκπό-

νηση της μελέτης περιλαμβάνονται: 

 

 Η αύξηση του μεγέθους του δείγματος ώστε να αυξηθεί η στατιστική ισχύς 

της συσχέτισης και η ένταξη του πολυμορφισμού rs9930506 στη βαθμολογία 

γενετικού κινδύνου (Genetic risk score, GRS) η οποία υπολογίζεται λαμβάνο-

ντας υπόψη την επίδραση αρκετών SNPs από πολλαπλά γονίδια που συσχετί-

ζονται με την παχυσαρκία και έχουν μεγάλο μέγεθος αποτελέσματος στο 

BMI, ώστε να παρέχεται καλύτερη πρόβλεψη κινδύνου για παχυσαρκία σε 

σχέση με τα μεμονωμένα SNPs. 
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 Μελέτη συσχέτισης σε αλληλόμορφα με συχνότητα <1% (MAF <1%). 

 

 Στοχευμένα πειράματα για την επιβεβαίωση της διαφορικής έκφρασης των 

γονιδίων που ταυτοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση (real time PCR) σε δείγματα 

λιπώδους ιστού.  

 

 Περαιτέρω έρευνα σε λειτουργικό επίπεδο των γονιδίων που βρέθηκαν να συ-

σχετίζονται με την παχυσαρκία στη μετα-ανάλυση, όπως και έρευνα για πο-

λυμορφισμούς αυτών των γονιδίων που συσχετίζονται με την παχυσαρκία.  

 

 Μεταγραφωματικές μελέτες για την ταυτοποίηση μετάγραφων που αποτελούν 

προϊόντα εναλλακτικής συναρμογής και συσχετίζονται με την παχυσαρκία.  

 

Σε γενικό πλαίσιο, χρήσιμη θα ήταν επίσης η συσχέτιση πολυμορφισμών και 

με άλλους φαινοτυπικούς δείκτες (π.χ. σωματικό λίπος),  η μελέτη γονιδιακής έκφρα-

σης και σε άλλους τύπους ιστών (π.χ. υποθάλαμος) για την ταυτοποίηση γονιδίων που 

σχετίζονται με την παχυσαρκία, η ταυτοποίηση πολυμορφισμών σε γονίδια που ε-

μπλέκονται στην επεξεργασία RNA με εναλλακτική συναρμογή και συσχετίζονται με 

την παχυσαρκία όπως και η ταυτοποίηση πολυμορφισμών που εντοπίζονται μακρύτε-

ρα από κάποιο υποψήφιο γονίδιο παχυσαρκίας οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη 

δράση ρυθμιστικών στοιχείων του το εν λόγω γονιδίου. 
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Abstract 

Background The prevalence of obesity has almost tripled worldwide in the last four 

decades. Environmental and genetic factors are major contributors to the obesity epi-

demic. The main approaches used in the field of genomics during the last decade in 

order to understand the molecular mechanisms of obesity are mainly genome-wide 

association studies (GWAS) and, more recently, the determination of the molecular 

profile at all levels of the biological information. GWAS have discovered numerous 

SNPs and genes associated with obesity. FTO is the first and repeatedly verified gene, 

which contributes more than other genetic loci to the development of obesity. In addi-

tion, studies on differential gene expression patterns in adipose tissue have provided 

valuable, although limited, information on the expression profile of various genes 

while no meta-analysis of these data is available. 

Aim To investigate the association of FTO gene polymorphisms with BMI and in-

creased risk of obesity in Greek adults. So far, the association studies on FTO poly-

morphisms and obesity in Greece focus mainly on childhood obesity. Furthermore, in 

order to identify genes that are differentially expressed between obese and non-obese 

individuals as well as detecting gene expression signatures, pathways and networks 

associated with obesity, a meta-analysis of gene expression data in adipose tissue was 

performed. 

Material/Methods The sample for the association analysis consisted of 203 individu-

als of Greek origin aged 68.53±9.38 years from the Diabetes Center of AHEPA Uni-

versity Hospital in Thessaloniki. Anthropometric measurements and biochemical 

characteristics were obtained and the individuals were categorized according to the 

World Health Organization's international standards based on BMI value, in non-

obese (BMI˂25), overweight (BMI≥25˂30) and obese (BMI≥30). DNA samples were 

genotyped for the SNPs rs9939609, rs9930506 and rs3751812 of FTO gene using 

PCR-SSCP in combination with RFLP. The genotype frequencies were tested for 

Hardy-Weinberg equilibrium as well as the association of allelic and genotypic fre-

quencies of the FTO with obesity. For the meta-analysis, gene expression data were 

retrieved from the GEO database. Three gene expression studies were selected and the 

samples were categorized in non-obese (BMI<30) and obese (BMI>30). Pre-

processing of the data from different platforms as well as conversion of the probes 

IDs to gene names was applied. The meta-analysis was performed in collaboration 

with the Computational Genetics Laboratory of the Department of Computer Science 

and Biomedical Informatics of the University of Thessaly. Various methods of multi-

ple testing corrections were used in the statistical analysis while PANTHER and 

STRING tools were used for bioinformatic analysis. 

Results The study included 203 participants of which 24.6%, 28.6%, and 46.8% were 

non-obese, overweight, and obese, respectively. A statistically significant association 

was found between the FTO rs9930506 'G' allele and obesity (P=0.011) which re-

mained statistically significant (Pc=0.022) after correction for multiple testing (Bon-
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ferroni correction). Specifically, the risk 'G' allele showed a higher frequency in obese 

(53.7) compared to non-obese individuals (38.0) indicating that individuals carrying 

the 'G' allele have a 2.77 fold increased risk to be obese (OR: 2.77; 95% CI: 1.32–

5.79; P=0.006). Similarly, the frequency of the GG genotype of rs9930506 was found 

to be higher (0.29) in obese compared to non-obese individuals (0.20). Accordingly, 

the BMI of individuals with the GG genotype was higher. The analysis showed no 

association of rs9939609 polymorphism with obesity (BMI) while SNP rs3751812 

does not satisfy the Hardy-Weinberg equilibrium. 

The meta-analysis identified 821 differentially expressed genes (DEGs) in obese 

compared with non-obese (p-value<0.05) 108 of which form a network of protein in-

teractions (PPIs). The network forms four distinct subnetworks (clusters): the first 

cluster contains ribosomal proteins, the second includes proteins responsible for 

mRNA processing and spliceosomal proteins, the third cluster comprises transcription 

factors and alternative splicing proteins and the fourth contains respiratory chain pro-

teins. The enrichment analysis in the network identified 10 KEGG pathways. Fur-

thermore, by all methods of multiple testing corrections, five statistically significant 

genes associated with obesity were identified, three of which, NDUFA12, SFI1 and 

SSB, are down-regulated in obese individuals and two, FAR2 and LACE1, are overex-

pressed. 

Conclusions Association analysis showed that FTO rs9930506 is a predisposition 

genetic marker for obesity in Greek adults while meta-analysis of gene expression da-

ta in adipose tissue revealed new candidate genes and pathways associated with obesi-

ty. It can be hypothesized that the down-regulation of NDUFA12, SFI1 and SSB genes 

in obese is associated with obesity as a consequence of mitochondrial dysfunction 

(NDUFA12), ciliopathy (SFI1), protein synthesis and increased adipocyte volume 

(SSB) whereas the overexpression of FAR2 and LACE1 genes as a result of metabolic 

disorder (FAR2) and possibly mitochondrial dysfunction (LACE1). Further replication 

of the association analysis is needed in larger sample size in order to provide suffi-

cient power in the study as well as functional analysis of both the genes identified in 

the meta-analysis and rs9930506 polymorphism of the FTO gene. 
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