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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci είναι ένας από τους βασικότερους εχθρούς 

για τις καλλιεργούμενους φυτικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κύριο 

μέσο των ανθρώπων για την αντιμετώπιση του είναι χρήση χημικών εντομοκτόνων 

στα οποία το έντομο ολοένα και αναπτύσσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα με 

αποτέλεσμα την αυξανόμενη καταστροφή καλλιεργειών. Οι φυτικοί οργανισμοί από 

την πλευρά τους αναπτύσσουν διάφορους μηχανισμούς άμυνας εναντίων των 

θηρευτών τους οι οποίοι όμως πολλές φορές παρακάμπτονται από αντίστοιχους 

μηχανισμούς ανθεκτικότητας των εντόμων. Στην εργασία του ερευνητή Shai Morin 

«The ecological and evolutionary relationship between constitutive and induced 

metabolic resistance in generalist incest herbivores» ,η οποία αφορούσε την έκταση 

της επαγωγής των μεταβολικών γονιδίων του Bemisia tabaci ως αντίδραση σε 

διάφορα αλληλοχημικά τα οποία βρίσκονται στα φυτα-ξενιστές του, έπειτα από 

ανάλυση με μικροσυστοιχίες DNA παρατηρήθηκε η επαγωγή 19 μεταβολικών 

γονιδίων σε κάποιες φυτοτοξίνες-αλληλοχημικά εκ των οποίων 3 ήταν γονίδια 

τρανσφερασών της γλουταθειόνης GST. Στην παρούσα εργασία έγινε κλωνοποίηση 

του γονιδίου gst 2 του Β βιοτύπου του Βemisia tabaci  σε έναν φορέα πρωτεινικής 

έκφρασης, έκφραση της πρωτεϊνης GST 2, απομόνωση και καθαρισμός της και τέλος 

έγινε έλεγχος αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης με συγκεκριμένες φυτοτοξίνες. 

Δείχθηκε ότι η πρωτεϊνη GST 2 καταστέλεται σε μεγάλο βαθμό από τις φυτοτοξίνες 

quercetin και gossypol οι οποίες εκκρίνονται από ξενιστές προτιμητέους από τον 

αλευρώδη υποδεικνύοντας έμμεσα ότι το ένζυμο έχει ίσως κάποια αλληλεπίδραση 

μαζί τους η οποία έχει ρόλο στην αποτοξικοποίηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Aλληλεπιδράσεις φυτών-εντόμων  

 

Η σχέση σύμφωνα με την οποία δύο πληθυσμοί που αλληλεπιδρούν 

εμφανίζονται να ασκούν αντίρροπες πιέσεις ο ένας πάνω στον άλλο ονομάζεται 

συνεξέλιξη.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αλληλεπίδραση/σχέση φυτών-

εντόμων. Τα φυτά επωφελούνται από την ικανότητα πτήσης των εντόμων και τα 

χρησιμοποιούν σαν μεταφορείς των σπερμάτων τους για την επίτευξη της 

αναπαραγωγής. Κάνουν βελτιώσεις οι οποίες ελαχιστοποιούν το κόστος και των δύο 

οργανισμών και παράλληλα βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της 

επικονίασης όπως για παράδειγμα το χρονικό διάστημα άνθησης έχει ρυθμιστεί έτσι 

ώστε να συμπίπτει με την περίοδο δραστηριότητας των εντόμων και  χαρακτηριστικά 

όπως το χρώμα, η οσμή, το νέκταρ είναι ιδιαίτερα για να προσελκύουν τα έντομα.  

Πολλά έντομα χρησιμοποιούν τα φυτά σαν πηγή τροφής. Σήμερα γνωρίζουμε 

οτι το 25% περίπου όλων των ζωικών ειδών και το 45% όλων των εντόμων είναι 

φυτοφάγα έντομα, ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά (Schoonhoven et al, 2005). Τα 

φυτοφάγα έντομα κατηγοριοποιούνται σε 3 τάξεις: τα μονοφάγα, τα ολιγοφάγα και τα 

πολυφάγα. Μονοφάγο λέγεται το ζώο που ως ανήλικο αναπτύσσεται και τρώει ένα 

μόνο είδος τροφής ή που προσβάλει, για να τραφεί, ένα μόνο είδος ξενιστή. Συχνά 

θεωρείται μονοφάγο και το ζώο που προσβάλει δυο διαφορετικά μεν αλλά πολύ 

συγγενη φυτά. Ολιγοφάγο ή στενοφάγο λέγεται το ζώο που μπορεί να αναπτυχθεί και 

να διαιωνιστεί τρώγοντας λίγα είδη τροφής ή προσβάλλοντας λίγα είδη ξενιστών 

συνήθως συγγενών. Τέλος πολυφάγο χαρακτηρίζεται το ζώο που μπορεί να 

αναπτυχθεί και να ζήσει τρώγοντας πολλά είδη τροφής ή προσβάλλοντας πολλά είδη 

ξενιστών που κατά κανόνα ανήκουν σε περισσότερα από ένα γένη ή οικογένειες.  

(Tζανακάκης 1995) Τα φυτά δεν επωφελούνται από την συμπεριφορά  αυτή των 

εντόμων συνεπώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εγωιστική εξελικτικά από πλευράς 

εντόμων και ανταγωνιστική από πλευράς  φυτών καθώς με την πάροδο των χρόνων οι 

φυτικοί οργανισμοί έχουν εξελίξει διάφορους τύπους άμυνας εναντίον των 

φυτοφάγων εντόμων αλλάζοντας φυσιολογικά και χημικά χαρακτηριστικά τους. 
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1.2 Άμυνα φυτών 

 

Σε απάντηση της φυτοφαγίας των εντόμων, τα φυτά υποβάλλονται σε μια 

εκτεταμένη αναδιοργάνωση της μεταγραφής των γονιδίων τους. Εκατοντάδες, έως 

και αρκετές χιλιάδες, των γονιδίων μπορεί να επαναρυθμιστούν ώστε να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. (Zheng and Dicke 2008) Με αυτόν τον τρόπο 

παρουσιάζουν σημαντική φαινοτυπική και γενετική παραλλαγή σε χημικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά ( δευτερογενείς μεταβολίτες, τριχώματα, λιγνίνη και C: N αναλογίες, 

αγκάθια και αγκάθια, η ικανότητα για αναγέννηση και φαινολογίας) (Anderson and 

Mitchell-Olds 2011) Η επιτυχία των φυτών να αντέχουν καταπονήσεις που τους 

προξενούν τα έντομα εξαρτάται από την την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν 

γρήγορα, να αποκρυπτογραφούν το εισερχόμενο σήμα, και να ανταποκρίνονται 

δεόντως σε ένα ευρύ φάσμα της επίθεσης. (Massimo et al, 2007; Wu and Baldwin 

2009) Η κυτταρική μεμβράνη των φυτικών κυττάρων είναι το μόνο διαμέρισμα με 

άμεση επαφή με το περιβάλλον και αντιπροσωπεύει το αισθητήριο στοιχείο που  

αναγνωρίζει την «επίθεση» και δίνει σήμα για να ξεκινήσει καταρράκτης γεγονότων 

που οδηγούν τελικά σε συγκεκριμένες αποκρίσεις (Massimo et al, 2007). 

Ειδικότερα οι μηχανισμοί αντιμετώπισης/άμυνας των φυτών 

κατηγοριοποιούνται σε μηχανικής/μορφολογικής φύσεως, χημικής και έμμεσης 

φύσεως. Η μηχανική άμυνα αφορά τρόπους με τους οποίους το έντομο θα απωθηθεί 

να επιλέξει το φυτό ή θα δυσκολευτεί αρκετά να το φάει . Τέτοιοι τρόποι είναι α) η 

πάχυνση  του κυτταρικού τοιχώματος β) τα τριχώματα γ) η σκλήρυνση των φύλλων. 

Η χημική άμυνα αφορά παραγώμενες ουσίες εναντίον των εντόμων οι οποίες 

συνήθως παράγονται κατα την διάρκεια της φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών και 

αποθηκέυονται έως ότου το φυτό δεχτεί επίθεση από φυτοφάγα έντομα. Τέτοιες 

ουσίες είναι τοξίνες (προυπάρχουσες  ή επαγόμενες από την φυτοφαγία), 

δευτερογενείς μεταβολίτες, ουσίες αντι-τροφικές π.χ. φαινόλες, λιγνίνη οι οποίες 

καθυστερούν το ρυθμό χώνεψης του εντόμου, η ρητίνη η οποία εκκρίνεται και 

παγιδεύει τα έντομα, άλλες απωθητικές  ουσίες. Άλλες στρατηγικές είναι η μείωση 

της περιεκτικότητας του φυτού σε άζωτο η οποία οδηγεί σε μείωση της 

ελκυστικότητας των φύλλων, η γρήγορη ανάπτυξη φύλλων προς αποφυγή των 

φυτοφάγων, ο συγχρονισμός νέων φύλλων και το καθυστερημένο «πρασίνισμα» των 

φύλλων το οποίο τελικά μειώνει το κόστος της φυτοφαγίας.  
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Τέλος η άμυνα έμμεσης φύσεως αφορά κυρίως τρόπους αντιμετώπισης 

εντόμων μέσω αρπακτικών (σαρκοφάγοι οργανισμοί που τρέφονται με έντομα) οπως 

για παράδειγμα η έκκριση πτητικών ουσιών οι οποίες λειτουργούν ώς σήματα για την 

προσέλκυση αρπακτικών των φυτοφάγων ή η παροχή τροφής (νέκταρ εκτός ανθέων) 

και καταφυγίου (στοές)  για τα αρπακτικά. 

 

1.3 Άμυνα εντόμων 

 

Τελικά βλέπουμε οτι στο φυσικό τους περιβάλλον τα έντομα δεν έχουν μόνο 

να ανταγωνιστούν το ευρύ φάσμα των μηχανισμών άμυνας των φυτών οι οποίοι 

διασπείρονται στο χρόνο και στο χώρο, αλλά και την εξελικτική πίεση από τους 

ανταγωνιστές τους για το συγκεκριμένο φυτό καθώς και τους θηρευτές τους 

(παρασιτοειδή και αρπακτικά). Συνεπώς τα έντομα υιοθετούν συμπεριφορές και 

αναπτύσσουν βιοχημικούς μηχανισμούς για να ανταπεξέλθουν με σκοπό να τραφούν, 

να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν στα φυτα-ξενιστές τους. (Despres  et al, 2007) 

Σ αυτά περιλαμβάνονται προσαρμογές συμπεριφοράς στις οποίες τα έντομα 

αποφεύγουν τα «τοξικά» φυτά αναγνωρίζοντας τα οπτικά, οσφρητικά ή εξ’ επαφής. 

(Chapman 2003) Μετά την προσγείωση,  τα ενήλικα αξιολόγούν την υφή και τα 

χημικά συνθήματα της επιφάνειας του φυτού και προσδιορίζουν την καταλληλότητα 

του φυτού  ως καταφύγιο ή ως τροφή και / ή υποδοχέα ωοτοκίας. (Walling 2008)  Σε 

κάποιες περιπτώσεις η συμπεριφορά ωοτοκίας είναι γενετικά καθορισμένη ώστε να 

αποφεύγουν τα θηλυκά να γεννούν σε μη-ιδανικά φυτά. (Fox et al, 2004) Επίσης τα 

έντομα μπορούν να αποφύγουν τις τοξίνες του φυτού τρεφόμενα από όργανα που δεν 

τις παράγουν ή επιλέγοντας στάδιο του φυτού στο οποίο η παραγωγή τοξινών είναι 

χαμηλή (Nealis and Nault 2005). Συμπεριφορές χειραγώγησης των χημικών φυτικών 

αμυνών που αφορούν είτε κομμένα φύλλα σε σημεία τέτοια ώστε να αποσυμπιέζονται 

τα κανάλια που μεταφέρουν τις τοξίνες στο χώρο της διατροφής τους, είτε καταστολή 

των φυτικών αμυνών με έκκριση σάλιου μειώνοντας την τοξικότητα, (Despland and 

Simpson 2005; Helmus and Dussourd 2005) είτε με τον εντυπωσιακό συνδυασμό 

χημικών ενώσεων που μπορεί να απεκκρίνεται, ή να χάνεται κατά τη διάρκεια της 

έκδυσης.  

Προσαρμογές απομόνωσης και απέκκρισης των φυτοτοξινών, ή χρήση αυτών 

σαν προστατευτικών εναντίον αρπακτικών, παρασιτοειδών. Ακόμη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα συστατικά των φυτών σαν προστασία από την υπεριώδη 
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ακτινοβολία (Carroll et al, 1997). Πολλά έντομα συμβιώνουν με διάφορους  

μικροοργανισμους. Αυτοί οι μικροοργανισμοί εκτός από τις φυσιολογικές τους 

λειτουργίες στο σώμα του εντόμου, το βοηθούν να αποτοξικοποιεί δευτερογενείς 

φυτικούς μεταβολίτες.  

Από τις πιο βασικές εξελικτικές προσαρμογές των εντόμων εναντίον των 

αμύνων των φυτών είναι η βιομετατροπή/μεταβολισμός των φυτοτοξινών. 

(Berenbaum 2002) Η  μεταβολική ανθεκτικότητα συνήθως προέρχεται από την 

υπερπαραγωγή των ενζύμων αποτοξικοποίησης τα οποία μπορούν να μεταβολίζουν 

ξενοβιοτικές ουσίες. Ανθεκτικότητα στις φυτοτοξίνες μπορεί να είναι και αποτέλεσμα 

μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν τέτοια ένζυμα ενισχύοντας την 

καταλυτική τους ενεργότητα εναντίον των φυτοτοξινών (Despres  et al, 2007).  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα κύρια βήματα αλληλεπίδρασης 

φυτικών τοξινών-εντόμων (μπλε βελη) και οι αντιστοιχοι μηχανισμοί ανθεκτικότητας 

(κόκκινα βέλη). Ο πρώτος μηχανισμός είναι αποφυγή της τοξίνης (α) (πράσινοι 

κύκλοι), η οποία μπορεί να καθορίζεται γενετικά ή να έχειν αποκτηθεί από εμπειρία 

μετά από προηγούμενη επαφή με την τοξίνη. Αποφυγή επαφής μπορεί να 

περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά (π.χ. κοπή φλέβας) ή πρόωρης 

απενεργοποίησης της τοξίνη (π.χ. με τη μεσολάβηση των εντόμων με εκκρίσεις του 

στόματος). Μετά την κατάποση, η τοξίνη μπορεί να είναι αποβάλλεται εύκολα (β), 

απορροφάται (γ), ή να μεταβολίζεται  πριν την απέκκριση (δ). Η μεταβολική 

αποτοξικοποίηση εμφανίζεται σε δύο φάσεις, η πρώτη περιλαμβάνει την οξείδωση, 

υδρόλυση και / ή τη μείωση, η δεύτερη αφορά τη σύζευξη. Αυτές οι διαδικασίες 

απαιτούν μια ποικιλία ενζύμων που μπορεί να παραχθεί μετά από την επαφή με την 

τοξίνη. Τέλος, η μετάλλαξη στο στόχο της allelochemical (ε) μπορεί να μειώσει ή 

εξάλειψη των επιβλαβών συνεπειών της. (Despres  et al, 2007) 

 

 

Εικόνα 1: Απεικόνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας 



9 

 

1.4 Ένζυμα αποτοξικοποίησης 

 

 Τα ένζυμα αποτοξικοποίησης κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:  

 οξειδάσες μεικτής λειτουργίας κυτοχρώματος Ρ450 (Ρ450s,CYPs γονίδια)  

Οι Ρ450s είναι μεταβολικά ένζυμα αίμης-εξαρτώμενα ικανά να οξειδώσουν ενδογενή 

και εξώγενη συστατικά. Φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην αλληλεπίδραση 

φυτών-εντόμων και μελετούνται εκτενώς. Μεταβολίζουν όλες τις κατηγορίες των 

φυτικών αλληλοχημικών (Xianchun et al 2007) λόγω της καταλυτικής ευελιξίας τους 

και της ευρείας εξειδίκευσης του υποστρώματος τους πχ φουρανοκουμαρίνες, 

τερπενοειδή, ινδόλες, γλυκοζινολικών, φλαβονοειδή, καρδενολίδες, φαινυλπροπένια, 

κετο-υδρογονανθρακες, αλκαλοειδή, λιγνάνες, πυρεθρίνες, ισοφλαβονοειδή και 

ροτενόνη (Schuler 1996; Fogleman et al, 1998; Feyereisen 2005). 

 καρβοξυεστεράσες (COEs)  

Ομάδα υδρολυτικών ενζύμων ικανή να υδρολύσει εστερικούς δεσμούς από διάφορα 

υποστρώματα τα οποία περιέχουν καρβοξυλικούς εστέρες. (Despres  et al, 2007) Η 

συμμετοχή εστερασων στο μεταβολισμό και στην ανοχή τοξινών έχει τεκμηριωθεί 

μόνο σε βιοχημικό επίπεδο και σε λίγες περιπτώσεις. (Xianchun et al 2007) 

 τις τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs) 

 

1.4.1 Τρανσφεράσες της γλουταθειόνης 

 

Οι τρανσφεράσες ή S-μεταφοράσες της γλουταθειόνης είναι μια λειτουργική 

πολυπληθής οικογένεια ενζύμων τα οποία εντοπίζονται σε πολλούς οργανισμούς: από 

μικρόβια μέχρι θηλαστικά (Ηayes and Pulford, 1995) και καταλύουν τη σύζευξη του 

τριπεπτιδίου γλουταθείονη σε έναν αριθµό ηλεκτρονιόφιλων,  λιπόφιλων 

υποστρωµάτων. Τα ένζυμα αυτά κατηγοριοποιούνται σε τρεις υπεροικογένειες, τις 

κυτταροπλασματικες cGSTs ή διαλυτές GSTs , τις μικροσωμικές GSTs και τις GSTs 

που προσδίδουν ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό φωσφομυκίνη .Σχηµατίζουν διµερή, 

µε  µοριακό βάρος υποµονάδας περίπου 26-29 kDa και μέγεθος πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας 200-250 αμινοξέα,  κάθε υποµονάδα των οποίων περιέχει ενεργά κέντρα 

στα οποία προσδένεται το γλουταθείο και οι υδρόφοβοι υποκαταστάτες. (Mannervik 

et al, 1978)  Κυρίως είναι είτε οµοδιµερή που προέρχονται από ένα γονίδιο ή  

ετεροδιµερή των οποίων οι υποµονάδες κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια . 
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   Εικόνα 2 : Στερεοδομή τρανσφεράσης γλουταθειόνης 

 

Ο ρόλος των τρανσφερασών της γλουταθειόνης έγκειται στα εξής:  

 Ενζυμική αποτοξίνωση μέσω συμπλοκοποίησης με γλουταθείο GSH  

 Μεταβολισμος ξενοβιοτικών και ενδοβιοτικών ενώσεων 

 Ενεργοποίηση γλουταθειόνης   

 Ενδοκυτταρική μεταφορά φυσικών μεταβολιτών από GST  

 Κατάλυση αντιδράσεων βιομετατροπής που εξαρτώνται από GSH 

 Θεραπευτική σήμανση ασθενειών 

 Προστασία κατά την οξειδωτική καταπόνηση 

Σε εύρος ζωϊκων οργανισμών οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης συμμετέχουν 

στην αδρανοποίηση ή καταστροφή εξωγενών ή ενδογενών τοξικών μορίων 

(αποτοξικοποίηση οργανισμού) όπως παραπροϊόντα οργανισμού, καρκινογόνες, 

μεταλλαξιγόνες ουσίες καθώς και βαρέα μετάλλα.  

Αντίστοιχα στους φυτικούς οργανισμούς οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης 

εμπλέκονται σε μηχανισμούς αποτοξίνωσης απο τα ζιζανιοκτόνα-εντομοκτόνα 

(ικανότητα διάσπασης ζιζανιοκτόνων-εντομοκτόνων).  

Ακόμη η οικογένεια των GSTs εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση φυτών-

εντόμων. Πιο συγκεκριμένα οι τρανσφεράσες γλουταθειόνης των εντόμων καταλύουν 

την σύνδεση της γλουταθειόνης σε ηλεκτρονιόφιλα τοξικά για το έντομο μόρια (π.χ 

φυτικές ορμόνες), αυξάνοντας την διαλυτότητα τους και διευκολύνοντας έτσι την 
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εξάλειψη τους από το έντομο. (Enayati et al, 2005). Ο ρόλος των GSTs στην 

αντίσταση στα αλληλοχημικά έχει μελετηθεί σε πολλά είδη λεπιδοπτέρων που 

προσβάλλουν καλλιέργειες και σε έντομα που τρέφονται με φυλλοβόλα δέντρα. (Υu 

1996). Στις αφίδες του είδους Myzus persicae, η υπερπαραγωγή των GSTs είναι 

πιθανόν υπεύθυνη για την προσαρμογή του εντόμου στις γλυκοζινόλες και στις 

ισοθειοκυανίνες των φυτών-ξενιστών. (Francis et al, 2005). 

 

 

 

  

        Εικόνα 3 : Αντίδραση μεταφοράς ξενοβιοτικής  ουσίας στην γλουταθειόνη με κατάλυση GST 
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1.5 Ο αλευρώδης του καπνού Βemisia tabaci 

 

 

Ο αλευρώδης του καπνού B. 

tabaci ανήκει στην τάξη  Hemiptera και 

υπόταξη Homeptera. Αποτελεί ένα από 

τα πιο επιβλαβή έντομα πολλών 

καλλιεργειών όπως μανιότη (Manihot 

esculenta), βαμβάκι (Gossypium), γλυκο-

πατάτες (Ipomoea batatas), καπνό 

(Nicotiana), τομάτα (Lycopersicon 

esculentum), αγγούρια, μελιτζάνα,  

πιπεριά εντός και εκτός του θερμοκηπίου 

σε ολόκληρο των κόσμο. Αναφέρθηκε 

για πρώτη φορά σε φυτά  καπνού. Το 

είδος εμφανίζει δύο βιοτύπους (Β,Q). 

Εικόνα 4: Χαρακτηριστικό στέλεχος αλευρώδη 

 

 

 
 
Εικόνα 5: Παγκόσμια εξάπλωση αλευρώδη εκτός ανταρκτικής 
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1.5.1 Xαρακτηριστικά του Βemisia tabaci 

 

 

O αλευρώδης του καπνού Βemisia tabaci είναι ένα ημιμετάβολο έντομο 

(περιορισμένη και βαθμιαία μεταμόρφωση) με μεγάλο αριθμό γενεών το χρόνο, (12 

γενιές σε θερμοκήπιο) και υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα, (80-300 αυγά/ 

θηλυκό). Το πρότυπο αναπαραγωγής του περιλαμβάνει αρρενοτόκο παρθενογένεση 

(θηλυκά από διπλοειδή αυγά, αρσενικά από αγονιμοποίητα απλοειδή αυγά).Ο 

βιολογικός του κύκλος στους 30 
0
C είναι 16 ημέρες, διαχειμαζει σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και παρουσιάζει ιδιαίτερη 

αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, (max 3
20

 C) . Μπορεί να μεταναστεύει σε μεγάλες 

αποστάσεις και να προσβάκει μεγάλο αριθμό ξενιστών(> από 500) μεταδίδοντας 

καταστροφικούς για τα φυτά ιούς.  

Εικόνα 6: Κύκλος ζωής αλευρώδη 

 

 

1.5.2  Επιπτώσεις 

 

Ο αλευρώδης Βemisia tabaci προκαλεί ζημιές με την νύξη των φυτικών ιστών και 

την απομύζηση των φυτικών χυμών που πραγματοποιούνται από όλα τα νυμφικά 

στάδια (κυρίως προνύμφες 3ου και 4ου σταδίου) καθώς και το ενήλικο. Οι 

κυριότερες από αυτές συνοψίζονται παρακάτω:  

 

 εξασθένηση, μείωση στην ανάπτυξη και πρόωρη μάρανση του φυτού 

 αποχρωματισμός φυλλώματος (χλώρωση) που οδηγεί σε φυλλόπτωση 
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 ακανόνιστη ωρίμανση καρπών (π.χ. τομάτας) 

 μείωση της παραγωγής 

 έκκριση μελιτωμάτων από  προνύμφες και ενήλικα, απόρριψη προϊόντος λόγω 

“ακαθαρσιών” στους καρπούς 

 μειώνεται η φωτοσυνθετική λειτουργία του φύλλου 

 ανάπτυξη του μύκητα της καπνιάς Capnodium 

 μεταδοση πέραν των 111 ιολογικών ασθενειών όπως ο ιός του κίτρινου 

καρουλιάσματος των φύλλων της ντομάτας (TYLCV) (κυριότερα 

begomovirus, crinivirus, carlavirus, ipomovirus) (Navas-Castillo 2011) 

 
Εικόνα 7. Συμπτώματα από την νύξη                Εικόνα 8. Προσβολή από τον ιό του κίτρινου                     

       φυτικών ιστών και ανάπτυξη καπνιάς.               καρουλιάσματος των φύλων στην τομάτα 

 

 

1.5.3 Αντιμετώπιση του Βemisia tabaci 

 

1. Χημική καταπολέμηση η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της ταυτόχρονης 

παρουσίας διαφορετικών σταδίων εξέλιξης των εντόμων και λόγω της ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας του εντόμου σε εντομοκτόνα. Εναντίον των ακμαίων του B. Tabaci 

χρησιμοποιούνται κυρίως νευροτοξικά εντομοκτόνα όπως οργανοφωσφορικα, 

καρβαμιδικα, πυρεθρινοειδή και τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα. (Palumbo et al, 

2001) 

 

2.  Βιολογικούς εχθρούς (Gerling et al, 2001)   

Διώκτες:Macrolophus caliginosus, Dicyphus tamaninii, Cyrtopeltis tenuis,Orius laevigatus,O.Majuscl

us,O. Niger. 

Παράσιτα:Encarsia formosa,Encarsia transvena,Encarsia lutea,Encarsia tricolor,Eretmocerus 

eremicus, Eretmocerus mundus. 

Εντομοπαθογόνοι μύκητες: Aschersonia aleyrodis, Paecilomyces fumosoroseus, Verticillium lecanii, 

Beauveria bassia.  
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3. Χρήση χρωματροπικών παγίδων στο ίδιο ύψος της καλλιέργειας ή πιάτα κίτρινου 

χρώματος, αλειμμένα με εντομολογική κόλλα, τα οποία προσελκύουν και 

συλλαμβάνουν τα ακμαία.  

 

 

 

 
              Εικόνα 9 : κίτρινες και μπλέ κολλώδεις παγίδες 

 

 

 

1.6 Υπόβαθρο εργασίας - Αντικείμενο εργασίας 

 

 

O ερευνητής Shai Morin στην γενικότερη έρευνά του «The ecological and 

evolutionary relationship between constitutive and induced metabolic resistance in 

generalist incest herbivores» με τη χρήση quantitive real time PCR προσπάθησε να 

δείξει σε τι έκταση τα μεταβολικά γονίδια του Bemisia tabaci ( B,Q πληθυμοί) 

επάγονται ώς αντίδραση σε διάφορα αλληλοχημικά τα οποία βρίσκονται στους 

φυτικούς οργανισμούς-ξενιστές του.  

Το πείραμα αφορούσε την διατήρηση 50 ενηλίκων ατόμων Bemisia tabaci 

(και των δυο πληθυμών B και Q) για 24 ώρες σε θρεπτικό υλικό 10% διάλυμα 

σουκρόζης που περιείχε τα αλληλοχημικά μόρια. Αντίστοιχα υπήρχαν άτομα-

μάρτυρες οι οποίοι τράφηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα με θρεπτικό μόνο το διάλυμα 

10% σουκρόζης (sucrose only diet). Παρατηρήθηκε η επαγωγή 19 μεταβολικών 

γονιδίων εκ των οποίων τα τρια γονίδια ήταν gst (gst 1, gst 2, gst 3 και το ένα από 

αυτά αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας (gst 2) Τα 

αλληλοχημικά μόρια που χρησιμοποιήθηκαν στις δίαιτες για να ελεγχεί αν τελικά 

επάγουν τα συγκεκριμένα μεταβολικά γονίδια ήταν τα εξής: flavones, quercetin, 

nicotine, caffeine, gossysol, indole-3-carbinol. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορά 

στην επαγωγή των κάποιων γονιδίων λόγω δίαιτας. 
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S=Sucrose

Q(S) / B(S)
Gene
CYP4-like 1

Fold change*CYP4-like 2
 >20CYP4-like 4
 x10-20CYP4-like 5
 x8-10*CYP6-like 1
 x6-8*CYP6-like 2
 x4-6*CYP6-like 3
 x1.5-4CYP6 like4
 x0.67-1.5*CYP6 like5
 /0.67-0.25*CYP6CM1
<0.25P450-like

CYP9-like 1 
*BtUGT1
*COE1

COE2
*BtGST1

BtGST2
*BtGST3
*CYP6-like 
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   Εικόνα 10: Μεταγραφικά προφίλ των 19 μεταβολικών γονιδίων από UGT, GST, COE και 

P450 οικογένειες μετά από έκθεση των δύο βιοτύπων B, Q Bemisia tabaci se gypposol, 

caffeine, I3C, flavone, quercetin και nicotine επαγωγείς σε δίαιτα σουκρόζης. (Α) Σχετική 

έκφραση των 19 μεταβολικών γονιδίων στους δύο βιότυπους (Q/Β), μετά από δίαιτα σκέτης 

σουκρόζης. (Β) Ενήλικα άτομα τράφηκαν για 24 ώρες με δίαιτα σουκρόζης που περιείχε τους 

διάφορους επαγωγείς. Τα μεταγραφικά επίπεδα του κάθε βιοτύπου της δίαιτας με τους 

επαγωγείς συγκρίνονται με την αντίστοιχη απλή διαιτα σουκρόζης. Το κόκκινο και το 

πράσινο υποδεικνύουν σημαντική υπέρ-επαγωγή και μη-επαγωγή αντίστοιχα (αναλογία >1.5 

σε κάθε περίπτωση). Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν σημαντικές διαφορές (Wilcoxon test, P   

0.05). To κίτρινο χρώμα δείχνει οχι σημαντικές μεταγραφικές διακυμάνσεις. 

 

Το γονίδιο το οποίο θα μας απασχολήσει επάχθηκε από nicotine, flavones και 

I3C στα στελέχη του βιοτύπου Q και από flavones στα στελέχη του βιοτύπου Β. 

Συνεπώς επειδή η συγκεκριμένη οικογένεια γονιδίων αντιδρά σε αρκετα μη-

συσχετιζόμενα μεταξύ τους τοξικά συστατικά μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε 

ως γενικά επαγώμενο αποτοξικοποιητη. Η παρούσα εργασία αφορά το γονίδιο gst 2 

του Β βιοτύπου του αλευρώδη του καπνού. Το αντικείμενο της εργασίας 

περιλαμβάνει την κλωνοποίηση του γονιδίου, την έκφραση και την παραγωγή της 

αντίστοιχης πρωτείνης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουμε την 

αλληλεπίδραση της με αλληλοχημικά-φυτοτοξίνες, ώστε να διευρευνήσουμε τον 

πιθανό ρόλο του γονιδίου αυτού στην ικανότητα του εντόμου να αποτοξικοποιεί την 

τροφή του. Συνεπώς να εξετάσουμε την πιθανή αλληλεπίδραση του εντόμου με το 

φυτό η οποία τελικά να οδηγεί στην υπερπήδηση των μηχανισμών άμυνας του φυτού 

με αποτέλεσμα την καταστροφή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Κλωνοποίηση γονιδίου gst 2 του Β βιοτύπου του 

Βemisia tabaci  σε φορέα για έλεγχο αλληλουχίας . 

 

2.Α ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.Α.1 Σκοπός:  Η μεταφορά του επιθυμητού γονιδίου gst 2 (B biotype) σε φορέα με 

σκοπό τον έλεγχο της αλληλουχίας του. 

2.Α.2 Διαθέσιμα-Stock 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα construct που περιείχε το 

γονίδιο  gst 2 b biotype μεγέθους 600 bp κλωνοποιημένο σε φορέα  77 ng/ul  

1        ATGGCTCCTC CCAAGCTGAC GTACTTCTCT GTGAAAGGGC TCGGCGAGCC GGTTCGTTTC 

11       ATCCTGTCCT ACGCCAACGT AGAATTCATC GATGACAGAG TCAACTTCGT CGAGGATTGG 

121      CCCAAAGTGA AACCAACCAC ACCATTTGGG AAGCTGCCCG TTTTAGAAGT GGACGGAAAA 

181      AAGGTCCCTC AAGCATCTGC AATTTGTCGT TACTATGCCA AAAAATGTGG TCTCGTTGGT 

241      AAAGATGACT GGGAAGACTT GCTGATCGAC GCCACAGTGG GAACCTTCGA TGATATGCGA 

101      CAAGCTATTT CAACCTATTT TTACGATCAA AACGAAGAAT CAAAGAAGAA AAAGTTGGAT 

111      TTATTGATCA AAGAAACTAT TCCATTCTAT ATGGAGCGAT TGGAGAAGCA AATAAAAGAA 

421      AACGGCGGCT ATTTAGTGAA CGGAAAGCTG ACATGGGCGG ACTTGTGGGT CGTTTCGCTA 

481      CTGGATCTAG TGAATAAATA CACAGAGCGC ACCCTGGAAG AAAAATATCC TCTTATCATA 

141      GCCCTGAAGG AAAAAGTATT GGCTATTCCT TCGATTAAAG CTTGGGTTGC CAAAAGGCCG 

101      GTTACCGACT GGTGA 

 

και αλληλουχία αμινοξέων: 

 
M A P P K L T Y F S V K G L G E P V R F I L S Y A N V E F I D D R V N F V E D W P K 

V K P T T P F G K L P V L E V D G K K V P Q A S A I C R Y Y A K K C G L V G K D D 

W E D L L I D A T V G T F D D M R Q A I S T Y F Y D Q N E E S K K K K L D L L I K E 

T I P F Y M E R L E K Q I K E N G G Y L V N G K L T W A D L W V V S L L D L V N K 

Y T E R T L E E K Y P L I I A L K E K V L A I P S I K A W V A K R P V T D W Stop 

 

 

http://web.expasy.org/cgi-bin/translate/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.19038,1,1
http://web.expasy.org/cgi-bin/translate/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.19038,1,99
http://web.expasy.org/cgi-bin/translate/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.19038,1,131
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2.Α.2.1 Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης είναι μια μέθοδος όπου με 

επαναλαμβανόμενους κύκλους αποδιάταξης, πολυμερισμού και επαναδιάταξης, 

επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός ενός κομματιού DNA σε πολλά αντίγραφα μέσα 

σε σύντομο χρόνο. Προϋπόθεση της μεθόδου είναι το κομμάτι που θέλουμε να 

πολλαπλασιάσουμε να βρίσκεται μεταξύ περιοχών γνωστής αλληλουχίας Η 

αντίδραση του πολυμερισμού καταλύεται από την Taq πολυμεράση. Η πολυμεράση 

αυτή προέρχεται από το θερμοανθεκτικό βακτήριο Thermus aquatcus και είναι 

ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες (θερμοσταθερή).  Για τον πολλαπλασιασμό μιας 

συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός εκκινητών. Οι 

εκκινητές υβριδοποιούνται με τις συμπληρωματικές αλληλουχίες του μητρικού DNA 

(template DNA) κι έτσι η taq πολυμεράση μπορεί να αντιγράψει την αλληλουχία που 

βρίσκεται ανάμεσά τους. Για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου gst2 σχεδιάστηκαν 

και χρησιμοποιήθηκαν οι αλληλουχίες των εκκινητών που φαίνονται παρακάτω: 

 ATGGCTCCTC CCAAGCTGAC GTACTTCTCT GTGAAAGGGC TCGGCGAGCC GGTTCGTTTC 

11       ATCCTGTCCT ACGCCAACGT AGAATTCATC GATGACAGAG TCAACTTCGT CGAGGATTGG 

121      CCCAAAGTGA AACCAACCAC ACCATTTGGG AAGCTGCCCG TTTTAGAAGT GGACGGAAAA 

181      AAGGTCCCTC AAGCATCTGC AATTTGTCGT TACTATGCCA AAAAATGTGG TCTCGTTGGT 

241      AAAGATGACT GGGAAGACTT GCTGATCGAC GCCACAGTGG GAACCTTCGA TGATATGCGA 

101      CAAGCTATTT CAACCTATTT TTACGATCAA AACGAAGAAT CAAAGAAGAA AAAGTTGGAT 

111      TTATTGATCA AAGAAACTAT TCCATTCTAT ATGGAGCGAT TGGAGAAGCA AATAAAAGAA 

421      AACGGCGGCT ATTTAGTGAA CGGAAAGCTG ACATGGGCGG ACTTGTGGGT CGTTTCGCTA 

481      CTGGATCTAG TGAATAAATA CACAGAGCGC ACCCTGGAAG AAAAATATCC TCTTATCATA 

141      GCCCTGAAGG AAAAAGTATT GGCTATTCCT TCGATTAAAG CTTGGGTTGC CAAAAGGCCG 

101      GTTACCGACT GGTGA  

 

Ο F  primer : 5’ -  CAC CAT GGC TCC TCC CAA GCT GAC GTA -  3’, Tm= 65,7°C απεικονίζεται στο 

γονίδιο gst2Β με πορτοκαλί και ο Q  primer : 5’ -  TCA CCA GTC GGT AAC CGG CCT TTT -  3’  ,        

Tm= 65 °C απεικονίζεται στο γονίδιο συμπληρωματικά με μπλε χρώμα. 
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Στο γονίδιο gst2Β  διεξήχθησαν δύο PCR: 

 Για έναν αρχικό έλεγχο του τμήματος με το ένζυμο ΚAPATaq. Έχει 

πολυμεριστική δράση με προσανατολισμό 5’→3’, και δράση εξωνουκλεάσης 

με προσανατολισμό  5’→3’. Δεν έχει δράση εξωνουκλεάσης 3’→5’ συνεπώς 

δεν έχει επιδιορθωτική δράση. Η πιστότητα της κυμαίνεται στα 2.5*10
-5 

λάθη/νουκλεοτίδιο.  

 Για έναν πιο πιστό πολλαπλασιασμό του τμήματος με το ένζυμο ΚΑΡΑ 

LongRange το οποίο παρέχει ικανότητα πιστής αντιγραφής. Το εν λόγω 

ένζυμο έχει τριπλάσια-τετραπλάσια πιστότητα αντιγραφής/πολυμερισμού από 

μια κοινή Taq πολυμεράση. 

 

 

PCR 1 (KapaTaq,GST 2B clone 1 Morin Vector 77 ng/μl  0.6 kb) 

 

Reaction Components μl 

  

template  (100 ng) 1.3 

10x Buffer  A Mg2
+
 2.5 

KapaTaq (5 U/ μl) 0.25 

F1 primer 

Q1 primer 

1 

1 

dNTPS 

ddH2O 

0.5 

18.45 

Total μl 25 

  

 

PCR 2 (KapaLongRange, GST 2B clone 1 Morin Vector 77 ng/μl  0.6kb) 

 

 

 

 

H δεύτερη PCR έγινε για να υπάρχει το επιθυμητό γονίδιο πολλαπλασιασμένο με όσο 

το δυνατόν λιγότερα λάθη με σκοπό  τη δυνατή εξαγωγή από το πήκτωμα αγαρόζης. 

PCR Programm x 20 circles 

  

Initial denaturation  95°C for 2’ 

Denaturation 95°C for 30’’ 

Annealing 60°C for 30’’ 

Extension 72°C for 1’ 

Final extension 72°C for 2’ 

 4°C forever 
  

Reaction Components μl 

  

template  (100 ng) 1 

5x KapaLR Buffer (without Mg2+) 

MgCl2 (25 mM) 

10 

3.5 

KapaLongRange (5 U/ μl) 0.25 

F1 primer 

Q1 primer 

2.5 

2.5 

dNTPS 

ddH2O 

1.5 

28.75 

Total μl 50 

  

PCR Programm x 35 circles 

  

Initial denaturation  95°C for 2’ 

Denaturation 95°C for 30’’   

Annealing 60°C for 30’’ 

Extension 72°C for 40’’ 

Final extension 72°C for 2’ 

 4°C forever 
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Τα προϊόντα των δύο αντιδράσεων ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1% 

 

2.Α.2.2  Εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης (gel-extraction)  

 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του gel-extraction kit QIAGEN 

ακολουθώντας το πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρίας.  

 

1.Εκτομή τμήματος  gel και διαλυτοποίηση του 

 Εξαγωγή τμήματος που περιέχει το επιθυμητό DNA με τη χρήση 

αποστειρωμένου νυστεριού με όσο το δυνατόν λιγότερο gel αγαρόζης 

 Μέτρηση βάρους του τμήματος από το gel, μεταφορά του σε eppendorf tube 

 Προσθήκη 200 μl buffer NT, για κάθε 100 mg  gel 

 Επώαση δείγματος για 5’-10’ στους 50° C με ανάδευση ανα 2’-3’ εως ότου το 

κομμάτι αγαρόζης να διαλυθεί πλήρως 

2.Δέσμευση DNA 

 Τοποθέτηση νέας κολόνας σε eppendorf tube 2ml 

 Φόρτωμα δείγματος και φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000 g  

 Αφαίρεση του υγρού που διαπέρασε το φίλτρο της κολόνας και επαναφορά 

κολόνας στο eppendorf tube 

3.Απομάκρυνση μεμβρανών 

 Προσθήκη 700 μl buffer NT3 στην κολόνα 

 Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000 g 

 Αφαίρεση του υγρού που διαπέρασε το φίλτρο της κολόνας  

 Eπαναφορά κολόνας στο eppendorf tube 

 Φυγοκέντρηση για 2’ στα 11.000 g για πλήρη απομάκρυνση του ΝΤ3 

4.Έκλουση DNA 

 Τοποθέτηση κολόνας σε νέο eppendorf tube 1.5 ml 

 Προσθήκη 15-50 μl buffer NE 

 Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 1’ 

 Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000 g 

 Μέτρηση ποσότητας DNA στο ΝanoDrop 
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2.Α.2.2 Αντίδραση σύνδεσης οχήματος κλωνοποίησης και ενθέματος που 

καταλύεται από το ένζυμο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου Τ4 

 

Σκοπός αυτού του σταδίου ήταν η εισαγωγή των τμημάτων DNA, που 

απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν στην προηγούμενη φάση σε ένα κατάλληλο όχημα 

κλωνοποίησης (PGEM-Teasy vector-PROMEGA). Ο φορέας pGEM-Teasy 

(PROMEGA) είναι ευθύγραμμισμένος φορέας με ελεύθερα 3’ θυμιδινικό άκρα. Η 

πληθώρα των θυμιδινών βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη συνένωση των PCR 

προϊόντων στον φορέα, αποτρέποντας ετσι την επανακυκλοποίηση του φορέα. Είναι 

κατασκευασμένος έτσι ώστε η ένθεση της επιθυμητής αλληλουχίας να γίνεται στη 

μέση του γονιδίου lacZ. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα αναγνώρισης των 

ανασυνδυασμένων ή μη φορέων σε βακτηριακά κύτταρα καθώς σε κατάλληλο 

θρεπτικό υπόστρωμα (X-gal,IPTG) τα βακτήρια με φορείς που δεν έχουν λάβει την 

αλληλουχία θα εκφράζουν γαλακτοσιδάση άρα θα έχουν μπλε χρώμα.  

 

              

                       Εικόνα 11: Ο χάρτης του φορέα pGEM-Teasy 

 

Για την σύνδεση του φορέα με τις επιιυμητές αλληλουχίες χρησιμοποιήθηκε το 

ένζυμο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου T
4
. Για τον συγκεκριμένο φορέα η βέλτιστη 

αναλογία            είναι 3:1 και η ποσότητα ng από το PRC product που 

απαιτείται για την αντίδραση υπολογίζεται ως εξής: 
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Τα συστατικά της αντίδρασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Συστατικά αντίδρασης Όγκος (μl) 

  

2x Rapid Ligation Buffer  5 

pGEM-Teasy  (50 ng) 1 

PRC product Χ   (0.4) 

Τ4 ligase (3 Weiss U/ μl) 1 

Nuclease-free water up to 10 (2.6) 

Total μl 10 

  

 

 

H αντίδραση επωάζεται  για 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή εναλλακτικά 

OverNight σε πάγο 

 

2.Α.2.3  Μεταφορά του πλασμιδίου που περιέχει το ένθετο γονίδιο σε δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli  DH5A(μετασχηματισμός- transformation) 

 

Η διαδικασία απαιτεί στείρες συνθήκες οι οποίες επιτυγχάνονται με  χρήση φλόγας. 

 Λήψη 50 ul επιδεκτικών κυττάρων DH5A από τους -80° C και τοποθέτηση 

αυτών σε πάγο 

 Προσθήκη ποσότητας DNA στα κύτταρα και ελαφριά ανάδευση 

 Επώαση στον πάγο 5’-30’ 

 Πρόκληση θερμικού σοκ για 30’’ στο υδατόλουτρο 42° C χωρίς ανάδευση 

 Άμεση μεταφορά στον πάγο 

 Προσθήκη 250 μλ διαλύματος  υγρού LB 

 Μεταφορά  των κυττάρων σε transformation tube  

 Τοποθέτηση του σε επωαστήρα 37° C με ανάδευση για 1 ώρα 

 Αποστείρωση με UV τρυβλίων LB 

 Προσθήκη Αmp 100 mg/ml, IPTG 1M, X-Gal 40 mg/ml στα πιάτα  

 Άπλωμα 50 μl, 150 μl, 200 μl από τα μετασχηματισμένα κύτταρα στα τρυβλία 

 Μεταφορά πιάτων σε επωαστικό κλίβανο στους 37C ΟverNight  (16-24 

ώρες)  για την εμφάνιση και ανάπτυξη αποικιών 
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2.Α.2.4 Σάρωση με PCR μονών αποικιών για τον εντοπισμό κλώνων που φέρουν 

το επιθυμητό γονίδιο-ένθεμα (COLONY PCR-screening of single colonies) 

     

Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού δίνει μπλε και ασπρες αποικίες στα τρυβλία 

στα οποία μεγάλωσαν τα βακτηριακά κύτταρα. Οι μπλέ αποικίες είναι αυτές που 

έχουν λάβει τον φορέα κυκλοποιημένο χωρίς το επιθυμητό γονίδιο και οι άσπρες 

(θετικές) είναι αυτές που έχουν λάβει τον ανασυνδυασμένο φορέα δηλαδή τον φορέα 

με το  επιθυμητό τμήμα-γονίδιο. Γίνεται απομόνωση 10 άσπρων αποικιών και χρήση 

αυτών ως υλικό-template για PCR. Αυτή η COLONY-PCR δίνει μια πιο 

συγκεκριμένη εικόνα για την ποσότητα έκφρασης του γονιδίου και του μεγέθους του 

μέσα στο κύτταρο με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. Ετοιμάζοντας την 

αντίδραση PCR, γίνεται  «αποθήκευση» των αποικιών σε αποστειρωμένο τρυβλίο για 

να υπάρχει η δυνατότητα αργότερα να γίνει υγρή καλλιέργεια με τον κλωνο 

βακτηρίου που εκφράζει το γονίδιο. 

                                                                                                 

Για την κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν : 

 

 

Συστατικά αντίδρασης μl 

  

template  (100 ng) αποικίες 

10x Buffer  A Mg2
+
 2.5 

KapaTaq (5 U/ μl) 0.5 

F1 primer 

Q1 primer 

1 

1 

dNTPS 

ddH2O 

0.5 

19.5 

Total μl 25 

  

 

   

Τα προϊόντα της PCR ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  (1 % 

w/v).Οι θετικές αποικίες μεταφέρθηκαν με αποστειρωμένο tip πιπέτας σε falcon 

tubes που περιείχαν 5 ml LB και αμπικιλλινη (1000 μg/ml) και αναπτύχθηκαν 

overnight στους 37ºC στα 225-250 rpm (στροφές ανά λεπτό). 

 

PCR Programm x 20 circles 

  

Initial denaturation  95°C for 2’ 

Denaturation 95°C for 30’’ 

Annealing 60°C for 30’’ 

Extension 72°C for 1’ 

Final extension 72°C for 2’ 

 4°C forever 
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2.Α.2.5 Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA από υγρή βακτηριακή 

καλλιέργεια.  (πρωτόκολλο QIAGEN) 

 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση kit ακολουθώντας το πρωτόκολλο της 

κατασκευάστριας εταιρίας QIAGEN. 

 

Γίνεται απομόνωση και καθαρισμός του πλασμιδιακού DNA ακολουθόντας το 

πρωτόκολλο απομόνωσης πλασμιδίου, με σκοπό την λήψη των ανασυνδυασμένων 

φορέων από τους επιλεγμένους θετικούς , οι οποίοι θα φέρουν το γονίδιο gst2B και να 

τoυς αλληλουχίσουμε με τους κατάλληλους εκκινητές.  

 

1.Καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων 

 Λήψη 4 ml από LB καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων 

 Φυγοκέντρηση για 10’ στα 11.000 g 

 Αφαίρεση υπερκειμένου και όσο το δυνατόν περισσότερου υγρού 

2.Κυτταρική Λύση 

 Προσθήκη 250 μl από buffer A1  και πλήρης επαναδιάλυση με πιπετάρισμα ή 

vortex 

 Προσθήκη 250 μl από buffer A2  και ελαφριά ανάδευση 6-8 φορές 

 Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά εως ότου γίνει διάφανο 

 Προσθήκη 250 μl από buffer A2  και ελαφριά ανάδευση 6-8 φορές 

3.Διαύγαση διαλύματος 

 Φυγοκέντρηση για 15’ στα 11.000 g 

 Επανάληψη εως ότου το υπερκέιμενο να είναι διάφανο 

4.Δέσμευση DNA 

 Τοποθέτηση νέας κολώνας σε eppendorf tube 2 ml 

 Λήψη υπερκειμένου φυγοκέντρησης (το μέγιστο 750 μl)  

 Μεταφορά του υπερκειμένου στην κολώνα 

  Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000 g 

 Aφαίρεση υγρού που διαπέρασε το φίλτρο της κολώνας  

 Επανάληψη φυγοκέντρησης 
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5.Απομάκρυνση μεμβρανών 

 Προσθήκη 600 μl buffer A4 

 Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000  g 

 Αφαίρεση υγρού που διαπέρασε το φίλτρο της κολώνας  

 Φυγοκέντρηση για 2’ στα 11.000  g και απομάκρυνση tube 

6.Έκλουση DNA 

 Tοποθέτηση κολώνας σε eppendorf tube 1,5 ml 

 Προσθήκη 50 μl buffer AΕ 

 Επώαση 1’ σε θερμοκρασία δωματίου 

 Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11.000 g 

 Μέτρηση ποσότητας DNA στο ΝanoDrop 

 

 

2.Α.2.6 Αλληλούχιση επιθυμητού γονιδίου  

 

Η αλληλούχιση του γονιδίου gst2B γίνεται με εκκινητές τους Τ7 και SP6 καθώς ο 

φορέας pGEM-Teasy φέρει κατάλληλες θέσεις υβριδοποίησης πριν και μετά την 

ένθεση του γονιδίου με σκοπό να ελεγχθεί η αλληλουχία του ώστε να προχωρήσουμε 

στην κλωνοποίηση του γονιδίου σε κατάλληλο φορέα πρωτεινικής έκφρασης. 

 

 

 

Εικόνα 12: Η αλληλουχία του φορέα, η πάνω αλυσίδα μεταγράφεται με Τ7 εκκινητή ενώ η κάτω 

αλυσίδα με SP6 εκκινητή. Το ένθετο DNA μπορεί να αλληλουχηθεί με τους παραπάνω εκκινητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Κλωνοποίηση γονιδίου GST 2 του Β βιοτύπου του 

Βemisia tabaci  σε φορέα για έλεγχο αλληλουχίας. 

 

2.Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.Β.1 Εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης (gel-extraction) 

 

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο εξαγωγή DNA από gel αγαρόζης, προκύπει δείγμα Α 

του γονιδίου gst2B με συγκεντρώση  Α: 86,1 ng/μl  

2.Β.2  Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

 

2.Β.2.1  Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με KapaTaq 

 

Ο έλεγχος των προϊόντων από την αντίδραση της PCR με KapaTaq  έγινε σε 

πήκτωμα αγαρόζης 1%. 

Εικόνα 13: Ηλεκτροφόρημα μετά από PCR με ΚapaTaq. Lane 

L: DNA Ladder PstI, Lane 1,2: Προϊόν της PCR με τη χρήση 

ειδικών εκκινητών για το γονίδιο GST 2B 

 

Στην εικόνα 13 επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη του 

έπιθυμητού προϊόντος  μεγέθους 600 bp και συνεπώς 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε PCR με 

KapaLongRange για πιστότερη αντιγραφή. 

 

2.Β.2.2  Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με KapaLongRange 

 

Ο έλεγχος των προϊόντων από την αντίδραση της PCR με KapaLongRange  έγινε σε 

πήκτωμα αγαρόζης 1%. 

Εικόνα 14: Ηλεκτροφόρημα μετά από PCR με 

ΚapaLongRange. Lane L: DNA Ladder PstI, Lane 1,2: Προϊόν 

της PCR με τη χρήση ειδικών εκκινητών για το γονίδιο GST 2B 

 

Από την εικόνα 14 εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 

προϊόν έχει το αναμενόμενο μέγεθος κι επομένως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του από                   

τ   το πήκτωμα και για την ένθεσή του σε φορέα. 



27 

 

2.Β.3 Σάρωση με PCR μονών αποικιών για τον εντοπισμό κλώνων που φέρουν το 

επιθυμητό γονίδιο-ένθεμα (COLONY PCR-screening of single colonies) 

 

Μετά την ενσωμάτωση του γονιδίου GST 2B στον φορέα pGEM-Teasy με τη 

βοήθεια του ενζύμου DNA λιγάση του βακτηριοφάγου Τ4, το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο μετασχηματίζεται σε DH5a δεκτικά βακτηριακά κύτταρα. Γίνεται 

καλλιέργεια των βακτηριακών κυττάρων σε στέρεο θρεπτικό μέσο LB με Αmp 100 

mg/ml, IPTG 1M, X-Gal 40 mg/ml over night. Ακολουθεί λήψη των λευκών 

αποικιών και σάρωσή τους με  PCR, η οποία ενισχύει την ενσωματωμένη 

αλληλουχία, έτσι ώστε να γίνει εντοπισμός αποικιών με το επιθυμητό γονίδιο. Tα 

προϊόντα της PCR μετά από τη σάρωση 10 λευκών αποικιών ελέγχθηκαν με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  (1 % w/v), όπως φαίνονται στην εικόνα 15 .  

 

  

 

 

 

 

 

   600 bp 

 

 

 

 

Εικόνα 15 . Ηλεκτροφόρημα μετά από τη σάρωση με PCR 10 λευκών αποικιών. Lane L: DNA Ladder 

PstI, Lane 1-10: Προϊόν της PCR με τη χρήση ειδικών εκκινητών για το γονίδιο GST 2B 

 

Από την εικόνα  παρατηρούμε ότι οι μπάντες και των δέκα αποικιών είναι στο 

μέγεθος των περίπου 600 bp, όπου το μέγεθος των 600bp είναι το αναμενόμενο 

μέγεθος του γονιδίου GST2 B. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι αποικίες είναι 

θετικές δηλαδή έχουν ενσωματώσει το επιθυμητό γονίδιο στον φορέα κλωνοποίησης 

pGEM-Teasy.  Παρατηρείται οτι ο κλώνος 2 παρότι είναι θετικός έχει λιγότερη 

έκφραση επομένως δεν αποτελεί αποικία προς επιλογή. Τελικά γίνεται επιλογή των 

αποικιών 1,3,4 και μεταφορά τους σε υγρές καλλιέργειες των 25 ml.  
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2.Β.4 Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA από υγρή βακτηριακή 

καλλιέργεια. 

 

Από τις υγρές καλλιέργειες των επιλεγμένων αποικιών 1,3,4  γίνεται απομόνωση και 

καθαρισμός του πλασμιδιακού DNA ακολουθώντας το πρωτόκολλο απομόνωσης 

πλασμιδίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λήψη των ανασυνδυασμένων 

φορέων από τους επιλεγμένους θετικούς , οι οποίοι θα φέρουν το γονίδιο gst2B με 

τελικό σκοπό την αλληλούχηση τoυς με κατάλληλους εκκινητές. Τα αποτελέσματα 

από το nanodrop εμφανίστηκαν ώς εξής: 

 

 GST2 B in pGEMTeasy clone 1  39.4 ng/μl 

 GST2 B in pGEMTeasy clone 3  37.6 ng/μl 

 GST2 B in pGEMTeasy clone 4  47.7 ng/μl 

 

2.Β.5 Αλληλούχηση των φορέων pGEM-Teasy που φέρουν το γονιδιο gst2B 

 

Η αλληλούχηση των φορέων έδειξε ότι οι κλωνοι είχαν λίγες σημειακές μεταλλαγές 

στο γονίδιο και ήταν και στους τρείς κλώνους οι ίδιες. Αυτό ίσως σημαίνει οτι 

εξελικτικά έχουν εγκαθιδρυθεί διάφοροι πολυμορφισμοί οι οποίοι τελικά δεν 

επηρεάζουν την δράση της πρωτεϊνης. Για την διεξαγωγή του επόμενου βήματος 

επιλέχθηκε ο GST2 B in pGEM-Teasy clone 4  του οποίου οι σημειακές μεταλλαγές 

αντιστοιχήθηκαν σε δυο μόνο αμινοξικές αλλαγές στην πρωτεϊνη που κωδικοποιεί. 

 

MAPPKLTYFSVKGLGEPVRFILSYANVEFIDDRVNFVEDWPKVKPTTPFGKLPVLEVDGK  60 

MAPPKLTYFSVKGLGEPVRFILSYANVEFIDDRVNFVEDWPKVKPTTPFGKLPVLEVDGK 

MAPPKLTYFSVKGLGEPVRFILSYANVEFIDDRVNFVEDWPKVKPTTPFGKLPVLEVDGK  60 

 

KVPQASAICRYYAKKCGLVGKDDWEDLLIDATVGTFDDMRQAISTYFYDQNEESKKKKLD  120 

KV QASAICRYYAKKCGLVGKDDWEDLLIDATVGTFDDMRQAISTYFYDQNEESKKKKLD 

KVTQASAICRYYAKKCGLVGKDDWEDLLIDATVGTFDDMRQAISTYFYDQNEESKKKKLD  120 

 

LLIKETIPFYMERLEKQIKENGGYLVNGKLTWADLWVVSLLDLVNKYTERTLEEKYPLII  180 

LLIKETIPFYMERLEKQIKENGGYLVNGKLTWADLWVVSLLDLVNKYTER LEEKYPLII 

LLIKETIPFYMERLEKQIKENGGYLVNGKLTWADLWVVSLLDLVNKYTERALEEKYPLII  180 

 

ALKEKVLAIPSIKAWVAKRPVTDWSTOP  208 

ALKEKVLAIPSIKAWVAKRPVTDWSTOP 

ALKEKVLAIPSIKAWVAKRPVTDWSTOP  208 

 

 

Εικόνα 16: Αμινοξική αλληλουχία GST2 B in pGEMTeasy clone 4. Η πρώτη σειρά αντιστοιχεί στην 

γνωστή αμινοξική αλληλουχία της πρωτεϊνης, η τρίτη στην αμινοξική αλληλουχία του γονιδίου που 

αλληλουχείται και η δεύτερη αντιστοιχεί στα κοινά τους αμινοξέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –Κλωνοποίηση γονιδίου σε φορέα πρωτεϊνικής 

έκφρασης και έκφραση της πρωτεϊνης GST 2 του γονιδίου gst2 του Β 

βιοτύπου του Βemisia tabaci . 

 

3.Α ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.Α.1 Σκοπός:  Η παραγωγή της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης GST 2του επιθυμητού 

γονιδίου gst2 B βιοτύπου σε μεγάλες ποσότητες. 

 

3.Α.2 Διαθέσιμα-Stock: 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ο βακτηριακός κλώνος GST2 B 

in pGEM-Teasy clone 4 με 47.7 ng/μl. 

 

3.Α.2.1 Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

 

Με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης  πολλαπλασιάζουμε το 

συγκεκριμένο DNA. Για τον πολλαπλασιασμό γίνεται χρήση ενος διαφορετικού 

ενζύμου από τα προηγούμενα, η Pfu DNA polymerase. Η Pfu DNA polymerase είναι 

ένα ένζυμο που βρέθηκε στο υπερθερμόφιλο αρχαίο Pyrococcus furiosus του οποίου 

η λειτουργία ήταν να αντιγράφει το γονιδίωμα του οργανισμου in vivo. In vitro 

χρησιμοποιείται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης διότι είναι περισσότερο 

θερμοσταθερό συγκριτικά με το συνηθισμένο ένζυμο Taq DNA polymerase, καθώς 

επίσης έχει δράση 3’→5’ εξωνουκλεάσης ( “proofreading” ), δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα της επιδιόρθωσης λαθών. Συνεπώς συγκριτικά με την κοινή Taq DNA 

polymerase, η Pfu DNA polymerase ενσωματώνει πολύ λιγότερα λάθη κατά τον 

πολλαπλασιασμό του τμήματος και επίσης δεν προσθέτει polyA στα άκρα κάθε 

τμήματος που δημιουργείται (blunt-end). Οπότε μας διευκολύνει στην ενσωμάτωση 

των τμημάτων σε συκεκριμένο φορέα TOPO και γι αυτό την επιλέγουμε. Τα 

συστατικά της αντίδρασης παρουσιάζονται παρακάτω. Τα προϊόντα της αντίδρασης 

ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. 
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Pfu, GST 2B in pGEMTesay clone 4   47.7 ng/μl 

 

Reaction Components μl 

  

template  (200 ng) 4.2 

10x Buffer   5 

Pfu 1 

F TOPO 

Q TOPO 

1.25 

1.25 

dNTPS 

ddH2O 

1.6 

37.5 

Total μl 50 

  

 

 

3.Α.2.2  Εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης (gel-extraction)  

 

Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από πήκτωμα αγαρόζης (βλ 2.Α.2.2) 

 

3.Α.2.3 Αντίδραση σύνδεσης οχήματος κλωνοποίησης και ενθέματος που 

καταλύεται από το ένζυμο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου Τ4 

 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η εισαγωγή των τμημάτων DNA, που 

απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν στην προηγούμενη φάση σε ένα κατάλληλο όχημα 

κλωνοποίησης (TOPO-pET 100/D- INVITROGEN). Αυτός ο τύπος φορέα ειναι πολυ 

ιδιαίτερος καθώς ενσωματώνει το προϊόν της PCR-Blunt End σε μικρό χρονικό 

διάστημα, πεντε λεπτών για την ακρίβεια, και είναι κατάλληλος για έκφραση της 

επιθυμητής πρωτείνης σε βακτηριακά κύτταρα E.coli σε μεγάλη ποσότητα. Ο TOPO-

pET 100/D φορέας επιτρέπει την έκφραση ανασυνδυασμένων πρωτεινών με 

αμινοτελικό άκρο που περιέχουν τον επίτοπο Xpress και 6x His. Τα συστατικά του 

στοιχεία είναι τα εξής: 

 Τ7 lac promoter για μεγάλη ποσότητα, IPTG επαγώμενης, έκφρασης του 

επιθυμητού γονιδίου σε E.coli 

 Directional TOPO Cloning Site για γρήγορη και αποτελεσματική 

ενσωμάτωση των προϊόντων της PCR Blunt-End 

 Αμινοτελικές ουρές ιστιδίνης για την αναγνώριση και τον καθαρισμό της 

ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης 

PCR Programm x 35 circles 

  

Initial denaturation  95°C for 2’ 

Denaturation 95°C for 30’’ 

Annealing 63°C for 30’’ 

Extension 72°C for 1’ 

Final extension 72°C for 2’ 

 4°C forever 
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 Θέση αναγνώρισης πρωτεασών για την απομάκρυνσης των ουρών ιστιδινης 

από την ανασυνδυασμένη πρωτεϊνη 

 Γονίδιο lacI που κωδικοποιεί τον καταστολέα lac για να μειώσει την βασική 

μεταγραφή του Τ7 lac promoter 

 Αντιβιοτική ανθεκτικότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας 

 pBR322 θέση έναρξης αντιγραφής για low-copy αντιγραφή και διατήρηση 

στο βακτήριο E.coli 

 

Eικόνα 17: Θέσεις σύνδεσης στον φορέα TOPO-pET 100/D 

 

 

 

 
 

 

Eικόνα 18: Ο χάρτης του φορέα TOPO-pET 100/D 
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       Eικόνα 19: Η περιοχή κλωνοποίησης του  φορέα TOPO-pET 100/D 

 
 

Για την σύνδεση του φορέα με τις επιθυμητές αλληλουχίες χρησιμοποιήθηκε το 

ένζυμο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου T
4
. Για τον συγκεκριμένο φορέα η βέλτιστη 

αναλογία            είναι 2:1 και η ποσότητα ng από το PRC product που 

απαιτείται για την αντίδραση υπολογίζεται ως εξής: 

  
                                    

            
                                

 

Τα συστατικά της αντίδρασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Reaction Components μl 

  

Salt dilution  1 

TOPO-vector 1 

PRC product Χ   (1.3) 

Sterile water 2.7 

  

Total μl 6 

  

 

 

Η αντίδραση επωάζεται  για 5’ σε θερμοκρασία δωματίου 

 

3.Α.2.4  Μεταφορά του πλασμιδίου που περιέχει το ένθετο γονίδιο σε δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli (μετασχηματισμός- transformation) 
 

 

O ανασυνδυασμένος φορέας  TOPO εισάγεται σε βακτηριακά κύτταρα Escherichia 

coli με τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Τα δεκτικά βακτηριακά κύτταρα 

Escherichia coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ΤΟΡ 10. 
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3.Α.2.5 Σάρωση με PCR μονών αποικιών για τον εντοπισμό κλώνων που φέρουν 

το επιθυμητό γονίδιο (COLONY PCR-screening of single colonies) 

 

Γίνεται απομόνωση 7 μονών αποικιών και χρήση αυτών ως υλικό-template για PCR. 

Η COLONY-PCR ελέγχει την εισαγωγή ή μη των ανασυνδυασμένων φορέων στα 

βακτηριακά κύτταρα  με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. Ετοιμάζοντας 

την αντίδραση PCR, γίνεται  «αποθήκευση» των αποικιών σε αποστειρωμένο τρυβλίο 

για να υπάρχει η δυνατότητα αργότερα να γίνει υγρή καλλιέργεια με τον κλωνο 

βακτηρίου που φέρει τον ανασυνδυασμένο φορέα έκφρασης και κατα συνέπεια 

εκφράζει το γονίδιο gst2. 

Για την κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν : 

 

 

Συστατικά αντίδρασης μl 

  

template  (100 ng) αποικίες 

10x Buffer  A Mg2
+
 2.5 

KapaTaq (5 U/ μl) 0.5 

F1 primer 

Q1 primer 

1 

1 

dNTPS 

ddH2O 

0.5 

19.5 

Total μl 25 

  

 

   

Τα προϊόντα της PCR ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  (1 % 

w/v).Οι θετικές αποικίες μεταφέρθηκαν με αποστειρωμένο tip πιπέτας σε falcon 

tubes που περιείχαν 5 ml LB και αμπικιλλινη (1000 μg/ml) και αναπτύχθηκαν 

overnight στους 37ºC στα 225-250 rpm (στροφές ανά λεπτό). 

 

2.Α.2.5 Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA από υγρή βακτηριακή 

καλλιέργεια. 

 

Από τις θετικές υγρές αποικίες γίνεται απομόνωση και καθαρισμός του πλασμιδιακού 

DNA ακολουθώντας το πρωτόκολλο απομόνωσης πλασμιδίου, με σκοπό την λήψη 

των ανασυνδυασμένων φορέων από τους επιλεγμένους θετικούς κλώνους . 

PCR Programm x 20 circles 

  

Initial denaturation  95°C for 2’ 

Denaturation 95°C for 30’’ 

Annealing 60°C for 30’’ 

Extension 72°C for 1’ 

Final extension 72°C for 2’ 

 4°C forever 
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3.Α.2.6  Μεταφορά του πλασμιδίου που περιέχει το ένθετο γονίδιο σε δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli (μετασχηματισμός- transformation) 
 

 

O ανασυνδυασμένος φορέας  TOPO εισάγεται σε βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli με 

τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Τα δεκτικά βακτηριακά κύτταρα Escherichia 

coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν BL 21 STAR τα οποία είναι ειδικά για έκφραση. 

3.Α.2.7  Παραγωγή ποσότητας κυττάρων που περιέχουν την ανασυνδυασμένη gst 

πρωτείνη (cell-induction) 

 

3.Α.2.7.1 Μικρή καλλιέργεια 

 

Από τις αποικίες που προκύπτουν, γίνεται απομόνωση μίας μονής και μεταφορά της 

σε 50 ml υγρό θρεπτικό LB με αντιβιοτικό Amp (1000 μg/μl). Η αποικία αυτή  

καλλιεργείται για 24 ώρες στους 37ºC στα 225-250 rpm (στροφές ανά λεπτό). 

 

3.Α.2.7.2 Μεγάλη καλλιέργεια- Επαγωγή της έκφρασης με 1mM IPTG 

 

Γίνεται μεταφορά ποσότητας της καλλιέργειας σε νέο θρεπτικό υπόστρωμα και 

ακολουθώντας το πρωτόκολλο πολλαπλασιασμού κυττάρων επιτυγχάνεται έκφραση 

της ανασυνδυασμένης πρωτείνης. 

 

 Παρασκεύη υγρού θρεπτικού 2 lt (2 lt LB, 2 ml Amp) 

 Προσθήκη ποσότητας κυττάρων ίση με 1/50 της καλλιέργειας (40 ml κύτταρα) 

 Επώαση υγρής καλλιέργειας για 3 ώρες σε επωαστήρα 37°C με ανάδευση μέχρι 

η οπτική απορρόφηση στα 595 nm της καλλιέργειας να κυμαίνεται μεταξύ 0.7-1 

 Αποθήκευση 2 eppendorf tube x 1 ml από την καλλιέργεια στους -20°C (- IPTG) 

 Προσθήκη 2 ml IPTG 1M στην υπόλοιπη καλλιέργεια  

 Επώαση της υγρής καλλιέργειας για 4 ώρες σε επωαστήρα 37°C με ανάδευση 

 Αποθήκευση 2 eppendorf tube x1 ml από την καλλιέργεια  (+ IPTG) στους -20°C 

 Μέτρηση της οπτικής απορρόφησης ΟD στα 595 nm 

 Φυγοκέντρηση της καλλιέργειας στους 4°C για 10’ στα 10.000g 

 Επαναδιάλυση των κυττάρων  25 ml διαλύματος Βinding Buffer (40mM 

imidazole in 1x Phospate buffer pH 7.4) 

 Διατήρηση στους -20°C 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –Κλωνοποίηση γονιδίου σε φορέα πρωτεϊνικής 

έκφρασης και έκφραση της πρωτεϊνης GST 2 του γονιδίου gst2 του Β 

βιοτύπου του Βemisia tabaci . 

 

3.Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.Β.1.1  Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

    

    Ο έλεγχος των προϊόντων από τις αντιδράσεις της PCR με Pfu, έγινε σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1%, όπως φαίνεται στην εικονά. 

       

 

 

 

 

600 bp 

 

 

 

Εικόνα 20: Ηλεκτροφόρημα PCR-products με το ένζυμο Pfu . Lane L: DNA Ladder PstI, Lane 1,2: 

Προϊόν της PCR με τη χρήση ειδικών εκκινητών για το γονίδιο gst 2B 

 

Από την παραπάνω εικόνα εξάγεται το συμπέρασμα ότι το προϊόν έχει το 

αναμενόμενο μέγεθος κι επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του 

από το πήκτωμα και για την ένθεσή του σε φορέα έκφρασης. 

 

3.Β.1.2 Σάρωση με PCR μονών αποικιών για τον εντοπισμό κλώνων που φέρουν 

το επιθυμητό γονίδιο (COLONY PCR-screening of single colonies) 

 

Μετά την ενσωμάτωση του γονιδίου GST 2B στον φορέα TOPO-pET 100/D με τη 

βοήθεια του ενζύμου DNA λιγάση του βακτηριοφάγου Τ4, το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο μετασχηματίζεται σε ΤΟΡ10 δεκτικά βακτηριακά κύτταρα. Γίνεται 

καλλιέργεια των βακτηριακών κυττάρων σε στέρεο θρεπτικό μέσο LB με Αmp 100 

mg/ml over night. Ακολουθεί λήψη 7 λευκών αποικιών και σάρωσή τους με  PCR, η 

οποία ενισχύει την ενσωματωμένη αλληλουχία, έτσι ώστε να γίνει εντοπισμός 
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αποικιών με το επιθυμητό γονίδιο. Tα προϊόντα της PCR μετά από τη σάρωση 7 

λευκών αποικιών ελέγχθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  (1 % w/v), 

όπως φαίνονται στην εικόνα  .             

 

Εικόνα 21 :  Ηλεκτροφόρημα μετά από τη σάρωση με PCR 7 λευκών αποικιών. Lane L: DNA Ladder 

PstI, Lane 1-7: Προϊόν της PCR με τη χρήση ειδικών εκκινητών για το γονίδιο GST 2B 

 

Από την εικόνα παρατηρείται ότι μόνο 3 από τις 7 αποικίες είναι θετικές (αποικίες 

3,5,6) δηλαδή μόνο σε 3 αποικίες έχει ενσωματωθεί το ένθεμα στο φορέα TOPO-pET 

100/D. Οι θετικές αποικίες μεταφέρθηκαν σε υγρές καλλιέργιες των 25 ml. Για τη 

διεξαγωγή του επομενου βήματος χρησιμοποιήθηκε η αποικία Νο 5. 

 

3.Β.1.3  Παραγωγή ποσότητας κυττάρων που περιέχουν την ανασυνδυασμένη 

GST πρωτείνη (cell-induction) 

 

Κατά την διαδικασία γίνεται καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων που έχουν 

ενσωματώσει το γονίδιο στο φορέα TOPO-pET 100/D σε επωαστήρα εως ότου η 

οπτική τους απορρόφηση να κυμαίνεται μεταξύ 0,7-1. Εφόσον επιτευχθεί αυτό , 

γίνεται προσθήκη του επαγωγέα IPTG και η καλλιέργεια αφήνεται στον αναδευτήρα 

για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ωρών στο οποίο γίνεται και η τελική μέτρηση 

της οπτικής απορόφησης για τον έλεγχο της πυκνότητας των βακτηριακών κυττάρων. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: 

 

 Πρίν την επαγωγή με IPTG η oπτική απορρόφηση ήταν 0,935 

 Μετά την επαγωγή με IPTG η οπτική απορρόφηση ήταν 0,943 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Απομόνωση, Καθαρισμός πρωτείνης GST 2 του 

γονιδίου gst2 του Β βιοτύπου του Βemisia tabaci 

 

4.Α ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

4.Α.1 Σκοπός:  Η απομόνωση σε καθαρή μορφή της επιθυμητής πρωτεϊνης από τις 

υπόλοιπες βακτηριακές πρωτείνες με την μελέτη αλληλεπίδρασης της με φυτοτοξίνες. 

4.Α.2 Διαθέσιμα-Stock 

 

Έχουμε στην δίαθεση μας βακτηριακά κύτταρα από καλλιέργεια όγκου 2 lt 

διαλυμένα σε Binding buffer τα οποία εκφράζουν την ανασυνδυασμένη GST 2. 

 

4.Α.2.1 Καθαρισμός ανασυνδυασμένης πρωτείνης GST2 με χρήση κολόνας 

νικελίου HisTrap. 

 

Ο καθαρισμός της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης γίνεται με μεταλλοχηλική 

χρωματογραφία. Αυτή βασίζεται στην ιδιότητα ορισμένων αμινοξικών καταλοίπων 

στην επιφάνεια του ενζύμου-στην συγκεκριμένη περίπτωση το ένζυμο φέρει 4 

ιστιδίνες στο αμινοτελικό άκρο- να συμπεριφέρονται ως δότες ηλεκτρονίων προς 

μεταλλοκατιόντα-δέκτες όπως το Νi
2+

 της συγκεκριμένης κολόνας. Η πρωτεϊνη 

λοιπόν αλληλεπιδρά με την κολόνα και προσδένεται σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

πρωτεϊνες του κυττάρου οι οποίες περνούν απλά. Η έκλουση του προσροφημένου 

ενζύμου επιτυγχάνεται με την προσθήκη ιμιδαζολίου το οποίο είναι μέρος της δομής 

της ιστιδίνης και ανταγωνίζεται τις ιστιδίνες της πρωτεϊνης για πρόσδεση στην 

κολόνα. H διαδικασία είναι η εξής: 

 

 Επώαση κυτταρικού λύματος με λυσοζύμη 10 μg/ml στον πάγο για 30΄. 

 Σπάσιμο κυττάρων με χρήση υπερήχων 

 Φυγοκέντρηση του λύματος στα 10.000g για 30΄ στους 4°C για την 

απομάκρυνση των κυτταρικών καταλοίπων. 

 Φύλαξη ποσότητας από το υπερκείμενο για δοκιμή Bradford και GST activity 

assay (βλ. 4.Α.2.2, 4.Α.2.3)  και ποσότητας από την πελέτα για ηλεκτροφόρηση.  

 Eξισορρόπηση κολόνας νικελίου HisTrap με το υπερκείμενο αναδεύοντας για 

30΄. 
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 Φόρτωμα 5 ml υπερκειμένου στην κολόνα με χρήση σύριγγας. (flow-through) 

 Πλύση της κολόνας με 10 όγκους από το binding buffer (wash 1) 

 Πλύση της κολόνας με 5 όγκους από το binding buffer (wash 2) 

 Έκλουση των δεσμευμένων πρωτεϊνών με 5 ml elution buffer (1 ml/fraction) 

 Τοποθέτηση των fractions σε PD-10 gel-filtration κολόνα για αφαλάτωση και 

απομάκρυνση του ιμιδαζολίου, έκλουση με 3,5 ml με Εlution Buffer (500mM 

imidazole in 1x Phospate buffer pH 7.4) 

 Συγκέντρωση της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης με Amicon Ultra 413. 

 Έλεγχος ενεργότητας της ανασυνδυασμένης GST 2 πρωτεϊνης (βλ. 4.Α.2.4) 

 Συλλογή πρωτείνης και αποθήκευσή της στους -20°C παρουσία 40% γλυκερόλης 

και  25% DTT. 

 

4.Α.2.2 Δοκιμή Bradford για εκτίμηση συγκέντρωσης πρωτείνης 

 

H δοκιμή Bradford αποτελεί μια φασματοφωτομετρική ανάλυση για τον υπολογισμό 

της συγκέντρωσης μιας πρωτεϊνης σε ένα διάλυμα. Βασίζεται σε μια μεταβολή της 

απορρόφηση της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250 από 465 σε 595 nm στην 

οποία κάτω από όξινες συνθήκες το ερυθρό ης βαφής μετατρέπεται σε μπλε καθώς 

συνδέεται με την πρωτεΐνη που θα προσδιορισθεί. Η απορρόφηση είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης της πρωτεϊνης. 

 

 Από το αντιδραστήριο-stock Bradford γίνεται λήψη ενός μέρους και 

προστίθενται 4   μέρη νερού με αποτέλεσμα τη δημιουρία νέου αραιώμένου 

διάλυματος Bradford. 

 Από τα διαθέσιμα  BSA control (2 μg, 5μg, 10μg, 15μg, 20μg) γίνεται λήψη 20 μl 

τα οποία προστίθενται σε 980 μl διαλύματος Bradford το καθένα. 

 Ανάδευση των 5 δειγμάτων + 1 δείγμα μάρτυρα (μόνο διάλυμα Bradford) 

 Τοποθέτηση τους για 5΄ στον πάγο 

 Λήψη 300 μl από το καθένα και τοποθέτηση σε eliza plate για μέτρηση της 

οπτικής τους απορρόφησης στα 595 nm. 

 Κατασκευή πρότυπης καμπύλης (συγκέντρωση BSA,οπτική απορρόφηση) 
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Από την πρότυπη καμπύλη  που προκύπτει μπορεί να εξάγθεί η αντίστοιχη 

συνάρτηση, η οποία θα έχει την μορφή  y=ax, όπου y η οπτική απορρόφηση του κάθε 

δείγματος και x η συγκέντρωση του. Συνεπώς έχοντας την πρότυπη καμπύλη, γίνεται 

φωτομέτρηση του επιθυμητού δείγματος (του υπερκείμένου της φυγοκέντρησης 

4.Α.2.1 βήμα 3) και αντιστοίχηση συγκέντρωσης. 

 

4.Α.2.3 GST activity assay για έλεγχο ενεργότητας της πρωτείνης GST2 Νο 1 

 

H διαδικασία μέτρησης της δραστικότητας της GST γίνεται με το πρότυπο 

υπόστρωμα των ενζύμων GSTs το 1-χλώρο-2,4-δινιτροβενζόλιο (CDNB).  Το CDNB 

αντιδρά άμεσα με την γλουταθειόνη GSH παρουσία ενζύμου GST το οποίο καταλύει 

τη μεταφορά της γλουταθειόνης στο υπόστρωμα με αποτέλεσμα την ανίχνευση 

προϊόντος υποκίτρινου χρώματος στο πέρας της αντίδρασης. Για να γίνει έλεγχος 

ενεργότητας στην πρωτείνη GST 2 ακολουθείται η εξής αντίδραση: 

  

 Elisa plate 

0.1 M KH2PO4, pH=6.5 185,8 μl 

75 mM GSH 6,6 μl 

30 mM CDNB 6,6 μl 

Enzyme source 15 μg, 30 μg  

 

*Ο υπολογισμός των μg πρωτεϊνης / μl γίνεται με την βοήθεια της προτυπης 

καμπύλης . 

Γίνεται μέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 340 nm ανά 5΄΄ για 3΄ 

 

4.Α.2.4 GST activity assay για έλεγχο ενεργότητας της πρωτείνης GST2 Νο 2 

 

Ακολούθηθηκε το ίδιο πρωτόκολλο με 4.Α.2.3 

 

4.Α.2.5 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολύ-

ακρυλαμίδης (SDS-PAGE) 

   

Σε μία τυπική ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές συνθήκες  (SDS-PAGE)  οι 

πρωτεΐνες διαχωρίζονται κυρίως με βάση το μοριακο τους βάρος.  Το μίγμα των 
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πρωτεϊνών πρώτα διαλύεται σε διάλυμα δωδεκακυλοθειικού νατρίου (SDS),  ενός 

ανιονικού απορρυπαντικού που αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τους προσδίδει 

αρνητικό φορτίο.  Προστίθεται επίσης μερκαπτοαιθανόλη ή διθειοθρειτόλη,  οι 

οποίες ανάγουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς,  οι οποίοι αναπτύσσονται ανάμεσα σε 

δύο ομάδες -SH  κυστεινών της ίδιας ή δύο διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων 

και με θέρμανση ολοκληρώνεται η αποδιάταξη.  Οι μικρές πρωτεΐνες μετακινούνται 

εύκολα διαμέσου του πηκτώματος ενώ οι μεγάλες μένουν στην κορυφή κοντά στο 

σημείο εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής διαδρομής οι 

πρωτεΐνες στο πήκτωμα εμφανίζονται με χρώση Coomassie Brilliant Blue (R-250) 

(Coomassie blue R-250 1.0 g, Methanol 400 ml, Acetic Acid 100 ml) 

 

Τα προϊόντα –ΙΡΤG, +ΙΡΤG, υπερκείμενο, πελλέτα, flow-through, wash1-2, 

elution 1-2 ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα πολυακριλαμίδης 15% 

 

 

Running Buffer  Stacking Buffer  

dH2O 2.35 ml dH2O 2.05 ml 

Acrylamide/bis 30% 5.00 ml Acrylamide/bis 30% 450 μl 

1.5 Tris-HCL pH 8 2.5 ml 0.5 Tris-HCL pH 6.8 850 μl 

10% SDS 100 μl 10% SDS 35 μl 

10% APS 50 μl 10% APS 25 μl 

TEMED 10 μl TEMED 10 μl 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Απομόνωση, Καθαρισμός πρωτείνης GST 2 του 

γονιδίου gst2 του Β βιοτύπου του Βemisia tabaci . 

 

4.Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.Β.1 Δοκιμή Bradford για εκτίμηση συγκέντρωσης πρωτείνης 

 

Τα δείγματα που φωτομετρήθηκαν έδωσαν αποτελέσματα τα οποία όρισαν την εξής 

πρότυπη καμπύλη:  

 

 

 

Εικόνα 22: Σχηματική απεικόνηση πρότυπης καμπύλης y=0.034x ,R
2
=0.8414 

 

Στη συνέχεια φωτομετρήθηκαν 10 μl από κάθε fraction που εκλόύστηκε από την PD-

10 gel filtration κολόνα. Τα δύο πρώτα είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη 

ποσότητα πρωτεϊνης και τα χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την ακριβή 

ποσότητα της πρωτεϊνης. 

Οπτική Απορρόφηση (ΟD 595 nm) 

0,000 0,395 0,349 

0,000 0,367 0,354 

Μέσος όρος 0,381 0,351 

 

Με τη χρήση της εξίσωσης y=0.034x υπολογίζεται: 

για το 1
ο
 fraction x1=1.12 mg/ml    

για το 2
ο
 fraction x2=1.03 mg/ml            → 

       

 
 = 1.075 mg protein/ml 

y = 0,034x 
R² = 0,8418 

0 
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4.B.2 GST activity assay για έλεγχο ενεργότητας της πρωτείνης GST2  Νο 1 

 

Γνωρίζοντας πόσα mg protein/ml υπάρχουν στο δείγμα μας – υπερκείμενο της 

φυγοκέντρησης - , γίνεται ο υπολογισμός των απαραίτητων μl συνολικής πρωτεϊνης 

(15 μg) για τον έλεγχο της ενεργότητας της. Προστίθενται το δισόξινο φωσφορικό 

KH2PO4, η γλουταθειόνη GSH και τελευταίο το 1-χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο CDNB. 

Η αντίδραση  λαμβάνει μέρος άμεσα μετα την προσθήκη του CDNB και 

φωτομετρείται στα 595 nm για 3’ ανά 5’’. 

 

 

Εικόνα 23:  Αποτέλεσμα από τη δοκιμή  ενεργότητα για την πρωτεϊνη GST 2   

 

Έγιναν 2 δοκιμές ενεργότητας της πρωτεϊνης GST 2  (15 μg), που παράχθηκε από 

κύτταρα τα οποία επωάστηκαν με IPTG για την έκφρασή της, εξού και οι δύο 

παρόμοιες καμπύλες ενεργότητες στην εικόνα. Παράλληλα, στον άξονα x στη θέση 0 

βρίσκεται η μηδενική ενεργότητα των GSTs των ίδιων βακτηριακών κυττάρων πριν 

την επαγωγή με IPTG. Συνεπώς συγκρίνοντας την καμπύλη ενεργότητας κυττάρων 

με IPTG και κυττάρων χωρίς, μπορεί να εξαγχθεί το συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνη που 

παράχθηκε είναι ενεργή και συνεπώς μπορεί να καταλύσει την μεταφορά της 

γλουταθειόνης στο υπόστρωμα του ενζύμου CDNB.  

Time (secs)
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1

Well G2 H2 H3

Vmax 0,000 43,000 47,940

R^2 1,000 0,952 0,946

Vmax Points = 37
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4.B.3 GST activity assay για έλεγχο ενεργότητας της πρωτείνης GST 2 Νο 2 

 

Το δεύτερο τεστ ενεργότητας γίνεται στη φάση όπου η πρωτεϊνη έχει εκλουστεί και 

από τη δεύτερη κολόνα και είναι πλήρως καθαρή. Πραγματοποιείται με σκοπό να 

ελέγξει  αν η πρωτεϊνη συνεχιζει να έχει ενεργότητα. Η ποσότητα καθαρού ενζύμου 

που προστέθηκε ήταν 15 μg. Προστίθενται το δισόξινο φωσφορικό KH2PO4, η 

γλουταθειόνη GSH και τελευταίο το 1-χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο CDNB. Η 

αντίδραση  λαμβάνει μέρος άμεσα μετα την προσθήκη του CDNB και φωτομετρείται 

στα 595 nm για 3’ ανά 5’’ 

 

 

Εικόνα 24:  Αποτέλεσμα από τη δοκιμή  ενεργότητας για την πρωτεϊνη GST 2   

 

Από την εικόνα είναι εμφανές ότι η καθαρή πρωτεϊνη που παράχθηκε είναι πλήρως 

ενεργή συνεπώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα για να ελέγξουμε 

την πιθανή αλληλεπίδραση της με τις φυτοτοξίνες. 
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4.B.4 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολύ-

ακρυλαμίδης (SDS-PAGE) 

 

Τα πρωτεϊνικά κλάσματα μετά χρωματογραφία συγγένειας αναλύονται με SDS-

PAGE και η ανίχνευση της πρωτεΐνης γίνεται με χρώση Coomassie Brilliant Blue (R-

250), 

   

 

 

 

Εικόνα 25: Ανάλυση του καθαρισμού της πρωτεΐνης GST 2 με κολόνα νικελίου HisTrap με 

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και χρώση με Coomassie  Brilliant 

Blue R250. Lane M=marker BlueStar Perstained Protein Marker, Lane -= δείγμα από υλικό minus 

IPTG, Lane +=  δείγμα από υλικό plus IPTG, Lane sup= δείγμα από το υπερκέιμενο της 

φυγοκέντρησης, Lane pel= δείγμα από την πελλέτα της φυγοκέντρησης, Lane f-t= δείγμα από το υγρό 

που πέρασε πρώτο από την κολόνα (flow-throught), Lane W1: δείγμα από το πρώτο στάδιο έκπλυσης, 

Lane W2: δείγμα από το δεύτερο στάδιο έκπλυσης, Lane Ε1, E2: δείγμα από το υλικό έκλουσης που 

εκλούεται πρώτο και δεύτερο. 

 

Από την εικόνα 25 συμπεραίνεται ότι, η πρωτεΐνη GST 2 παρουσιάζει  κάποια 

έκφραση καθώς διαφοροποιείται η στήλη πρίν την επαγωγή IPTG με την στήλη μετά 

την επαγώγή. Εμφανίζεται μια μπάντα έκφρασης ανάμεσα στα 28-35 kDa. Στη 

συνέχεια μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η πρωτείνη βρίσκεται στο υπερκέιμενο 

της φυγοκέντρησης και όχι στο ίζημα που παρέμεινε. Φαίνεται ξεκάθαρα πως στις 2 

εκπλύσεις της κολόνας δεν υπάρχει πρωτεϊνη συνεπώς η επιθυμητή πρωτεϊνη έχει 

δεσμευτεί επιτυχώς στην κολόνα νικελίου. Τέλος η αρχική μπάντα που 

παρατηρήθηκε μετά την επαγωγή IPTG και στο φυγοκεντρημένο υπερκέιμενο 

επανεμφανιζεται ενισχυμένη στα στάδια έκλουσης 1 και 2 της κολόνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης GST 2 

του γονιδίου gst2 του Β βιοτύπου του αλευρώδη Βemisia tabaci με 

φυτοτοξίνες 

 

5.Α ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

5.Α.1 Σκοπός:  Η ύπαρξη αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης GST2  με φυτοτοξίνες. 

 

5.Α.2 Διαθέσιμα-Stock 

 

Έχουμε στη διάθεση μας καθαρή πρωτεϊνη GST 2 1.075 mg/ml και τις φυτοτοξίνες: 

 

 Chlorogenic acid  Rutin trihydrate 

 Xanthotoxin  Undecanone 

 Quercetin  Gossypol 

 Flavones  Tridecanone 

 Coumarin  Nicotine 

 Indole-3-Carbinol  

 

Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα αλληλοχημικά επειδή αποτελούν ένα εύρος της 

πιθανής οικολογικής προτίμησης του αλευρώδη. Το Chlorogenic acid, ως ενδιάμεσο 

του σικιμικού μονοπατιού και της βιοσύνθεσης της λιγνίνης είναι παρών σε ένα ευρύ 

φάσμα ξενιστών-φυτικών οργανισμών όπως είναι το φλαβονοείδές Flavone, η 

Quercetin και η Rutin trihydrate. Οι φυτοτοξίνες Tridecanone, Nicotine και 

Undecanone είναι αλληλοχημικά που βρίσκονται σε σολανοειδή (τομάτα, πιπεριά, 

μελιτζάνα, πατατιά, καπνός) μια οικογένεια ξενιστών-φυτών  στην οποία απαντάται 

συχνά ο αλευρώδης Βemisia tabaci. H Coumarin είναι ευρέως διαδεδομένη στα 

όσπρια (Fabaceae- ψυχανθή) τα οποία ο αλευρώδης τα χρησιμοποιεί ως φυτά-

ξενιστές. Παρόμοια περίπτωση είναι και η φυτοτοξίνη Gossypol ,ενα τερπένιο, 

ιδιαίτερα τυπικό στα φυτά Μalvaceae-μαλαχώδη (βαμβάκι, μπάμια, υβίσκος) τα 

οποία αποτελούν πολύ πρόσφιλη επιλογή του Βemisia tabaci. Η φυτοτοξίνη indole-3-

carbinol η οποία είναι παράγωγο της glycobrassicin εμφανίζεται κυρίως σε φυτα 

οικογένειας Brassicaceae-σταυρανθή (λάχανα, κουνουπίδια, ραπανάκια), μια 
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οικογένεια στην οποια ο Βemisia tabaci εμφανίζεται περιστασιακά. Τέλος η 

xanthotoxin είναι μια φουρανοκουμαρίνη και απαντάται κυρίως σε φυτά της 

οικογένειας Apiaceae (σέλινο, μαϊντανός, άνιθος, μάραθος, καρότο, κώνιο) τα οποία 

όμως ο αλευρώδης τα χρησιμοποιεί σπανιότατα ως ξενιστές. 

 

5.Α.2.1 GST activity assay στην πρωτεϊνη GST2 

 

Ακολουθείται το πρωτόκολλο ενεργότητας GST για να υπολογιστεί μια μέση 

οπτική απορρόφηση ανά λεπτό (OD/min) για την συγκεκριμένη πρωτεϊνη. Στο αρχικό 

stock πρωτεϊνης 1,075 mg/ml έγινε αραίωση ½  ώστε η καμπύλη απορρόφησης στα 

αρχικά στάδια της διαδικασίας να δημιουργεί κλιση 45° (στάδιο πρίν τον κορεσμό 

της αντιδρασης). Πραγματοποιήθηκαν 2 τέτοιες αντιδράσεις οι οποίες έδωσαν 2 

κοντινές τιμές OD/min καθεμια από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση/ 

αλληλεπίδραση με διαφορετικές φυτοτοξίνες. 

 

 Κυψελίδα 

0.1 M KH2PO4, pH=6.5 924 μl 

75 mM GSH 33 μl 

30 mM CDNB 33 μl 

Enzyme source 10 μl 

 

Έγινε μέτρηση της οπτικής απορρόφησης  στα 340 nm ανά 6΄΄ για 3΄ 

 

5.Α.2.2 GST activity assay στις διάφορες φυτοτοξίνες 

 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της ενεργότητας της πρωτεϊνης με τη διαφορά 

ότι στην αντίδραση προστίθεται και φυτοτοξίνη-αλληλοχημικό. Με αυτό τον τρόπο 

μπορούμε να παρατηρήσουμε αν η φυτοτοξίνη αλληλεπιδρά με το ένζυμο τότε η 

ταχύτητα της αντίδρασης θα μειωθεί καθώς το ένζυμο θα είναι μπλοκαρισμένο από 

την τοξίνη και δεν θα μπορεί να καταλύσει την μεταφορά της γλουταθειόνης στο 

υπόστρωμα CDNB. Οι φυτοτοξίνες αραιώθηκαν ή/και διαλύθηκαν ανάλογα ώστε η 

τελική τους συγκέντρωση να είναι 0,05mM στην αντίδραση . 
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Η μέτρηση της οπτικής απορρόφησης έγινε στα 340 nm ανά 6΄΄ για 3΄. 

 

 Κυψελίδα 

0.1 M KH2PO4, pH=6.5 824 μl 

75 mM GSH 33 μl 

30 mM CDNB 33 μl 

Φυτοτοξίνη 100 μl 

Enzyme source 10 μl 

 

 

5.Α.2.3 Αλληλεπίδραση φυτοτοξινών με ένζυμο αποτοξικοποίησης GST 

 

Για να μπορέσει να γίνει έλεγχος για αλληλεπίδραση των φυτοτοξινών με την 

πρωτεϊνη GST2  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μέτρο σύγκρισης. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση το μέτρο σύγκρισης θα είναι η σχέση (Kλώνης 1997): 

 

  
  

  
 

      

       
 

 

   
 

 

 Όπου  
  

  
 η πειραματική τιμή που παίρνω από τα αποτελέσματα του 

φωτομέτρου (ΟD/min),  

 όπου        τα 1000 μl που αντιστοιχούν στον μέγιστο όγκο της κυψελίδας,  

 όπου         τα μl που αντιστοιχούν στο ένζυμο, 

  όπου e σταθερά 9,6 mmol/cm από το νόμο του  Beer-Lambert ( Α=c*e*l, 

σχέση που σχετίζει την οπτική απορρόφηση με τις ιδιότητες του μέσου το 

οποίο διασχίζει) 

 όπου l η διατομή της κυψελίδας (1 cm) 

 

Από τα αποτελέσματα των φυτοτοξινών κατά τη φωτομέτρηση υπολογίζεται ο λόγος 

της οπτικής πυκνότητας ανά λεπτό (ΟD/min) καθώς και η τιμή της παραπάνω 

σχέσης. Το ίδιο γίνεται και για την πρωτεϊνη. Από τις τιμές που προκύπτουν μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει αλληλεπίδραση ή μη φυτοτοξινών-πρωτεϊνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 – Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης GST 2 

του γονιδίου gst2 του Β βιοτύπου του αλευρώδη Βemisia tabaci με 

φυτοτοξίνες 

 

5.Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.Β.1 GST activity assay στην πρωτεϊνη GST2 

 

Η πρώτη αντίδραση ελέγχου ενεργότητας έδωσε την τιμή οπτικής απορρόφησης (340 

nm) ανά λεπτό (ΟD/min) =0,190. Στην αντίδραση αυτή έγιναν τρεις διαφορετικές 

δοκιμές και η τελική τιμή υπολογίστηκε από τον μέσο όρο αυτών. Η συγκεκριμένη 

τιμή πρωτεϊνης GST2 θα ελεγχθεί για αλληλεπιδραση με τις φυτοτοξίνες Chlorogenic 

acid, Xanthotoxin, Quercetin, Flavone (Group A) 

 

Η δεύτερη αντίδραση ελέγχου ενεργότητας έδωσε την τιμή οπτικής απορρόφησης 

ανά λεπτό (ΟD/min) =0,109. Στην αντίδραση αυτή έγιναν τρεις διαφορετικές δοκιμές 

και η τελική τιμή υπολογίστηκε από τον μέσο όρο αυτών. Η συγκεκριμένη τιμή 

πρωτεϊνης GST2 θα ελεγχθεί για αλληλεπιδραση με τις φυτοτοξίνες Coumarin, I-3-C, 

Rutin trihydrate, Undecanone, Gossypol, Tridecanone, Nicotine (Group B) 

 

5.B.2 GST activity assay στις διάφορες φυτοτοξίνες 

 

Κάθε φυτοτοξίνη υπέστη αντίδραση για έλεγχο ενεργότητας. Κάθε αντίδραση έδωσε 

μια τιμή οπτικής απορρόφησης ανά λεπτό (ΟD/min). Στις αντιδράσεις αυτές έγιναν 

τρεις διαφορετικές δοκιμές και η τελική τιμή υπολογίστηκε από τον μέσο όρο αυτών.   

 

 

  Group A      ΟD/min 

 

Chlorogenic acid 0,236722 

Xanthotoxin 0,197208 

Quercetin 0,079556 

Flavone 0,215278 
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  Group B       ΟD/min 

  

Coumarin 0,175167 

I-3-C 0,205167 

Rutin trihydrate 0,158833 

Undecanone 0,193333 

Gossypol 0,001889 

Tridecanone 0,153958 

Nicotine 0,182667 

 

 

5.B.3 Αλληλεπίδραση φυτοτοξινών με ένζυμο αποτοξικοποίησης gst 

 

Aπό τις τιμές που έχουμε στη διάθεση μας μπορούμε να υπολογίσουμε την σχέση: 

 

  
  

  
 

      

       
 

 

   
 

 

για τις δύο αντιδράσεις της πρωτεϊνης GST2 καθώς και για όλες τις φυτοτοξίνες. 

              U 

GST 2 (Group A) 1,979167 (+/- 0,255651) 

Chlorogenic acid 2,651563 (+/- 0,331517) 

Xanthotoxin 2,052083 (+/- 0,313983) 

Quercetin 0,822917 (+/- 0,120732) 

Flavone 2,241667 (+/- 0,041736) 

GST 2 (Group B) 1,144792  (+/- 0,095510) 

Coumarin 1,822917 (+/- 0,020833) 

I-3-C 2,137500 (+/- 0,145156) 

Rutin trihydrate 1,654167 (+/- 0,100455) 

Undecanone 2,010417 (+/- 0,057371) 

Gossypol 0,019583 (+/- 0,123539) 

Tridecanone 1,686458 (+/- 0,226013) 

Nicotine 1,903125 (+/- 0,118083) 
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Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα μετατράπηκαν σε % ποσοστό 

εναπομείνουσας δραστικότητας του ενζύμου και παρουσιάζονται διαγραμματικά ως 

εξής: 

 

 

 

Εικόνα 26: Διαγραμματική απεικόνηση % εναπομείνουσας δραστικότητας ενζύμου GST2 από 

φυτοτοξίνες  

 

H εικόνα 26 δείχνει την επί τοις εκατό εναπομείνουσα δραστικότητα του ενζύμου 

δηλαδή τι ποσοστό ενεργότητας απέμεινε μετά την παρεμπόδιση του ενζύμου από την 

φυτοτοξίνη. Στο διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα οτι η φυτοτοξίνη gossypol σε 

συγκέντρωση 50 μM παρεμπόδισε πλήρως το ένζυμο με εναπομείνουσα ενεργότητα  

μόλις 1,71%. Παρόμοια η φυτοτοξίνη quercetin φαίνεται να αναστέλλει εξίσου 

σημαντικά το ένζυμο αφήνοντας του ένα ποσοστό 41,58% .Οι υπόλοιπες φυτοτοξίνες 

δεν παρεμποδίζουν καθόλου τη δράση του ενζύμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6– ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια κλωνοποίησης του 

γονιδίου GST2 του εντόμου Bemisia tabaci Β βιοτύπου σε φορέα pGEM-Teasy για 

αλληλούχηση, σε φορέα έκφρασης TOPO-pET 100/D για παραγωγή της 

ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης σε επιδεκτικά κύτταρα BL21 STAR ειδικά για 

έκφραση, απομόνωση και καθαρισμός της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης με 

χρωματογραφία συγγένειας βασισμένη σε κολόνα Ni
2+ 

και τέλος έλεγχος της 

αλληλεπίδρασης της καθαρής πρωτεϊνης με επιλεγμένες φυτοτοξίνες βάση της 

οικολογίας του εντόμου.  

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γονίδιο με αφορμή την μελέτη του ερευνητή 

Shai Morin o οποίος έδειξε ότι σε ενήλικα άτομα Bemisia tabaci Β βιοτύπου επάγεται 

το γονίδιο της GST2 κάτω από δίαιτα σουκρόζης στην οποία έχει προστεθεί φλαβόνη. 

Η κλωνοποίηση στον φορέα pGEM-Teasy έγινε επιτυχώς όπως και η 

αλληλούχηση του γονιδίου. Το γονίδιο είχε κάποιες μεταλλαγές οι οποίες όμως 

εμφανίζονταν και στους τρεις κλώνους που στάλθηκαν για αλληλούχηση πράγμα το 

οποίο μας υποδεικνύει πιθανό πολυμορφισμό στα συγκεκριμένα στελέχη από τα 

οποία απομονώθηκε το γονίδιο, ο οποίος δεν επηρεάζει τη δράση και τη 

λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Στη συνέχεια η κλωνοποίηση του γονιδίου gst2 στο 

φορέα έκφρασης TOPO-pET 100/D οδήγησε στον πολλαπλασιασμό 

ανασυνδυασμένων βακτηριακών κυττάρων BL21 STAR τα οποία εξέφραζαν την 

ανασυνδυασμένη πρωτεϊνη GST2. Η πρωτεϊνη συλλέχθηκε από το κυτταρικό 

εναιώρημα μαζί με τις υπόλοιπες υδατοδιαλυτές πρωτεϊνες και απομονώθηκε από 

αυτές με τη χρήση κολόνας νικελίου HisTrap σε συγκέντρωση 1.075 mg protein/ml 

με παράλληλο έλεγχο της ενεργότητα της ο οποίος βγήκε θετικός. Τέλος έγιναν τεστ 

ενεργότητας της πρωτεϊνης σε αντίδραση που περιείχε τις φυτοτοξίνες με 

συγκέντρωση 50 μM, το κλασσικό υπόστρωμα CDNB , τη γλουταθειόνη GSH και το 

buffer KH2PO4.  

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων GST ενεργότητας τα οποία διεξήχθηκαν 

για κάθε φυτοτοξίνη ξεχωριστά έδειξαν αναστολή της δράσης του ενζύμου όταν αυτό 

βρισκόταν σε αντίδραση με τις φυτοτοξίνες quercetin και gossypol. Συγκεκριμένα με 

την παρουσία quercetin στην αντίδραση παρατηρήθηκε 58,42 % αναστολή της 

δράσης του ενζύμου και  με την παρουσία gossypol παρατηρήθηκε σχεδόν 

ολοκληρωτική αναστολή 98,29%. Αυτό πρακτικά είναι μια ένδειξη πως στις δυο 
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αυτές περιπτώσεις φυτοτοξινών το ένζυμο αλληλεπιδρά με την φυτοτοξίνη. 

Γνωρίζουμε πως ο αλευρώδης Bemisia tabaci έχει ιδιαίτερη προτίμηση στην 

οικογένεια φυτών Μalvaceae-μαλαχώδη τα οποία παράγουν την τοξίνη gossypol. 

Εφόσον ο αλευρώδης έχει προσαρμοστεί σε αυτά τα φυτά-ξενιστές και συνεχίζει και 

επιβιώνει συμπεραίνουμε ότι έχει βρει τρόπους να προσπεράσει τους μηχανισμούς 

άμυνας του φυτού. Το γεγονός ότι η πρωτεϊνη GST2 καταστέλλεται πλήρως από την 

φυτοτοξίνη ίσως υποδεικνύει ένα μηχανισμό ανθεκτικότητας στην επίθεση του φυτού 

στον οποίο ο αλευρώδεις υπερπαράγει GST2 η οποία αλληλεπιδρά με την τοξίνη του 

φυτού gossypol και την αδρανοποιέι ή την προσδένει για να μην βρεί τον τελικό της 

στόχο. Το πείραμα έδειξε ολοκληρωτική αναστολή του ενζύμου συνεπώς το ένζυμο 

μάλλον έχει σημαντικό ρόλο στην αποτοξικοποίηση της φυτοτοξίνης gossypol 

εφόσον το έντομο επιβιώνει και προτιμά το φυτό που την παράγει. Αντίστοιχη 

περίπτωση αποτελεί και η αναστολή του ενζύμου από την φυτοτοξίνη quercetin. Η 

συγκεκριμένη φυτοτοξίνη παράγεται από ένα ευρύ φάσμα ξενιστών του εντόμου 

στους οποίους τελικά προσαρμόζεται. Συνεπώς η καταστολή του ενζύμου της τάξης 

του 60% δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι τυχαίο, παρά μια ένδειξη πως το ένζυμο 

συμβάλει στην αποτοξικοποίηση της. Γνωρίζοντας βέβαια την ιδιαίτερα μεγάλη 

στερεοχημική δομή της quercetin συγκριτικά με άλλες φυτοτοξίνες, θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι αυτή η καταστολή ίσως να οφείλεται σε στερεοχημική 

παρεμπόδιση του ενζύμου στην κατάλυση της αντίδρασης και τελικά να μην 

σχετίζεται με αποτοξικοποίηση της φυτοτοξίνης.  

Οι υπόλοιπες φυτοτοξίνες δεν προκάλεσαν καμία αναστολή στα δράση του 

ενζύμου. Αυτό είναι λογικό για μερικές όπως οι xanthotoxin, indole-3-carbinol καθώς 

τα φυτά που τις παράγουν δεν αποτελούν συνήθεις ξενιστές για το έντομο Bemisia 

tabaci. Άρα ο αλευρώδης του συγκεκριμένου βιοτύπου ίσως δεν χρειάστηκε ποτέ να 

τις αντιμετωπίσει με κάποιο ή με τον συγκεκριμένο μηχανισμό ή οι συγκεκριμένες 

φυτοτοξίνες δεν τον επηρεάζουν. Οι υπόλοιπες φυτοτοξίνες παρότι βρίσκονται σε 

φυτά προσφιλή για το έντομο δεν φαίνεται να αλληλεπιδρουν με την τρανσφεράση 

της γλουταθειόνης 2. Αυτό ίσως να συμβαίνει επειδή η συγκέντρωση της φυτοτοξίνης 

που προστέθηκε στο τεστ ενεργότητας να μην ήταν αρκετή για να προκαλέσει την 

αναστολή του ενζύμου. 

Η προσπάθεια για την λειτουργική διευρεύνηση της πρωτεΐνης θα συνεχισθεί 

σε επόμενες εργασίες, αφού μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του μοριακού 

μηχανισμού ανθεκτικότητας του αλευρώδη στα τοξικά αλληλοχημικά των φυτικών 
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οργανισμών. Το επόμενο βήμα είναι η βιοχημική ανάλυση με πρότυπα υποστρώματα 

με CDNB και GSH για ακριβή υπολογισμό των κινητικών χαρακτηριστικών του 

ενζύμου (ταχύτητα της αντίδρασης Vmax, έκταση της αντίδρασης-σταθερά 

ισορροπίας Km, διάρκεια της ενζυμικής δραστικότητας). Στη συνέχεια ανάλυση σε 

βάθος του τύπου της αναστολής (συναγωνιστική/ανταγωνιστικη-αντιστρεπτή/μη 

αντιστρεπτή) του ενζύμου από τις φυτοτοξίνες καθώς και προσδιορισμός του IC50 

(inhibition concentration-η τιμή της συγκέντρωσης του ξενοβιοτικού που προκαλεί 

την αναστολή της δραστικότητας του ενζύμου κατα 50%). Επίσης θα μπορούσε να 

γίνει η αντίστοιχη ανάλυση για τον βιότυπο Q του αλευρώδη Bemisia tabaci με 

σκοπό τη συγκριτική μελέτη για την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού 

αποτοξικοποίησης και των διαφορετικών συμπεριφορών. Ακόμη περαιτέρω μελέτη 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την καταπολέμηση των 

εντόμων μέσω ανάλυσης μηχανισμών plant-mediated RNA σίγησης και μηχανισμών 

ανταπόκρισης του εντόμου. (Ying-Bo et al, 2007) 
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