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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το νευρικό σύστημα 
 
  Το νευρικό σύστημα έχει 2 μοίρες: το κεντρικό νευρικό σύστημα (CNS), αποτελούμενο από τον 

εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και το περιφερικό νευρικό σύστημα (PNS), αποτελούμενο από τις 
ομάδες νευρώνων που ονομάζονται γάγγλια και από τα περιφερικά νεύρα, που βρίσκονται έξω από τον 
εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. 
 
  Το κεντρικό νευρικό σύστημα οργανώνεται κατά μήκος δύο κύριων αξόνων, οι οποίοι εγκαθίστανται 
πολύ νωρίς κατά την ανάπτυξη: ενός διαμήκους κέφαλο-ραχιαίου και ενός ραχιαίο-κοιλιακού. 
Το κεντρικό νευρικό σύστημα του ενηλίκου μπορεί να διαιρεθεί σε επτά ανατομικές περιοχές, καθεμία 
από τις οποίες αναπτύσσεται από μία ιδιαίτερη περιοχή του νευρικού σωλήνα. Οι περιοχές αυτές είναι 
οι ακόλουθες: 
 

 Ο νωτιαίος μυελός ( spinal cord) 

 O προμήκης μυελός ( medulla) 

 Η γέφυρα (pons) 

 Η παρεγκεφαλίδα (cerebellum) 

 Ο μέσος εγκέφαλος (midbrain) 

 O διάμεσος εγκέφαλος (diencephation) και 

 Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια (cerebral hemisphere). 
 
 

 

Figure 1 Ανατομία του εγκεφάλου ενήλικου ποντικού 
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Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 

  Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος είναι μια προοδευτική διεργασία η οποία ξεκινά κατά το τέλος 

της γαστριδίωσης. Μετά τη δημιουργία των τριών βλαστικών δερμάτων (ενδόδερμα, μεσόδερμα, 

εξώδερμα), σήματα προερχόμενα από μεσοδερμικά κύτταρα επάγουν τη διαφοροποίηση 

υπερκείμενών τους κυττάρων εξωδερμικής προέλευσης, σε πρόδρομα νευρικά κύτταρα. Τα κύτταρα 

αυτά θα σχηματίσουν τη νευρική πλάκα (neural plate), η οποία αμέσως μετά το σχηματισμό της αρχίζει 

να αναδιπλώνεται σχηματίζοντας μία σωληνοειδή δομή, το νευρικό σωλήνα (neural tube). Η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται νευριδίωση (Καραγωγέως Δ., Κούβελας Η., Παπαδόπουλος Γ.Χ., Τριάρχου Λ.Κ. 1998). 

  Μετά την επαγωγή τους από σήματα της περιοχής του οργανωτή, κύτταρα της νευρικής πλάκας είναι 

δυνατόν να διαφοροποιηθούν σε νευρικά ή σε νευρογλοιακά κύτταρα. Στην κεφαλή, ο εμπρόσθιος 

νευρικός σωλήνας διογκώνεται και σχηματίζει τρία κυστίδια : τον πρόσθιο εγκέφαλο (forebrain), το 

διάμεσο εγκέφαλο (midbrain) και τον οπίσθιο εγκέφαλο ή ρομβεγκέφαλο (hindbrain). Tα τμήματα αυτά 

αφού διαιρεθούν περαιτέρω κατά την ανάπτυξη (ο πρόσθιος εγκέφαλος διαιρείται προσθοπίσθια σε 

τελεγκέφαλο και διεγκέφαλο και ο ρομβεγκέφαλος σε μετεγκέφαλο και μυελεγκέφαλο), θα δώσουν 

μαζί με το νωτιαίο μυελό τα έξι κύρια τμήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Gilbert S.F 

2003,Kandel E.R. 1999). 

  Τέλος, μία περίσφιξη στη μέση της κοιλίας του τελεγκεφάλου, κατά το μεσοπλευρικό άξονα, θα δώσει 

τα μελλοντικά ημισφαίρια του εγκεφάλου. Παράλληλα με το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα, κύτταρα 

που εδράζονται στις πτυχές της νευρικής πλάκας, στη ραχιαία πλευρά του νευρικού σωλήνα, 

αναπτύσσονται στις νευρικές ακρολοφίες (neural crest). Αυτός είναι ένας παροδικός μεταναστευτικός 

πληθυσμός κυττάρων, που διασκορπίζεται ταχύτατα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ομάδες 

κυττάρων μεταναστεύουν σε διάφορες περιφερικές θέσεις, όπου ενώνονται για να σχηματίσουν τους 

νευρώνες και τα κύτταρα Schwann των αισθητικών και των αυτόνομων γαγγλίων, τα χρωμιόφιλα 

κύτταρα της μυελώδους ουσίας των επινεφριδίων, τα μελανινοκύτταρα της επιδερμίδας και τους 

μεσεγχυματικούς ιστούς της κεφαλής. 

 Αναφέρθηκε πως σε ό,τι αφορά τα κύτταρα του νευρικού συστήματος, μπορούμε να διακρίνουμε 2 
μεγάλες κατηγορίες-τα νευρογλοιακά κύτταρα και τους νευρώνες. 
 
-Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι μη νευρικά κύτταρα που προστατεύουν τους νευρώνες και 
παράλληλα διατηρούν την ομοιόσταση τους. Συγκεκριμένα, περιβάλλουν τους νευρώνες και τους 
συγκρατούν στη θέση τους, τους παρέχουν θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο, τους απομονώνουν μεταξύ 
τους και εξουδετερώνουν παθογόνα. Επίσης απομακρύνουν τους νεκρούς νευρώνες. Συνιστούν το 80% 
των κυττάρων του νευρικού συστήματος. 
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          -Οι νευρώνες  είναι ηλεκτρικά ευαίσθητα κύτταρα που επεξεργάζονται και μεταφέρουν 
πληροφορίες μέσω ηλεκτρικών και χημικών σημάτων. Πρόκειται για εξειδικευμένα κύτταρα που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διέγερση και μετάδοση νευρικών ώσεων. Ένας τυπικός νευρώνας 
αποτελείται από : 
 

1. το κυτταρικό σώμα , που περιλαμβάνει τον πυρήνα και ένα μεγάλο αριθμό οργανιδίων 
 

2. τους δενδρίτες, δηλαδή μία ή περισσότερες αποφυάδες που συλλέγουν τα σήματα που 
αποστέλλονται στο κύτταρο και 

 
3. το νευράξονα ή νευρική ίνα, δηλαδή μία επιμήκη λεπτή προεκβολή ενός νευρικού κυττάρου 

που άγει ηλεκτρικές ώσεις μακριά από το κυτταρικό σώμα του νευρώνα. 
 

  Τα σώματα και οι νευράξονες των νευρικών κυττάρων περιβάλλονται από νευρογλοιακά κύτταρα. Στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα των σπονδυλωτών υπάρχουν 10-50 φορές περισσότερα νευρογλοιακά από 

νευρικά κύτταρα. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι νευρογλοιακών κυττάρων : 

 Τα ολιγοδενδροκύτταρα 

 Τα κύτταρα Schwann και 

 Τα αστροκύτταρα 

  Τα δύο πρώτα χαρακτηρίζονται από το μικρό τους μέγεθος και τις σχετικά λίγες αποφυάδες. Επιτελούν 

τη λειτουργία της μόνωσης των νευραξόνων μέσω σχηματισμού ενός μυελώδους ελύτρου. Από την 

άλλη, τα αστροκύτταρα είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις πληθυσμούς κυττάρων και διακρίνονται 

από το αστεροειδές τους σχήμα και τις μακριές αποφυάδες. Ο όρος λευκή ουσία αποδίδεται στους 

νευράξονες , λόγω του λευκού τους χρώματος , το οποίο οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα των 

ελύτρων  που τους περιβάλλουν σε λιπίδια. 

   Στα σπονδυλωτά οι άξονες πολλών νευρώνων επενδύονται με μία ουσία που καλείται μυελίνη. Η 
μυελίνη  λειτουργεί ως μονωτικό, επιτρέποντας στο ''ρεύμα'' (δυναμικό ενέργειας) να διατηρήσει 
την ορμή του κατά τη μετάδοσή του στον άξονα.  
Κατά μήκος των εμμύελων νευρικών ινών, κενά στο έλυτρο μυελίνης, γνωστά ως κόμβοι του 
Ranvier, εμφανίζονται σε ισομήκη διαστήματα επιτρέποντας τη διάδοση ενός ιδιαίτερα γρήγορου 
είδους ηλεκτρικού παλμού. 
 
Στη σκλήρυνση κατά πλάκας (Multiple Sclerosis-MS) παρατηρείται απομυελίνωση των νευραξόνων, 
η οποία προκαλεί τα πολλαπλά συμπτώματα της ασθένειας αυτής.  
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Μόρια κυτταρικής συνάφειας και TAG-1 
 
  Είναι μόρια που εντοπίζονται στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων και στο νευράξονα. Οι 
νευράξονες όταν αυξάνονται κινούνται μέσω του αυξητικού κώνου στο περιβάλλον τους και 
αλληλεπιδρούν με αυτό. Στην αλληλεπίδραση αυτή συμμετέχουν άμεσα τα μόρια κυτταρικής  
συνάφειας τα οποία συμμετέχουν σε πολλές διεργασίες όπως είναι :  

 

 Η κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση 

 Η ανοσολογική απόκριση 

 Η μετάδοση σημάτων από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του κυττάρου  
 
 
 
  Η πρωτεΐνη TAG-1 (Transient Axonal surface Glycoprotein 1, ή contactin2-cntn2), είναι ένα 
νευρωνικό μόριο   κυτταρικής συνάφειας το οποίο ανήκει στην υπερ -οικογένεια των 
ανοσοσφαιρινών και πιο συγκεκριμένα στην υπο-οικογένεια των contactins (Shimoda & Watanabe, 
2009). 
 
  Πρόκειται για μία GPI-συνδεδεμένη (GPI-linked) γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 135kDa. 
Αποτελείται από μια υδρόφοβη αλληλουχία στο αμινοτελικό άκρο της, 6 επαναλήψεις ομόλογες 
των C2  περιοχών, 4 επαναλήψεις με ομολογία στις φιμπρονεκτινικές  τύπου ΙΙΙ περιοχές και 
προσδένεται στην κυτταρική μεμβράνη μέσω της ουράς γλυκοσυλφωσφατιδυλινοσιτόλης (GPI) 
που περιέχει στο καρβοξυτελικό άκρο της. Η πρωτεΐνη TAG-1 εντοπίζεται επίσης και σε διαλυτή 
μορφή. Εκφράζεται από διάφορους υποπληθυσμούς νευρώνων καθώς και από τα 
ολιγοδενδροκύτταρα του ΚΝΣ και τα κύτταρα Schwann του ΠΝΣ.  
 
   Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη εκφράζεται καθόλη τη διάρκεια της 
ανάπτυξης σε ποικίλους νευρικούς πληθυσμούς στο νευρικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, έκφραση 
της TAG-1 εντοπίζεται στα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς (Retinal Ganglion Cells, 
RGCs) (Chatzopoulou et al., 2008), σε οριζόντια μεταναστεύοντες νευρώνες στην περιοχή του 
προμήκη μυελού που σχηματίζουν τους πυρήνες του προπαρεγκεφαλιδικού συστήματος 
(Κyriakopoulou et al., 2002) και στους φλοιοθαλαμικούς άξονες (Denaxa et al., 2001). Επίσης, έχει 
βρεθεί ότι η TAG-1 μετέχει στην επέκταση και στη δεσμιδοποίηση των αξόνων (Buttiglione et al., 
1998), ρυθμίζει τη μοριακή οργάνωση των εμμύελων νευρικών ινών (Traka et al., 2003) ενώ 
τελευταία φαίνεται ότι η TAG-1 εμπλέκεται στη νευρογένεση στον εγκέφαλο, μέσω της επαγωγής 
του σηματοδοτικού μονοπατιού του APP(β-Amyloid Precursor Protein) (Ma et al., 2008b; Mattson 
& van Praag, 2008). 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 
 
   Συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι αρχικά η δημιουργία μίας πλασμιδιακής κατασκευής (TAG-1 floxed) 
και στη συνέχεια η δημιουργία διαγονιδιακών (knock-in) μυών, δηλαδή διαγονιδιακών ποντικών 
TAG-1 floxed. Ο σκοπός της δημιουργίας του στελέχους αυτού είναι η υπό συνθήκες αποσιώπηση 
του γονιδίου της TAG-1. 
 
  Στην πλασμιδιακή αυτή κατασκευή δυο loxP θέσεις θα βρίσκονται εκατέρωθεν του εξονίου  ΙΙ του 
γονιδίου της  TAG-1 (που περιέχει το κωδικόνιο έναρξης ATG) και εξαιτίας των loxP θέσεων, το 
γονίδιο της  TAG-1 θα αδρανοποιείται σε όσα κύτταρα εντοπίζεται έκφραση της Cre ρεκομπινάσης 
(Cre recombinase). Συνεπώς, θα έχουμε τη δυνατότητα επιλεκτικής αποσιώπησης της TAG-1. 
 
 -Η πλασμιδιακή κατασκευή θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
 

Hsv.tk   -  5’ homologue of TAG-1 gene  -  loxP site-FRT-Κanam.R-FRT  -  exon II of TAG-1 gene-loxP site   

3’ homologue of TAG-1 gene   

 

 
  Για τη δημιουργία διαγονιδιακών (knock-in) μυών, δηλαδή διαγονιδιακών ποντικών TAG-1 floxed 
θα πραγματοποιηθεί καλλιέργεια εμβρυικών κυττάρων (ES Cells) και κατόπιν εισαγωγή σε αυτά 
του εξωγενούς DNA της παραπάνω κατασκευής μέσω ηλεκτροδιάτρησης (electroporation). Θα 
ακολουθήσει καλλιέργεια των κυττάρων αυτών μέχρι το σχηματισμό αποικιών και τέλος έλεγχος  
για θετικούς κλώνους, δηλαδή κλώνους στους οποίους ενσωματώθηκε το εξωγενές DNA  με ομόλογο 
ανασυνδυασμό. 
 
  Οι θετικοί κλώνοι θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διαγονιδιακού ποντικού και με τον τρόπο 

αυτό διασταυρώνοντας  τα TAG-1 floxed ποντίκια με plp-Cre ποντίκια (proteolipid protein, η 
οποία εκφράζεται ειδικά από τα ολιγοδενδροκύτταρα), τα οποία εκφράζουν την Cre 
recombinase υπό τον έλεγχο του υποκινητή της plp, θα μπορούν να προκύψουν ζώα με 
γονότυπο TAG-1 floxed /plp Cre που θα έχουν αδρανοποιημένο το γονίδιο της ΤAG-1 στα γλοιακά 
κύτταρα (συγκεκριμένα στα ολιγοδενδροκύτταρα όπου εκφράζεται η plp) και άρα θα το εκφράζουν 
ειδικά στα νευρικά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ρόλο της TAG-1 στον 

νευράξονα ενώ η αντίστοιχη TAG-1 θα λείπει από την μυελίνη και θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τον 
ρόλο της μίας συγκριτικά με την άλλη. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
  Για τη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων TAG-1 θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία μικροένεσης DNA 
(DNA Microinjection in Transgenic Animal Production). 
 
Υπάρχουν 2 τρόποι κατασκευής ενός διαγονιδιακού ζώου και αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 
 

1. Άμεση μικροέγχυση σε προπυρήνα. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή με μικροένεση 
του γενετικού υλικού και συγκεκριμένα των επιθυμητών εξωγενών, ανασυνδυασμένων 
γονιδίων (διαγονιδίων) σε γονιμοποιημένα ωάρια. Τα γονιμοποιημένα ωάρια περιέχουν 2 
προπυρήνες, έναν αρσενικό (από το σπερματοζωάριο) και έναν θηλυκό (από το ωάριο), οι 
οποίοι σχηματίζουν τελικά τον πυρήνα του πρώτου κυττάρου του εμβρύου. Σε έναν από αυτούς 
τους 2 προπυρήνες είναι δυνατόν  να εισαχθούν 2 pl κατάλληλου διαλύματος που περιέχουν 
μερικές εκατοντάδες μόρια εξωγενούς, ανασυνδυασμένου DNA. Κατόπιν, τα έμβρυα 
μεταφέρονται στον ωαγωγό θετής μητέρας, που έχει διεγερθεί ορμονικά για να τα δεχτεί  και 
εμφυτεύονται στη μήτρα της. Η μέθοδος αυτή, παρ' ότι είναι αποτελεσματική, δεν επιτρέπει 
στον ερευνητή ούτε να προβλέψει αλλά ούτε και να ελέγξει το σημείο εισαγωγής του ξένου 
γενετικού υλικού μέσα στο γονιδίωμα (ούτε τον αριθμό των ενθέσεων) και αυτό συνιστά 
σημαντικό μειονέκτημα. 

 
 
 
 

 
Figure 2-Δημιουργία διαγονιδιακού ποντικού με άμεση μικροέγχυση σε προπυρήνα 
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2. Γονιδιακή στόχευση (gene targeting). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο γεγονός πως το εξωγενές 
DNA μπορεί να ενσωματωθεί σε μία προεπιλεγμένη θέση του γονιδιώματος και να προκαλέσει 
μία προσχεδιασμένη αλλαγή στη δομή του γενετικού τόπου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
ένθεση. Η γονιδιακή στόχευση χρησιμοποιείται σήμερα για την απενεργοποίηση γονιδίων μέσω 
ομόλογου ανασυνδυασμού, ο οποίος επιτελείται ανάμεσα σε ένα επιλεγμένο κυτταρικό γονίδιο 
και ένα εξωγενές τμήμα DNA που περιέχει μια μη λειτουργική παραλλαγή του. Η διαδικασία 
αυτή καλείται ‘’στοχευμένη αδρανοποίηση γονιδίου’’ (knock-in  ή gene knock-in). 
 
Αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση μας για την εισαγωγή του floxed TAG-1 
τμήματος που θα κατασκευάσουμε με ομόλογο ανασυνδυασμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3-Δημιουργία διαγονιδιακού ποντικού με γονιδιακή στόχευση 
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   Αρχικά, κατασκευάζεται ένας πλασμιδιακός φορέας που διαθέτει 2 περιοχές ομολογίας στα άκρα του 
(συμπληρωματικές με ειδικές περιοχές του γονιδιώματος που περιβάλλουν το γονίδιο που μας 
ενδιαφέρει), το επιθυμητό τμήμα γενετικού υλικού που θέλουμε να εισάγουμε καθώς και 2 επιπλέον 
γονίδια για τον επιλεκτικό έλεγχο της διαδικασίας. Έτσι, μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού ο φορέας 
δεσμεύεται στο γονιδίωμα στα δύο σημεία ομολογίας και το επιθυμητό εξωγενές DNA παίρνει τη θέση 
του ενδογενούς γονιδίου. 
 
  Σε ότι αφορά τον επιλεκτικό έλεγχο, χρησιμοποιείται μία στρατηγική θετικής-αρνητικής επιλογής για 
την απομόνωση των εμβρυικών κυττάρων (ES cells) στα οποία έχει συμβεί ομόλογος ανασυνδυασμός. 
Συγκεκριμένα, η αλληλουχία FRT-KanamycinR-FRT εισάγεται σε μία από τις δύο περιοχές ομολογίας και 
προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναμυκίνη.  
 Επίσης, το γονίδιο tk (γονίδιο της κινάσης της θυμιδίνης-προσδίδει ευαισθησία στο φάρμακο 
γκανσικλοβίρη) χρησιμοποιείται για αρνητική επιλογή και βρίσκεται εκτός των περιοχών ομολογίας. 
Καθένα από τα παραπάνω γονίδια φέρει ανεξάρτητο υποκινητή προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
έκφρασή του. Όταν συμβεί ομόλογος ανασυνδυασμός εισάγεται το γονίδιο kanR αλλά όχι και το tk. Αν 
λοιπόν εφαρμοστεί διπλή επιλογή με kanamycin(θετική επιλογή-επιλέγονται τα κύτταρα που φέρουν το 
kanR) και γκανσικλοβίρη (αρνητική επιλογή-επιλέγονται τα κύτταρα που δε φέρουν το tk), θα 
επιβιώσουν μόνο τα κύτταρα που είναι ανθεκτικά στην καναμυκίνη και ευαίσθητα στη γκανσικλοβίρη, 
που είναι κατά κανόνα αυτά στα οποία συνέβη ομόλογος ανασυνδυασμός και άρα αυτά που μας 
ενδιαφέρουν. 
 
 
   Σε ότι αφορά την αλληλουχία FRT-Kanam-FRT, πρέπει να επισημάνουμε πως το ένζυμο φλιπάση 
αναγνωρίζει μία αλληλουχία μήκους 34 bp που καλείται αλληλουχία αναγνώρισης  φλιπάσης (Flippase 
recognition target -FRT).Υπάρχουν ποικίλες αλληλουχίες FRT. Ο ανασυνδυασμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 2 πανομοιότυπων FRT sites και γενικά όχι μεταξύ 2 μη πανομοιότυπων 
τέτοιων αλληλουχιών. Μετά τον ανασυνδυασμό αυτές οι 2 περιοχές απομακρύνονται. Στην περίπτωσή 
μας, αφού συμβεί το γεγονός ανασυνδυασμού, τα FRT sites θα εξαλειφθούν και θα παραμείνει μόνο το 
γονίδιο της KanamycinR. 
 
   Ο παραπάνω φορέας εισάγεται σε εμβρυικά κύτταρα ES για το λόγο ότι είναι πολυδύναμα και 
μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κάθε κυτταρικό τύπο (συμπεριλαμβανομένων και των γαμετικών 
κυττάρων) . Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένας χιμαιρικός ποντικός, δηλαδή ποντικός του οποίου 
ορισμένα κύτταρα θα έχουν το γενετικό υλικό της βλαστοκύστης ενώ άλλα το γενετικό υλικό των 
κυττάρων ES με το εξωγενές DNA. Για το λόγο αυτό, συνήθως χρησιμοποιούνται κύτταρα ES και 
βλαστοκύστεις που προέρχονται από ποντικούς με διαφορετικό χρώμα, ώστε η κατανομή των κυττάρων 
ES στους χιμαιρικούς απογόνους να είναι εμφανής από το χρώμα του τριχώματος τους. 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 
 

Χρήση Cre ρεκομπινάσης  
 

   Η αξιοποίηση της ρεκομπινάσης ειδικής θέσης Cre(Τοποϊσομεράση τύπου Ι) μπορεί να οδηγήσει σε 
ακριβείς αναδιατάξεις στο γονιδίωμα του ποντικού. Η ρεκομπινάση αυτή δρα σε συγκεκριμένες 
αλληλουχίες που ονομάζονται θέσεις loxP και κόβει κάθε μία από αυτές στη μέση. 
Το ενδιάμεσο DNA ανάμεσα στις 2 θέσεις κυκλοποιείται, ενώ τα άλλα δύο άκρα που έχουν προκύψει 
συνδέονται μεταξύ τους. Η απαλοιφή ενός καθορισμένου τμήματος κάποιου χρωμοσώματος 
επιτυγχάνεται εισάγοντας τις αλληλουχίες loxP εκατέρωθεν του DNA-στόχου. Όταν, λοιπόν, η 
ρεκομπινάση εκφραστεί στα κύτταρα οι 2 θέσεις loxP ανασυνδυάζονται, με αποτέλεσμα οι ενδιάμεσες 
αλληλουχίες να απομακρύνονται στη μορφή ενός ανεξάρτητου κυκλικού μορίου(το οποίο τελικά 
εξαλείφεται).Η Cre ρεκομπινάση απαιτεί μόνο κατάλληλη θερμοκρασία για ενζυμική δραστηριότητα και 
ιόντα μαγνησίου για συμπαράγοντες. 
 
 
 
 

 
Figure 4-Μηχανισμός δράσης Cre ρεκομπινάσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
  H παραπάνω τεχνική παραγωγής διαγονιδιακών ζώων αξιοποιεί τις ιδιότητες των εμβρυικών 
βλαστικών κυττάρων (ES, Embryonic Stem cells), τα οποία προέρχονται από τη βλαστοκύστη (blastocyst) 
του ποντικού (ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης που προηγείται της εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα). 
Τα  εμβρυικά βλαστικά κύτταρα (ES cells) διαθέτουν 2 βασικά χαρακτηριστικά : 
 

 Είναι πολυδύναμα κύτταρα 

 Διαθέτουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται επ’αόριστον 

Παραγωγή εμβρυικών βλαστικών κυττάρων από βλαστοκύστεις ποντικού 
 
   Οι ποντικοί ζευγαρώνουν και τρεις ημέρες αργότερα συλλέγονται οι βλαστοκύστεις και 
καλλιεργούνται σε τρυβλία Petri. Τα κύτταρα τους επιστρώνονται στην επιφάνεια του τρυβλίου, 
προκειμένου να αποσπαστεί η εσωτερική κυτταρική μάζα (ΙCM- Inner Cell Mass) από την οποία θα 
προκύψει το μελλοντικό έμβρυο. Στη συνέχεια, συλλέγεται η εσωτερική κυτταρική μάζα, η οποία 
υφίσταται επεξεργασία με το πρωτεολυτικό ένζυμο θρυψίνη προκειμένου να διαχωριστούν τα κύτταρα 
της, τα οποία σχηματίζουν ένα συσσωμάτωμα. 
 
  Τα κύτταρα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν  πάνω σε μία μονοστιβάδα τροφικών ινοβλαστών, όπου 
συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και παραμένουν αδιαφοροποίητα. Τα τροφικά κύτταρα (feeder cells) 
υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να μη διαιρούνται πια, να εξακολουθούνε όμως να 
είναι μεταβολικά ενεργά και να εκκρίνουν ουσίες που συμβάλλουν στην επιβίωση των κυττάρων ES, 
ενώ παράλληλα αποτρέπουν τη διαφοροποίησή τους. 
 
   Από την άλλη, τα τροφικά κύτταρα (feeder cells) μπορούν να καλλιεργηθούν in vitro μόνα τους, να 
συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται και όντας μεταβολικά ενεργά να εκκρίνουν στο θρεπτικό μέσο όπου 
μεγαλώνουν αυτές τις ουσίες που απαιτούνται για την επιβίωση των εμβρυικών κυττάρων. Στη 
συνέχεια, το θρεπτικό αυτό μέσο απομονώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεξάρτητη 
καλλιέργεια των εμβρυικών κυττάρων. Αυτή είναι και η μέθοδος που ακολουθείται στο παρόν πείραμα. 
 
 
Εμβρυικά βλαστικά κύτταρα-Ε14 (Ε14 embryonal stem cell line) 
 
  Πρόκειται για τα εμβρυικά κύτταρα που θα χρησιμοποιηθούν στο πείραμα μας. Συνιστούν 
καρυοτυπικά φυσιολογικά κύτταρα που προέρχονται από την εσωτερική κυτταρική μάζα βλαστοκύστης 
(ICM). Aπομονώθηκαν το 1985 από την όψιμου σταδίου βλαστοκύστη ποντικού της σειράς 129/Ola. 
Aρχικά, απομονώθηκαν σε p11 (passage 11) αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε τουλάχιστον άλλα 10-
22 passages (1 :3  to  1 :4 splits) κάτω από ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Ο όρος passaging αναφέρεται σε 
υποκαλλιέργεια ή υποδιαίρεση κυττάρων και περιλαμβάνει μεταφορά μικρού αριθμού κυττάρων από 
το μέσο στο οποίο αναπτύσσονται σε ένα νέο δοχείο με νέο θρεπτικό μέσο. Σκοπός της διαδικασίας 
αυτής είναι η αποφυγή της υψηλής πυκνότητας κυττάρων που καλλιεργούνται σε ένα θρεπτικό μέσο 
και με τον τρόπο αυτό μπορούν να καλλιεργούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
 Για την επιβίωση, πολλαπλασιασμό αλλά και μη διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών χρησιμοποιούμε 
κάποια τροφικά κύτταρα που καλούνται BRL Cells καθώς και τον παράγοντα LIF (Leukemia Inhibitory 
Factor). 
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BRL Cells (Buffalo Rat Liver cells) 
 
  Συνιστούν τα τροφικά κύτταρα (feeder cells) που χρησιμοποιούμε στο πείραμα. Προέρχονται από μία 
κυτταρική σειρά που απομονώθηκε από το συκώτι (liver) ενός 5 εβδομάδων Buffalo Rat (Coon, 1968). 
Έτσι προκύπτει και το όνομά τους.  
 
  Aρχικά, καλλιεργούμε ανεξάρτητα αυτά τα τροφικά κύτταρα (σε θρεπτικό μέσο που ονομάζεται Ε10 
Medium) και καθώς πολλαπλασιάζονται και είναι μεταβολικά ενεργά, εκκρίνουν κάποιους παράγοντες 
(growth factors) όπως ουσίες της εξωκυττάριας ύλης και γνωστές/μη γνωστές κυτοκίνες (cytokines) στο 
θρεπτικό μέσο στο οποίο αναπτύσσονται οποίο πλέον καλείται BRL Conditioned Medium. Οι 
παράγοντες αυτοί όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι απαραίτητοι τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον 
πολλαπλασιασμό των εμβρυικών κυττάρων (Ε14 στη συγκεκριμένη περίπτωση). Στη συνέχεια, 
απομονώνεται το BRL Conditioned Medium και χρησιμοποιείται ως  θρεπτικό μέσο στο οποίο θα 
μεγαλώσουν και θα πολλαπλασιαστούν τα Ε14 cells. 
 
Για την ακρίβεια το θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιείται για τα εμβρυικά κύτταρα ονομάζεται ES Cell 
(Complete) Medium και συνίσταται από 60% BRL Conditioned Medium και 40% Ε14 Μedium. 
 
 
 
E14 Medium 
 
   Πρόκειται για το θρεπτικό μέσο Ε10 Medium στο οποίο έχει προστεθεί συγκεκριμένη ποσότητα του 
παράγοντα LIF  (Leukemia Inhibitory Factor). Ο παράγοντας αυτός είναι μία ιντερλευκίνη 6 (κυτοκίνη) 
που επηρεάζει την κυτταρική ανάπτυξη, εμποδίζοντας την κυτταρική διαφοροποίηση. Όταν τα επίπεδα 
συγκέντρωσης του LIF μειωθούν, τότε τα κύτταρα ξεκινούν να διαφοροποιούνται. 
 
  Συνεπώς, το ES Cell (Complete) Medium έχοντας τη σύσταση που αναφέρθηκε, επιτρέπει στα εμβρυικά 
κύτταρα  τόσο να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται όσο και να παραμένουν σε αδιαφοροποίητη 
κατάσταση για πολλές εβδομάδες. 
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Πρωτόκολλα 

 
  Διαδικασία T-A Cloning 

 
   Το απλούστερο άκρο DNA ενός δίκλωνου μορίου καλείται blunt end. Σε ένα blunt-ended μόριο και οι 
δύο κλώνοι τερματίζουν με ένα ζεύγος βάσεων. Τα blunt ends δεν είναι πάντοτε επιθυμητά στη 
βιοτεχνολογία για το λόγο ότι όταν χρησιμοποιείται μια DNA λιγάση (DNA ligase) για την ένωση 2 
μορίων, η απόδοσή της είναι σημαντικά μειωμένη όταν υπάρχουν blunt ends και για αυτό ακολουθείται 
η παρούσα διαδικασία. Η διαδικασία Τ-Α κλωνοποίησης (T-A  cloning) συνιστά τεχνική κλωνοποίησης 
κατά της οποία δεν απαιτείται η χρήση περιοριστικών ενζύμων και είναι ευκολότερη και πιο γρήγορη 
από τον παραδοσιακό τρόπο κλωνοποίησης. Βασίζεται στην ικανότητα της Αδενίνης (Α) και της Θυμίνης 
(Τ) διαφορετικών τμημάτων DNA να υβριδίζονται και με την παρουσία ενζύμου λιγάσης να 
συγκολλούνται. Τα προϊόντα της PCR αντίδρασης συνήθως επεκτείνονται με τη χρήση Taq DNA 
πολυμεράσης, η οποία προσθέτει επιλεκτικά μία αζωτούχα βάση αδενίνης στο 3’-άκρο του προϊόντος. 
Τέτοια ενθέματα (inserts) που έχουν επεκταθεί με αντίδραση PCR κλωνοποιούνται σε 
γραμμοποιημένους φορείς (vectors) που διαθέτουν συμπληρωματικά 3’-προεξέχοντα άκρα με θυμίνη. 
 
Η Τ4 DNA πολυμεράση καταλύει τη σύνθεση του DNA με κατεύθυνση 5'-->3' και προϋποθέτει την 
ύπαρξη μιας μήτρας (template) και ενός εκκινητή (primer). To ένζυμο αυτό έχει και     3'-->5' δράση 
εξωνουκλεάσης, όχι όμως και 5'-->3΄εξωνουκλεοτιδική δράση. 
 
Οι συνθήκες της αντίδρασης παρατίθενται παρακάτω . 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Τ-vector 

1. ~25 μl vector (p-Bluescript/EcoRV,~200 ng/μl) 
10 μl 10x PCR Βuffer (standard NEB) 
2 μl dTTP (100 mM) 
2 μl Taq NEB (5u/μl) 
61 μl H2O 
                                                                                                 .                                                                            
100 μl 
 
Για 2 hrs σε υδατόλουτρο (72 οC) 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α- protruding ends 
2.  25 μl 3' ΤAG PCR product cleaned 

 0,5 μl dATP 100 mM 
 5 μl 10x PCR Buffer (standard NEB) 
 1 μl Ταq (5u/μl) 
 18.5 μl H2O 
                                                                                                  .                                                             
50 μl 
 
Για 22 min. σε υδατόλουτρο (72 οC ) 
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PCR για το σχηματισμό Sal-άκρων 
 
1 μl mouse genomic DNA (250 ng/μl) 
10 μl 5x Phusion H.F Buffer 
12.5 μl primer 3 Sal I F (20 ng/μl) 
2.5 μl primer 3Sal I R (10μM) 
0.75 μl Phusion Taq Polymerase (blunt άκρα) 
5 μl dNTPs 
18.25 μl H2O 
                                                                                .                                                                           
50 μl 

  
 LIGATION (Σύνδεση μορίων DNA) 

 
Για την αντίδραση χρησιμοποιούνται :o φορέας(κομμένος με ένα συγκεκριμένο ένζυμο),το ένθεμα 
(κομμένο με το ίδιο ένζυμο που έχει κοπεί ο πλασμιδιακός φορέας ή με συμβατά άκρα),10x ligation 
buffer NEB,το ένζυμο Ligase NEB καθώς και Η2Ο.Κατόπιν, τοποθετούμε την ή τις  ligation στους 18ο C, 
μία μέση κατάλληλη θερμοκρασία για τη δράση του ενζύμου για 5-6 hrs. 
 
 
 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ELECTROCOMPETENT ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
 -Εμβολιάζουμε αργά το απόγευμα μια Ο/Ν καλλιέργεια με μία βακτηριακή αποικία από τρυβλίο ή από 
stab (από τους -80οC) σε ~3 ml LB* θρεπτικό και το αφήνουμε στους 37Ο C να αναδεύονται. Το LB* είναι 
θρεπτικό με λιγότερο NaCl (2g  για 1 λίτρο LB* αντί για 10g που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 1lt 
κανονικού LB). 
-Το επόμενο πρωί εμβολιάζουμε μία μεγαλύτερη καλλιέργεια (για παράδειγμα 200 ml  με 3 ml από την 
Ο/Ν καλλιέργεια) και τα βάζουμε για ανάδευση στους 37Ο C. 
- Μετράμε την οπτική συχνότητα που είναι συνήθως 0,6 (OD=0,6), πράγμα που σημαίνει πως τα 
βακτηριακά κύτταρα βρίσκονται σε εκθετική φάση ανάπτυξης. Ακολούθως, τοποθετούμε την κωνική 
φιάλη με την καλλιέργεια στον πάγο (για να σταματήσει η αύξηση των βακτηρίων) και χωρίζουμε την 
καλλιέργεια σε πλαστικά σωληνάρια των 50ml (falcons-συνήθως  4).Τα αφήνουμε στον πάγο για ~25' 
και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 16' στους 4 ΟC σε 4.000rpm.Τέλος, καταβυθίζουμε τα βακτήρια σε 
nanopure H2O με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις. 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (TRANSFORMATION) 

 
  Αρχικά, βγάζουμε τα κύτταρα που είναι electrocompetent από τους  -80οC και τα βάζουμε σε μεγάλη 
παγοθήκη με πάγο ώστε να ξεπαγώσουν ομαλά. Επίσης, αποστειρώνουμε κυβέττες σε UV ακτινοβολία 
για 3 λεπτά και παίρνουμε 1 falcon  με κατάλληλο θρεπτικό για κύτταρα μετά το electroporation 
(φυλάσσεται στους -20 ΟC)  και το ξεπαγώνουμε σε υδατόλουτρο στους 37 ΟC. 
-αφού ξεπαγώσει ,βάζουμε 1,2 ml από αυτό σε 2 falcons 14αρια. 
-στα tubes με τα κύτταρα εισάγεται 1μl από το ligation mix 
-βάζουμε τα electrocompetent cells με τα DNAs στην αποστειρωμένη κυβέττα 
-τοποθετούμε τις κυβέττες στην υποδοχή της συσκευής electroporation και εφαρμόζουμε ηλεκτροσόκ 
2000 Volt για τα DH10b cells και 1800 Volt για τα XLI cells για 5ms 
-μεταφέρουμε μία μικρή ποσότητα του 2XYT εντός της κυβέττας για να παρασύρουμε σχεδόν όλα τα 
κύτταρα(καλό πιπετάρισμα),τα οποία τελικά μεταφέρονται στα 14αρια falcons. 
-οι άδειες κυβέττες τοποθετούνται σε μικρό ποτήρι βρασμού/ζέσεως (beaker) με απιονισμένο νερό και 
κατόπιν καθαρίζονται με αιθανόλη και αφήνονται να στεγνώσουν. 
-επώαση σε κινούμενο επωαστήρα (shaking incubator) στους  37 ΟC 
-φυγοκέντρηση για 6΄ στις 1500 rpm σε RT για να κατακρήμνιση  της βακτηριακής  πελλέτας και μετά 
αφαίρεση μεγάλης ποσότητας του υπερκείμενου (αφήνουμε περίπου 200 μl).Tέλος, επαναδιαλύουμε 
το ίζημα (όχι πελλέτα) των βακτηρίων και τα απλώνουμε  σε τρυβλία (plating). 
 
 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA  ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ(SMALL SCALE 
PREPARATION OF PLASMID DNA-LYSIS BY ALKALI) 

 
Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (mini prep), χρησιμοποιήθηκε η 
ακόλουθη μέθοδος:  

 

Μεγαλώνουμε βακτηριακές αποικίες σε 2 ml LB με αντιβιοτικό σε γυάλινα βακτηριολογικά 
σωληνάκια. 

Επωάζουμε Ο/Ν σε κινούμενο επωαστήρα στους  37C.  

Μεταφέρουμε 1.5 ml  σε Eppendorf. Φυγοκεντρούμε στις 12.000 rpm για 30 sec. Φυλάμε το 
υπόλοιπο της καλλιέργειας στους 4 οC. 

Χύνουμε το υπερκείμενο υγρό  αφήνοντας την πελλέτα όσο πιο στεγνή γίνεται.  

Επαναδιαλύουμε την βακτηριακή πελλέτα σε 100 ml κρύο  (σε πάγο ή ψυγείο) Solution #1 (ή 
GTE). 

Solution 1: 

50mM glucose 

25 mM Tris CL (pH 8.0 ) 



17 

 

10 M EDTA (pH 8.0)  

Προσθέτουμε 200 μl  φρεσκοφτιαγμένο Solution #2. 

Solution 2: 

0.2 N NaOH 

1% SDS 

(Για 50 ml: 1 ml   NaOH   10N , 2.5 ml SDS 20%) 

Κλείνουμε καλά και ανακατεύουμε ΑΜΕΣΩΣ και γρήγορα ένα ένα τα σωληνάρια (tubes) 

Τοποθετούμε κάθε  σωληνάριο (tube), μόλις το ανακατέψουμε, στον πάγο για 5 min. 

Προσθέτουμε 150 μl  κρύο Solution #3. 

Solution 3: 

5M potassium acetate       60   ml 

Glacial acetic acid              11,5 ml 

H2O                                      28,5 ml 

Κλείνουμε τα tubes. Ισχυρή ανάδευση (vortex) για 10 sec. Τα   βάζουμε στον πάγο για 5 min.  

Φυγοκεντρούμε στις 12000 για 5’ (στους 4  oC) και μεταφέρουμε το υπερκείμενο υγρό σε νέο 
tube. 

Προαιρετικό αλλά Σημαντικό: Προσθέτουμε ίσο όγκο φαινόλη: χλωροφόρμιο. Ισχυρή ανάδευση 
(vortex). Φυγοκεντρούμε στις 12000 rpm για 3min. (στους 4C ). Μεταφέρουμε με προσοχή την 
υπερκείμενη υγρή φάση σε νέο tube. 

Προσθέτουμε δύο όγκους αιθανόλη. Vortex. Αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 5min.  

Φυγοκεντρούμε στις 12000rpm  για 5’ (στους 4oC). 

Χύνουμε το υπερκείμενο υγρό. Με μια πιπέτα Pasteur ρουφάμε με προσοχή από τα τοιχώματα 
του tube  κάθε ίχνος υγρασίας, αφήνοντας την πελλέτα όσο πιο στεγνή γίνεται.  

Επαναδιαλύουμε την πελλέτα σε 50μl Τ.Ε. (pH 8.0 ) ή Η2Ο. 

Φυλάμε το DNA στην κατάψυξη. 

 Προσθήκη RNAase πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την πέψη.  
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PCR  με την High Fidelity Τaq Polymerase (της Roche): 

 

HI 5 

1 μl genomic DNA (mouse PC3, 50ng/μl) 

5μl 10x buffer for HiFi 

12.5μl primer 3SalF  

2.5μl primer 3SalR  

5μl dNTP, 2mM  

0.75μl HiFi (3.5 u/μl) 

23,25 μl H2O  

                                                                      .                                                                           

50 μl  

 

Πρόγραμμα H15 

94 oC      2΄ 

 

94 oC      15΄΄ 

60 oC     30΄΄                           30x 

68 oC     2΄ 50΄΄                      

 

68 oC    7΄ 

                                                                                               . 
4 oC 
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ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Dephosphorylation)  

Η αποφωσφορυλίωση πραγματοποιείται έτσι ώστε να μη γίνει επανασύνδεση των μορίων 
του φορέα (να μην κυκλοποιηθεί δηλαδή ο φορέας μόνος του χωρίς το τμήμα που 
επιδιώκουμε να κλωνοποιήσουμε). 

Για την αποφωσφορυλίωση του φορέα ακολουθούμε την εξής διαδικασία :  

Βάζουμε :  

8μl (1μg/μl) από το φορέα 

1μl   10x SAP buffer 

1μl   SAP (1u/μl))   Roche 

SAP-Shrimp Alcaline Phosphatase (ψυχρόφιλη αλκαλική φωσφατάση) 

 

             Τα αφήνουμε για 11-12’ στους 37 oC 

             Απενεργοποίηση:  για 15΄ στους  65 oC 

 
 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ DNA ΑΠΟ ΠΗΚΤΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

 

Μετά την πέψη με περιοριστικά ένζυμα, καθαρίζουμε το τμήμα του DNA ακολουθώντας το 
πρωτόκολλο  NucleoSpin Extract II PCR clean-up kit της εταιρείας Machery-Nagel.  

 
 

Στη συνέχεια, ηλεκτροφορούμε το DNA σε παρασκευαστική  πηκτή αγαρόζης (agarose gel) πυκνότητας 
0,8% - 1% και απομονώνουμε την επιθυμητή ζώνη που διακρίνουμε στο gel, και περιλαμβάνει τον 
φορέα μας, ακολουθώντας το πρωτόκολλο  NucleoSpin Extract II DNA extraction from agarose gels 
της εταιρείας  Machery-Nagel. 

 

 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 
Έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο High-copy plasmid purification του NucleoBond plasmid 
purification kit. 
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Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους εκκινητές (primers) που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή αυτής της εργασίας: 
 
 
 

ONOMA ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

5ΧbaF 5'-AAG  GGA  CAT  CTA  GAA  CCA TCC  T-3' 

5BgIIR 5'-AGC  ATG  GAG  ATC  TGG  CTT  TGC  C-3' 

3SmaLoxPF  5'-TCC  TCC  CCC  GGG  ATA  ACT  TCG  TAT  AGC  ATA  CAT  TAT  ACG  AAG  TTA  TAT  CCA  
TTG  GAG  ATG  TGG  CCT  CTA  GA-3' 

3SalR 5'-ACG  CGT  CGA  CCT GGC  TAT  ATT  ACC  TTG  GAC  AAG-3' 

3SalF 5'-ACGCGTCGACATCCATTGGAGATGTGGCCTCTAGA-3' 

FoligoKloxN
SK 

5'-CAT  AAC  TTC  GTA  TAG  CAT  ACA  TTA  TAC  GAA  GTT  ATG  CTA  GCC  TAA  CTA  GTG  
GTA  C-3' 

RoligoKSNlo
xK 

5'-CAC  TAG  TTA  GGC  TAG  CAT  AAC  TTC  GTA  TAA  TGT  ATG  CTA  TAC  GAA  GTT  ATG  
GTA  C-3' 

SmaloxAS 5'-GGGATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTATGACG-3' 

SaloxSma 5'-TCG  ACG  TCA  TAA  CTT  CGT  ATA  ATG  TAT  GCT  ATA  CGA  AGT  TAT  CCC-3' 

XloxAS  5'-CCG  GGA  TAA  CTT  CGT  ATA  GCA  TAC  ATT  ATA  CGA  AGT  TAT  GAC  G-3' 

SaloxX 5'-TCG  ACG  TCA  TAA  CTT  CGT  ATA  ATG  TAT  GCT  ATA  CGA  AGT  TAT  C-3' 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 
(ΠΡΙΝ ΤHN ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

Αρχικά κόβουμε το πλασμίδιο pBluescript II KS (+/-) με το περιοριστικό ένζυμο  KpnI 

 

 

pBluescript II KS (+/-) 

#42 (2961bp) 

Κάνουμε Blunting  χρησιμοποιώντας την T4 DNA πολυμεράση προκειμένου να καταστρέψουμε 
την θέση Kpn I 

Εμβολιάζουμε με DH10b βακτήρια  σε θρεπτικό LB* .  

Φτιάχνουμε  electrocompetent DH10b βακτήρια 

Κάνουμε ligation στο 42/KpnI  

Κάνουμε transformation των electrocompetent DH10b βακτηρίων με τις προαναφερθείσες  
ligation 

Κάνουμε minipreps, πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps και στη συνέχεια 
εμβολιάζουμε μεγάλη καλλιέργεια   

 Έχουμε πλέον κατασκευάσει τον pBluescript II KS (+/-) με κατεστραμμένη την KpnI  
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# 53 (2957bp) 

 

Απομονώνουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε το πλασμίδιο # 53 με τα περιοριστικά ένζυμα   
Xba I  και BamHI (NucleoBond PC 100 kit για απομόνωση πλασμιδίου και NucleoSpin 
Extract II για απομόνωση επιθυμητού τμήματος DNA μετά την πέψη με τα περιοριστικά 
ένζυμα) 

Σχεδιάζουμε  PCR για να πάρουμε την 5’ ομόλογη περιοχή  με θέσεις αναγνώρισης Xba I -Bgl 
II  στους primers  5XbaF και  5BglIIR-(βλ.πίνακα στην ενότητα υλικά και μέθοδοι) 

Kαθαρίζουμε το προϊόν της PCR με NucleoSpin Extract II και το κόβουμε με περιοριστικά 
ένζυμα για να το ελέγξουμε. Τέλος καθαρίζουμε την πέψη με NucleoSpin Extract II  

Κάνουμε  ligation  μεταξύ του 53/ Xba I x Bam HI και του PCR  product 5 homology region / 
Xba I x Bgl II   

Κάνουμε electroporation και transformation στα DH10b βακτήρια 

Κάνουμε minipreps, πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps και στη 
συνέχεια εμβολιάζουμε μεγάλη καλλιέργεια   

Έχουμε πλέον κλωνοποιήσει το TAG1-PCR προϊόν (5xbaF-5BglIIR, 3021 bp) στον φορέα 
#53/XbaI-BamHI σε DH10b βακτήρια (#586) 

 

 

#586 (5966bp) 
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Απομονώνουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε το πλασμίδιο # 586 με το περιοριστικό ένζυμο 
KpnI (NucleoBond PC 100 kit για απομόνωση πλασμιδίου και NucleoSpin Extract II για 
απομόνωση επιθυμητού τμήματος DNA μετά την πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα)  

Κάνουμε oligo-annealing στα: F oligo K lox NSK και R oligo KSN lox K-(βλ.πίνακα στην ενότητα 
υλικά και μέθοδοι) 

Κάνουμε  ligation μεταξύ του 586/ KpnI  και των oligos-annealed 

Κάνουμε electroporation  και transformation στα DH10b βακτήρια 

Κάνουμε minipreps, πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps και στη 
συνέχεια εμβολιάζουμε μεγάλη καλλιέργεια 

Έχουμε πλέον κλωνοποιήσει το τμήμα K loxP NSK (KpnI-loxP-NheI-SpeI-KpnI) στον φορέα 
#586/KpnI σε DH10b βακτήρια (#587) 

 

 

# 587 (6021bp) 

Απομονώνουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε το πλασμίδιο # 587 με τα περιοριστικά ένζυμα 
NheI και SpeI (NucleoBond PC 100 kit για απομόνωση πλασμιδίου και NucleoSpin Extract II 
για απομόνωση επιθυμητού τμήματος DNA μετά την πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα)  

Κάνουμε αποφωσφορυλίωση του # 587/ NheI-SpeI  

Κάνουμε  ligation  μεταξύ του # 587/ NheI-SpeI και του τμήματος: Nhel-FRT-kanam-FRT-Spel 
(taken from #482/Nhel-Spel) 

Κάνουμε electroporation και transformation στα DH10b βακτήρια 

Κάνουμε minipreps, πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps και στη 
συνέχεια εμβολιάζουμε μεγάλη καλλιέργεια  

Έχουμε πλέον εισάγει το (FRT-Kanamycin-FRT)τμήμα(fragment) 482/NheISpeI στο φορέα 
#587/NheI-SpeI σε DH10b βακτήρια (#589) 
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                                                                   # 589 (741) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

   Στο σημείο αυτό, επιχειρήσαμε να κλωνοποιήσουμε στο φορέα #589 την 3'-ομόλογη περιοχή 
μαζί με το 2Ο loxP site (ταυτόχρονα). Για το σκοπό αυτό ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία :  

-Σχεδιάσαμε PCR για να πάρουμε την 3'-ομόλογη περιοχή (3'-homologous region) με θέση 
αναγνώρισης SmaI στον  5΄primer (στον οποίο είχε εντεθεί το 2Ο loxP site) και SalI στον 3΄ primer. 
Οι primers που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι: 3SmaloxP F και 3Sal R -(βλ.πίνακα στην ενότητα υλικά 
και μέθοδοι) 

-Έγινε απομόνωση, καθαρισμός και πέψη του 3΄TAG PCR fragment  με τα περιοριστικά ένζυμα SalI 
και SmaI (NucleoSpin Extract II kit) 

-επίσης, έγινε απομόνωση, καθαρισμός και πέψη του πλασμιδίου  # 589 με τα περιοριστικά 
ένζυμα SalI και  SmalI (NucleoBond PC 100 kit για απομόνωση πλασμιδίου και NucleoSpin Extract II 
για απομόνωση επιθυμητού τμήματος DNA μετά την πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα)  

- αποφωσφορυλίωση του # 589/ SalI-SmalI   

-κάναμε ligation  μεταξύ του # 589/ SalI-SmalI και του 3΄TAG PCR fragment / SalI-SmaI 

-Κάναμε electroporation και transformation στα DH10b βακτήρια 

Ωστόσο, ύστερα από πολλές προσπάθειες και επαναλήψεις της παραπάνω διαδικασίας, δεν 
καταφέραμε να πάρουμε αποικίες (στις οποίες να έχει γίνει η κλωνοποίηση του insert).Αυτό 
αποδείχτηκε μέσω της διαδικασίας των minipreps και των πέψεων που βάλαμε για τα DNA από τα 
minipreps αυτά. 

Συγκεκριμένα, ενώ καταφέραμε να απομονώσουμε σε μεγάλη ποσότητα την 3'-ομόλογη περιοχή 
(μαζί με το δεύτερο loxP site) μέσω της  PCR,δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ligation για 
κάποιο λόγο που πιθανότατα σχετιζόταν με την αλληλουχία του ''insert''.Γι' αυτό, αποφασίσαμε να 
κλωνοποιήσουμε ξεχωριστά (διαδοχικά) πρώτα το δεύτερο loxP site και κατόπιν το 3'-TAG-PCR 
fragment (χωρίς το loxP). 
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                                        ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ loxP site 

 

Η διαδικασία αυτής της κλωνοποίησης παρατίθεται παρακάτω : 

-έγινε απομόνωση, καθαρισμός και πέψη του φορέα #587 με τα ένζυμα SmaI και SalI 

-κάναμε oligo-annealing στα : F oligo SmaloxAS και R oligo SaloxSma (δηλαδή στα F oligo SmaI-
loxP-Aat-SalI και  R oligo SalI-loxP-SmaI)-(βλ.πίνακα στην ενότητα υλικά και μέθοδοι) 

-Ligation μεταξύ του #587/SmaI-SalI και των oligos-annealed 

-electroporation και transformation σε DH10b βακτήρια 

-κάναμε minipreps και πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps αλλά καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα πως σε καμία αποικία δεν έγινε σωστά η κλωνοποίηση.  

 

Η κλωνοποίηση τελικά πέτυχε με τον εξής τρόπο :  

-απομόνωση, καθαρισμός και πέψη του φορέα #589 με τα ένζυμα  XmaI και SalI  

-oligo-annealing στα :F oligo XloxAS  και R oligo SaloxX(δηλαδή στα F oligo XmaI-loxP-Aat-SalI και R 
oligo SalI-loxP-XmaI)-(βλ.πίνακα στην ενότητα υλικά και μέθοδοι) 

-ligation μεταξύ του #589/ XmaI-SalI  και του oligo-annealed ( XASloxSAX). 

-electroporation και transformation σε DH10b βακτήρια 

-κάναμε minipreps, πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps και στη συνέχεια 
εμβολιάσαμε καλλιέργεια μεγάλου αριθμού βακτηρίων  

-έτσι κατασκευάσαμε τον #592 πλασμιδιακό φορέα ( XASloxSAX- άκρα XmaI -SalI ) in #589/XmaI-

SalI in  DH10b (AmpR,KanR). 

                      ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 3'-TAG-PCR FRAGMENT 

Η παρούσα κλωνοποίηση αποδείχτηκε αρκετά δύσκολη και απαιτήθηκαν επανειλημμένες 
προσπάθειες για την πραγματοποίησή της. Αρχικά, έγινε μια προσπάθεια κλωνοποίησης  του 

insert στον πλασμιδιακό φορέα p-GEM-T easy vector και στον pBluescript. 

-  Έγινε πέψη με EcoRV(κόβει αφήνοντας blunt ends) του pBluescript και PCR με Taq 
polymerase για το 3-TAG PCR fragment 

-απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν τα παραπάνω με NucleoSpin Extract II  

-έγινε  ligation μεταξύ τόσο του Τ-  pBluescript όσο και του p-GEM T easy vector με το 3-
TAG PCR fragment 
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-κάναμε electroporation και transformation σε  DH10b βακτήρια, minipreps, πέψεις με 
περιοριστικά ένζυμα για τσεκάρισμα των minipreps και εμβολιασμό μεγάλης καλλιέργειας 
(μεγάλου αριθμού βακτηρίων) 

-με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε τον φορέα #594 (Α-3TAG PCR fragment in p-GEM-T easy 

vector in  DH10b κύτταρα). 

 

Ωστόσο, όταν προσπαθήσαμε να πάρουμε σε μεγάλη ποσότητα το #594 με την τεχνική του LARGE 
SCALE PREPARATION, το DNA ήταν σε μικρή και όχι καλή ποιότητα. 

Για τον παραπάνω λόγο επιχειρήσαμε να πάρουμε το #594 in XL-I κύτταρα (από τα κύτταρα αυτά 
μπορούμε να απομονώσουμε καλύτερης ποιότητας DNA αν και σε μικρότερη ποσότητα σε σχέση 
με τα  DH10b βακτήρια). 

-απομονώσαμε και καθαρίσαμε το #594 

-έγινε  electroporation και transformation σε XL-I cells (bacterial) 

-κάναμε minipreps και πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για τσεκάρισμα των minipreps αυτών  

-τέλος, εμβολιάσαμε καλλιέργεια μεγάλου αριθμού βακτηρίων και δημιουργήσαμε το πλασμίδιο 

#595(ίδιο με το #594 αλλά σε XL-I κύτταρα). 

Πρέπει να επισημάνουμε πως η κλωνοποίηση του 3'-TAG PCR fragment στον  p-GEM T easy vector 
έγινε διότι είχε προηγηθεί προσπάθεια κλωνοποίησης αυτού του insert στον  pBluescript αλλά δεν 
είχε επιτυχία. Τελικά, αυτό επιτεύχθηκε με τον εξής τρόπο και ύστερα απο πολλές προσπάθειες 
όπως προαναφέραμε : 

-απομονώσαμε, καθαρίσαμε και κόψαμε τον #592 με το ενζυμο SalI 

-κάναμε αποφωσφορυλίωση του #592/ SalI 

-απομονώσαμε, καθαρίσαμε και κόψαμε το 3'-TAG PCR fragment επίσης με το ένζυμο SalI 

-κάναμε ligation μεταξύ του #592/SalI και του  3'-TAG PCR fragment/SalI 

-έγινε electroporation και transformation σε XLI βακτήρια 

-Κάναμε minipreps και πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps.  Οι πέψεις 
έδειξαν πως η κλωνοποίηση έγινε κανονικά, μιας και είδαμε τις μπάντες με το αναμενόμενο -
σωστό μέγεθος(βλέπε εικόνα με πέψεις παρακάτω).   

Συνεπώς,κατασκευάστηκε το πλασμίδιο #596 (3-TAG PCR fragment/Sal I in 592/Sal I in XLI 

bacterial cells. 
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                                                                     # 596 (11038bp) 

                        ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TK (γονίδιο κινάσης θυμιδίνης) 

Το επόμενο στάδιο αφορούσε την κλωνοποίηση του Tk και η διαδικασία που 
ακολουθήσαμε περιγράφεται παρακάτω. 

-απομονώθηκε, καθαρίστηκε και έγινε πέψη του Tk τμήματος με το περιοριστικό ένζυμο SacII 

-επιπροσθέτως, απομονώθηκε, καθαρίστηκε και κόπηκε ο φορέας #596 επίσης με το ένζυμο SacII 

-κάναμε αποφωσφορυλίωση τoν  #596/SacII 

-ligation μεταξύ του #596/SacII και του Tk /SacII 

-έγινε electroporation και transformation σε DH10b βακτήρια 

-κάναμε  minipreps και πέψεις με περιοριστικά ένζυμα για έλεγχο των minipreps.  Έτσι, 

σιγουρευτήκαμε πως κατασκευάσαμε επιτυχώς τον πλασμιδιακό φορέα #597 (ΤΚ/SacII in 

#596/Sac II in DH10b).  

  

Πέψη του #597 (1 μl και 3 μl αντίστοιχα) με το 

περιοριστικό ένζυμο XmaI 
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Η πέψη του πλασμιδιακού φορέα #597 με το περιοριστικό ένζυμο XmaI πραγματοποιήθηκε έτσι 
ώστε να ελέγξω την κατεύθυνση με την οποία κλωνοποιήθηκε το TK (orientation). 

-Εάν το ΤΚ είχε κλωνοποιηθεί με κατεύθυνση ίδια με αυτήν της TAG-1, θα περιμέναμε 2 μπάντες με 
μεγέθη 4.958 και 7.898 bp 

-Εάν όμως το  ΤΚ είχε κλωνοποιηθεί με κατεύθυνση αντίθετη αυτής της  TAG-1, θα αναμέναμε 2 
μπάντες με μεγέθη 5.964 και 6.892 bp (πράγμα που συνέβη και ήταν αυτό που αναμέναμε και 
επιδιώκαμε). 

-Άρα, το τμήμα  ΤΚ κλωνοποιήθηκε με τη σωστή orientation (αντίθετη από αυτή της TAG-1). 

 

 

Figure 5 Δοκιμαστικές πέψεις για έλεγχο του #597 

 

 Παραπάνω απεικονίζονται κάποιες από τις δοκιμαστικές πέψεις που βάλαμε για να ελέγξουμε αν 
το #597 κατασκευάστηκε  με επιτυχία. Όπως περιμέναμε, η πέψη με Sac II έδωσε 2 ζώνες (με 
χαρακτηριστική τη μικρή ζώνη χαμηλά),η Sal I επίσης 2 ζώνες ,το ένζυμο Χba I το αναμενόμενο 
χαρακτηριστικό πρότυπο πολλών ζωνών και τέλος η BamHI 2 ζώνες (χαρακτηριστική η μικρή 
χαμηλά). 
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Με βάση όλα τα παραπάνω , συμπεραίνουμε πως η συγκεκριμένη πλασμιδιακή κατασκευή (ΤΑG-
FLOXED) δημιουργήθηκε επιτυχώς. Παρατίθεται ακριβώς παρακάτω ο αντίστοιχος πλασμιδιακός 
χάρτης: 

  

597 TAG-1 floxed 2012

12854 bp

LOX P1 (4754-4787)

LOX P2 (7033-7075)

FRT KAN FRT

TK

3 HOM TAG1

5 HOM TAG1

ATG (6743-6745)

NheI (4789)

SpeI (6260)

XhoI (10638)

PvuI (501)PvuI (12310)

SacII (665)

SacII (2471)

XbaI (2484)

XbaI (4801)

XbaI (4836)

XbaI (6187)

XbaI (7096)

XbaI (7859)
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Συνοπτική περιγραφή της δημιουργίας  και απομόνωσης  του φορέα #599 
 

 Κλωνοποιούμε την πλασμιδιακή κατασκευή #597 TAG-FLOXED σε XLI κύτταρα. Έτσι προκύπτει ο 

πλασμιδιακός φορέας #599 

 Μεγαλώνουμε μεγάλες καλλιέργειες LB (800ml) από #597 και #599 

 Επαναδιαλύουμε κάθε καλλιέργεια σε 20ml Solution I (GTE) και προσθέτουμε λυσοζύμη (σκόνη)  

 Προσθήκη 40ml Solution II 

 Προσθήκη 30ml Solution III 

 Επαναδιαλύουμε σε Τ.Ε και προσθέτουμε CsCl (περίπου 1.06 gr/ml) 

 Προσθέτουμε 150μl EtBr 

 Συμπληρώνουμε τα quick seal tubes με διάλυμα (1ml H₂O και 1gr CsCl) 

 Υπερφυγοκέντρηση (VTI 65) : 57000rpm, 17hrs 

 To #599 δίνει πολύ πιο παχιά μπάντα στη βαθμίδωση πυκνότητας με CsCl 

 Ακολουθούν 4 εκχυλίσεις με (H₂O-Ιsopropanol- CsCl)-πετάμε την πάνω φάση για απομάκρυνση 

του EtBr 

 Μετράμε τον όγκο (V) και προσθέτουμε 2 V H₂O 

 Σε Corex tube 15ml προσθέτουμε διπλάσιο όγκο από αυτόν που έχουμε μέχρι στιγμής (δηλαδή 

6V EtOH) 

 Παρατηρούμε το συννεφάκι (DNA-#599) που σχηματίζεται εντός του Corex tube 15ml 

 Το #597 και το υπόλοιπο #599 τα φυγοκεντρούμε για καταβύθιση (ισοζύγιση με 70% EtOH) 

 Τέλος, μετράμε την οπτική πυκνότητα (ΟD). 

 
Solution #1 (ή GTE)-κρύο (σε πάγο) 

1. 50mM glucose 

2. 25mM Tris Cl (pH=8.0) 

3. 10mM EDTA (pH=8.0) 

Solution #2 (φρεσκοφτιαγμένο) 
1. 0.2N NaOH 

2. 1% SDS 

(Για 50ml : 1ml NaOH  10N, 2.5ml SDS 20%) 
Solution #3 (κρύο) 

1. 60ml potassium acetate 5M 

2. 11.5ml glacial acetic acid 

3. 28.5ml H₂O 
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Πέψη για γραμμοποίηση του φορέα #599 

20μl #599 (1.4 γ/λ) 

10μl NEB Buffer II 

10μl BSA 10X 

7μl XhoI (20 u/μl) 

53μl νερό 

100μl 

Ακολουθεί επώαση σε υδατόλουτρο (37
 οC) για περίπου 4 ώρες. Σημειώνεται πως βάζουμε 4 

τέτοιες πέψεις με το ένζυμο  XhoI (20 u/μl). 

Μετά από 4 ώρες, μεταφέρουμε όλες τις πέψεις σε ένα Eppendorf tube (περίπου 400μl). 

Kαθαρισμός με φαινόλη (PhOH), φαινόλη-χλωροφόρμιο (PhOH-CHCL₃), χλωροφόρμιο (CHCL₃),1/10 

οξικό νάτριο (Na Acetate) και αιθανόλη (ΕtOH) ppt (precipitation-καταβύθιση). Tέλος, 

επαναδιάλυση σε 50μl T.E pH=8.0 (φιλτραρισμένο σε μπουκάλι με φίλτρο 0.22μm και 

αποστειρωμένο). 

Θεωρητικά η συγκέντρωση είναι ≥2γ/λ. Αραιώνoυμε 2μl (από τα 50μl) σε συγκέντρωση 100ng/μl 

και τρέχουμε σε πηκτή αγαρόζης 1μl, 3μl και 5μl ώστε να ελέγξουμε την ποσότητα αλλά και την 

ποιότητα του DNA. 

 

Figure 6 'Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας του #599 
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PCR ME KAPA LONG RANGE Enzyme 

1μl #599 (2 ng/μl) 

1.5μl dNTPs, 10mM 

10μl F-primer 25ng/μl (περίπου 2.5μΜ) 

10μl R-primer 25ng/μl (περίπου 2.5μΜ) 

10μl 5x KAPA Long Range Buffer 

3.5μl MgCl₂ 25mM (τελική συγκέντρωση : 1.75 mM) 

0.25μl KAPA Long Range Enzyme 

13.75μl νερό 

50μl        

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑPA FLOXTAG (for short target-up to 8kb) 

Initial denaturation   94  οC   2min 

 

Denaturation                94 οC   25sec 

Annealing                      58 οC   15sec                                                                                                    35Χ 

Extension                       72 οC   4min (διότι έχουμε περίπου 4kb οπότε 1min/kb) 

 

Final Extension             72 οC   5min 

                                          4 οC 

PRIMERS 

01: lox2SalF & TAG 6.896R  (3.585bp το μέγεθος του προϊόντος που αναμένουμε) 

02: lox2SalF & 3SalR  (περίπου 3.585bp το μέγεθος του προϊόντος που αναμένουμε) 

03: 3SalF & 3SalR  (περίπου 3.585bp το μέγεθος του προϊόντος που αναμένουμε) 

04: TAG330F & Nhe-lox1-R  (2.284bp το μέγεθος του προϊόντος που αναμένουμε) 
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Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τους εκκινητές (primers) που χρησιμοποιούνται : 

 

ONOMA AΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

Primer  lox2SalF 5’-ΤΤΑ ΤΑC GAA GTT ATG ACG TCG A-3’ 

Primer TAG 6.896R   5’-TGG CTA TAT TAC CTT GGA CAA G-3’ 

Primer  3SalR 5'-ACG  CGT  CGA  CCT GGC  TAT  ATT  ACC  TTG  GAC  AAG-3' 

Primer  3SalF 5'-ACGCGTCGACATCCATTGGAGATGTGGCCTCTAGA-3' 

Primer  TAG330F 5’-CCT CTC CAC AGG AGA CTG ATA C-3’ 

Primer  Nhe-lox1-R   5’-GCT AGC ATA ACT TCG TAT AAT G-3’ 

 

 

 

 

Figure 7 Αποτελέσματα PCR με KAPA Long Range Enzyme 

 

 

 

 

 



34 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ES Cells 

Αρχικά, ετοιμάζουμε τα διαλύματα που θα χρειαστούμε για τα BRL και ES κύτταρα. 
 ΔΙΑΛΥΜΑ TΡΥΨΙΝΗΣ (Trypsin) 0.05%-EDTA 0.5Mμ 
Φτιάχνουμε 1 lt: 

 20 ml Trypsin 2.5% (Gibco  #15090-046) 

 1 ml EDTA 500mM 

 1lt PBS 

Filter with bottle top filter 0.22 μm. 
Στη συνέχεια, φτιάχνουμε Ε10 Medium για BRL-Conditioned Medium (περιέχει 50 ml FBS και όχι 100 ml 
FBS όπως το Ε10 που χρησιμοποιούμε για το Ε14 Μedium). 

 500 ml DMEM High glucose (Gibco 41965-039) 

 50 ml FBS (ES quality or tested for ES )-heat inactivated 

 6 ml Pen/Strep 5000 U/ml (Gibco 15070-063) 

 6 ml L-Glutamine 200 mM (Gibco 25030-024,100x) 

 6 ml MEM Non-essential amino acids 10 Mm (Gibco 11140-035) 

 6 ml Sodium Pyruvate 100 mM (Gibco 11360-039) 

 574 μl 2-Mercaptoethanol 100 mM (Sigma M-7522), ώστε η τελική συγκέντρωσή της στο Ε10 

Medium να είναι 0.1 mM. 

Aκολουθεί διήθηση σε μπουκάλι με φίλτρο του οποίου η διάμετρος των πόρων είναι 0.22 μm. To 
συγκεκριμένο διάλυμα είναι σταθερό για 3-4 εβδομάδες αρκεί να γίνεται αναπλήρωση της L-Glutamine 
κάθε 2 εβδομάδες. Φυλάσσεται στους 4 οC. 
 
Επίσης, φτιάχνουμε 500 ml διαλύματος ζελατίνης (Gelatin) 0.1% 

 0.5 g Gelatin Sigma G-9391 και 

 Νano-pure νερό 

Αναδεύουμε λίγο και ακολουθεί αποστείρωση. 
Βγάζουμε το Ε10 Μedium από τους 4 οC και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου (RT).Διαφορετικά 
το ζεσταίνουμε σε υδατόλουτρο στους 37 οC για τουλάχιστον 15 λεπτά.  

 Σε τρυβλίο 10 cm βάζουμε 5-6 ml διαλύματος ζελατίνης (Gelatin). Αφήνουμε τη ζελατίνη στο 

τρυβλίο για τουλάχιστον 20 λεπτά 

 Ξεπαγώνουμε τα κύτταρα (~1ml) BRL p17 (passage 17, 31/5/11, Γαρεφαλάκη Άννα) και τα 

μεταφέρουμε με πιπέτα σε 15 ml πλαστικό σωληνάριο (falcon tube), όπου έχουμε ήδη βάλει 5 

ml E10 Medium  

 Φυγοκέντρηση: 5min, 1000rpm, RT 

  Ρουφάμε και πετάμε το υπερκείμενο προσεκτικά, αφήνουμε ελάχιστο στο falcon tube και 

χτυπώντας με το δάχτυλό μας απαλά διαλύουμε την πελέττα στο ελάχιστο Ε10 Medium που 

έχει απομείνει. 

 Εφόσον έχουν περάσει 20 min από τη στιγμή που έγινε επίστρωση με ζελατίνη στο τρυβλίο  10 

cm, ρουφάμε και πετάμε το διάλυμα ζελατίνης 
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 Προσθέτουμε 10 ml E10 Medium, επαναδιαλύουμε τα κύτταρα και τα αποχύνουμε στο τρυβλίο 

10 cm που προηγουμένως είχαμε επιστρώσει με ζελατίνη  

 Τέλος, αφήνουμε το τρυβλίο Ο/Ν σε επωαστήρα (incubator) σε 37 οC,  5% CO2. 

METAΦΟΡΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ 15 cm 
 

 Tην επόμενη ημέρα βάζουμε ζελατίνη (Gelatin) 0.1% σε τρυβλίο 15 cm, αρκετή ώστε να 

καλυφθεί ο πάτος του τρυβλίου (10-15 ml). Aφήνουμε για τουλάχιστον 20 min 

 Βγάζουμε το τρυβλίο 10 cm από τον επωαστήρα  37 οC,  5% CO2. Ρουφάμε και πετάμε το 

θρεπτικό Ε10 Medium (παρατηρούμε πως έμειναν 9 ml από τα 10 ml που είχαμε βάλει 

συνολικά).Συμπεραίνουμε λοιπόν πως λόγω εξάτμισης σημειώνεται απώλεια 10%. 

 Προσθέτουμε PBS (πάντα πριν την εισαγωγή τρυψίνης) 

 Βάζουμε περίπου 1.2 ml Τrypsin (0.05%-EDTA 0.5 mM in PBS) και αναδεύουμε λίγο. Στη 

συνέχεια τοποθετούμε το τρυβλίο 10 cm με την  τρυψίνη στον  επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 και 

το αφήνουμε για 3-4 min (ώστε να δράσει η τρυψίνη και να ξεκολλήσουν τα κύτταρα από τον 

πάτο του τρυβλίου) 

 Αφού περάσουν τα 4min ,βγάζουμε το τρυβλίο από τον  επωαστήρα και προσθέτουμε 1.2 ml 

Ε10 (ίδια ποσότητα με σκοπό να απενεργοποιηθεί η τρυψίνη) 

 Μεταφέρουμε τα κύτταρα σε 15 ml falcon tube (συνολικά έχει περίπου 5ml) 

 Φυγοκέντρηση : 5min, 1000rpm, RT 

 Ρουφάμε και πετάμε το υπερκείμενο προσεκτικά, αφήνουμε ελάχιστο στο falcon tube ,‘’σπάμε’’ 

την πελέττα χτυπώντας με το δάχτυλό μας απαλά και μεταφέρουμε τα κύτταρα στο 15 cm  

τρυβλίο που είχαμε επιστρώσει ζελατίνη (αφού έχουμε απομακρύνει το διάλυμα ζελατίνης με 

γυάλινη πιπέτα από αυτό), σε συνολικά περίπου 30 ml Ε10 Medium 

 Τέλος, ακολουθεί επώαση των κυττάρων για 2-3 ημέρες στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2. 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (Τ-175) 
 
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 3 ημέρες μετά την επώαση των κυττάρων στο τρυβλίο 15 cm σε 
επωαστήρα  37 οC,  5% CO2.   

 Βγάζουμε το E10 Medium από τους 4 οC όπου φυλάσσεται και το τοποθετούμε σε υδατόλουτρο 

σε 37 οC ώστε να ζεσταθεί 

 Παίρνουμε 10 φιάλες (Τ-175) με φίλτρο (Greiner) και γράφουμε πάνω σε αυτές BRL p18 

(passage 18) 

 Βάζουμε 12.5 ml ζελατίνης σε καθεμία από τις 10 φιάλες (σκοπός είναι η ζελατίνη να καλύψει 

τον πυθμένα) και αναδεύουμε τις φιάλες 

 Αφού το  E10 Medium έχει ζεσταθεί, βγάζουμε τα κύτταρα (τρυβλίο 15 cm) από τον επωαστήρα 

και τα παρατηρούμε στο μικροσκόπιο (για  να δούμε αν έχουν μεγαλώσει, πόσα είναι 

κλπ).Κατόπιν, μεταφέρουμε το Ε10 Medium σε 50 ml falcon tube για να ελέγξουμε αν 

σημειώνεται απώλεια λόγω εξάτμισης.Παρατηρούμε πως έχουνε μείνει 27 ml από τα 30 ml που 

είχαμε βάλει συνολικά(10% απώλεια θρεπτικού υλικού, όπως και την προηγούμενη φορά). 
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 Εισάγουμε 20 ml  νέο  E10 Medium στο 15 cm τρυβλίο με τα κύτταρα και τοποθετούμε το 

τρυβλίο πάλι στον  επωαστήρα 37 οC,  5% CO2, ενώ το παλιό  E10 Medium στο 50 ml falcon tube 

δε μας ενδιαφέρει και το πετάμε 

 Αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 20 min από τη στιγμή που βάλαμε ζελατίνη στις φιάλες, 

ρουφάμε με πιπέτα και πετάμε τη ζελατίνη. 

 Προσθέτουμε 30 ml E10 Medium σε κάθε φιάλη (που πλέον δεν έχουνε ζελατίνη) 

 Βγάζουμε από τον επωαστήρα  το 15 cm τρυβλίο με τα κύτταρα και τα 20 ml E10 Medium και 

πετάμε αυτά τα 20 ml E10 Medium. Στη συνέχεια, βάζουμε 10 ml PBS για να ξεπλύνουμε τα 

κύτταρα στο τρυβλίο και το αφήνουμε για 2min (πάντα βάζουμε PBS πριν την εισαγωγή 

τρυψίνης) 

 Προσθέτουμε 2.5 ml Τrypsin και κουνάμε το τρυβλίο για να απλωθεί. Βάζουμε το τρυβλίο στους 

37 οC για 2-3 min (για να δράσει η τρυψίνη) 

 Ύστερα από 3 λεπτά βγάζω το τρυβλίο από τον επωαστήρα (37 οC) και παρατηρώ πως τα 

κύτταρα έχουν ξεκολλήσει από τον πάτο και παρασύρονται. Βάζω 2.5 ml E10 Medium και 

ακολουθεί πολύ καλό πιπετάρισμα ώστε να σπάσουν τα συσσωματώματα.(Το πιπετάρισμα σε 

αυτό το σημείο είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) 

 Μεταφέρουμε  όλο το υγρό (E10 Medium, τρυψίνη, κύτταρα που έχουν ξεκολλήσει από τον 

πάτο) σε 15ml falcon tube (συνολικά δηλαδή 5 ml). 

 Φυγοκέντρηση : 5min, 1000 rpm,  RT (12 οC) 

 Μετά τη φυγοκέντρηση, ρουφάμε το υπερκείμενο υγρό με γυάλινη πιπέτα Pasteur και 

απομένουν στο falcon μόνο τα κύτταρα. Σπάμε  την πελέττα χτυπώντας με το δάχτυλό μας 

απαλά και βάζουμε 11ml E10 Medium στο falcon. Ακολουθεί πιπετάρισμα και καλή ανάδευση 

 Βάζουμε  1 ml από το falcon tube σε καθεμία από τις 10 φιάλες που έχουμε από πριν έτοιμες με 

το θρεπτικό (συνολικά περιέχονται 31 ml σε κάθε φιάλη). Ρουφάμε με πιπέτα την υγρασία 

κοντά στο στόμιο κάθε φιάλης, ακολουθεί καλή ανάδευση ( τα κύτταρα να πάνε παντού)  

 Τέλος, τοποθετούμε τις φιάλες στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 με τα καπάκια τους να είναι 

χαλαρά. 

Μετά από 3 ημέρες επώασης των κυττάρων στις φιάλες σε επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 
 

 Παίρνουμε 10 νέες φιάλες (Τ-175 της Greiner),  γράφουμε πάνω p18 (passage 18) και τις 

αριθμούμε από το 11-20 

 12.5 ml ζελατίνης σε κάθε φιάλη και καλή ανάδευση για να απλωθεί η ζελατίνη. Τις 

αφήνουμε για τουλάχιστον 20 min 

 Φτιάχνουμε νέο E10 Medium (όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο) 

 Βγάζουμε από τον επωαστήρα  4 από τις 10 φιάλες με τα κύτταρα. Πετάμε το παλιό E10 

Medium από αυτές και στις 2 σημειώνουμε πάνω Trypsin. 

 Στις 2 φιάλες που δε σημειώσαμε τρυψίνη (δε θα βάλουμε τρυψίνη μετά) βάζουμε 30 ml 

E10 Medium, ενώ σε αυτές τις 2 που δεν αναγράφεται τρυψίνη εισάγουμε μόνο 20 ml E10 

Medium (απλά για να έχουν τα κύτταρα θρεπτικό και να ΄΄πάρουν τα πάνω τους’’ όσο θα 

έιναι στον επωαστήρα. Ξαναβάζουμε  τις 4 φιάλες στον  επωαστήρα  37 οC,  5% CO2 
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 Βγάζουμε και τις άλλες 6 φιάλες και πετάμε το παλιό E10 Medium από την καθεμία τους. 

Βάζουμε  σε κάθε φιάλη 30 ml νέο E10 Medium-ανάδευση και ξανά στον επωαστήρα  37 οC,  

5% CO2 

 Ύστερα από μισή ώρα περίπου βγάζουμε  από τον επωαστήρα τις 2 φιάλες που γράφουν 

Trypsin και έχουν 20 ml E10 Medium. Πετάμε το E10 Medium και από τις δύο. Ξεπλένουμε 

με PBS (12.5 ml στην καθεμία)-καλή ανάδευση και στη συνέχεια πετάμε το PBS 

 Βάζουμε  5 ml τρυψίνης σε κάθε φιάλη. Ανάδευση και τις τοποθετούμε πάλι στον 

επωαστήρα για 3-4 min 

 Φτιάχνουμε 10 ml  10% DMSO σε E10 Medium σε ένα 15 ml πλαστικό σωληνάριο (falcon 

tube) και αναδεύουμε. Επίσης, σε 6 cryοtubes vials γράφουμε : BRL p18 (passage 18) 

 Βγάζουμε τις 2 φιάλες (Trypsin)  από τον επωαστήρα και βάζουμε 5ml  E10 Medium στην 

καθεμία-αναδεύουμε και πιπετάρουμε εντός της φιάλης ώστε να σπάσουν τα 

συσσωματώματα των κυττάρων. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο κάθε φιάλης σε 15 ml 

falcon tube (2 falcon tubes) 

 Φυγοκέντρηση : 5min, 1000 rpm, RT 

 Μετά τη φυγοκέντρηση, σπάμε την πελέττα με τον τρόπο που έχει ήδη αναφερθεί. Στο ένα 

από τα 2 falcon tubes βάζουμε  10ml E10 Medium, ενώ στο άλλο 6ml από το 10% DMSO σε 

E10 Medium που είχαμε φτιάξει πριν. Ακολουθεί πολύ καλό πιπετάρισμα. Από το δεύτερο 

falcon tube (DMSO+E10) βάζουμε 1 ml σε καθένα από τα 6 cryοtubes vials που 

προορίζονται για πάγωμα. Βάζουμε αμέσως τα 6 tubes στους -80 οC και ύστερα από μία 

ημέρα πρόκειται να μπούνε σε υγρό άζωτο 

 Από τις 10 αρχικές φιάλες πετάμε τη ζελατίνη και βάζουμε 30 ml E10 Medium στη καθεμία 

 Κουνάμε  το άλλο falcon tube που έχει μείνει (σε περίπτωση που έχουν πέσει τα κύτταρα) 

και εισάγουμε 1ml από το falcon σε καθεμία από τις 10 αυτές φιάλες. Ανάδευση. 

 Τέλος, επώαση στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2. 

 
Mετά από 4 ημέρες επώασης των κυττάρων στις 18 φιάλες στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 
 

 Φτιάχνουμε νέο E10 Medium (όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο  με 50ml FBS) 

 Bγάζουμε από τον επωαστήρα  τις 8 πρώτες φιάλες (αυτές στις οποίες δεν είχαμε σημειώσει  

Trypsin πάνω την προηγούμενη φορά), βλέπουμε τα κύτταρα στο μικροσκόπιο και σε 2 τυχαίες 

φιάλες από αυτές μετράμε τον όγκο προκειμένου να ελέγξουμε τυχόν απώλεια λόγω εξάτμισης. 

Παρατηρούμε πως μείνανε 29.5ml από τα 31ml που είχαμε βάλει συνολικά στην καθεμία (μικρή 

απώλεια που πιθανότατα εξηγείται από το μεγάλο αριθμό φιαλών στον επωαστήρα). 

 
Πρώτη Συλλογή Θρεπτικού 
 

 Συλλέγουμε το E10 Medium από τις 8 αυτές φιάλες σε ένα άδειο μπουκάλι από παλιό E10 

Medium (επειδή το μπουκάλι αυτό είναι αποστειρωμένο) 
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 Βάζουμε 10ml PBS σε κάθε φιάλη (ξέπλυμα κυττάρων). Αναδεύουμε τις φιάλες (να απλωθεί το 

PBS  στον πάτο) και το αφήνουμε για 1min περίπου. Κατόπιν πετάμε το PBS και βάζουμε 30ml 

νέο E10 Medium στην κάθε φιάλη 

 Σημειώνουμε πάνω στις 8 φιάλες : συλλογή 1 και ημερομηνία 

 Με πιπέτα ρουφάμε την υγρασία από το στόμιο κάθε φιάλης και τις τοποθετούμε πάλι στον 

επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 

 Το θρεπτικό που συλλέξαμε για πρώτη φορά (230ml) το αποχύνουμε σε 250ml μπουκάλι με 

φίλτρο του οποίου οι πόροι έχουν διάμετρο 0.22μm και φυλάσσουμε το μπουκάλι αυτό στους   

-20 οC, αφού έχουμε πρώτα σημειώσει πάνω :BRL Conditioned Medium, 230ml και ημερομηνία 

 Τέλος, βγάζουμε από τον επωαστήρα (37 οC) τις άλλες 10 φιάλες που είναι αριθμημένες από το 

11-20 και αλλάζουμε θρεπτικό σε αυτές. Συγκεκριμένα, πετάμε το παλιό E10 Medium και χωρίς 

την προσθήκη PBS βάζουμε 30ml νέο E10 Medium. Τις τοποθετούμε και πάλι στον επωαστήρα 

(incubator) για 2 ημέρες. 

 
Συλλογή Θρεπτικού και από τις 18 φιάλες 
 

 Φτιάχνουμε 2 νέα E10 Medium (όπως αναφέρεται στον πρωτόκολλο- με 50ml FBS). 

Φιλτράρισμα σε μπουκάλι 500ml με φίλτρο με διάμετρο πόρων  0.22μm 

 Βγάζουμε και τις 18 φιάλες από τον επωαστήρα και συλλέγουμε το θρεπτικό E10 Medium από 

αυτές (30ml από κάθε φιάλη) 

 Βάζουμε 10ml PBS σε κάθε φιάλη (για ξέπλυμα των κυττάρων) και μετά από 2 min πετάμε το 

PBS 

 Βάζουμε 30ml νέο E10 Medium σε κάθε φιάλη και γράφουμε πάνω Ι ή ΙΙ, ανάλογα με το ποια 

φορά συλλογής είναι για την καθεμία 

 Συνεπώς, έχουμε συλλέξει : 18φιάλες Χ 30ml=540ml E10 Medium. Φιλτράρουμε αυτό το 

συλλεγμένο θρεπτικό σε 500ml μπουκάλι με φίλτρο με διάμετρο πόρων 0.22μm και ακολούθως 

φυλάμε το μπουκάλι αυτό στους -20 οC. Πάνω στο μπουκάλι αναγράφεται το εξής : BRL 

Conditioned Medium, 540ml,ημερομηνία.  

 
Δεύτερη Συλλογή Θρεπτικού και από τις 18 φιάλες(2 ημέρες μετά) 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δεύτερη συλλογή θρεπτικού από τις 10 αριθμημένες φιάλες (#11-20) 
και για την τρίτη συλλογή θρεπτικού από τις πρώτες 8 φιάλες. Η διαδικασία γίνεται ακριβώς  με τον ίδιο 
τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. 
 
Τρίτη Συλλογή Θρεπτικού και από τις 18 φιάλες (3 ημέρες μετά) 
Αυτή πρόκειται να είναι η τελευταία φορά συλλογής θρεπτικού από τις πρώτες 8 φιάλες (μη 
αριθμημένες) και η τρίτη συλλογή θρεπτικού από τις 10 αριθμημένες φιάλες (#11-20) 

 Φτιάχνουμε νέο E10 Medium (όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο  με 50ml FBS) 

 Βγάζουμε τις πρώτες 8 φιάλες (μη αριθμημένες) από τον επωαστήρα, συλλέγουμε το E10 

Medium από αυτές (30ml από την καθεμία) και στη συνέχεια τις πετάω 
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 Βγάζουμε τις άλλες 10 φιάλες (#11-20) από τον επωαστήρα , συλλέγουμε το θρεπτικό από 

αυτές (και πάλι 30ml από την καθεμία) 

 Ξέπλυμα με PBS και στη συνέχεια το πετάμε 

 30ml νέο E10 Medium σε κάθε φιάλη και τις τοποθετούμε πάλι στον επωαστήρα 37 οC,  5% 

CO2. 

Συνολικά, λοιπόν, συλλέχθηκαν 540ml θρεπτικού. Φιλτράρισμα σε μπουκάλι με φίλτρο με διάμετρο 
πόρων 0.22μm. 
Τελευταία Συλλογή Θρεπτικού από τις 10 αριθμημένες φιάλες (#11-20) 
Μετά από 2 ημέρες πραγματοποιείται η τέταρτη και τελευταία συλλογή θρεπτικού από τις 10 
αριθμημένες φιάλες (#11-20) με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω. Συνολικά, 
συλλέγονται 300ml θρεπτικού. Φιλτράρισμα σε μπουκάλι με φίλτρο με διάμετρο πόρων 0.22μm (πάνω 
αναγράφεται : BRL Conditioned Medium, 300ml, ημερομηνία). 
 
 Δημιουργία Ε14 Μedium 

 Φτιάχνουμε νέο E10 Medium (όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο ΑΛΛΑ με 100ml FBS και όχι 

50ml όπως τις προηγούμενες φορές) 

 Στο νέο E10 Medium (630ml) προσθέτουμε 600μl LIF-ESGRO (με συγκέντρωση 10⁶ u/ml) και 

προκύπτει το Ε14 Medium. 

 Φιλτράρισμα σε μπουκάλι με φίλτρο με διάμετρο πόρων 0.22μm 

 Φυλάσσεται στους 4 οC. 

  
Δημιουργία ΕS Cell (Complete) Medium 

 Σε 300ml ΒRL Conditioned Medium προσθέτουμε 200ml Ε14 Medium 

 Ανακατεύουμε και έχουμε έτοιμο το ΕS Cell (Complete) Medium (60% v/v ΒRL Conditioned 

Medium και 40% Ε14 Medium). 

 
Μεταφορά των ΕS Cells (E14) σε 60mm dish 

 Σε 60mm dish βάζουμε 10ml ζελατίνης ( Gelatin) και το αφήνουμε τουλάχιστον 20min 

 Στη συνέχεια, βάζουμε 5ml ΕS Cell (Complete) Medium σε 15ml πλαστικό σωληνάριο (falcon 

tube) ώστε να ξεπλύνουμε τα κύτταρα από το DMSO (είναι απαραίτητο για το πάγωμα των 

κυττάρων αλλά τοξικό για αυτά κατά το ξεπάγωμα) 

 Βγάζουμε τα ΕS Cells (E14  p17-passage17) από το υγρό άζωτο όπου φυλάσσονται και τα 

βάζουμε σε υδατόλουτρο (37 οC) για περίπου 2 λεπτά 

 Αμέσως μετά μεταφέρουμε λιγότερο από 1ml κυττάρων στο 15ml falcon tube και ανακάτεμα 

 Φυγοκέντρηση :5min, 1000rpm, 25 οC 

 Mετά τη φυγοκέντρηση πετάμε το υπερκείμενο υγρό και σπάμε την πελέττα με το 

χαρακτηριστικό τρόπο χτυπώντας απαλά με το δάχτυλο 

 Στο 15ml falcon tube με την σπασμένη πλέον πελέττα προσθέτουμε 5ml ΕS Cell (Complete) 

Medium 

 Με πιπέτα πετάμε τη ζελατίνη από το 60mm dish, βάζουμε 10ml PBS για ξέπλυμα και κατόπιν 

πετάμε το PBS 
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 Προσθέτουμε στο 60mm dish τα 5ml ΕS Cell (Complete) Medium με τα κύτταρα και 

σημειώνουμε πάνω : Ε14, p17, ημερομηνία 

Τελικά, τοποθετούμε το 60mm dish στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2. 

 
Μεταφορά των ΕS Cells (E14) σε 8 dishes 60mm 

 Παίρνουμε 8 νέα dishes 60mm.Εισαγωγή ζελατίνης και τα αφήνουμε για 20min τουλάχιστον 

 Βγάζουμε από τον επωαστήρα  το 60mm dish και αλλάζουμε θρεπτικό- ΕS Cell (Complete) 

Medium στα κύτταρα για 30min 

 Μετά το διάστημα αυτό, βάζουμε 5ml PBS στο 60mm dish (για ξέπλυμα των 

κυττάρων),τριψυνάρισμα και επώαση πάλι στον επωαστήρα  για 3-4min (για να δράσει η 

τρυψίνη) 

 Κατόπιν, ακολουθεί καλό πιπετάρισμα και παρατηρούμε στο μικροσκόπιο αν υπάρχουν single 

cells (αν έσπασαν δηλαδή τα συσσωματώματα) 

 Βάζουμε στο τρυβλίο 1ml ΕS Cell (Complete) Medium (για απενεργοποίηση της τρυψίνης) και 

κάνουμε καλό πιπετάρισμα 

 Μεταφέρουμε σε 15ml falcon tube που έχει 5ml ΕS Cell (Complete) Medium 

 Φυγοκέντρηση : 5min, 1000rpm, RT 

 Πετάμε το υπερκείμενο, σπάμε την πελέττα και προσθέτουμε στο 15ml falcon tube 8ml ΕS Cell 

(Complete) Medium 

 Αφού πετάξουμε τη ζελατίνη από τα 8 νέα dishes, μοιράζουμε σε αυτά από 1ml του 

περιεχομένου του 15ml falcon tube (1ml/dish) και βάζουμε τα 8 dishes στον επωαστήρα 37 οC,  

5% CO2 (επώαση για 1 ημέρα). 

 

Αλλαγή θρεπτικού στα 8 dishes 60mm 
Μετά από 1 ημέρα βάζουμε περίπου 5.5ml  ΕS Cell (Complete) Medium/60mm dish και επώαση για 1 
ημέρα στον  επωαστήρα 37 οC. 
 

Hλεκτροδιάτρηση κυττάρων (Electroporation) 
 

 Βγάζουμε τα 8 dishes 60mm (αριθμημένα #1-8) από τον επωαστήρα και παρατηρούμε τα 

κύτταρα στο στερεοσκόπιο 

 Αφού πετάξουμε το παλιό ΕS Cell (Complete) Medium από αυτά, βάζουμε 5-6ml νέο ΕS Cell 

(Complete) Medium στο καθένα και τα τοποθετούμε πάλι στον επωαστήρα για περίπου 1hr. 

Αυτό γίνεται προκειμένου να βρίσκονται τα κύτταρα σε καλή κατάσταση για το electroporation 

 Στη συνέχεια, παίρνουμε 4 νέα dishes 60mm και βάζουμε 5ml ζελατίνης στο καθένα καθώς και 

9 νέα dishes 100mm και βάζουμε 10ml ζελατίνης στο καθένα. Τα αφήνουμε για τουλάχιστον 

20min 

 Μετά από 1 ώρα, βγάζουμε τα 8 dishes με τα Ε14 κύτταρα από τον επωαστήρα και πετάμε τα 5-

6ml ΕS Cell (Complete) Medium από το καθένα 
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 Πλύση με PBS για ξέπλυμα των κυττάρων, ανάδευση και απομάκρυνση του PBS 

 Προσθέτουμε 0.5ml Trypsin σε κάθε τρυβλίο. Ανάδευση και στον επωαστήρα για 3-4min ώστε 

να δράσει η τρυψίνη 

 1ml ΕS Cell (Complete) Medium στο καθένα και κούνημα 

 Με πιπέτα αναδεύουμε και παρασύρουμε τα κύτταρα και μεταφέρουμε το υγρό σε 15ml falcon 

tube (και από τα 8 dishes-8x1.5ml=12ml συνολικά) 

 Φυγοκέντρηση : 5min, 1200rpm, RT 

 Πετάμε το υπερκείμενο, σπάμε την πελέττα και επαναδιαλύουμε σε 5ml PBS. Καλό πιπετάρισμα 

 Σε Eppendorf tube βάζουμε 10μl από το 15ml falcon tube (PBS+E14 cells) 

 Φυγοκέντρηση: 5min, 1200rpm, RT 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως για τη μέτρηση των κυττάρων προσθέτουμε 80μl 

0.4% Τrypan Blue σε 900μl PBS 

 Μετά τη φυγοκέντρηση, προσθέτουμε 1ml  PBS στο 15ml falcon tube. Σπάμε την πελέττα. Καλό 

πιπετάρισμα 

 Αφαιρούμε τη ζελατίνη από τα νέα dishes (4 dishes 60mm & 9 dishes 100mm) 

 Βάζουμε 5ml ΕS Cell (Complete) Medium στα 4 dishes 60mm και 10ml στα 9 dishes 100mm 

 Παίρνουμε 3 νέα 15ml falcon tubes και αναγράφουμε πάνω :30, 50 και mock. Εισάγουμε 3.2 ΕS 

Cell (Complete) Medium στο καθένα 

 Προσθέτουμε στο 15ml falcon tube (περιέχει 1ml PBS και τα κύτταρα) άλλο 1.5ml PBS (συνολικά 

2.5ml). Καλό πιπετάρισμα 

 Σε 3 νέα Eppendorf tubes γράφουμε πάνω επίσης :30, 50 και mock 

 Σε 1 από τα 4 dishes 60mm που έχει 5ml θρεπτικού βάζουμε 100μl από το 15ml falcon tube, 

ενώ στα 3 νέα Eppendorf tubes εισάγουμε 800μl στο καθένα από το 15ml falcon tube (E14 cells) 

καθώς και από το DNA (#599/XhoI-2γ/λ) βάζουμε 15μl και 25μl DNA αντίστοιχα στα tubes 30 και 

50. Στο mock Eppendorf tube δε βάζουμε τίποτα (control) 

 Παίρνουμε μία νέα κυβέττα, βάζουμε μέσα το περιεχόμενο του mock Eppendorf tube. 

Electroporation (240,230V) 

 Mετά το electroporation μεταφέρουμε τα mock cells από την κυβέττα στο 15ml falcon tube που 

γράφει MOCK και έχει ήδη 3.2ml ΕS Cell (Complete) Medium. Οπότε έχουμε συνολικά 4ml mock 

(3.2ml+800μl=4ml) 

 Κατόπιν, μεταφέρουμε 1ml mock cells σε 1dish 100mm και 100μl σε 1 dish 60mm 

 Μεταφέρουμε στην κυβέττα τα 800μl από το Eppendorf tube 30 (815μl συνολικά). Ακολουθεί 

electroporation με τον ίδιο τρόπο (240,230V). Μεταφορά στο 15ml falcon tube που γράφει 30 

και είχε 3.2ml ΕS Cell (Complete) Medium. Και πάλι έχουμε συνολικά 4ml. Ανάδευση. 

Μοιράζουμε τα 4ml αυτά- 100μl σε ένα dish 60mm και περίπου από 1ml σε κάθε dish 100mm 

(4 dishes) 

 Ίδια διαδικασία ακριβώς και για τα κύτταρα από το Eppendorf tube 50. Τα 4ml τα μοιράζουμε 

με αντίστοιχο τρόπο : 100μl σε ένα dish 60mm και περίπου από 1ml σε κάθε dish 100mm (στα 

τελευταία 4 dishes 100mm από τα 9 αρχικά) 

 Η γκανσικλοβίρη καθώς και το G418 για την επιλογή (selection) προστίθενται 1 ημέρα μετά τη 

διαδικασία του electroporation ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω τα κύτταρα (Ε14 cells). 
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EΠΙΛΟΓΗ (SELECTION) με Γκανσικλοβίρη και G418 
 
Όπως έχει αναφερθεί, για την επιλογή των θετικών κλώνων χρησιμοποιούνται: γκανσικλοβίρη 
(αρνητική επιλογή) και G418 (θετική επιλογή). 
 

 Χρησιμοποιούμε 0.3ml G418 (50mg/ml) ανά 50ml ΕS Cell (Complete) Medium ώστε η τελική 

συγκέντρωση να είναι 300μg/ml 

 Χρησιμοποιούμε 20μl Γκανσικλοβίρης (10mM) ανά 100ml ΕS Cell (Complete) Medium ώστε η 

τελική συγκέντρωση να είναι 2μM 

 Οπότε σε 100ml ΕS Cell (Complete) Medium προσθέτουμε 600μl G418 (50mg/ml) καθώς και 

20μl Γκανσικλοβίρης (10mM) in 0.1M HCl 

 Βάζουμε G418 στα 3 dishes 60mm (μονή επιλογή) και G418 και γκανσικλοβίρη στα 9 dishes 

100mm (διπλή επιλογή) 

Αλλαγή Θρεπτικού  
 

 Βλέπουμε  τα Ε14 κύτταρα στο στερεοσκόπιο και παρατηρούμε πως υπάρχουν αρκετά νεκρά, 

ωστόσο δε φαίνονται συσσωματώματα 

 Πετάμε το παλιό θρεπτικό από τα 9 dishes 100mm 

 10ml PBS για ξέπλυμα (των νεκρών κυττάρων) και στη συνέχεια απομάκρυνση 

 Βάζουμε 10ml ΕS Cell (Complete) Medium (G418 και γκανσικλοβίρη) 

 Επώαση στον incubator 37 οC,  5% CO2 

 Παρόμοια διαδικασία και για τα 3 dishes 60mm. Πετάμε το παλιό θρεπτικό (μόνο G418-single 

selection),6 ml PBS για ξέπλυμα και απομάκρυνση, 5ml ΕS Cell (Complete) Medium (πάλι μόνο 

με G418) και επώαση στον incubator 37 οC,  5% CO2. 

Για 3 ημέρες στη σειρά (κάθε μέρα) αλλάζουμε το θρεπτικό με την ίδια διαδικασία. Την τελευταία  
φορά μόνο δεν απαιτείται πλύσιμο με PBS διότι δεν υπάρχουν πολλά νεκρά κύτταρα. Μπορούμε να 
διακρίνουμε πως υπάρχουν περίπου 30 αποικίες σε καθένα από τα 8 dishes 100mm. Στο mock dish δεν 
υπάρχουν αποικίες (όπως αναμενόταν άλλωστε αφού ήταν το control μας), οπότε δε χρειάζεται να 
ανανεώσουμε το θρεπτικό και το πετάμε. Επίσης, αλλάζουμε θρεπτικό και στα 2 dishes 60mm (single 
selection) εκτός από αυτό που είναι το mock, το οποίο δεν έχει αποικίες και επομένως το πετάμε. 
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΑΠΟΚΙΩΝ 
 
Μία ημέρα μετά την τελευταία αλλαγή του θρεπτικού πραγματοποιείται η διαδικασία σηκώματος των 
αποικιών: 

 Βγάζουμε 3 νέα 96-well plates και 1 «σκαφάκι» (boat), δηλαδή ειδικό δοχείο για εύκολο 

χειρισμό 

 Βάζουμε ζελατίνη στο σκαφάκι (για εύκολο χειρισμό) και με 8άρι πιπεταδόρο 

(πολυπιπεταδόρος-multiple channel) παίρνουμε 50μl ζελατίνης σε κάθε tip και γεμίζουμε ανά 8 

wells τα 96-well plates  και τα αφήνουμε για τουλάχιστον 30min 

 Αφού περάσει η μισή ώρα (και λίγο παραπάνω) πετάμε τη ζελατίνη και βάζουμε 120μl ΕS Cell 

(Complete) Medium χωρίς γκανσικλοβίρη και G418 (για να μην ταλαιπωρήσουμε επιπλέον τα 

κύτταρα) σε κάθε well από τα 3 96-well plates 

 Σε 3 άλλα 96-well plates βάζουμε 50μl Trypsin (αραιωμένη  σε  PBS σε αναλογία 1 :3, δηλαδή 

6ml Trypsin και 12ml PBS) στο κάθε well 

 Βγάζουμε από τον επωαστήρα τα 8 dishes 100mm, πετάμε το παλιό θρεπτικό, ξεπλένουμε με 

PBS 1Χ (περίπου 10ml), πετάμε το PBS, βάζουμε νέο PBS και ξεκινάμε να σηκώνουμε αποικίες. 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται το PBS κατά τη διαδικασία αυτή είναι γιατί φαίνονται καλύτερα οι 

αποικίες με αυτό καθώς επίσης και γιατί ξεπλένεται το FBS του θρεπτικού που απενεργοποιεί 

την Trypsin. 

 Με 200άρα πιπέτα (ρυθμισμένη στα 20μl ) ‘’ξύνουμε’’ την κάθε αποικία, τη βλέπουμε στο 

μικροσκόπιο (τις πρώτες φορές μόνο), παίρνουμε 20μl με την αποικία και βάζουμε τα 20μl αυτά 

σε καθένα well από τα 96-well plates με 50μl Trypsin 

 Επώαση στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 για 5min 

 Στη συνέχεια, ανακατεύουμε και σπάμε τα κύτταρα καλά και τα μεταφέρουμε στο αντίστοιχο 

well από τα 3 πρώτα 96-well plates (όπου σε κάθε well έχουμε εισάγει 120μl ΕS Cell (Complete) 

Medium χωρίς γκανσικλοβίρη και G418). Συνολικά, σηκώσαμε 46 αποικίες. 

 Επώαση στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2. 

 
 

Αλλαγή Θρεπτικού 
Για τις επόμενες 3 ημέρες και κάθε μέρα αλλάζουμε θρεπτικό, βάζοντας 200μl ΕS Cell (Complete) 
Medium με Γκανσικλοβίρη και G418/well. 
Μεταφορά σε 48-well plates 

 Παίρνουμε 2 νέα 48-well plates και βάζουμε περίπου 500μl ΕS Cell (Complete) Medium με 

Γκανσικλοβίρη και G418/well 

 Ακολούθως, τριψυνάρουμε (50μl Τrypsin/well) τις αποικίες από τα Ε14 κύτταρα που σηκώσαμε 

την προηγούμενη φορά 

 Μεταφέρουμε καθεμία αποικία σε καθένα από τα 2 νέα 48-well plates με 500μl ΕS Cell 

(Complete) Medium με Γκανσικλοβίρη και G418 (25μl στο κάθε well στις αντίστοιχες θέσεις). Με 

τον τρόπο αυτό έχουμε 2 αντίγραφα (κόπιες) κάθε αποικίας (46 Χ 2 αποικίες) 

 Επώαση στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 
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 Μία ημέρα μετά αλλάζουμε θρεπτικό στις 46 (Χ2) αποικίες . Συγκεκριμένα, βάζουμε 250-300μl 

ΕS Cell (Complete) Medium με Γκανσικλοβίρη και G418/well. Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το 

σημείο πως η μία σειρά των αποικιών (η μία κόπια) θα παγωθεί, ενώ η άλλη προορίζεται για 

PCR και έλεγχο των θετικών κλώνων 

 Επώαση στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2 

 
Μεταφορά σε Eppendorf tubes και cryo-tubes vials 
 

 Παίρνουμε 46 νέα Eppendorf tubes (1.5ml) και 46 νέα cryo-tubes vials (1.8ml) και τα αριθμούμε 

από το 1 έως το 46 

 Αλλάζουμε θρεπτικό στα 46 wells με τις αποικίες (για 1 ώρα περίπου ώστε να πάρουν τα πάνω 

τους τα κύτταρα) 

 Στα 46 cryo-tubes vials βάζουμε 500μl ΕS Cell (Complete) Medium (12% DMSO-χωρίς 

Γκανσικλοβίρη και G418) στο καθένα 

 Μετά από 1 ώρα, πετάμε το θρεπτικό από τα 46 wells και προσθέτουμε  PBS 1X (περίπου 1 

ml/well) 

 Πετάμε το PBS και βάζουμε 100μl Trypsin σε κάθε well (3-4min στον επωαστήρα 37 οC,  5% CO2) 

 Ακολουθεί καλό πιπετάρισμα σε κάθε well και μεταφέρουμε 40μl  από το κάθε well 

(Trypsin+cells) στα αντίστοιχα cryo-tubes vials με τη σειρά (σε αυτά υπάρχει θρεπτικό 

παγώματος με DMSO και έτσι απενεργοποιείται η Trypsin). Μέσα στο κάθε cryo-tube vial 

πιπετάρουμε 1-2 φορές το πολύ 

 Όλη η υπόλοιπη ποσότητα μεταφέρεται στο αντίστοιχο Eppendorf tube (προορίζεται για 

απομόνωση DNA και PCR), ενώ τα cryo-tubes vials τα φυλάσσουμε για απόθεμα-stock (-80 οC) 

μόλις εντοπίσουμε τους θετικούς κλώνους. Τα 46 Eppendorf tubes φυλάσσονται στους -20 οC. 
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Απομόνωση DNA από τους 46 κλώνους  
 
Σε καθένα από τα 46 Eppendorf tubes που περιέχουν τους 46 κλώνους (50μl το καθένα) προσθέτουμε 
400μl ΤΝΕS (T.E με 0.1 NaCl, 1%SDS) που εμπεριέχει 0.5mg/ml Proteinase K. Ανακάτεμα και επώαση 
στους 37 οC O/N. (H Proteinase K βρίσκεται σε stock σε συγκέντρωση 10 mg/ml σε 50% T.E, 50% Glycerol 
και φυλάσσεται στους -20 οC). 
 
Την επόμενη ημέρα, προσθέτουμε σε κάθε tube 500μl φαινόλη ( PhOH), ανακατεύουμε καλά και 
ακολουθεί ανάδευση για περίπου 10-15min στο λούνα παρκ. Φυγοκεντρούμε : 13000 rpm, 8min, 4 οC. 
Μετά τη φυγοκέντρηση , παίρνουμε τη πάνω φάση (400μl)και προσθέτουμε 40μl 3Μ Na Acetate pH=5.2 
και 960μl EtOH. Καλό ανακάτεμα. Επώαση στους -80 οC  Ο/Ν. 
Μία ημέρα μετά, φυγοκεντρούμε πάλι : 13000 rpm, 10min, 4 οC. Σχηματίζεται πελέττα σε λίγα 
Eppendorf tubes. Με πιπέτα ρουφάμε το υγρό και προσπαθούμε να αφήσουμε την πελέττα όσο πιο 
στεγνή γίνεται (μικρότερη δυνατή υγρασία). Βάζουμε τα tubes σε φούρνο (40 οC) ώστε να εξατμιστεί η 
εναπομείνουσα υγρασία. 
 
 Κατόπιν, επαναδιαλύουμε τα 46 δείγματα σε 32μl Η₂Ο και τρέχουμε 1μl από το καθένα σε πηκτή 
αγαρόζης (0.85%) για να ελέγξουμε τις ποσότητες του DNA. Από τα 46 δείγματα μόνο 12 έδωσαν DNA 
σε καλή και ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα και αυτά παρατίθενται ακολούθως : 
 

1. Δείγμα no.05 
2. Δείγμα no.06 
3. Δείγμα no.09 
4. Δείγμα no.10 
5. Δείγμα no.27 
6. Δείγμα no.30 
7. Δείγμα no.34 
8. Δείγμα no.35 
9. Δείγμα no.36 
10. Δείγμα no.39 
11. Δείγμα no.42 
12. Δείγμα no.43 

 
 
Συνεπώς, μόνο για αυτά τα 12 δείγματα θα κάνουμε PCR για τον εντοπισμό των θετικών κλώνων. 
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PCR για εντοπισμό θετικών κλώνων 
 
1μl γενωμικού DNA (0.8μl σε αυτά που έχουν περισσότερο DNA) 
1.5μl dNTPs  10mM 
10μl F primer (TAG 237F, 25ng/μl) 
10μl R primer (TAG NheI loxI R, 25ng/μl) 
10μl 5x KAPA Long Range Buffer 
3.5μl MgCl₂ 25mM (τελική συγκέντρωση 1.75 mM) 
0.25μl KAPA Long Range Enzyme 
13.75μl H₂O 
50μl 
 
Για θετικό control βάζουμε σε ένα tube ό,τι και στις άλλες αντιδράσεις , με τη διαφορά ότι 
προσθέτουμε 1μl #599 (2ng/μl) και 5μl primer TAG 330F. 
 
Πρόγραμμα FLOXTAG 
Initial denaturation   94  οC   2min 
 
Denaturation                94 οC   25sec 
Annealing                      56 οC   30sec                     35Χ 
Extension                       72 οC   5min  
 
Final Extension             72 οC   7min 
                                           4 οC          
 
Σημειώνουμε πως τα 3 ενδιάμεσα στάδια (Denaturation, Annealing και Extension) υπόκεινται σε 35 
κύκλους (cycles). 
 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τους εκκινητές (primers) που χρησιμοποιήθηκαν : 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

TAG237 F 5’-TCA ACC AGG GAG CCT CCT  GGG A-3’ 

TAG NheI loxI R 5’-CTA GGG CAG TGT AGT TTA GTG A-3’ 
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Τα δείγματα της PCR τα τρέχουμε σε πηκτή αγαρόζης 0.85% για να ελέγξουμε αν υπάρχουν θετικοί 

κλώνοι και να τους εντοπίσουμε. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα παρακάτω : 

 

 

 

Figure 8 Αποτελέσματα PCR για εντοπισμό θετικών κλώνων 

 

 

Από την παραπάνω εικόνα γίνεται κατανοητό πως κανένα από τα 12 αυτά δείγματα δεν 

αντιστοιχεί σε θετικό κλώνο, αφού σε κανένα δείγμα ύστερα από τρέξιμο σε πηκτή αγαρόζης δεν 

εμφανίζεται κάποια ζώνη (μπάντα). Σημειώνεται πως οι ζώνες στο κάτω μέρος της εικόνας 

αντιστοιχούν στον DNA των εκκινητών (primers) που χρησιμοποιήθηκαν για την αντίδραση της 

PCR. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
  Αρχικά, κατασκευάστηκε με επιτυχία ο πλασμιδιακός φορέας (πλασμιδιακή κατασκευή) που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία διαγονιδιακού ποντικού TAG-1 floxed. Η κατασκευή αυτή διαθέτει 
δύο περιοχές ομολογίας στα άκρα (homology arms) , οι οποίες είναι συμπληρωματικές με ειδικές 
περιοχές του γονιδιώματος που περιβάλλουν το γονίδιο της TAG-1, δύο loxP θέσεις εκατέρωθεν του 
εξωνίου  ΙΙ του γονιδίου της  TAG-1 (που περιέχει το ATG) καθώς και 2 επιπλέον γονίδια για τον 
επιλεκτικό έλεγχο της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η αλληλουχία FRT-Kanamycin-FRT ενσωματώθηκε για 
θετικό έλεγχο των κυττάρων στα οποία έχει συμβεί ομόλογος ανασυνδυασμός, ενώ το γονίδιο tk για 
αρνητική επιλογή και βρίσκεται εκτός των περιοχών ομολογίας. 
 
  Στη συνέχεια, καλλιεργήθηκαν ανεξάρτητα τα τροφικά κύτταρα BRL (Buffalo Rat Liver cells), τα οποία 
όπως αναφέρθηκε εκκρίνουν στο μέσο που αναπτύσσονται αυξητικούς παράγοντες που είναι 
απαραίτητοι για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των εμβρυικών κυττάρων. Μετά την 
καλλιέργειά τους, συλλέχθηκε το θρεπτικό μέσο στο οποίο αναπτύχθηκαν (BRL-Conditioned Medium) 
και φυλάχθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια των εμβρυικών κυττάρων.  
 
  Τα εμβρυικά κύτταρα που χρησιμοποιήσαμε ονομάζονται E14 (Ε14 embryonal stem cell line) και 
αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό μέσο που καλείται ΕS Cell (Complete) Medium (60% v/v ΒRL Conditioned 
Medium και 40% Ε14 Medium). Μετά την καλλιέργεια των εμβρυικών κυττάρων για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα και υπό κατάλληλες συνθήκες πραγματοποιήθηκε ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) 
και διπλή επιλογή με γκανσικλοβίρη (αρνητική επιλογή) και G418 (θετική επιλογή). Αφού 
καλλιεργήθηκαν παρουσία Γκανσικλοβίρης και G418, απομονώθηκαν 46 αποικίες-46 κλώνοι και από 
αυτούς απομονώθηκε DNA, το οποίο τρέξαμε σε gel αγαρόζης ώστε να ελέγξουμε την ποσότητα. 
Ωστόσο, από τα 46 δείγματα των αντίστοιχων κλώνων μόνο τα 12 έδωσαν ικανοποιητική ποσότητα και 
ποιότητα DNA και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε PCR αντίδραση με κατάλληλους εκκινητές για 
την εξεύρεση θετικών κλώνων (που έχουν ενσωματώσει το εξωγενές DNA) μόνο για αυτά τα 12. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PCR αντίδρασης δεν εντοπίστηκε κανένας θετικός κλώνος. 
 
  Είναι γνωστό πως το ποσοστό των εμβρυικών κυττάρων στα οποία ενσωματώνεται με ομόλογο 
ανασυνδυασμό  το εξωγενές DNA είναι πολύ μικρό και ανέρχεται περίπου σε 1/10.000  κύτταρα που 
έχουν υποστεί διαμόλυνση μέσω της τεχνικής της ηλεκτροδιάτρησης. Ο καθοριστικός παράγοντας σε 
αυτό είναι η αποτελεσματικότητα ενσωμάτωσης εξωγενούς DNA, η οποία εξαρτάται άμεσα από την 
κυτταρική σειρά εμβρυονικών κυττάρων, δηλαδή από την προέλευση των εμβρυικών κυττάρων (ES 
Cells). Στην περίπτωση του παρόντος πειράματος αυτό ενδέχεται να συνιστά έναν από τους πιθανούς 
λόγους για τους οποίους κανένας από τους 46 κλώνους δεν ήταν θετικός. 
 
  Ένας άλλος λόγος που είναι πολύ πιθανόν να συνέβαλλε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι ο μικρός 
αριθμός αποικιών-κλώνων που επέζησαν και απομονώθηκαν κατόπιν διπλής επιλογής, δηλαδή 
ανάπτυξης σε θρεπτικό μέσο με γκανσικλοβίρη και G418. Ένας τυπικός αριθμός αποικιών-κλώνων που 
επιζούν κατόπιν διπλής επιλογής (double selection) σύμφωνα με άλλα αντίστοιχα πειράματα που έχουν 
λάβει χώρα ανέρχεται στους 250 με 300 κλώνους. Στη δικιά μας περίπτωση, ωστόσο, απομονώθηκαν 
μόνο 46 αποικίες οι οποίες επέζησαν σε θρεπτικό με γκανσικλοβίρη και G418 και έτσι γίνεται εύκολα 
κατανοητό πως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός (το 1/5 ή 1/6 σε σχέση με τον αναμενόμενο) και 
περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες ύπαρξης και εντοπισμού θετικών κλώνων. 
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  Επιπροσθέτως, τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα συνιστούν πολυδύναμα κύτταρα και έχουν την 
ικανότητα να διαφοροποιούνται σε κάθε κυτταρικό τύπο συμπεριλαμβανόμενων και των γαμετικών 
κυττάρων. Έχει αποδειχτεί πως αυτή η ικανότητα διαφοροποίησης επιτυγχάνεται μέσω επιγενετικών 
τροποποιήσεων όπως είναι η ακετυλίωση ιστονών, η μεθυλίωση ιστονών καθώς και η μεθυλίωση του 
DNA. Οι επιγενετικές τροποποιήσεις είναι τροποποιήσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
γονιδίων χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία τους και γενικότερα μεταβάλλουν τη δομή της χρωματίνης 
χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία του  DNA. Η χρωματίνη διακρίνεται σε δύο μορφές: την 
ευχρωματίνη (αποσυμπυκνωμένη μορφή χρωματίνης) και την ετεροχρωματίνη (συμπυκνωμένη μορφή 
χρωματίνης) . Κατά την ενσωμάτωση του εξωγενούς DNA με ομόλογο ανασυνδυασμό σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει και το χρωμοσωμικό περιβάλλον στο σημείο ενσωμάτωσης. Συνεπώς, εάν η περιοχή 
ενσωμάτωσης του εξωγενούς DNA αποτελεί ετεροχρωματινική περιοχή, αυτό ενδέχεται να συμβάλλει 
στην παρεμπόδιση της εισαγωγής του εξωγενούς DNA (συγκεκριμένα του DNA της πλασμιδιακής 
κατασκευής).  
 
  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η αλληλουχία του εξωγενούς DNA (συγκεκριμένα του DNA της 
πλασμιδιακής κατασκευής) επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία της διαδικασίας ενσωμάτωσης καθώς και 
τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιείται ομόλογος ανασυνδυασμός. Έτσι, υπάρχει περίπτωση 
κάποιες συγκεκριμένες αλληλουχίες του εξωγενούς DNA να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αυτή. Για 
παράδειγμα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το μήκος, η αλληλουχία ομολογίας αλλά και η σύσταση σε 
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες των  2  περιοχών ομολογίας (homology arms) που περιέχονται στην 
πλασμιδιακή κατασκευή προκειμένου να λάβει χώρα ομόλογος ανασυνδυασμός μεταξύ του εξωγενούς 
και του ενδογενούς DNA. 
 
  Στη συνέχεια, το παρόν πείραμα πρόκειται να επαναληφθεί με τη χρήση νέων-διαφορετικών τροφικών 
κυττάρων (feeder cells), τα οποία ονομάζονται SNL, p12(passage 12) καθώς και νέας κυτταρικής σειράς 
εμβρυονικών κυττάρων (embryonal stem cell line) που καλούνται R1 εμβρυικά κύτταρα, p21 (passage 
21). Η διαδικασία που θα ακολουθήσει διαφέρει από αυτήν που περιγράφτηκε στο συγκεκριμένο 
πείραμα ως προς το ότι τα τροφικά κύτταρα που θα χρησιμοποιηθούν (SNL) έχουν καταστεί με 
κατάλληλες τεχνικές  αδιαφοροποίητα και πάνω σε αυτά πρόκειται να αναπτυχθούν και να 
καλλιεργηθούν τα εμβρυικά κύτταρα  R1 (R1 ES cells). Δηλαδή στο νέο πείραμα που θα διεξαχθεί δε θα 
καλλιεργούνται ανεξάρτητα τα τροφικά κύτταρα  ώστε να απομονώνεται  το θρεπτικό μέσο στο οποίο 
μεγάλωσαν και να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των εμβρυικών, αλλά τα εμβρυικά κύτταρα θα 
αναπτύσσονται απευθείας πάνω στα τροφικά. 
 
  Συνεπώς, θα πραγματοποιηθεί μία νέα προσπάθεια προκειμένου να εντοπιστούν θετικοί κλώνοι και 
να χρησιμοποιηθούν  για τη δημιουργία διαγονιδιακού ποντικού TAG-1. Από τη διασταύρωση των 
διαγονιδιακών αυτών ποντικών TAG-1 με plp-Cre ποντίκια (proteolipid protein, η οποία εκφράζεται 
ειδικά από τα ολιγοδενδροκύτταρα), θα μπορούν να προκύψουν ζώα με γονότυπο TAG-1 floxed /plp 
Cre που θα έχουν αδρανοποιημένο το γονίδιο της ΤAG-1 στα γλοιακά κύτταρα (συγκεκριμένα στα 
ολιγοδενδροκύτταρα όπου εκφράζεται η plp) και θα το εκφράζουν ειδικά στα νευρικά κύτταρα. 
Γενικότερα, όμως, το διαγονιδιακό αυτό ποντίκι θα συνιστά πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς από τη 
διασταύρωση του με Cre ποντίκια (όπου η έκφραση της Cre ρεκομπινάσης θα τελεί υπό τον έλεγχο 
υποκινητών οποιουδήποτε γονιδίου εμείς επιλέξουμε και όχι μόνο της plp) θα μπορούν να 
προκύψουν ζώα που θα έχουν αδρανοποιημένο το γονίδιο της ΤAG-1 στα κύτταρα εκείνα στα οποία 
εκφράζεται το επιλεγμένο γονίδιο. 
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