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1. Περίληψη 

 

 Το µεταθετό στοιχείο Minos ανήκει στην υπέρ-οικογένεια των µεταθετών 

στοιχείων Tc1/mariner και ανακαλύφθηκε στην Drosophila hydei.  Αρκετά µέλη της 

οικογένειας έχει αποδειχτεί ότι κατέχουν την ικανότητα να µετατίθενται, ακόµα και 

σε ξενιστές εξελικτικά αποµακρυσµένους από αυτόν στον οποίον αρχικά βρέθηκαν.  

Η µόνη προϋπόθεση που απαιτείται είναι η ύπαρξη ενεργούς τρανσποζάσης, του 

ενζύµου δηλαδή που καταλύει την αντίδραση της µετάθεσης.  Αυτή τους η ικανότητα 

τα καθιστά πολύ σηµαντικά βιολογικά εργαλεία.   

 Όπως αποδεικνύεται από την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, το µεταθετό 

στοιχείο Minos δεν είναι ικανό να µετατίθεται σε βακτήρια E.coli υπό τις συνθήκες 

που χρησιµοποιήθηκαν, είτε η συχνότητα µετάθεσης είναι πολύ µικρή ώστε να 

µπορεί να ανιχνευθεί.  Η δοκιµασία εκτοµής και οι διάφορες δοκιµασίες µετάθεσης 

που χρησιµοποιήθηκαν, δεν στάθηκαν αρκετά ευαίσθητες ώστε να ανιχνεύσουν 

κάποια ενεργότητα σε βακτήρια.  Αυτή η µη ανίχνευση µετάθεσης θα µπορούσε να 

αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, όπως η ισχύς του υποκινητή που οδηγεί την 

έκφραση της τρανσποζάσης και η σταθερότητα του µεταγράφου της τρανσποζάσης 

και της πρωτεΐνης στο δεδοµένο κυτταρικό περιβάλλον. 

 Τέλος µε τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης έγινε εφικτή 

η δηµιουργία µεταλλαγµένης τρανσποζάσης.  Εισάγοντας τυχαίες µεταλλάξεις, 

δηµιουργήθηκαν δύο βιβλιοθήκες για το γονίδιο της τρανσποζάσης. Στη συνέχεια 

αυτές οι βιβλιοθήκες χρησιµοποιήθηκαν σε δοκιµασία για την ανίχνευσης 

ενεργότητας του στοιχείου.  Τα αρχικά πειράµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

κινητοποίηση του στοιχείου. 
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2. Abstract 

 

 The transposable element Minos, belongs to the Tc1/mariner superfamily of 

transposable elements and was originally identified in Drosophila hydei.  Several 

members of this superfamily have been found to be active, even in hosts 

evolutionarily diverse from the element’s original host.  The presence of an active 

transposase, the enzyme that catalyzes the transposition, is the only requirement for 

transposition to occur.  This characteristic makes elements like Minos a valuable 

genetic tool.  

 As shown in the present study, the Minos transposable element is not able to 

transpose inside E.coli under the conditions used, or the efficiency of transposition is 

so low, that it can not be detected.  With the excision assay and the transposition 

assays which were used in this study.  That was probably due to many different 

factors, such as the potency of the promoter that drives the expression of the 

transposase and/or the stability of the transcript of the transposase orthe stability of 

the protein itself in E.coli. 

 Finally, with the use of error prone PCR it was feasible to introduce mutations 

into the transposase by random mutagenesis. Two libraries were created and were 

screened for active variants of the transposase using a papillation assay to trace 

transposition events.  The preliminary experiments have not shown any apparent 

activity.  
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3. Εισαγωγή 

 

3.1 Ιστορική αναδροµή 

 

 Όταν η Μπάρµπαρα Μακλίντοκ αποφοίτησε από το πανεπιστήµιο Κόρνελ το 

1923, οι επιστήµονες γνώριζαν ότι τα χρωµατοσώµατα ήταν στοιχεία της δοµής των 

κυττάρων που περιείχαν τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία είχε ανακαλύψει 

ο Μεντελ τον προηγούµενο αιώνα. Από τα µέσα του 1944 και για τα επόµενα πέντε 

χρόνια η Μακλιντοκ περισυνέλεξε δεδοµένα που έδειχναν ότι κάποια τµήµατα του 

χρωµατοσώµατος µπορούσαν να µετακινηθούν από ένα σηµείο του χρωµατοσώµατος 

σε ένα άλλο.  Η ιδέα αυτή ήταν τόσο επαναστατική, που όταν την παρουσίασε το 

1956 για πρώτη φορά, οι περισσότεροι επιστήµονες την αγνόησαν.  Παρόλες τις 

δυσκολίες που συνάντησε, η Μακλιντοκ συνέχισε να υποστηρίζει τις ιδέες της.   

Το πρώτο κινητό στοιχείο αναγνωρίστηκε στο χρωµόσωµα 9.  Αργότερα η 

Μακλίντοκ βρήκε ότι τα κινητά αυτά γονίδια µπορούσαν να µεταπηδήσουν από το 

ένα χρωµατόσωµα στο άλλο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο γονίδιο του ενός 

χρωµατοσώµατος να επηρεάσει τη λειτουργία του γονιδίου του άλλου 

χρωµατοσώµατος.  Η ανακάλυψη αυτή αποκάλυψε ένα ακόµα επίπεδο της 

πολυπλοκότητας των µηχανισµών ελέγχου των γοινδίων.  Η εργασία της Μακλίντοκ 

αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια µετά την ανακοίνωση των ανακαλύψεων της, και το 

1983 της απονεµήθηκαι το βραβείο Νόµπελ για τη Φυσιολογία /Ιατρική.      

 

3.2 Γενικά περί µεταθετών στοιχείων 

 

 Τα τρανσποζόνια (µεταθετά γενετικά στοιχεία) είναι γενετικά στοιχεία τα 

οποία µετακινούνται µεταξύ µη οµολόγων θέσεων στο DNA.  Μετάθεση είναι η 

µετακίνηση ενός γονιδίου από ένα χρωµατόσωµα (ή πλασµίδιο) σε ένα άλλο ή από 

µια θέση σε µια άλλη επί του ίδιου χρωµοσώµατος (ή πλασµιδίου).  Τα µεταθετά 

στοιχεία είναι ευρέως διαδεδοµένα στο γονιδίωµα όλων των οργανισµών από τα 

βακτήρια µέχρι τα σπονδυλωτά (Berg and Howe 1989).   

 Τα µεταθετά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως µοριακά παράσιτα, τα οποία 

επιβιώνουν χρησιµοποιώντας τον ξενιστή για την παροχή του κατάλληλου 

περιβάλλοντος.  Παρόλα αυτά, σε αντίθεση µε τους ιούς, τα τρανσποζόνια δεν είναι 
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µολυσµατικά και περιορίζουν την δραστηριότητα τους στο εσωτερικό των κυττάρων.  

Λόγο αυτού του περιορισµού τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνυπάρχουν µε τον ξενιστή 

για να επιβιώσουν και για αυτό αναπτύσσουν στρατηγικές, ώστε να αποφεύγεται η 

καταστροφή του ξενιστή (Hartl et al., 1997).   Παρά την παρασιτική τους φύση, 

υπάρχουν πολλές αναφορές, που δείχνουν ότι τα µεταθετά στοιχεία είναι πάρα πολύ 

σηµαντικά στην γενετική εξέλιξη.  Πάνω από 50 ανθρώπινα γονίδια προέρχονται από 

µεταθετά στοιχεία (I.H.G.S.C. 2001).   

 Τα µεταθετά στοιχεία χωρίζονται σε δύο κύριες τάξεις.  Στην πρώτη τάξη 

(Class I) ανήκουν τα ρετροµεταθετά στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνουν τα µακρά 

διασπειρόµενα στοιχεία (long interspersed elements-LINEs), τα βραχέα 

διασπειρόµενα στοιχεία (short interspersed elements-SINEs) και τα στοιχεία που 

ορίζονται από µακρές τερµατικές επαναλήψεις (long terminal repeat elements-LTR).  

Η µετάθεση αυτών των στοιχείων πραγµατοποιείται µέσω ενδιάµεσων µορφών RNA, 

ιδιότητα η οποία παραπέµπει στους ρετροϊούς, καθώς επίσης περιέχουν κωδική 

περιοχή η οποία παρουσιάζει οµολογία µε την αντίστροφη µεταγραφάση των 

ρετροϊών.  Τα µεταθετά στοιχεία τάξης Ι µετατίθενται µέσω ενός µηχανισµού ‘copy 

and paste’, όπου το στοιχείο δότης δεν µετακινείται αυτό κάθε αυτό, αλλά αντίθετα 

ένα αντίγραφό του είναι αυτό που θα εισαχθεί σε ένα άλλο σηµείο του γενετικού 

υλικού (Moran and Gilbert, 2002).  

 Στην δεύτερη τάξη των µεταθετών στοιχείων ανήκουν τα DNA τρανσποζόνια.  

Αυτά έχουν την ιδιότητα να µετακινούνται ως DNA και όχι µε την βοήθεια ενός 

ενδιάµεσου µορίου RNA. Παρόλο που τα DNA µεταθετά στοιχεία είναι ευρέως 

διαδεδοµένα στους προκαρυωτικούς οργανισµούς, στους ευκαρυωτικούς 

οργανισµούς δεν βρίσκονται σε µεγάλη αφθονία.  Μόλις το 2-3% του ανθρώπινου 

γονιδιώµατος αποτελείται από DNA τρανσποζόνια, τα οποία δεν υπάρχει καµία 

ένδειξη ότι υπήρξαν ενεργά για τα τελευταία 50 εκατοµµύρια χρόνια (I.H.G.S.C. 

2001).   

Τα απλούστερα µεταθετά στοιχεία αυτής της κατηγορίας είναι οι αλληλουχίες 

εισδοχής, πουείναι στοιχεία µικρού σχετικά µεγέθους και ορίζονται από µικρού 

συνήθως µήκους κατοπτρικά ανεστραµµένα άκρα.  Μεταξύ των άκρων αυτών 

υπάρχει η περιοχή η οποία κωδικοποιεί την πρωτεΐνη τρανσποζάση, η οποία είναι 

απαραίτητη για την µετάθεση του στοιχείου. 
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 Τα µεταθετά  στοιχεία της τάξης ΙΙ µπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: το µεταθετά στοιχεία τις οικογένειας P, τα µεταθετά στοιχεία της 

οικογένειας hAT και τα µεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1/mariner. 

 

3.2.1 Μεταθετά στοιχεία της οικογένειας P 

 

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το µεταθετό στοιχείο P από όπου πήρε και το 

όνοµα της η οικογένεια.  Το µεταθετό στοιχείο P βρέθηκε στο γονιδίωµα της 

Drosophila melanogaster και είναι το πρώτο µεταθετό στοιχείο της τάξης ΙΙ, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε και χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς σαν εργαλείο σε πειράµατα 

γενετικού µετασχηµατισµού στα έντοµα και συγκεκριµένα στη Drosophila 

melanogaster (Spradling and Rubin, 1982, Rubin and Spradling, 1982).  Το στοιχείο 

αυτό έχει µήκος 2907 bp και ορίζεται από τέλεια ανεστραµµένα άκρα 31 bp.  Η 

περιοχή µεταξύ των άκρων περιέχει τέσσερα ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης, τα οποία 

κωδικοποιούν την πρωτεΐνη η οποία απαιτείται για την µετάθεση, την τρανσποζάση.  

Με την αποµάκρυνση των τριών εσoνίων µετά από συρραφή, οδηγούµαστε στην 

παραγωγή της λειτουργικής τρανσποζάσης P, η οποία έχει µέγεθος 87 kD  (Laski et 

al., 1986).  Η τρανσποζάση αναγνωρίζει µια αλληλουχία 10 ζευγών βάσεων DNA, 

περιοχή η οποία συµπίπτει µε την περιοχή του προαγωγέα του στοιχείου P και η 

οποία είναι πλούσια σε Α-Τ νουκλεοτίδια (Kaufman and Rio, 1990).    Μελέτες 

γενετικού µετασχηµατισµού έχουν δείξει ότι το στοιχείο Ρ δεν είναι ενεργό εκτός της 

Drosophila melanogaster και αυτό γιατί απαιτείται τουλάχιστον µια ειδική πρωτεΐνη 

της ∆ροσόφιλας (Beall and Rio, 1996). 

 

3.2.2 Μεταθετά στοιχεία της οικογένειας hAT 

 

 Η ονοµασία της οικογένειας hAT προέρχεται από τα αρχικά τριών µεταθετών 

στοιχείων.  Το hobo της D. Melanogaster (McGinnis et al., 1983) και δύο µεταθετά 

στοιχεία φυτών, το Ac/Ds από το Zea mays (McClintock, 1951) και το Tam3  από το 

Antirrhinum majus (Hehl et al., 1991).  Τα στοιχεία αυτά έχουν µήκος 3-5 kb µε ένα 

µοναδικό ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης και µικρές, καλά διατηρηµένες ανεστραµµένες 

ακραίες επαναλήψεις.  Η µετάθεση συνοδεύεται από τον διπλασιασµό ενός µικρού 

τµήµατος 8 bp της θέσης εισδοχής (Atkinson and James, 2002).  Άλλα µεταθετά 

στοιχεία της ίδιας οικογένειας είναι και τα Hermes της Musca domestica (Warren et 
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al., 1994), Hector της Musca vetustissima (Warren et al., 1995), HFL1 της D. 

Melanogaster (Calvi et al., 1991) και άλλα.  Το 1996 οι Handler και Gomez 

ανακάλυψαν ότι αρκετά διαφορετικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε το hobo 

στοιχείο υπάρχουν στο γονιδίωµα της µύγας της Mεσογείου  Ceratitis capitata.  

Επίσης την ίδια περίοδο χρησιµοποιώντας το στοιχείο hobo αποκαλύφθηκε ότι το 

γονιδίωµα της C. capitata  υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να 

κινητοποιήσουν το µεταθετό στοιχείο hobο.  Αυτό είχε ως συνέπεια να θεωρηθεί ότι 

ενεργά µεταθετά στοιχεία συγγενή µε το hobo υπάρχουν στο γονιδίωµα της µύγας της 

Mεσογείου (Handler and Gomez, 1996). 

 

3.2.3 Μεταθετά στοιχεία της υπερ-οικογένειας Tc1/mariner 

 

 Το 1983 ο ανακαλύφθηκε το µεταθετό στοιχείο Tc1 ως  µια 

επαναλαµβανόµενη αλληλουχία DNA στο γονιδίωµα του νηµατώδη σκώληκα 

Caenorabditis elegans (Emmons et al., 1983). Η οικογένεια Tc1 πήρε το όνοµα της 

από το οµώνυµο µεταθετό στοιχείο.  Τρία χρόνια αργότερα, το 1986,  οι Jacobson και 

Hartl ανακάλυψαν ένα ακόµα µεταθετό στοιχείο, αυτή τη φορά στη Drosophila 

mauritania (οικογένεια mariner) (Jacobson et al., 1986).  Η υπεροικογένεια 

Tc1/mariner περιλαµβάνει όλα τα µεταθετά στοιχεία των δύο οικογενειών µε βάση 

την µεγάλη οµοιότητα τους.  Τα µεταθετά στοιχεία της υπερ-οικογένειας αυτής είναι 

τα πιο ευρέως διαδεδοµένα στη φύση και µπορούν να βρεθούν σε µύκητες, σε φυτά, 

σε πρωτόζωα και ζώα, συµπεριλαµβάνοντας τους νηµατώδεις σκώληκες, τα 

αρθρόποδα, τα ψάρια και τον άνθρωπο (Plasterk, 1996; Hartl et al., 1997; Jarvik and 

Lark, 1998; Feschotte and Wessler, 2002). 

 Τα µεταθετά στοιχεία αυτής της υπερ-οικογένειας διαφέρουν σε µήκος, το 

οποίο κυµαίνεται µεταξύ 1250 και 2400 bp.  Περιέχουν ένα µοναδικό γονίδιο για την 

έκφραση της τρανσποζάσης, στα άκρα του οποίου υπάρχουν οι ακραίες 

ανεστραµµένες επαναλήψεις.  Αν και τα µεταθετά αυτά στοιχεία έχουν µόλις το 15% 

οµολογία σε επίπεδο αµινοξέων σε, έχουν πολύ όµοιες δοµές και µηχανισµούς 

µετάθεσης και πιθανότατα είναι µονοφυλετικά σε καταγωγή (Robertson, 1995; Capy 

et al., 1996). 

 Τα µεταθετά στοιχεία της οικογένειας mariner είναι µικρά, περίπου 1300 bp 

σε µήκος, µε ακραίες ανεστραµµένες επαναλήψεις περίπου 30 bp. Το γονίδιο της 

τρανσποζάσης κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη περίπου 330-360 αµινοξέων, την οποία την 
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χαρακτηρίζει η καταλυτική περιοχή D,D34D.  Κάθε ακραία επανάληψη καταλήγει 

στο δινουκλεοτίδιο ΤΑ, το οποίο είναι αποτέλεσµα διπλασιασµού του 

δινουκλεοτιδίου στόχου (ΤΑ) κατά την µετάθεση (Robertson, 1995).  Τα µεταθετά 

στοιχεία της οικογένειας mariner είναι αρκετά διαφοροποιηµένα, όπως φαίνεται από 

την µικρή οµολογία ανάµεσα στα στοιχεία των διαφόρων υπο-οικογενειών (40-56% 

DNA και 23-45% αµινοξέα: Robertson 1993). 

 Το πιο καλά µελετηµένο στοιχείο της οικογένειας mariner είναι το Mos1, που 

ανακαλύφθηκε στο γονιδίωµα της Drosophila mauritania (Jacobson et al., 1986; 

Medhora et al., 1991).  Έχει µήκος 1300 bp και περιέχει ένα µοναδικό πλαίσιο 

ανάγνωσης χωρίς εσόνια, ενώ τα ανεστραµµένα άκρα του έχουν µήκος 30 βάσεων.  

Είναι ένα τυπικό στοιχείο της οικογένειας, που εντίθεται σε δινουκλεοτίδιο ΤΑ το 

οποίο και διπλασιάζεται µετά την ένθεση.   

 Τα στοιχεία της οικογένειας Tc1 έχουν την τάση να είναι µεγαλύτερα σε 

σχέση µε αυτά της οικογένειας mariner και αυτό εξαιτίας του ότι έχουν συνήθως 

µακρύτερες ακραίες επαναλήψεις.  Το γονίδιο της τρανσποζάσης εκφράζει µια 

πρωτεΐνη η οποία χαρακτηρίζεται από την καταλυτική τριάδα D,D34/35E και όχι από 

την τριάδα D,D34D, η οποία είναι το τυπικό χαρακτιριστικό τον µεταθετών στοιχείων 

της οικογένειας mariner (Robertson, 1995).   

 Το µεταθετό στοιχείο Tc1 του οποίου το όνοµα υιοθέτησε και όλη η 

οικογένεια είναι ένα τυπικό µεταθετό στοιχείο αυτής της οικογένειας.  Έχει µήκος 

1610 βάσεις και άκρα µήκους 54 βάσεων (Rosenzweig et al., 1983).  Περιέχει ένα 

ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, το οποίο διακόπτεται από εσώνιο µήκους 41 βάσεων.  

Μετά την αποµάκρυνση του εσωνίου προκύπτει µια πρωτεΐνη 343 βάσεων (Vos et al., 

1993).  

 Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό µεταθετό στοιχείο αυτής της οικογένειας, 

το οποίο είναι και πάρα πολύ καλά µελετηµένο, είναι το στοιχείο Tc3.  Το Tc3 είναι 

µήκους 2335 bp και διαθέτει ανεστραµµένες ακραίες επαναλήψεις µήκους  462 bp. 

Το στοιχείο διαθέτει ένα γονίδιο που αποτελείται από δύο εξώνια, τα οποία 

κωδικοποιούν την πρωτεΐνη Tc3A, την µήκους 327 αµινοξέων τρανσποζάση του Tc3 

(van Luenen et al., 1993).  Η κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου Tc3A και DNA έχει 

διευκρινιστεί, κάτι το οποίο βοηθά στην καλύτερη κατανοήση των άλλων µεταθετών 

στοιχείων την οικογένειας Tc1 (van Pouderoyenet al., 1997).   

 Μεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας αυτής έχουν βρεθεί και σε 

σπονδυλωτά (Ivics et al., 1996).  Όλα τα µεταθετά στοιχεία τα οποία έχουν 
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αποµονωθεί µέχρι σήµερα από σπονδυλωτά είναι νεκρά κατάλοιπα από στοιχεία τα 

οποία ήταν κάποτε ενεργά και τα οποία µετά την αποίκηση τους καταστάθηκαν 

ανενεργά από µεταλλάξεις (Ivics et al., 1996).  Λίγα χρόνια πριν, ανακοινώθηκε η 

δηµιουργία ενός µεταθετού στοιχείου το οποίο προέκυψε από συνδυασµό δύο 

ανενεργών στοιχείων που βρέθηκαν στο σολοµό του Ατλαντικού (Salmo salar) 

καθώς και ενός επίσης ανενεργού στοιχείου από το ψάρι oncorhyncus mykiss.  Κατά 

αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε η αλληλουχία ενός στοιχείου το οποίο 

πιθανολογείται ότι ήταν ενεργό πριν από περισσότερα από 10-15 εκατοµµύρια χρόνια 

Και το οποίο  «επανήλθε στη ζωή» µε µια σειρά από µεταλλαγές .  Η ονοµασία η 

οποία του δόθηκε ήταν Sleeping Beauty (Ivics et al., 1997).  Μελέτες έδειξαν ότι αυτό 

το στοιχείο παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερη ενεργότητα στα σπονδυλωτά από 

οποιοδήποτε άλλο τρανσποζόνιο το οποίο έχει εξεταστεί (Fisher et al., 2001). 

 

3.3 Το µεταθετό στοιχείο Minos 

 

 Το µεταθετό στοιχείο Minos είναι µέλος της υπεροικογένειας Tc1/mariner, το 

οποίο αρχικά αποµονώθηκε από την Drosophila hydei (Franz and Savakis, 1991).  

Χρησιµοποιώντας ως ανιχνευτή το αρχικό αντίτυπο βρέθηκαν άλλες τρεις ενθέσεις 

στο γονιδίωµα της D. hydei. Στις δύο από αυτές το στοιχείο ήταν ολόκληρο, ενώ στην 

τρίτη το αριστερό άκρο µαζί µε το µεγαλύτερο µέρος της κωδικής περιοχής της 

τρανσποζάσης δεν υπήρχαν.  Μεταξύ τους οι τέσσερις µορφές του στοιχείου που 

βρέθηκαν έχουν  πολύ µικρές διαφοροποιήσεις στην αλληλουχία.  Mε βάση αυτές τις 

µορφές δηµιουργήθηκε ένα υβρίδιο των αντιτύπων Minos-1 και Minos-4.   Το 

στοιχείο Minos το οποίο δηµιουργήθηκε µε αυτόν τον τρόπο είναι και αυτό το οποίο 

χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα. 

 Το τρανσποζόνιο αυτό διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

περιγράφουν την οικογένεια στην οποία ανήκει.  Η δοµή του είναι αρκετά απλή 

(σχήµα 1).  Το στοιχείο έχει µήκος 1775 νουκλεοτιδίων και ορίζεται από την ύπαρξη 

τέλειων κατοπτρικά ανεστραµµένων άκρων µήκους 255 νουκλεοτιδίων.  Το κάθε ένα 

από αυτά τα άκρα περιέχει µία επαναλαµβανόµενη (δις) αλληλουχία 18 βάσεων 

(direct repeat). 

Το στοιχείο περιέχει ένα µονάχα γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 

τρανσποζάση, την µόνη πρωτεΐνη η οποία απαιτείται για την µετάθεση του στοιχείου.  

Το κωδικόνιο έναρξης βρίσκεται στη θέση 398 ενώ το κωδικόνιο λήξης στη θέση 
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1480.  ∆ιαθέτει δύο ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης τα οποία διακόπτονται από ένα 

µικρό εσώνιο µήκους 60 βάσεων.  Με εκτοµή του προκύπτει η λειτουργική 

τρανσποζάση η οποία έχει µήκος 341 αµινοξέα.  Η τρανσποζάση Minos παρουσιάζει 

27% ταυτότητα και 46.4% οµοιότητα µε την τρανσποζάση Tc1A.  Όπως και κάθε 

άλλη τρανσποζάση αυτής της οικογένειας φέρει την καταλυτική τριάδα DDE (Doak 

et al., 1994), ενώ η αµινοτελική περιοχή της τρανσποζάσης παρουσιάζει µικρή αλλά 

στατιστικά σηµαντική οµοιότητα µε την περιοχή paired box της πρωτεΐνης paired της 

δροσόφιλας (Franz et al., 1994),  µια υψηλά συντηρηµένη πρωτεΐνη, η οποία 

αλληλεπιδρά µε DNA και παίζει ρόλο στην εµβρυϊκή ανάπτυξη.  Επίσης έχει βρεθεί 

ότι και οι πρωτεΐνες Tc1A, Tc3A έχουν οµοιότητα στο αµινο-τελικό τους άκρο µε την 

πρωτεΐνη paired και παρουσιάζουν ενεργότητα πρόσδεσης στο DNA (Vos and 

Plasterk, 1994).  Επιπλέον, οι κρυσταλλικές δοµές σύµπλοκων ενώσεων µεταξύ 

περιοχών ενεργότητας πρόσδεσης DNA αρκετών τρανσποζασών και των αντίστοιχων 

άκρων των µεταθετών στοιχείων έχουν προσδιοριστεί (Colloms et al., 1994; Van 

Pouderoyen et al., 1997; Davies et al., 2000) και όπως φαίνεται µοιράζονται πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά στις δοµές τους.  Πιθανολογείται ότι το αµινο-τελικό άκρο της 

τρανσποζάσης Minos παρουσιάζει ενεργότητα πρόσδεσης στο DNA, όµοια µε αυτή 

τον άλλων στοιχείων.  Η τρανσποζάση αποκτά δοµή στροφής-έλικας-στροφής, όπως 

έχει προβλεφθεί από τους Piertokovski και Henikoff (Pietrokovski and Henikoff, 

1997).  Τα αµινοξέα 24-45 δηµιουργούν αυτό το µοτίβο το οποίο και πιθανότατα 

εµπλέκεται στην αναγνώριση της µεγάλης αύλακας του DNA.   

  MiR (ITR) MiR (ITR) Τρανσποζάση

 

          255bp                                               1.0 kb                                             255bp 
Σχήµα 1: Το µεταθετό στοιχείο Minos 

Όπως και τα άλλα στοιχεία της οικογένειας, έχει ως στόχο το δινουκλεοτίδιο 

ΤΑ κατά την ένθεση του, το οποίο και διπλασιάζεται µετά την ένθεση (Loukeris et 

al., 1995).  Το γονίδιο της τρανσποζάσης µπορεί να διαχωριστεί µε απλό τρόπο, από 

της ακραίες επαναλήψεις, και να αντικατασταθεί από άλλες αλληλουχίες DNA.  Αυτό 

µπορεί να συµβεί εξαιτίας του ότι η τρανσποζάση µπορεί να κινητοποιήσει το 

τρανσποζόνιο κατά trans, αρκεί αυτό να διατηρεί τα άκρα του.  Το γονίδιο της 
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τρανσποζάσης µπορεί να υπάρξει στο ίδιο µόριο DNA µε αυτό που βρίσκεται το 

µεταθετό στοιχείο Minos, σε διαφορετικό µόριο DNA ή ακόµα να γίνει παροχή της 

τρανσποζάσης υπό την µορφή mRNA (Kapetanaki et al., 2002).  

Το µεταθετό στοιχείο Minos έχει δειχτεί ότι είναι ενεργό σε καλλιεργούµενα 

κύτταρα εντόµων και θηλαστικών, καθώς επίσης µπορεί να οδηγήσει σε σταθερές 

ενθέσεις στο χρωµόσωµα εµβρυϊκών κυττάρων διαφόρων ειδών εντόµων (Loukeris et 

al., 1995a-b; Catterucia et al., 2000a-b; Klinakis et al., 2000; Shimizu et al., 2000; 

Pavlopoulos et al., 2004).  Επίσης έχει βρεθεί να είναι ενεργό σε κύτταρα ποντικών 

(Zagoraiou et al., 2001; Drabek et al., 2003) και επίσης προσφέρεται για µεγάλης 

έκτασης πειράµατα τυχαίας µεταλλαξιγένεσης µέσω ένθεσης (insertional 

mutagenesis) (Klinakis et al., 2000b).  Τέλος πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι το 

µεταθετό στοιχείο Minos προτιµά να εντίθεται σε εσώνια (Metaxakis et al., 2005).    

 

3.4 Το µεταθετό στοιχείο Tn5 

 

 Μια άλλη κατηγορία µεταθετών στοιχείων τα οποία κινούνται ως τµήµατα 

DNA είναι και τα στοιχεία προκαρυωτικών οργανισµών. Το προκαρυωτικό 

τρανσποζόνιο Tn5 είναι ένα µεταθετό στοιχείο το οποίο αποτελείται από δύο 

αλληλουχίες εισδοχής, IS50R  και IS50L που οριοθετούν µια περιοχή DNA η οποία 

περιέχει τρία γονίδια. Tα γονίδια αυτά προσδίδουν ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη, 

στην µπλεοµυκίνη και την στρεπτοµυκίνη (Rothstein et al., 1980).  

Το γονίδιο της τρανσποζάσης του Tn5 κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη µήκους 476 

αµινοξέων (53.3 kDa), η οποία διαθέτει την καταλυτική τριάδα DDE.  H τριάδα DDE 

είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση ιόντων µαγνησίου, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά 

για την καταλυτική δράση της πρωτεΐνης (Mizuuchi and Baker, 2002).  Η 

τρανσποζάση Tn5 ανήκει στην οικογένεια τρανσποζασών µεταθετών στοιχείων IS4 

(Reznikoff 2003).  Η πρωτεΐνη αποτελείται από τρεις περιοχές.  Την αµινο-τελική 

περιοχή (τα πρώτα 70 αµινοξέα), η οποία αποτελείται από α-έλικες και στροφές και 

έχει σαν κύριο ρόλο την πρόσδεση του DNA, την καταλυτική περιοχή (τα επόµενα 

300 αµινοξέα) και την C-τερµατική περιοχή (τελευταία 100 αµινοξέα) η οποία 

αποτελείται από α-έλικες και στροφές και η οποία είναι υπεύθυνη για πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις (Steiniger-White et al., 2004).   

Το στοιχείο Tn5 είναι ένα από τα πιο καλά µελετηµένα µεταθετά στοιχεία και 

αρκετές κρυσταλλικές δοµές σύµπλοκων ενώσεων µεταξύ της πρωτεΐνης και του 
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DNA είναι διαθέσιµες.  Για αυτό το λόγο εξυπηρετεί ως ένα πολύ καλό µοντέλο για 

την κατανόηση του µοριακού µηχανισµού µετάθεσης DNA, µέσω της διαδικασίας 

‘cut and paste’. 

 

3.5 Ο µηχανισµός µετάθεσης 

 

 Όπως προαναφέραµε ένα πολύ καλό µοντέλο για την µελέτη και κατανόηση 

του µηχανισµού µετάθεσης των µεταθετών στοιχείων τα οποία κινούνται ως τµήµατα 

DNA αποτελεί το προκαρυωτικό τρανσποζόνιο 5 (Tn5).  Αυτού του είδους τα 

µεταθετά στοιχεία µετακινούνται µέσω ενός µηχανισµού “cut and paste”, όπου κάθε 

αντίτυπο αποκόπτεται από την αρχική του θέση και µεταφέρεται σε µια νέα θέση στο 

χρωµόσωµα. 

 Τα βήµατα για την µετάθεση του Tn5 φαίνονται στο σχήµα 2 (Reznikoff, 

2003). 

 

 

Donor DNA 

Synaptic  
complex 

Excised  
transposon 

Σχήµα 2: Μηχανισµός µετάθεσης του Tn5 µεταθετού στοιχείου (Reznikoff, 2003). 

 

Αρχικά δύο µόρια της τρανσποζάσης προσδένονται στα τµήµατα του 

µεταθετού στοιχείου εκείνα τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτή την αλληλεπίδραση και 

τα οποία βρίσκονται στις ανεστραµµένες τελικές επαναλήψεις και έχουν µήκος 19 
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βάσεων (Bhasin et al., 1999).  Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι γνωστές ως cis-

αλληλεπιδράσεις και σχηµατίζονται πριν την δηµιουργία του συναπτικού συµπλόκου 

και συµβαίνουν µεταξύ του αµινοτελικού άκρου της τρανσποζάσης και τις βάσεις 6-

15 του Tn5.   

Στη συνέχεια οι δύο προσδεδεµένες πρωτεΐνες αρχίζουν να αλληλεπιδρούν, 

µέσω των καρβοξυ-τελικών τους άκρων.  Αυτό έχει ως συνέπεια να έρθουν αρκετά 

κοντά τα δύο άκρα.  Η µία ακραία περιοχή η οποία είναι προσδεδεµένη µε τη µία 

τρανσποζάση, εισέρχεται στην καταλυτική περιοχή της δεύτερης τρανσποζάσης και 

έχουµε την δηµιουργία των trans αλληλεπιδράσεων.  Κατά αυτήν την διαδικασία 

δηµιουργείται ένα σύµπλοκο µεταξύ των δύο µορίων της τρανσποζάσης και του 

µεταθετού στοιχείου Tn5, όπου τα δύο άκρα του στοιχείου βρίσκονται πολύ κοντά το 

ένα στο άλλο.  Οι trans αλληλεπιδράσεις είναι πάρα πολύ σηµαντικές, διότι όλα τα 

επόµενα βήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν και το καταλυτικό βήµα, γίνονται κατά 

trans.   

Στη συνέχεια η τρανσποζάση δηµιουργεί κοψίµατα και στις δύο αλυσίδες τις 

διπλής έλικας, µια διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα στο καταλυτικό κέντρο της 

πρωτεΐνης.  Η καταλυτική τριάδα DDE προσδένει δύο ιόντα µαγνησίου, τα οποία 

κατέχουν ρόλο κλειδί κατά την διαδικασία της κατάλυσης.  Είναι αυτά τα οποία 

ενεργοποιούν τα οξυγόνα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως πυρηνόφιλα και αυτά που 

θα φέρουν σε επαφή τα οξυγόνα τον δεσµών των οποίων θα γίνει ο διαχωρισµός.  

Αρχικά τα οξυγόνα από µόρια νερού, χρησιµοποιούνται ως πυρηνόφιλα για να 

επιτεθούν στην 3’ αλυσίδα (transferred strand) και στα δύο άκρα (σχήµα 2: κόκκινο 

πλαίσιο).  Στη συνέχεια έχουµε πυρηνόφιλη επίθεση της 3’ υδροξυλο οµάδας της 

αλυσίδας που µεταφέρεται (transferred strand) κατά της 5’ αλυσίδας (non-transferred 

strand), δηµιουργώντας έτσι µια δοµή φουρκέτας (hairpin formation).  Με την 

δηµιουργία της φουρκέτας, το τρανσποζόνιο απελευθερώνεται από τη θέση την οποία 

βρισκόταν πάνω στο DNA.  Για την απελευθέρωση του µεταθετού στοιχείου, 

απαιτείται αποδιάταξη των ζευγών βάσεων που βρίσκονται πλησίον της τοµής 

(nicked site), ώστε να έρθουν τα άκρα αρκετά κοντά ώστε να δηµιουργηθεί ένας 

φωσφοροδιεστερικός δεσµός µεταξύ των αλυσίδων που βρίσκονται απέναντι.  Όπως 

έχουν δείξει οι έρευνές παρουσιάζεται το φαινόµενο «αναστροφή βάσεως» (base 

flipping), όπου η δεύτερη βάση της αλυσίδας που δεν µεταφέρεται αλλάζει γωνία και 

έρχεται πλησιέστερα σε µια υδρόφοβή περιοχή της τρανσποζάσης (Davies et al., 

2000; Ason and Reznikoff, 2002).  Στη συνέχεια µε υδρόλυση, η δοµή φουρκέτας 
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λύνεται και η ένωση η οποία δηµιουργείται εντοπίζει τον στόχο του (target capture), 

µια διαδικασία η οποία δεν είναι πολύ κατανοητή.   

Στη συνέχεια η 3’ υδρόξυλο οµάδα από κάθε άκρο του µεταθετού στοιχείου 

επιτίθεται στο φωσφοδιεστερικό δεσµό του DNA στόχου.  Η δηµιουργία 

οµοιοπολικού δεσµού µεταξύ της οµάδας 3΄-ΟΗ του µεταθετού στοιχείου (από κάθε 

άκρο) και της οµάδας 5’- φωσφορικό του DNA στόχου επισφραγίζει την ένθεση του 

στοιχείου (Mizuuchi et al., 1991).  Η διαδικασία ένθεσης του Tn5 έχει ως αποτέλεσµα 

τον διπλασιασµό 9 ζευγών βάσεων, οι οποίες περιβάλουν τα άκρα του τρανσποζονίου 

(Reznikoff, 2002 and 2003). 

Ένα µεταθετό στοιχείο το οποίο είναι επίσης πολύ καλά είναι το στοιχείο Tc3 

της οικογένειας Tc1 (van Luenen et al., 1994).  Ο µηχανισµός είναι πολύ όµοιος µε το 

µηχανισµό που περιγράφεται παραπάνω.  Αρχικά η τρανσποζάση προσδένεται στα 

άκρα του στοιχείου και δηµιουργεί κοψίµατα και στις δύο αλυσίδες της διπλής 

έλικας, όχι όµως σε θέσεις ακριβώς απέναντι.  Έτσι δηµιουργούνται υπολειπόµενα 

κατά δύο βάσεις άκρα και στα δύο άκρα και πραγµατοποιείται εκτοµή του στοιχείου.  

Το ελεύθερο άκρο περιέχει την πλήρη αλληλουχία του στα 3’ άκρα, αλλά στερείται 

των δύο τελευταίων νουκλεοτιδίων στα 5΄ άκρα του.  Αυτό σηµαίνει ότι το στοιχείο 

οφείλει να επανεντεθεί χρησιµοποιώντας τα 3΄ακρα του, καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση µέρος της αλληλουχίας του θα χαθεί, πράγµα το οποίο δεν έχει 

παρατηρηθεί.  Μετά την ένθεση, το κενό των 4 βάσεων επιδιορθώνεται, πιθανότατα 

µέσω µηχανισµών επιδιόρθωσης DNA του κυττάρου. 

Για το στοιχείο Minos, προτείνεται ένα αντίστοιχο µοντέλο µετάθεσης του.  

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, µετά από ανάλυση των αποτυπωµάτων που 

δηµιουργήθηκαν κατά την εκτοµή του από χρωµοσωµικές θέσεις στη Drosophila 

melanogaster συνηγορούν στο ότι ο µηχανισµός του είναι όµοιος µε των 

προηγούµενων καλά µελετηµένων στοιχείων (Arca et al., 1997). 

Η διαφορά του έγκειται στο γεγονός ότι το υπολειπόµενο µέρος των άκρων 

µετά την εκτοµή έχει µήκος 4 βάσεων.  Αυτά τα νουκλεοτίδια όµως δεν είναι 

συµπληρωµατικά µεταξύ τους και όταν συνδυαστούν µε το γεγονός ότι το 

δινουκλεοτίδιο ΤΑ διπλασιάζεται, προκύπτουν δύο διαφορετικά αποτυπώµατα 

µήκους 6 νουκλεοτιδίων (σχήµα 3). 
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                Αρχική θέση                                                                               Νέα θέση 

    
Σχήµα 3. Μοντέλο για την µετάθεση του µεταθετού στοιχείου Minos (Arca et al., 1997). 

 

Οι παραπάνω µοριακοί µηχανισµοί που περιγράφηκαν έχουν και ένα 

γενικότερο ενδιαφέρον.   Αυτό γιατί κάποιες διαδικασίες µετάθεσης είναι αρκετά 

όµοιες µε την ενσωµάτωση (integration) του HIV-1 (Craig, 1995), την δράση της 

RAG-1 στο ανοσοποιητικό σύστηµα (McBlane et al., 1995) , καθώς επίσης και 

εξαιτίας του ότι υπάρχουν δοµικές οµοιότητες µε τις πρωτεΐνες ιντεγκράσες των 

ρετροϊών (retroviral integrases) (Davies et al., 1999; Gellert, 2002; Mizuuichi and 

Baker, 2002). 

 

3.6 Τα µεταθετά στοιχεία ως εργαλεία 

 

 Φορείς  οι οποίοι δεν βασίζονται σε ιικά συστήµατα, όπως είναι τα µεταθετά 

στοιχεία, µπορούν ευλόγως να θεωρηθούν το µέλλον για την µεταφορά γονιδίων και 

ένα καλά υποσχόµενο εργαλείο το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 
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γονιδιακή θεραπεία.  Αυτό συµβαίνει, γιατί οι ιικοί φορείς έχουν κάποιους 

σηµαντικούς περιορισµούς όπως είναι η παθογένεια που αναπτύσσουν, το µεγάλο 

κόστος χρήσης τους και η αστάθεια που παρουσιάζουν σε ένα βιολογικό σύστηµα.  

Τα µεταθετά στοιχεία αποτελούν πολυτιµότατα εργαλεία για την γενετική και 

γενωµική των βακτηρίων, ασπόνδυλων και σπονδυλωτών.  Μπορούν να θεωρηθούν 

ως φυσικοί µεταφορείς γονιδίων.   

 Τα µεταθετά στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φορείς για να 

µεταφέρουν νέα γονίδια και µαζί µε αυτά να φέρουν νέες ιδιότητες στο γονιδίωµα 

που θα χρησιµοποιηθούν.  Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν 

διαγονιδιακά ζώα, µε µεταλλάξεις που θα επιφέρουν µια νέα λειτουργία (gain of 

function mutations).   

 Τα µεταθετά στοιχεία έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί ως φορείς γενετικού 

µετασχηµατισµού των εντόµων.  Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 

µεταθετό στοιχείο P στο γενετικό µετασχηµατισµό της D. melanogaster (Spradling 

and Rubin, 1982).  Τα τελευταία χρόνια όµως οι επιστήµονες στράφηκαν σε άλλα 

µεταθετά στοιχεία , εξαιτίας του ότι το στοιχείο P έχει σαν κύριο µειονέκτηµα την 

αδυναµία να κινητοποιηθεί εκτός της ∆ροσόφιλας.  Αυτό γιατί το στοιχείο P, όπως 

και άλλα στοιχεία, χρειάζεται ειδικές για τον ξενιστή πρωτεΐνες για την µετάθεσή 

του.  Αρκετά είναι τα στοιχεία που βρέθηκαν να είναι ενεργά και εκτός του είδους 

στο οποίο αρχικά εντοπίστηκαν, εξαιτίας του ότι αυτά δεν εξαρτώνται από την 

παρουσία ειδικών πρωτεϊνών για τον ξενιστή (host specific factors).  Έκτός του 

στοιχείου Minos, το οποίο όπως προαναφέραµε προέρχεται από τη D. hydei και έχει 

βρεθεί να είναι ενεργό και σε άλλα είδη ακόµα και φυλογενετικά αποµακρυσµένα 

από τον φυσικό ξενιστή, αρκετά είναι ακόµα αυτά τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για 

γενετικό µετασχηµατισµό εντόµων και άλλων ειδών (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Οριζόντια µεταφορά µεταθετών στοιχείων στο εργαστήριο 
Ξενιστής Μεταφορά Μεταθετό 

στοιχείο Αρχικός Νέος 

Μέθοδος 

µεταφοράς Από Προς 
Αναφορά 

Tc1 
Nematode 

(C. elegans) 
Human  ∆ιαµόλυνση Πλασµίδιο Χρωµόσωµα Schouten et al., 1998 

Tc3 
Nematode 

(C. elegans) 
Zebrafish Μικροένεση Πλασµίδιο Χρωµόσωµα Raz et al., 1998 

Sleeping 

Beauty 

Fish 

(reconstructed) 

Fish* 

Frog* 

Mammals* 

∆ιαµ./Μικρ. 

 

 

Πλασµίδιο 

 

 

Χρωµόσωµα 

 

 

Ivics et al., 1997 

Luo et al., 1998 

Izsvak et al., 2000 
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Human* 

Mouse ES*

 

∆ιαµόλυνση 

 

Χρωµόσωµα 

 

Χρωµόσωµα 

Ivics et al., 1997 

Luo et al., 1998 

Minos 
Insect 

(D. hydei) 

Insect 

(D. melanogaster) 

(C. capitata) 

(A. gambiae)*

(A. stephensi) 

(Ae. aegypti)*

(S. frugiptera) 

(B. mori) 

(T. castaneum) 
Human*

Mouse 

 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

∆ιαµόλυνση 

Μικροένεση 

∆ιαµόλυνση 

∆ιαµόλυνση 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

∆ιαµόλυνση 

Μικροένεση 

 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Χρωµόσωµα 

 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

 

Loukeris et al., 1995a 

Loukeris et al., 1995b 

Catterucia et al., 2000a 

Catterucia et al., 2000b 

Klinakis et al., 2000a 

Klinakis et al., 2000a 

Shimizu et al., 2000 

Pavlopoulos et al., 2004 

Klinakis et al., 2000b 

Zagoraiou et al., 2001; 

Drabek et al., 2003 

Himar1 
Insect 

(H. irritans) 

Βακτήρια 

(E. coli) 

(M. smegmatis) 

Human*

 

∆ιαµόλυνση 

∆ιαµόλυνση 

Επιµόλυνση 

 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Πλασµίδιο 

 

Lampe et al., 1999 

Rubin et al., 1999 

Zhang et al, 1998 

Mos1 
Insect 

(D. mauritania) 

Insects 

(D. melanogaster) 

(D. virilis) 

(Ae. Aegypti) 

(L. cuprina) 

(D. tryoni) 

Πρωτόζωα 

(L. major) 

Κοτόπουλο 

Zebrafish 

 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

 

∆ιαµόλυνση 

Μικροένεση 

Μικροένεση 

 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

Πλασµίδιο 

 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Πλασµίδιο 

 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

Χρωµόσωµα 

 

Lidholm et al., 1993 

Lohe et al., 1996 

Coates et al., 1998 

Coates et al., 1997 

Sherman et al., 1998 

 

Gueiros et al., 1997 

Sherman et al., 1998 

Fadool et al., 1998 

Περιληπτική καταγραφή πειραµάτων γενετικής τροποποίησης, µε την χρήση µεταθετών στοιχείων της 

οικογένειας Tc1/mariner σε ετερογενείς οργανισµούς.  Με αστερίσκο σηµειώνονται οι ξενιστές που τα 

πειράµατα µεταφοράς πραγµατοποιήθηκαν σε κυτταρικές σειρές.   

 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούν µεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας -

Tc1/mariner για την µεταφορά γονιδίων, παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήµατα σε 

σχέση µε άλλες ιικές ή µη τεχνολογίες.  Οι φορείς αυτοί έχουν το πλεονέκτηµα να 

πετυχαίνουν σταθερές, χρωµατοσωµικές ενθέσεις ενός αντιγράφου.  Έτσι 

δηµιουργείται ένα σύστηµα που είναι λειτουργικό, για πολλές γενεές διαγονιδιακών 

κυττάρων ή οργανισµών.  Το δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρουν αυτά 

τα µεταθετά στοιχεία είναι ότι για να υπάρξει µετάθεση, το µόνο που χρειάζεται είναι 

η πρωτεΐνη τρανσποζάση και τα άκρα του µεταθετού στοιχείου.  Το µειονέκτηµά που 

παρουσιάζουν τα µεταθετά στοιχεία, αλλά και οι ιικοί φορείς είναι η τυχαία 

ενσωµάτωση στο χρωµοσωµικό DNA, µειονέκτηµα το οποίο είναι ταυτόχρονα 

πλεονέκτηµα στην περίπτωση  της τυχαίας µεταλλαξιγένεσης (Plasterk et al., 1999).  
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Επίσης, τα µεταθετά στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για 

απενεργοποίηση (inactivation), σήµανση (tagging) και παγίδευση (trapping) γονιδίων.  

Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καταστρέψουν ένα ενδογενές γονίδιο, µε 

τυχαία µεταλλαξιγένεση µέσω ένθεσης  (insertional mutagesesis).  Με αυτήν την 

διαδικασία µπορούν να διευκρινιστούν οι ιδιότητες των γονιδίων που θα 

καταστραφούν και ο σηµαντικός ή όχι ρόλος τους στα διάφορα κυτταρικά µονοπάτια.    

Οι βασικές µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί για παγίδευση γονιδίων είναι οι 

τέσσερις παρακάτω: 

α.  Παγίδευση ενισχυτών (enhancer trapping) (Carlson, 1993) 

β.  Παγίδευση υποκινητών (promoter trapping) (Hicks et al., 1997) 

γ.  Παγίδευση γονιδίων/εξωνίων (gene/exon trapping) (Gossler et al., 1989) 

δ.  Παγίδευση σηµάτων πολυαδενυλίωσης (polyA trapping) (Niwa et al., 1993) 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα που έχουν τα µεταθετά στοιχεία ως εργαλεία είναι ότι 

ο φαινότυπος µπορεί να αναστραφεί, αφού µε την παρουσία της τρανσποζάσης το 

στοιχείο µπορεί να κινητοποιηθεί εκ νέου από το γονίδιο στο οποίο έχει εντεθεί. 
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3.7  Σκοπός της εργασίας 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που θα 

επιτρέπει µετάθεση του στοιχείου Minos, ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζεται από 

πολλά πλεονεκτήµατα, στον βακτηριακό οργανισµό E.coli.  Αυτό το σύστηµα θα 

επέτρεπε την καλύτερη ανάλυση και µελέτη του µεταθετού στοιχείου, καθώς επίσης 

θα επέτρεπε και την τροποποίηση του.  Ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν αρωγός για τον 

σχεδιασµό νέων βελτιωµένων στοιχείων, τα οποία θα βασίζονται στο µεταθετό 

στοιχείο Minos, και τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιµα σαν βιολογικά εργαλεία για την 

τροποποίηση διαφόρων οργανισµών.  Με τη χρήση ενός τέτοιου συστήµατος, θα 

µπορούσαν να κατασκευαστούν στοιχεία µε νέες ιδιότητες.  Θα ήταν δυνατή η 

δηµιουργία στοιχείων µε διαφορετική ειδικότητα (altered specificity), τα οποία θα 

επέτρεπαν την ταυτόχρονη χρήση τους σε ένα οργανισµό χωρίς αυτά να αντιδρούν 

µεταξύ τους (cross-reaction).  Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, περισσότερα από 

ένα µεταθετά στοιχεία µπορούν να συνυπάρχουν σε ένα γονιδίωµα και στοιχεία τα 

οποία δεν διαφέρουν και πολύ µεταξύ τους δεν αντιδρούν µεταξύ τους, αρκεί να είναι 

επαρκώς διαφοροποιηµένα (van Luenen et al., 1993; Lampe et al., 2001).  Στην 

περίπτωση του µεταθετού στοιχείου Minos, µικρές αλλαγές θα ήταν πιθανότατα 

αρκετές για την δηµιουργία ενός νέου γενετικού φορέα.  Τέτοιοι φορείς θα 

αποδεικνύονταν πολύ χρήσιµοι, για την αποτελεσµατική µεταφορά πολλαπλών 

γονιδίων σε πολλά διαφορετικά είδη.    
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4. Υλικά και Μέθοδοι 

 

Μέθοδοι 

 

4.1 Παρασκευή επιδεκτικών κυττάρων E.coli (competent cells) 

 

100 ml αποστειρωµένου θρεπτικού διαλύµατος LB εµπλουτισµένο µε 2 ml 

MgSO4 συγκέντρωσης 1Μ και 1 ml KCl συγκέντρωσης 1Μ, µολύνεται µε 1ml απο 

πυκνή καλλιέργεια, η οποία περιέχει το βακτηριακό στέλεχος που θέλουµε να 

µετατρέψουµε σε επιδεκτικό.  Καλλιεργούµε στους 37οC (ή 30οC όταν το στέλεχος 

περιέχει το θερµοευαίσθητο πλασµίδιο-δότη) υπό έντονη ανάδευση έως ότου η 

απορρόφηση (OD600) των κυττάρων σε µήκος κύµατος 600nm, γίνει 0.45 - 0.55.  Στη 

συνέχεια χωρίζουµε τα κύτταρα σε δύο µέρη και ακολουθεί φυγοκέντριση των 

κυττάρων για 10 λεπτά στους 4οC, στις 3500 στροφές ανα λεπτό.  Το ίζηµα των 

κυττάρων επαναδιαλύεται ήπια  σε 10 ml διαλύµατος µετασχηµατισµού Ι (TFB I) και 

επωάζουµε για 10 λεπτά στον πάγο.  Πραγµατοποιείται δεύτερη φυγοκέντρηση υπό 

τις ίδιες συνθήκες και το προκύπτον ίζηµα επαναδιαλύεται σε 2 ml διαλύµατος 

µετασχηµατισµού ΙΙ (TFB II).  Τα κύτταρα µοιράζονται ανα 200 µl και καταψύχονται 

µέσα σε υγρό άζωτο.  Στη συνέχεια τοποθετούνται στους -80οC, έως ότου 

χρησιµοποιηθούν. 

 

4.2 Μετασχηµατισµός βακτηριακών στελεχών µε πλασµίδια   

 

 Σε 100 ml επιδεκτικών κυττάρων προστίθεται µικρή ποσότητα πλασµιδιακού 

DNA (1-10 ng DNA) και το µίγµα αφήνεται στον πάγο για 20 λεπτά.  Στη συνέχεια 

ακολουθεί θερµικό σοκ για 2 λεπτά στους 42οC.  Το µίγµα τοποθετείται ξανά στον 

πάγο για 2 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουµε 800µl θρεπτικού διαλύµατος LB.  

Επωάζουµε για 1 ώρα στους 37οC (ή 30οC για το πλασµίδιο-δότης) και στη συνέχεια 

επιστρώνουµε την ποσότητα που χρειαζόµαστε, σε πιάτο µε θρεπτικό υλικό LB (ή 

minimal πιάτα) το οποίο έχει τις κατάλληλες συγκεντρώσεις σε αντιβιοτικά µε τα 

οποία θα γίνει η επιλογή.  Τα πιάτα τοποθετούνται στους 37οC (ή 30οC για το 

πλασµίδιο-δότης), ως ότου αναπτυχθούν οι αποικίες των βακτηρίων. 
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4.3 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA 

 

 Για την αποµόνωση του πλασµιδιακού DNA ακολουθείται το πρωτόκολλο 

“Merlin” όπως έχει δηµοσιευτεί στο usenet απο τον Ravi Lyer, ελαφρώς 

τροποποιηµένο.  

 

4.4 Αντίδραση συγκόλλησης πλασµιδιακού φορέα µε τµήµα DNA (ligation) 

 

 Η αντίδραση συγκόλλησης πραγµατοποιείται αναµιγνύοντας κατάλληλες 

ποσότητας DNA του φορέα και του τµήµατος που θα εισαχθεί, ώστε η αναλογία 

µορίων φορέα προς τµήµα DNA να είναι περίπου 1/4.  Στην αντίδραση προστίθεται 

10X διάλυµα συγκόλλησης (ligation buffer), τόσο ώστε η τελική συγκέντρωση να 

γίνει 1X και 5u/µl λιγάση.  Το µίγµα επωάζεται στους 4οC για 16 περίπου ώρες. 

 

4.5.  Προετοιµασία πρωτεϊνικών δειγµάτων που περιέχουν την τρανσποζάση και 

Western blot ανάλυση αυτών. 

 

 Για την ανάλυση δειγµάτων πρωτεϊνών, λαµβάνονται 500µl από καλλιέργεια 

που βρίσκεται ακόµα σε λογαριθµική φάση ανάπτυξης και µε οπτική απορρόφηση 

περίπου 1 (OD600 ≈ 1).  Τα κύτταρα αποµονώνονται µε φυγοκέντριση και η 

προκύπτουσα πελέτα διαλύεται σε 100µl laemmli buffer.  Τα δείγµατα βράζονται για 

δέκα λεπτά στους 100οC.  Στη συνέχεια τα δείγµατα τοποθετούνται σε πηκτή 

ακρυλαµίδης και οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος.  Οι 

πρωτεΐνες µεταφέρονται σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης.  Η µεµβράνη ξεπλένεται µε 

νερό και έπειτα µε την χρήση γάλακτος 5% σε διάλυµα TBST µπλοκάρουµε τις µη 

ειδικές θέσεις. Η µεµβράνη τοποθετείται σε διάλυµα TBST µε 5% γάλα το οποίο 

περιέχει το αντίσωµα που αναγνωρίζει και δεσµεύει την τρανσποζάση για 2 ώρες σε 

θερµοκρασία δωµατίου.  Μετά από το ξέπλυµα της µεµβράνης µε TBST γίνεται 

χρήση δεύτερου αντισώµατος (HRP-rabbit).  Η µεµβράνη ξεπλένεται εκ νέου και µε 

τη χρήση του ECL kit γίνεται δυνατή η ανίχνευση της τρανσποζάσης.  
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4.6 ∆οκιµασία αναστολής της έκφρασης της τρανσποζάσης 

 

 Καλλιέργεια κυττάρων DH5α η οποία περιέχει τα πλασµίδια pUC19Mitra και 

pSO1010-PI αραιώνεται 1:100 επί δύο φορές.  Σε µία από αυτές τις αραιώσεις 

προστίθεται σε τελική συγκέντρωση 10-3 Μ IPTG, ενώ η άλλη καλλιέργεια αφήνεται 

ως έχει.  Οι καλλιέργειες τοποθετούνται στους 37οC ως ότου η οπτική απορρόφησή 

τους σε µήκος κύµατος 600 nm γίνει περίπου 0.7 (OD600 ≈ 0.7).  Για την συνέχεια 

ακολουθούµε την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5. 

 

4.7 ∆οκιµασία διαπλασµικής µετάθεσης του Minos. 

 

α)  ∆οκιµασία διαπλασµικής µετάθεσης µε τη χρήση δύο πλασµιδίων.  

 Επιδεκτικά κύτταρα DH5α, τα οποία περιέχουν το πλασµίδιο-βοηθός 

(pUC19Mitra), µετασχηµατίζονται µε το πλασµίδιο-δότης (pKO3(SS)MiLRKanR) (ή 

το πλασµίδιο-µάρτυρας (pKO3(SN)MiRKanR)).  Από τα µετασχηµατισµένα αυτά 

κύτταρα, επιστρώνεται µικρή ποσότητα σε τρυβλία που περιέχουν θρεπτικό µέσο LB 

και τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη (Amp) και χλωραµφενικόλη (Chl).  Οι αποικίες που 

προκύπτουν επωάζονται στους 30οC (θερµοκρασία επιτρεπτή για το πλασµίδιο-

δότης) για 5-16 περίπου ώρες, σε σωλήνες καλλιέργειας που περιέχουν θρεπτικό µέσο 

LB και τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη ή αµπικιλλίνη και χλωραµφενικόλη*.  Αυτή η 

καλλιέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιµολύνουµε νέο θρεπτικό υλικό µε 

την παρουσία αµπικιλλίνης και η οποία καλλιέργεια θα αναπτυχθεί στους 37οC.  Την 

επόµενη µέρα το πλασµιδιακό DNA αποµονώνεται και µε αυτό µετασχηµατίζονται 

επιδεκτικά κύτταρα DH5α.  Τα κύτταρα επιστρώνονται σε τρυβλία µε θρεπτικό µέσο 

που διαθέτουν τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη (Amp) και καναµυκίνη (Kan) **, για να 

επιλέξουµε για πιθανή ένθεση του στοιχείου, που φέρει το γονίδιο ενάντια στην 

καναµυκίνη, στο πλασµίδιο-βοηθός.   Επίσης κύτταρα επιστρώνονται σε θρεπτικό µε 

χλωραµφενικόλη (Chl), για να προσδιοριστεί πιθανός θόρυβος (background) που 

προκύπτει από το πλασµίδιο βοηθός και σε τρυβλία µε αµπικιλλίνη, για τον 

προσδιορισµό του συνολικού αριθµού των κυττάρων το οποία ελέγχθηκαν και 

περιέχουν το πλασµίδιο βοηθός.  Ανάλογα µε το αντιβιοτικό που χρησιµοποιείται 

γίνεται και επώαση σε διάφορες θερµοκρασίες (30oC, 37οC και 42οC) για 48 ώρες.  

Τα πιθανά γεγονότα µετάθεσης ελέγχθηκαν αρχικά µε την ικανότητα τους να 

αναπτύσσονται παρουσία χλωραµφενικόλης ή καναµυκίνης, µε έλεγχο τον 
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πλασµιδίων και µε πέψη αυτών µε διάφορα περιοριστικά ένζυµα, όπως Not1 ή 

BamHI. 

β)  ∆οκιµασία διαπλασµικής µετάθεσης µε τη χρήση τριών πλασµιδίων. 

 Σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε πορεία παρόµοια µε την παραπάνω, µε 

κύρια διαφορά ότι χρησιµοποιήθηκε και τρίτο πλασµίδιο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 

ως πλασµίδιο-στόχος.  Το πλασµίδιο-στόχος που χρησιµοποιήθηκε ήταν το pWB310.   

 Αρχικά, κύτταρα DH5α µετασχηµατίστηκαν µε τη χρήση του πλασµιδίου-

δότη και του πλασµιδίου-στόχου.  Αυτά στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για να 

εισαχθεί και το τρίτο πλασµίδιο που απαιτείται για να γίνει η µετάθεση, το πλασµίδιο 

βοηθός.  Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στους 30οC.  Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε αραίωση της καλλιέργειας (1:100) και οι νέες καλλιέργειες 

αφέθηκαν στους 30οC και στους 15οC, έως ότου γίνουν αρκετά πυκνές.  Το 

πλασµιδιακό DNA που αποµονώθηκε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο “Merlin”, 

χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατιστούν επιδεκτικά κύτταρα BMH8117N.  Αυτά 

τα κύτταρα επιστρώθηκαν σε τρυβλία που περιείχαν τετρακυκλίνη ή καναµυκίνη ή 

τετρακυκλίνη/καναµυκίνη.   Στη συνέχεια για την ανίχνευση γεγονότων µετάθεσης, 

κάθε πιθανό γεγονός ελέγχθηκε αρχικά για την ικανότητα του να αναπτύσσεται 

παρουσία καναµυκίνης/τετρακυκλίνης/x-gal, καναµυκίνης, χλωραµφενικόλης και 

τετρακυκλίνης,  µε έλεγχο των πλασµιδίων και µε πέψη αυτών µε το περιοριστικό 

ένζυµο Not1. 

 
*Όπως παρατηρήθηκε στη συνέχεια, η χρήση των αντιβιοτικών αµπικιλλίνης ή 

αµπικιλλίνης/χλωραµφενικόλης σε αυτό το στάδιο, δεν επέφερε σηµαντικές διαφορές. 
**Στις παραπάνω καλλιέργειες εκτός τον αντιβιοτικών που αναφέρονται, επιπρόσθετα 

χρησιµοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις σακχαρόζη 5%.  

 

4.8 ∆οκιµασία εκτοµής του Minos. 

 

 Η δοκιµασία εκτοµής στηρίζεται στην Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης 

(PCR), µε την χρήση εκκινητών που υβριδοποιούν αλληλουχίες που βρίσκονται πολύ 

κοντά και περιβάλλουν τα άκρα του Minos στο πλασµίδιο-δότης.  Χρησιµοποιήθηκε 

1µl από αραίωση 1:100 του DNA που αποµονώθηκε µε τη µέθοδο “Merlin”, από 

καλλιέργεια DH5α κυττάρων τα οποία είχαν µετασχηµατιστεί µε τα πλασµίδια-δότη 
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και βοηθό και είχαν αφεθεί στους 30oC για 16 ώρες.  Το θερµοκυκλικό πρόγραµµα 

που χρησιµοποιήθηκε για 35 κύκλους ήταν το παρακάτω: 

5 λεπτά στους 94οC 

30 δευτερόλεπτα στους 94οC 

30 δευτερόλεπτα στους 66οC ή 70οC 

2.5 λεπτά στους 72οC 

Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι: 

pKO3-L: (5’-AGGGCAGGGTCGTTAAATAGC-3’) 

που υβριδοποιεί την αλληλουχία του πλασµιδίου pKO3 που βρίσκεται κοντά στο 

αριστερό άκρο του στοιχείου Minos στο πλασµίδιο-δότης και 

pKO3-R: (5’-TTAATGCGCCGCTACAGGGCG-3’) 

που υβριδοποιεί την αλληλουχία του πλασµιδίου pKO3 που βρίσκεται κοντά στο δεξί 

άκρο του στοιχείου Minos στο πλασµίδιο-δότης. 

 

4.9 ∆ηµιουργία βακτηριακών κυττάρων µε ανθεκτικότητα στην στρεπτοµυκίνη 

 

 Για την δηµιουργία βακτηριακών στελεχών τα οποία θα είναι ανθεκτικά στο 

αντιβιοτικό στρεπτοµυκίνη, ενεργήσαµε ως εξής.  Αρχικά καλλιεργήθηκαν οι 

κυτταρικές σειρές DH5α και ΒΜΗ8117Ν σε θρεπτικό µέσο LB ως ότου η οπτική 

απορρόφηση της καλλιέργειας να γίνει περίπου τρία (OD600  ≈ 3).  Σε τρυβλία που 

περιέχουν θρεπτικό µέσο LB και στρεπτοµυκίνη, απλώνονται 1,5 ml από την 

καλλιέργεια (αντιστοιχούν περίπου σε 3x109 κύτταρα).  Την επόµενη µέρα οι 

αποικίες που αναπτύχθηκαν ελέγχονται για το αν πράγµατι είναι ανθεκτικές στην 

στρεπτοµυκίνη, µε το να της ξανά-απλώσουµε σε τρυβλία µε στρεπτοµυκίνη, καθώς 

επίσης και σε τρυβλία µε ναλιδιξικό οξύ (nalidixic acid), αντιβιοτικό στο οποίο είναι 

ανθεκτικές οι σειρές που χρησιµοποιούµε.  Επίσης ελέγχθηκαν για το αν 

αναπτύσσονται σε τρυβλία µε minimal θρεπτικό υλικό ή σε τρυβλία µε x-gal.  Τα 

κύτταρα που προέκυψαν να είναι ανθεκτικά στην στρεπτοµυκίνη µε αυθόρµητη 

µεταλλαξιγένεση ονοµάστηκαν BMH8117Str και DH5αStr.   

 

4.10 ∆οκιµασία µετάθεσης του Minos σε επίσωµα 

  

Για την δοκιµασία µετάθεσης του τρανσποζονίου Μinos σε επίσωµα 

εργαστήκαµε ως εξής.  Αρχικά, κύτταρα BMH8117N-RZ* (φέρουν τον παράγοντα F) 
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µετασχηµατίστηκαν µε τη χρήση του πλασµιδίου-δότη (pKO3(SS)MiLRKanR).  

Αυτά τα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για να εισαχθεί και το πλασµίδιο-

βοηθός που απαιτείται για να γίνει η µετάθεση.  Αυτά τα κύτταρα ονοµάζονται και 

κύτταρα-δότες αφού είναι ικανά να δίνουν γονίδια σε κύτταρα-δέκτες µε βακτηριακή 

σύζευξη.  Αυτά τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν στους 15 και 30οC για 16 περίπου ώρες 

σε θρεπτικό µε καναµυκίνη και αµπικιλλίνη και στη συνέχεια αραίωση αυτών, 

καλλιεργήθηκαν στους 37οC για επίσης 16 ώρες.  Για την δηµιουργία των κυττάρων-

δεκτών, καλλιεργήθηκαν τα κύτταρα ΒΜΗ8117Ν, που φέρουν το πλασµίδιο pTOPL 

σε θρεπτικό µέσο µε τετρακυκλίνη και τα κύτταρα ΒΜΗ8117Str σε θρεπτικό µέσο µε 

στρεπτοµυκίνη.  Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε ένα µείγµα των 2 ml το οποίο 

αποτελείται από 20% κύτταρα-δότες και 10% κύτταρα-δέκτες.  Αυτό το µίγµα 

αφέθηκε στους 37οC για 2 ώρες (χωρίς ανακίνηση) και στη συνέχεια το µίγµα 

επιστρώθηκε σε τρυβλία που περιείχαν θρεπτικό µέσο LB ή minimal και τα 

αντιβιοτικά τετρακυκλίνη/αµπικιλλίνη, τετρακυκλίνη/καναµυκίνη, τετρακυκλίνη ή 

στρεπτοµυκίνη/αµπικιλλίνη, στρεπτοµυκίνη/καναµυκίνη, στρεπτοµυκίνη/x-gal 

(ανάλογα τα κύτταρα-δέκτες που χρησιµοποιήθηκαν) και καλλιεργήθηκαν στους 

37οC. 

  Η επιβεβαίωση των γεγονότων µετάθεσης έγινε µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5,  δηλαδή µε επιλογή σε διάφορα αντιβιοτικά και 

έλεγχο των πλασµιδίων.  

 

4.11 ∆οκιµασία τυχαίας µεταλλαξιγένεσης (random mutagenesis by error prone 

PCR) 

 

 Τυχαίες µεταλλάξεις δηµιουργήθηκαν στην κωδική περιοχή της 

τρανσποζάσης Minos, µε την χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης.  Το 

υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το πλασµίδιο-βοηθός pUC19Mitra.  Η 

αντίδραση περιέχει περίπου 2ng από το πλασµίδιο-βοηθός, 50 mM KCl, 10 mM Tris-

HCl (pH 8.8 στους 25οC), 0,1% Triton X-100, 1.5mM MgCl2 και 100 ή 200 µM 

MnCl2 σε τελικό όγκο 50 µl.  Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

PCR for-1: 5’-GTTGTAAAACGACGGCC-3’  

PCR rev-1: 5’-CAGGAAACAGCTATGACC-3’ 

Το θερµοκυκλικό πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για 30 κύκλους ήταν το εξής: 
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5 λεπτά στους 94οC 

1 λεπτό στους 94οC 

1 λεπτό στους 57οC 

1.5 λεπτό στους 72οC 

Το προϊόν που προέκυψε αποµονώθηκε και καθαρίστηκε και στη συνέχεια 

χρησιµοποιώντας τα περιοριστικά ένζυµα HindIII και XbaI αποµονώθηκε το τµήµα 

του DNA που αντιστοιχεί στο γονίδιο της τρανσποζάσης.  Στη συνέχεια αυτό το 

τµήµα συγκολλήθηκε στα  HindIII / XbaI άκρα του φορέα pUC19.  Από το DNA που 

προέκυψε από αυτή την αντίδραση κατασκευάστηκαν δύο βιβλιοθήκες για το 

µεταλλαγµένο γονίδιο της τρανσποζάσης που αντιστοιχούν στις δύο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του MnCl2.   

 

4.12 ∆οκιµασία δηµιουργίας φυσαλλίδων (Papillation assay).  Ειδική δοκιµασία 

ανίχνευσης γεγονότων µετάθεσης  

 

 Για την ανίχνευση γεγονότων µετάθεσης που πιθανότατα θα προκληθούν από 

την µεταλλαγµένη τρανσποζάση, χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία papillation assay.  

Επιδεκτικά κύτταρα DH5α τα οποία φέρουν το πλασµίδιο-δότης, µετασχηµατίστηκαν 

µε 2 µl από τις παραγόµενες βιβλιοθήκες µεταλλαγµένων γονιδίων της 

τρανσποζάσης.  Σε τρυβλία µε θρεπτικό µέσο LB και τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη και 

καναµυκίνη επιστρώθηκαν 500-1000 κύτταρα.  Τα τρυβλία τοποθετήθηκαν στους 

30οC για 24 ώρες περίπου, ως ότου δηλαδή οι αποικίες να έχουν ένα µέτριο µέγεθος, 

και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στους 42οC για 2-3 µέρες.  Με παρατήρηση στο 

στερεοσκόπιο, εντοπίστηκαν αποικίες µε φυσαλίδες (papillae), οι οποίες ήταν 

διαφορετικές σε σχέση την γενική εικόνα.  Πιθανές αποικίες µε µεταθέσεις 

επιλέχθηκαν και καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία που περιείχαν αµπικιλλίνη ή 

καναµυκίνη στους 42οC.  Από τις αποικίες που προέκυψαν αποµονώθηκε 

πλασµιδιακό DNA, το οποίο και ελέγχθηκε για το ποια πλασµίδια ήταν παρόντα, 

καθώς επίσης ξαναέγινε χρήση της ειδικής αυτής δοκιµασίας για το συγκεκριµένο 

DNA που αποµονώθηκε, για να επιβεβαιωθεί η ενεργότητα της τρανσποζάσης.    
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Υλικά  

 

Ένζυµα και αντιδραστήρια 

Τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν προµηθεύτηκαν από τις εταιρίες New England 

Biolabs και Minotech.  Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια προµηθεύτηκαν από τις εταιρίες 

Amersham, Sigma, Merck, Promega, Clontech. 

 

∆ιάλυµα TFBI  

30mM NaAc (pH 6), 50mM MnCl2, 100mM NaCl, 10mM CaCl2, 15% γλυκερόλη 

 

∆ιάλυµα TFBIΙ  

10mM MOPS, 75mM CaCl2, 10mM NaCl, 15% , 10mM NaCl, 15% γλυκερόλη 

 

Θρεπτικά υλικά και αντιβιοτικά 

Θρεπτικό µέσο LB: Για 300ml θρεπτικού υλικού LB χρειάζονται, 2,4g θρυπτόνη, 

1,5g yeast excract και 1,5g χλωρίδιο του νατρίου. 

Minimal θρεπτικό µέσο: Για ένα λίτρο διαλύµατος χρειάζονται 5,25g K2HPO4, 

2,25g KH2PO4, 0,5g (NH4)2SO4, 0,25g Na-citrate, 4ml γλυκερόλη 20%, 0,4ml 

θιαµίνη 1%, 0,7ml CaCl2 50mM και 0,2 ml MgSO4 1M.  

Αντιβιοτικά: Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιήθηκαν στις παρακάτω τελικές 

συγκεντρώσεις: αµπικιλλίνη (Amp) 200µg/ml, χλωραµφενικόλη (Chl) 34 µg/ml, 

καναµυκίνη (Kan) 50µg/ml, ναλιδιξικό οξύ (nalidixic acid) 35 µg/ml,  στρεπτοµυκίνη 

(Str) 50µg/ml και τετρακυκλίνη (Tet) 5µg/ml. 

 

Βακτηριακές σειρές 

Τα βακτηριακά στελέχη που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα E.coli DH5α, ΒΜΗ8117Ν 

BMH8117Str και ΒΜΗ8117Ν-RZ*

Γονότυπος DH5α: F-φ80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169 deoR, recA1 endA1 

hsdR17(rk
- mk

+) phoA supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1 (Hanahan, 1983) 

Γονότυπος ΒΜΗ8117Ν: [lac pro]∆, supE, thi, nal (Besse et al., 1986) 

Γονότυπος ΒΜΗ8117Str: [lac pro]∆, supE, thi, nal, str (unpublished Kyriakakis) 

Γονότυπος ΒΜΗ8117Ν-RZ*: [lac pro]∆, supE, thi, nal, (F- lacΖ+ laci- proAB) 

(unpublished Stefan Oehler) 
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Πλασµίδια που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Πλασµίδιο-βοηθός pUC19Mitra 

 Το πλασµίδιο-βοηθός pUC19Mitra (Kyriakakis rotation 2) προέκυψε από το 

πλασµίδιο pUCMitraF (Oehler unpublished), το οποίο εκφράζει την τρανσποζάση 

συντηγµένη µε µερικά αµινοξέα από την πρωτεΐνη β-γαλακτοζιδάση υπό την 

καθοδήγηση του υποκινητή lac.  Αποκόπτοντας τέσσερις βάσεις από το πλασµίδιο 

αυτό λίγο πριν την τρανσποζάση, δηµιουργείται αλλαγή στη µετάφραση κατά µια 

βάση.  Έτσι δηµιουργείται ένα τερµατικό κωδικόνιο ακριβώς πριν την τρανσποζάση.  

Η τρανσποζάση όµως διαθέτει το δικό της κωδικόνιο έναρξης, το οποίο 

αναγνωρίζεται κανονικά και έτσι έχουµε την δηµιουργία την πρωτεΐνης µας, 

απαλλαγµένη από τα επιπλέον αµινοξέα (εικόνα 1).   

start
pUC19MitraF 

stop

HindIII  SphI  PstI  ClaI  XbaI

A AGC TTG CAT GCC TGC AGG TCG ACG GTA TCG ATA ATG----------TAA TCT AGA GCG GCC CGC  
Mitra 

Αποκοπή τεσσάρων βάσεων  

 
Εικόνα 1: Κατασκευή του πλασµιδίου-βοηθός 

Επιπλέον αυτό το πλασµίδιο φέρει ένα γονίδιο που του προσδίδει ανθεκτικότητα στην 

αµπικιλλίνη. 

 

Πλασµίδιο-δότης pKO3(SS)MiLRKanR 

 Το πλασµίδιο-δότης pKO3(SS)MiLRKanR (Kyriakakis rotation 2) (εικόνα 2) 

είναι ένα παράγωγο του φορέα pKO3 (Link et al., 1997) και το οποίο έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  Είναι ανθεκτικό στην χλωραµφενικόλη και στην καναµυκίνη, έχει 

θερµοευαίσθητο σηµείο έναρξης της αντιγραφής (origin of replication) και φέρει το 

γονίδιο SacrB. Tο γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη είναι 

ανάµεσα στα άκρα του µεταθετού στοιχείου Minos.  

 

A AGC TTG CAT GCC GGT CGA CGG TAT CGA TAA TG----------TAA TCT AGA GCG GCC CGC  
Mitra 

start stop

HindIII  SphI  ClaI

pUC19Mitra
stop

 XbaI
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(pKO3-R) / SacI KpnI / XbaI / (pKO3-L)

Hind III

BamHI  PstISacII    NotI    XbaI    SpeI  BamHI

 
Εικόνα 2: Πλασµιδιακός χάρτης pKO3(SS)MiLRKanR4 

 

Πλασµίδιο-µάρτυρας pKO3(SN)MiRKanR  

 Το πλασµίδιο-µάρτυρας pKO3(SN)MiRKanR (kyriakakis rotation 2) (εικόνα 

3) θα λειτουργήσει ως πλασµίδιο αναφοράς και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το 

πλασµίδιο δότη µε την µόνη διαφορά ότι το µεταθετό στοιχείο είναι ανενεργό, αφού 

του λείπει το ένα άκρο.  

 

(pKO3-R) / SalI / NotI KpnI / XbaI / (pKO3-L)

Hind III

BamHI  PstIXbaI    SpeI    BamHI

 
Εικόνα 3: Πλασµιδιακός χάρτης pKO3(SΝ)MiRKanR4 

 

Πλασµίδιο pWB310 

 Το πλασµίδιο pWB310 (Lehming et al., 1990) είναι ένα πλασµίδιο το οποίο 

φέρει το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη, ενώ επίσης φέρει 

και ολόκληρο το γονίδιο lacZ. 

 

Πλασµίδιο pTOPL 

Το πλασµίδιο pTOPL είναι ένα πλασµίδιο το οποίο φέρει το γονίδιο που 

προσδίδει ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη και το οποίο ήταν ευγενική προσφορά 

του Stefan Oehler (unpublished). 

 

Πλασµίδιο pSO1010-PI 

 Το πλασµίδιο pSO1010-PI (Oehler et al., 1990), είναι ένα πλασµίδιο το οποίο 

εκφράζει την κατασταλτική πρωτεΐνη lacz σε υψηλά επίπεδα.  
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5. Αποτελέσµατα 

 

5.1 ∆οκιµασία διαπλασµιδιακής µετάθεσης σε E.coli 

 

 Για την εξέταση πιθανής µετάθεσης του στοιχείου Minos µέσα σε 

προκαρυωτικά κύτταρα, επινοήθηκε ένα σύστηµα το οποίο θα ανιχνεύει µεταθέσεις 

από ένα πλασµίδιο-δότη σε ένα άλλο πλασµίδιο-στόχο.   

Για την δοκιµασία της διαπλασµικής µετάθεσης απαιτούνται τουλάχιστον δύο 

πλασµίδια. Το πλασµίδιο-δότης  που φέρει το µεταθετό στοιχείο Minos και το 

πλασµίδιο-βοηθός  που εκφράζει την τρανσποζάση Minos σε διαλυτή µορφή και θα 

χρησιµοποιηθεί επίσης και σαν πλασµίδιο στόχος.   

Το πλασµίδιο-δότης περιέχει δύο γονίδια τα οποία προσδίδουν ανθεκτικότητα 

ενάντια την χλωραµφενικόλη και την καναµυκίνη, το γονίδιο της σουκράσης (sacRB 

gene) όπου έκφρασή του σε βακτηριακά κύτταρα που αναπτύσσονται παρουσία 5% 

σακχαρόζης τα οδηγεί σε θάνατο, εξαιτίας της παραγωγής µεταβολικών προϊόντων 

που επιδρούν λυτικά στο κυτταρικό τοίχωµα (Gay et al., 1985).  ∆ιαθέτει επίσης  

θερµοευαίσθητη περιοχή έναρξης της αντιγραφής (origin of replication).  Από την 

άλλη πλευρά το πλασµίδιο-βοηθός διαθέτει ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στην 

αµπικιλλίνη.  Οι δύο φορείς εισήχθησαν στην κυτταρική σειρά DH5α.  Σε αυτήν την 

περίπτωση το πλασµίδιο-βοηθός χρησιµοποιείται και ως πιθανός στόχος ένθεσης του 

στοιχείου Minos.  Τα κύτταρα αφέθηκαν να αναπτυχθούν στους 30οC για αρκετές 

ώρες (τόσες ώστε να επιτραπεί η µετάθεση από το ένα πλασµίδιο στο άλλο).  Από τα 

κύτταρα αυτά αποµονώθηκε το πλασµιδιακό DNA και στη συνέχεια αυτό το DNA 

χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατιστούν επιδεκτικά κύτταρα DH5α.  Κατά αυτόν 

τον τρόπο, κάθε κύτταρο µετασχηµατίζεται µε το ένα πλασµίδιο, αφού ο διπλός 

µετασχηµατισµός έχει πολύ µικρές πιθανότητες για να συµβεί.  Εποµένως, αν στο 

πλασµίδιο-βοηθός έχει γίνει ένθεση του µεταθετού στοιχείου που µελετάται, µπορεί 

εύκολα να γίνει ανίχνευσή της ένθεσης αυτής, αν τα κύτταρα που περιέχουν αυτού 

του είδους το πλασµίδιο µπορούν να µεγαλώσουν υπό τριπλή επιλογή, δηλαδή υπό 

την παρουσία των αντιβιοτικών αµπικιλλίνη και καναµυκίνη και χρήση υψηλής 

θερµοκρασίας.   

Για να γίνει ο προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων τα οποία συνολικά 

µελετήθηκαν επιστρώθηκε µικρή ποσότητα κυττάρων σε τρυβλία που περιείχαν 
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αµπικιλλίνη.  Επίσης για να προσδιοριστεί ο «θόρυβος» που προκύπτει από το 

πλασµίδιο-δότης, επιστρώθηκε µικρός αριθµός κυττάρων σε τρυβλία που περιείχαν 

χλωραµφενικόλη.  Αυτές οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε διάφορες θερµοκρασίες.  

Ο θόρυβος που διαπιστώθηκε από αυτήν την δοκιµασία ήταν µικρός αλλά αρκετά 

σηµαντικός για την µελέτη πολλών κυττάρων ταυτόχρονα και για αυτό τον λόγο 

αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ένα επιπρόσθετο βήµα.  Έτσι µεταξύ της 

καλλιέργειας στους 30οC και της αποµόνωσης του πλασµιδιακού DNA, γινόταν µια 

αραίωση της τάξης του 1 προς 100 και τα κύτταρα καλλιεργούνταν στους 37οC για 16 

ώρες.  Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 

2) και ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση µε αυτά όταν δεν γινόταν η δεύτερη 

καλλιέργεια. 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικό παράδειγµα διαπλασµιδιακής µετάθεσης  

µε την χρήση δύο πλασµιδίων 

Αρ. κυττάρων 

/ ml 
Αναλογία Αντιβιοτικό 

Θερµοκρασία 

επώασης 

Καλλιέργεια 

στους 37οC 

2x104 Αµπικιλλίνη 37οC Όχι 

4x102
1:50 

Χλωραµφενικόλη 37οC Όχι 

2.8x106 Αµπικιλλίνη 30οC Ναι 

1.2x104
1:233 

Χλωραµφενικόλη 30οC Ναι 

2x106 Αµπικιλλίνη 37οC Ναι 

330 
1:6060 

Χλωραµφενικόλη 37οC Ναι 

* παρόµοια αποτελέσµατα (µε ελαφρώς µικρότερο θόρυβο) προκύπτουν και αν αντί 

για θερµοκρασία επώασης τους 37οC, τα τρυβλία τοποθετηθούν στους 42οC, ενώ δεν 

αλλάζουν και στην περίπτωση χρήσης του πλασµιδίου-µάρτυρας.  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό ο θόρυβος που προέρχεται από το πλασµίδιο δότης στις 

υψηλές θερµοκρασίες είναι πολύ µικρός, της τάξης 1 : 6060.  Κάνοντας τριπλή 

επιλογή (θερµοκρασία, αµπικιλλίνη, καναµυκίνη) γίνεται επιτρεπτή η µελέτη 

αρκετών εκατοµµυρίων κυττάρων για πιθανή ένθεση του µεταθετού στοιχείου σε 

αυτά.  Έτσι επιστρώνοντας συνολικά 107 κύτταρα σε 10 τρυβλία στα οποία υπήρχαν 

τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη και καναµυκίνη και βάζοντας τα στους 42οC, λίγες 

αποικίες ήταν αυτές οι οποίες εµφανίστηκαν.  Μετά από το διεξοδικό έλεγχο που 
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τους έγινε, διαπιστώθηκε ότι δεν προέρχονταν από γεγονός ένθεσης, αλλά ήταν 

προϊόν θορύβου, πιθανώς εξαιτίας διπλού µετασχηµατισµού (co-transfection) ή 

απώλειας της θερµοευαισθησίας από το πλασµίδιο-δότης. 

Τέλος η παρουσία σακχαρόζης όπως προέκυψε από κάποια πειράµατα, δεν 

προσέφερε σε αυτή την φάση την δυνατότητα καλύτερης επιλογής και για αυτό δεν 

έγινε περαιτέρω χρήση αυτής.  Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3), 

ο θόρυβος που προέρχεται από το πλασµίδιο-δότης µειώνεται αλλά µειώνεται και ο 

αριθµός των κυττάρων που µελετάται.    

 

Πίνακας 3: Επίδραση της σακχαρόζης στην αποφυγή θορύβου 

Αρ. κυττάρων / ml Αναλογία Σακχαρόζη Αντιβιοτικό 

1.7x106 Ναι Αµπικιλλίνη 

9x103
1:189 

Ναι Χλωραµφενικόλη  

2.8x106 Όχι Αµπικιλλίνη 

1.2x104
1:233 

Όχι Χλωραµφενικόλη 

 

Εποµένως, δεν είναι σηµαντική η παρουσία της σακχαρόζης στα τρυβλία ή τις 

καλλιέργειες που προορίζονται για την ανίχνευση γεγονότων µετάθεσης. 

 

β)  Σε αυτήν την δοκιµασία έγινε χρήση τριών πλασµιδίων.  Επιπλέον των δύο 

πλασµιδίων που χρησιµοποιήθηκαν στην προηγούµενη προσέγγιση, γίνεται και 

χρήση ενός τρίτου πλασµιδίου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως πιθανός στόχος.  Το 

πλασµίδιο-στόχος που χρησιµοποιείται είναι το πλασµίδιο pWB310.  Αυτό το 

πλασµίδιο φέρει το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη, ενώ 

επίσης φέρει και το ολόκληρο το γονίδιο lacZ.  Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

ανιχνευτούν γεγονότα µετάθεσης σε βακτήρια τα οποία δεν εκφράζουν το σωµατίδιο 

α (α particle) και για αυτό το λόγο χρησιµοποιείται και η κυτταρική σειρά 

ΒΜΗ8117Ν.  Με πιθανή ένθεση του στοιχείου στο γονίδιο lacZ, θα έχουµε την 

εµφάνιση λευκών αποικιών σε τρυβλία που περιέχουν x-gal και όχι µπλε, πράγµα το 

οποίο θα συνέβαινε αν είχαµε άθικτο το γονίδιο lacZ και άρα έκφραση της β-

γαλακτοζιδάσης.  Μια τέτοια ένθεση στο πλασµίδιο αυτό θα είχε ποσοστό επιτυχίας 

τουλάχιστον 50%, αφού πιθανή ένθεση του στοιχείου στο σηµείο αντιγραφής ή στο 

γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη δεν θα φαινόταν ποτέ.   
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 Μετά από έλεγχο συνολικά 105 κυττάρων, προέκυψαν λίγες πιθανές αποικίες 

οι οποίες θα µπορούσαν να είναι αποτέλεσµα ένθεσης.  Μετά από έλεγχο βγήκε το 

συµπέρασµα ότι αυτές ήταν αποτέλεσµα διπλού µετασχηµατισµού και όχι προϊόν 

µετάθεσης.   

 

5.2 ∆οκιµασία µετάθεσης του µεταθετού στοιχείου Minos σε επίσωµα 

 

 Για τον εντοπισµό κινητοποίησης του στοιχείου Minos in vivo, έγινε και µία 

τρίτη δοκιµασία, η οποία επιτρέπει την εξέταση µεταθέσεων σε ένα πολύ µεγάλο 

αριθµό κυττάρων.  Για να ελεγχθεί η δραστικότητα της τρανσποζάσης Minos και να 

εξεταστεί το ενδεχόµενο κινητοποίησης του µεταθετού στοιχείου Minos σε 

προκαρυωτικά κύτταρα, δηµιουργήθηκε µια µέθοδος εντοπισµού µεταθέσεων µεταξύ 

ενός πλασµιδίου-δότη και ενός επισώµατος το οποίο θα λειτουργεί ως πιθανός στόχος 

ένθεσης.  Ως φορέας µεταφοράς του στοιχείου χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο-δότης 

pKO3(SS)MiLRKanR και ως φορέας του γονιδίου της τρανσποζάσης το πλασµίδιο-

βοηθός pUC19Mitra.  Αυτοί οι φορείς χρησιµοποιήθηκαν για τον µετασχηµατισµό 

BMH8117N-RZ* (φέρουν τον παράγοντα F) κυττάρων.  Κατά αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργήθηκαν τα κύτταρα-δότες, τα οποία έχουν την ικανότητα να δίνουν γονίδια 

σε κύτταρα δέκτες µε βακτηριακή σύζευξη και τα οποία περιέχουν το µεταθετό 

στοιχείο Minos και την πρωτεΐνη τρανσποζάση σε διαλυτή µορφή.  Τα κύτταρα αυτά 

καλλιεργήθηκαν για αρκετές ώρες στους 30οC ή 15οC, έτσι ώστε να τους δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος για να εκφραστεί η πρωτεΐνη και να υπάρξει κινητοποίηση του 

µεταθετού στοιχείου.  Στη συνέχεια αυτά τα κύτταρα-δότες αναµίχθηκαν µε κύτταρα-

δέκτες τα οποία ήταν ανθεκτικά στην τετρακυκλίνη ή στην στρεπτοµυκίνη 

(χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές σειρές µε διαφορετικές ανθεκτικότητες).  Κατά 

αυτόν τον τρόπο το επίσωµα µεταφέρθηκε µε βακτηριακή σύζευξη σε µια 

βακτηριακή σειρά µε διαφορετική ανθεκτικότητα.  Η επιλογή αυτών των κυττάρων 

έγινε ως µε τετρακυκλίνη και καναµυκίνη ή µε στρεπτοµυκίνη και καναµυκίνη σε 

τρυβλία µε LB ή minimal τρυβλία (τα minimal τρυβλία χρησιµοποιούνται αφού σε 

αυτά δεν αναπτύσσονται κύτταρα-δέκτες στα οποία δεν έχει µεταφερθεί το επίσωµα ή 

κύτταρα-δότες τα οποία έχουν χάσει το επίσωµα).  Με αυτήν την επιλογή είναι 

δυνατό να επιλεχτούν πιθανές ενθέσεις του στοιχείου στο επίσωµα το οποίο θα έχει 

µεταφερθεί στα κύτταρα-δέκτες.  Επίσης έγινε επιλογή ως προς τετρακυκλίνη ή 

στρεπτοµυκίνη για τον προσδιορισµό του αριθµού των κυττάρων που 
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χρησιµοποιήθηκαν και ως προς στρεπτοµυκίνη/αµπικιλλίνη για τον προσδιορισµό 

πιθανής µεταφοράς των πλασµιδίων από τα κύτταρα-δότες στα κύτταρα δέκτες.  

Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις έγινε χρήση x-gal (αφού τα κύτταρα που διαθέτουν το 

επίσωµα θα αναπτύσσουν µπλε αποικίες).  Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.   

   

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα σύζευξης 

Ανθεκτικότητα 

κυττάρων-δέκτη 

Θρεπτικό 

µέσο 
Αντιβιοτικό x-gal αποικίες / ml 

τετρακυκλίνη LB τετρακυκλίνη Ναι 
4x107 (µπλε) 

108 (άσπρες) 

>> minimal τετρακυκλίνη Ναι 4x107 (µπλε)  

>> LB 
τετρακυκλίνη και 

καναµυκίνη 
Όχι 4 

>> minimal 
τετρακυκλίνη και 

καναµυκίνη 
Όχι - 

στρεπτοµυκίνη LB στρεπτοµυκίνη Ναι 
3x107 (µπλε) 

108 (άσπρες) 

>> minimal στρεπτοµυκίνη Ναι 2x107 (µπλε) 

>> LB 
στρεπτοµυκίνη και 

καναµυκίνη 
Όχι 100 

>> minimal 
στρεπτοµυκίνη και 

καναµυκίνη 
Ναι 

- (µπλε) 

20 (άσπρες) 

>> LB 
στρεπτοµυκίνη και 

αµπικιλλίνη 
Όχι  40 

Αυτά τα αποτελέσµατα αναφέρονται για της αρχικές καλλιέργειες στους 30οC, ενώ τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν για καλλιέργειες στους 15οC δεν παρουσίασαν 

αξιοπρόσεχτες αποκλίσεις.   

 

Αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι περίπου το ένα τρίτο των 

κυττάρων-δέκτες συζεύκτηκαν επιτυχώς µε τα κύτταρα-δότες και πάνω από 107 

κύτταρα-δέκτες τα οποία δέχτηκαν τελικά το επίσωµα (µπλε αποικίες σε τρυβλία µε 

x-gal), µελετήθηκαν για πιθανή ένθεση του µεταθετού στοιχείου στο επίσωµα.  
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Επιπλέον δεν υπήρχε εµφάνιση σηµαντικού θορύβου, πράγµα που έκανε την επιλογή 

πιο εύκολη.  Μετά από τριπλή και τετραπλή επιλογή (χρήση καναµυκίνης, 

στρεπτοµυκίνης ή τετρακυκλίνης, χρήση σε µερικές περιπτώσεις minimal θρεπτικού 

µέσου και χρήση x-gal σε ορισµένες περιπτώσεις) παρουσιάστηκαν υποψήφιες 

αποικίες, οι οποίες έφεραν επίσωµα µε πιθανή ένθεση.   Οι αποικίες για πιθανή 

κινητοποίηση του τρασνποζονίου που προέκυψαν, µεταφέρθηκαν σε τρυβλία µε 

χλωραµφενικόλη και όπως αποδείχθηκε αυτές µπορούσαν να αναπτύσσονται 

κανονικά σε αυτά και άρα έφεραν το πλασµίδιο-δότης.  Επίσης µε αποµόνωση του 

πλασµιδιακού DNA και χρήση περιοριστικών ενζύµων διαπιστώθηκε ότι οι αποικίες 

δεν ήταν προϊόν κινητοποίησης του τρανσποζονίου, αλλά µεταφοράς του πλασµιδίου-

δότη στα κύτταρα-δέκτες.  Πράγµα το οποίο είχε παρατηρηθεί και στην περίπτωση 

επιλογής ως προς στρεπτοµυκίνη/αµπικιλλίνη (πίνακας 4: τελευταία σειρά).  

 Tο τελικό συµπέρασµα από όλα τα παραπάνω πειράµατα είναι ότι δεν 

ανιχνεύεται µετάθεση του στοιχείου σε κύτταρα E. coli κάτω από τις δεδοµένες 

συνθήκες. 

 

5.3 ∆οκιµασία εκτοµής 

 

 Για την εφαρµογή της δοκιµασίας εκτοµής, κύτταρα E.coli 

µετασχηµατίστηκαν µε το πλασµίδιο-βοηθός και το πλασµίδιο-δότης.  Αυτά 

αφέθηκαν για αρκετές ώρες στους 30οC ή 15oC ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για 

να κινητοποιηθεί το στοιχείο.  Στο πλασµιδιακό DNA το οποίο αποµονώθηκε, 

εφαρµόστηκε η δοκιµασία εκτοµής. Χρησιµοποιώντας εκκινητές που υβριδοποιούν 

αλληλουχίες του πλασµιδίου-δότη παρακείµενες στο στοιχείο, δεν ανιχνεύτηκαν 

γεγονότα εκτοµής ως προϊόντα της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης (PCR).  

Το προϊόν της αντίδρασης θα περιµέναµε να είναι µια χαρακτηριστική ζώνη µεγέθους 

300 βάσεων περίπου η οποία όµως δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από τα πειράµατα 

εκτοµής που διενεργήθηκαν.   

 

5.4  ∆οκιµασία τυχαίας µεταλλαξιγένεσης και δηµιουργία βιβλιοθηκών για το 

γονίδιο της τρανσποζάσης Minos 

 

 Για την δηµιουργία  του γονιδίου της τρανσποζάσης το οποίο θα φέρει τυχαίες 

µεταλλαγές έγινε χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης υπό συνθήκες οι 
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οποίες επιτρέπουν την τυχαία µεταλλαξιγένεση.  Χρησιµοποιώντας δυο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις MnCl2, έγινε δυνατή η δηµιουργία δύο διαφορετικών βιβλιοθηκών 

(βιβλιοθήκη 5 για συγκέντρωση MnCl2 100µM και βιβλιοθήκη 10 για συγκέντρωση 

MnCl2 200 µM), οι οποίες έφεραν περίπου δέκα χιλιάδες κλώνους η κάθε µία.  Μετά 

από αλληλούχιση γονιδίων τρανσποζάσης που έφεραν τυχαίες µεταλλάξεις, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι κάθε γονίδιο φέρει µια (για την βιβλιοθήκη 5) ως 

δύο µεταλλάξεις (για  την βιβλιοθήκη 10).  Εποµένως µε αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργήθηκαν περίπου δέκα χιλιάδες µεταλλαγµένες πρωτεΐνες. ∆εδοµενου ότι το 

γονίδιο της τρανσποζάσης έχει µέγεθος περίπου χιλίων βάσεων, και εφ’όσον κάθε 

βάση µπορεί να αντικατασταθεί από τις τρεις άλλες, τότε είναι δυνατές λιγότερες από 

τρεις χιλιάδες διαφορετικές µεταλλαγές, λόγω του «εκφυλισµένου» γενετικού 

κώδικα.  Ένας αριθµός αρκετά µικρότερος σε σχέση µε τον αριθµό των κλώνων που 

αποτελούν κάθε βιβλιοθήκη. 

 

5.5 Αποτελέσµατα της δοκιµασίας των φυσαλίδων (papillation assay) 

 

 Η δοκιµασία των φυσαλλίδων είναι µια δοκιµασία η οποία επιτρέπει την 

ανίχνευση µεταθέσεων, χωρίς να χαθεί το πλασµίδιο βοηθός.  Για αυτό το λόγο αυτή 

η δοκιµασία χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των βιβλιοθηκών που δηµιουργήθηκαν.  

Έτσι αν υπάρξει µετάθεση θα είναι δυνατή η ανίχνευση της µεταλλαγµένης 

πρωτεΐνης η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση του στοιχείου.  Μετά την εξέταση 

7000 αποικιών περίπου για κάθε βιβλιοθήκη, βρέθηκαν 20 αποικίες για πιθανή 

µετάθεση του στοιχείου για την βιβλιοθήκη 5 και 15 αποικίες για πιθανή  µετάθεση 

του στοιχείου για την βιβλιοθήκη 10.  ∆ύο από αυτές δεν µεγάλωσαν σε 

χλωραµφενικόλη, αλλά αναπτύσσονταν κανονικά σε καναµυκίνη ή αµπικιλλίνη, 

αποτέλεσµα το οποίο προµήνυε την κινητοποίηση του µεταθετού στοιχείου.  Κατόπιν 

εκτενέστερης εξέτασης (µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων, στα πλασµίδια που 

υπήρχαν στα κύτταρα) αποδείχτηκε ότι τελικά έφεραν µόνο το πλασµίδιο-δότη και 

όχι το πλασµίδιο-βοηθό και άρα οι αποικίες που είχαν δηµιουργήσει  της φυσαλίδες 

αυτές δεν ήταν προϊόν µετάθεσης. 
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6. Συζήτηση αποτελεσµάτων 

 

6.1 ∆οκιµασία διαπλασµιδιακής µετάθεσης  

 

 Τα µεταθετά στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως ως φορείς γενετικού 

µετασχηµατισµού. Οι περισσότερες δοκιµασίες µετάθεσης που έχουν αναφερθεί είναι 

δοκιµασίες διαπλασµιδιακής µετάθεσης του µεταθετού στοιχείου από ένα πλασµίδιο-

δότη σε ένα πλασµίδιο-στόχο.  Η αντίδραση µετάθεσης καταλύεται από την 

τρανσποζάση που παράγεται από το πλασµίδιο-βοηθό.  Η παραπάνω προσέγγιση έχει 

χρησιµοποιηθεί για αρκετά µεταθετά στοιχεία των οικογενειών hAT και Tc1/mariner.  

Φαίνεται ότι τα µεταθετά στοιχεία των οικογενειών αυτών µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε επιτυχία θεωρητικά σε οποιοδήποτε είδος αφού η ενεργότητα 

τους δείχνει να µην εξαρτάται από της ύπαρξη παραγόντων του ξενιστή.  Βέβαια δεν 

µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι η ενεργότητα κάποιων στοιχείων 

επηρεάζεται από παράγοντες του µετασχηµατιζόµενου οργανισµού. 

 Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως το µεταθετό στοιχείο Minos είναι 

ενεργό σε πολλά διαφορετικά είδη και οργανισµούς (πίνακας 1), χωρίς φαινοµενικά 

την ανάγκη κάποιου ειδο-ειδικού παράγοντα.  Εποµένως µπορεί κανείς να υποθέσει 

ότι κινητοποίηση του στοιχείου αυτού σε βακτήρια είναι πιθανότατα κάτι το εφικτό.  

Επιπλέον, έχει επιτευχθεί κινητοποίηση µεταθετών στοιχείων της υπερ-οικογένειας 

Tc1/mariner (Rubin et al., 1999) καθώς επίσης και του στοιχείου Hermes (Atkinson, 

προσωπική επικοινωνία) σε βακτήρια.   

Για αυτούς τους λόγους γίνεται µελέτη του µεταθετού στοιχείου Minos για 

πιθανή κινητοποίηση του σε βακτήρια.  Γίνεται χρήση αρχικά δύο πλασµιδίων.  Το 

πλασµίδιο-βοηθός, το οποίο χρησιµοποιείται και ως στόχος, φέρει την περιοχή που 

κωδικοποιεί την τρανσποζάση του µεταθετού στοιχείου υπό τον έλεγχο του 

ετερόλογου υποκινητή lac, αλλά στερείται των άκρων του στοιχείου και άρα την 

ικανότητα µετάθεσης.  Το πλασµίδιο-δότης φέρει τα άκρα του αντίστοιχου 

µεταθετού.  Το µεταθετό αυτό στοιχείο δεν έχει ικανότητα παραγωγής τρανσποζάσης 

καθώς το γονίδιο της τρανσποζάσης αντικαθίσταται από φαινοτυπικό δείκτη (γονίδιο 

ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό) που επιτρέπει την επιλογή των µετασχηµατισµένων 

κυττάρων.  Πρόκειται δηλαδή για στοιχείο µη αυτόνοµο, η µετάθεση του οποίου 

καταλύεται από την τρανσποζάση που παράγεται από το πλασµίδιο-βοηθό.  Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται παροδική παρουσία της τρανσποζάσης, αφού το πλασµίδιο-

 - 36 -



βοηθός µπορεί να ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα µονάχα µε τυχαίο ανασυνδιασµό, η 

συχνότητα του οποίου είναι ιδιαίτερα χαµηλή.   

∆ύο είναι τα µειονεκτήµατα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτόν τον τρόπο 

προσέγγισης. Το πρώτο µειονέκτηµα είναι το γεγονός ότι πιθανή ένθεση του 

στοιχείου στο γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη, δεν θα 

επιτρέψει την ανίχνευση του γεγονότος αυτού, αφού η ανθεκτικότητα αυτή δεν θα 

υπάρχει πια.  Το δεύτερο µειονέκτηµα έγκειται στο γεγονός ότι το πλασµίδιο-βοηθός 

έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την τρανσποζάση.  Εποµένως το µεταθετό στοιχείο 

ακόµα και αν εντεθεί στο πλασµίδιο αυτό, µπορεί να µετατεθεί ξανά και να εισαχθεί 

στο χρωµοσωµικό DNA για παράδειγµα, αφού η έκφραση της τρανσποζάσης θα είναι 

συνεχίζεται.  Έτσι η µόνη δυνατότητα ανίχνευσης ενός τέτοιου γεγονότος είναι 

µονάχα αν υπάρξει ένθεση του στοιχείου µέσα στο γονίδιο της τρανσποζάσης.  Μια 

τέτοια ένθεση θα εµποδίσει περαιτέρω έκφραση της τρανσποζάσης και το στοιχείο θα 

µείνει ακινητοποιηµένο.  Για αυτούς τους λόγους, πραγµατοποιήθηκε και µια 

διαφορετική δοκιµασία διαπλασµιδιακής µετάθεσης.  Στη δεύτερη δοκιµασία γίνεται 

χρήση και ενός τρίτου πλασµιδίου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως 

στόχος πιθανής ένθεσης του στοιχείου.  Το πλασµίδιο στόχος που χρησιµοποιείται, 

επιτρέπει να γίνει καλύτερη επιλογή, αφού µε πιθανή ένθεση του στοιχείου στο 

γονίδιο lacZ, σε τρυβλία που περιέχουν x-gal θα έχουµε την εµφάνιση λευκών 

αποικιών και όχι µπλε, πράγµα το οποίο θα συνέβαινε αν είχαµε άθικτο το γονίδιο 

lacZ και άρα έκφραση της β-γαλακτοζιδάσης.  Μια τέτοια ένθεση στο πλασµίδιο 

αυτό θα είχε ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 50%, αφού πιθανή ένθεση του στοιχείου 

στο σηµείο αντιγραφής ή στο γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην 

τετρακυκλίνη δεν θα ήταν δυνατό να ανιχνευθεί. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµασιών έδειξαν ότι δεν παρατηρείται 

κάποιο γεγονός µετάθεσης και ενεργοποίησης του µεταθετού στοιχείου που 

µελετάµε, ακόµα και όταν µελετήθηκαν περίπου 107 κύτταρα για πιθανά γεγονότα 

µετάθεσης.  Μετά από έρευνα των πιθανών γεγονότων µετάθεσης, καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε ενεργοποίηση του στοιχείου, αλλά ότι τα γεγονότα 

προήλθαν από διπλό µετασχηµατισµό των κυττάρων, µε τα πλασµίδια δότη και 

στόχου.   
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6.2 ∆οκιµασία µετάθεσης σε επίσωµα 

 

 Το 1946 ανακαλύφθηκε µια διεργασία από τους Lederberg και Tatum, στην 

οποία µερικά πλασµίδια καθιστούν τα βακτήρια ικανά να ανταλάσσουν γενετικό 

υλικό, σχηµατίζοντας µια άµεση επαφή κυττάρου µε κύτταρο.  Αυτή η διεργασία 

ονοµάστηκε σύζευξη, στην οποία το ένα κύτταρο (άρρεν) είναι ο γενετικός δότης και 

το άλλο (θήλυ) είναι ο γενετικός δέκτης.  Τα άρρενα βακτήρια περιέχουν τον 

παράγοντα F και αναπτύσσουν φυλετικά τριχίδια τα οποία δεσµεύονται στις θέσεις 

υποδοχέων των κυττάρων-δέκτες.  Μέσω αυτών των τριχιδίων τα κύτταρα µπορούν 

να µεταφέρεται το γενετικό υλικό. 

 Βασιζόµενοι σε αυτήν την διεργασία δηµιουργήσαµε ένα σύστηµα το οποίο 

είναι ικανό να ανιχνεύσει γεγονότα µετάθεσης του στοιχείου Minos.  Ακόµα και αν 

αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σπάνια για να δηµιουργηθούν σε βακτήρια, µε τη χρήση 

αυτής της µεθόδου θα µπορέσει να γίνει εφικτή η µελέτη πολλών εκατοµµυρίων 

κυττάρων στα οποία θα υπήρχε η πιθανότητα να εντοπιστεί κάποιο γεγονός 

µετάθεσης. 

 Μελετώντας πολύ περισσότερα από 107 κύτταρα (αφού η διαδικασία 

επαναλήφθηκε αρκετές φορές) καταλήξαµε στο γεγονός ότι η συχνότητα 

κινητοποίησης του στοιχείου Minos στις συγκεκριµένες συνθήκες που 

χρησιµοποιήθηκαν και µε την συγκεκριµένη µεθοδολογία είναι πολύ µικρότερη από 1 

στην 107.  Αυτό µπορεί να σηµαίνει επίσης ότι η κινητοποίηση του στοιχείου ίσως 

είναι αδύνατη σε βακτήρια µε την χρήση της τρανσποζάσης η οποία εκφράζεται από 

το πλασµίδιο pUC19Mitra.  

 

6.3 ∆οκιµασία εκτοµής  

 

Η δοκιµασία εκτοµής (Loukeris, 1996), στηρίζεται στην ταυτόχρονη 

διαµόλυνση κυττάρων µε δύο πλασµίδια, το πλασµίδιο-δότης που φέρει ένα 

τροποποιηµένο µη αυτόνοµο µεταθετό στοιχείο και το πλασµίδιο-βοηθός.  Το DNA 

που αποµονώνεται από τα κύτταρα χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα σε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης (PCR), χρησιµοποιώντας εκκινητές που υβριδοποιούν στις 

παρακείµενες περιοχές που περιβάλλουν τα άκρα του στοιχείου, αλλά δεν 

µετατίθενται αφού δεν αποτελούν µέρος του µεταθετού στοιχείου.  Η εκτοµή οδηγεί 

στην δηµιουργία αλλαγών στο πλασµίδιο-δότη, και µε τη χρήση PCR παρατηρείται η 
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παραγωγή µιας διαγνωστικής ζώνης.  Η δοκιµασία αυτή είναι πολύ ευαίσθητη αφού 

στηρίζεται στην τεχνική PCR.      

Παρόλη την ευαισθησία της δοκιµασίας δεν παρατηρείται η παρουσία 

χαρακτηριστικής ζώνης η οποία αντιστοιχεί σε εκτοµή του στοιχείου στην περίπτωση 

που µελετήσαµε.  Ο µη εντοπισµός  της χαρακτηριστικής ζώνης ίσως να οφείλεται 

στο ότι το γεγονός µετάθεσης είναι αρκετά σπάνιο ή ίσως σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα εκτοµής του στοιχείου υπό της συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν και 

πιθανότατα είναι αδύνατη η κινητοποίηση του.  Εποµένως για µια ακόµη φορά 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι πιθανότατα το στοιχείο που µελετάται δεν µπορεί 

να µετατεθεί υπό τις δεδοµένες συνθήκες σε E.coli. 

   

6.4 ∆οκιµασία φυσαλίδων (papillation essay) 

 

 Παρόµοια δοκιµασία έχει δοκιµαστεί για την ανίχνευση δηµιουργίας υπερ-

ενεργών µεταθετών στοιχείων.  Πιο συγκεκριµένα έχει χρησιµοποιηθεί από τον 

Lampe για την ανίχνευση υπερενεργών πρωτεϊνών της τρανσποζάσης Himar σε 

βακτήρια, οι οποίες προέκυψαν από τυχαία µεταλλαξιγένεση µε τη χρήση PCR 

(Lampe et al., 1999).   

 Βασιζόµενοι στα προηγούµενα αποτελέσµατα που υποθέσαµε ότι η 

τρανσποζάση Minos δεν είναι αρκετά ενεργή για να δηµιουργηθεί γεγονός µετάθεσης 

του στοιχείου στα βακτήρια, και δηµιουργήσαµε δύο βιβλιοθήκες τυχαίων 

µεταλλαγών της τρανσποζάσης, µε την επιδίωξη να βρεθεί κάποια µεταλλαγή η οποία 

θα επιτρέπει την ενεργοποίηση του στοιχείου σε βακτήρια. 

 Στην δοκιµασία των φυσαλίδων εξετάστηκαν περίπου τα 7/10 των 

βιβλιοθηκών που φτιάχτηκαν.  Το αποτέλεσµα ήταν ότι δεν υπήρξε ανίχνευση 

κάποιας µεταλλαγής, η οποία θα επέτρεπε την κινητοποίηση του στοιχείου.  Όλες οι 

υποψήφιες αποικίες που προέκυψαν ήταν αποτέλεσµα πιθανότατα οµόλογου 

ανασυνδιασµού και τυχαίων µεταλλάξεων στο πλασµίδιο-δότης, παρόλο που έγινε 

χρήση DH5α κυττάρων τα οποία παρουσίαζαν όπως αποδείχτηκε, µικρότερη 

ενεργότητα ανασυνδιασµού σε σχέση µε τα κύτταρα της σειράς ΒΜΗ8117 (data not 

shown).  ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός, ότι οι αποικίες αυτές ενώ 

φέρουν µονάχα το πλασµίδιο-δότης δεν είναι ανθεκτικές στην χλωραµφενικόλη αλλά 

είναι ανθεκτικές στην αµπικιλλίνη και µπορούν να αναπτυχθούν σε υψηλές 

θερµοκρασίες.  Τα ακριβή αίτια αυτού του γεγονότος δεν έγιναν αντικείµενο 

 - 39 -



περαιτέρω έρευνας, αφού  δεν σχετιζόταν µε το ζητούµενο την µεταπτυχιακής 

εργασίας.  
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7. Συµπεράσµατα και µελλοντικές προοπτικές  

 

 Το κεντρικό συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από αυτήν την µεταπτυχιακή 

ερευνητική εργασία είναι ότι, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες και µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν  δεν ήταν εφικτό να ανιχνευτεί κάποιο γεγονός µετάθεσης σε 

E.coli.  Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι αδύνατο να συµβεί, µε 

τη χρήση των συγκεκριµένων βακτηριακών στελεχών και των συγκεκριµένων 

πλασµιδίων που χρησιµοποιήθηκαν.   

 Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η τρανσποζάση δεν είναι ενεργή σε κύτταρα 

E.coli.  Η έκφραση ορισµένων ευκαρυωτικών γονιδίων σε βακτήρια παρουσιάζει 

προβλήµατα.  Μετά από την δηµιουργία πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικά κύτταρα, συχνά 

αυτές τροποποιούνται.  Τα βακτήρια γενικά είναι ανίκανα να πραγµατοποιήσουν 

τέτοιου είδους µετά-µεταφραστικές τροποποιήσεις και εποµένως ευκαρυωτικές 

πρωτεϊνες των οποίων η δράση απαιτεί τέτοιες τροποποιήσεις δεν είναι ενεργές σε 

βακτήρια.  Κάτι αντίστοιχο είναι πιθανό να συµβαίνει και στην περίπτωσή της 

τρανσποζάσης του µεταθετού στοιχείου Minos.   

 Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι πρωτεάσες που υπάρχουν στα βακτήρια, 

επιδρούν στην τρανσποζάση δηµιουργώντας µη ενεργά προϊόντα.  Επιπλέον, 

πρωτεΐνες που δεν είναι ολόκληρες και έχουν χάσει την ικανότητα κατάλυσης, είναι 

πιθανό να δηµιουργούν κανονικά τα διµερή που απαιτούνται για να δηµιουργηθεί η 

σύναψη, µε πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι κοµµένες αλλά είναι ενεργές, οδηγώντας 

έτσι σε απενεργοποίηση και των υπόλοιπων ενεργών πρωτεϊνών.   

 Επίσης οι συνθήκες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τις διάφορες δοκιµασίες 

ίσως να µην ήταν οι ενδεδειγµένες.  Η θερµοκρασία πιθανότατα παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο.  Μετά από προσωπική επαφή του κ. Κ. Σαββάκη µε τον κ. Κ. 

Atkinson, έγινε γνωστό ότι η θερµοκρασία είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας, 

περισσότερο από ότι αρχικά φανταζόµασταν. Χρησιµοποιώντας το µεταθετό στοιχείο 

Hermes της οικογένειας hAT σε βακτήρια, µεταθέσεις δηµιουργούνταν µονάχα στους 

14οC.  O παράγοντας της θερµοκρασίας δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο 

σύστηµα που µελετήσαµε, δεδοµένου ότι επαναλάβαµε τα πειράµατα και σε χαµηλή 

θερµοκρασία (15ο C). Επιπλέον η συγκέντρωση της τρανσποζάσης η οποία 

χρησιµοποιήθηκε ίσως να µην ήταν η καλύτερη δυνατή, αφού όπως έχει δηµοσιευτεί, 

υπερέκφραση της τρανσποζάσης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα της παρεµπόδιση 

στην ικανότητα κατάλυσης (Wiegand et al., 1992; Kunze et al., 1993; Lampe et al., 
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1998).  Τα δύο αυτά παραδείγµατα δείχνουν ποσό σηµαντικές είναι οι συνθήκες, οι 

οποίες σε µελλοντικά πειράµατα µπορούν να αλλάξουν.      

 Eίναι επίσης πιθανό να απαιτούνται επιπλέον παράγοντες, εκτός της 

τρανσποζάσης, για την µετάθεση, οι οποίοι απαντώνται στα ευκαρυωτικά είδη στα 

οποία έχει δοκιµαστεί το στοιχείο Minos, αλλά όχι στα βακτήρια.  

 Επιπλέον τα µεταθετά στοιχεία δεν παρουσιάζονται στην πιο ενεργή τους 

µορφή. Ένα πολύ ενεργό στοιχείο θα ήταν θανατηφόρο για τον οργανισµό που το 

φέρει και άρα για το ίδιο το στοιχείο. Προκειµένου το στοιχείο να επιβιώσει 

προσαρµόζεται, και το γονίδιο της τρανσποζάσης πιθανότατα φέρει µεταλλαγές που 

το καθιστούν λιγότερο ενεργό και άρα λιγότερο επιβλαβές. Εποµένως εισάγοντας 

µεταλλαγές στο γονίδιο της τρανσποζάσης, υπάρχει πιθανότητα να το κάνουµε να 

κινητοποιηθεί µέσα σε E.coli.  Κάτι το οποίο όµως, δεν επιβεβαιώνεται από τα πρώτα 

πειράµατα τυχαίας µεταλλαξιγένεσις.  

Εν κατακλείδι θα αναφέρουµε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν 

δυνατή η κινητοποίηση του µεταθετού στοιχείου Minos σε E.coli και ότι ακόµα και 

αν δεν επετεύχθει ο αρχικός στόχος αρκετά είναι ακόµα αυτά τα οποία µπορούν να 

δοκιµαστούν, ώστε να κάνουν την τρανσποζάση ενεργή σε βακτήρια και τελικά να 

πραγµατοποιηθεί η κινητοποίηση του στοιχείου.  ∆ιάφορες θερµοκρασίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, ενώ επίσης και διαφορετικές συγκεντρώσεις της τρανσποζάσης  

µπορούν να χρησιµοποιηθούν αφού µε την χρήση του πλασµιδίου pSO1010-PI 

µπορούµε να µειώσουµε την έκφραση της τρανσποζάσης (προκαταρκτικά δεδοµένα).  

Επιπλέον, περαιτέρω πειράµατα τυχαίας ή στοχευµένης µεταλλαξιγένεσης µπορούν 

να οδηγήσουν σε πρωτεΐνες οι οποίες θα είναι ενεργές σε βακτήρια. 
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