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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζέγγηζε, θαζαξά πηινηηθή, πνπ σο θχξην 

ζηφρν είρε λα αληηκεησπίζεη ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην πεηξακαηηθφ κνληέιν ηεο δχκεο ζηα θχηηαξα ησλ ζειαζηηθψλ. 

Αγσγφο γηα ηε κεηάβαζε απηή απνηειεί ην αλζξψπηλν αλάινγν κηαο πξσηεΐλεο πνπ 

θέξεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βηνγέλεζε ησλ κηηνρνλδξίσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ πξσηεΐλε ERV1 θαη ην αλζξψπηλν αλάινγφ ηεο ηελ ALR (Augmenter of Liver 

Regeneration) ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηνπ 

κνλνπαηηνχ Mia40. Σν κνλνπάηη απηφ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εδξάδνληαη ζηνλ 

δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη σο θχξην ζηφρν έρεη ηελ νμεηδσηηθή 

αλαδίπισζε πξσηετλψλ νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζηα κηηνρφλδξηα θαη θέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θπζηετληθά κνηίβα. Μέζσ ηεο εξγαζίαο απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

πξψηα βήκαηα γηα ηελ εδξαίσζε εθείλσλ ησλ πεηξακαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξσηεΐλεο ERV1/ALR ζε θχηηαξα 

ζειαζηηθψλ.  

 

Summary 

This work constitutes a pilot study, whose main objective was to address the 

potential problems that arise during the transition from the experimental model of 

yeast to mammalian cells. Conduit for the transition is the human analogue of a 

protein that reportedly plays an important role in the biogenesis of mitochondria. 

This protein, called Erv1 (the human analogue is ALR (Augmenter of Liver 

Regeneration)) is one of the two main players of the Mia40 pathway. This pathway is 

located in the intermembrane space of mitochondria, where oxidative folding of 

proteins with specific cysteine motifs takes place. Σhe first steps to consolidate the 

experimental approaches were performed in this study which controlled the 

characteristics of ERV1/ALR protein in mammalian cells. 
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Δηζαγσγή  

 

1.1 Η αλαγέλλεζε ηνπ ήπαηνο θαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο πξσηεΐλεο ALR  

 

Σν ήπαξ απνηειεί ην κνλαδηθφ φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ θέξεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγελλάηαη απνπζία ηκήκαηνο ηνπ ηζηνχ. Η επηζηεκνληθή απφδεημε 

απηνχ πξνήιζε απφ ηνπο Higgins θαη Anderson ην 1931 (Higgins & Anderson, 1931), 

νη νπνίνη παξαηήξεζαλ απνθαηάζηαζε ηεο επαηηθήο κάδαο έπεηηα απφ κεξηθή 

εθηνκή ηνπ ηζηνχ ζε αξνπξαίνπο. Χζηφζν, έθηνηε, έρεη βξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ θη φρη ηεο πιήξνπο θπζηνινγηθήο ηνπ 

δνκήο. Σν θαηλφκελν ηεο αλαγέλλεζεο νθείιεηαη ζηα επαηνθχηηαξα, ηα νπνία 

κεηαπίπηνπλ απφ ηελ αλελεξγή θάζε Go ζηελ G1 θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, 

εηζέξρνληαη ζε απηφλ θαη πθίζηαληαη κείσζε.  

Δπαθφινπζεο κειέηεο εζηίαζαλ ζηελ ηαπηνπνίεζε παξαγφλησλ νη νπνίνη 

εληνπίδνληαη ζε δηαιπηά θιάζκαηα επαηηθνχ ηζηνχ ζε αλαγέλλεζε ή ζε νξφ ήπαηνο 

κε κεξηθή εθηνκή θαη θέξνληαη λα εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία αλαγέλλεζεο in vivo 

θαη ζχλζεζεο DNA ζηα επαηνθχηηαξα in vitro. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970, πξψηνη νη LaBrecque θαη Pesch (LaBrecque & Pesch, 1975) 

απνκφλσζαλ απφ εθρχιηζκα επαηηθνχ ηζηνχ ζε αλαγέλλεζε, απφ αξνπξαίν, έλαλ 

παξάγνληα πνπ νλνκάζηεθε επαηηθή δξαζηηθή νπζία (Hepatic Stimulator Substance, 

HSS). Ο παξάγνληαο απηφο, αλαθαιχθζεθε αξρηθά ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ 

παξεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο θαη ζεσξήζεθε φηη εγείξεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ απηψλ ζε επαηηθνχο ηζηνχο αξνπξαίνπ θαη ζθχινπ έπεηηα απφ 

εθηνκή (Starzl et al., 1979). Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν ν Francavilla θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (Francavilla et al., 1987) απνκφλσζαλ απφ ήπαξ λεαξνχ πνληηθνχ κηα 

παξφκνηα πξσηεΐλε κε ίδηα κνξηαθή κάδα, πνπ νλνκάζηεθε απμεηηθφο παξάγνληαο 

ηεο επαηηθήο αλαγέλλεζεο (Augmenter of Liver Regeneration, ALR). Η πξσηεΐλε 

απηή θέξεηαη λα επάγεη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ήπαηνο έπεηηα απφ κεξηθή εθηνκή ρσξίο 

σζηφζν λα επάγεη ηε ζχλζεζε ηνπ DNA ζε απνκνλσκέλα επαηηθά θχηηαξα. 

Αξγφηεξα, ην απνκνλσκέλν απηφ πεπηίδην αιιεινπρήζεθε (Hagiya et al., 1994) θαη 

θισλνπνηήζεθαλ ηα γνλίδηα απφ αξνπξαίν, πνληίθη θαη άλζξσπν (Giorda et al., 

1996). 

Η πξσηεΐλε ΑLR (επίζεο γλσζηή θη σο επαηνπνηεηίλε), έλαο ζεξκνζηαζεξφο 

αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο ηνπ ήπαηνο, δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο 

αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο, εληνπίδεηαη ζε πνιιά είδε νξγαληζκψλ εκθαλίδνληαο 

σζηφζν πςειή ηζην-εηδηθφηεηα. Δλ αληηζέζεη κε άιινπο θνηλνχο επξέσο γλσζηνχο 

παξάγνληεο, φπσο ν EGF (Epidermal Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth 
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Factor) θαη TGF-α (Transforming Growth Factor alpha), νη νπνίνη επάγνπλ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο, ε πξσηεΐλε ALR θέξεη 

εμεηδηθεπκέλε πνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ζην ήπαξ (Li et al., 2000). Η ζπγθεθξηκέλε 

απηή δξάζε νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ελφο ππνδνρέα πςειήο ζπγγέλεηαο ζηελ 

επηθάλεηα ησλ επαηνθπηηάξσλ, θη φρη άιισλ ηζηψλ φπσο λεθξά, πλεχκνλεο, κήηξα, 

ιάξπγγαο ή θχηηαξα αίκαηνο (Wang et al., 1999). 

Η ALR έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά απνθιεηζηηθά ζηα 

επαηνθχηηαξα αιιά θέξεηαη λα εθθξάδεηαη ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ηζηψλ. 

Έρεη βξεζεί ζε λεθξνχο, εγθέθαιν θαη παξεγθεθαιίδα κε κέγηζηε έθθξαζε ζηνπο 

φξρεηο θαη ζην ήπαξ.   

 

1.2 Η νηθνγέλεηα ησλ πξσηετλώλ ALR/ERV1 θαη ε ζεκαληηθή νκνινγία κε 

ηελ πξσηεΐλε ERV1 

 

Η ALR αλήθεη ζε κηα λέα νηθνγέλεηα πξσηετλψλ, ηελ ALR/ERV1 ηεο νπνίαο ηα 

κέιε εληνπίδνληαη ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηψλ, 

ησλ πξνθαξπσηψλ (εθηφο ησλ βαθηεξίσλ) θαζψο θαη ζε επθαξπψηεο.  

χκθσλα κε ηνλ Giorda (Giorda et al., 1996) ην αλζξψπηλν γνλίδην ηεο ALR 

ραξηνγξαθήζεθε ζην ρξσκφζσκα 16, δίπια ζην γνλίδην PKD1. Αλάιπζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ γνληδησκαηηθνχ DNA απνθάιπςε φηη θέξεη ηξία εμφληα θαη δχν ηληξφληα, 

κε ην κεγαιχηεξν κεηάγξαθν λα θσδηθνπνηεί γηα 204 ακηλνμέα (Lu et al., 2002b), 

κέγεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζε πξσηεΐλε κε κνξηαθφ βάξνο 23kDa, ελψ ην κηθξφ 

κεηάγξαθν πνπ ζηεξείηαη ησλ 80 πξψησλ ακηλνμέσλ, θσδηθνπνηεί γηα 125 ακηλνμέα 

θαη αθνξά ζε πξσηεΐλε 15kDa (Cheng et al., 2000). Δθφζνλ ην κηθξφ κεηάγξαθν 

ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε αιιεινπρίαο πεπηηδίνπ νδεγνχ, εληνπίδεηαη ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαη ζηνλ ππξήλα (Li et al., 2002), ελ αληηζέζεη κε ην κεγάιν 

κεηάγξαθν πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ κηηνρνλδξίσλ 

(Mitochondrial Intermembrane Space, IMS) (Lange et al., 2001). Τπφ θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηεο ALR εληνπίδνληαη ζηα επαηνθχηηαξα, φπνπ 

δηκεξίδνληαη θαη επηηξέπνπλ ζηελ πξσηεΐλε ALR λα ιεηηνπξγεί σο δηκεξέο. Σν 

αλζξψπηλν γνλίδην ηεο ALR ππφθεηηαη ζε ελαιιαθηηθφ κάηηζκα σο κεηα-κεηαγξαθηθή 

ηξνπνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη δπν ηζνκνξθέο ζπληίζεηαη απφ ην ίδην 

mRNA αιιά απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο (θσδηθφληα). 
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Δηθόλα 1. ύγθξηζε αιιεινπρηώλ ηεο κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηνλ 

αξνπξαίν (r), ην πνληίθη (m) θαη ηνλ άλζξσπν (h). Σα θνηλά ακηλνμέα ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηηο 

ίδηεο ζέζεηο θαη ζηηο ηξείο πξσηεΐλεο, ππνδεηθλχνληαη ζηελ ξνδ γξακκή ζπληήξεζεο (conservation line).  

Σα πξψηα 70 ακηλνμέα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε νκνινγία θαη ζηνπο 3 νξγαληζκνχο, ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε πξσηεΐλε (Dayoub, 2009). 

 

Η νηθνγέλεηα ERV1/ALR πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξσηεΐλε ERV1 (Essential 

for Respiration and Vegetative growth) απφ ηνλ κχθεηα Saccharomyces 

cerevisiae. Η πξσηεΐλε απηή βξέζεθε λα είλαη νπζηψδεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

θπηηάξνπ, ηε δηαηήξεζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θαζψο θαη ηελ αξηηφηεηα ηνπ 

κηηνρνλδξηαθνχ γνληδηψκαηνο (Lisowsky, 1994).  πκκεηέρεη ζηε βηνγέλεζε ησλ 

κηηνρνλδξίσλ κέζσ ηεο ελδπκηθήο ηεο ελεξγφηεηαο σο ζνπιθπδξπινμεηδάζε 

(Lisowsky, 1996; Lee et al., 2000). Οη ηειεπηαίεο κειέηεο ηεο πξσηεΐλεο απηήο 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ERV1 ζηε βηνγέλεζε κηηνρνλδξηαθψλ πξσηετλψλ 

ηνπ δηακεκβξαληθνχ ρψξνπ , ησλ TIMs (Translocase of the inner membrane). Η 

Erv1p ηνπ κχθεηα εκθαλίδεη 50% νκνινγία κε ηε κηθξή ηζνκνξθή ηεο ALR.  

 

1.3 ALR θαη ERV1: δύν ιεηηνπξγηθά αληαιιάμηκεο πξσηεΐλεο  

 

Η ηνπνινγηθή αιιά θαη ε δνκηθή νκνηφηεηα ησλ πξσηετλψλ ALR θαη ERV1 

αλέγεηξε ην εξψηεκα θαηά πφζν κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ε κία ηελ άιιε ζε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Καη νη δχν ηζνκνξθέο ηεο ALR έρνπλ βξεζεί λα θέξνπλ ηελ ίδηα 
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αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα ππνδεηθλχνληαο (Hagiya et al., 1994) κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη 

ε αλαγελλεηηθή ελεξγφηεηα εδξεχεη ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

πξσηετλψλ. Η ζεψξεζε απηή επηβεβαηψζεθε απφ ηα επξήκαηα πσο παξφηη ε κηθξή 

ηζνκνξθή ηεο πξσηεΐλεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ κχθεηα ζηεξνχληαη ηελ αιιεινπρία 

ζηφρεπζεο ζηα κηηνρφλδξηα, κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην ζην 

κχθεηα. Δπηπιένλ ε παξαηήξεζε εληζρχεηαη κε πεηξάκαηα ζηα νπνία ην 

θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο πξσηεΐλεο ERV1 κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε ηελ 

αιιεινπρία ηνπ θαξβνμπηειηθνχ άθξνπ ηεο πξσηεΐλεο ALR (Hofhaus et al., 1999). Δλ 

αληηζέζεη κε ην ακηλνηειηθφ άθξν, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε κεηαθίλεζε ζηα 

κηηνρφλδξηα ην νπνίν δελ είλαη αληαιιάμηκν.  

 

1.4 Σνπνινγία ηεο ALR 

 

Σν κεηάγξαθν ηεο ALR εθθξάδεηαη ζε δηάθνξνπο ηζηνχο ζε πνληηθνχο θαη 

αξνπξαίνπο, φπσο ε θαξδηά, ν εγθέθαινο, ε ζπιήλα, ν πλεχκνλαο, νη ζθειεηηθνί κχεο, 

ηα λεθξά, ην ήπαξ θαη νη φξρεηο, κε κέγηζηε έθθξαζε ζην ήπαξ θη έπεηηα ζηνπο 

φξρεηο (Hagiya et al., 1994). Δθθξάδεηαη ζπζηαηηθά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ηζηνχ, κε 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζηα επαηνθχηηαξα (Gandhi et al., 1999). 

ε θπηηαξηθφ επίπεδν, ε πξσηεΐλε ηεο ALR εληνπίδεηαη ζην δηακεκβξαληθφ ρψξν 

ησλ κηηνρνλδξίσλ (Klissenbauer et al., 2002), ζην θπηνζφιην θαη ζηνλ ππξήλα (Lu et 

al., 2002a; Tury et al., 2005). Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελ αληηζέζεη κε 

ηελ ERV1 ε νπνία είλαη κηα απνθιεηζηηθά ελδνθπηηάξηα πξσηεΐλε, ε ALR εθθξίλεηαη 

ηδηνζπζηαηηθά απφ ηα επαηνθχηηαξα θαη είλαη παξνχζα ζηνλ νξφ (Gandhi et al., 

1999). 

 

1.5 Η ελδπκηθή ελεξγόηεηα ηεο ALR 

 

 Δλεξγόηεηα νπιθπδξπινμεηδάζεο 

 

Έρεη βξεζεί φηη νη πξσηεΐλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ALR/ERV1 θέξνπλ 

κηα FAD-εμαξηψκελε ελεξγφηεηα ζνπιθπδξπινμεηδάζεο. Έρεη πξνηαζεί φηη ε ALR 

εηζάγεη δηζνπιθίδηα ζε πξσηεΐλεο πνπ εδξάδνληαη ζηνλ δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ 

κηηνρνλδξίσλ (Lu et al., 2004)  φπσο ζηελ ζεηνλίλε, ηελ TIM10, ηελ TIM13 θαη ηελ 

SOD. Κξπζηαιιηθέο δνκέο ησλ πξσηετλψλ ALR θαη Erv1 απνθάιπςαλ κηα 

αλαδίπισζε ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν ην νπνίν θέξεη ην ελεξγφ θέληξν ηεο 

ζνπιθπδξνμπιάζεο (Lisowsky et al., 2001; Gross et al., 2002) κε έλα ζεκείν 
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πξφζδεζεο -FAD  θαη έλα ζπληεξεκέλν CxxC κνηίβν. Μεηάιιαμε ζην κνηίβν απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ελεξγφηεηαο απηήο. 

 

Αλαγωγάζε ηνπ θπηνρξώκαηνο c 

 

O ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ERV1 ζηε βηνγέλεζε κηθξψλ πξσηετλψλ πνπ εηζάγνληαη 

κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ Mia40 ζην δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ κηηνρνλδξίσλ, έρεη 

θαηαγξαθεί εδψ θαη ρξφληα (Allen et al., 2005). Η ERV1 θαη ε αλζξψπηλε νκφινγή 

ηεο  ALR ιεηηνπξγνχλ θαη σο αλαγσγάζεο ηνπ θπηνρξψκαηνο c, ην νπνίν εληνπίδεηαη 

ζην κνλνπάηη ηεο Mia40. Η αθζνλία ηνπ θπηνρξψκαηνο c ζην ρψξν απηφ ππνζηεξίδεη 

ην ξφιν ηνπ σο κέζν νμείδσζεο ηεο ALR  in vivo. Βάζεη απηνχ, αμηψλεηαη φηη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο ALR/ERV1 (νμείδσζε) θαη ηνπ θπηνρξψκαηνο c 

(αλαγσγή) θέξνληαη λα είλαη νπζηψδεηο γηα ηε ξχζκηζε ηεο επηβίσζεο ησλ θπηηάξσλ 

φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ θπηηάξσλ δχκεο κε κεηάιιαμε ζην 

θπηφρξσκα c λα αλαπηπρζνχλ θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο (Allen et al., 2005). 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

Δηθόλα 2. Σν κνλνπάηη Mia40 ζηνλ δηακεκβξαληθό ρώξν ησλ κηηνρνλδξίσλ. A) Σν κνλνπάηη 

απηφ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ νμεηδσηηθή αλαδίπισζε πξσηετλψλ νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζηα κηηνρφλδξηα 

θαη θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα θπζηετληθά κνηίβα. Η λενζπληηζέκελε πξσηεΐλε εηζέξρεηαη ζηα κηηνρφλδξηα, 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην CPC κνηίβν ηεο Μia40 θαη νμεηδψλεηαη κέζσ απηήο κε ην ζρεκαηηζκφ παξνδηθψλ 
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δηζνπιθηδηθψλ δεζκψλ Β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ, ε Mia40 αλάγεηαη θαη επαλνμεηδψλεηαη 

απφ ηελ ERV1/ALR, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο επαλνμεηδψλεηαη απφ ην ην θπηφρξσκα c (cyt. C) (Kallergi 

et al., 2014). 

 

Ωξίκαλζε ζπκπιόθωλ ζηδήξνπ – ζείνπ  

 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο ALR είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα επάγεη ηελ 

σξίκαλζε ησλ ζπκπιφθσλ ζηδήξνπ-ζείνπ ησλ θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ. ην ζχλνιφ 

ηεο ε αιιεινπρία ηεο ALR/ERV1, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ (Lange et al., 2001) θαη ηνπ 

ειάρηζηα ζπληεξεκέλνπ ακηλνηειηθνχ άθξνπ, απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιπζε ησλ 

ζπκπιφθσλ Fe/S ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θη φρη ησλ κηηνρνλδξηαθψλ πξσηετλψλ. 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ακηλνηειηθνχ άθξνπ (1-81) ηεο ALR ησλ ζειαζηηθψλ (205aa) κε 

ηελ 1-93 ακηλνηειηθήο αιιεινπρίαο ηεο αληίζηνηρεο Erv1p απφ κχθεηα  νδεγεί ζε 

αδπλακία ηεο λέαο πξσηεΐλεο λα κεηαθηλεζεί κέζα ζηα κηηνρφλδξηα θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλδπκν σξίκαλζεο ησλ ζπκπιφθσλ ζηδήξνπ- ζείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

σζηφζν λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν ξφινο  ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηελ σξίκαλζε ησλ 

ζπκπιφθσλ ζηδήξνπ ζείνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ κηηνρνλδξηαθψλ πξσηετλψλ. 

 

1.6 Η εμσθπηηάξηα δξάζε ηεο ALR 

 

Η δξάζε ηεο ALR ζηα επαηνθύηηαξα, ζηα κε παξεγρπκαηηθά θύηηαξα Kupffer θαη 

ζηνπο θπζηθνύο θνλείο 

 

ε κνξηαθή βάζε, ε ζχλζεζε DNΑ ζηα επαηνθχηηαξα επάγεηαη απφ ηελ δξάζε ηεο 

πξσηεΐλεο ALR ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ άιινπο επαηηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο 

φπσο είλαη ν EGF θαη ν TGF-α (Wang et al., 1999). Χζηφζν, απηφ πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε κεγάιε ηζνκνξθή ηεο πξσηεΐλεο ζηνπο 

αξνπξαίνπο δελ είλαη ηθαλή λα επάγεη ηε ζχλζεζε ηνπ DNA ζε απνκνλσκέλα 

επαηνθχηηαξα (Gandhi et al., 1999) ελψ ηαπηφρξνλα ε κηθξή ηζνκνξθή απηήο ζηνλ 

άλζξσπν, θέξεη ίζε θαη θάπνηεο θνξέο ηζρπξφηεξε δξάζε απφ φηη νη αλαπηπμηαθνί 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα. Σν θαηλφκελν απηφ κέλεη λα δηεπθξηληζηεί, κε 

πηζαλέο εξκελείεο λα ζπζηήλνπλ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηεο κηθξήο ηζνκνξθήο ζε 

ελδνθπηηάξηα ζεκαηνδφηεζε ζρεηηδφκελε κε ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. Βάζεη 

απηνχ, ε ALR βξέζεθε λα επάγεη ηελ θσζθνξπιίσζε ηνπ ππνδνρέα EGF κε 

ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ θηλαζψλ ζηα επαηνθχηηαξα (Li et al., 2000).  

Δλ ζπλερεία ε ALR έρεη βξεζεί λα νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB (Thasler 

et al., 2006) θαη ζηε ζχλζεζε ησλ πνιπακηλψλ ζε αλζξψπηλα επαηνθχηηαξα in vitro 
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(Dayoub et al., 2006). Οη πνιπακίλεο είλαη νξγαληθέο ελψζεηο πνπ έρνπλ δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξεο θχξηεο ακηλνκάδεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ξχζκηζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ αλαζηαιεί ε 

παξαγσγή θπηηαξηθψλ πνιπακηλψλ, ε αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ ζηακαηά ή 

επηβξαδχλεηαη ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα έρεη βξεζεί φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ζχλζεζε DNA πνπ επάγεηαη απφ αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο ζε επαηνθχηηαξα 

αξνπξαίνπ (Nagoshi & Fujiwara, 1994). In vivo σζηφζν, νη πνιπακίλεο απαηηνχληαη 

γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ήπαηνο (Diehl et al., 1990) θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

επηβίσζεο  έπεηηα απφ επαηηθή εθηνκή ζηνπο αξνπξαίνπο (Terakura et al., 1995). 

Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ έρεη βξεζεί είλαη ε ALR λα απμάλεη ηελ έθθξαζε ηνπ c-Myc, 

θαη λα ελεξγνπνηεί εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ησλ 

πνιπακηλψλ (Dayoub et al., 2006).  

Έρεη βξεζεί φηη πνιινί παξάγνληεο ελεξγνπνηνχλ ηε ζεκαηνδφηεζε c-Myc θαη NF-

θΒ, νδεγψληαο ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ ήπαηνο, δξψληαο είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηελ 

θαηαζηνιή ηνπ θπηνρξψκαηνο Ρ-450. Παξφκνηα δξάζε θέξεηαη λα ππνζηεξίδεη θαη ε 

ALR ε νπνία ξπζκίδεη αξλεηηθά ηελ δξάζε ηνπ θπηνρξψκαηνο Ρ-450 ζε επαηηθά 

θχηηαξα αλζξψπνπ ζπζηήλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαλ αθφκε πηζαλφ ηξφπν 

δξάζεο ηεο ALR ζηα επαηνθχηηαξα θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαγέλλεζεο (Thasler et 

al., 2006). πγθεληξσηηθά, ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζέινπλ ηελ ALR λα νδεγεί ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο κέζσ επίδξαζήο ηεο ζην c-Myc, NF-Κb, 

πνιπακίλεο θαη θπηφρξσκα Ρ-450 (Gandhi et al., 2010). Χζηφζν ζεκαληηθή απαίηεζε 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απαηηεί έιεγρν εάλ ε απάληεζε ησλ θπηηάξσλ πξνο 

πνιιαπιαζηαζκφ είλαη απνηέιεζκα άκεζεο αιιειεπίδξαζεο θαη δξάζεο ηεο ALR ζηα 

επαηνθχηηαξα ή κε ηελ βνήζεηα κεζνιαβεηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα κε-

παξεγρπκαηηθά θχηηαξα. 

Με παξεγρπκαηηθά επαηηθά θχηηαξα, φπσο ηα Kupffer, είλαη γλσζηφ φηη 

απειεπζεξψλνπλ  παξάγνληεο φπσο ν παξάγνληαο λέθξσζεο φγθσλ άιθα (TNF-α), ε 

ηληεξιεπθίλε-6 (IL-6) θαη ηα νμείδηα ηνπ λαηξίνπ (nitric oxide, ΝΟ) έπεηηα απφ 

δηέγεξζε κε ΑLR. Η επίδξαζε ηεο ALR ζηα θχηηαξα απηά γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνδνρέα 

G (cholera toxin-sensitive F-protein-coupled high affinity receptor). Η ζπγθεθξηκέλε 

επίδξαζε θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξφηεξε απ’ φηη ε δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ κε 

παξάγνληα φπσο ν ιηπνπνιπζαθραξίηεο (Lipopolysaccharides, LPS) (Gandhi et al., 

2010). Δηδηθφηεξα, ε εζσηεξίθεπζε ηνπ ιηπνπνιπζαθραξίηε απφ ηα θχηηαξα Kupffer, 

νδεγεί ζηελ  ελεξγνπνίεζε ησλ  ππνδνρέσλ  TLR4 (Toll-like receptor 4) θαη CD14 

ησλ θπηηάξσλ απηψλ, γεγνλφο πνπ θαηαιήγεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο  κεηαγξαθήο 

πξν-θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ θαη ζνππεξνμεηδίσλ (Wheeler, 2003). Έρεη βξεζεί νηη 

παξνπζία ALR ζην κέζo θαιιηέξγεηαο ησλ θπηηάξσλ Kupffer νδεγεί ζε αληηζηξνθή 
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ηεο αξλεηηθήο δξάζεο θάπνηνπ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζην δηπιαζηαζκφ 

ηνπ DNA, κε ηελ  παξάιιειε απειεπζέξσζε αλαζηνιέσλ.  

Σέινο, έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο κεραληζκφο ηνπ ξφινπ ηεο ALR εμσθπηηάξηα 

είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα πξνιακβάλεη ηελ επίζεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζηα θχηηαξα ηνπ επαηηθνχ ηζηνχ θαηά ηελ αλαγέλλεζή ηνπ. 

Δξγαζίεο ηνπ παξειζφληνο θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξσηεΐλε απηή σο παξάγνληα πνπ 

αλαζηέιιεη ηελ επηβιαβή δξάζε πνπ θέξνπλ νη  θπζηθνί θνλείο (Natural Killers, NK) 

ζηα επαηηθά θχηηαξα (Francavilla et al., 1997).  
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ηόρνο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο   

Η κειέηε απηή αθνξά ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ε νπνία σο θχξην ζηφρν είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην 

θχξην βηνινγηθφ κνληέιν ηνπ εξγαζηεξίνπ, πνπ είλαη ε δχκε, ζηα θχηηαξα ησλ 

ζειαζηηθψλ.  

Αγσγφο γηα ηελ κεηάβαζε απηή επηιέρζεθε λα απνηειέζεη ην αλζξψπηλν αλάινγν 

κηαο πξσηεΐλεο πνπ κειεηάηαη επηζηακέλσο ζην εξγαζηήξην θαη θέξεηαη λα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βηνγέλεζε ησλ κηηνρνλδξίσλ. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξσηεΐλε ERV1, κε ην αλζξψπηλν αλάινγφ ηεο ηελ ALR (Augmenter of Liver 

Regeneration) ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηνπ 

κνλνπαηηνχ Mia40. Σν κνλνπάηη απηφ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εδξάδνληαη ζην 

δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη σο θχξην ζηφρν έρεη ηελ νμεηδσηηθή 

αλαδίπισζε πξσηετλψλ νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζηα κηηνρφλδξηα θαη θέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θπζηετληθά κνηίβα. 

Δπνκέλσο, εθφζνλ ε κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ εξγαζηεξηαθφ ρψξν 

κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν θαη κνληέιν κειέηεο, ην πξν-παξαζθεπαζηηθφ ζηάδην 

αθνξνχζε ζε 

 

 πεηξακαηηθή νξγάλσζε  

 εμνηθείσζε κε ηερληθέο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ 

 βειηηζηνπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ/πξσηνθφιισλ 

 ζεκαληηθφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ κε ζηφρν ηελ αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ 

 

Δλ θαηαθιείδη, νη θχξηνη ζηφρνη ήηαλ  

 

 ε κειέηε ηεο έθθξαζεο ηεο ALR ζηα επαηηθά θχηηαξα HepG2  

 ε ππεξέθθξαζε (ππεξπαξαγσγή) ηεο πξσηεΐλεο ALR θαη ε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο απηήο ζηα θχηηαξα HepG2 

 ε κειέηε ηεο ππνθπηηάξηαο ζέζεο έθθξαζεο ηεο ALR ζηα επαηηθά θχηηαξα 

 ν εληνπηζκφο ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ALR ζηα 

θχηηαξα απηά 
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2. Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη 

 

2.1 Καιιηέξγεηα θπηηαξηθώλ ζεηξώλ  

 

Οη θπηηαξηθέο ζεηξέο θαιιηεξγήζεθαλ ζε κέζν DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium), εκπινπηηζκέλν κε απελεξγνπνηεκέλν νξφ απφ έκβξπν βνφο (Fetal Bovine 

Serum, FBS) ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 10% θαζψο θαη κε αληηβηνηηθφ επξέσο 

θάζκαηνο (Gentamycin), κε ηειηθή ζπγθέληξσζε 0.1%. Ο νξφο απελεξγνπνηήζεθε 

αξρηθά ζηνπο 37νC θη έπεηηα γηα 30 ιεπηά ζηνπο 56νC. Σα θχηηαξα αλαπηχρζεθαλ ζε 

θιάζθα Σ-75 ε νπνία πεξηείρε 15ml κέζνπ κέρξη ε ππθλφηεηα ησλ θπηηάξσλ λα 

θαιχπηεη ην 90% ηεο επηθάλεηαο ηεο θιάζθαο.   

 

2.2 Γηαδηθαζία αλαθαιιηέξγεηαο 

 

Οη θπηηαξηθέο ζεηξέο αλαθαιιηεξγνχληαλ κε ζπλήζε αλαινγία 1:4 κε 1:8 ζε 

θξέζθν κέζν θάζε 5-7 εκέξεο. Σα πξνζθνιιεκέλα (adherent) θχηηαξα πιχζεθαλ κηα 

θνξά κε 0.025% ηξπςίλε (πεξίπνπ 4 ml γηα κηα θιάζθα Σ-75) θη έπεηηα 

απνθνιιήζεθαλ κε 0.025% ηξπςίλε μαλά (πεξίπνπ 6ml γηα κηα θιάζθα Σ-75), αθνχ 

επσάζηεθαλ ζηνπο 37ν C γηα πέληε ιεπηά (ν ρξφλνο επψαζεο εμαξηάηαη απφ ην ηχπν 

ηεο θπηηαξηθήο ζεηξάο). Η ηξπςίλε απελεξγνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε 6ml κέζνπ 

θαιιηέξγεηαο εκπινπηηζκέλν κε  νξφ FBS. Ο νξφο απηφο πεξηείρε αλαζηνιείο ηεο 

δξάζεο ηνπ ελδχκνπ ηεο ηξπςίλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν  αλαζηνιέαο ηεο ηξπςίλεο 

απφ πάγθξεαο βνφο  BPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor). Αθνινχζεζε κέηξεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ κε ρξήζε αηκνθπηηαξνκέηξνπ. 

 

2.3 Καηακέηξεζε θπηηάξσλ κε ρξήζε αηκνθπηηαξνκέηξνπ (Neubauer) 

 

Πνζφηεηα ηνπ ελαησξήκαηνο ηεο θπηηαξηθήο θαιιηέξγεηαο αλακείρζεθε κε ηε 

ρξσζηηθή Trypan blue (0.2% w/v). Η ρξσζηηθή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

εληνπηζηνχλ ηα λεθξά θχηηαξα, εθφζνλ απηή δε δηαπεξλά ηε κεκβξάλε ησλ 

δσληαλψλ θπηηάξσλ, ρξσκαηίδνληαο κπιέ κφλν ηα λεθξά. Μέξνο ηεο παξαπάλσ 

πνζφηεηαο κεηαθέξζεθε ζην αηκνθπηηαξφκεηξν θη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζην 

κηθξνζθφπην. Μεηά ηελ θαηακέηξεζε πξνρσξάκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ ζηε θιάζθα.   

 

 

 



Υαξαθηεξηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζε θχηηαξα ζειαζηηθψλ 

 

 

17 
Καξαγθνχλε –Γαιαθνχξα Αηθαηεξίλε ΠΜ: Μνξηαθή Βηνινγία & Βηνταηξηθή 

2.4 Φύμε θαη απόςπμε θπηηαξηθώλ ζεηξώλ 

 

Η δηαδηθαζία ηεο ςχμεο ησλ θπηηάξσλ απαηηεί ρεηξηζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ζηαδηαθή πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο κέρξη θαη ηελ ηειηθή ηνπο απνζήθεπζε ζε 

πγξφ άδσην. Δλ πξνθεηκέλσ, απφ κηα Σ-75 θιάζθα κε ππθλφηεηα θπηηάξσλ πεξίπνπ 

90%, πξνέθπςαλ ηέζζεξα θξπνθπαιίδηα (cryovials). Πξηλ ηελ ρξήζε ηξπςίλεο γηα 

ηελ ζπιινγή ησλ θπηηάξσλ απφ ηελ θιάζθα, πξνεηνηκάζηεθε ην κείγκα πνπ θέξεη 

ηνλ θξπνπξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα DMSO. Η παξαζθεπή ηνπ έγηλε κε ηελ πξνζζήθε 

ζην πιήξεο ζξεπηηθφ κέζν (DMEM/ 10%FBS/ 0.1%Gentamycin) DMSO ζε αλαινγία 

1:10. Μεηά ηελ ηξπςηλνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ, αθνινχζεζε θπγνθέληξεζε απηψλ ζηηο 

1000 ζηξνθέο ην ιεπηφ, γηα 5 ιεπηά θαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Έπεηηα 

πξνζηέζεθε ζε απηά  ην κείγκα ςχμεο, αλαθηλήζεθαλ θαη κεηαθέξζεθε 1ml ζε θάζε 

έλα απφ ηα θξπνθπαιίδηα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, κε ζηφρν ηελ ζηαδηαθή 

ςχμε, ηα θηαιίδηα κεηαθέξζεθαλ ζηνπο -80ν C γηα 24 ψξεο θη έπεηηα ζε πγξφ άδσην. 

Πξφζθαηεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ θχιαμε θπηηάξσλ φπσο ηα επαηηθά HepG2, 

ρσξίο πεξαηηέξσ αιινηψζεηο, ζε βαζηά ςχμε αθφκε θαη γηα 6 κήλεο.  

Δλ αληηζέζεη, ε δηαδηθαζία ηεο απφςπμεο απαηηεί γξήγνξνπο ρεηξηζκνχο απφ ηνλ 

ρξήζηε ψζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπο ζηνλ θξπνπξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξηλ ηελ απφςπμε πξνεηνηκάζηεθε κηα 

θιάζθα Σ-75 κε 35ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ (DMEM/ 10%FBS/ 1%Gentamycin) 

θαη παξέκεηλε ζηνλ επσαζηήξα ζε ζεξκνθξαζία 37ν C. Έλα θξπνθπαιίδην κε ηελ 

επηζπκεηή θπηαξηθή ζεηξά κεηαθέξζεθε απφ ην πγξφ άδσην ζε πδαηφινπηξν 

ξπζκηζκέλν ζηνπο 37ν C, έπεηηα ζηε θιάζθα θαη θαηέιεμε ζηνλ επσαζηήξα (37ν C, 

5% CO2 ). Σελ επφκελε κέξα ην κέζν αλάπηπμεο αληηαθαηαζηάζεθε, κε ζηφρν λα 

απνκαθξπλζνχλ φια ηα ππνιείκκαηα ηνπ DMSO. 

 

2.5 Παξνδηθή δηακόιπλζε επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ  

 

Με ζηφρν ηελ ππεξέθθξαζε (ππεξπαξαγσγή) κηαο πξσηεΐλεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

θπηηαξηθή ζεηξά απαηηείηαη ε είζνδφο ηεο ζηα θχηηαξα. Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη 

κε δηακφιπλζε απηψλ κε ην θνξέα πνπ θέξεη ην γνλίδην ελδηαθέξνληνο. Η 

δηακφιπλζε γίλεηαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 
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Α. Με ίδεκα θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ  

 

Η ππθλφηεηα ησλ θπηηάξσλ ζηα πηάηα πξηλ απφ ηελ δηακφιπλζε εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο ηεο θπηηαξηθήο ζεηξάο θαη απφ ηα πηάηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Γηα ηελ έθθξαζε 

πξσηετλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πηάηα p60 ζηα νπνία απιψζεθαλ 106 θχηηαξα HepG2. 

Σα θχηηαξα επσάζηεθαλ γηα 24 ψξεο ψζηε ε ππθλφηεηά ηνπο λα είλαη ην 60% ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πηάηνπ θαηά ηελ δηακφιπλζε. Η κέγηζηε πνζφηεηα DNA πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηακνιχλζεηο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πηάηνπ, θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ p60 πξνηηκάηαη ζπλήζσο ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ DNA λα κελ 

μεπεξλά ηα 15κg. Σν πδαηηθφ κείγκα ηνπ DNA αλακίρηεθε κε δηάιπκα CaCl2 ζε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε 0.25Μ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ίζνο φγθνο δηαιχκαηνο 2x HBS 

(274 mM NaCl, 10mM KCl, 1.5mM Na2HPO4.H2O, 12mM dextrose, 42mM Hepes, 

pH 7.1-1). Σν κείγκα παξέκεηλε ζην ζθνηάδη θαη γηα 20 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην ίδεκα θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. Έπεηηα, 

κεηαθέξζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ θαη παξέκεηλε  ην κέγηζην γηα 16 ψξεο. 

Αθνινχζεζε αιιαγή ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ ηελ επφκελε κέξα γηα θαζαξηζκφ ησλ 

θπηηάξσλ απφ ηα ηδήκαηα.  

 

Β. Με ρξήζε ιηπνζωκάηωλ  

 

Η δηακφιπλζε κε ιηπνζψκαηα απνηειεί κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή γελεηηθνχ πιηθνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

ιηπνζσκάησλ. Σα ιηπνζψκαηα είλαη θπζηίδηα, πνπ πεξηέρνπλ ην γελεηηθφ πιηθφ, θαη 

πεξηβάιινληαη απφ θσζθνιηπηδηαθή δηπινζηνηβάδα, ράξε ζηελ νπνία κπνξνχλ 

εχθνια λα ζπγρσλεπζνχλ κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

ζεηηθά θνξηηζκέλν  ιηπίδην ην νπνίν ζρεκαηίδεη ζπζζσκάησκα κε ην αξλεηηθά 

θνξηηζκέλν γελεηηθφ πιηθφ, ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

παξαθάκπηεηαη ε ειεθηξνζηαηηθή άπσζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Felgner et al., 

1987). 

ηελ πεξίπησζε ησλ HepG2 θαη HEK293 θπηηάξσλ, ε ππθλφηεηα ηνπο ζηα πηάηα 

p60 ήηαλ ρακειφηεξε απφ φηη κε θσζθνξηθφ αζβέζηην. Σελ επφκελε κέξα, θη αθνχ 

ηα θχηηαξα έθηαζαλ ζε ππθλφηεηα ην 80% ηεο επηθάλεηαο ηνπ πηάηνπ, 

πξνεηνηκάζηεθαλ ηα κείγκαηα πνπ πεξηείραλ ην DNA θαη μερσξηζηά ην κείγκα ησλ 

ιηπνζσκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζην δηάιπκα ησλ ιηπνζσκάησλ αλακείρζεθαλ  1mg/ml 

ιηπνζψκαηα θαη 150mM NaCl, ελψ ζην δηάιπκα ηνπ DNA αλακείρζεθαλ 150mM 

NaCl κε 0.5κg/κl πιαζκηδηαθνχ DNA. Μεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο ηα δηαιχκαηα 

αλακείρζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο ησλ ιηπνζσκάησλ ζην δηάιπκα ηνπ 
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DNA (θαη πνηέ ην αληίζηξνθν) θαη επσάζηεθαλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 15 

ιεπηά. Μεηά ην πέξαο ηεο επψαζεο, ην κείγκα κεηαθέξζεθε ζηα θχηηαξα ζηάγδελ 

θαη παξέκεηλε ζην κέζν γηα 24 ψξεο πεξίπνπ. Σελ επφκελε κέξα, ηα θχηηαξα 

μεπιχζεθαλ κε 1x PBS θαη  ην ζξεπηηθφ ηνπο πιηθφ αλαλεψζεθε.  

 

2.6 Απνκόλσζε πξσηετλώλ από θπηηαξηθό εθρύιηζκα 

 

Απνκόλωζε πξωηεϊλώλ κε ρξήζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο RIPA 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνκφλσζεο ησλ πξσηετλψλ είλαη 

ζεκαληηθφ ηα θχηηαξα λα θαζαξηζηνχλ απφ ηα ππνιείκκαηα νξνχ κε ηνλ νπνίν είλαη 

εκπινπηηζκέλν ην ζξεπηηθφ κέζν, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζήκαηα απφ ηε κε-εηδηθή 

πξφζδεζε αληηζσκάησλ ζε απηφλ. Σα θχηηαξα αθνχ θαζαξηζηήθαλ, ζπιιέρζεθαλ κε 

απφμεζε θαη θπγνθεληξήζεθαλ ζηα 3500 ζηξνθέο ην ιεπηφ, γηα πέληε ιεπηά, ζηνπο 

4Ο C. ε απηά ελ ζπλερεία πξνζηέζεθε ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα RIPA (50mM Tris-HCl 

pH:7.5, 1%NP40, 0.25%Na-Deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA pH:8.0, 10% 

Glycerol) ην νπνίν πεξηείρε θαη ηνπο θαηάιιεινπο αλαζηνιείο πξσηεαζψλ (100mM 

PMSF, 1κg/ml approtinin). Αθνινχζεζε ε ιχζε ησλ θπηηάξσλ κε αξγή θαη ήπηα 

αλάδεπζε γηα 20 ιεπηά ζηνπο 4ν C. Έπεηηα θπγνθεληξήζεθαλ ζηηο 14.000 ζηξνθέο 

ην ιεπηφ, γηα 20 ιεπηά, ζηνπο 4ν C θαη ην ππεξθείκελν δηαρσξίζηεθε απφ ην ίδεκα, 

θαη είηε ρξεζηκνπνηήζεθε ακέζσο είηε απνζεθεχζεθε ζηνπο  -20νC κε θαηάιιειν 

δηάιπκα SDS.  

 

Απνκόλωζε πξωηεϊλώλ κε ρξήζε Triton-x-100 

 

Η κέζνδνο απηή δηαθέξεη απφ ηελ πξψηε ζηε ζχζηαζε ηνπ κέζνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιχζε ησλ θπηηάξσλ θαη ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απνκφλσζε ησλ πξσηετλψλ. Δηδηθφηεξα, ζηα θχηηαξα, αθφηνπ θαζαξίζηεθαλ κε PBS 

1x, πξνζηέζεθε ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ιχζεο ησλ θπηηάξσλ  (50mM Tris-HCl 

pH:7.4, 150κΜ NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton-X-100) θαη είηε παξέκεηλαλ ζε 

ζεξκνθξαζία γηα 15 ιεπηά είηε κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 4ν C γηα 30 ιεπηά. Αθνινχζεζε 

θπγνθέληξεζε ζηηο 13.800 ζηξνθέο ην ιεπηφ,  γηα 30 ιεπηά, ζηνπο 4νC, επηινγή ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ απφ ην ίδεκα  θαη απνζήθεπζε ζηνπο  -20νC κε θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα δηζεηνζξετηφιεο (DTT).  
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2.7 Πξνζδηνξηζκόο ζπγθέληξσζεο πξσηετλώλ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ έγηλε  κε ηελ κέζνδν 

Bradford, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ απνξξφθεζε ηεο ρξσζηηθήο Coomassie Brilliant 

Blue G-250 πνπ θάησ απφ φμηλεο ζπλζήθεο ην θφθθηλν ρξψκα ηεο αιιάδεη ζε θπαλφ, 

έπεηηα απφ πξφζδεζε ζηηο πξσηεΐλεο. Πξηλ απφ ηελ κέηξεζε ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξσηεΐλεο ελδηαθέξνληνο, πξνεηνηκάζηεθαλ ηα δηαιχκαηα πξσηεΐλεο γλσζηψλ 

ζπγθεληξψζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ πξφηππεο  θακπχιεο ζπγθέληξσζεο (απνξξφθεζε 

πξνηχπσλ έλαληη ζπγθέληξσζεο). ε κηα θαιππηξίδα κεηαθέξζεθαλ 800κl H2O, 

200κl ρξσζηηθήο Bradford θαη 2κl απφ ην πξσηετληθφ δείγκα. Αθνινχζεζε κέηξεζε 

ηεο νπηηθήο ππθλφηεηαο ζην θαζκαηνθσηφκεηξν κε κήθνο θχκαηνο ζηα 595nm 

(δείγκα ηπθιφ: λεξφ θαη ρξσζηηθή ρσξίο πξσηεΐλε), κεηά ην πέξαο 5 ιεπηψλ θαη 

ππνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο άγλσζηεο πξσηεΐλεο κε βάζε ηελ πξφηππε 

θακπχιε ηεο γλσζηήο πξσηεΐλεο.  

 

 2.8 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηετλώλ ζε απνδηαηαθηηθό πήθησκα αθξπιακίδεο 

(SDS-PAGE)  

 

Η ειεθηξνθφξεζε ζε απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αθξπιακίδεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηνλ  δηαρσξηζκφ πξσηετληθψλ δεηγκάησλ κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο. Σν πήθησκα απηφ  

απνηεινχληαλ απφ ην πήθησκα δηαρσξηζκνχ θαη ην πήθησκα επηζηνίβαμεο φπνπ ηα  

δείγκαηα ησλ πξσηετλψλ πνπ θνξηψζεθαλ πξνεγνπκέλσο εκπινπηίζηεθαλ κε 

δηάιπκα πνπ πεξηείρε απνξξππαληηθφ (Sodium Dodecyl Sulfate, SDS)  ην νπνίν 

πξνζδίδεη έλα αξλεηηθφ θνξηίν αλά δχν ακηλνμηθά θαηάινηπα, θξαηψληαο ηα 

παξάιιεια απνδηαηαγκέλα. Σν πήθησκα επηζηνίβαμεο ελαπνηέζεθε ακέζσο κεηά ην 

πήθησκα δηαρσξηζκνχ πξηλ απηφ πνιπκεξηζηεί ή αθνχ ην πξψην είρε πήμεη κε 100% 

ηζνπξνπαλφιε απφ πάλσ ηνπ έηζη ψζηε ηα πξσηετληθά δείγκαηα ηειηθά λα 

επζπγξακκηζηνχλ  θαη λα απνθηήζνπλ θνηλή αθεηεξία ζην πήθησκα δηαρσξηζκνχ. Σα 

πιηθά ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη:  

  

12% πήθηωκα δηαρωξηζκνύ (Separating)  

12 ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 1 ml 2.2% bis-acrylamide, 10 ml 3 M  

Tris / 0.3% SDS pH 8.45, 4 ml dH2O, 3 ml 87% glycerol  

  

5% πήθηωκα επηζηνίβαμεο (Stacking)  

1.5 ml 30% acrylamide / 0.8% bis-acrylamide, 0.06 ml 2.2% bis-acrylamide, 3.1 ml 3  

M Tris / 0.3%, SDS pH 8.45, 7.9 ml dH2O  
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Ρπζκηζηηθό Γηάιπκα Αλόδνπ  

0.1 M Tris pH 8.25, 0.1 M Tris-Tricine, 10% SDS  

  

Ρπζκηζηηθό Γηάιπκα Καζόδνπ 

0.2 M Tris pH 8.9 

 

Μεηά ηνλ πνιπκεξηζκφ, ε ζπζθεπή πνπ έθεξε ηα πεθηψκαηα βπζίζηεθε ζε 

δεμακελή ειεθηξνθφξεζεο, ε νπνία πεξηείρε έλα δηάιπκα. Σα πξσηετληθά δείγκαηα, 

πξηλ θνξησζνχλ ζηα πεθηψκαηα, κεηνπζηψζεθαλ έπεηηα απφ παξακνλή ηνπο ζηνπο 

95°C γηα 10 ιεπηά παξνπζία δηαιχκαηνο SDS ± 100 mM DTT. Έπεηηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνθφξεζε  ζε ειεθηξηθφ πεδίν κε ηάζε 125 volt (δηάξθεηα 

δηαδηθαζίαο 2-4 ψξεο).  

 

2.9 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηετλώλ ζε κε-απνδηαηαθηηθό πήθησκα 

αθξπιακίδεο (BN-PAGE)  

 

Η ειεθηξνθφξεζε ζε κε απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αθξπιακίδεο, δειαδή απνπζία 

απνδηαηαθηηθψλ κέζσλ, φπσο απνξξππαληηθψλ,  ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηερληθή γηα 

ηελ κειέηε κε νκνηνπνιηθψλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, 

ε κεηαηφπηζε ησλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ εμαξηηφληαλ  κφλν απφ ην κνξηαθφ ηνπο 

βάξνο θαη φρη απφ ην ελδνγελέο ηνπο θνξηίν, επεηδή κε ηελ πξνζζήθε ηεο αληνληθήο 

ρξσζηηθήο  Coomassie blue G250, πνπ πξνζδέλεηαη ζηηο πδξφθνβεο πεξηνρέο ηεο 

εθάζηνηε δηαιπηνπνηεκέλεο πξσηεΐλεο εμνπδεηεξψλεηαη ην ελδνγελέο ηεο θνξηίν. Σα 

δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην πήθησκα αθξπιακίδεο βαζκίδσζεο 6-16% 

θαίλνληαη παξαθάησ. Γηα ηνλ  πνιπκεξηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε 0.001% TEMED θαη 0.1% APS. Η κεηαηφπηζε ησλ πξσηετλψλ ζηελ 

εγγελή ειεθηξνθφξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 12 ψξεο ζηα 100V, θαη ζπλερίζηεθε  

γηα 3 ψξεο ζηα 400V ζηνπο 4˚C κέρξη λα θχγεη ην κπιε κέησπν ηεο ειεθηξνθφξεζεο. 

Σα πιηθά ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ: 

 

6% Πήθηωκα δηαρωξηζκνύ   

3,5 ml 48% acrylamide / 1.5% bis-acrylamide, 14 ml Gel Buffer (0,1M Bis-Tris/HCl  

pH 7,0 / 1M 6-aminocaproic acid) θαη 10,62 ml dH2O  

  

16% Πήθηωκα δηαρωξηζκνύ   

9,33 ml 48% acrylamide / 1.5% bis-acrylamide, 14 ml Gel Buffer (0,1M BisTris-HCl  

pH 7.0 / 1 M 6-aminocaproic acid) θαη 4,67 ml 87% Glycerol  
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Πήθηωκα Δπηζηνίβαμεο 

0,86 ml 48% acrylamide / 1.5% bis-acrylamide, 5,25 ml 0,1 M BisTris-HCl pH 7.0 / 1  

M 6-aminocaproic acid θαη 4,37 ml dH2O  

  

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα θαζόδνπ κε Coomassie  

50 mM Tris-Tricine, 15 mM BisTris-HCl pH 7,0 θαη 0.02% Coomassie Blue G-250  

  

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα θαζόδνπ (άρξωκν)  

50 mM Tris-Tricine, 15 mM BisTris-HCl pH 7,0  

  

Ρπζκηζηηθό Γηάιπκα Αλόδνπ 

50 mM BisTris-HCl pH 7.0 

 

2.10 Αλίρλεπζε πξσηετλώλ ζε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο κε 

αλνζναπνηύπσζε (Western blot)  

  

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο κηθξήο πνζφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο  

πξσηεΐλεο κέζα απφ έλα πξσηετληθφ πιήζνο, ηα δείγκαηα αξρηθά δηαρσξίζηεθαλ ζε  

απνδηαηαθηηθφ ή κε πήθησκα αθξπιακίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ κε  

ειεθηξναπνηχπσζε ζε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο ή PVDF (Polyvinylidene fluoride) 

ζηε ζπζθεπή Trans-blot  Semi-Dry Transfer Cell Biorad ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, γηα 25  ιεπηά ζε ζηαζεξά 20 V κε ην ζχζηεκα semi-dry transfer. Η 

κεκβξάλε επσάζηεθε κε  ην εθάζηνηε εηδηθφ γηα ηελ πξσηεΐλε αληίζσκα ζε 1% γάια 

δηαιπκέλν ζε 1x TBST,  ζε ηέηνηα ζπγθέληξσζε θαη πνζνζηφ γάιαθηνο ε νπνία 

κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε  ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πεηξάκαηνο, ελψ νη κε-

εηδηθέο γηα ηα πξψηα αληηζψκαηα  ζέζεηο ζηελ κεκβξάλε κπιφθαξαλ κε 5% γάια 

δηαιπκέλν ζε 1x TBST γηα 1 ψξα  ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή Ο/Ν ζηνπο 4˚C κε 

αλάδεπζε. Όια ηα αληηζψκαηα ηεο  παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ πνιπθισληθά 

παξαγκέλα ζε θνπλέιηα. Σν δεχηεξν  αληίζσκα ήηαλ αληη-rabbit (Sigma) ζπδεπγκέλν 

κε ην έλδπκν HRP (horse raddish  peroxidase), φπνπ παξνπζία ππεξνμεηδίνπ (H2O2) 

θαη ινπκηλφιεο (luminol) αιιάδεη ε  νμεηδσηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη εθιχεη θσο 

(ρεκεηνθσηαχγεηα), κε απνηέιεζκα ην  θηικ λα καπξίδεη θαη νη πξσηεΐλεο λα 

αληρλεχνληαη σο καχξεο δψλεο.  ε πεξίπησζε πνπ ήηαλ αλαγθαίν ε ίδηα κεκβξάλε 

λα επσαζηεί κεηά ηελ εκθάληζή ηεο μαλά κε έλα άιιν αληίζσκα, έγηλε έθδπζε 

(stripping) ηεο κεκβξάλεο  γηα λα θχγεη ην πξνεγνχκελν αληίζσκα κε ζπγθεθξηκέλν 

δηάιπκα πνπ πεξηείρε:  
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2% SDS θαη 62,5mΜ Tris pH 6.8 θαη 350κl βΜe αλά 50ml δηαιχκαηνο. Η εθάζηνηε  

κεκβξάλε επσάζηεθε κε ην παξαπάλσ δηάιπκα γηα 30 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 50˚C 

κε  αλαθίλεζε ηνπ δνρείνπ πνπ ηελ πεξηείρε αλά 10 ιεπηά θαη αθνινχζεζαλ ηξία  

πιπζίκαηα ησλ 10 ιεπηψλ κε αλαθίλεζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ απφ ην  

κπινθάξηζκα ησλ κε εηδηθψλ γηα ην αληίζσκα ζέζεσλ κε 5% γάια θαη πξηλ ηελ  

επψαζε κε ην πξψην λέν αληίζσκα. 

 

2.11 Αλνζνθζνξηζκόο  

 

H πξνο αλνζνθζνξηζκφ θπηηαξηθή θαιιηέξγεηα αξαηψζεθε θαη αλαθαιιηεξγήζεθε 

πάλσ ζε επηζηξσκέλεο κε δηάιπκα poly-D-ιπζίλεο θαιππηξίδεο. Σελ επφκελε ηα 

ηξπβιία κε ηηο θαιππηξίδεο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνλ  επσαζηήξα,  αθαηξέζεθε ην 

ζξεπηηθφ πιηθφ απφ ηα ηξπβιία θαη αθνινχζεζε πιχζε ηξεηο θνξέο κε δηάιπκα 1x 

PBS.  Δλ ζπλερεία κνληκνπνηήζεθαλ ζε 4% δηάιπκα PFA (παξαθνικαδευδεο) γηα 

10min, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αθνινχζεζαλ ηξεηο πιχζεηο, απφ 5min ε θαζεκία, 

κε δηάιπκα 1x PBS, ππφ αλάδεπζε θαη επψαζε ησλ θπηηάξσλ κε δηάιπκα 0,3% Triton 

ζε 1x PBS γηα 5min ζε  ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηξεηο πιχζεηο, απφ 5min ε θαζεκία, κε δηάιπκα  1x PBS, ππφ αλάδεπζε, αθνινχζεζε 

θνξεζκφο ησλ κε εηδηθψλ ζέζεσλ πξνζδέζεσο ησλ αληηζσκάησλ (blocking) κε 

επψαζε κε δηάιπκα 3%BSA / 10%FBS ζε 1x PBS, γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ, ππφ αλάδεπζε. Μεηά απφ νινλχθηηα, ζηνπο 4 ν C επψαζε, ζε θάζε 

θαιππηξίδα ηνπ αληίζηνηρνπ πξψηνπ αληηζψκαηνο θαη ζηελ θαηάιιειε αξαίσζε ζε 

δηάιπκα blocking. Αθνινχζεζαλ ηξεηο πιχζεηο, απφ 5min ε θαζεκία, κε δηάιπκα 0,1% 

PBS-Tween, ππφ αλάδεπζε. ην επφκελν ζηάδην αλήθε ε επψαζε κε ην δεχηεξν 

αληίζσκα, ζηελ θαηάιιειε αξαίσζε ζην δηάιπκα blocking. Αθνινχζεζαλ μαλά ηξεηο 

πιχζεηο, απφ 5min ε θαζεκία, κε δηάιπκα 0,1% PBS-Tween,   ππφ αλάδεπζε. Σέινο, 

νη θαιππηξίδεο ηνπνζεηήζεθαλ κε ηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ πξνο ηα θάησ ζηελ  

αληηθεηκελνθφξν πιάθα, ζην ζεκείν αθξηβψο φπνπ πξηλ είρε ηνπνζεηεζεί κηθξή   

πνζφηεηα (6-7κl) κέζνπ ζηεξέσζεο (mounting medium), ην νπνίν πεξηείρε ηε 

ρξσζηηθή DAPI πνπ βάθεη ππξήλεο θαη αθνινχζεζε παξαηήξεζή ηνπο ζην  

κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ.  

 

2.12 Κισλνπνίεζε γνληδίνπ ζε πιαζκηδηαθό θνξέα  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, νη κνξηαθέο ηερληθέο έιαβαλ ρψξα κε βάζε: ‘Molecular 

Cloning’ (Maniatis, T, 1983) θαη  ‘Current Protocols in Molecular Biology’ (F Ausubel, 

R Brent, RE Kinston, D D Moore, J G Seidman, 1996). Γηα ηελ ηερλνινγία ηνπ  
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αλαζπλδπαζκέλνπ DNA ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηδεθηηθά βαθηήξηα ζηειέρνπο DH5α  

θαη θαηάιιεινη πιαζκηδηαθνί θνξείο, γηα ηηο θισλνπνηήζεηο ησλ εθάζηνηε γνληδίσλ 

ηεο πξσηεΐλεο ALR. Όιεο νη  θισλνπνηήζεηο ειέγρζεθαλ είηε κε αιπζηδσηή 

αληίδξαζε πνιπκεξάζεο είηε κε  πεξηνξηζηηθή θνπή ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια γηα 

απηφ ην ζθνπφ έλδπκα. Σειηθά  επηβεβαηψζεθαλ κε αιιεινχρηζε ηνπ DNA.  

  

3. Απνηειέζκαηα  

 

3.1 Αλάιπζε ησλ ελδνγελώλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο ALR 

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ βηνινγηθνύ κνληέινπ κειέηεο 

 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ βηνινγηθνχ κνληέινπ 

κειέηεο, απνηέιεζε ν εληνπηζκφο ηεο ελδνγελνχο έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζε 

ππφ εμέηαζε θπηηαξηθέο ζεηξέο. Οη θπηηαξηθέο ζεηξέο κειέηεο επηιέγεθαλ κε βάζε ηα 

κεηαγξαθηθά επίπεδα έθθξαζεο  ηεο ελ ιφγσ πξσηεΐλεο, ηα νπνία θέξνληαη λα είλαη 

πςειά ζε δηάθνξνπο ηζηνχο φπσο ην ήπαξ, νη φξρεηο, ηα λεθξά, νη ζθειεηηθνί κχεο, ε 

θαξδηά θαη ν εγθέθαινο  (Hagiya et al., 1994).  

Ο πεηξακαηηθφο ηξφπνο επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ έθθξαζεο 

πξνυπνζέηεη είηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο ALR (mRNA) κε ρξήζε PCR, 

είηε ζε επίπεδν πξσηεΐλεο κε ρξήζε SDS-PAGE θαη αλνζναπνηχπσζεο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ράξηλ επθνιίαο επειέγεη ν δεχηεξνο ηξφπνο.   

Γηα ην ιφγν απηφ, ε επαηηθή θπηηαξηθή ζεηξά HepG2 (ATCC® HB-8065™), ε ζεηξά 

ΗΔΚ293 απφ λεθξνχο (ATCC® CRL-1573™) θαη ε ζεηξά HeLa απφ κήηξα (ATCC® 

CCL-2™) θαιιηεξγήζεθαλ παξνπζία πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ, αθνινχζεζε 

απνκφλσζε ηνπ νιηθνχ πξσηετληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο,  κέηξεζε ζπγθέληξσζεο ησλ 

πξσηετλψλ, δηαρσξηζκφο  απηψλ ζε απνδηαηαθηηθέο ζπλζήθεο (SDS-PAGE), 

αλνζναπνηχπσζε (Western blot) θαη δηάγλσζε. 

 

 Απνηειέζκαηα  

 

Η θπηηαξηθή ζεηξά ζηελ νπνία  εθθξάδνληαη ελδνγελή επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο 

ALR ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 3.1.1  είλαη απηή ησλ HepG2, ε νπνία νξίζηεθε σο ην 

θχξην βηνινγηθφ κνληέιν κειέηεο, ελψ  ε θπηηαξηθή ζεηξά ησλ HeLa απνξξίθζεθε. 

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ρεηξηζκνχ ε θπηηαξηθή ζεηξά ησλ HEK293 νξίζηεθε σο ην 

επηθνπξηθφ κνληέιν κειέηεο. Ο ιφγνο χπαξμεο θαη δεχηεξνπ κνληέινπ αθνξνχζε ζηε 
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δνθηκή θαη επηβεβαίσζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ, πξσηνθφιισλ θαη 

απνηειεζκάησλ.  

 

Δηθόλα 3.1.1. Δλδνγελή επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα επαηηθά θύηηαξα 

HepG2. πγθξηηηθή έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HeLa θαη ΗepG2 έπεηηα απφ 

απνκφλσζε πξσηετλψλ κε ηε κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα RIPA θαη αλνζναπνηχπσζε 

(Western blot). Αλίρλεπζε κε anti-ALR (1:2000), anti-rabbit (1:10000). RIPA: νιηθφ πξσηετληθφ 

εθρχιηζκα θπηηάξσλ PELLET: ίδεκα θπηηαξηθνχ εθρπιίζκαηνο πιελ πξσηετλψλ.  

 

Βειηηζηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ βηνινγηθνχ κνληέινπ, απαίηεζε πξνεγνπκέλσο κηα 

ζεηξά απφ βειηηζηνπνηήζεηο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ κε ζηφρν ηνλ νξζφηεξν 

εληνπηζκφ. Οη πεηξακαηηθέο δηεξγαζίεο/ζπλζήθεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη 

 

α. ελαιιαθηηθέο κέζνδνη απνκφλσζεο πξσηετλψλ θαη  

 

β. ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ απνδηαηαθηηθνχ κέζνπ  

 

α. Σα πξσηφθνιια απνκφλσζεο πξσηετλψλ απφ επθαξπσηηθά θχηηαξα πνπ 

εμεηάζηεθαλ ήηαλ απηφ πνπ βαζηδφηαλ ζην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα RIPA θαη εθείλν πνπ 

αθνξνχζε ζην απνξξππαληηθφ Triton-X-100. Σν βέιηηζην πξσηφθνιιν απνκφλσζεο 

είλαη απηφ πνπ δηαρσξίδεη ζσζηά ηα θπηηαξηθά ζπζηαηηθά. Χζηφζν, ειιείςεη  

αληηζσκάησλ γηα θάζε θπηηαξηθφ ζπζηαηηθφ, επειέγεη λα νξηζηεί σο ην 

θαηαιιειφηεξν πξσηφθνιιν απνκφλσζεο εθείλν ην νπνίν ζα επέηξεπε ηελ αλίρλεπζε 

ησλ ελδνγελψλ επηπέδσλ ηεο πξσηεΐλεο ALR. Βάζεη απηνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

εηθφλα θαη νη δχν κέζνδνη ήηαλ επαξθείο.   
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Δηθόλα 3.1.2 .Έιεγρνο ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ απνκόλσζεο πξσηετλώλ από 

επθαξπσηηθά θύηηαξα. Οη κέζνδνη πνπ ειέγρζεζαλ αθνξνχζαλ ζε απνκφλσζε πξσηετλψλ απφ ηα 

θχηηαξα  HepG2 θαη HEK293 κε ηελ κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα RIPA buffer θαη κε 

ηελ κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζην απνξξππαληηθφ Triton-X-100. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνκφλσζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξσηεΐλε ALR, ε νπνία αληρλεχηεθε ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα θαη ζηηο δχν 

κεζφδνπο. Αλίρλεπζε κε anti-ALR. RIPA: νιηθφ πξσηετληθφ εθρχιηζκα θπηηάξσλ κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

RIPA, ESTHER: νιηθφ πξσηετληθφ εθρχιηζκα θπηηάξσλ κε Triton-X-100, rec Alr sf & lf: 

αλαζπλδπαζκέλε πξσηεΐλε ALR (κηθξή θαη κεγάιε ηζνκνξθή).  

 

β. ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ απνδηαηαθηηθνχ κέζνπ αθνξνχζε αλάκεζα ζηελ 

πνιπαθξπιακίδε θαη ζην Tricine. Σν Σricine ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο πξσηετλψλ κηθξψλ κνξηαθψλ βαξψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξήο 

ηζνκνξθήο ηεο ALR (15kDa). Σειηθψο, επηιέγεη ε εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε 

πεθηψκαηνο δηαρσξηζκνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην κέγεζνο ηεο πξσηεΐλεο 

ελδηαθέξνληνο θάζε θνξά. 

 

Δπηπξόζζεηα, ειέρζεζαλ ηα εμήο:   

 

Α. Μέηξεζε ζπγθέληξωζεο πξωηεϊλώλ κε ηε κέζνδν Bradford  

 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ ζε έλα δείγκα κε ηελ κέζνδν 

Bradford, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά δηαιχκαηα ζπγθεληξψζεσλ ηεο πξσηεΐλεο BSA 

(Bovine Serum Albumin) κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ηεο πξφηππεο θακπχιεο 

ζπγθεληξψζεσλ (Γξάθεκα 1). 

Δηδηθφηεξα, νη ζπγθεληξψζεηο BSA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη νπηηθέο 

ππθλφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ:  
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Καη ε πξφηππε θακπχιε κε βάζε ηα παξαπάλσ ήηαλ:  

 

 

 

Γξάθεκα 1. Πξόηππε θακπύιε ζπγθέληξσζεο ηεο πξσηεΐλεο BSA. 

 

 

Β. Έιεγρνο θαζαξόηεηαο ηεο αλαζπλδπαζκέλεο πξωηεΐλεο h-ALR  

 

Με ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κηθξή θαη ε κεγάιε αλαζπλδπαζκέλε ηζνκνξθή 

ηεο ALR σο δείγκα ειέγρνπ ησλ ππφ κειέηε δεηγκάησλ ζε πεηξάκαηα 

αλνζναπνηχπσζεο, ειέγρζεζαλ ε θαζαξφηεηα ησλ πξσηετλψλ απηψλ θαζψο θαη νη 

θαηαιιειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο γηα έλα πήθησκα πνιπαθξπιακίδεο. Απφ 

πείξακα αλνζναπνηχπσζεο θαη ρξψζεο κε Coomassie Brilliant Blue (G-250),  

επηιέγεη ε θαηαιιειφηεξε αληρλεχζηκε ζπγθέληξσζε ALR γηα έλα πείξακα 

αλνζναπνηχπσζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 3.1.3.  
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OD measurment   

 πγθέληξσζε BSA (mg/ml) Οπηηθή Ππθλφηεηα (OD) 

1 100 0.104 

2 250 0.201 

3 500 0.364 

4 750 0.490 

5 1000 0.611 
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Δηθόλα 3.1.3. Έιεγρνο θαζαξόηεηαο θη εληνπηζκόο θαηάιιειεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

αλαζπλδπαζκέλεο κηθξήο θαη κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR. Χο ε θαηαιιειφηεξε 

ζπγθέληξσζε ηεο ALR νξίζηεθαλ ηα 150ng αλά πεγάδη θφξησζεο  θαη γηα ηηο δχν ηζνκνξθέο ζε έλα 

πήθησκα πνιπαθξπικίδεο 12%.  Αλίρλεπζε κε anti-ALR (1:2000).  

 

3.2 Τπεξέθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο ALR  

 

Υπεξέθθξαζε ηεο πξωηεΐλεο ALR ζηα θύηηαξα HepG2 θαη ΗΔΚ293 

 

Σα ρακειά επίπεδα αλίρλεπζεο ηεο ελδνγελνχο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα 

HepG2 θαζψο θαη ν παξάιιεινο ρακειφο ππνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο ζηελ ίδηα 

θπηηαξηθή ζεηξά, έθξηλαλ αλαγθαία – κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο- ηελ 

ππεξέθθξαζή ηεο ζηα ελ ιφγσ θχηηαξα. Η ππεξέθθξαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

παξνδηθή δηακφιπλζε ησλ HepG2 θαη HEK293 θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. Η δηακφιπλζε 

έγηλε κέζσ ηνπ θνξέα pEGFP-N1 ν νπνίνο έθεξε θισλνπνηεκέλν ην γνλίδην πνπ 

θσδηθνπνηεί ηε πξσηεΐλε ALR. Οη πιαζκηδηαθέο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αθνξνχζαλ α) ζηελ κηθξή ηζνκνξθή ηεο πξσηεΐλεο ALR (15kDa) β) ηε κεγάιε 

ηζνκνξθή ηεο ALR (23kDa), γ) ηελ κεγάιε ηζνκνξθή ηεο ALR κε έλα θσδηθφλην 

ιήμεο ακέζσο κεηά ην γνλίδην GFP θαη πξηλ ην γνλίδην ηεο ALR θαη ηέινο δ) ην θνξέα 

pEGFP-N1 ρσξίο έλζεζε.  

Οη παξoδηθέο δηακνιχλζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρεκηθφ ηξφπν, θαη εηδηθφηεξα 

κε ηελ ρξήζε ιηπνζσκάησλ (lipofectamine) θαη κε ηελ ρξήζε ηδεκάησλ θσζθνξηθνχ 

αζβεζηίνπ (Nature Methods 2, 319-320, 2005). 
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Απνηειέζκαηα 

  

Θεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο ALR αθνξνχζε ζην 

επηθνπξηθφ κνληέιν ησλ HEK293, κεηά απφ παξνδηθή δηακφιπλζε κε ιηπνζψκαηα 

θαη ίδεκα θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηηο εηθφλεο 3.2.1 Α θαη 

3.2.2 Α, ε πξσηεΐλε ALR εθθξάδεηαη ζε πςειά επίπεδα ζηα θχηηαξα HEK293, κε ηελ 

κηθξή θαη κεγάιε ηζνκνξθή λα θέξνπλ πεξίπνπ ην ίδην κέγεζνο. Ο έιεγρνο απφδνζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο (απόδνζε δηακόιπλζεο: παξαηήξεζε ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ θαη 

θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ πνπ δέρζεθαλ ην εμσγελέο DNA, πξνο ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ζηα νπνία έγηλε δηακφιπλζε) πξαγκαηνπνηήζεθε 24 

ψξεο κεηά ηελ δηακφιπλζε, ζε θάζε πεηξακαηηθή επαλάιεςε. Χο δείγκα ειέγρνπ ηεο 

εθάζηνηε κεζφδνπ ζεσξήζεθε ην γνλίδην αλαθνξάο GFP, ζχκθσλα κε ηηο εηθφλεο 

2.2.1 Β θαη 2.2.2.Β. 

A. 

 

 

 

 

 

B. 
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Δηθόλα 3.2.1. Δληνπηζκόο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θύηηαξα HEK293 κέζσ αλάιπζεο κε 

αλνζναπνηύπσζε. Η αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νιηθά εθρπιίζκαηα πξσηετλψλ, έπεηηα A. απφ 

δηακφιπλζε κε ιηπνζώκαηα. Οη δχν δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο ALR (15kDa θαη 23kDa) 

ηαπηνπνηήζεθαλ ζηα HEK293. Γείγκα ειέγρνπ ηεο αληίδξαζεο B. είλαη ην γνλίδην αλαθνξάο GFP.  

 

A. 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.2.2. Δληνπηζκόο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θύηηαξα HEK293 κέζσ αλάιπζεο κε 

αλνζναπνηύπσζε. Η αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νιηθά εθρπιίζκαηα πξσηετλψλ, έπεηηα A. απφ 

δηακφιπλζε κε ίδεκα θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ. Γείγκα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ νη δχν 

αλαζπλδπαζκέλεο ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο ALR. Οη δχν δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο ALR 

(15kDa θαη 23kD) ηαπηνπνηήζεθαλ ζηα HEK293. Θεηηθφ control ηεο αληίδξαζεο B. είλαη ην γνλίδην 

αλαθνξάο GFP.  

Βειηηζηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ  

 

Με απψηεξν ζηφρν ηελ ππεξέθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηελ θπηηαξηθή ζεηξά  

ησλ HepG2, θη φρη ζηελ θπηηαξηθή ζεηξά ησλ HEK293, πνιιέο απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ 

κεζφδσλ δηακφιπλζεο  εμεηάζηεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
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απμήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθάζηνηε ηερληθήο (Jordan et al., 1996; Jordan M, 2004). 

ηνλ πίλαθα 3.2.3 ζπλνςίδνληαη νη παξάγνληεο ησλ νπνίσλ νη κεηαβνιέο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ απφδνζε ηεο ηερληθήο δηακφιπλζεο κε 

ρξήζε ηδήκαηνο θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπο 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο κε βάζε ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο 

δηακφιπλζεο: πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηαδηθαζία.  

 

Πίλαθαο 3.2.3. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ηεο 

δηακφιπλζεο κε ρξήζε ηδήκαηνο θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. 

 ηαζεξνί παξάγνληεο Μεηαβαιιόκελνη παξάγνληεο 

Πξηλ   

 Αξρηθφο αξηζκφο θπηηάξσλ  - 

 Ππθλφηεηα θπηηάξσλ - 

 Παξνπζία νξνχ FBS  ζην κέζν 

αλάπηπμεο  

- 

Καηά ηελ 

δηάξθεηα  

  

 πγθέληξσζε ησλ αληηδξψλησλ  πγθέληξσζε ηνπ DNA (8 θαη 25ng/κl)  

 - Υξφλνο επψαζεο ηδήκαηνο (2 κε 20 

ιεπηά) 

Μεηά    

 - Αιιαγή κέζνπ αλάπηπμεο  

 - Οζκσηηθφ ζνθ κε γιπθεξφιε 

 - Υξφλνο ζπιινγήο ησλ θπηηάξσλ (24, 48 

θαη 72 ψξεο κεηά ηε δηακφιπλζε) 

 - Οιηθφ εθρχιηζκα θπηηάξσλ  

 - πγθέληξσζε πξσηετλψλ ζην SDS-

PAGE πήθησκα (1,3 θαη 6 ng/κl) 

 

Έπεηηα απφ κηα ζεηξά βειηηζηνπνηήζεσλ, νη θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηα θχηηαξα HepG2 είλαη ε 

δηακφιπλζε ησλ θπηηάξσλ κε 8ng/κl θαζαξνύ DNA θαη ρξόλν επώαζεο ηνπ ηδήκαηνο 

ηα 20 ιεπηά, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ DNA  (25ng/κl) ήηαλ 

ηνμηθή γηα ηα θχηηαξα (κείσζε  ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ κεηά ηε 

δηακφιπλζε), θαζψο θαη ν κεησκέλνο ρξφλνο επψαζεο ηνπ ηδήκαηνο δελ ήηαλ 

επαξθήο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεκαηηζκφ ηνπ (αδπλακία πξφζιεςεο εμσγελνχο DNA). 

Δπηπιένλ, ε αιιαγή ηνπ ζξεπηηθνύ κέζνπ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ηε δηακφιπλζε 
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θαζψο θαη ην ωζκωηηθό ζνθ κε γιπθεξφιε ηέζζεξηο ψξεο κεηά, ηειηθά δελ επίδξαζαλ 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ν 

ρξόλνο ζπιινγήο ησλ θπηηάξσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, ν νπνίνο δελ 

επεξεάδεη άκεζα ηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιά ν ίδηνο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη ψζηε ε πξσηεΐλε ελδηαθέξνληνο λα εθθξαζηεί. Δλ πξνθεηκέλσ θαη νη 

δχν ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο ALR εθθξάδνληαλ ζεηηθά ζηα θχηηαξα HEK293 φηαλ 

απηά ζπιιέγεζαλ ζηηο 24 ψξεο.  

Σέινο, ε κέζνδνο απνκόλωζεο ησλ πξσηετλψλ πνπ επηιέρζεθε θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξωζε απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ κέζνδν SDS-PAGE, δελ 

επεξέαζαλ κε πξνθαλή ηξφπν ηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο.   

ε παξάιιειν ρξφλν, πξηλ απφ θάζε πείξακα βειηηζηνπνίεζεο πξνεγνχληαλ 

έιεγρνο εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Jordan θαη Wurm 

επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηεο αληίδξαζεο ζρεκαηηζκνχ ηδήκαηνο θαζψο θαη ηελ 

δηαιπηόηεηα ηωλ αληηδξώληωλ. Δηδηθφηεξα, ε δηαιπηφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηε 

ζεξκνθξαζία, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ DNA θαζψο θαη απφ ην pH ην νπνίν είλαη ζε 

ρακειφ εχξνο (γηα παξάδεηγκα ην pH ηνπ αληηδξαζηεξίνπ HBS ήηαλ κεηαμχ 7.05-

7.10). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαιπηφηεηαο εθαξκφζηεθε ‘έιεγρνο ζνιφηεηαο’ (turbidity 

test) ησλ δεηγκάησλ (Jordan M, 2004), ν νπνίνο έδεημε φηη  ην ίδεκα πνπ 

ζρεκαηηδφηαλ θάζε θνξά έπεηηα απφ ηε κίμε ησλ αληηδξψλησλ ήηαλ θαηάιιειν γηα 

δηακφιπλζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην DNA πνπ δελ θαηαθξεκλίζηεθε έπεηηα απφ 

κίμε θαη θπγνθέληξεζε ησλ αληηδξψλησλ ζηα 16,000G γηα 30’’, κεηξήζεθε ζηα 

260nm.  

  

3.3 Σνπνινγία  ηεο ALR  

Σνπνινγία ηεο ALR ζηα θύηηαξα HepG2 θαη ΗΔΚ293 

ηελ πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HepG2 θαη 

ΗΔΚ293, κειεηήζεθε  ν ππνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο κε πεηξάκαηα 

αλνζνθζνξηζκνχ.  Η έθθξαζε πνπ παξαθνινπζήζεθε αθνξνχζε είηε ζηνλ εληνπηζκφ 

ηεο ελδνγελνχο πξσηεΐλεο (βι.  θεθάιαην 1) είηε ζηνλ εληνπηζκφ απηήο έπεηηα απφ 

πεηξάκαηα ππεξέθθξαζεο κε ρξήζε ιηπνζσκάησλ (βι. θεθάιαην 2).  

Απνηειέζκαηα  

Καηά ηε  δηαδηθαζία αλνζνθζνξηζκνχ θαη ζηηο δχν θπηηαξηθέο ζεηξέο, ε έθθξαζε 

ηεο ελδνγελνχο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HepG2 ήηαλ ρακειή, ζχκθσλα κε ηελ 
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εηθφλα 3.3.1.α. Δλδερνκέλσο απηφ λα νθεηιφηαλ ζηα ρακειά επίπεδα έθθξαζεο ηεο 

πξσηεΐλεο ζηα θχηηαξα απηά θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.   

                     DAPI                             ALR                                     πγρώλεπζε 

 

Δηθόλα 3.3.1.α. Τπνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο ελδνγελνχο ALR ζηα θχηηαξα HepG2. 

Πείξακα αλνζνθζνξηζκνχ, DAPI: ππξήλαο θπηηάξσλ, ΑLR θαη  ζπγρψλεπζε εηθφλσλ. 

 

Χζηφζν, αθφκε θη έπεηηα απφ πεηξάκαηα ππεξέθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα 

θχηηαξα HepG2 θαη HEK293, ν εληνπηζκφο ηεο θξίλεηαη μαλά ρακειφο. Δηδηθφηεξα, 

φπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 3.3.1.β πνπ αθνξά ζηελ ππεξέθθξαζε ηεο κεγάιεο 

ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ζηα θχηηαξα HEK293, απηή εληνπίδεηαη λα εθθξάδεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα θαη δηάρπηα ζηα θχηηαξα έπεηηα απφ δηακφιπλζε.  

 

 DAPI                                     GFP                                  ALR                                 πγρώλεπζε  

  
 

Δηθόλα 3.3.1.β. Τπνθπηηαξηθόο εληνπηζκόο ηεο κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR 

(23kDa) έπεηηα από παξνδηή δηακόιπλζε κε ιηπνζώκαηα ζηα θύηηαξα HΔΚ293. Πείξακα 

αλνζνθζνξηζκνχ, DAPI: ππξήλαο θπηηάξσλ, GFP, ALR,  ζπγρψλεπζε εηθφλσλ.  

 

Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ εηθφλα 3.3.1.γ φπνπ ε κηθξή ηζνκνξθή ηεο 

πξσηεΐλεο παξαηεξείηαη ζην θπηηαξφπιαζκα θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

θπηηάξνπ. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηφ φηη ε κεγάιε ηζνκνξθή εληνπίδεηαη 

ζηα κηηνρφλδξηα ελψ ε κηθξή ζε δηάθνξα άιια ππνθπηηαξηθά δηακεξίζκαηα φπσο ην 

θπηηαξφπιαζκα αιιά θαη ν ππξήλαο. 
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  DAPI                                     ALR                               MitoTracker                  πγρώλεπζε 

 

Δηθόλα 3.3.1.γ. Τπνθπηηαξηθόο εληνπηζκόο ηεο κηθξήο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR 

(15kDa) έπεηηα από παξνδηθή δηακόιπλζε κε ιηπνζώκαηα  ζηα θύηηαξα ΗΔΚ293. Πείξακα 

αλνζνθζνξηζκνχ, DAPI: ππξήλαο θπηηάξσλ, ALR, MitoTracker, ζπγρψλεπζε εηθφλσλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επαηηθψλ θπηηάξσλ HepG2, ν ππνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο 

ηεο πξσηεΐλεο ALR κε αλνζνθζνξηζκφ κεηά απφ ππεξέθθξαζή ηεο δελ ήηαλ εθηθηφο, 

ιφγσ αδπλακίαο κεηάβαζεο ζε πεξαηηέξσ ρεηξηζκνχο ησλ θπηηάξσλ έπεηηα απφ 

πεηξάκαηα δηακφιπλζεο (ειάρηζηνο αξηζκφο κε-πνηνηηθψλ θπηηάξσλ παξέκελαλ ζην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο).  

Βειηηζηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ  

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ALR κέζσ ππνθπηηαξηθνχ εληνπηζκνχ ηεο, 

πξναπαίηεζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη βειηηζηνπνίεζεο πνιιαπιψλ 

πξσηνθφιισλ αλνζνθζνξηζκνχ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξνχζε ζε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο πνπ επεξέαζαλ ην απνηέιεζκα. Δηδηθφηεξα, κεηξήζεθε α) ε 

θαηαιιειφηεξε ζπγθέληξσζε ησλ εθάζηνηε αληηζσκάησλ θαη ησλ ρξσζηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζήκαλζε ησλ ππνθπηηάξησλ δνκψλ,  β) νη  ρξφλνη 

επψαζεο ησλ αληηζσκάησλ απηψλ θαζψο επίζεο θαη γ) ηα θαηάιιεια δείγκαηα 

ειέγρνπ αλά ζπλζήθε. Δλδεηθηηθά ζηελ εηθφλα 3.3.1.δ παξαηίζεηαη  ην απνηέιεζκα 

επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρξσζηηθήο ησλ κηηνρνλδξίσλ 

MitoTracker.  

              DAPI                          MitoTracker                        πγρώλεπζε 

    

Δηθόλα 3.3.1.δ. Eληνπηζκόο ηεο θαηαιιειόηεξεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρξσζηηθήο 

MitoTracker, γηα ηα κηηνρόλδξηα ησλ θπηηάξσλ HEK293. Πείξακα αλνζνθζνξηζκνχ, DAPI: 

ππξήλεο, 100nM ΜitoTracker , ζπγρψλεπζε εηθφλσλ.   
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Γείγκα ειέγρνπ ηνπ MitoTracker απνηέιεζε ε ρξήζε ηεο βαιηλνκπθίλεο 

(valinomycin) ε νπνία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα  θαηαιχεη ηελ κεηαθνξά ηφλησλ θαιίνπ 

αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή κεκβξάλε ηνπ κηηνρνλδξίνπ, 

δηαηαξάζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην δπλακηθφ ηνπ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε ρξψζε 

κε ην ΜitoTracker.   

 

3.4 Δληνπηζκόο πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο ALR 

Ενηοπιζμός πρωηεϊνικών αλληλεπιδράζεων ηης ALR ζηα κύηηαρα HepG2  

Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηεξηζκφο κηαο πξσηεΐλεο απαηηεί, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ (πξσηεΐλεο) κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά 

ψζηε ε ίδηα λα ιεηηνπξγεί θάησ απφ παζνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.   Δηδηθφηεξα, κε 

ζηφρν λα βξεζνχλ νη παξάγνληεο απηνί γηα ηελ ALR  αθνινπζήζεθαλ δχν ηερληθέο, ε 

ζπγθαηαθξήκληζε (pull-down assay) θαζψο θαη ε ειεθηξνθφξεζε ζπκπιφθνπ 

πξσηετλψλ ζε κε- απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αθξπιακίδεο (Blue-Native PAGE, BN-

PAGE). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν ηερληθψλ είλαη φηη αληρλεχνπλ πξσηετληθά 

ζχκπινθα. 

Η πεξίπησζε ηεο ζπγθαηαθξήκληζεο εηδηθφηεξα, αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ 

πξσηετληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηελ πξσηεΐλε ελδηαθέξνληνο ε νπνία 

εθθξάδεηαη σο ρηκαηξηθή πξσηεΐλε, θαη ζε έλαλ παξάγνληα (κηα άιιε πξσηεΐλε).  Η 

κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα  θαζήισζεο ηεο ρηκαηξηθήο πξσηεΐλεο 

ελδηαθέξνληνο ζε ζθαηξίδηα ζεθαξφδεο, επηθαιπκέλα κε ληθέιην ή θνβάιηην.  

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ρξσκαηνγξαθία ζπγγέλεηαο αθηλεηνπνηεκέλσλ κεηάιισλ 

(Immobilized Metal Affinity Chromatography, IMAC). Σα πινχζηα ζε ειεθηξφληα 

κφξηα ηζηηδίλεο αιιειεπηδξνχλ κε έλα κέηαιιν αθηλεηνπνηεκέλν ζε κήηξα 

ρξσκαηνγξαθίαο. Ο δεζκφο κεηαμχ ηνπ κεηάιινπ θαη ησλ κνξίσλ ηζηηδίλεο 

δηαζπάηαη κε ηελ πξνζζήθε δηαιχκαηνο ηκηδηαδφιεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

έθινπζε ηεο πξσηεΐλεο. Η θαζεισκέλε ρηκαηξηθή πξσηεΐλε κπνξεί λα δεζκεχζεη 

άιιεο πξσηεΐλεο   είηε ζε θαζαξή κνξθή είηε ζε πξσηετληθά εθρπιίζκαηα κε ηηο 

νπνίεο εκθαλίδεη αγρηζηεία. ηελ παξνχζα δηαηξηβή σο κέζν θαζήισζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζθαηξίδηα ζεθαξφδεο-θνβαιηίνπ γηα ηε δέζκεπζε ρηκαηξηθήο 

πξσηεΐλεο ALR πνπ εθθξάζηεθε σο πξσηεΐλε ζχληεμεο κε ηηο έμη ηζηηδίλεο.    

Καη νη δχν ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο ALR θισλνπνηήζεθαλ ζε θνξέα pEGFP-N1 

θέξνληαο κηα αιιεινπρία έμη θαηαινίπσλ ηζηηδίλεο (6xHis tag) ζην θαξβνμπηειηθφ 

άθξν, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηνξηζηηθά έλδπκα εθαηέξσζελ ηνπ γνληδίνπ ηεο 

ALR, φπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 3.4.1 
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Σα πξσηετληθά ζχκπινθα πνπ απνκνλψλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή αλαιχνληαη κε 

απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αγαξφδεο. 

 

Δηθόλα 3.4.1. Πιαζκηδηαθνί ράξηεο ησλ θαηαζθεπώλ pEGFP-N1::sf/lf-His tagged 

Δλ ζπλερεία, αθνινχζεζε δηακφιπλζε ησλ θπηηάξσλ HepG2 κε ηηο παξαπάλσ 

θαηαζθεπέο, κε ηελ ρξήζε ηδήκαηνο θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ ψζηε λα ειεγρζεί ε 

απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφιπλζεο κε ηα παξαπάλσ.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Έπεηηα απφ δηακφιπλζε ησλ θπηηάξσλ HepG2 κε ηηο παξαπάλσ πιαζκηδηαθέο 

θαηαζθεπέο, αθνινχζεζε απνκφλσζε πξσηετλψλ θαη αλνζναπνηχπσζε. χκθσλα κε 

ηελ εηθφλα 3.4.2, ε δηαδηθαζία ηεο δηακφιπλζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε πξσηεΐλε 

ALR αληρλεχηεθε, σζηφζν, θαηέζηε αδχλαηνο ν εληνπηζκφο ησλ έμη θαηαινίπσλ 

ηζηηδίλεο κε αληίζσκα His, παξφηη νη θαηαζθεπέο έρνπλ αιιεινπρεζεί θαη εμεηαζηεί 

δηεμνδηθά θαη επαλεηιεκκέλα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ , θαη ηνλ 

πεξαηηέξσ επαλέιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ.  
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Δηθόλα 3.4.2  Αλίρλεπζε ηεο πξσηεΐλεο ALR ζε θύηηαξα HepG2 έπεηηα από δηακόιπλζε κε 

ηηο His-tagged θαηαζθεπέο ηεο πξσηεΐλεο ALR. Η αλίρλεπζε ηνπ His δελ θαηέζηε δπλαηή. 

Αλίρλεπζε anti-ALR θαη anti-Actin . 01:pEGFP-N1::hALR-sf-His (8γ transfected), 02: pEGFP-

N1::hALR-sf-His (25γ transfected), 03: pEGFP-N1::hALR-lf-His tagged (8γ transfected), 04: pEGFP-

N1::hALR-lf-His tagged (25γ transfected) 

 

Εναλλακηικά ρξεζηκνπνηήζεθε ην BN-PAGE, ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλά 

ζχκπινθα ηεο πξσηεΐλεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νιηθφ εθρχιηζκα θπηηάξσλ HepG2,  

κεηαθέξζεθε ζε έλα κε- απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αθξπιακίδεο, αθνινχζεζε 

αλνζναπνηχπσζε ζε κεκβξάλε PVDF θαη επψαζε κε αληίζσκα γηα ηελ πξσηεΐλε 

ALR. Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ εηθφλα 3.4.3  θαλέλα ζχκπινθν ηεο ALR κε 

θάπνηα άιιε πξσηεΐλε δελ απνκνλψζεθε.  

 

Δηθόλα 3.4.3. Αλίρλεπζε πξσηετληθνύ ζπκπιόθνπ ηεο ALR κε ππνςήθηεο πξσηεΐλεο. Γελ 

θαηέζηε δπλαηή ε αλίρλεπζε νπνηνπδήπνηε ζπκπιφθνπ.  Αλίρλεπζε anti-ALR .  S1: 125 ng πξσηετληθνχ 

εθρπιίζκαηνο, S2: 200 ng πξσηετληθνχ εθρπιίζκαηνο 
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Βειηηζηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία ηεο ζπλθαηαθξήκληζεο δηεθφπε ζην 

ζεκείν εθείλν πνπ αθνξνχζε ζηνλ έιεγρν έθθξαζεο ηεο νπξάο ζπγγέλεηαο πνπ 

εηζήρζε ζηελ πξσηεΐλε ALR. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιεινχρηζεο, ε 

νπξά ζπγγέλεηαο  κε ηηο έμη ηζηηδίλεο  εηζήρζε ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο πξσηεΐλεο 

ALR, σζηφζν δελ ήηαλ αληρλεχζηκε απφ ην αληίζσκα θαηά ηελ αλνζναπνηχπσζε. 

Δλδερνκέλσο απηφ λα νθεηιφηαλ ζηελ ρακειή πνηφηεηα αληηζψκαηνο, είηε ζηελ 

αδπλακία ηνπ λα εληνπίζεη ηνλ επίηνπν.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ειέρζε πεξεηαίξσ ε δξάζε ηνπ αληηζψκαηνο έπεηηα απφ 

αλνζναπνηχπσζε πξσηετλψλ πνπ θέξνπλ νπξά ζπγγέλεηαο ηζηηδηλψλ. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε εηθφλα 3.4.4, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα λα δίλνπλ ε πξσηεΐλε Dre-2. 

 

 

Δηθόλα 3.4.4. Έιεγρνο δξάζεο ηνπ αληηζώκαηνο anti-His. Σν αληίζσκα θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαζπλδπαζκέλεο πξσηεΐλεο Dre-2, θη φρη ζηελ ALR θαη Erv1. Πηζαλφλ, ην 

αληίζσκα απηφ λα κελ αλαγλσξίδεη ηνλ επίηνπφ ηνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο.  

Βειηηζηνπνίεζε ζηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ ελαιιαθηηθνχ πεηξάκαηνο κε 

ρξήζε κε – απνδηαηαθηηθνχ πεθηψκαηνο αθξπιακίδεο (BN-PAGE), δελ έγηλαλ. Σν 

πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κία θνξά. 

 

3.5 Απνκόλσζε κηηνρνλδξίσλ από θύηηαξα ζειαζηηθώλ  

 

Απομόνωζη μιηοχονδρίων από ηπαηικά κύηηαρα και κύηηαρα νεθρού 

 

Η δηαδηθαζία ηεο απνκφλσζεο κηηνρνλδξίσλ θέξεηαη σο απαξαίηεηε ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ζηνλ πεξαηηέξσ θαζαξηζκφ ησλ κηηνρνλδξηαθψλ ζπζηαηηθψλ, ζηνλ 
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έιεγρν ηνπ κεηαβνιηζκνχ, φπσο ε αλαπλνή θαη ηέινο ζηε κνξηαθή αλάιπζε ηεο 

βηνγελεηηθήο ελεξγφηεηαο ηνπ νξγαληδίνπ απηνχ. Οη κέζνδνη απνκφλσζεο είλαη 

ζρεδφλ πάληα ζπκβαηέο κε πεξαηηέξσ κεζφδνπο φπνπ ε απνκφλσζε είλαη 

απαξαίηεηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάιπζε ηεο ελεξγφηεηαο ελδχκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαπλεπζηηθή αιπζίδα, ζηελ είζνδν πξσηετλψλ ζηα νξγαλίδηα 

απηά (protein import) θαη ζηελ ακηλναθεηπιίσζε. 

Η κέζνδνο απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά βήκαηα, 1. ηελ δηάξξεμε ηνπ θπηηάξνπ 

2.ηηο δηαθνξηθέο θπγνθεληξήζεηο θαη 3. ηελ πιχζε ησλ απνκνλσκέλσλ θπηηάξσλ κε 

ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε άιισλ ππνθπηηαξηθψλ ζπζηαηηθψλ. Καηά βάζε ε κέζνδνο 

απνκφλσζεο είλαη θνηλή γηα κηηνρφλδξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα θχηηαξα, κε 

ηξνπνπνηήζεηο ζε απηή λα ζπκβαίλνπλ αλάινγα κε ηνλ ηζηφ απφ ηνλ νπνίν επηιέγεηαη 

λα απνκνλσζνχλ. Η αθεξαηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ είλαη δχν 

παξάγνληεο πνπ απαηηνχλ εμαζθάιηζε ζε θάζε κέζνδν απνκφλσζεο.   

 

 Απνηειέζκαηα 

 

Έπεηηα απφ δχν πξνζπάζεηεο απνκφλσζεο ησλ κηηνρνλδξίσλ απφ ηα θχηηαξα 

HEK293, δελ θαηέζηε δπλαηή  ε αλίρλεπζε ηεο πξσηεΐλεο ALR, νχηε ηεο κηθξήο αιιά 

νχηε θαη ηεο κεγάιεο ηζνκνξθήο, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 3.5.1. Δλδερνκέλσο απηφ λα 

νθεηιφηαλ ζηελ αλεπηηπρή απνκφλσζε θαζαξψλ κηηνρνλδξίσλ, ζηελ ειάρηζηε 

απνκνλσκέλε κηηνρνλδξηαθή κάδα, ζηελ πηζαλψο κηθξή παξνπζία ηεο πξσηεΐλεο 

ALR ζην ηειηθφ δείγκα θαη ηέινο ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ αληηζψκαηνο λα αληρλεχζεη 

ηελ πξσηεΐλε απηή.  

 
 

Δηθόλα 3.5.1 Αλίρλεπζε ηεο πξσηεΐλεο ALR ζε κηηνρόλδξηα θπηηάξσλ HΔΚ293. Η πξσηεΐλε 

ALR δελ αληρλεχηεθε ζηα κηηνρφλδξηα πνπ απνκνλψζεθαλ απφ θχηηαξα ΗΔΚ293. Γείγκα ειέγρνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο απνηέιεζε ε αλίρλεπζε ηεο κηηνρνλδξηαθήο πξσηεΐλεο AIF (παξάγνληαο επαγσγήο 

απφπησζεο) θαη VDAC (παξάγνληαο ειέγρνπ ηάζεο ηφλησλ θαιίνπ) . 
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Βειηηζηνπνίεζε ζπλζεθώλ  

 

Καηά ηελ απνκφλσζε κηηνρνλδξίσλ απφ θχηηαξα ζειαζηηθψλ, επειέγε σο 

θαηάιιειν ην πξσηφθνιιν ησλ Fernandez-Viazarra, Silva & Enriques ζην Cell, 2006, 

κε θξηηήξην ηελ απφδνζε θαη ηελ θαζαξφηεηα ηνπ ηειηθνχ κηηνρνλδξηαθνχ πιηθνχ, ην 

θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο ηερληθήο κε επφκελεο ηερληθέο 

αλίρλεπζεο. Σν αξρηθφ πιηθφ ησλ θπηηάξσλ ήηαλ  επαηηθά θχηηαξα HepG2 θαζψο θαη 

θχηηαξα λεθξνχ HEK293. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

απνκφλσζεο κηηνρνλδξηαθνχ πιηθνχ απφ ηα επαηηθά θχηηαξα ήηαλ ε αδπλακία 

απνκφλσζεο θαζαξνχ κηηνρνλδξηαθνχ πιηθνχ. Πηζαλφλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθήο ζεηξάο ζε ιηπίδηα, δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθφο ν κεραληθφο ηξφπνο ξήμεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ην ηειηθφ πιηθφ απνκφλσζεο δελ ήηαλ απαιιαγκέλν απφ ηα ιηπίδηα απηά, 

γεγνλφο πνπ παξεκπφδηζε ηηο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

πξνηηκήζεθε ε θπηηαξηθή ζεηξά HEK293.  
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4. πδήηεζε 

 

Καηά ην ραξαθηεξηζκφ κηαο πξσηεΐλεο, ε κεηάβαζε απφ έλαλ νξγαληζκφ κνληέιν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο φπσο ε δχκε ζε έλαλ άιιν φπσο ηα θχηηαξα ησλ 

ζειαζηηθψλ, εγείξεη κηα ζεηξά απφ πηζαλά πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα 

επηιπζνχλ. Αγσγφο γηα ηε κεηάβαζε απηή ήηαλ κηα πξσηεΐλε ε νπνία εκθαλίδεη 

παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηα δχν κνληέια, θέξεη ζεκαληηθή νκνινγία ζηελ 

αιιεινπρία θαη απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθά αληαιιάμηκε κνξθή αλάκεζα ζηα κνληέια.  

ηελ πεξίπησζε απηή σο θαηαιιειφηεξε θξίζεθε ε πξσηεΐλε Erv1 ηεο δχκεο κε ην 

αλζξψπηλν αλάινγφ ηεο λα είλαη ε ALR (Augmenter of Liver Regeneration). ηελ 

εξγαζία απηή νη ζηφρνη πνπ επεηεχρζεζαλ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε ηεο πξσηεΐλεο 

ALR ζηα επαηηθά θχηηαξα, ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ ε έθθξαζε, ε ηνπνινγία θαζψο 

θαη νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο απηή αιιειεπηδξά θάησ απφ θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο.  

χκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε πξσηεΐλε ALR εθθξάδεηαη ζηα επαηηθά 

θπηηάξα HepG2, σζηφζν, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έθθξαζε απηή είλαη αζζελήο, 

θξίζεθε αλαγθαία ε ππεξέθθξαζή ηεο ζηα θχηηαξα απηά. Καηά ηελ ππεξέθθξαζε 

ηεο κεγάιεο θαη κηθξήο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ζηα θχηηαξα Hepg2 θαη ΗΔΚ293 

κνληέιν ησλ HEK293, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιά πεηξάκαηα βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ ηερληθψλ δηακφιπλζεο ησλ θπηηάξσλ θαη εηδηθφηεξα, ηεο ηερληθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδεκα ηνπ θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ.  

Δλ ζπλερεία, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο ALR, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν 

ππνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ζηα θχηηαξα HepG2. Με παξφκνην ηξφπν 

θαη κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηερληθήο θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ηελ 

ειέγρνπλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλαιακβαλφκελα πεηξάκαηα αλνζνθζνξηζκνχ.  Η 

κηθξή ηζνκνξθή ηεο πξσηεΐλεο εληνπίζηεθε πεξηζζφηεξν ζπρλά ζην θπηηαξφπιαζκα 

ησλ θπηηάξσλ ελψ ε κηθξή ηζνκνξθή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ππξήλα κε ελδερφκελν 

ζπλεληνπηζκφ ζηα κηηνρφλδξηα.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο γηα ηελ πξσηεΐλε  ALR έγηλαλ ηα 

πξψηα βήκαηα γηα λα εληνπηζηνχλ νη πηζαλνί παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο απηή 

αιιειεπηδξά ψζηε λα επηηειεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Χζηφζν, δελ θαηέζηε δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ ελ ιφγσ ζπκπιφθσλ ηεο ALR κε 

άιινπο παξάγνληεο (πξσηεΐλεο, κφξηα θιπ.). Απαηηείηαη πεξεηαίξσ κειέηε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλνζνθαηαθξήκληζεο ή ηνπ Blue-Native PAGE  (BN-PAGE). 

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε πξσηεΐλε ALR ζηα επαηηθά 

θχηηαξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ πεηξάκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ έιεγρν 
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ηεο έθθξαζήο ηεο, ηεο ηνπνινγίαο αιιά θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ παξαπάλσ, παξάιιεια ησλ απνηειεζκάησλ, εληνπίζηεθαλ θαη επηιχζεθαλ 

εθείλα ηα πξνβιήκαηα πνπ δηέπνπλ ηηο παξαπάλσ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο.   

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ ελ ζπλερεία, θη αθνχ έρνπλ γίλεη νη πξψηεο απηέο 

πξνζπάζεηεο, ε ALR λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ. Δλδερνκέλσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

εληνπηζηεί ν ξφινο ηεο ζηελ ίδηα θπηηαξηθή ζεηξά ησλ HepG2 θάησ απφ 

παζνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, έπεηηα απφ δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ κε αηζαλφιε, 

LPS, IN-γ, IL-1 θαη IL-6. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα εληνπηζηεί θαη ε 

ππνθπηηαξηθή ηεο ζέζε αιιά θη εθείλνη νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο ελ ηέιεη 

αιιειεπηδξά. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε δξάζε ηεο θαη ζε 

άιινπο ηζηνχο ή φξγαλα θάησ απφ παζνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηνπο 

Kallergi et al. 2013, ε ALR απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ πξνζηαηεχεη ηα λεπξηθά 

θχηηαξα απφ ηελ απφπησζε πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ζηξεο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ 

ινηπφλ λα βξεζεί ν κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ε ALR δξα ζηα θχηηαξα απηά θαηά ην 

ζηξεο θαη λα εληνπηζηεί κηα πηζαλή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ βηνγέλεζε ησλ 

κηηνρνλδξίσλ θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη ζην νμεηδσηηθφ ζηξεο.  
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Πιαζκηδηαθφο ράξηεο pEGFP-N1::hALR-stop 
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ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΔΙΚΟΝΧΝ, ΥΗΜΑΣΧΝ  ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΧΝ  

Δηθόλα 1. χγθξηζε αιιεινπρηψλ ηεο κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηνλ 

αξνπξαίν (r), ην πνληίθη (m) θαη ηνλ άλζξσπν (h) 

Δηθόλα 2. Σν κνλνπάηη Mia40 ζηνλ δηακεκβξαληθφ ρψξν ησλ κηηνρνλδξίσλ 

Δηθόλα 3.1.1. Δλδνγελή επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα επαηηθά 

θχηηαξα HepG2 

Δηθόλα 3.1.2 Έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ απνκφλσζεο πξσηετλψλ απφ 

επθαξπσηηθά θχηηαξα. 

Γξάθεκα 1. Πξφηππε θακπχιε ζπγθέληξσζεο ηεο πξσηεΐλεο BSA. 

Δηθόλα 3.1.3. Έιεγρνο θαζαξφηεηαο θη εληνπηζκφο θαηάιιειεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

αλαζπλδπαζκέλεο κηθξήο θαη κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο ALR. 

Δηθόλα 3.2.1. Δληνπηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HEK293 κέζσ 

αλάιπζεο κε αλνζναπνηχπσζε 

Δηθόλα 3.2.2. Δληνπηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HEK293 κέζσ 

αλάιπζεο κε αλνζναπνηχπσζε. 

Πίλαθαο 3.2.3 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ 

απφδνζε ηεο δηακφιπλζεο κε ρξήζε ηδήκαηνο θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ 

Δηθόλα 3.3.1.α. Τπνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο ελδνγελνχο ALR ζηα θχηηαξα 

HepG2.  

Δηθόλα 3.3.1.β. Τπνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο κεγάιεο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο 

ALR (23kDa) έπεηηα απφ παξνδηή δηακφιπλζε κε ιηπνζψκαηα ζηα θχηηαξα HΔΚ293 

Δηθόλα 3.3.1.γ. Τπνθπηηαξηθφο εληνπηζκφο ηεο κηθξήο ηζνκνξθήο ηεο πξσηεΐλεο 

ALR (15kDa) έπεηηα απφ παξνδηθή δηακφιπλζε κε ιηπνζψκαηα  ζηα θχηηαξα 

ΗΔΚ293  

Δηθόλα 3.3.1.δ Δληνπηζκφο ηεο θαηαιιειφηεξεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρξσζηηθήο 

MitoTracker, γηα ηα κηηνρφλδξηα ησλ θπηηάξσλ HEK293.  

Δηθόλα 3.4.1. Πιαζκηδηαθνί ράξηεο ησλ θαηαζθεπψλ pEGFP-N1::sf/lf-His tagged 

Δηθόλα 3.4.2  Αλίρλεπζε ηεο πξσηεΐλεο ALR ζηα θχηηαξα HepG2 έπεηηα απφ 

δηακφιπλζε κε ηηο His-tagged θαηαζθεπέο ηεο πξσηεΐλεο ALR. 
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Δηθόλα 3.4.3. Αλίρλεπζε πξσηετληθνχ ζπκπιφθνπ ηεο ALR κε ππνςήθηεο πξσηεΐλεο 

Δηθόλα 3.4.4. Έιεγρνο δξάζεο ηνπ αληηζψκαηνο anti-His. 
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