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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

H αφυδρογονάση της 3-φωσφορική γλυκεραλδεϋδης - Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH) κατέχει σημαντικό ρόλο σε βασικές καταβολικές 

διαδικασίες του κυττάρου και κατά συνέπεια, δεν αποτελεί έκπληξη πως έχει  

παρατηρηθεί μια σχετικά σταθερή έκφρασή της στους περισσότερους ιστούς και 

κύτταρα, ανεξαρτήτα από εξωτερικές παραμέτρους. Συνεπώς έχει χαρακτηριστεί ως 

διαχειριστικό γονίδιο (housekeeping gene) και χρησιμοποιείται ως εσωτερικό γονίδιο 

αναφοράς σε ποσοτικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης. Ωστόσο, στοιχεία που 

προέκυψαν από πρόσφατες μελέτες, δείχνουν διαφορετικά πρότυπα έκφρασης σε 

διάφορους οργανισμούς και ιστούς καθώς και την ύπαρξη διαφορετικών ισομορφών 

και ψευδογονιδίων. Επιπλέον, το GAPDH έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκεται στις 

διαδικασίες της μεταγραφής, της απόπτωσης καθώς και σε άλλες λειτουργίες. Οι νέες 

αυτές μελέτες, καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση και την περαιτέρω μελέτη των 

γονιδίων GAPDH, της δομής, μοριακής εξέλιξης,  προτύπου έκφρασής τους και 

καταλληλότητά τους ως γονίδια αναφοράς. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οι δύο ισομορφές του GAPDH για 

την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαυράκι (Dicentrarchus labrax) και 

περιγράφεται ο τρόπος απομόνωσης και χαρακτηρισμού τους.                                                                     

Πραγματοποιήθηκε η φυλογενετική ανάλυσή τους με τα παράλογα γονίδια του 

GAPDH 10 ειδών ψαριών και με εφαρμογή μεθόδων μοριακής εξέλιξης ελέγχθηκε 

πιθανή δράση φυσικής επιλογής στα δύο αυτά γονίδια. Δεν παρατηρήθηκε θετική 

(κατευθύνουσα) επιλογή στα γονίδια. Μελετήθηκε ακόμη η δομή των ισομορφών και 

έγινε ανάλυση της συντενίας σε σχέση με ψάρια-«μοντέλα» που έχουν δημοσιευμένα 

γονιδιώματα. Εκτιμήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των ισομορφών του GAPDH στο 

λαυράκι και στη τσιπούρα σε σειρά πρώιμων αναπτυξιακών σταδίων καθώς και σε 

σειρά ιστών, με εφαρμογή της μέθοδου της qPCR και της One-step RT-PCR 

αντίστοιχα. Τα αναπτυξιακά στάδια που επιλέχθηκε να μελετηθούν στο λαυράκι 

περιλαμβάνουν το στάδιο του μοριδίου, το στάδιο 50% επιβολή, το στάδιο του 

νευριδίου, το στάδιο  ¾ επιβολή, το στάδιο εκκόλαψης και το στάδιο της προνύμφης. 

Στην τσιπούρα περιλαμβάνονται το στάδιο του γαστριδίου, το στάδιο του ύστερου 

γαστριδίου, το  στάδιο εκκόλαψης, το στάδιο θωρακικού πτερυγίου, το στάδιο του 

σχηματισμού ματιού, το στάδιο του ανοίγματος στόματος, το στάδιο του καφέ ματιού 
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καθώς και περαιτέρω σταδίων της πρώιμης ανάπτυξής : το στάδιο των μη 

γονιμοποιημένων αυγών, το 2,4 κυτταρικό στάδιο, το 8,16 κυτταρικό στάδιο, το 64 

κυτταρικό στάδιο, το προς μορίδιο στάδιο, το προς επιβολή στάδιο, το στάδιο του 

βλαστιδίου (πρώϊμη επιβολή) και το στάδιο της επιβολής, αποκαλύπτοντας 

αποκλίνουσα γονιδιακή έκφραση και των δύο ισομορφών και προτείνοντας τον 

πιθανό ρόλο του GAPDH 1 ως γονίδιο μητρικής δράσης. Η μελέτη της εξειδίκευσης 

σε συγκεκριμένους ιστούς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Λέξεις κλειδιά: λαυράκι, τσιπούρα, ισομορφή, GAPDH, έκφραση, αναπτυξιακά 

στάδια, ιστοί 

 

ABSTRACT 
 

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is of principal role in basic 

cell catabolic processes and in the pathway of energy. It was considered as a 

housekeeping gene due to its stable expression at high levels in most tissues and cells 

under all conditions. For this reason, GAPDH is commonly used as an internal control 

for RT-PCR studies. However, recent evidence for differential expression patterns in 

different organisms and tissues as well as the occurrence of different isoforms and 

pesudogenes, driving to the result that it is necessary to reassess its role of internal 

control. In addition to this, GAPDH is involved in transcription, apoptosis and several 

other functions. 

In the present study, we isolated the two isoforms GAPDH 1 and GAPDH 2 of the 

gilthead sea bream (Sparus aurata) and the European sea bass (Dicentrarchus labrax) 

and described the way of the identification and characterization. We performed an in 

silico phylogenetic analysis of both GAPDH paralogues in 10 fish species, including 

sea bream and sea bass, as well as test of selection. No positive selection was 

detected. In contrast, negative selection was detected.  

Moreover, we studied the gene structure of both isoforms and the syntenic 

relationships among fish species with known genomes. 

We further investigated the gene expression patterns of both isoforms in sea bream 

and sea bass in different developmental stages and tissues using RT-qPCR method 

and One-step RT-PCR respectively. The selected range of developmental stages for 
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sea bass was from the morula stage to the hatched stage. As for sea bream was from 

the gastrula stage to the stage of eye pigmentation as well as further stages of early 

development (from two cell stage to gastrula), showing divergent gene expression of 

the two isoforms and suggesting the possible function of GAPDH 1 as a maternal 

gene. 

Further investigation is needed for the tissue-specificity of GAPDH isoforms. 

 

Keywords: seabream, seabass, GAPDH, gene expression, isoforms, developmental 

stages, tissues 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί πειραματικές μέθοδοι που έχουν 

καταστήσει σχετικά εύκολη την μεγάλης ακρίβειας μελέτη της  ποσοτικής έκφρασης 

γονιδίων στο μεταγραφικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως η γνώση αυτή διαχέεται όλο και 

περισσότερο στην παγκόσμια κοινότητα. Η διαπίστωση αυτή αφορά, είτε μελέτες 

χωριστές για κάθε γονίδιο, είτε μελέτες του συνόλου των εκφραζομένων γονιδίων σε 

ένα ιστό ή σε ένα αναπτυξιακό στάδιο γονιδίων. Η γνώση των τελευταίων χρόνων 

πάνω στη βιολογία των γονιδίων και το ρόλο τους στην κυτταρική λειτουργία έδειξε 

πως τα περισσότερα γονίδια έχουν περισσότερους ρόλους, κάποιες φορές τελείως 

απρόβλεπτους με βάση προηγούμενη γνώση από αυτούς που τους έχουν κλασσικά 

αποδοθεί και εμπλέκονται σε περισσότερα του ενός μεταβολικά ή ρυθμιστικά 

μονοπάτια. Φαίνεται πως αυτό ισχύει και για τα γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, 

ακόμη και τα πιο γνωστά από την κλασσική βιοχημεία. Συχνά συζητείται σαν 

αρνητικό για τις μελέτες μεταγραφικής ρύθμισης, το γεγονός πως δεν υπάρχει πάντα 

μεγάλη συσχέτιση μεταξύ μεταγραφικής και μεταφραστικής έκφρασης, και υπό την 

αντίληψη πως οι πρωτείνες αποτελούν την υλοποίηση της γενετικής πληροφορίας σε 

κύτταρο. Όμως, όπως δείχνουμε και στην παρούσα μελέτη, η μόνη μελέτη των 

πρωτεινών in vitro οδηγεί σε ελλειπή αντίληψη της βιολογικής πραγματικότητας, 

καθώς δεν μπορεί να δείξει εκτός κυτταρικής λειτουργίας την πολλαπλότητα και 

πολυπλοκότητα των λειτουργιών στις οποίες έχει ρόλο. Κάτι τέτοιο ισχύει  κατ’ 

εξοχήν για τα ένζυμα και τη βιοχημική προσέγγιση στη λειτουργία τους με μεθόδους 

χημείας, οι οποίες είναι και πολύ αποτελεσματικές ως προς τη μελέτη της ενζυμικής 
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λειτουργίας των πρωτεινών αυτών. Κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού του ρόλου όλων των γονιδίων που έχουν μελετηθεί  τις 

προηγούμενες δεκαετίες.  

Κάτι τέτοιο γίνεται πλέον συστηματικά, χάρη και στη διάδωση των αναγκαίων 

μεθόδων και γνώσης σε όλο και μεγαλύτερη επιστημονική κοινότητα. Στην 

προκειμένη περίπτωση μελετήσαμε τη δομή και την ποσοτική μεταγραφική έκφραση  

ενός πολύ γνωστού γονιδίου που εμπλέκεται στο μεταβολικό μονοπάτι της 

γλυκόλυσης, την  3-φωσφορική διυδρογενάση της γλυκεραλδεϋδης - Glyceraldehyde 

3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). 

 

Αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής  γλυκεραλδεϋδης - Glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH) 

Το γονίδιο GAPDH θεωρείται κλασσικό διαχειριστικό γονίδιο (housekeeping gene) 

και χρησιμοποιείται ευρέως ως γονίδιο αναφοράς για τη μελέτη της ποσοτικής 

έκφρασης γονιδίων, τόσο στη μέθοδο western blot όσο και στην ποσοτική αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (qPCR).  

Χρησιμοποιείται σε μελέτες έκφρασης με στόχο να ομαλοποιηθούν-

κανονικοποιηθούν οι τιμές των επιπέδων έκφρασης του υπό εξέταση γονιδίου βάσει 

των σταθερών τιμών του γονιδίου αναφοράς. 

 Μια τέτοια χρήση βασίστηκε στην παρατήρηση του Thellin και συνεργατών του 

(1999), σταθερής ποσοτικής έκφρασης σε υψηλά επίπεδα ανεξάρτητα από τον τύπο 

ιστού ή κυττάρων και ανεξαρτήτως εξωτερικών παραμέτρων.  

Ωστόσο, από την προηγούμενη δεκαετία, έχει αποδειχθεί ότι το GAPDH των 

θηλαστικών είναι ένας πολυλειτουργικός ρυθμιστής που δρα σε ποικίλα κυτταρικά 

μονοπάτια ειδικά σε αυτά που σχετίζονται με την απόπτωση και τις 

νευροεκφυλιστικές δυσλειτουργίες (Chuang et al., 2005; Sirover et al., 2005). Επίσης, 

σειρά πρόσφατων μελετών έχει δείξει ότι η έκφραση του GAPDH επηρεάζεται από 

μια σειρά βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (Barber et al., 2005; de Jonge et al., 

2007; Filby et al., 2007; Fernandes et al., 2008). Επιπρόσθετα, πρόσφατες 

ανεξάρτητες μελέτες ποσοτικής έκφρασης που έγιναν σε διάφορους οργανισμούς 

μεταξύ άλλων και στα ψάρια, συμπεριλαμβανομένου και του λαυρακιού, αναφέρουν 
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ότι δεν είναι σταθερή η έκφρασή του μεταξύ αναπτυξιακών σταδίων (Manchado et 

al., 2007, Tang et al., 2007, Fernandes et al., 2008, Mitter et al., 2009), ούτε σε ιστούς 

(Filby et al., 2007, Tyler et al., 2007,  Tang et al., 2007, Cho et al., 2008, Mitter et al., 

2009) και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (Olsvik et al., 2005, Jorgensen et al., 

2006). 

Έχει αποδειχθεί ότι τα θηλαστικά διαθέτουν δύο λειτουργικές ισομορφές του γονιδίου 

GAPDH και το προϊόν της ισομορφής 2 (GAPDH 2) εκφράζεται ειδικά μόνο στο 

σπέρμα (Miki et al., 2004; Welch et al., 2006).  

Στους τελεόστεους ιχθείς, έχουν χαρακτηρισθεί πολλαπλές ισομορφές του GAPDH.     

Έχουν χαρακτηριστεί δύο ισομορφές στην Drosophila melanogaster. Σε κάποια φυτά 

όπως η  Arabidopsis thaliana και το Oryza sativa έχει απομονωθεί μία ισομορφή. 

Έχει χαρακτηριστεί το γονίδιο του GAPDH γενικά σε θηλαστικά, πτηνά, ψάρια, 

έντομα, φυτά και σε διάφορα βακτήρια. 

 

Δομή και Βιολογικός ρόλος του GAPDH 

 

Το ένζυμο GAPDH  θεωρούνταν καλά μελετημένο και με ξακάθαρο ρόλο- κλειδί στο 

να καταλύει ένα σημαντικό βήμα παραγωγής ενέργειας κατά τον μεταβολισμό των 

υδατανθράκων, δια της αντιστρέψιμης οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης της glyceraldehyde 3-phosphate παρουσία ανόργανου φωσφορικού 

άλατος και NAD. Αυτό είναι το έκτο βήμα της διάσπασης της γλυκόζης (γλυκόλυση).  

Πιο πρόσφατα έχει βρεθεί πως το γονίδιο αυτό, ή η οικογένεια γονιδίων, έχει και μια 

σειρά άλλων λειτουργιών. Ως πρωτεΐνη μεμβράνης, το GAPDH επιτελεί λειτουργία 

στην ενδοκύττωση. Στο κυτταρόπλασμα εμπλέκεται στον μεταφραστικό έλεγχο 

γονιδιακής έκφρασης και στον πυρήνα επιτελεί λειτουργία μεταγραφικής ρύθμισης 

(Zheng et al., 2003), αλλά εμπλέκεται επίσης στην αντιγραφή και στην επιδιόρθωση 

του DNA (Robbins et al., 1995 , Sirover et al., 1997). Επίσης, πρόσφατα έχει 

αποδειχθεί ότι σχετίζεται  και με την απόπτωση, ενώ η εκφρασή του σταματά σε 

περίπτωση οξειδωτικού στρες σταματώντας το μονοπάτι της γλυκόλησης προς 

όφελος εκείνου του μονοπατιού φωσφορικής πεντόζης και παραγωγή περίσσειας του 

αντιοξειδωτικού NADPH (Hara et al., 2006) καθώς και με άλλες λειτουργίες σε 

κύτταρα θηλαστικών (Sunaga et al., 1995; Ishitani & Chuang, 1996; Ishitani et al., 

1996a,b). 
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Έχει αναφερθεί και ο ρόλος του σε άλλες πιθανές λειτουργίες πλην των 

γλυκολυτικών όπως είναι η η πυρηνική εξαγωγή RNA, η μεμβρανική σύντηξη 

(Morero et al., 1985) η αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA αλλά και το χτίσιμο των 

μικροσωληνίσκων (Sirover, 1989).  

 

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη του GAPDH στα ψάρια; 

 

Στην μελέτη που έγινε από την Mitter και συνεργάτες (2009) για να ελεγχθεί κατά 

πόσο τα διεθνώς αποδεκτά γονίδια αναφοράς σε μελέτες ποσοτικής έκφρασης 

γονιδίων είναι κατάλληλα για μελέτη στο λαυράκι, μεταξύ άλλων γονιδίων αναφοράς, 

εξετάστηκε και η ποσοτική έκφραση της ισομορφής 1 του GAPDH του λαυρακιού, 

κατά την οντογένεση αλλά και σε διάφορους ιστούς. Αποδείχθηκε ότι το γονίδιο αυτό 

έχει την πιο ασταθή έκφραση στα αναπτυξιακά στάδια αλλά και στους ιστούς και πως 

κατά συνέπεια, αντίθετα με τις μέχρι τότε πρακτικές, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως γονίδιο αναφοράς σε μελέτες τέτοιου είδους στο λαυράκι. 

Σε μια μελέτη που έγινε στις ισομορφές 1, 2 του GAPDH στη Solea senegalensis ( 

Manchado et al., 2007) κατά τη διάρκεια της προνυμφικής ανάπτυξης και σε νεαρούς 

ιστούς, παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης τα επίπεδα έκφρασης 

της ισομορφής 2 του GAPDH δεν άλλαξαν. Σε αντίθεση, τα επίπεδα έκφρασης του 

GAPDH 1 αυξάνονταν στην αρχή της μεταμόρφωσης και μειώνονταν στη συνέχεια. 

Αποδείχθηκε ότι η ισομορφή 2 του GAPDH είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ως 

γονίδιο αναφοράς σε μελέτες με προνυμφικά αναπτυξιακά στάδια. Προτείνουν 

επίσης, ότι και οι δύο ισομορφές είναι ακατάλληλες για την κανονικοποιήση μελετών 

έκφρασης σε σύγκριση ιστών. 

Αυτά τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του GAPDH 1 μπορεί να σχετίζονται με  

υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης (Fernández-

Díaz et al., 2001; Parra and Yúfera, 2001) όταν συμβαίνουν σημαντικές 

μορφολογικές και φυσιολογικές διεργασίες. 

Το GAPDH παρουσίασε αποκλίση στην έκφραση και σε άλλες μελέτες ανάπτυξης  

ψαριών. Στην εμβρυογένεση του halibut (ιππόγλωσσος) του Ατλαντικού τα επίπεδα 

έκφρασης του GAPDH 1 αυξάνονταν καθ’όλη την ανάπτυξη (Fernandes et al., 2008). 

Οι Pei και συνεργάτες (2007) μελέτησαν τα επίπεδα έκφρασης του GAPDH 2 σε 

έμβρυα του zebrafish και κλωνοποιημένα έμβρυα διαειδικών διασταυρώσεων για την 

χρήση του στη μελέτη της μεταγραφής σε συγκριτικές αναλύσεις. Προτείνουν ότι το 
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γονίδιο GAPDH μπορεί να θεωρηθεί ως γονίδιο αναφοράς σε τέτοιες μελέτες και 

είναι κατάλληλο για συγκριτική ανάλυση των προτύπων έκφρασης μεταξύ ειδών σε 

κλωνοποιημένα ψάρια.  

Οι McCurley και συνεργάτες (2008) σε μελέτες που έκαναν σε αναπτυξιακά στάδια 

και ιστούς σε έμβρυα zebrafish για το ποιό γονίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

γονίδιο αναφοράς, απέδειξαν ότι τα επίπεδα έκφρασης του GAPDH 2 είναι τα 

περισσότερο μεταβλητά και πως κατά συνέπεια δεν είναι κατάλληλο για τέτοιες 

μελέτες. 

Οι Infante και συνεργάτες (2008) εξέτασαν 12 πιθανά γονίδια αναφοράς με την 

τεχνική της RT-PCR μεταξύ άλλων και τις δύο ισομορφές του GAPDH, σε 

προνύμφες του ιππόγλωσου του Ατλαντικού και της Solea senegalensis, απέδειξαν 

ότι τα επίπεδα έκφρασης των ισομορφών του GAPDH δεν ήταν σταθερά σε κανένα 

είδος. 

Επιπλέον, η ύπαρξη παράλογων γονιδίων όπως τα GAPDH 1, 2 και ψευδογονιδίων 

(Garcia – Meunier et al., 1998; Carraro et al., 2005) δημιουργούν ένα πολυπλοκότερο 

σενάριο που καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση των τόπων του GAPDH 

ανεξάρτητα σε κάθε περίπτωση μελέτης (Manchado et al., 2007). Κάτι τέτοιο ισχύει 

περισσότερο στα ψάρια όπου έχει παρατηρηθεί νωρίς στην εξέλιξή τους 

διπλασιασμός του γονιδιώματός τους, και κατά συνέπεια των γονιδίων τους. Στη 

συνέχεια στην εξελικτική τους πορεία, υπήρξε είτε απώλεια ενός αντιγράφου σε 

κάποια είδη, είτε διατήρηση του, με ή χωρίς αλλαγή στον λειτουργικό του ρόλο. (Ref 

Posleweith) 

 

Όλα αυτά μας δείχνουν ότι η λειτουργία του GAPDH είναι πολύπλοκη και ότι πέρα 

από τις γνωστές ισομορφές υπάρχουν και άλλες μορφές οι οποίες χρήζουν περαιτέρω 

έρευνας, μορφές οι οποίες γίνονται γνωστές χάρη στην αλληλούχιση γονιδιωμάτων. 

 
 

Διπλασιασμός γονιδίων 

 

Με τον όρο διπλασιασμός γονιδίου εννοούμε τον κάθε διπλασιασμό περιοχής DNA 

που περιέχει ένα γονίδιο. Μπορεί να συμβεί ως λάθος στον ομόλογο ανασυνδυασμό, 

ως γεγονός ρετρομετάθεσης, ή ως διπλασιασμός ολόκληρου χρωμοσώματος ή ακόμη 

ολόκληρου γονιδιώματος. Το δεύτερο αντίγραφο του γονιδίου δεν υπόκειται συνήθως 
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σε επιλεκτική πίεση, δηλαδή, οι μεταλλαγές δεν έχουν επιβλαβή αποτελέσματα στον 

οργανισμό. 

Τα δύο γονίδια που προκύπτουν μετά τον διπλασιασμό ονομάζονται παράλογα και 

συνήθως κωδικοποιούν πρωτεϊνες με παρόμοια λειτουργία και/η δομή, κάτι που 

μπορεί να αλλάξει στην πορεία του εξελικτικού χρόνου. 

 

Ο διπλασιασμός γονιδίου αποτελεί ένα κοινό γεγονός στην εξέλιξη των γονιδιωμάτων και 

θεωρείται σημαντικός μηχανισμός στην εξέλιξη νέων γονιδιακών λειτουργιών (Ohno 

1970) ή παροχής προστασίας έναντι επιβλαβών μεταλλάξεων (Clark 1994, Nowak et al 

1997, Wagner 1999). Πέραν των ωφελειών του διπλασιασμού, οι μηχανισμοί που 

οδηγούν στη διατήρηση αυτών των διπλασιασμένων πανομοιότυπων αντιγράφων δεν 

είναι ξεκάθαροι. Υπάρχουν τρία εναλλακτικά συμπεράσματα στην εξέλιξη των 

διπλασιασμένων πανομοιότυπων γονιδίων (Prince and Pickett 2002): 

(i) ένα αντίγραφο μπορεί να έχει σιγασθεί  από εκφυλιστικές (degenerative) 

μεταλλάξεις καταλήγοντας σε ένα ψευδογονίδιο, (ii) ένα από τα δύο αντίγραφα 

μπορεί να αποκτήσει μια νέα λειτουργία (Νεολειτουργικοποίηση), ή (iii) όταν ένα 

γονίδιο αρχικά, επιτελεί δύο ή περισσότερες λειτουργίες, μετά τον διπλασιασμό 

μπορεί το ένα αντίγραφο να επιτελεί τη μια και το άλλο την άλλη λειτουργία  

(Υπολειτουργικοποίηση) με αποτέλεσμα να έχει προκύψει ένα ζευγάρι γονιδίων 

εξειδικευμένων σε συμπληρωματικές λειτουργίες.  

 

Νεολειτουργικοποίηση, Υπολειτουργικοποίηση, Μη-λειτουργικοποίηση 

 

Υπάρχει εδώ και παραπάνω από 70 χρόνια μια ανοιχτή συζήτηση για τους 

μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση και εξέλιξη των πανομοιότυπων 

γονιδίων (duplicate genes) μετά από τον διαπλασιασμό τους. Η πλειοψηφία των δύο 

πανομοιότυπων γονιδίων (duplicate genes) έχει σιγασθεί (ψευδογονίδια) ή σε βάθος 

χρόνου, χαθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης (Lynch and Conery, 2000) σε μια 

διαδικασία που λέγεται μη λειτουργικοποίηση-nonfunctionalization. Αυτό ωφείλεται 

στο γεγονός πως το υφιστάμενο ποσοστό των εκφυλιστικών μεταλλάξεων είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό των ωφέλιμων μεταλλάξεων.  

Για όσα δεν χάνονται, ο Ohno (1970) διατύπωσε ότι το ένα από τα δύο γονίδια μπορεί 

να εξελιχθεί χωρίς συνέπειες για τον οργανισμό στο μεταξύ διάστημα καθώς το άλλο 

αντίγραφο εξακολουθεί να διασφαλίζει την αρχική αναγκαία για τον οργανισμό 
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λειτουργία. Έστι μπορεί να οδηγηθεί μέσω τυχαίας γενετικής παρέκλισης αλλά και 

κατευθύνουσας επιλογής σε νέα λειτουργία. Η τελευταία αυτή διαδικασία 

ονομάστηκε νεολειτουργικοποίηση (neofunctionalization). Συνεπώς, είναι μια 

διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση και των δύο αντιγράφων με 

διαφορετικό το καθένα ρόλο. 

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι πολλά πανομοιότυπα γονίδια έχουν διατηρηθεί σε κάποια 

γονιδιώματα, όπως είναι τα τετραπλοειδή ψάρια (Jaillon et al., 2004).  

 

Πρόσφατα οι Lynch και Force το 2000,  περιέγραψαν και μια νέα δυνατή εξελικτική 

πορεία, την υπολειτουργικοποίηση (subfunctionalization) κατά την οποία λειτουργίες 

που επιτελούνταν αρχικά από το μοναδικό γονίδιο, μοιράζονται στα δύο γονιδιακά 

αντίγραφα τα οποία με τον τρόπο αυτό εξειδικευονται σε διαφορετικές επιμέρους - 

συμπληρωματικές λειτουργίες. Αυτός είναι ένας άλλος μηχανισμός διατήρησης των δυο 

αντιγράφων μετά από διπλασιασμό τους  (Rastogi et al., 2005). 

Στα ψάρια, κάποια γλυκολυτικά ένζυμα συναντώνται σε πολλαπλά αντίγραφα, μερικά 

εκ των οποίων επιδεικνύουν ιστοειδικά πρότυπα έκφρασης, συγκεκριμένες κινητικές 

ιδιότητες αλλά και μη γλυκολυτικές λειτουργίες (Steinke et al., 2006a).  

Υπάρχει ένα σενάριο που αναφέρει ότι ο διπλασιασμός του GAPDH έχει εμφανιστεί 

πριν την εξέλιξη των αμφισυμμετρικών ζώων. Η εξειδικευμένη στο συκώτι ισομορφή 

του GAPDH που έχει βρεθεί στα σπονδυλωτά, βρέθηκε και σε όλα τα 

αμφισυμμετρικά είδη (Steinke et al., 2006), ενώ η εξειδικευμένη στους όρχεις 

ισομορφή συναντάται μόνο στα σπονδυλωτά. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατο αυτό 

το σενάριο. 

Έχει υποτεθεί ότι τα σπονδυλωτά απέκτησαν ένα δεύτερο αντίγραφο, εκφραζόμενο 

μόνο στους όρχεις με ρετρομετάθεση (Piechaczyk et al., 1984, Hanauer et al., 1984). 

Ωστόσο, πολλά περισσότερα καινούρια αντίγραφα γονιδίων δημιουργήθηκαν, η 

πλειοψηφία των οποίων φαίνεται να είναι ψευδογονίδια (Sabrouty et al., 1989, Tso et 

al., 1985, Fort et al., 1985). Αυτό μπορεί επίσης να αποτελεί την υπόθεση για την 

εξειδικευμένη στους μυς ισομορφή, η οποία συναντάται μόνο στα πρώτιστα. 

Είναι πιθανό ότι τα παράλογα γονίδια διατηρήθηκαν επειδή το GAPDH εμπλέκεται 

ακόμη και στη διατήρηση συγκεκριμένων υποκυτταρικών δομών (Steinke et al., 

2006a). 

Στους τελεόστεους ιχθείς οι δύο ισομορφές φαίνεται να είναι κοινές, ωστόσο έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες έκφρασης μόνο σε μερικά είδη, όπως στο Oplegnathus 
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fasciatus (Cho et al., 2008) όπου παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης (up-

regulation) της ισομορφής 2 του GAPDH έπειτα από βακτηριακή και ιική 

επιμόλυνση, καθώς και στη Solea senegalensis (Manchado et al., 2007) όπου 

παρατηρήθηκε διαφορετική έκφραση μεταξύ των δύο ισομορφών κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης. 
 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
Στις μελέτες που προαναφέρθηκαν αποδεικνύεται κυρίως ότι το GAPDH είναι 

ακατάλληλο ως γονίδιο αναφοράς, ωστόσο, είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικό ρόλο 

στο μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας καθώς και στη διαδικασία της 

μεταμόρφωσης. Στην παρούσα μελέτη το ζητούμενο είναι η συστηματική μελέτη του 

λειτουργικού ρόλου αυτών των δύο ισομορφών που απομονώθηκαν σε δύο είδη 

ψαριών, την τσιπούρα και το λαυράκι, προκειμένου να φανεί έαν υπάρχει 

διαφορετική εξέλιξη μεταξύ ειδών στα ψάρια, ή αν ότι ισχύει σε ένα είδος ισχύει και 

σε άλλα. Κύριος λοιπόν στόχος της διατριβής είναι η μελέτη των προτύπων έκφρασης 

και των δύο γονιδίων για τα δύο είδη ψαριών μέσω της μεθόδου της Real Time 

qPCR, για να εκτιμηθεί η λειτουργική διαφοροποίησή τους κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. 

Ακόμη, έχει ενδιαφέρον σαν ερώτημα με πρακτική αξία, το αν δύο γονίδια GAPDH 

που είναι γνωστά στα ψάρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γονίδια αναφοράς, σε 

πσοστικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης που αφορούν διαφορετικά αναπτυξιακά 

στάδια και διαφορετικούς ιστούς στα υπό εξέταση είδη. 

Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος απομόνωσης και χαρακτηρισμού των δύο 

ισομορφών του GAPDH στην τσιπούρα και στο λαυράκι. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε εκτός από τη λειτουργία των δύο ισομορφών, τη 

δομή και εξέλιξη τους, εξετάσθηκε η φυλογενετική σχέση τους με ορθόλογα προς 

αυτά γονίδια άλλων οκτώ ειδών ψαριών και πραγματοποιήθηκε έλεγχος επίδρασης 

της επιλογής και χρονολόγησης των ισομορφών με μεθόδους μοριακής εξέλιξης. 

Μελετήθηκε η δομή των γονιδίων και έγινε ανάλυση της συντενίας με άλλα είδη 

ψαριών που έχουν δημοσιευμένα γονιδιώματα. 

Τέλος, για να γίνει έλεγχος ύπαρξης εξειδίκευσης σε διάφορους ιστούς των δύο 

αυτών γονιδίων στα δύο είδη, παραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασή τους στην 
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καρδιά, τον σπλήνα, τον εγκέφαλο, τα βράγχια και το συκώτι μέσω της μεθόδου της 

One-step RT-PCR.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
1. Αναζήτηση αλληλουχιών 
 
1.1. Αλληλουχίες cDNA 
 
Για την απομόνωση των δύο ισομορφών του GAPDH στην τσιπούρα και στο λαυράκι 

χρησιμοποιήθηκε ως αλληλουχία επερώτησης η αλληλουχία της κάθε ισομορφής του 

Oplegnathus fasciatus κάθε φορά αντίστοιχα (EU828449.1 , EU828450.1 )(Cho et al., 

2008).  

Οι αλληλουχίες cDNA αναζητήθηκαν σε δύο βάσεις δεδομένων «nr» και «EST» του 

NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool).  

Η βάση δεδομένων  «nr» για νουκλεοτιδικές αλληλουχίες περιέχει αλληλουχίες που 

αντιστοιχούν σε γονίδια με πλήρη αναφορά. Αποτελεί μια συλλογή νουκλεοτιδικών 

αλληλουχιών από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της GenBank, της Refseq, 

της βάσης δεδομένων TPA (Third Party Annotation) και της PDB. 

Πραγματοποιώντας μια αναζήτηση στην Νουκλεοτιδική Βάση Δεδομένων επάγονται 

τα διαθέσιμα αποτελέσματα από κάθε επιμέρους βάση δεδομένων. 

Η βάση δεδομένων «EST» (Expressed Sequence Tags) αποτελεί μια υποδιαίρεση της 

GenBank και περιέχει μικρές, ενός μόνο διαβάσματος αλληλουχίες  cDNA 

(μεταγραφήματα).  

Επιλέχθηκαν εκείνες οι αλληλουχίες λαυρακιού και τσιπούρας που είχαν: α) τη 

μικρότερη προσδοκία η συγκεκριμένη στοίχιση να οφείλεται στην τύχη (Ε-value, 

Expected value) και β) τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό ομοιότητα (identity, %). 

Μαζί με το αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται το ποσοστό ομοιότητας 

ανάμεσα στα συγκεκριμένα κομμάτια των αλληλουχιών. Βάσει αυτών υπολογίζεται η 

βαθμολογία της κάθε στοίχισης (score), καθώς και η πιθανότητα (προσδοκία) η 

αντίστοιχη βαθμολογία να οφείλεται στην τύχη. Όσο πιο μικρή είναι η προσδοκία να 

είναι τυχαία η συγκεκριμένη στοίχιση, τόσο πιο στατιστικά σημαντική είναι η 

στοίχιση. Γενικά, αν το Ε-value είναι μικρότερο του 0.0001 (e-4 ) τότε πιθανότατα 

πρόκειται για μια μη τυχαία στοίχιση. Βέβαια, το  Ε-value επηρεάζεται από το 
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μέγεθος της βιβλιοθήκης καθώ και από το μήκος της αλληλουχίας που έχουμε δώσει 

για ανάλυση, συνεπώς μικρότερες αλληλουχίες τείνουν να δίνουν μεγαλύτερα Ε-

value. Ενδεικτικά, θεωρούμε στατιστικά σημαντική μια στοίχιση νουκλεοτιδικών 

αλληλουχιών με μεγαλύτερη του 70% ομοιότητα σε μια περιοχή μήκους μεγαλύτερο 

των 100 νουκλεοτιδίων. 

 

1.2. Γενωμικές αλληλουχίες 
 
Πραγματοποιήθηκε  σύνθεση της ολοκληρωμένης αλληλουχίας της ισομορφής 2 του 

GAPDH του λαυρακιού με το πρόγραμμα BioEdit v7.0 Tom Hall (2004). Αρχικά 

ακολουθήθηκε η διαδικασία σύνθεσης των ήδη υπαρχουσών αλληλουχιών μαζί με τις 

μη ολοκληρωμένες γενωμικές αλληλουχίες του λαυρακιού που ανακτήθηκαν από τη 

βάση δεδομένων του «Seabass Sequencing Consortium» (Kuhl et al., under 

preparation).  

Κατά τη διαδικασία σύνθεσης παρατηρήθηκαν δύο περιοχές όπου δεν υπήρχε 

νουκλεοτιδική αλληλουχία (κενά), ενώ πριν και μετά από αυτά υπήρχε. Ύπαρξη 

συνεχόμενων «n». Το πρώτο κενό βρίσκεται κοντά στην αρχή και είναι μεγαλύτερο, 

ενώ το δεύτερο κοντά στο τέλος της αλληλουχίας.  

Για το κλείσιμο αυτών των κενών, δηλαδή την αναζήτηση της απαραίτητης 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ώστε να ολοκληρωθεί η γενωμική αλληλουχία, 

σχεδιάστηκαν εκκινητές στις περιοχές αυτές εκατέρωθεν των κενών. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η αντίδραση PCR, καθαρισμός προϊόντος από πήκτωμα αγαρόζης,  

ακολούθησε TOPO TA κλωνοποίηση και τέλος αλληλούχιση (Sequencing). 

 
1.3. Φυλογενετική ανάλυση 
 
Με την φυλογενετική ανάλυση περιμένουμε να δούμε την εξελικτική σχέση μεταξύ 

των συγκεκριμένων ψαριών, την σχέση μεταξύ των ισομορφών του GAPDH στα 

ψάρια αυτά, την φυλογενετική συγγένειά τους, τον χρόνο απόκλισης των ειδών.  

Για την κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου ανακτήθηκαν μέσω του 

προγράμματος Blast (NCBI) , οι αλληλουχίες των ισομορφών του GAPDH  επτά 

επιπλέον ψαριών : Gasterosteus aculeatus, Tetraodon nigroviridis, Solea 

senegalensis, Oncorhynchus mykiss, Oryzias latipes, Salmo salar, Danio rerio, 

Oplegnathus fasciatus καθώς και δύο αλληλουχιών του Homo sapiens 

χρησιμοποιώντας ως outgroup την αλληλουχία της Drosophila melanogaster. 
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Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ClustalW ( BioEdit v7.0 Tom Hall ,2004) για τη 

στοίχιση των αλληλουχιών των ισομορφών του GAPDH της τσιπούρας, του 

λαυρακιού, του O.fasciatus και των υπόλοιπων ψαριών και βάσει αυτής έγινε η  

φυλογενετική ανάλυση. 

Αρχικά, κατασκευάστηκε τo φυλογενετικό δέντρο με τη μέθοδο της Μέγιστης 

Οικονομίας (Maximum Parsimony) Bootstrap του προγράμματος MEGA version 4.0 

(Kumar, Tamura, Nei, 2004). Έπειτα πραγματοποιήθηκε δοκιμή εύρεσης του 

καταλληλότερου μοντέλου αντικατάστασης βιολογικής εξέλιξης για τις 

συγκεκριμένες βιολογικές αλληλουχίες με τα πρόγραμμα MrModelTest (Nylander, 

2004). και κατασκευάστηκε το δέντρο με τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

(Maximum Likelihood method) του προγράμματος PhyML (Guindon and 

Gascuel, 2003; Guindon et al., 2005). 

Αφού βρέθηκε το καταλληλότερο μοντέλο για τις συγκεκριμένες αλληλουχίες 

κατασκευάστηκε το φυλογενετικό δέντρο και με την Μπεϋζιανή μέθοδο εκτίμησης 

από το πρόγραμμα MrBayes (F.Ronquist, J.P.Huelsenbeck., van der Mark P.). 

 

Η μέθοδος της Μέγιστης Οικονομίας βασίζεται στην αρχή ότι η απλούστερη εξήγηση 

των δεδομένων είναι πιθανότερα η σωστότερη.Αποσκοπεί στην εύρεση ενός 

φυλογενετικού δένδρου που απαιτεί τον ελάχιστο αριθμό αντικαταστάσεων 

χαρακτήρων για την ερμηνεία των διαφορών των εξεταζόμενων ακολουθιών.  

 

Η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας είναι μια πιθανοθεωρητική μέθοδος που 

αναζητά το εξελικτικό μονοπάτι με τη μέγιστη πιθανότητα για την παραγωγή των 

δοθέντων δεδομένων. Αξιολογείται κάθε δυνατός συνδυασμός τοπολογίας 

ξεκινώντας με μια ομάδα ακολουθιών και αναζητώντας τη μέγιστη πιθανοφάνεια που 

ορίζεται ως το άθροισμα των πιθανοτήτων κάθε δυνατής αντικατάστασης ενός 

χαρακτήρα. Έπειτα, οι πιθανότητες για όλες τις θέσεις πολλαπλασιάζονται και 

παράγεται ένα τελικό δέντρο με μέγιστη ολική πιθανοφάνεια. 

Το Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood (PAML) (Yang Z.) είναι ένα 

πακέτο προγραμμάτων για φυλογενετικές αναλύσεις DNA ή πρωτεινκές αλληλουχίες 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα codeml του PAML v4.4b για να γίνει έλεγχος της 

επίδρασης της φυσικής επιλογής στις αλληλουχίες των 10 ψαριών. 
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Μέθοδος αξιολόγησης του φυλογενετικού δένδρου: Bootstrap 

 

Είναι μια δημοφιλής διαδικασία για την αξιολόγηση της σταθερότητας ενός 

φυλογενετικού δένδρου. Γίνεται δειγματοληψία στηλών τυχαίων χαρακτήρων από το 

αρχικό σύνολο δημιουργώντας νέα ψευδο-σύνολα δεδομένων. Κατασκευάζονται 

δένδρα βασισμένα στα ψευδο-σύνολα και το αρχικό σύνολο δεδομένων και 

υπολογίζεται ο αριθμός που δίνει πόσες φορές ένας συγκεκριμένος βραχίονας 

εμφανίζεται στο δέντρο. Αυτός ο αριθμός είναι η τιμή bootstrap η οποία παρέχει 

ένδειξη της σημαντικότητας της τοπολογίας του δέντρου.  

 
1.4. Ανάλυση της δομής γονιδίων GAPDH 1,2 και ανάλυση συντενιών  
 
Αφού βρέθηκαν οι αλληλουχίες και πριν σχεδιαστούν οι εκκινητές, μελετήθηκε η 

δομή των γονιδίων GAPDH 1, 2 και έγινε η ανάλυση των συντενιών 

με απώτερο σκοπό να σχεδιαστούν όσο το δυνατόν εξειδικευμένοι εκκινητές για τα 

γονίδια αυτά στην τσιπούρα και στο λαυράκι. Η ανάλυση συντενιών έγινε για τα 

δημοσιευμένα γονιδιώματα των ψαριών zebrafish, Tetraodon, Medaka για τα 

GAPDH 1, 2 καθώς και της τσιπούρας και του λαυρακιού. 

 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν οι πλήρεις κωδικοποιούσες αλληλουχίες cDNA (complete 

cds) των GAPDH 1, 2 που βρέθηκαν στις βάσεις δεδομένων του Blast (NCBI) για τα 

παραπάνω ψάρια. Στη συνέχεια, με την χρήση του ORF finder (NCBI)απομονώθηκαν 

μόνο τα πλήρη, όσο το δυνατόν, Ανοιχτά Πλαίσια Ανάγνωσης (Open Reading 

Frames) των cDNA. 

Έπειτα, για να βρεθούν οι αντίστοιχες γενωμικές αλληλουχίες των γονιδίων GAPDH 

1, 2 των zebrafish, Tetraodon, Medaka οι αλληλουχίες των ORF που απομονώθηκαν 

εισήχθησαν στο πρόγραμμα Blat (UCSC). 

Όσον αφορά την τσιπούρα και το λαυράκι, χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα η γενωμική 

αλληλουχία του λαυρακιού που συντέθηκε για τα GAPDH 1, 2 θεωρώντας ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γενωμικές αλληλουχίες του λαυρακιού και για την 

τσιπούρα, όντας πολύ συγγενικά είδη με ID = 98%. 

Τέλος, οι γενωμικές και οι cDNA αλληλουχίες εισήχθησαν στο πρόγραμμα Splign 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/splign/splign.cgi) καθώς και στο πρόγραμμα 
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Spidey (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/spidey/) από όπου και παράχθηκαν οι 

αναπαραστάσεις της δομής των γονιδίων των εκάστοτε ψαριών. 

Τα δύο αυτά προγράμματα πραγματοποιούν μια στοίχιση των αλληλουχιών cDNA με 

τις γενωμικές αλληλουχίες . Οι πληροφορίες που εξάγονται αφορούν τα όρια 

εσωνίων-εξωνίων, τις περιοχές εναλλακτικού ματίσματος, τα πιθανά Ανοιχτά 

Πλαίσια Ανάγνωσης και άλλες ασυνέχειες των αλληλουχιών. 

 

1.5. Σχεδιασμός εκκινητών 

 
Σκοπός μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε για τις ισομορφές 1, 2 GAPDH στην 

τσιπούρα και το λαυράκι κατά το δυνατόν την ίδια περιοχή με εκείνη όπου 

σχεδιάστηκαν οι εκκινητές του O.fasciatus (Cho et al., 2008) .  

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εντοπισμού των εκκινητών του 

O.fasciatus πάνω στην στοίχιση των αλληλουχιών των ισομορφών του GAPDH της 

τσιπούρας και του λαυρακιού. Εντοπίστηκε όμως μόνο ο αριστερός εκκινητής της 

ισομορφής 1 του GAPDH. Ωστόσο, τα ζεύγη των εκκινητών των ισομορφών του 

GAPDH του λαυρακιού και της τσιπούρας που προτάθηκαν και επιλέχθηκαν σαν  

βέλτιστα ως προς την τιμή της προσδοκίας της στοίχισης να οφείλεται στην τύχη και 

την επί τοις εκατό ομοιότητα, εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή.    

Ο σχεδιασμός των εκκινητών των ισομορφών του GAPDH 1, 2 έγινε με το 

πρόγραμμα Beacon Designer (www.premierbiosoft.com/molecular_beacons/index.html)  

και ελέγχθηκαν με τα προγράμματα NetPrimer 

(www.premierbiosoft.com/netprimer/index.html) και Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/). 

 

To Beacon Designer είναι ένα λογισμικό που σχεδιάζει εκκινητές και σημασμένα 

ολιγονουκλεοτίδια για την μέθοδο της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (RT- PCR).Υποστηρίζει κάποια χημικά μεταξύ άλλων και του SYBR 

Green. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την αποφυγή της ομοιότητας με  αλληλουχίες άλλων ειδών 

ή γονιδίων με τη χρήση του BLAST. Αναζητώνται περιοχές με υψηλή ομοιότητα με 

την αλληλουχία του γονιδίου-στόχου. Η αποφυγή της ομολογίας με άλλα είδη ή 

γονίδια δίνει εξειδίκευση στους υπό εξέταση εκκινητές με αποτέλεσμα να 

πολλαπλασιάζουν την σχεδιασμένη αλληλουχία. 
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Το πρόγραμμα NetPrimer συνδυάζει τους πιο πρόσφατους αλγόριθμους για την 

ανάλυση των εκκινητών με μια διασυνδετική διάταξη (interface) βασιζόμενη στο 

διαδίκτυο. Όλοι οι εκκινητές αναλύονται ως προς την εκτιμώμενη θερμοκρασία  

τήξης (Tm) ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη πρόγνωσή της. 

Εξετάζονται επίσης για δευτεροταγείς δομές (hairpins, self-dimers, and cross-dimers). 

Αυτό εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του εκκινητή για την αντίδραση, 

ελαχιστοποιώντας τον σχηματισμό των διμερών των εκκινητών. Για να διευκολυνθεί 

η επιλογή του βέλτιστου εκκινητή για το κάθε πείραμα, ο κάθε εκκινητής εκτιμάται 

βάσει της σταθερότητας των δευτεροταγών δομών του. 

Το πρόγραμμα Primer3 προτείνει εκκινητές για την PCR σε μεγάλο εύρος εφαρμογών  

μέσω διαδικτύου. Λαμβάνει και αυτό υπόψιν του τις δευτεροταγείς δομές των 

εκκινητών και των ιδιοτήτων τους (Tm, GC%, DG). 

 

Σχεδιάστηκαν δύο ζεύγη εκκινητών για το κλείσιμο των δύο κενών που 

παρατηρήθηκαν στη γενωμική αλληλουχία του GAPDH 2 του λαυρακιού. Στην 

γενωμική αλληλουχία στόχο, σχεδιάστηκε ο αριστερός εκκινητής μερικές βάσεις πριν 

το εκάστοτε κενό και μερικές βάσεις μετά το κενό ο δεξιός εκκινητής.  

 

Για το ζεύγος των εκκινητών που σχεδιάστηκε στην περιοχή του εναλλακτικού 

ματίσματος ακολουθήθηκε ο ίδιος τρόπος, σε απόσταση λίγων βάσεων πριν την 

περιοχή του εναλλακτικού ματίσματος σχεδιάστηκε ο αριστερός εκκινητής και λίγων 

βάσεων μετά από αυτήν ο δεξιός εκκινητής. 

Ο σχεδιασμός των εκκινητών αυτών έγινε με το πρόγραμμα Primer3  

και ελέγχθηκαν με το πρόγραμμα NetPrimer .  

 

Αφού συντέθηκε η γενωμική αλληλουχία του GAPDH 2 του λαυρακιού και 

σχεδιάστηκαν οι εκκινητές, πραγματοποιήθηκε μια στοίχιση αυτής με την 

αλληλουχία της ισομορφής 2 του λαυρακιού (DN832161.1), του Pagrus major 

(ABO69694.1) καθώς και με δύο αλληλουχίες cDNA της ίδιας ισομορφής του 

λαυρακιού. Πάνω στην στοιχισμένη ακολουθία αναζητήθηκαν οι εκκινητές του 

GAPDH 2 του λαυρακιού. Ο δεξιός (reverse) εκκινητής βρίσκεται πάνω σε ένα 

εξώνιο, ενώ ο αριστερός (forward) εκκινητής επάνω σε εσώνιο. Συνεπώς, το ζεύγος 

των εκκινητών σχεδιάστηκε στα όρια του εσωνίου-εξωνίου της γενωμικής 
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αλληλουχίας γεγονός που το καθιστά πιο εξειδικευμένο για τα πειράματα της 

παρούσας μελέτης και για αποφυγή επιμόλυνσης από γενωμικό DNA. Δεν 

σημειώθηκε επίσης, σχηματισμός διμερών εκκινητών γεγονός που ενισχύει την 

εξειδίκευσή τους.  

 
2. Δειγματοληψία ιστών 

 

Απομονώθηκαν η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα βράγχια, ο σπλήνας και το συκώτι από 

τσιπούρες και λαυράκια στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, 

ΕΛΚΕΘΕ, Ηράκλειο Κρήτης υπό την επίβλεψη του Δρ. Σταύρου Χατζηφώτη. 

Ακολούθησε ζύγισμα και άμεση φύλαξή τους σε eppendorf 2 ml με 1ml RNAlater 

(Invitrogen) στους -80οC.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης απομόνωση αναπτυξιακών σταδίων από τσιπούρες από 

την Δρ. Έλενα Σαρροπούλου στις εγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στη Σιτία  

καθώς και απομόνωση αναπτυξιακών σταδίων από λαυράκια από τον Δρ. 

Τσιγγενόπουλο Κων/νο σε συνεργασία με τον Δρ. Μυλωνά Κων/νο στο Ινστιτούτο 

Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης.  

Αναφορικά στο λαυράκι, συλλέχθηκαν έξι διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια : (1) 

μορίδιο, (2) 50% επιβολή, (3) νευρίδιο, (4) ¾ επιβολή, (5) στάδιο εκκόλαψης, (6) 

προνύμφη. Τα αναπτυξιακά στάδια προσδιορίστηκαν κατά Divanach και συνεργάτες 

(1985). 

Για την τσιπούρα πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές δειγματοληψίες. Η πρώτη 

αποτελείται από επτά αναπτυξιακά στάδια : (1) ύστερο γαστρίδιο, (2) νευρίδιο, (3) 

στάδιο εκκόλαψης, (4) στάδιο θωρακικού πτερυγίου, (5) σχηματισμός ματιού, (6) 

άνοιγμα στόματος , (7) καφέ μάτι.  (Divanach et al., 1985, Sarropoulou et al., 2005). 

Η δεύτερη δειγματοληψία που έγινε στη Σιτία αποτελούταν από οχτώ προγενέστερα 

σε σχέση με την πρώτη δειγματοληψία στάδια της πρώϊμης ανάπτυξης : (1) μη 

γονιμοποιημένα αυγά [sample # 3] , (2) 2,4 κυτταρικό στάδιο [sample # 5], (3) 8,16 

κυτταρικό στάδιο [sample # 6], (4) 64 κυτταρικό στάδιο [sample # 7], (5) προς 

μορίδιο [sample # 8], (6) προς επιβολή [sample # 9], (7) βλαστίδιο (πρώϊμη επιβολή) 

[sample # 10], (8) επιβολή [sample # 11].  

Όλα τα δείγματα ψύχθηκαν απευθείας σε υγρό άζωτο και μεταφέρθηκαν στους -80 °C 

πριν την εξαγωγή του RNA. 

 

 24



2.1. Εξαγωγή RNA  

 

Το ολικό RNA απομονώθηκε από τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και τους ιστούς 

της τσιπούρας και του λαυρακιού με την εφαρμογή δύο μεθόδων.  

Η εξαγωγή RNA όλων των αναπτυξιακών σταδίων της τσιπούρας και του λαυρακιού 

καθώς και της καρδιάς και του σπλήνα της τσιπούρας και του λαυρακιού έγινε με την 

χρήση του Κit NucleoSpin RNA II της εταιρείας Μacherey Νagel GmbH & Co. KG 

(Dueren, Germany) για 30 mg δείγματος κατά την οποία χρησιμοποιείται υγρό άζωτο 

για την ομογενοποίηση του δείγματος. Για να σπάσουν τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκε 

το διάλυμα RA1 και β-μερκαπτοαιθανόλη και ακολούθησε πέρασμα πέντε φορές από 

σύριγγα 21g.. Έγινε πέρασμα από ειδικές για πρόσδεση του RNA κολώνες 

NucleoSpin RNA II Column (light blue ring) και τέλος έκλουση του RNA σε RNase-

free νερό. Ακολούθησε μέτρηση συγκεντρώσεων με το φασματοφωτόμετρο 

Nanodrop 1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE, USA) και έλεγχος της 

ποιότητάς του σε πήκτωμα αγαρόζης 1 % στα 90 V για 40 λεπτά.  

Η δεύτερη μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η μέθοδος της Τριζόλης (Chomczynski P 

and Sacchi N. ,1987)  (http://ipmb.sinica.edu.tw/microarray/newprotocol/TRI.pdf). 

Η τριζόλη προκαλεί την λύση των κυττάρων και αναστέλλει τα ένζυμα που 

απελευθερώνονται και μπορούν να καταστρέψουν το RNA. Εφαρμόστηκε στον 

εγκέφαλο, τα βράγχια, το συκώτι αλλά και στην καρδιά και τον σπλήνα της 

τσιπούρας και του λαυρακιού αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται και σε αυτή τη μέθοδο 

υγρό άζωτο για την ομογενοποίηση καθώς και τριζόλη, χλωροφόρμιο και 

ισοπροπανόλη. Μετά το πέρας της διαδικασίας έγινε έκλουση του RNA σε RNase-

free νερό. Ακολούθησε υπολογισμός συγκεντρώσεων με το φασματοφωτόμετρο και 

έλεγχος της ποιότητάς του RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 1 % στα 90 V για 40 λεπτά. 

 

 

2.2. Ποιοτικός έλεγχος RNA 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος του RNA πραγματοποιήθηκε με αναλύση των δειγμάτων σε 

πήκτωμα αγαρόζης και συνίσταται στην απουσία πρόσμιξης DNA ή/και πρόσμιξης 

φαινόλης από την μέθοδο του Nucleospin Extract II, καθώς και στην ακεραιότητα του 

RNA που απομονώθηκε.  
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Η διάκριση δύο χαρακτηριστικών ζωνών που αντιστοιχούν στις ριβοσωμικές 

υπομονάδες 28 S και 18 S καθώς και η απουσία συσσωρευμένου προϊόντος κοντά 

στην οπή φόρτωσης που θα υποδήλωνε προμίξεις με γενωμικό DNA, όπως και η 

απουσία αλλείματος (smear) από το πήκτωμα αγαρόζης, υποδηλώνουν ότι το 

παραγόμενο RNA είναι ικανοποιητικής ποιότητας.  

 

2.3. Σύνθεση cDNA από ολικό RNA 

 

Η διαδικασία σύνθεσης cDNA από RNA ονομάζεται αντίστροφη μεταγραφή και 

καταλύεται από το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase).Το 

ένζυμο που απομονώνεται από ορισμένους RNA ιούς, χρησιμοποιεί το RNA ως 

υπόστρωμα για να συνθέσει μια αλυσίδα DNA (copy DNA, cDNA). 

Για την αντίστροφη μεταγραφή του RNA σε cDNA χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

SuperScriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen, Carlsbad, 

USA). Το σύστημα χρησιμοποιεί την αντίστροφη μεταγραφάση SuperScriptTM II 

Reverse Transcriptase (RT) (50 u/μL). Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τυχαίων 

εξαμερών (random hexamer primers) που λόγω του μικρού μήκους είναι μη ειδικά 

μόρια με ικανότητα να ενισχύουν το RNA σε όλο το μήκος του, γι’αυτό και 

προκύπτει cDNA με την υψηλότερη απόδοση (Bustin et al., 2004). 

Σε όλες τις αντιδράσεις της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε 1 μg ολικού RNA, 

επιτυγχάνοντας έτσι τις ίδιες αρχικές συνθήκες ως προς το υλικό πειρματικής 

εκκίνησης. Επίσης, σε όλες τις αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε και μία αντίδραση με  

RT (–) που δεν περιέχει δηλαδή την αντίστροφη μεταγραφάση, ώστε να γίνει έλεγχος 

των δειγμάτων για επιμόλυνση γενωμικού DNA. 

Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή PCR MJ Research DYAD PCR Dual Block.  

Ακολούθησε δοκιμαστική PCR με το αντίστοιχο ζεύγος εκκινητών του GAPDH ώστε 

να γίνει έλεγχος της ποιότητας του cDNA που συντέθηκε και ηλεκτροφόρηση των 

προϊόντων PCR σε πήκτωμα αγαρόζης 1 %. 

                                          

3. Εκλεκτική ενίσχυση αλληλουχιών DNA - ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
 

Μετά από τον σχεδιασμό των εκκινητών, για το κάθε ζεύγος ακολούθησε ο έλεγχός 

της καταλληλότητας τους για ενίσχυση της περιοχής στόχου τους μέσω της PCR, με 
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σειρά πειραμάτων βελτιστοποίησης της κάθε αντιδρασης. Η τελική συνθήκη της 

αντίδρασης είναι η ακόλουθη: έγινε αρχική αποδιάταξη στους 95oC για 5 λεπτά, 

έπειτα η αποδιάταξη στους 95 oC για 45 sec. Ακολούθησε η αναδιάταξη στους 57 oC 

για 45 δευτερόλεπτα, η επιμήκυνση τους 72 oC για 45 δευτερόλεπτα σε 35 κύκλους 

και η τελική επιμήκυνση στους 72 oC για 10 λεπτά. Για τους εκκινητές GAPDH 

gDNA GAP 1, 2 και GAPDH Splice sites EST πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR 

σε τελικό όγκο 10 μl, τελικές συγκεντρώσεις των εκκινητών στα 0, 6 μM , 2,5 mM 

MgCl2   και Taq 5 u/μl. Το DNA που χρησιμοποιήθηκε για την PCR με τους 

εκκινητές GAPDH gDNA GAP 1, 2 είναι γενωμικό DNA λαυρακιού, ενώ αυτό των 

εκκινητών GAPDH Splice site EST είναι cDNA τσιπούρας. Χρησιμοποιήθηκε 

αρνητικός έλεγχος της αντίδρασης, δηλαδή αντί για DNA τοποθετήθηκε ddH2O  σε 

μία αντίδραση της PCR. Η  συσκευή  PCR που χρησιμοποιήθηκε είναι της BioRad 

(MyCycler Personal Thermal Cycler, California, USA). Για την βελτιστοποίηση των 

εκκινητών των GAPDH 1, 2 λαυρακιού και τσιπούρας που θα χρησιμοποιηθούν στην 

αντίδραση της RT-qPCR ο τελικός όγκος των αντιδράσεων ήταν στα 20 μl με 2,5 

mM MgCl2  και Taq 5 u/μl. Το DNA που χρησιμοποιήθηκε είναι cDNA λαυρακιού 

και τσιπούρας αντίστοιχα. Το ζητούμενο ήταν να μην υπάρχουν καθόλου 

σχηματισμοί διμερών εκκινητών (primer-dimers) στα προϊόντα της PCR. 

 

4. RT-qPCR (Real Time- quantitative Polymerase Chain Reaction)  
 

4.1. Βελτιστοποίηση εκκινητών της RT-qPCR 

Έπειτα από τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση με την μέθοδο της PCR, των 

εκκινητών GAPDH 1, 2 της τσιπούρας και του λαυρακιού που σχεδιάστηκαν για την 

μέθοδο της RT-qPCR, έγινε βελτιστοποίησή τους και με την τεχνική της RT-qPCR 

για να επιβεβαιωθεί η απουσία του σχηματισμού διμερών των εκκινητών και να 

εκτιμηθεί η απόδοση (efficiency) της PCR. Η απόδοση της αντίδρασης αποτελεί 

σημαντικό δείκτη αξιοπιστίας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων. Οι τιμές 

της πρέπει να κυμαίνονται κοντά στο 100%.    

Το cDNA που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση αυτή είναι ένα μείγμα από διαφορετικά 

αναπτυξιακά στάδια του λαυρακιού και της τσιπούρας αντίστοιχα.Τα δείγματα έτρεξαν σε 

επαναλήψεις των τριών (technical replicates) και σε τρείς διαφορετικές αραιώσεις 1:25, 1:50 

και 1:150 του αρχικού cDNA. Οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε ειδικές πλαστικές πλάκες 
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96 θέσεων. Η κάθε αντίδραση συμπληρώθηκε μέχρι τελικού όγκου 25 μl χρησιμοποιώντας το 

SYBR Mix (Invitrogen). Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε είναι η DNA Engine Opticon 2 (MJ 

Research, Massachusetts, USA). Όλες οι διαδικασίες έγιναν στον πάγο και χωρίς φωτισμό.  

Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας έγινε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε 

πήκτωμα αγαροζής 2% στα 75 V για 60 λεπτά. 

 

4.2. Χημική βάση της μεθόδου ανίχνευσης των προϊόντων της RT-qPCR 

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος σήμανσης με τη φθορίζουσα 

ουσία SYBR Green I (SG). To SYBR Green I είναι μια ασυμμετρική χρωστική 

κυανού χρώματος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της μεθόδου της RT-qPCR 

ως χρωστική για την ποσοτικοποίηση του δίκλωνου DNA.  

Η χρωστική αυτή απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της μετουσίωσης της διπλής 

έλικας του DNA, προβάλλοντας άμεσα θερμοκρασιακά δεδομένα (Tm data) για το 

κάθε ενισχυμένο προϊόν (Gudnason et al., 2007) βάσει των οποίων γίνεται το 

διάγραμμα των θερμοκρασιών μετουσίωσης της διπλής έλικας του DNA (melting 

curves) των προϊόντων σε σχέση με την ποσότητα φθορισμού. Παρέχει την άμεση 

ταυτοποίηση των ενισχυμένων προϊόντων στόχων του πειράματος και την ευκολία 

στο διαχωρισμό τους από διμερή εκκινητών (παραπροιόντα που μπορεί να 

σχηματίζονται παρά τη βελτιστοποίηση των πειραματικών συνθηκών) τα οποία 

ανταγωνίζονται με το κύριο προιόν για τη δέσμευση του SYBR Green (Bustin et al., 

2004). Επίσης, επιτρέπει την ανάλυση των προϊόντων μετά το τέλος της αντίδρασης. 

Στη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας μετουσιώσης της διπλής έλικας  μετράται 

ο φθορισμός που εκπέμπεται, καθώς τα προϊόντα της αντίδρασης υποβάλλονται σε 

εύρος θεροκρασιών εκατέρωθεν του σημείου τήξης τους (Tm) παράγοντας την 

καμπύλη τήξης. Το θερμοκρασιακό εύρος ποικίλει ανάλογα με το σημείο τήξης των 

προϊόντων που προκύπτουν, και εξαρτάται από το μήκος και το περιεχόμενο των 

προϊόντων σε G/C. Στην παρούσα εργασία οι εκκινητές σχεδιάστηκαν κατά τρόπο 

που η εκτιμώμενη θερμοκρασία τήξης τους να είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερη 

έστι ώστε να χρησιμοποιηθεί κοινό θερμοκρασιακό εύρος, όπως και έγινε.  

Οι κορυφές που εμφανίζονται στην καμπύλη τήξης αντιστοιχούν σε προϊόντα 

διαφορετικού μεγέθους (εφόσον υπάρχουν) που έχουν ενισχυθεί με την αντίδραση 

και είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις διαφορετικές ζώνες κατά την ηλεκτροφόρηση 
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σε πήκτωμα αγαρόζης. Συνεπώς, η ανάλυση στο τέλος του πειράματος είναι 

σημαντική γιατί επιτρέπει τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. 

 

4.3. Γονιδιακή έκφραση 

 

Μετά το πέρας της βελτιστοποίησης των εκκινητών χρησιμοποιήθηκαν οι 

καταλληλότερες ποσότητες και συνθήκες για την διεξαγωγή του πειράματος 

ποσοτικής εκτίμησης της έκφρασης των γονιδίων GAPDH 1, 2 της τσιπούρας και του 

λαυρακιού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα cDNA που συντέθηκαν από τα 

αναπτυξιακά στάδια του λαυρακιού και της τσιπούρας αντίστοιχα. Η κάθε αντίδραση 

συμπληρώθηκε μέχρι τελικού όγκου 25 μl χρησιμοποιώντας το SYBR Mix 

(Invitrogen) και τη συσκευή DNA Engine Opticon 2 (MJ Research, Massachusetts, 

USA). Οι τελικές συγκεντρώσεις των εκκινητών ήταν στα 0, 3 μΜ εκτός από το 

ζεύγος εκκινητών του GAPDH 2 της τσιπούρας όπου οι τελικές συγκεντρώσεις ήταν 

0,04 μΜ και 0,08 μΜ του Forward και Reverse αντίστοιχα. Η κάθε αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε τρεις φορές, σε τρεις θέσεις της πλάκας. Όλες οι διαδικασίες 

έγιναν στον πάγο και χωρίς φωτισμό. Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας έγινε 

ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε πήκτωμα αγαροζής 2% στα 75 V για 60 λεπτά. 

 

4.4. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της RT-qPCR 

 

4.4.1. Υπολογισμός της τιμής Ct 

 

Χρησιμοποιήθηκε αρχικά το πρόγραμμα Miner (Zhao S. and Fernald R.D.) για τον 

καθορισμό της τιμής του Ct από την RT-qPCR. Η τιμή Ct (threshold cycle) αναφέρεται 

στον αριθμό των κύκλων ενίσχυσης που απαιτούνται ώστε η τιμή του παρατηρούμενου 

φθορισμού να προσεγγίζει ένα συγκεκριμένο όριο-κατώφλι (threshold). Η τιμή του ορίου 

αυτού ορίζεται πάνω από την αντίστοιχη του μη-ειδικού σήματος (background). Η τιμή 

Ct είναι αντιστρόφως ανάλογη της αρχικής συγκέντρωσης του υποστρώματος (cDNA). 

Το κατώφλι καθορίζεται αυτόματα ή από τον ερευνητή, στο επίπεδο όπου ο ρυθμός 

παραγωγής προϊόντος εισέρχεται σε εκθετική φάση.  

 

4.4.2. Υπολογισμός της απόδοσης της αντίδρασης PCR 

 

 29



Η απόδοση όλων των αντιδράσεων Real Time PCR υπολογίστηκε με βάση την κλίση 

της πρότυπης καμπύλης (slope) σύμφωνα με την εξίσωση E=10-1/slope με τη μέθοδο 

των διαδοχικών αραιώσεων. Οι τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση κυμαίνονται 

από Ε=1.60 εως Ε=2.10. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού του Ε, σε μερικές περιπτώσεις 

μπορεί να δώσει αποτέλεσμα υψηλότερο (Ε>2), που πρακτικά είναι αδύνατο. 

Υπάρχουν, όμως, προηγούμενες έρευνες  (Pfaffl, 2001), που έχουν δώσει τέτοια 

αποτελέσματα με υψηλή επαναληψιμότητα και σταθερότητα. Αυτό προφανώς 

οφείλεται στο ότι η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού του Ε υπερεκτιμά την 

πραγματική τιμή του (Pfaffl, 2004).   

Χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα LinReg 11.0 (J. M. Ruijter, S. van der Velden, A. Ilgun) 

και το REST 2009 (Qiagen). 

 

4.4.3. Κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων 

 

Για επιτευχθεί καλή εκτίμηση των επιπέδων έκφρασης με τη μέθοδο Real Time qPCR 

απαιτούνται οι κατάλληλες τεχνικές κανονικοποίησης ώστε να αφαιρεθεί ή να 

μειωθεί ο θόρυβος που εισάγεται από την πειραματική διαδικασία (Vandesompele et 

al., 2002; Pfaffl et al., 2004). 

Η κανονικοποίηση ως προς το γονίδιο αναφοράς απαιτείται για τη διόρθωση των πιθανών 

διαφορών μεταξύ των δειγμάτων, οι οποίες οφείλονται σε διαφορετική συγκέντρωση του 

αρχικού υποστρώματος (cDNA) ή σε διαφορές στην αποδοτικότητα της αντίδρασης 

ενίσχυσης.  

Συνήθως είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα γονίδια 

αναφοράς (Pfaffl et al., 2004) ώστε η κανονικοποίηση να γίνει ως προς σειρά 

παραμέτρων που εισάγουν θόρυβο, καθώς διαφορετικά γονίδια αναφοράς θα 

επηρεάζονται με έστω και λίγο διαφορετικό τρόπο από τις πειραματικές συνθήκες, 

έστι ώστε να επιτευχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν 2 γονίδια αναφοράς. 

Η σύνθεση mRNA αυτών των γονιδίων θεωρείται ότι παραμένει σταθερή ανεξάρτητα 

από τις συνθήκες στις οποίες εκτίθεται το κύτταρο καθώς πρόκειται για γονίδια που 

εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ιστούς και αναπτυξιακά στάδια, όντας 

γονίδια αναγκαία για την καλή λειτουργία και επιβίωση των κυττάρων. Για το λόγο 

αυτό και χρησιμοποιούνται ως γονίδια αναφοράς σταθερής έκφρασης ως προς τα 

οποία συγκρίνεται και κανονικοποιείται η έκφραση των υπό μελέτη γονιδίων κάτω 
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από διάφορες συνθήκες. Συγκρίνεται δηλαδή η αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης του 

υπό μελέτη γονιδίου σε σχέση με την αντίστοιχη αλλαγή των γονιδίων αναφοράς. Τα 

γονίδια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει η κανονικοποίηση των 

επιπέδων mRNA των εκκινητών GAPDH 1, 2  της RT-qPCR  για την τσιπούρα, είναι 

το γονίδιο της ριβοσωμικής πρωτεϊνης L13 (Sarropoulou et al., unpublished) και του 

παράγοντα επιμήκυνσης – 1 αλφα (Ef1-alpha) (Franch et al.,2006) και  για το 

λαυράκι είναι τα L13 (Mitter et al., 2009) και Ef1-alpha (Mitter et al., 2009) 

αντίστοιχα.  

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το geNorm (Vandesompele et al., 2002) το 

οποίο υπολογίζει τους παράγοντες κανονικοποίησης για κάθε εξεταζόμενο δείγμα 

ιστού οι οποίοι βασίζονται στον γεωμετρικό μέσο των επιπέδων έκφρασης των δύο 

γονιδίων αναφοράς. 

 

4.4.4. Σχετική ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

 

Με τη σχετική ποσοτικοποίηση προσδιορίζονται οι αλλαγές των επιπέδων του mRNA 

ενός γονιδίου σε σχέση με το επίπεδο έκφρασης ενός ή περισσοτέρων γονιδίων 

αναφοράς.  

Όλα τα δείγματα εκφράζονται σαν λόγος ως προς τα γονίδια αναφοράς και εν 

συνεχεία συγκρίνονται οι λόγοι.  

Για να προσδιορισθεί το επίπεδο της έκφρασης, υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ 

των Ct (threshold cycle) και των Cp ( crossing points). Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η ΔΔCt ( Livak and Schmittgen, 2001) που έχει και την πιο 

ευρεία χρήση. Είναι κατάλληλη για αντιδράσεις με παρεμφερή τιμή απόδοσης 

(efficiency, E), καθώς δεν περιλαμβάνει εξομάλυνση των αποδόσεων. Οι λόγοι 

έκφρασης υπολογίζονται από την εξίσωση R = 2 – (ΔCt δείγμα – ΔCt αναφοράς) 

Έγινε μετατροπή των τιμών Ct σε σχετικές ποσότητες χρησιμοποιώντας την μέθοδο 

ΔΔCt  και κανονικοποιήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων διαιρώντας τα 

ανεπεξέργαστα στοιχεία με τους κατάλληλους παράγοντες κανονικοποίησης.  

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το REST 2009 (Qiagen).  

 
5. Ηλεκτροφόρηση του DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 
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Η οπτικοποίηση των προϊόντων της PCR έγινε σε πήκτωμα αγαρόζης βαμμένο με 

βρωμιούχο αιθίδιο. H ηλεκτροφόρηση του DNA πραγματοποιήθηκε σε πήκτωμα 

αγαρόζης (Invitrogen) συγκέντρωσης 2 % (w/v) σε διάλυμα 1 x ΤΑΕ (40 mM Tris-

acetate, 1 mM EDTA). H ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε στα 90 V για 40 λεπτά . 

Ακολούθησε έκθεση του πηκτώματος σε λαμπτήρα UV και φωτογράφισή του. 

 

6. Καθαρισμός του DNA από πήκτωμα αγαρόζης 

 
Προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός της αλληλουχίας της περιοχής που έχουμε 

στοχεύσει κατά τρόπο ειδικό, έχουμε μέχρι εδώ χρησιμοποιήσει ειδκούς εκκινητές 

για την ενίσχυση με PCR συγεκριμένων περιοχών. Σαν μια επιπλέον ασφαλιστική 

δικλίδα προκειμένου να βεβαιωθούμε πως προσδιορίζουμε την αλληλουχία αυτών 

των περιοχών και όχι κάποιου μη ειδικού προιόντος (παραπροιόντος) της PCR, 

επιλέγουμε μετά από την ηλεκτροφόρση τη ζώνη εκείνη του DNA που αντιστοιχεί 

στο αναμενόμενο και εκ των πρωτέρων γνωστό μέγεθος DNA. Προς το σκοπό αυτό, 

μετά την ηλεκτροφόρηση των προιόντων της PCR η ζώνη DNA αποκόπτεται με 

κοπίδι/λεπίδα/ξυράφι από το βαμμένο με βρωμιούχο αιθίδιο πήκτωμα αγαρόζης που 

έχει τοποθετηθεί σε συσκευή λάμπας υπεριώδους φωτός. 

Για τον καθαρισμό των επιθυμητών ζωνών DNA από πήκτωμα αγαρόζης 

συγκέντρωσης 1% χρησιμοποιήθηκε το Nucleospin ExtractII kit (Macherey-Nagel). 

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Λύση του αποκομμένου 

τμήματος του πηκτώματος παρουσία χαοτροπικού άλατος θειοκυανικής γουανιδίνης, 

μεταφορά του DNA σε στήλη σωματιδίων ορυκτού πυριτίου και τέλος έκλουση του 

καθαρού DNA με αλκαλικό διάλυμα. 

 

7. Κλωνοποίηση 
7.1. Κλωνοποίηση προϊόντων PCR 

 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για τα προϊόντα PCR των εκκινητών GAPDH 

2 τσιπούρας με το cDNA τσιπούρας. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά κύτταρα E. coli  

Electrocompetent TOP10 ( Electromax DH10B, Invitrogen) που αναπτύσσονται σε 

υγρό θρεπτικό μέσο LB (Luria- Bertani medium). 
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Για την αντίδραση ματίσματος (ligation reaction) των προϊόντων της PCR με τον 

βέκτορα TOPO-TA, χρησιμοποιήθηκε το kit TOPO TA cloning (Invitrogen). Το 

συγκεκριμένο προϊόν φέρει ένα γραμμικό πλασμιδιακό φορέα PCR 2.1 –TOPO ο 

οποίος φέρει μια θυμίνη στο 3’ άκρο του και την τοποισομεράση I είναι υπεύθυνη για 

την σύνδεση του φορέα με το προϊόν (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1. Xάρτης του πλασμιδιακού φορέα PCR 2, 1 TOPO TA cloning 

 

Αναμειγνύεται 1 μl του βέκτορα PCR II ΤΟPO και 1 μl  διάλυμα άλατος με την 

απαραίτητη ποσότητα DNA προϊόντος (3 μl) από την PCR και συμπληρώνουμε μέχρι 

τελικό όγκο 6 μl με νερό (Invitrogen).  

Πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον διαδικασία για την απομάκρυνση του άλατος από το 

μείγμα, η εκχύλιση με χλωροφόρμιο (ChCl3). Μετά το πέρας των 30 λεπτών 

προστέθηκαν στα 6 μl της αντίδρασης σύνδεσης 6 μl νερό (Invitrogen) και 3 μl 

χλωροφόρμιο. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 2 λεπτά στα 10000 rpm και μεταφορά 

του υπερκείμενου σε ένα καινούριο σωλήνα μικροφυγοκέντρησης με διατήρησή του 

στον πάγο. 

Για τον μετασχηματισμό των επιδεκτικών σε μετασχηματισμό κυττάρων E.coli 

TOP10, έγινε προσθήκη πλασμιδιακού DNA 2 μl από την αντίδραση σύνδεσης και 

μεταφορά σε συσκευή electroporation της BIORAD, στο πρόγραμμα Ec1 για 

βακτήρια. 

Μεταφέρθηκαν 970 μl SOC σε ένα σωλήνα falcon όπου προστέθηκε και το 

πλασμιδιακό DNA με τα επιδεκτικά κύτταρα. Ακολούθησε επώαση της βακτηριακής 
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καλλιέργειας για 1 h σε 37ºC υπό ανακίνηση, προκειμένου τα βακτήρια να 

επανακάμψουν και να εκφράσουν το γονίδιο αντίστασης στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη, 

που κωδικοποιείται από το πλασμιδιακό DNA. Στη συνέχεια, τα μετασχηματισμένα 

κύτταρα απλώθηκαν σε τρυβλίο με LB και άγαρ και επωάσθηκαν ολονύκτια σε 37ºC. 

Οι μετασχηματισμένες αποικίες εμφανίσθηκαν σε χρόνο 16-20 h. 

To τρυβλίο με θρεπτικό LB και άγαρ περιείχε και 50 μg/ml αμπικιλλίνη και 40 μl X-

Gal (20 mg/ml σε διμεθυλφορμαμίδιο). Η παρουσία αμπικιλλίνης επέτρεψε την 

επιβίωση μόνο των μετασχηματισμένων (transformated) κυττάρων, δηλαδή αυτών 

που φέρουν πλασμιδιακό φορέα απλό ή ανασυνδυασμένο, ενώ η παρουσία του X-Gal 

επέτρεψε την επόμενη ημέρα την επιλογή των ανασυνδυασμένων αποικιών με 

εφαρμογή της ιστοχημικής μεθόδου ανίχνευσης δράσης της β-γαλακτοσιδάσης 

('blue/white screening method') στα μετασχηματισμένα βακτήρια. Γενικά, οι λευκές 

αποικίες αντιπροσωπεύουν βακτηριακά κύτταρα μετασχηματισμένα με 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, ενώ οι μπλε αποικίες αντιπροσωπεύουν βακτηριακά 

κύτταρα μετασχηματισμένα με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

Επιλέχθηκαν κάποιες λευκές αποικίες με αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα και 

μεταφέρθηκαν σε falcon με 3 ml θρεπτικό LB με αμπικιλλίνη. Ακολούθησε η 24 h 

επώαση τους  στους 37 οC με ανακίνηση. 

Οι αποικίες που επιλέχθηκαν για την υγρή καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκαν πριν 

μεταφερθούν στα falcon για αντίδραση PCR με τους Μ13 (Invitrogen) εκκινητές. 

 Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η συσκευή PCR MJ Research DYAD σε 

αρχική αποδιάταξη στους  94oC για 3 λεπτά, αποδιάταξη στους 94 oC για 45 sec. 

Ακολούθησε η αναδιάταξη στους 55 oC για 45 sec, επιμήκυνση στους 72 oC για 1 min 

σε 35 κύκλους και τελική επιμήκυνση στους 72 oC για 10 λεπτά.                    

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια αντίδραση PCR με τα πλασμιδιακά DNA και τους 

εκκινητές GAPDH 2 τσιπούρας ώστε να διαπιστωθεί αν τα βακτηριακά μας κύτταρα 

προσέλαβαν το ένθεμα, σε συνθήκες για την αρχική αποδιάταξη 95oC για 5 λεπτά και 

αποδιάταξη στους 95 oC για 45 sec. Ακολούθησε αναδιάταξη στους 55 oC για 45 sec, 

επιμήκυνση στους 72 oC για 45 sec σε 35 κύκλους και τελική επέκταση στους 72 oC 

για 10 λεπτά.  

Για να μπορέσουμε να αποφανθούμε για το αποτέλεσμα (επιθυμητό μέγεθος 

προϊόντος) προστέθηκε μια αντίδραση ως θετικός έλεγχος με τους συγκεκριμένους 

εκκινητές και cDNA τσιπούρας.  
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Στην αλληλούχιση φαίνεται  επακριβώς αν τα βακτηριακά κύτταρα προσέλαβαν το 

σωστό η μικρότερο τμήμα του ενθέματος. 

Η  μηχανή PCR που χρησιμοποιήθηκε είναι της BioRad (MyCycler Personal 

Thermal Cycler, California, USA). 

Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1 % των προϊόντων της PCR στα 

90 V για 40 λεπτά. 

 

7.2. Παρασκευή Glycerol stocks 

 

Για την παρασκευή 'glycerol stocks' των μετασχηματισμένων βακτηρίων προκειμένου 

να τα διατηρήσουμε εν ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα,  αφαιρέθηκαν 850 μl 

από υγρή LB καλλιέργεια, που περιείχε το κατάλληλο αντιβιοτικό (αμπικιλλίνη) και 

είχε επωασθεί με μία αποικία προς ανάπτυξή της υπό ανακίνηση ολονύκτια σε 37 ºC 

και μαζί με 150 μl αποστειρωμένης γλυκερόλης 100 % (v/v) μεταφέρθηκαν σε 

σωλήνα μικροφυγοκέντρησης. Το μίγμα αναδεύτηκε για να υπάρξει ομοιόμορφη 

κατανομή της γλυκερόλης στο σωλήνα μικροφυγοκέντρησης και διατηρήθηκε στους -

20 ºC. 

 

7.3. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακά κύτταρα μέσω 
αλκαλικής λύσης με SDS 
 

Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA από κύτταρα E.coli TOP10 

χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο αποτελούμενο από τρία στάδια: προετοιμασία των 

βακτηριακών κυττάρων E.coli TOP10, λύση των βακτηριακών κυττάρων E.coli 

TOP10 και ανάκτηση του πλασμιδιακού DNA. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας ακολούθησε οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων σε 

πήκτωμα αγαρόζης 1 % στα 90 V για 40 λεπτά και μέτρηση των συγκεντρώσεων σε 

φασματοφωτόμετρο Nanodrop 1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE, 

USA). 

  

8. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας μορίων DΝΑ  

(Sequencing) 

 
8.1. Η μέθοδος της DNA αλληλούχισης κατά Sanger 
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Χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος προκειμένου να καθορισθεί η πλήρης 

αλληλουχία του DNA από τα πλασμιαδιακά DNA με τους εκκινητές M13 καθώς και 

των προϊόντων PCR των GAPDH gDNA gap1, 2 του λαυρακιού σε αναλυτή 

ABI3700 με το kit BigDYE (AB Life Technologies, Carlsbad, USA) 

Τόσο τα πλασμίδια όσο και τα προϊόντα PCR περιέχονταν σε ddH2O. 

 

 

9. One Step RT-PCR 

 
Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία RT-PCR σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Qiagen . 

Πρόκειται για διαδικασία της μετατροπής του RNA σε cDNA (complementary DNA) 

και της ενίχυσης του cDNA χρησιμοποιώντας την μέθοδο της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης) προς μια κατεύθυνση . 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής ιστοί από την τσιπούρα και το λαυράκι :  

Καρδιά, σπλήνας, συκώτι, εγκέφαλος, βράγχια και οι εκκινητές GAPDH 1, 2 της 

τσιπούρας και του λαυρακιού αντίστοιχα. 

Η επιθυμητή ποσότητα RNA ιστού είναι 1 μg, οπότε υπολογίστηκαν οι απαραίτητες 

ποσότητες βάσει των αποτελεσμάτων της φασματοφωτομετρίας μετά την απομόνωση 

του ολικού RNA.  

Σε αυτές τις ποσότητες προστέθηκε ο ανάλογος όγκος RNAse free H2O βάσει του 

πρωτοκόλλου. 

Οι αντιδράσεις συμοληρώθηκαν μέχρι τελικού όγκου 25 μl χρησιμοποιώντας το 

Enzyme Mix. Οι τελικές συγκεντρώσεις των εκκινητών ήταν 0,6 μΜ. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας έγινε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε πήκτωμα 

αγαροζής 2 %  στα 75V για 60 λεπτά. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1. Ηλεκτρονική αναζήτηση αλληλουχιών σε τράπεζες δεδομένων 
 
1.1. Αλληλουχίες cDNA 
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Οι αλληλουχίες cDNA της τσιπούρας και του λαυρακιού για τις ισομορφές 1 και 2 

του GAPDH που επιλέχθηκαν από τις βάσεις δεδομένων «nr» και «EST» του NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) με τους αριθμούς υποβολής τους, παρουσιάζονται κάτωθι 

(Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Περιγραφή εύρεσης των αλληλουχιών της τσιπούρας και του λαυρακιού 

για τις ισομορφές 1, 2 του GAPDH.  

Είδος 

/ Ισομορφή 

Βάση 

δεδομένων  

«nr» 

(NCBI) 

Βάση 

δεδομένων  

«EST» 

(NCBI) 

Βάση δεδομένων  

ΕΛΚΕΘΕ 

Dicentrarchus labrax 

GAPDH 1  

AY863148.1     

Dicentrarchus labrax 

GAPDH 2 

  DN832161.1   

Sparus aurata  

GAPDH 1 

DQ641630.1     

Sparus aurata  

GAPDH 2  

    *SATP00002L15 

* Μη δημοσιευμένη αλληλουχία 

 

1.2. Γενωμικές αλληλουχίες 

 

Στη γενωμική αλληλουχία του GAPDH 2 του λαυρακιού κατά τη διαδιακασία 

σύνθεσής της παρατηρήθηκαν δύο περιοχές όπου δεν υπήρχε νουκλεοτιδική 

αλληλουχία (κενά), ενώ πριν και μετά από αυτά υπήρχε. Το πρώτο κενό βρίσκεται 

κοντά στην αρχή και είναι μεγαλύτερο, ενώ το δεύτερο κοντά στο τέλος της 

αλληλουχίας.  

Μέσω της διαδικασίας της αλληλούχισης με τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν για το 

«κλείσιμο» των δύο αυτών κενών, τα κενά αυτά συμπληρώθηκαν. Βρέθηκε η 

απαραίτητη αλληλουχία με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η γενωμική αλληλουχία του 

GAPDH 2 του λαυρακιού και να έχουμε την αλληλουχία όλου του γονιδίου. 

Δεν υπάρχει η αντίστοιχη γενωμική αλληλουχία στην τσιπούρα. 
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Παρακάτω παρατίθεται ένα τμήμα από την γενωμική αλληλουχία GAPDH 2 του 

λαυρακιού στο οποίο φαίνεται με τα γράμματα «n» η ασυνέχεια της αλληλουχίας στις 

δύο συγκεκριμένες περιοχές (Πίνακας 2). Επίσης, παρουσιάζονται με διαφορετικά 

χρώματα οι αλληλουχίες των ζευγών εκκινητών των δύο κενών οι οποίες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

 

>Genomic_GAPDH 2 Dicentrarchus labrax 
 
AAATTTTCCCACATCAACTATTATTTCTCTCTCCCTCTCTCCTCACAGCTTC

GGCCGTATTGGCCGTCTGGTCTTGAGGGCTTGCCTTCAGAAGGGCATCAA

GGTTGTGGCCATCAATGACCCCTTCATTGACCTGCAGTACATGGTGAGAA

AACTTACAAATGAACATTTCTTTTGATTCTAGTGGAGCACTCAATTTTCAT

TTCAATTTCAATTGAATATGCTTTCAATGGCATGAATGTCATTTnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnCTGACT~CCAGT~~ATGAAGCCAGCAGAGATCCCGTGGGGCAGTGCTG

GAGCCAAGTACGTTGTCGAGTCCACTGGAGTCTTCCTCAGTGTGGATAAG

GCCTCCGTATGTACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC

ACACACACACATCTGAAACAAATATGCAGACAGTCAGATGGTCCAGTTTA

TAACCTGTGCTTTCTTTCTCTCTCGCCACAGTCTCACATCCAGGGTGGAGC

TCAGCGTGTGGTTGTGTCCGCCCCCTCACCTGATGCTCCAATGTTTGTCAT

GGGAGTTAACGAGGACAAATACGACCCCTCCTCCATGACCATCGTCAGGT

AACGGACCATAGTCTTAGACATGCATTTACACTGTACATGTTTAATTTTAA

CAAACATGTTCCTAGATTTAGGCGACCAGTTCCATTGCGTTCATATGTACG

TCAGGAGATCTGAATGTAGTGGAGTGTGATAGTAAGTGACCATGTCTGTC

TTTCTGTTGATAGCAATGCCTCCTGCACCACCAACTGCCTGGCCCCCCTGG

CCAAAGTCATCCACGATAACTTTGGCATTGAGGAGGCTCTCATGGTAAGT

CACACTAAATCTGAACAAATGAATCATTTTGACTGCAATGAGCAGTATTA

AATCACTGTTGTGACAAGTGTTGTGACTGTATTTGTAGCTTTAAATGTATG

CCAGAGTCATTTATGTTTTATATGAATGTCCTCTCTGTAGACTACAGTCCA

CGCATACACAGCCACCCAGAAGACAGTGGACGGTCCCAGTGCCAAGGCCT

GGCGTGATGGCCGCGGTGCCCACCAGAACATCATCCCAGCCTCCACTGGT

GCCGCCAAGGCAGTGGGCAAAGTCATCCCCGAACTCAACGGGTAACCAC

AAACACATTTGTTATCAGCCTCATGAGCAGATGCACCTTTTGTAACTGTGG
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CTAAGAAGATAAGAAAAGACCAAAATAGAAGGTGACACAGGTCCAATGT

GTCTCTTTTGTCCGTCCTATCTCTCTAGTAAGCTGACAGGCATGGCGTTCA

GGGTGCCAGTGGCTGATGTGTCCGTGGTGGACCTGACATGCCGTCTGTCC

AAGCCTGCGTCTTATGCTGAGATCAAGGAAGCCTGCAAGAAGGCCGCACA

TGGACCCATGAAGGGAGTGCTGGGTTACACCGAGGACCAGGTAAAGTTAC

TTCTCATATACTGTAAAGCAAATACATGGCTAGTGATCATAGGGCGAGGT

GAGATAAAGAGGTCAGGGCAGGGGTATGTGCTCTTGTCCATTCATGTTTT

AAATTAATTGTGATTCATTTTnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnTCCAGGTATGATAATGAGTTTGGATACAGCCACCGTGTT

GCTGACCTGCTTCTGTACATGCACTCCAAGGAGTAGACACTTCCTGTCCAA

AAAGGAAGTCAGGAAAGGGACCACCCCAACCATCCTCTACCCCCTCCATT

CTCTTTTACACACAGGCCCCCCACCCATAGCCAAGTCATAGCATCACAGC

CTTAGCTCTACTACAGTATACGTAGGAAGCAGCAACAGTGTGTTTGAGTG 

Πίνακας 2. Τμήμα της γενωμικής αλληλουχίας GAPDH 2 του λαυρακιού όπου 

φαίνονται οι δύο περιοχές με τα κενά πληροφορίας. Με «n» συμβολίζονται τα 

άγνωστα νουκλεοτίδια. Με πράσινο χρώμα επισημαίνεται το ζεύγος εκκινητών του 

κενού 1 (GAPDH gDNA GAP 1), ενώ με το μωβ χρώμα επισημαίνεται το ζεύγος 

εκκινητών του κενού 2 (GAPDH gDNA GAP 2). 

 

Στην κάτωθι εικόνα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR με τα 

αντίστοιχα ζεύγη εκκινητών των δύο κενών. Παρατηρείται η μία και μοναδική 

μπάντα στο σωστό μέγεθος (427 bp) του προϊόντος PCR με το ζεύγος εκκινητών του 

κενού 2. Αντιθέτως, στο προϊόν PCR του κενού 1 παρατηρούνται περισσότερες από 

μία μπάντες με μία από όλες να αντιστοιχεί στο κατάλληλο μέγεθος προϊόντος (233 

bp). Όλες οι μπάντες αλληλουχήθηκαν και απέδωσαν την αλληλουχία που έλειπε . 
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Marker          gap 2                                       gap 1 

1500 bp 
 
800 bp 
500 bp 

Εικόνα 1. Πήκτωμα αγαρόζης 1,3 % με τα προϊόντα PCR για τις δύο περιοχές της 

γενωμικής αλληλουχίας του GAPDH 2 λαυρακιού που δεν υπάρχουν στις βάσεις 

δεδομένων.  

Φορτώθηκαν 10 μl προϊόντος σε τρία πηγαδάκια στα 90V για 45 λεπτά. 

Μήκος προϊόντος του gap1= 233 bp και του gap2= 427 bp 

 

1.3. Φυλογενετική ανάλυση  

 

Το φυλογενετικό δέντρο κατασκευάστηκε με τις αλληλουχίες των ισομορφών 1 και 2 

του GAPDH της τσιπούρας και του λαυρακιού που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 

και τις αντίστοιχες αλληλουχίες που ανακτήθηκαν για άλλα οκτώ ψάρια, τον 

άνθρωπο και χρησιμοποιώντας ως outgroup την Drosophila melanogaster 

 (Πίνακας 3).   
Πίνακας 3. Κωδικός εγγραφής (accession number) για κάθε αλληλουχία των 

ισομορφών του GAPDH  ανα είδος οργανισμού όπως παρουσιάζονται στις βάσεις 

δεδομένων του NCBI. 

Είδος Κωδικός εγγραφής 

για την ισομορφή 1 

Κωδικός εγγραφής 

για την ισομορφή 2 

Gasterosteus aculeatus  EG589027.1 BT026695.1 

Tetraodon nigroviridis  CR680329.2 CR717152.2 

Solea senegalensis  AB300322.1 AB291587.2 

Oncorhynchus mykiss ABO66373.1 AF027130.1 

Oryzias latipes  BJ728433.1 AU170114.1 
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Salmo salar BT058579.1 BT059114.1 

Danio rerio  BC083506.1 AY818346.1 

Oplegnathus fasciatus EU828449.1 EU828450.1 

Homo sapiens NM002046.1 NM014364.1 

 

Ακολουθεί η αναπαράσταση φυλογενετικών σχέσεων των ισομορφών του GAPDH 

των διαφόρων ψαριών και του ανθρώπου που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη 

φυλογενετική ανάλυση με τη μέθοδο της Μέγιστης Πιαθανοφάνειας του αντίστοιχου 

λογισμικού του προγράμματος PhyML με επαναλήψεις  Bootstrap (Replicates).  

Ως ομάδα αναφοράς (outgroup) χρησιμοπιήθηκε η ακολουθία για το GAPDH της 

Drosophila melanogaster (M11254.1).    
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Εικόνα 2. Φυλογενετικό δέντρο για τις ισομορφές του GAPDH διαφόρων 
τελεόστεων ιχθύων με τιμές bootstrap κατασκευασμένο με τη μέθοδο της Μέγιστης 
Πιθανοφάνειας.  
 
Η κάτωθι αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων των ισομορφών του GAPDH 

των διαφόρων ψαριών προέκυψε μετά από αναζήτηση του καταλληλότερου μοντέλου 

αντικατάστασης για τις συγκεκριμένες αλληλουχίες των ισομορφών του GAPDH σε 

διάφορα ψάρια συμπεριλαμβανομένου του λαυρακιού και της με το πρόγραμμα 

MrModeltest. Ως καταλληλότερο μοντέλο προτείνεται το GTR+G+Ι, 

χρησιμοποιώντας ως κριτήριο επιλογής μοντέλου το ΑIC (Akaike Information 

Criterion). 

Με αυτά τα δεδομένα κατασκευάστηκε το φυλογενετικό δέντρο (Εικόνα 2) με τη 

μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας.    

Παρατηρείται μια ομαδοποίηση των αλληλουχιών των ισομορφών 1 και 2 αντίστοιχα 

για όλα τα ψάρια. Αυτό σημαίνει ότι έγινε σωστή ταυτοποίηση των αλληλουχιών της 

τσιπούρας και του λαυρακιού για κάθε μία ισομορφή αντίστοιχα που απομονώθηκαν 

στην παρούσα μελέτη. 

Το δέντρο αυτό διαχωρίζει την GAPDH1 από την GAPDH2 και ως προς τις εντός της 

κάθε ισομορφής σχέση, και είναι το δέντρο με την καλύτερη αντιστοιχία με 

φυλογενετικά δέντρα που βασίζονται σε πολλά γονίδια (Steinke et al.,2006b 

Sarropoulou et al. 2008). 

Παρατηρούμε πως υποστηρίζονται καλά οι κλάδοι εντός των GAPDH1 και 

GAPDH2.  

 

Έλεγχος επίδρασης της κατευθύνουσας  φυσικής επιλογής και μοριακό ρολόι 

 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επίδρασης της φυσικής επιλογής στις αλληλουχίες 

DNA των δέκα ψαριών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του φυλογενετικού 

δέντρου με την μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας με το πρόγραμμα codeml του 

PAML 4.4. Δεν παρατηρήθηκε θετική επιλογή.  

Παρατηρήθηκε επίσης η ύπαρξη τοπικού μοριακού ρολογιού. Αυτό υποδεικνύει ότι 

τα περισσότερα κλαδιά στην φυλογενετική ανάλυση συμμορφώνονται με την 

υπόθεση του ρολογιού, αλλά κάποια μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές. 
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1.4. Ανάλυση της δομής των γονιδίων GAPDH 1 , 2   

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχηματικές απεικονίσεις  της ανάλυσης δομής των 

γονιδίων GAPDH 1, 2 στην τσιπούρα και το λαυράκι όπως προέκυψαν από το 

πρόγραμμα Splign (NCBI). 

 

 
 
 
 
 
Accession number: DQ641630.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accession number: FM145063.1 Αλληλουχία της τσιπούρας στην οποία συνέβη το εναλλακτικό μάτισμα 
 
 

 
Accession number: AY863148.1 
 

Υποδεικνύει το 
ORF 

Υποδεικνύει τις 
– αναντιστοιχίες
(mismatches) 

εξώνιο

Non - consensus splice 

 
 
Dicentrarchus labrax GAPDH 1 
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Accession number: DN832161.1                                        
Non- consensus splice  

 
 
1.5. Ανάλυση της συντενίας των γονιδίων GAPDH 1, 2 στην τσιπούρα και το 
λαυράκι με τα ψάρια με δημοσιευμένα γονιδιώματα (Splign, NCBI). 
 
Παρατίθενται οι σχηματικές απεικονίσεις  της παράταξης των εσωνίων-εξωνίων στις 

ισομορφές GAPDH 1, 2 της τσιπούρας , του λαυρακιού και τεσσάρων άλλων ψαριών 

- «μοντέλων» με δημοσιευμένα γονιδιώματα. 

 
GAPDH 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparus aurata GAPDH 1 

Dicentrarchus labrax GAPDH 1 

 

 

GAPDH 1 

 
 
 
 

 

Tetraodon nigroviridis GAPDH 1 

 

 

Oryzias latipes GAPDH 1 

 
 
 
GAPDH 2 
 

Sparus aurata GAPDH 2 
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Dicentrarchus labrax GAPDH 2 

 

nigroviridis GAPDH 2 

 

  

GAPDH 2 

 

Oryzias latipes GAPDH 2 

 
  

Η δομή των γονιδίων του GAPDH είναι πολύ συντηρημένη.  

Το GAPDH 1 παρουσιάζει 10 εξώνια και 9 εσώνια στην τσιπούρα, το λαυράκι και 

στο Tetraodon nigroviridis. Τα medaka και Danio rerio έχουν 9 εξώνια και 8 εσώνια. 

Το GAPDH 2 στην τσιπούρα, το λαυράκι και στα υπόλοιπα ψάρια μοντέλα που 

μελετήθηκαν παρουσιάζει 10 εξώνια και 9 εσώνια. Η δομή τους είναι παρόμοια. 

 

1.6. Εναλλακτικό μάτισμα  

 

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης των αλληλουχιών της ισομορφής 2 του GAPDH της 

τσιπούρας στη βάση δεδομένων EST (NCBI), βρέθηκε μια και μοναδική αλληλουχία 

της τσιπούρας η FM145063.1. Μια αλληλουχία μήκους 676 bp , E-value = 0.0 και 

Maximum Identity = 100% . Έπειτα, πραγματοποιήθηκε μια στοίχιση της 

αλληλουχίας αυτής με την αλληλουχία της ισομορφής 2 GAPDH του Pagrus major 

(ABO69694.1) . Παρατηρήθηκε, παρόλη την πολύ καλή στοίχιση, ότι κόβεται η 

αλληλουχία της FM145063.1 σε δύο σημεία ενώ μετά μέχρι τέλους συνεχίζει 

κανονικά η στοίχιση. Θεωρήθηκε ότι πρόκειται για περιοχή εναλλακτικού 
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ματίσματος (splice site) που επιτρέπει την παραγωγή διαφορετικών πεπτιδίων στην 

τσιπούρα από το ίδιο GAPDH2 γονίδιο.  
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ABO69694   GAAGCATCGGCCGAGAGGTAACTCCCCCAAACAGCAGCAACCATGTCAGA 
FM145063   ~~~~~ATCGGCCGTGAGATAACTCCCCAAAACTGCAGCAACCATGTCAGA 
 
ABO69694   TCTCTGTGTTGGAATCAATGGCTTCGGTCGTATTGGCCGTCTGGTCTTGA 
FM145063   TCTCTGTGTTGGAATCAATGGCTTCGGTCGTATTGGCCGTCTGGTCTTGA 
 
ABO69694   GGGCTTGCCTTCAGAAAGGCATCAAGGTTGTGGCCATCAACGATCCCTTC 
FM145063   GGGCTTGCCTTCAGAAGGGCATCAAGGTTGTGGCCATCAATGACCCCTTC 
 
ABO69694   ATTGACTTGAAGTACATGGTCTACATGTTCAAGTATGACTCCACCCACGG 
FM145063   ATTGACTTGAAGTACATGGTCTACATGTTCAAGTATGACTCCACCCACGG 
 
ABO69694   CCGTTACCATGGTGAGGTCAGTGAAGAAGATGGCAAGCTCAAGGTTGACG 
FM145063   CCGTTACCATGGTGAGGTCAGTGAAGAAGATGGCAAGCTCATGGTCGACG 
 
ABO69694   GCAACGCCATCGCTGTCTACCAGTGCATGAAGCCAGCAGAGATCCCCTGG 
FM145063   GCAACGCCATCGCTGTCTACCAGTGCATGAAGCCAGCAGAGATCCCCTGG 
 
ABO69694   GGCGATGCTGGAGCCAAGTACGTTGTCGAGTCCACTGGAGTCTTCCTCAG 
FM145063   GGCGATGCTGGAGCCAAGTACGTTGTTGAGTCCACTGGAGTCTTCCTCAG 
 
ABO69694   TGTGGATAAGGCCAACGCTCACATCCAGGGTGGAGCAAAGCGTGTGGTTG 
FM145063   TGTGGATAAGGCCAACGCTCACATCCAGGGTGGAGCACAGCGTGTGGTTG 
 
ABO69694   TGTCCGCCCCCTCACCCGATGCTCCAATGTTTGTCATGGGAGTTAATGAG 
FM145063   TGTCCGCCCCCTCACCCGATGCTCCAATGTTTGTCATGGGAGTTAATGAG 
 
ABO69694   GAGAAATACGACCCGGCCACCATGACCATCGTCAGCAATGCCTCCTGCAC 
FM145063   GAGAAATATGACCCGGCCACCATGAAGATCGTCAGCAATGCCTCCTCCAC 
 
ABO69694   CACCAACTGCCTGGCTCCCCTGGCCAAAGTCATCCATGATAACTTTGGCA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   TTGAGGAGGCTCTCATGACTACAGTCCATGCATACACAGCCACCCAGAAG 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ACAGTGGATGGACCCAGTGCCAAGGCCTGGCGTGATGGCCGCGGTGCCCA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   CCAGAACATCATTCCAGCCTCCACTGGTGCTGCCAAGGCAGTCGGCAAAG 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   TTATCCCCGAGCTCAATGGTAAGCTGACAGGCATGGCCTTCAGGGTGCCA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   GTTGCTGATGTGTCAGTGGTGGACCTGACATGCCGTCTGTCCAAGCCTGC 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ATCTTACGCTGAGATTAAGGAAGCCTGCAAGAAGGCCGCACATGGGCCCA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   TGAAGGGAGTGCTGGGTTACACCGAGGACTCTGTGGTGTCCTCTGACTTC 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ATCGGTGACACCCACTCCTCAATCTTTGATGCTGGCGCTGGCATCTCCCT 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   CAACGACAACTTTGTCAAGCTCATTTCCTGGTATGATAATGAGTTCGGCT 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ACAGCCACCGTGTCGCTGACCTTCTGCTGTACATGCACTCCAAGGACTAA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ACACTTCCTGTCCAAAAAGGAAGTCAGGAAAGGGACCACCCCAACCATTC 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   TCCCACCCCCCTCCCTTCTCTTTTACACACAGGCCCCACTCATAGCCAAG 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   TCATAGCATCACAGCCCTTAGCTCTACTACAGTATACGTAGGCAGCAGCA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   ACAGTGTGTTCGAGTGTTCTGAGTTTATCTGTTTTTTTCCTTTAATGACA 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ABO69694   AGACGATCGGTCAGTGACAGTATTTGTGTCCGTGTGCCCCCTCTCCACCT 
FM145063   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CT  

Υπολείπονται ~ 750 
ζεύγη βάσεων 
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ABO69694   CCCACTGCCACTTTAGATGTGTCGTTATGGCTCAGTACTATGGTAACTAC 
FM145063   CCCACTGCCACTTTAGATGTGTTGTTATGGCTCAGTACTATGGTAACTAC 
 
ABO69694   TGTATCCATCTCCCTGTTGGTGTGTTT~AAAGGCTTAATCATCAGTGGAA 
FM145063   CGTATCCATCTCCCTGTTGGTGTGTTTTAAAGGCTTACTCATCAGTGGAA 
 
ABO69694   AGAGGAAGTTGAGAGGCAGAACTACTGTATCTCCGCTTAAGAGTAAAGAG 
FM145063   AGATGAAGTTGAGAGGCAGAACTACTGTATCTCCGCTTAAGAGTTAAGAG 
 
ABO69694   ACAAAGAAATAAAACTCGAAAAACCTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
FM145063   ACAAAGAAATAAAAACTTTGAAAAACCTC 
  
Σχήμα 5. Στοίχιση αλληλουχιών στην οποία φαίνεται η περιοχή εναλλακτικού 

ματίσματος του GAPDH 2 της αλληλουχίας του Pagrus major με την μοναδική 

αλληλουχία (FM145063) της τσιπούρας που βρέθηκε στη βάση δεδομένων EST 

(NCBI).  

 

1.7. Σχεδιασμός εκκινητών 

Αφού πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω διαδικασίες σχεδιάστηκαν όσο το δυνατόν 

πιο εξειδιεκευμένοι εκκινητές για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας 

μελέτης. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλα τα ζεύγη των εκκινητών που 

σχεδιάστηκαν.  

Πίνακας 4. Περιγραφή των εκκινητών που σχεδιάστηκαν για την παρούσα μελέτη. 

Οργανισμός Γονίδιο Αλληλουχία Μέγεθος 
προϊόντος 

Dicentrarchus 
labrax 

GAPDH 1 FW: CCAGCCAGAACATCATCC 
 
RV : GCAGCCTTAACAACCTTC 
 

190 bp 

Dicentrarchus 
labrax 

GAPDH 2 FW: GAGTCCACTGGAGTCTTC 
 
RV : GGAGGAGGGTCGTATTTG 
 

146 bp 
 

Sparus aurata GAPDH 1 FW: CCAGCCAGAACATCATCC 
 
RV: GCAGCCTTGACGACCTTC 

 
190 bp 

Sparus aurata GAPDH 2 FW:CATGAAGCCAGCAGAGATCC 
 
RV: GGTGGCCGGGTCATATTTC 

 
196 bp  
 

Dicentrarchus 
labrax 

GAPDH 
gDNA 
GAP2 

FW: GCAGGGGTATGTGCTCTTGT 
 
RV:CAGAAGCAGGTCAGCAACAC 
 

 
233 bp 
 

Dicentrarchus 
labrax 

GAPDH 
gDNA 
GAP1 

FW: CCTCTCTCCTCACAGCTTCG 
 
RV:  ACGTACTTGGCTCCAGCACT 

 
427 bp 

Sparus aurata GAPDH 
Splice site 
EST 

FW:ATAAGGCCAACGCTCACATC 
 
RV:CAACAGGGAGATGGATACGG 

 
216 bp 
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2. Εξαγωγή RNA και σύνθεση cDNA 

 

2.1. Έλεγχος ποιότητας της εξαγωγής RNA 

 

Στις παρακάτω εικόνες (6, 7) φαίνονται τα αποτελέσματα της εξαγωγής RNA από 

όλα τα αναπτυξιακά στάδια του λαυρακιού και από έξι της τσιπούρας. 

Το RNA είναι καλής ποιότητας μιας και εμφανίζονται μόνο οι δύο χαρακτηριστικές 

μπάντες του 28 S και του 18S. Επιμόλυνση με γενωμικό DNA δεν παρατηρείται.  

Φασματοφωτομετρικά, ο λόγος του 260/280 σε αυτά αλλά και στα υπόλοιπα 

αναπτυξιακά στάδια κυμαινόταν από το 1,8 μέχρι το 2 γεγονός που υποδεικνύει 

απουσία προσμίξεων στο RNA. Χαμηλότερη αναλογία σημαίνει επιμόλυνση με 

πρωτει΅νες (καθώς η μέγιστη απορόφηση για τις πρωτείνες είναι στα 280), ενώ 

αναλογία μεγαλύτερη του 2 σημαίνει πως υπάρχουν άλλες προσμίξεις όπως ενώσεις 

με καρβοξυλικές ομάδες, π.χ. EDTA). 

Αν το RNA δεν ήταν καλό θα παίρναμε λανθασμένα αποτελέσματα στα μετέπειτα 

πειράματα. 

 

5                 6                 7               8               9               10 

 
28 S 
18 S 

Εικόνα 6. RNA εξαγωγή από τα έξι μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια της 

τσιπούρας. Με τους αριθμούς επισημαίνονται τα αντίστοιχα στάδια. 

Πήκτωμα αγαρόζης 1 %. Φορτώθηκε 1μl σε κάθε πηγαδάκι στα 90V για 40 λεπτά. 
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1 2 3 5 6 11

Εικόνα 7. Εξαγωγή RNA από διάφορα αναπτυξιακά στάδια του λαυρακιού. 

Με τους αριθμούς επισημαίνονται τα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. 

Πήκτωμα αγαρόζης 1%. Φορτώθηκε 1μl σε κάθε πηγαδάκι στα 90V για 40 λεπτά. 

 

2.2. Δοκιμή του συντιθέμενου cDNA 

 

Μετά την εξαγωγή του RNA και την σύνθεση του cDNA έγινε δοκιμαστική PCR με 

ένα ζεύγος εκκινητών GAPDH ώστε να διαπιστωθεί η καλή του ποιότητα. 

Στην φωτογραφία του πηκτώματος αγαρόζης που παρατίθεται ενδεικτικά, φαίνεται 

πως παρήχθη μόνο μία ζώνη προιόντος στο σωστό μέγεθος. Επίσης, στα αναπτυξιακά 

στάδια της τσιπούρας συνέβη το ίδιο. Συνεπώς, έγιναν σωστά οι διαδικασίες, γεγονός 

που ενισχύει την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων των μετέπειτα πειραμάτων της 

RT-qPCR. 
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Marker  

     1               2                3                5                   11

1500 bp  
 
 
800 bp 
 
500 bp 

Εικόνα 8. Προιόντα PCR με το cDNA των αναπτυξιακών σταδίων του λαυρακιού 

που συντέθηκε και με τους εκκινητές του GAPDH 1 λαυρακιού. 

Πήκτωμα αγαρόζης 1 %. Φορτώθηκαν 10μl στα 90v για 40 λεπτά. Το αναμενόμενο 

μέγεθος προιόντος είναι 190 ζεύγη βάσεων. 

 

3. Έλεγχος των εκκινητών που σχεδιάστηκαν 

 

3.1. Δοκιμή εκκινητών με την μέθοδο της PCR 

 

Παρατίθεται μια συγκεντρωτική φωτογραφία από την ηλεκτροφόρηση των προϊόντων 

της δοκιμαστικής PCR των ζευγών εκκινητών που σχεδιάστηκαν για την παρούσα 

εργασία, πλην αυτών του λαυρακιού (GAPDH 1, 2) σε πήκτωμα αγαρόζης. 
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Marker Splice site                       gDNA cDNA  (-)              gDNA cDNA  (-) 
              Εκκινητές                       SA       SA                       SA        SA 

1500 bp 

800 bp 
500 bp 
 
 
 
 GAPDH 1 SA                    GAPDH 2 SA 
 εκκινητές                             εκκινητές 
 
 

Marker    Gap 2                                 Gap 1                           Marker  
                εκκινητές                           εκκινητές  
                gDNADL                          gDNADL  

 

1500 bp 

800 bp 
500 bp 

Εικόνα 9. Προιόντα PCR των εκκινητών που σχεδιάστηκαν πλην του λαυρακιού.   

Για τους εκκινητές του splice site χρησιμοποιήθηκε cDNA τσιπούρας, ενώ τις 

περιοχές που δεν είχαν χαρακτηρσιτεί και κατά συνέπεια υπήρχαν κενά στην 

αλληλουχία (τα κενά gap 1, 2),  γενωμικό DNA λαυρακιού. Οι εκκινητές των 

ισομορφών 1, 2 της τσιπούρας που μελετήθηκαν έπειτα με την μέθοδο της RT-qPCR 

ελέγχθηκαν με γενωμικό DNA, cDNA και αρνητικό έλεγχο. 

Πήκτωμα αγαρόζης 1,3 %. Φορτώθηκαν 10μl για 45 λεπτά στα 90 V. 

 

 

3.2. Βελτιστοποίηση των αντιδράσεων PCR και RT-qPCR ανά ζεύγος  των 

εκκινητών GAPDH 1, 2 της τσιπούρας και του λαυρακιού. 

 

Έγινε βελτιστοποίηση για κάθε μια από τις αντιδράσεις ενίσχυσης των περιοχών που 

έχουν περιγραφεί πιο πάνω για τις δύο ισομορφές του GAPDH της τσιπούρας και του 

λαυρακιού με την χρήση της μεθόδου PCR και RT-qPCR τα αποτελέσματα των 

οποίων παρατίθενται παρακάτω (Σχ.10α-δ). Δεν παρατηρήθηκαν σχηματισμοί 

διμερών εκκινητών ούτε στο πήκτωμα αγαρόζης ούτε στην καμπύλη τήξης, το οποίο 

σημαίνει ότι οι εκκινητές είναι εξειδιεκυμένοι και καλά σχεδιασμένοι. 
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Marker gDNA cDNA (-) 

 
Σχήμα 10α. Βελτιστοποίηση της αντίδρασης RT-qPCR/ενίσχυσης των εκκινητών του 

GAPDH 1 του λαυρακιού. Καμπύλη τήξης της RT-qPCR και πήκτωμα  

αγαρόζης 2 % 

 

Marker gDNA cDNA (-) 

 
Σχήμα 10β. Βελτιστοποίηση της αντίδρασης RT-qPCR/ενίσχυσης GAPDH 2  

του λαυρακιού. Καμπύλη τήξης της RT-qPCR και πήκτωμα 

 αγαρόζης 2 % 
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gDNA cDNA       (-) 

Σχήμα 10γ. Βελτιστοποίηση της αντίδρασης RT-qPCR/ενίσχυσης του GAPDH 1  

της τσιπούρας. Καμπύλη τήξης της RT-qPCR και πήκτωμα  

αγαρόζης 2 % 
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gDNA   cDNA   (-) 

 
Σχήμα 10δ. Βελτιστοποίηση της αντίδρασης RT-qPCR/ενίσχυσης του GAPDH 2  

της τσιπούρας. Καμπύλη τήξης της RT-qPCR και πήκτωμα  

αγαρόζης 2 % 

              
4. Ανάλυση αποτελεσμάτων της RT-qPCR 

 

Η απόδοση των αντιδράσεων της RT-qPCR κυμαίνεται από 1.7 - 2.10, τιμές που 

εμπίπτουν στο επιτρεπόμενο εύρος. 

 

Οι αλληλουχίες των εκκινητών του γονιδίου αναφοράς Ef1-alpha είναι 

πανομοιότυπες και στα δύο είδη, ενώ στα L13 παρουσιάζουν μία διαφορά βάσης 

(Πίνακας 5) . 

 

Πίνακας 5. Περιγραφή των εκκινητών των γονιδίων αναφοράς. Με έντονο μαύρο 

επισημαίνεται η διαφορά στις αλληλουχίες των εκκινητών του γονιδίου L13 στην 

τσιπούρα και στο λαυράκι.  
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L13 τσιπούρας FW: TCTGGAGGACTGTCAGGGGCATGC 

RV: AGACGCACAATCTTAAGAGCAG 

L13 λαυρακιού 

 

FW: TCTGGAGGACTGTCAGGGGCATGC 

RV: AGACGCACAATCTTAGAGCAG 

Ef1-alpha τσιπούρας FW: AAATGCGGAGGAATCGACAA 

RV: GAGCCCTTGCCCATCTCAG 

Ef1-alpha λαυρακιού FW: AAATGCGGAGGAATCGACAA 

RV: GAGCCCTTGCCCATCTCAG 
 
Όσον αφορά στη μελέτη των ισομορφών του GAPDH του λαυρακιού στα 

διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια με την μέθοδο της RT-qPCR, αποδείχθηκε ότι η 

ισομορφή 1 του GAPDH εκφράζεται σε όλα τα στάδια. Παρουσιάζει πολύ υψηλά 

επίπεδα έκφρασης στο στάδιο 1, ενώ ακολουθεί δραματική μείωση των επιπέδων 

έκφρασης στο στάδιο 2 και βαθμιαία αύξηση μέχρι το στάδιο 11 (Σχήμα 11). 

Η ισομορφή 2 του GAPDH δεν εκφράζεται σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια. Στο 

αναπτυξιακό στάδιο 2 δεν εκφράζεται καθόλου, ενώ στο αναπτυξιακό στάδιο 3 

εμφανίζει μια μικρή έκφραση. Γενικά, παρουσιάζει σημαντική αύξηση από τα 

μικρότερα στα μεγαλύτερα στάδια (Σχήμα 11). 
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Σχήμα 11. Αποτελέσματα της έκφρασης των επιπέδων mRNA των γονιδίων GAPDH 
1, 2 του λαυρακιού στα έξι αναπτυξιακά στάδια κανονικοποιημένα με τα γονίδια 
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αναφοράς . Όπου Stage 1 : μορίδιο, Stage 2: 50% επιβολή, Stage 3: νευρίδιο, Stage 5: 
¾ επιβολή, Stage 6 : εκκολαπτόμμενο αυγό, Stage 11 : προνύμφη 
 
 
Αναφορικά στη μελέτη της έκφρασης των ισομορφών της τσιπούρας, αποδείχθηκε ότι 

η ισομορφή 1 του GAPDH εκφράζεται και στα 7 αναπτυξιακά στάδια που 

μελετήθηκαν ενώ η ισομορφή 2 εκφράζεται στα 6 από τα 7 στάδια, δεν εκφράζεται 

καθόλου όμως στο στάδιο Γαστρίδιο ( Σχήμα 12) . 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε 2 φορές ώστε να έχουμε επαναληψιμότητα και να 

αποκλείσουμε τον παράγοντα της «τυχαιότητας» ή του πιθανού λάθους. 

Συμπεραίνουμε ότι η ισομορφή 2 του GAPDH της τσιπούρας αν και δεν εκφράζεται 

σε ένα από τα 7 στάδια, παρουσιάζει μικρές διαφορές στα επίπεδα του mRNA από τα 

μικρότερα στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά στάδια ενώ η ισομορφή 1 αυξάνεται 

βαθμιαίως σημαντικά (Σχήμα 12).  
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Σχήμα 12. Αποτελέσματα της έκφρασης των γονιδίων GAPDH 1, 2 της 
τσιπούρας σε επτά αναπτυξιακά στάδια κανονικοποιημένα με τα 
 γονίδια αναφοράς . Όπου G (gastrula) είναι το στάδιο του γαστριδίου και με τους 
αριθμούς επισημαίνονται τα αντίστοιχα αναπτυξιακά στάδια. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται σε φωτογραφία πηκτώματος αγαρόζης η διαφορά στο 

αποτέλεσματα της μελέτης έκφρασης των δύο ισομορφών του GAPDH της τσιπούρας 

με την μέθοδο της RT-qPCR στο αναπτυξιακό στάδιο γαστρίδιο. 

 

GAPDH 2 GAPDH 1

Marker   Γαστρίδιο        Στάδιο 1 
Marker           Γαστρίδιο  

Σχήμα 13. Αποτελέσματα της έκφρασης των GAPDH 2, 1 της τσιπούρας στο 
αναπτυξιακό στάδιο γαστρίδιο και στο στάδιο 1 αντίστοιχα. Στο στάδιο γαστρίδιο το 
GAPDH 2 δεν εκφράζεται σε αντίθεση με το GAPDH 1. Ενώ στο στάδιο 1 το 
GAPDH 2 εκφράζεται. Μέγεθος προϊόντος 192 bp. Πήκτωμα αγαρόζης 2%. 
Φορτώθηκαν 25μl στα 75V για 40 λεπτά. 
 
  

Όσον αφορά στα προγενέστερα του γαστριδίου αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, ο λόγος επιλογής τους ήταν ότι 

παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα έκφρασης της ισομορφής 1 του GAPDH στα 

προγενέστερα στάδια του λαυρακιού ( Σχήμα 11) και θελήσαμε να ελέγξουμε αν κάτι 

αντίστοιχο παρατηρείται και στην τσιπούρα. Συνεπώς, επιλέχθηκε να μελετηθεί η 

έκφραση της ισομορφής 1 του GAPDH και στην τσιπούρα στα  προγενέστερα αυτά 

στάδια. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα με το αποτέλεσμα της έκφρασης του 

GAPDH 1 της τσιπούρας στο οποίο φαίνεται ότι παρουσιάζονται πολύ υψηλά 

επίπεδα έκφρασης του γονιδίου στα πολύ πρώϊμα αναπτυξιακά στάδια, ενώ χαμηλά 

επίπεδα έκφρασης στα δύο στάδια πριν του γαστριδίου συμπεριλαμβανομένου και 

του γαστριδίου. 
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Σχήμα 14.  Αποτελέσματα της έκφρασης των επιπέδων μεταγραφικής έκφρασης του 
γονιδίου GAPDH 1 της τσιπούρας στα προγενέστερα του γαστριδίου αναπτυξιακά 
στάδια (samples 3-10: μη γονιμοποιημένα αυγά μέχρι το στάδιο του βλαστιδίου) 
συμπεριλαμβανομένου και του στάδιου του γαστριδίου κανονικοποιημένα με το 
γονίδιο αναφοράς L13. 
 
 
Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η έκφραση των δύο 

ισομορφών του GAPDH της τσιπούρας και του λαυρακιού στην καρδιά, τα βράγχια, 

τον εγκέφαλο, τον σπλήνα και το συκώτι με την μέθοδο της One step RT-PCR και 

έγινε οπτικοποίηση των προϊόντων της σε πήκτωμα αγαρόζης (Εικόνα 15). 

Παρατηρείται έκφραση του GAPDH 1 της τσιπούρας στην καρδιά, το συκώτι και τα 

βράγχια στο αναμενόμενο μέγεθος προϊόντος (190 bp), ενώ μια μεγαλύτερη μπάντα 

(400 bp) στον εγκέφαλο και τον σπλήνα. 

Αντιθέτως, το GAPDH 2 εκφράζεται κανονικά στο αναμενόμενο μεγέθος προϊόντος 

(196 bp) σε όλους τους ιστούς αλλά επιπλέον παρουσιάζει μια ακόμη μπάντα (300 

bp) στον σπλήνα και στο συκώτι. 

Το GAPDH 1 του λαυρακιού εκφράζεται σε όλους τους ιστούς στο αναμενόμενο 

μεγέθος προϊόντος (190 bp), ενώ το GAPDH 2 δεν εκφράζεται καθόλου στα βράγχια. 

Εκφράζεται στους υπόλοιπους ιστούς στο αναμενόμενο μεγέθος προϊόντος (146 bp) 

αλλά παράλληλα παρουσιάζει και άλλες δύο μπάντες (~500 bp, ~300 bp αντίστοιχα) 

στην καρδιά.  

 59



 

Κ       Σ         ΣΚ      Ε         Β     marker  Κ       Σ       ΣΚ        Ε       Β 

 

GAPDH 1 S.aurata                                      GAPDH 2 S.aurata 

Κ Σ ΣΚ Ε Β marker Κ Σ ΣΚ Ε Β

500 bp 

200 bp 

GAPDH 1 D.labrax GAPDH 2 D.labrax
100 bp 

 
Εικόνα 15. Μελέτη έκφρασης γονιδίων GAPDH 1 , 2 σε ιστούς τσιπούρας και 

λαυρακιού. Κ : Καρδιά, Σ : Σπλήνας, ΣΚ : Συκώτι, Ε : Εγκέφαλος, Β : Βράγχια. 

Marker (Nippon, Genetics, Europe GmbH) 3000 bp. Πήκτωμα αγαρόζης 2% στα 75V 
για 60 λεπτά. 
Μεγέθη προϊόντων : GAPDH 1 τσιπούρας = 190 bp, GAPDH 2 = 196 bp 
                                  GAPDH 1 λαυρακιού = 190 bp, GAPDH 2 = 146 bp  
 
 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
Γενωμική αλληλουχία 

 

Για τη σύνθεση της γενωμικής αλληλουχίας GAPDH 2 του λαυρακιού 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο αλληλουχίες που ανακτήθηκαν από την βάση δεδομένων 
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EST (NCBI) στις οποίες έγινε ανεξάρτητη αλληλούχιση, γεγονός που αυξάνει την 

έννοια της ποιότητας της αλληλουχίας. 

Κατά την αναζήτηση των  EST αλληλουχιών βρέθηκε μόνο μία αλληλουχία για την 

τσιπούρα ενώ για το λαυράκι βρέθηκαν πολυάριθμες για το GAPDH 2. Συνεπώς, 

υπήρχε μεγάλη πληροφορία διαθέσιμη η οποία βοήθησε στη σωστή σύνθεση της 

γενωμικής αλληλουχίας.  

Αυτό το γεγονός καθιστά αξιόπιστα τα αποτελέσματα της ανάλυσης της δομής και 

της συντενίας του γονιδίου στο λαυράκι και στην τσιπούρα.  

Εντούτοις, δεν έχει μελετηθεί ακόμη η περιοχή 3’UTR του λαυρακιού στην οποία 

συνέβη το εναλλακτικό μάτισμα, συνεπώς δεν έχουν βρεθεί τα αντίστοιχα 

μεταγραφήματα (transcripts) τα οποία μπορεί να έχουν ρυθμιστικές δράσεις. Πιο 

ενδιαφέρον  βέβαια θα προκαλούσε αν είχε συμβεί μέσα στο ORF. 

 

Φυλογενετική ανάλυση 

 

Οι φυλογενετικές σχέσεις των ορθόλογων γονιδίων εξετάσθηκαν με την μέθοδο της 

Μέγιστης Φειδωλότητας, της Μέγιστης Πιθανοφάνειας και της Μπεϋζιανής Μεθόδου 

Εκτίμησης. Όλες οι τοπολογίες των δένδρων είναι παρόμοιες με τους περισσότερους 

κόμβους να έχουν υψηλές τιμές bootstrap. 

 

Η εκτίμηση μέγιστης Πιθανοφάνειας λαμβάνει ως παραμέτρους κάποιες ποσότητες, 

οι οποίες έχουν σταθερές αλλά άγνωστες τιμές. Η βέλτιστη εκτίμηση των τιμών 

αυτών είναι εκείνη που μεγιστοποιεί την πιθανότητα να πάρουμε τα δείγματα που 

έχουμε αρχικά παρατηρήσει.  

Οι ομαδοποιήσεις όμως, των αλληλουχιών των αντίστοιχων ισομορφών του GAPDH 

εμφανίζονται και στις δύο μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι οι αλληλουχίες της τσιπούρας 

και του λαυρακιού που ανακτήθηκαν για τις δύο ισομορφές του GAPDH ορθά 

αποδίδονται στις ήδη υπάρχουσες και αντίστοιχα χαρακτηρισμένες σαν 1 και 2  

αλληλουχίες των λοιπών ιχθύων, κάτι που δείχνει πως ο διπλασιασμός του 

προγονικού των 1 και 2 ισομορφών γονιδίου έγινε σε κοινό πρόγονο των ψαριών που 

συπεριλήφθηκαν στη φυλογενετική ανάλυση, πριν από οποιαδήποτε ειδογένεση που 

διαχώρισε στις υπάρχουσες γραμμές. 

Επίσης παρατηρείται ότι η ισομορφή 1 του GAPDH είναι πιο συντηρημένη από την 

ισομορφή 2 στα ψάρια. Οι κλάδοι της ισομορφής 1 είναι πιο μικροί συγκριτικά με 
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τους κλάδους της ισομορφής 2, γεγονός που μπορεί να σημαίνει την αργή εξέλιξή της 

σε σχέση με την 2 που δείχνει να εξελίσσεται πιο γρήγορα. 

 

Έλεγχος επίδρασης της φυσικής επιλογής 

 

Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε θετική επιλογή (ω = -1,6985) των αλληλουχιών 

του GAPDH στα δέκα εξεταζόμενα ψάρια προφανώς οφείλεται στο ότι το GAPDH 

είναι πολύ συντηρημένο γονίδιο. 

Όσον αφορά το μοριακό ρολόι, αποδείχθηκε τα κλαδιά του δέντρου ακολουθούν το 

μοντέλο του τοπικού μοριακού ρολογιού (Yoder and Yang 2000;Yang and Yoder 

2003) που σημαίνει ότι τα κάποια κλαδιά του έχουν τις ίδιες τιμές, ενώ διαφορετικά 

μέρη του δέντρου μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές. Για να εξάγουμε όμως ασφαλή 

και ακριβή συμπεράσματα για την χρονολόγηση των δύο ισομορφών του GAPDH 

στα συγκεκριμένα ψάρια πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες βαθμονομήσεις με την 

χρήση των χρονολογιών τους διπλασιασμούς του γονιδιώματος (Yoder and Yang 

2000;Yang and Yoder 2003). 

 

Γονιδιακή έκφραση  
 
Στην παρούσα μελέτη απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δύο ισομορφές του 

GAPDH στην τσιπούρα και στο λαυράκι. 

Τα ORF τους και οι αμινοξικές αλληλουχίες τους επέδειξαν μεγάλη ομοιότητα με 

αλληλουχίες άλλων ψαριών.  

Διαπιστώθηκε ότι η έκφραση των GAPDH 1, 2 και στα δύο μελετηθέντα ψάρια 

παροσυιάζει αρχικά στα μικρότερα στάδια χαμηλά επίπεδα έκφρασης τα οποία 

αυξάνονται εκθετικά στα επόμενα στάδια.  

Γεγονός είναι ότι και στα δύο είδη το GAPDH 1 παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα 

έκφρασης σε σχέση με το GAPDH 2 (Σχήματα 11, 12).  

Εξαίρεση ωστόσο, αποτελεί το GAPDH 1 του λαυρακιού στο 1ο στάδιο το οποίο 

αντιστοιχεί στο στάδιο του μοριδίου, στο οποίο παρατηρούνται πολύ υψηλά επίπεδα 

έκφρασης. Ακολουθεί μια δραματική μείωση στα επίπεδα έκρασης στο ακόλουθο 

στάδιο (Σχήμα 11). 
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Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να μελετηθούν ακόμη επτά αναπτυξιακά στάδια 

της τσιπούρας, από τα μη γονιμοποιημένα αυγά, τα 2,4 κυτταρικά στάδια μέχρι το 

στάδιο του γαστριδίου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο προγενέστερο στάδιο 5 (sample 8) της 

τσιπούρας που αντιστοιχεί στο στάδιο του μορίδιου η έκφραση του γονιδίου GAPDH 

1 είναι πολύ υψηλή και σχετικά ψηλότερη από τα υπόλοιπα όπως ακριβώς συμβαίνει 

και στην έκφραση του γονιδίου GAPDH 1 του λαυρακιού. 

Αυτού του είδους η διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του GAPDH 1  μεταξύ των δύο 

σταδίων και στα δύο ψάρια μαρτυρά τον πιθανό ρόλο του GAPDH 1 ως μητρικό 

γονίδιο, μιας και το πρότυπο έκφρασής του ταιριάζει με το πρότυπο έκφρασης που 

παρατηρείται στα μητρικά γονίδια. Η έκφραση του GAPDH 1 στα μη 

γονιμοποιημένα αυγά αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της λειτουργίας του ως μητρικό 

γονίδιο. 

Διάφορες μελέτες που έγιναν στα ψάρια απέδειξαν σημαντική επίδραση των 

μητρικών γονιδίων στην ποιότητα των αυγών ( Reinitz et al., 1979, Braun and 

Kincaid, 1982, Withler, 1987). 

Είναι γνωστό ότι οι μητρικοί παράγοντες κυριαρχούν στην πρώϊμη εμβρυονική 

ανάπτυξη πριν την ενεργοποίηση του εμβρυονικού γονιδιώματος (Latham, 1999; 

Latham and Schultz, 2001).   

Πρόσφατα οι Mommens και συνεργάτες (2010), απομόνωσαν μητρικά γονίδια από 

τον Ιππόγλωσσο του Ατλαντικού μέσω της τεχνικής των EST βιβλιοθηκών. 

Απέδειξαν ότι τα πρότυπα έκφρασης συσχετίζονται με την επιτυχία εκκόλαψης στα 

ψάρια και ότι η μικρή επιτυχία εκκόλαψης κατέληγε σε χαμηλά επίπεδα έκφρασης 

για κάποια μητρικά γονίδια.  

 

Για την διεξαγωγή της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έκφρασης των γονιδίων 

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα διαθέσιμα προγράμματα τα οποία αυξάνουν 

την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά ακολοθούν και την εως τώρα βιβλιογραφία. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα γονίδιο αναφοράς όπως προτείνεται 

στην βιβλιογραφία, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο αξιόπιστα. 

Κατά την σύνθεση του cDNA, προσθέτοντας την αντίδραση RT (-) μπορέσαμε να 

ελέγξουμε την ποιότητα του. Δεν υπήρξε επιμόλυνση, οπότε τα αποτελέσματα ήταν 

έγκυρα, συνεπώς καθίσταται αξιόπιστο το πείραμα της RT-qPCR.  
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Η μελέτη της έκφρασης των GAPDH 1,2 της τσιπούρας και του λαυρακιού που έγινε 

σε ιστούς με την μέθοδο της One-step RT-PCR έδωσε ένα αποτέλεσμα που 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να διαπιστωθεί η εξειδίκευση σε ιστούς του 

GAPDH καθώς και τα επίπεδα έκφρασης συσχετιζόμενα με την ποιότητα των αυγών, 

την εκκόλαψη και την περαιτέρω εμβρυική ανάπτυξη.  

Παρατηρείται ότι υπάρχει έκφραση σε όλους τους ιστούς και στα δύο ψάρια, εκτός 

από το GAPDH 2 λαυρακιού το οποίο δεν εκφράζεται στα βράγχια. 

Συγκεκριμένα, στον σπλήνα και στον εγκέφαλο το προϊόν του GAPDH 1 της 

τσιπούρας εμφανίστηκε σε υψηλότερο μέγεθος σχετικά με τα υπόλοιπα. 

Από την άλλη, στο προϊόν του GAPDH 2 της τσιπούρας στον σπλήνα και το συκώτι 

παρατηρήθηκαν δύο διαφορετικού μεγέθους μπάντες, μαρτυρώντας την πιθανότητα 

περισσότερων τύπων του GAPDH στους συγκεκριμένους ιστούς (Σχήμα 15). 

Η μπάντα που εμφανίζεται στον σπλήνα και τον εγκέφαλο, στο GAPDH 1 τσιπούρας, 

περίπου στα 400 bp δεν μπορεί να υποδεικνύει επιμόλυνση με γενωμικό DNA λόγω 

του ότι η μπάντα του προϊόντος PCR στο γενωμικό DNA εμφανίζεται στα 1500 bp 

(Σχήμα 10α) αλλά και λόγω των επαληθεύσεων που έχουν γίνει στην παρούσα 

εργασία για την ποιότητα του cDNA που συντέθηκε. 

Σε αντίθεση, στο λαυράκι, μόνο το GAPDH 2 παρουσιάζει στην καρδιά περισσότερες 

από μία μπάντες (Σχήμα 15). 

Η επιλογή των συγκεκριμένων ιστών έγινε βάσει διαφόρων μελετών που εξετάζουν 

την έκφραση των ισομορφών του GAPDH σε άλλα ψάρια.  

Οι Manchado και συνεργάτες (2007), μελέτησαν και τις δύο ισομορφές του GAPDH 

σε διάφορους ιστούς μεταξύ άλλων και στον εγκέφαλο, στα βράγχια, στην καρδιά, 

στον σπλήνα και στο συκώτι στην Solea senegalensis. Παρατηρήθηκε ότι το GAPDH 

1 εκφράζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στον σπλήνα, στον εγκέφαλο και στα βράγχια 

ενώ τα επίπεδα έκφρασης του είναι λιγότερο χαμηλά στην καρδιά και στο συκώτι. 

Αντιθέτως, το GAPDH 2, παρουσιάζει πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης στον 

εγκέφαλο- τα υψηλότερα από όλους συνολικά τους ιστούς, έπεται η έκφραση στην 

καρδιά και μετά στα βράγχια επί του συνόλου πάλι, ενώ στον σπλήνα και στο συκώτι 

τα επίπεδα έκφρασης παρουσιάζονται πολύ χαμηλά. 

Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν εν μέρει με αυτά που απέδειξαν οι Aoki και 

συνεργάτες (2000) οι οποίοι μελέτησαν την έκφραση του GAPDH στην καρδιά, τον 

εγκέφαλο, το συκώτι και τον σπλήνα και σε άλλους τρεις ιστούς, σε άτομα του 
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Paralicthys olivaceus. Διαπίστωσαν ότι εκφράζεται σε όλους τους ιστούς καθώς και 

στο συκώτι της ιριδίζουσας πέστροφας. 

Οι McCurley και συνεργάτες (2008), μελέτησαν την έκφραση του GAPDH στην 

καρδιά, τον εγκέφαλο, το συκώτι καθώς και σε άλλους ιστούς σε ενήλικα αρσενικά 

και θηλυκά άτομα ζεβρόψαρου(Danio rerio). Παρατήρησαν έκφραση του GAPDH σε 

όλους τους ιστούς αλλά με μεγάλη διακύμανση μεταξύ των ιστών και σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ φύλου στο συκώτι και στον εγκέφαλο.  

Βάσει των δεδομένων του πειράματος συμπεραίνεται ότι μελετήθηκε η ισομορφή 1 

του GAPDH. 

Οι Filby και συνεργάτες (2007), μελέτησαν το GAPDH μεταξύ άλλων γονιδίων στο 

συκώτι των Pimephales promelas. Παρατήρησαν ότι η έκφραση του GAPDH στο 

συκώτι ήταν πολύ υψηλή κάτι που δεν συμβαίνει στα παρόντα αποτελέσματα. 

Οι Covassin και συνεργάτες (2006), επέλεξαν την καρδιά εμβρύων ζεβρόψαρου και 

διάφορα γονίδια μεταξύ άλλων και το GAPDH για να μελετήσουν την έκφρασή τους. 

Ωστόσο δεν παρατήρησαν έκφραση του GAPDH στην καρδιά σε αντίθεση με άλλα 

γονίδια όπως το Dr.398, γεγονός που επίσης δεν ακολουθεί τα παρόντα πρότυπα 

έκφρασης. 

 

Το GAPDH είναι ένα γλυκολυτικό ένζυμο που είναι ενεργό σε όλους τους ιστούς των 

θηλαστικών (Carraro et al., 2004), χρησιμοποιούταν επί πολλά χρόνια σε πολλές 

μελέτες με θηλαστικά και ψάρια ως διαχειριστικό γονίδιο, αλλά τα τελευταία χρόνια 

έχει προταθεί να αντιμετωπίζεται με προσοχή η χρήση του ως γονίδιο αναφοράς σε 

μελέτες έκφρασης χωρίς τεκμηρίωση (Bustin et al, 2000, Tang et al., 2007).  

Στην παρούσα μελέτη και σε σύγκριση με άλλες επιβεβαιώνεται πως η GAPDH έχει 

πολύπλοκα πρότυπα έκφρασης που διαφέρει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 

μεταξύ ειδών, παρά τη συνηρηριτικότητα στη μοριακή του εξέλιξη. Τα διαφορετικά 

μεγέθη ζωνών που παρατηρούνται μεταξύ ιστών, μπορεί να οφείλονται σε ιστοειδικές 

διαφορές που προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δύο 

διαφορετικές ισομορφές του γονιδίου GAPDH στην τσιπούρα και το λαυράκι. 

 65



Η φυλογενετική ανάλυσή τους μαζί με τα αντίστοιχα γονίδια άλλων οχτώ ψαριών 

ανέδειξε ότι πρόκειται για πολύ συντηρημένα γονίδια, γεγονός που καθιστά δύσκολη 

την κατασκευή ενός ακριβούς φυλογενετικού δέντρου. Δεν παρατηρήθηκε θετική 

επιλογή στις αλληλουχίες.  

Επιπλέον, μελετήθηκε η έκφραση των δύο αυτών ισομορφών του GAPDH στα δύο 

είδη κατά την πρώϊμη εμβρυϊκή ανάπτυξη και σε διάφορους ιστούς προτείνοντας το 

GAPDH 1 ως πιθανό γονίδιο με μητρική επίδραση στα έμβρυα και αναδεικνύει την 

ανάγκη διερεύνησης του ρόλου του γονιδίου στην ποιότητα των αυγών. 

 Τα πρότυπα έκφρασης μεταξύ των δύο ισομορφών του GAPDH στα αναπτυξιακά 

στάδια και στα δύο ψάρια είναι παρόμοια και όχι σταθερά. 
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	Το Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood (PAML) (Yang Z.) είναι ένα πακέτο προγραμμάτων για φυλογενετικές αναλύσεις DNA ή πρωτεινκές αλληλουχίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα codeml του PAML v4.4b για να γίνει έλεγχος της επίδρασης της φυσικής επιλογής στις αλληλουχίες των 10 ψαριών.

