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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά  
 

Τα βακτήρια του γένους Wolbachia είναι ενδοκυττάρια, µητρικά 

κληρονοµούµενα βακτήρια, τα οποία µολύνουν ένα πλήθος ξενιστών, όπως έντοµα, 

ισόποδα, ακάρεα και νηµατώδεις (Πίνακας 1). Βρέθηκαν και περιγράφηκαν από τους 

Hertig και Wolbach το 1936 στις ωοθήκες του κουνουπιού Culex pipiens. Τα γενικά 

χαρακτηριστικά τους είναι αυτά των Rickettsiaceae (Hertig 1936). Είναι διµορφικά 

και φτιάχνουν µικρούς ραβδοειδείς (0.5-1.3 µm σε µήκος) και κοκκοειδείς (0.25-0.5 

µm σε διάµετρο) σχηµατισµούς. Μεγαλύτεροι σχηµατισµοί (1-1.8 µm σε διάµετρο) 

περιέχουν έναν ή περισσότερους από τους µικρότερους σχηµατισµούς. Η Wolbachia 

βρίσκεται µέσα σε κυστίδια που περιβάλλονται από τρεις µεµβράνες. Η εξωτερική 

µεµβράνη προέρχεται από το κύτταρο του ξενιστή, η ενδιάµεση είναι το βακτηριακό 

κυτταρικό τοίχωµα και τέλος η µεµβράνη του βακτηρίου (Wright et al. 1978; Wright 

and Barr 1980; Binnington and Hoffmann 1989; Louis and Nigro 1989). Η Wolbachia 

εντοπίζεται κυρίως σε αναπαραγωγικούς ιστούς, όπως στις ωοθήκες και στους όρχεις, 

αλλά και αλλού όπως στον εγκέφαλο, σιελογόνους αδένες, µυς, αιµολέµφο, φτερά, 

µαλπιγγιανά σωληνάρια, έντερο και λιπαρό σώµα (Binnington and Hoffmann 1989; 

Louis and Nigro 1989; Rigaud et al. 1991; Min and Benzer 1997; Dobson et al. 

1999).  

 

1.2 Φυλογένεια της Wolbachia pipientis 
 

Με βάση την αλληλουχία του γονιδίου που κωδικοποιεί το 16S ριβοσωµικό 

RNA (rRNA) η Wolbachia κατατάσσεται στην α-υποµονάδα των πρωτεοβακτηρίων 

και στην οικογένεια των Rickettsiaceae. Οι κοντινότεροι συγγενείς της είναι 

ενδοκυτταρικά βακτήρια των γενών Anaplasma, Cowdria, Ehrlichia  και Rickettsia, 

µέλη των οποίων είναι παράσιτα των θηλαστικών που µεταδίδονται από αρθρόποδα. 

(O'Neill et al. 1992; Stouthamer et al. 1993) (Εικόνα 1). Φυλογενετική ανάλυση 

χρησιµοποιώντας τόσο το 16S rRNA, όσο και τα γονίδια ftsZ (cell division gene) και 

wsp (Wolbachia surface protein), χωρίζει τα στελέχη του γένους Wolbachia σε 
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τέσσερις οµάδες (A-D) (Breeuwer et al. 1992; O'Neill et al. 1992; Rousset et al. 

1992; Stouthamer et al. 1993; Werren et al. 1995; Bandi et al. 1998; Zhou et al. 1998; 

Van Meer et al. 1999). Οι οµάδες A και B περιέχουν τα είδη που µολύνουν 

αρθρόποδα ενώ οι C και D τη Wolbachia των νηµατωδών (Εικόνες 2 και 3). Οι πιο 

πρόσφατες φυλογενετικές µελέτες γίνονται µε βάση το γονίδιο wsp, που είναι το πιο 

γρήγορα εξελισσόµενο γνωστό γονίδιο της Wolbachia (Braig et al. 1998; Zhou et al. 

1998). Οι αναλύσεις αυτές στα αρθρόποδα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των δύο 

οµάδων Α και Β και κατατάσσουν τα στελέχη του βακτηρίου σε 19 οµάδες (Zhou et 

al. 1998; Van Meer et al. 1999). Οι µελέτες χρησιµοποιώντας το 16S rRNA στους 

νηµατώδεις (Sironi et al. 1995) επιβεβαιώνει την ύπαρξη του βακτηρίου Wolbachia, η 

οποία είναι διακριτή από αυτή των αρθροπόδων. Μεταγενέστερες µελέτες µε τα 16S 

rRNA και ftsZ (Bandi et al. 1998) επιβεβαιώνουν τη κοντινή συγγένεια µε τη 

Wolbachia των αρθροπόδων και κατατάσσουν τη Wolbachia των νηµατωδών σε δύο 

νέες οµάδες C και D. Οι οµάδες A, B και C, D διαχωρίστηκαν πριν από περίπου 100 

εκατοµµύρια χρόνια ενώ οι αντίστοιχοι ξενιστές, δηλαδή τα αρθρόποδα και οι 

νηµατώδεις, διαχωρίστηκαν πριν από περισσότερα από 600 εκατοµµύρια χρόνια. 

Αυτή είναι µια παρατήρηση µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού όπως φαίνεται κάποιο 

γεγονός οριζόντιας µεταφοράς συνέβη όταν ξεχώρισαν οι τέσσερις οµάδες της 

Wolbachia µεταξύ τους. Οι δύο πιθανές εξηγήσεις είναι ότι, είτε το βακτήριο 

προϋπήρχε στα αρθρόποδα ή στους νηµατώδεις και µεταφέρθηκε οριζόντια ανάµεσα 

στα δύο φύλα, είτε ότι αποκτήθηκε οριζοντίως από κάποιο τρίτο οργανισµό (Bandi et 

al. 1998). 
 

1.3 Επιπτώσεις της µόλυνσης µε Wolbachia στους ξενιστές  
 

Η Wolbachia προκαλεί ένα πλήθος αναπαραγωγικών ανωµαλιών στους 

ξενιστές της, ώστε να ευνοείται η κάθετη µετάδοση και εξάπλωση της. Η πρώτη 

αναφορά πάνω στις ανωµαλίες αυτές έγινε από τους Yen και Barr το 1971 (Yen and 

Barr 1973), οι οποίοι ανακάλυψαν ότι η ασυµβατότητα που είχε παρατηρηθεί στις 

διασταυρώσεις ανάµεσα σε κουνούπια Culex pipiens, σχετίζεται µε τη µόλυνση µε 

Wolbachia. Η ασυµβατότητα αυτή ονοµάζεται κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα 

(cytoplasmic incompatibility, CI) και στην πιο απλή µορφή της είναι ο θάνατος των 

µη µολυσµένων εµβρύων που έχουν γονιµοποιηθεί από µολυσµένο σπέρµα. Στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα βακτήρια αυτά προκαλούν και άλλες ανωµαλίες στην  
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Πίνακας 1. Ξενιστές και φαινότυποι 

 
Ξενιστές στους οποίους απαντάται η Wolbachia και οι επαγόµενοι φαινότυποι. Ο πίνακας 

προέρχεται από Bourtzis and Braig, 1999 
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Εικόνα 1. Φυλογενετικό δένδρο των 16S rRNA γονιδίων από την Wolbachia pipientis και άλλα 

αντιπροσωπευτικά πρωτεοβακτήρια από τις α, β και γ υποµονάδες. Η Εικόνα προέρχεται από 

O�Neill et al. 1992. 

Εικόνα 2.  Φυλογενετικό δένδρο των ftsZ γονιδίων που δείχνει τις τέσσερις (A, B, C, D) οµάδες 

της Wolbachia των αρθροπόδων (A, B) και των νηµατωδών (C, D). Η εικόνα προέρχεται από 

Bandi et al. 1998 
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Εικόνα 3. Φυλογενετικό δένδρο των wsp γονιδίων της Wolbachia των αρθροπόδων (οµάδες Α και 

Β). Τα ονόµατα των ειδών των ξενιστών ακολουθούνται από το όνοµα των στελεχών του 

βακτηρίου και την οµάδα στην οποία κατατάσσονται. Η εικόνα προέρχεται από van Meer    et al. 

1999. 
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αναπαραγωγή των ξενιστών τους όπως παρθενογένεση (Stouthamer et al. 1993), όπου 

µολυσµένα, παρθένα θηλυκά γεννούν µόνο θηλυκά, θηλυκοποίηση (Bouchon et al. 

1998), όπου µολυσµένα, γονοτυπικώς αρσενικά άτοµα αναπαράγονται ως θηλυκά 

και, τέλος,  θανάτωση αρσενικών (Hurst et al. 1996), όπου τα µολυσµένα αρσενικά 

έµβρυα πεθαίνουν (Πίνακας 1). Τέλος βρέθηκε ένα στέλεχος Wolbachia το οποίο δεν 

φαίνεται να προκαλεί αναπαραγωγικές ανωµαλίες, αλλά µειώνει τη διάρκεια ζωής 

των ξενιστών. Το στέλεχος αυτό, που απαντάται στη D. melanogaster, προκαλεί 

βλάβες στο νευρικό και στο µυϊκό ιστό του ξενιστή, οδηγώντας τα άτοµα σε πρώιµο 

θάνατο (Min and Benzer 1997). Μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που προκύπτει 

από τις φυλογενετικές αναλύσεις, είναι ότι στελέχη Wolbachia που προκαλούν 

διαφορετικούς αναπαραγωγικούς φαινοτύπους υπάρχουν τόσο στην οµάδα Α όσο και 

στην Β. Για παράδειγµα ενώ τα στελέχη που προκαλούν θηλυκοποίηση απαντώνται 

µόνο στην οµάδα Β, τα στελέχη που επάγουν CI και παρθενογένεση 

αντιπροσωπεύονται και στις δύο. Αυτό µέχρι προσφάτως ερµηνευόταν ως εξής: Είτε 

η ικανότητα επαγωγής των παραπάνω φαινοτύπων έχει εξελιχθεί περισσότερες από 

µια φορές στη Wolbachia, είτε  ότι η επαγωγή του φαινοτύπου εξαρτάται από το 

γένωµα του ξενιστή και όχι της Wolbachia. Πρόσφατες µελέτες όµως έδειξαν ότι η 

Wolbachia έχει την ικανότητα να ανασυνδιάζεται (Jiggins et al. 2001; Werren and 

Bartos 2001). Η παρατήρηση αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις υποθέσεις για την 

εξέλιξη των παραπάνω φαινοτύπων. Πρώτον οι φυλογενετικές αναλύσεις µε βάση 

µεµονωµένα γονίδια, µπορεί να είναι παραπλανητικές, αφού αντικατοπτρίζουν την 

ιστορία µεµονωµένων γονιδίων και όχι ολόκληρου του γενώµατος. Έτσι δύο στελέχη 

που επάγουν τον ίδιο φαινότυπο και φαίνεται να απέχουν πολύ, µπορεί να είναι στην 

πραγµατικότητα πολύ συγγενικά. ∆εύτερον, είναι δυνατόν µέσω της οριζόντιας 

µεταφοράς γονιδίων ανάµεσα σε µακρινά στελέχη του βακτηρίου, να µπορούν να 

µεταφερθούν τα γονίδια εκείνα που ευθύνονται για κάποιο συγκεκριµένο φαινότυπο. 

Έτσι, θεωρητικά, τα στελέχη αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να επάγουν τον ίδιο 

φαινότυπο, ο µηχανισµός του οποίου θα έχει εξελιχθεί µία µόνο φορά κατά το 

παρελθόν (Charlat and Mercot 2001).  
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1.4 Κυτταροπλασµατική Ασυµβατότητα (CI) 
 

1.4.1 Γενικά 
  

Η πιο καλά µελετηµένη και πιθανώς η πιο διαδεδοµένη δράση της Wolbachia 

είναι η επαγωγή κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Ο CI φαινότυπος εκφράζεται 

ως υψηλό ποσοστό θνησιµότητας εµβρύων ή ως ασυνήθιστη αναλογία απογόνων σε 

µια δεδοµένη διασταύρωση. Γενικά, ο µηχανισµός φαίνεται να είναι η εξάλειψη των 

πατρικών χρωµοσωµάτων, γεγονός που κάνει τα αναπτυσσόµενα έµβρυα απλοειδή. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο των εµβρύων αυτών σε διπλοειδή είδη, ενώ σε 

κάποια απλοδιπλοειδή είδη τα έµβρυα αυτά αναπτύσσονται ως φυσιολογικά, 

απλοειδή αρσενικά άτοµα. Η κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα έχει αναφερθεί για 

µεγάλο αριθµό εντόµων όπως κολεόπτερα (Wade and Stevens 1985), δίπτερα (Yen 

and Barr 1973; Wright and Barr 1980; Hoffmann et al. 1986; O'Neill and Karr 1990; 

Bourtzis et al. 1994; Bourtzis et al. 1996), υµενόπτερα (Breeuwer and Werren 1990), 

ορθόπτερα (Giordano et al. 1997) και λεπιδόπτερα (Kellen et al. 1981; O'Neill et al. 

1997), όπως επίσης και σε αρκετά είδη ακάρεων (Johanowicz and Hoy 1995; 

Breeuwer 1997) και σε ισόποδα (Rousset et al. 1992; Rigaud and Rousset 1996).  

 Η πιο απλή µορφή του CI είναι µονόδροµη (Εικόνα 4). Οι διασταυρώσεις 

ανάµεσα σε µη µολυσµένα θηλυκά και µολυσµένα αρσενικά είναι ασύµβατες, ενώ οι 

διασταυρώσεις ανάµεσα σε µολυσµένα θηλυκά και µη µολυσµένα αρσενικά είναι 

συµβατές. Συµβατές είναι επίσης και οι διασταυρώσεις µεταξύ µολυσµένων ατόµων. 

Μια πιο πολύπλοκη έκφραση του φαινοτύπου είναι η αµφίδροµη ασυµβατότητα 

(Εικόνα 4). Η αµφίδροµη ασυµβατότητα προκύπτει, τις περισσότερες φορές, σε 

διασταυρώσεις ανάµεσα σε άτοµα που είναι µολυσµένα µε διαφορετικά στελέχη 

Wolbachia τα οποία είναι αµοιβαίως ασύµβατα. Αµφίδροµη κυτταροπλασµατική 

ασυµβατότητα έχει αναφερθεί για διάφορα είδη κουνουπιών (Magnin et al. 1987), για 

τη D. simulans (O'Neill and Karr 1990; Mercot et al. 1995) και κάποια είδη από το 

γένος Nasonia (Breeuwer and Werren 1990; Perrot-Minnot et al. 1996). 
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Εικόνα 4. Σχηµατική απεικόνιση µονόδροµης και αµφίδροµης ασυµβατότητας 
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1.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση του CI 

 

 Μια πληθώρα παραγόντων φαίνεται να επηρεάζουν την έκφραση του 

φαινοτύπου της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Καταρχήν υπάρχουν αρκετοί 

περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση του φαινοτύπου. Η 

έκθεση των ξενιστών σε υψηλές θερµοκρασίες, η έκθεσή τους σε αντιβιοτικά, η 

«φτωχή» διατροφή τους και ο υπερπληθυσµός των προνυµφών ελαττώνουν 

σηµαντικά τα επίπεδα του CI (Hoffmann et al. 1986; Stevens 1989; Hoffmann et al. 

1990; Stevens and Wicklow 1992; Sinkins et al. 1995; Turelli and Hoffmann 1995; 

Clancy and Hoffmann 1998). Έχει δειχθεί ότι η ηλικία των αρσενικών γονέων µιας 

διασταύρωσης επηρεάζει τα επίπεδα του CI. Πιο ηλικιωµένα αρσενικά άτοµα 

επάγουν χαµηλότερα επίπεδα ασυµβατότητας, σε σχέση µε νεότερα αρσενικά (Singh 

et al. 1976; Hoffmann et al. 1986; Bressac and Rousset 1993).  Επίσης φαίνεται ότι οι 

πολλαπλές συζεύξεις των αρσενικών οδηγούν σε ελάττωση των επιπέδων. Με άλλα 

λόγια όσο περισσότερες φορές διασταυρώνεται το αρσενικό τόσο µικρότερα επίπεδα 

ασυµβατότητας επάγει (Karr et al. 1998).  

 Όλα τα παραπάνω έχουν συσχετιστεί µε την πυκνότητα των βακτηρίων στους 

ιστούς του ξενιστή και συγκεκριµένα στους όρχεις. Στη D. simulans τα επίπεδα της 

ασυµβατότητας ελαττώνονται µε τη γήρανση των αρσενικών (Hoffmann et al. 1986). 

Το ίδιο παρατηρείται για την πυκνότητα της Wolbachia στους όρχεις των 

ηλικιωµένων αρσενικών (Binnington and Hoffmann 1989). Επίσης µε την ηλικία 

φαίνεται να ελαττώνεται και ο αριθµός των µολυσµένων σπερµατοκύστεων (Bressac 

and Rousset 1993), αριθµός ο οποίος έχει δειχθεί να σχετίζεται µε τα επίπεδα του CI 

στη D. melanogaster (Solignac et al. 1994; Poinsot et al. 1998) και στη D. simulans 

(Mercot et al. 1995). Το συσχετισµό ανάµεσα στην πυκνότητα της µόλυνσης και στα 

επίπεδα του CI υποστηρίζουν και αναφορές για τη διαµόλυνση ειδών µε Wolbachia 

από διαφορετικούς ξενιστές. Η διαµόλυνση της D. simulans µε wMel, ένα 

βακτηριακό στέλεχος που στη D. melanogaster, επάγει χαµηλά επίπεδα CI και 

µολύνει µικρό αριθµό σπερµατοκύστεων, επάγει υψηλά επίπεδα CI και µολύνει 

µεγάλο αριθµό σπερµατοκύστεων, παρόµοια µε αυτά που παρατηρούνται για το 

ενδογενές στέλεχος wRi (Poinsot et al. 1998).  

 Τέλος σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το γονιδίωµα του ξενιστή. Οι 

αποδείξεις για αυτήν την υπόθεση προκύπτουν και σε αυτήν την περίπτωση από 
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πειράµατα διαµόλυνσης. Όπως αναφέρεται παραπάνω, το βακτηριακό στέλεχος wMel 

επάγει υψηλά επίπεδα CI όταν βρεθεί στη D. simulans, σε αντίθεση µε τα επίπεδα 

που επάγει στον φυσικό ξενιστή του, τη D. melanogaster. Στο ίδιο συµπέρασµα 

καταλήγει και το αντίστροφο πείραµα. Όταν το wRi, που φυσικά µολύνει τη             

D. simulans και επάγει υψηλά επίπεδα ασυµβατότητας, διαµολυνθεί στη                   

D. melanogaster, παρουσιάζει φαινότυπο παρόµοιο µε αυτό του wMel (Boyle et al. 

1993). Παρόµοια πειράµατα στη Nasonia, µια µικρή παρασιτική σφήκα που γεννάει 

τα αυγά της στις νύµφες πολλών ειδών µύγας, είχαν παρόµοια αποτελέσµατα. Το 

στέλεχος wAv στον ξενιστή του N. vitripennis, επάγει µέτρια επίπεδα CI. Αν το 

στέλεχος αυτό εισαχθεί στη N. giraulti, επάγει επίπεδα σχεδόν 100%, υποδεικνύοντας 

σαφώς την επίδραση του γονιδιώµατος του ξενιστή (Bordenstein and Werren 1998). 

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν στοιχεία για γενετικούς παράγοντες που να επηρεάζουν 

την έκφραση του φαινοτύπου της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας σε άτοµα του 

ίδιου είδους. 

 

1.4.3 Μηχανισµός δράσης 
 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο επάγεται η κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα 

δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Κυτταρολογικές µελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για 

µιτωτικές ανωµαλίες κατά την πρώιµη ανάπτυξη του εµβρύου και απώλεια των 

πατρικών χρωµοσωµάτων (O'Neill and Karr 1990; Reed and Werren 1995; Callaini 

and Riparbelli 1996; Lassy and Karr 1996; Callaini et al. 1997). Σε συµβατές 

διασταυρώσεις αφού το σπέρµα εισέλθει στο αυγό, η χρωµατίνη αποσυµπυκνώνεται 

και σχηµατίζει τον πατρικό προπυρήνα. Στη συνέχεια το DNA αντιγράφεται και 

γίνεται η συµπύκνωση των χρωµοσωµάτων κατά τη µίτωση. Σε αυτό το στάδιο οι δυο 

(µητρικός και πατρικός) προπυρήνες συντήκονται για να δηµιουργήσουν τον πυρήνα 

του ζυγωτού. Στις ασύµβατες διασταυρώσεις µόνο ο µητρικός προπυρήνας 

σχηµατίζει χρωµοσώµατα, ενώ ο πατρικός εµφανίζεται ως µια διάχυτη, µπερδεµένη 

µάζα χρωµατίνης η οποία σπάει κατά την πρώτη µιτωτική διαίρεση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα το να παραµείνουν τα έµβρυα απλοειδή µε τις προαναφερθείσες 

επιπτώσεις.  

Η Wolbachia είναι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, άφθονη στους όρχεις 

των αρσενικών που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα CI (Veneti Z. προσωπική 
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επικοινωνία). Κατά την ωρίµανση του σπέρµατος το κυτταρόπλασµα αποµακρύνεται 

και αδειάζει µέσα στον κάδο απορριµµάτων (waste bag). Κατά τη διαδικασία αυτή 

φαίνεται ότι αποµακρύνονται και τα  βακτηριακά κύτταρα (Binnington and Hoffmann 

1989; Bressac and Rousset 1993). Έτσι το ώριµο σπέρµα δεν είναι σε επαφή µε τα 

βακτηριακά κύτταρα. Συνεπώς η δράση της Wolbachia δεν είναι άµεση, αλλά 

επιτυγχάνεται µέσω κάποιας τροποποίησης του σπέρµατος. Θεωρητικά η 

τροποποίηση αυτή θα µπορούσε να έχει ως στόχο, είτε απευθείας τα πατρικά 

χρωµοσώµατα, είτε εξωπυρηνικούς παράγοντες του σπέρµατος, απαραίτητους για την 

φυσιολογική ανάπτυξη του εµβρύου. Πειράµατα σε D. melanogaster έδειξαν ότι οι 

εξωπυρηνικοί παράγοντες του σπέρµατος δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή (Presgraves 2000). Στόχος λοιπόν της τροποποίησης του σπέρµατος είναι είτε τα 

ίδια τα χρωµοσώµατα είτε κάποιος παράγοντας, απαραίτητος για την φυσιολογική 

δηµιουργία του πατρικού προπυρήνα. 

∆ύο µοντέλα έχουν προταθεί για τη φύση της τροποποίησης του σπέρµατος. 

Συµφώνα µε το πρώτο, η Wolbachia δρα στο αρσενικό ως sink, ώστε να προσδέσει 

και να αποµακρύνει κάποιον παράγοντα του ίδιου του ξενιστή, απαραίτητο για τη 

φυσιολογική συµπύκνωση ή αποσυµπύκνωση των πατρικών χρωµοσωµάτων κατά τη 

δηµιουργία του ζυγωτού (Kose and Karr 1995; Reed and Werren 1995; Lassy and 

Karr 1996). Κατά το δεύτερο µοντέλο κάποιος παράγοντας της Wolbachia δρα στο 

αρσενικό ώστε να διαταράσσει την µετέπειτα σωστή οργάνωση των πατρικών 

χρωµοσωµάτων στο αυγό. Το µολυσµένο σπέρµα έχει τροποποιηθεί από κάποιον 

βακτηριακό παράγοντα ο οποίος, µε κάποιο, άγνωστο µέχρι στιγµής, τρόπο εµποδίζει 

τη φυσιολογική δηµιουργία του πατρικού προπυρήνα στο έµβρυο. Στις περιπτώσεις 

που και το θηλυκό άτοµο είναι µολυσµένο µε το ίδιο στέλεχος Wolbachia, το πατρικό 

σπέρµα είναι συµβατό µε το µολυσµένο αυγό. Κάποιος παράγοντας στο έµβρυο έχει 

την ικανότητα να αντισταθµίζει την επίδραση που έχει η Wolbachia στο σπέρµα. Μια 

ακόµη παράµετρος µπαίνει λοιπόν στο µηχανισµό του CI. Τα µολυσµένα θηλυκά 

έχουν την ικανότητα να "σώζουν" την τροποποίηση στα πατρικά χρωµοσώµατα.   

Ο παραπάνω µηχανισµός περιγράφηκε από τον Werren (1997) σε γενετική 

βάση. Τα βακτήρια που επάγουν CI χαρακτηρίζονται ως mod+ resc+, υποδηλώνοντας 

έτσι τις ιδιότητες να εκφράζουν τον παράγοντα που τροποποιεί το σπέρµα (mod), 

αλλά και εκείνον που σώζει την τροποποίηση αυτή όταν βρίσκεται και στο αυγό 

(resc). Τα βακτήρια που δεν επάγουν ασυµβατότητα χαρακτηρίζονται ως mod- resc-. 

Ένα τρίτο «είδος» βακτηρίων, που υπήρχαν υποψίες ότι υπάρχει, βρέθηκε στη 
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Drosophila. Τα βακτήρια αυτά, που χαρακτηρίζονται mod- resc+, φαίνεται να έχουν 

χάσει την ικανότητα να επάγουν CI, αλλά έχουν την ικανότητα να σώζουν τον 

φαινότυπο που επάγεται από κοντινά στελέχη (Bourtzis et al. 1998). Σπέρµα από 

αρσενικά µολυσµένα µε αυτού του τύπου Wolbachia είναι συµβατά µε µη µολυσµένα 

αυγά. Η παρουσία όµως των βακτηρίων αυτών στο αυγό σώζει το φαινότυπο που 

επάγεται από κάποια mod+ resc+ στελέχη. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην υπόθεση 

ότι τα στελέχη που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν mod- resc-, µπορεί στην 

πραγµατικότητα να είναι mod- resc+ και να έχουν την ικανότητα να σώζουν το 

φαινότυπο που επάγεται από συγγενικά στελέχη. Θεωρητικά υπάρχει και ένας 

τέταρτος γονότυπος ο mod+ resc- ο οποίος είναι εξελικτικά αδιέξοδος, εκτός αν τα 

στελέχη αυτά χρησιµοποιούν τον παράγοντα resc από συγγενικά στελέχη για να 

σώζουν τον φαινότυπο που επάγουν. Ο µηχανισµός αυτός εξηγεί αυτονόητα την 

περίπτωση της µονόδροµης ασυµβατότητας. Επίσης, αν δεχτούµε ότι τα διάφορα 

στελέχη του βακτηρίου παρουσιάζουν διαφορές στα στοιχεία του mod και resc 

µηχανισµού, αν δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά αλληλόµορφα για κάθε γενετικό τόπο 

ή σύνολο τόπων, το µοντέλο εξηγεί και τις περιπτώσεις αµφίδροµης ασυµβατότητας.  

 

1.5 Ειδογένεση και CI-Wolbachia 

 

 Ο διαχωρισµός ενός πληθυσµού σε δύο αναπαραγωγικά αποµονωµένους 

πληθυσµούς, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία νέων ειδών. Η αναπαραγωγική 

αυτή αποµόνωση συνήθως προκύπτει από γενετικές ασυµβατότητες ανάµεσα στους 

πληθυσµούς. Η εµφάνιση, για παράδειγµα, ενός περιβαλλοντικού φραγµού στις 

διασταυρώσεις ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου πληθυσµού, δηµιουργεί δύο οµάδες 

ατόµων, τα οποία µπορεί να αποκλίνουν γενετικά και να χάσουν την ικανότητα να 

διασταυρώνονται µεταξύ τους. Η µόλυνση µε Wolbachia µπορεί να προκαλεί τέτοια 

γεγονότα ειδογένεσης µε το να δηµιουργεί αναπαραγωγική ασυµβατότητα και 

αποµόνωση ανάµεσα σε πληθυσµούς.  

 Η καλά µελετηµένη περίπτωση της µονόδροµης κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας, που επάγεται από Wolbachia, δεν µπορεί να εξηγήσει πιθανά 

σενάρια ειδογένεσης ως µόνος παράγοντας που επηρεάζει την αποµόνωση δύο 

πληθυσµών. Παρόλο που διασταυρώσεις ανάµεσα στα θηλυκά άτοµα ενός µη 

µολυσµένου πληθυσµού και τα αρσενικά ενός µολυσµένου είναι ασύµβατες, η ροή 
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γονιδίων στην αντίστροφη κατεύθυνση είναι απολύτως εφικτή. ∆ρώντας µαζί µε έναν 

ακόµη µηχανισµό αποµόνωσης όµως η µονόδροµη ασυµβατότητα, ο οποίος δρα στην 

αντίστροφη κατεύθυνση, µπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη αποµόνωση δύο 

πληθυσµών. 

Η επαγωγή ειδογένεσης φαίνεται εφικτή στις περιπτώσεις της αµφίδροµης 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (Magnin et al. 1987; Breeuwer and Werren 

1990; O'Neill and Karr 1990; Mercot et al. 1995; Perrot-Minnot et al. 1996). Η 

αµφίδροµη ασυµβατότητα, όπως είναι προφανές, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 

δύο διακριτών αναπαραγωγικά πληθυσµών.  

 Ένα παράδειγµα αναπαραγωγικής αποµόνωσης που οφείλεται σε Wolbachia, 

δίνεται από το γένος Nasonia. Τα τρία είδη N. vitripennis, N. giraulti και                  

N. longicornis είναι διπλά µολυσµένα µε διαφορετικά στελέχη Wolbachia (Breeuwer 

et al. 1992; Werren et al. 1995). Υβρίδια ανάµεσα στα τρία αυτά είδη δεν 

δηµιουργούνται, αφού το κάθε ένα παρουσιάζει απόλυτη ασυµβατότητα µε τα 

υπόλοιπα (Werren 1997). Η αµφίδροµη ασυµβατότητα που παρουσιάζεται στα τρία 

αυτά είδη οφείλεται αποκλειστικά στη Wolbachia και όχι στο γένωµα των ξενιστών 

(Breeuwer and Werren 1990; Breeuwer and Werren 1993; Breeuwer and Werren 

1995). Επίσης η αναπαραγωγική ασυµβατότητα που παρατηρείται ανάµεσα στα είδη 

N. giraulti και N. Longicornis λόγω της Wolbachia, προϋπήρξε της εξέλιξης άλλων 

εγγενών, αναπαραγωγικών φραγµών (Bordenstein et al. 2001). 

 Η κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα φαίνεται να µπορεί να συντελέσει στην 

ειδογένεση ακόµη και αν δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει την 

αποµόνωση των πληθυσµών καθιστώντας την ως έναν πιθανό µηχανισµό 

ειδογένεσης. Περαιτέρω πειράµατα πάνω στη συχνότητα της ασυµβατότητας 

ανάµεσα σε πληθυσµούς του ίδιου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών µεταξύ τους, θα 

µας δώσουν πληροφορίες για το πόσο σηµαντικός µηχανισµός µπορεί να είναι αυτός.  

 

1.6 Εφαρµοσµένη σκοπιά της Wolbachia επαγόµενης 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας 
  

 Το φαινόµενο της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον, ως ένα µέσο για το βιολογικό έλεγχο αρθροπόδων που έχουν είτε 

οικονοµική είτε ιατρική σηµασία (Beard et al. 1992; Bourtzis et al. 1998). Τα πρώτα 
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πειράµατα που έγιναν, ήταν πάνω στον έλεγχο πληθυσµών του κουνουπιού C. pipiens 

(Laven 1967). Η ιδέα είναι ανάλογη µε την Μέθοδο Απελευθέρωσης Στείρων 

Εντόµων (SIT), όπου η απελευθέρωση πολύ µεγάλων αριθµών στείρων αρσενικών 

ατόµων οδηγεί σε µείωση του µεγέθους του πληθυσµού. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας, λόγω της οποίας οι 

διασταυρώσεις µε τα απελευθερωµένα αρσενικά θα είναι στείρες. Υπάρχουν όµως 

περιορισµοί όσον αφορά στην παραπάνω τεχνική. Ο διαχωρισµός των αρσενικών από 

τα θηλυκά άτοµα απαιτεί πολύ χρόνο και είναι πολυέξοδος, πράγµα που κάνει την 

εφαρµογή της τεχνικής δύσκολη σε µεγάλη κλίµακα. Θα πρέπει λοιπόν η µέθοδος 

αυτή να συνδυαστεί µε ένα πολύ αποτελεσµατικό σύστηµα γενετικού διαχωρισµού 

των φύλων. 

 Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρησιµοποίηση της αµφίδροµης 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας για την αντικατάσταση φυσικών πληθυσµών 

(Laven and Aslamkhan 1970). Η απελευθέρωση ενός πληθυσµού ο οποίος είναι 

αµφίδροµα ασύµβατος µε το φυσικό πληθυσµό, µπορεί να οδηγήσει στην πλήρη 

αντικατάσταση τους στο πεδίο. Η λογική της µεθόδου είναι να αντικατασταθούν 

βλαβεροί πληθυσµοί µε άλλους λιγότερο βλαβερούς. Για την επιτυχία της µεθόδου 

όµως χρειάζεται απόλυτη ασυµβατότητα ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς. Αν τα 

αρσενικά παράγουν συµβατό σπέρµα (π.χ. γερασµένα αρσενικά), έστω και σε µικρά 

ποσοστά, τότε οι δύο πληθυσµοί αναµιγνύονται µεταξύ τους και η αντικατάσταση 

αποτυγχάνει. 

 Μια άλλη προσέγγιση είναι να χρησιµοποιηθεί η Wolbachia που επάγει 

κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα ώστε να εισαχθούν νέα χαρακτηριστικά σε 

φυσικούς πληθυσµούς. Η εισβολή Wolbachia σε πληθυσµούς D. simulans στην 

Καλιφόρνια, έδειξε ότι υπάρχουν κυτταροπλασµατικά στοιχεία, όπως άλλα βακτήρια 

που εξαπλώνονται µαζί µε τη Wolbachia (Turelli and Hoffmann 1991; Turelli et al. 

1992). Η Wolbachia λόγω της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας µπορεί να 

εξαπλωθεί πολύ γρήγορα σε έναν πληθυσµό. Η λογική λοιπόν είναι να 

χρησιµοποιηθούν πληθυσµοί εντόµων µολυσµένοι τόσο µε στέλεχος Wolbachia που 

επάγει κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα όσο και µε κάποιον άλλο 

κυτταροπλασµατικό παράγοντα (π.χ. ένα άλλο συµβιωτικό βακτήριο), ο οποίος θα 

προσδίνει ένα νέο χαρακτηριστικό στον ξενιστή. Με άλλα λόγια στην προσέγγιση 

αυτή η Wolbachia χρησιµοποιείται ως µέσο για την γρήγορη εξάπλωση ενός νέου 

χαρακτήρα που θα προσδίδεται από κάποιον άλλο παράγοντα. Προϋπόθεση για το 
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παραπάνω είναι να διασφαλιστεί η απόλυτη σύνδεση του παράγοντα αυτού µε τη 

Wolbachia. Σε περίπτωση που χαθεί η σύνδεση, θα εξαπλωθεί η Wolbachia στον 

πληθυσµό χωρίς να επιτευχθεί ο επιθυµητός γενετικός µετασχηµατισµός. Ο 

καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί η µέθοδος αυτή είναι να µετασχηµατιστεί η ίδια η 

Wolbachia, ώστε να προσδίδει τον νέο χαρακτήρα στον ξενιστή. Ο γενετικός 

µετασχηµατισµός της Wolbachia δεν έχει επιτευχθεί µέχρι στιγµής και είναι 

δύσκολος, κυρίως γιατί τα βακτήρια δεν µπορούν να καλλιεργηθούν εκτός του 

ξενιστή τους.  

 

 

1.7 Σκοπός της παρούσας εργασίας 
 

Ένα από τα κυριότερα ερωτήµατα που αφορούν το φαινόµενο της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας είναι αν η έκφραση CI και τα διαφορετικά 

επίπεδα CI που παρατηρούνται στους διάφορους ξενιστές, σχετίζονται µε 

βακτηριακούς ή µε γενετικούς παράγοντες των ξενιστών. Το ερώτηµα αυτό έχει 

µεγάλη σηµασία τόσο για τη διερεύνηση του µηχανισµού της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας όσο και για τις εφαρµογές που υπόσχεται. 

Στη D. melanogaster τα επίπεδα CI των διαφόρων στελεχών κυµαίνονται από 

0-50% (Hoffmann et al. 1986; Holden et al. 1993; Bourtzis et al. 1994; Hoffmann et 

al. 1994; Solignac et al. 1994; Bourtzis et al. 1996). Με βάση τους µέχρι σήµερα 

διαθέσιµους µοριακούς δείκτες (16S rRNA, ftsZ, wsp, dnaA), τα στελέχη Wolbachia 

που απαντώνται στη D. melanogaster είναι τα ίδια. Το ερώτηµα που τίθεται είναι το 

εξής: Τα wMel στελέχη διακρίνονται σε κατηγορίες mod+ και mod-  ή τα επίπεδα της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας καθορίζονται από κάποιον παράγοντα του 

ξενιστή; Με άλλα λόγια η επαγωγή του φαινοτύπου οφείλεται αποκλειστικά στη 

Wolbachia ή κάποια στελέχη D. melanogaster είναι πιο ανεκτικά (permissive) από 

άλλα; Το ερώτηµα αυτό προσπαθεί να αντιµετωπίσει η παρούσα εργασία, 

χρησιµοποιώντας έξι ισογονιδιωµατικές σειρές της D. melanogaster. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

2.1 Σειρές  της Drosophila melanogaster 
 

Έξι ισογονιδιωµατικές σειρές στάλθηκαν από τον John Roote, Department of 

Genetics, University of Cambridge. Τα στελέχη αυτά δηµιουργήθηκαν από µία w- 

Canton-S σειρά (w1118), η οποία είναι οµόζυγη για το Χ χρωµόσωµα. Με µια σειρά 

διασταυρώσεων µε balancers και dominant markers, που περιγράφονται παρακάτω, 

δηµιουργήθηκαν έξι σειρές οµόζυγες για το ίδιο Χ και διαφορετικούς συνδυασµούς 

οµόζυγων χρωµοσωµάτων 2 και 3. Τα τέσσερα βήµατα δηµιουργίας των σειρών 

αυτών είναι τα εξής: 

 

1) 1 ♂ w1118; CS X ♀ FM7; CS  �   

♀ FM7/ w1118 X ♂ w1118; CS (Πατέρας της πρώτης διασταύρωσης)  � 

w1118 iso; CS (Ισογονιδιωµατικά για το Χ χρωµόσωµα) 

 

2) SM6a/Gla X Df(3L)Pc-MK/TM3,Sb  � 

♂ SM6a/+; TM3, Sb/+ X ♀ w1118 iso; CS � 

♂ w1118 iso; SM6a/+; TM3, Sb/+ X ♀ w1118 iso; CS � 

w1118 iso; CS/SM6a; CS/ TM3, Sb 

 

3) ♀ w1118 iso; CS X ♂ Su(H)P{w+}1356/T(2;3)CyO-TM6B, Tb  � 

♂ w1118 iso; CS/T(2;3)CyO-TM6B, Tb/CS X ♀ w1118 ISO; CS  � 

w1118 iso; CS/T(2;3)CyO-TM6B, Tb/CS 

 

4) ♀ w1118 iso; CS/T(2;3)CyO-TM6B, Tb/CS X  

40 µονά ♂ w1118 iso; CS/SM6a; CS/TM3, Sb  � 

♀ X ♂ w1118 iso; 2iso/T(2;3)CyO-TM6B, Tb/3iso  � 

 

w1118 iso; 2iso; 3iso 
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Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν 40 σειρές εκ των οποίων διατηρήθηκαν οι 6 

υγιέστερες. Τα στελέχη αυτά ονοµάστηκαν iso1, 3, 5, 8, 15 και 31. Ο έλεγχος µε 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης, έδειξε ότι ήταν µολυσµένα µε Wolbachia. 

Άτοµα από όλα τα στελέχη διατηρήθηκαν για δύο γενιές σε θρεπτικό µέσο που 

περιείχε 0.1% τετρακυκλίνη, ώστε να θεραπευθούν από τη µόλυνση. Έτσι 

δηµιουργήθηκαν έξι νέες σειρές, που ονοµάστηκαν iso1T, 3T, 5T, 8T, 15T και 31T. 

 

2.2 ∆ιατήρηση στελεχών στο εργαστήριο 
 

Τα στελέχη διατηρήθηκαν σε θερµοκρασίες από 20-25º C, θερµοκρασίες που 

είναι ιδανικές για τη διατήρηση της µόλυνσης, σε κατάλληλο θρεπτικό µέσο (David 

1962). Οι πληθυσµοί διατηρήθηκαν σε χαµηλές πυκνότητες, καθώς ο συνωστισµός 

των προνυµφών έχει αρνητικές επιπτώσεις στα επίπεδα της µόλυνσης και στην 

έκφραση του φαινοτύπου της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (Sinkins et al. 

1995). 

 

2.3 Αποµόνωση DNA και έλεγχος για παρουσία του βακτηρίου 

Wolbachia 
 

Η αποµόνωση DNA από ενήλικες µύγες έγινε µε τη µέθοδο STE (O'Neill et 

al. 1992).  

 

 

1. Οµογενοποίηση µίας µύγας σε 50 µl STE (100mM NaCl, 10mM Tris.HCl, 

1mM EDTA). 

2. Προσθήκη proteinaseK σε τελική συγκέντρωση 0.4µg/µl. 

3. Επώαση στους 37°C για 30min για να δράσει η πρωτεϊνάση. 

4. Επώαση στους 95°C για 5minγια να απενεργοποιηθεί η πρωτεϊνάση. 

5. Φυγοκέντριση των δειγµάτων για 10min στις 12.000 στροφές το λεπτό.  

 

Στις αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως εκµαγείο 1µl από το υπερκείµενο της 

παραπάνω αποµόνωσης. Για να ελεγχθεί η κατάσταση των στελεχών όσον αφορά στη 
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µόλυνση, χρησιµοποιήθηκαν οι ειδικοί εκκινητές 99F και 994R (MWG) (Πίνακας 2)        

(O'Neill et al. 1992). Για να ταυτοποιηθεί το βακτηριακό στέλεχος µε το οποίο είναι 

µολυσµένα τα στελέχη, κλωνοποιήθηκαν οι αλληλουχίες του γονιδίου wsp της 

Wolbachia (Braig et al. 1998), το οποίο πολλαπλασιάστηκε χρησιµοποιώντας τους 

ειδικούς εκκινητές 81F και 691R (MWG) (Πίνακας 2) (Zhou et al. 1998). Ως θετικοί 

και αρνητικοί µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν το µολυσµένο στέλεχος D. simulans 

Riverside (DSR) και το θεραπευµένο µε τετρακυκλίνη DSR (DSRT), αντίστοιχα. Οι 

Αλυσιδωτές Αντιδράσεις Πολυµεράσης (PCRs) πραγµατοποιήθηκαν σε όγκο 25 µl: 

16 µl dd H2O, 1 µl εκµαγείο, 2.5 µl 10x Taq polymerase buffer + 25mM MgCl2 

(Minotech), 1 µl από τον κάθε εκκινητή (20 pmol/µl), 2.5 µl dNTPs (2mM το κάθε 

ένα), 1 µl (0.5 units) Taq polymerase (Minotech). Οι αντιδράσεις PCR 

πραγµατοποιήθηκαν µε τις εξής συνθήκες: Ένα αρχικό βήµα αποδιάταξης 94°C για 5 

min,  το οποίο ακολουθήθηκε από 35 κύκλους µε τα εξής στάδια ανά κύκλο: 94°C για  

1 min, 55°C για 1 min, 72°C για 2min. Μετά το τέλος των 35 κύκλων 

πραγµατοποιήθηκε ένα τελικό στάδιο επέκτασης των νεοσυντεθιµένων αλυσίδων 

DNA στους 72°C για 10 min. Τα δείγµατα ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτώµατα 1% 

αγαρόζης ώστε να ανιχνευθεί η παρουσία και το µέγεθος του πολλαπλασιασµένου 

DNA. 

 

 

 

 

Πίνακας 2.  Αλληλουχίες και στόχοι των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

 

 

 

Εκκινητής Αλληλουχία Στόχος 

99F 5΄-TTGTAGCCTGCTATGGTATAACT-3΄ Wolbachia16S rDNA 

994R 5΄-GAATAGGTATGATTTTCATGT-3΄ Wolbachia16S rDNA 

81F 5΄-TGGTCCAATAAGTGATGAAGAAAC-

3΄ 

Wolbachia wsp 

691R 5΄-AAAAATTAAACGCTACTCCA-3΄ Wolbachia wsp 
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2.4 Κλωνοποίηση και αλληλούχιση του γονιδίου wsp 
 

Τα προϊόντα από τις αντιδράσεις PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα 1% 

αγαρόζης και τα πολλαπλασιασµένα τµήµατα αποµονώθηκαν µε τη µέθοδο Merlin 

DNA Purification System (http://www.public.iastate.edu/~ippm/Miniprep.txt). Το 

πρωτόκολλο περιγράφεται παρακάτω: 

 

1. Επώαση του τµήµατος του πηκτώµατος που περιέχει το τµήµα DNA σε 

διπλάσιο όγκο Merlin IV (1.5% Diatomacious Earth (Γη διατόµων) (Sigma), 

7M guanidine hydrochloride) στους 65ûC µέχρι να λιώσει το πήκτωµα.  

2. Μεταφορά του παραπάνω διαλύµατος σε σύριγγα των 10ml στης οποίας το 

στόµιο έχει εφαρµοστεί µια κολώνα wizard (Promega).  

3. Εφαρµογή πίεσης στο έµβολο της σύριγγας ώστε να αποµακρυνθεί το διάλυµα. 

Στην κολώνα παραµένει η γη διατόµων στην οποία είναι προσδεδεµένο το 

DNA.  

4. Ξέπλυµα περνώντας από τη σύριγγα 2ml Merlin V (200mM NaCl, 20mM 

Tris.HCl pH 7.5, 5mM EDTA, 50% Ethanol). 

5. Σύντοµη φυγοκέντριση ώστε να αποµακρυνθούν τα ίχνη του παραπάνω 

διαλύµατος.  

6. Έκλουση του DNA µε προσθήκη 50µl H2O, προθερµασµένου στους 70ûC. 

7. Σύντοµη φυγοκέντριση µε την κολώνα εφαρµοσµένη σε ένα σωληνάκι τύπου 

Eppendorf. Το διάλυµα που περνάει από την κολώνα περιέχει το DNA.  
 

 

Τα τµήµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν σε αντιδράσεις σύνδεσης, σε µοριακή 

αναλογία  ~5/1, µε 10ng του φορέα κλωνοποίησης pGEM-Teasy (Promega). Οι 

αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν για 16h στους 4°C. Ολόκληρη η αντίδραση 

χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατίσει δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

(Maniatis et al. 1986). Η επιλογή των θετικών κλώνων έγινε µε βάση την 

ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη και τη διαταραχή του αναγνωστικού πλαισίου του 

γονιδίου lacZ (Promega T-easy manual). Από τους κλώνους που προέκυψαν, το DNA 

αποµονώθηκε µε τη µέθοδο Merlin minipreps: 
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1. Φυγοκέντριση 1.5ml βακτηριακής καλλιέργειας, για 20sec σε 14.000g και 

αποµάκρυνση του υπερκειµένου. 

2. Επαναδιάλυση των κυττάρων σε 200 µl Merlin I (50mM Tris.HCl pH 7.5,      

10 mM EDTA, 100µg RNAseA (DNAase free). 

3. Προσθήκη 200µl Merlin II (200mM NaOH, 1% SDS). Προσεκτική ανάδευση 

των δειγµάτων. 

4. Προσθήκη 200µl Merlin III (για 100ml: 12,25g potassium acetate και 7.15ml 

glacial acetic acid). Ανάδευση των δειγµάτων και φυγοκέντριση σε 14.000g 

για 15 min στους 4ûC.  

5. Πρόσθεση του υπερκειµένου σε σωληνάκια τύπου Eppendorf των 2ml που 

περιέχουν 1 ml Merlin IV (1.5% Diatomacious Earth (Γη διατόµων) (Sigma), 

7M guanidine hydrochloride). Έντονη ανάδευση των δειγµάτων.  

6. Μεταφορά του παραπάνω διαλύµατος σε σύριγγα των 10ml στης οποίας το 

στόµιο έχει εφαρµοστεί µια κολώνα wizard (Promega). 

7  Εφαρµογή πίεσης στο έµβολο της σύριγγας ώστε να αποµακρυνθεί το διάλυµα. 

Στην κολώνα παραµένει η γη διατόµων στην οποία είναι προσδεδεµένο το 

DNA. 

8. Ξέπλυµα περνώντας από τη σύριγγα 2ml Merlin V (200mM NaCl, 20mM 

Tris.HCl pH 7.5, 5mM EDTA, 50% Ethanol) 

9. Σύντοµη φυγοκέντριση ώστε να αποµακρυνθούν τα ίχνη του παραπάνω 

διαλύµατος. 

10. Έκλουση του DNA µε προσθήκη 50µl H2O, προθερµασµένου στους 70ûC. 

11. Σύντοµη φυγοκέντριση µε την κολώνα εφαρµοσµένη σε ένα σωληνάκι τύπου 

Eppendorf. Το διάλυµα που περνάει από την κολώνα περιέχει το DNA. 

 

 

Aλληλουχήθηκαν τρεις κλώνοι για κάθε στέλεχος. Οι αλληλουχίες αυτές 

συγκρίθηκαν µε τις αλληλουχίες των στελεχών Wolbachia wMel (AF020072), 

wMelCS (AF020065), wMelaubiry (AF020063), wCof( AF020067), wMelH 

(AF020066) και wMelCScairn (AF020064) µε σκοπό να ταυτοποιήσουµε το 

βακτηριακό στέλεχος. Η ανάλυση των αλληλουχιών έγινε χρησιµοποιώντας τα 

προγράµµατα του Wisconsin Package (Genetics Computer Group Inc.) 
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2.5 Έλεγχος για κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα 
 

Για να διαπιστώσουµε την έκφραση ή µη κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας, πραγµατοποιήθηκαν τα τέσσερα δυνατά είδη διασταυρώσεων για 

κάθε στέλεχος (µολυσµένο ♀ x θεραπευµένο ♂, θεραπευµένο ♀ x µολυσµένο ♂, 

θεραπευµένο ♀ x θεραπευµένο ♂ και µολυσµένο ♀ x µολυσµένο ♂). Στις 

διασταυρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 1 θηλυκό παρθένο άτοµο ηλικίας 2-3 ηµερών και 

1 αρσενικό παρθένο άτοµο ηλικίας 1 ηµέρας. Οι γονιµοποιηµένες θηλυκές αφήνονταν 

να γεννήσουν σε µικρά τριβλία petri, πού περιείχαν θρεπτικό µέσο (100% φυσικός 

χυµός µήλου από συµπυκνωµένο χυµό, 1.5% άγαρ), στους 25º C και τα αυγά 

συλλέγονταν και µετρούνταν κάθε 24 ώρες. Στη συνέχεια τα αυγά αφήνονταν για 

τουλάχιστον 24-36 ώρες στους 25º C και µετρούνταν τα αυγά που δεν είχαν 

εκκολαφθεί.  

Με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος από την εµβρυϊκή θνησιµότητα των 

διασταυρώσεων που δεν σχετίζεται µε την κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα 

(cytoplasmic incompatibility, CI), τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας υπολογίζονται ως εξής: Χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις από τις 

αντίστροφες (reciprocal) διασταυρώσεις (µολυσµένα θηλυκά µε µη µολυσµένα 

αρσενικά) προκύπτει ο δείκτης CCM (Compatible Cross Mortality), ο οποίος δείχνει 

τη θνησιµότητα στις διασταυρώσεις αυτές (Poinsot et al. 1998). Η διορθωµένη 

έκφραση του CI (CIcorr) είναι ο αριθµός των εµβρύων που δεν εκκολάπτονται, 

ανάµεσα σε αυτά που θα είχαν επιζήσει απουσία CI. Άρα:      CIcorr(%) = [(CIobs � 

CCM) / (100 � CCM)] x 100, όπου CIobs είναι το ποσοστό των µη εκκολαφθέντων 

αυγών στην ασύµβατη διασταύρωση.  

 

2.6 Στατιστική ανάλυση 
 

 Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Microsoft Excel. 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µετά από µετασχηµατισµό arcsine. 
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2.7 Ανοσοϊστοχηµεία 
 

 Η ανίχνευση της Wolbachia στους όρχεις νεαρών αρσενικών ατόµων 

πραγµατοποιήθηκε µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους χρησιµοποιώντας ένα 

πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι της πρωτεΐνης WSP (Wolbachia surface protein) της 

Wolbachia (Dobson et al. 1999). Η µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

1. Ανατοµίες πραγµατοποιήθηκαν σε περίπου 10 αρσενικά άτοµα ανά στέλεχος. 

Οι όρχεις ανατµήθηκαν σε µια σταγόνα TBST (50mM Tris, 150mM NaCl, 

0.1% Tween, 0.05% NaN3). Για να αποκαλυφθούν οι σπερµατοκύστεις,  

χρησιµοποιήθηκαν δύο ανατοµικές βελόνες διαµέτρου 0.1mm. Η κάθε βελόνα 

εισήχθη στον όρχι κοντά στο apical hub και το επιθήλιο σχίστηκε 

µετακινώντας προσεκτικά τη µια βελόνα προς το distal end (Veneti, 

προσωπική επικοινωνία). Στη συνέχεια τα δείγµατα µεταφέρθηκαν σε 

αντικειµενοφόρους και σκεπάστηκαν µε καλυπτρίδες.  

2. Οι αντικειµενοφόροι βυθίστηκαν σε υγρό άζωτο ώστε να παγώσουν οι όρχεις.  

3. Αφυδάτωση των όρχεων  για 3min σε απόλυτη αιθανόλη στους 4°C 

4. Μονιµοποίηση για 12min σε 4% PFA (παραφορµαλδευδη) σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

5. Αποµάκρυνση της PFA µε τη βύθιση των αντικειµενοφόρων σε TBST. 

6. Μπλοκάρισµα των µη ειδικών θέσεων µε επώαση σε Blocking Solution 

(TBSΤ, 1% BSA), για τουλάχιστον 30min στους 4°C.  

7. Επώαση µε το anti-WSP  αντίσωµα, (500µl Blocking Solution που περιέχει 

anti-WSP rabbit αντίσωµα σε αραίωση 1/500) για τουλάχιστον 16h στους 

4°C.  

8. Αποµάκρυνση του πρώτου αντισώµατος µε τρία ξεπλύµατα διάρκειας 15min 

το καθένα σε TBST.  

9. Προσθήκη του δεύτερου αντισώµατος (500µl Blocking Solution που περιέχει 

το δεύτερο αντίσωµα (Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG(H&L) labelled 

antibody (Molecular Probes) σε αραίωση 1/500). Επώαση για 1h σε 

θερµοκρασία δωµατίου σε σκοτεινό δοχείο.  

10. Αποµάκρυνση του δευτέρου αντισώµατος µε τρία ξεπλύµατα διάρκειας 15min 

σε TBST. 
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11. Επώαση για 3min µε 500µl TBST που περιέχει DAPI (4�,6-diamidine-2-

phenylindole-dihydrochloride) (Molecular Probes) σε αραίωση 1/1000. Η 

DAPI σχηµατίζει φθορίζον σύµπλοκο µε το δίκλωνο DNA. 

12. Αποµάκρυνση της DAPI µε ένα γρήγορο ξέπλυµα µε TBST. 

13. Επώαση για 15-20min µε 500µl TBST που περιέχει Propidium-Iodide 

(Molecular Probes) σε αραίωση 1/500. Το Propidium-Iodide χρησιµοποιείται 

για χρώση νουκλεϊκών οξέων.  

14. Αποµάκρυνση του προηγούµενου διαλύµατος µε προσεκτικό σκούπισµα των 

αντικειµενοφόρων. 

15. Προσθήκη καλυπτρίδων µε  µία σταγόνα Mowiol (CALBIOCHEM) . 

16. Η παρατήρηση των δειγµάτων και η δηµιουργία εικόνων έγινε σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο σάρωσης µε  laser τύπου Leica TCS-NT laser scanning confocal 

microscope χρησιµοποιώντας 10x και 40x αντικειµενικούς φακούς. Για την 

χρώση των νουκλεϊκών οξέων χρησιµοποιήθηκαν DAPI και Propidium iodide. 

Το πρώτο χρησιµοποιήθηκε για  την παρατήρηση της Wolbachia, ενώ το 

δεύτερο για να είναι δυνατή η  σάρωση πυρήνων µε το συνεστιακό 

µικροσκόπιο. 

17. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε µε το πρόγραµµα Adobe Photoshop 6.0.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Έλεγχος µε PCR για παρουσία Wolbachia σε ισογονιδιωµατικές 

σειρές Drosophila melanogaster  
 

 Οι έξι ισογoνιδιωµατικές σειρές D. melanogaster ελέγχθηκαν µε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης (PCR) για την παρουσία Wolbachia. Στην εικόνα 5 

φαίνονται τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων που δείχνουν ότι όλες οι σειρές είναι 

µολυσµένες. 

 

3.2 Ταυτοποίηση βακτηριακών στελεχών  
 

 Με σκοπό να ταυτοποιήσουµε το βακτηριακό στέλεχος µε το οποίο είναι 

µολυσµένες οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές, κλωνοποιήθηκαν τα γονίδια wsp της 

Wolbachia της κάθε σειράς. Αλληλουχήθηκαν τρεις κλώνοι από κάθε σειρά και από 

την ανάλυσή τους προέκυψε µία συναινετική (consensus) αλληλουχία για κάθε ένα 

από τα έξι κλωνοποιηµένα γονίδια. Οι αλληλουχίες του γονιδίου wsp από τις έξι 

σειρές συγκρίθηκαν µε δηµοσιευµένες αλληλουχίες στελεχών που µολύνουν                       

D. melanogaster. Η ανάλυση έδειξε ότι όλα τα στελέχη είναι µολυσµένα µε το ίδιο 

στέλεχος Wolbachia. Η αλληλουχία του γονιδίου wsp από το στέλεχος αυτό είναι 

πανοµοιότυπη µε το στέλεχος wMel (Εικόνα 6). Φυλογενετική ανάλυση επιβεβαίωσε 

την παραπάνω παρατήρηση (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 5. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR σε πήκτωµα αγαρόζης. 
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Συνέχεια στη επόµενη σελίδα. 
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Εικόνα 6. Αλληλουχίες του γονιδίου wsp της κάθε σειράς συγκρινόµενα µε τις αλληλουχίες wMel 

και wMelCS.  
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Εικόνα 7. ∆ενδρόγραµµα που δείχνει την σχέση ανάµεσα στις αλληλουχίες υπό σύγκριση.  Οι 

αλληλουχίες του γονιδίου wsp από τις έξι ισογονιδιωµατικές σειρές συγκρίνονται µε  αυτές των 

στελεχών wMel,  wRi (A group), wMa και wNo (B group).  Οι αποστάσεις στον οριζόντιο άξονα 

είναι ανάλογες µε τις διαφορές ανάµεσα στις αλληλουχίες.  
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3.3 Επίπεδα κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας 
 

Οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές ελέγχθηκαν για έκφραση κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας. Τα αποτελέσµατα από τις διασταυρώσεις παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3. Τα επίπεδα ασυµβατότητας στις ασύµβατες διασταυρώσεις συγκρίθηκαν 

για κάθε σειρά ξεχωριστά, τόσο µε αυτά των αντίστροφων διασταυρώσεων 

(µολυσµένο ♀ x µη µολυσµένο ♂) όσο και αυτά των διασταυρώσεων ανάµεσα σε µη 

µολυσµένα άτοµα. Η στατιστική αυτή ανάλυση δείχνει ότι οι διαφορές είναι 

σηµαντικές για όλες τις περιπτώσεις (Πίνακας 3), αν και για τη σειρά iso31 η 

σηµαντικότητα αυτή είναι οριακή (t=1,82; P=0,037). Οι έξι σειρές εκφράζουν χαµηλά 

έως µέτρια επίπεδα (4,63%-43,3%) κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (Πίνακες 4 

και 5). Τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας εκφράζονται ως %CIcorr. 

Η στατιστική ανάλυση των CIcorr τιµών µεταξύ των έξι σειρών µε ANOVA δείχνει ότι 

η επίδραση της σειράς είναι σηµαντική (F5,133=14,32; P<<0.001) πάνω στην έκφραση 

της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. 

 

3.4 Σχέση κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας ανάµεσα στη σειρά 

iso31 και τις σειρές iso8 και iso15 
 

 Η ικανότητα τις σειράς iso31, η οποία εκφράζει πολύ χαµηλά επίπεδα 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας, να σώζει τους φαινοτύπους των σειρών iso8 

και iso15, ελέγχθηκε µετρώντας το CI µεταξύ των σειρών. Θηλυκά άτοµα iso31 

διασταυρώθηκαν µε αρσενικά από τα στελέχη iso8 και iso15 και µετρήθηκαν τα 

επίπεδα της ασυµβατότητας (Πίνακες 5 και 6). Η σύγκριση των διασταυρώσεων  µε 

τις αντίστροφές τους (θηλυκά iso8 και iso15 µε αρσενικά iso31), τόσο για το iso8 όσο 

και για το iso15 δείχνει ότι τα επίπεδα της ασυµβατότητας που επάγονται δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντικά (P=0,24 και P=0,44 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 3. Έκφραση κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας σε έξι 

ισογονιδιωµατικές σειρές D. melanogaster. 

 

 
∆ιασταύρωση 

♀ x ♂ 

N 
διασταυρώ-

σεων  
Ν 

αυγών

%Εµβρυϊκή 
θνησιµότητα ± 

SE  Σύγκριση µε ttest 
      
1 iso1 x iso1T 30 3593 5,45 ± 1,10 1vs2: t=7,57; P<<0,001 
2 iso1T x iso1 26 2952 35,61± 4,72  
3 iso1T x iso1T 26 2423 4,15 ± 0,60 3vs2: t=7,7; P<<0,001 
4 iso1 x iso1  29 2530 8,16 ± 3,09  
      

5 iso3 x iso3T 17 1474 5,78 ±0,95 5vs6: t=3,16; P=0,002 
6 iso3T x iso3 24 1631 22,53 ± 4,96  
7 iso3T x iso3T 16 1496 3,84 ± 0,79 7vs6: t=3,24; P=0,001 
8 iso3 x iso3  15 1480 5,33 ± 3,10  
      

9 iso5 x iso5T 16 1642 2,81 ± 0,51 9vs10: t=3,16; P=0,001 
10 iso5T x iso5 22 2188 11,88 ± 2,40  
11 iso5T x iso5T 24 2540 1,75 ± 0,33 11vs10: t=4,85; P<0,001
12 iso5 x iso5  17 1609 1,81 ± 0,42  

      
13 iso8 x iso8T 19 2081 7,29 ± 1,27 13vs14: t=6,34; P<<0,001
14 iso8T x iso8 21 2041 32,46 ± 3,96  
15 iso8T x iso8T 11 805 6,21 ± 3,69 15vs14: t=5,28; P<<0,001
16 iso8 x iso8  25 2315 4,23 ± 1,77  

      
17 iso15 x iso15T 28 3270 8,80 ± 1,58 17vs18: t=9,29; P<<0,001
18 iso15T x iso15 21 2332 48,34 ± 4,68  
19 iso15T x iso15T 22 2195 7,70 ± 1,19 19vs18: t=9,02; P<<0,001
20 iso15 x iso15  22 1922 9,26 ± 1,71  

      
21 iso31 x iso31T 26 2450 7,49 ± 1,21 21vs22: t=1,82; P=0,037
22 iso31T x iso31 25 2739 10,68 ± 1,55  
23 iso31T x iso31T 22 2104 6,28 ± 0,72 23vs22: t=2,56; P=0,006
24 iso31 x iso31  23 2736 6,01 ± 0,68   
 
Τα ποσοστά του CI εκφράζονται ως µέσες τιµές από τις µετρήσεις για κάθε διασταύρωση. Οι 

τιµές του t-test γράφονται στην ίδια σειρά µε τη διασταύρωση που συγκρίνεται µε την αντίστοιχη 

της ασύµβατη.  
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Πίνακας 4. ∆ιορθωµένα επίπεδα κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (CIcorr) 

για κάθε σειρά. 
 

Σειρά 
N 

διασταυρώσεων
N    

αυγών
% CIcorr ± SE 

iso1 26 2952 31,91± 4,99 

iso3 24 1631 18,97 ± 5,06 

iso5 22 2188 9,70 ± 2,40 

 iso8  21 2041 27,29 ± 4,22 

iso15 21 2332 43,36 ± 5,13 

iso31 25 2739 4,63 ± 1,51 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Γραφική παράσταση των ποσοστών του CIcorr για κάθε σειρά σε 

σύγκριση µε τα µέσα επίπεδα ασυµβατότητας σε µη µολυσµένα άτοµα. 

 

0

10

20

30

40

50

60

iso1 iso3 iso5 iso8 iso15 iso31
Σειρά

%
 C

I

CIcorr Επίπεδα εµβρϋικής θνησιµότητας µεταξύ µη µολυσµένων ατόµων

 
 

 



 

 31

 

 

 

Πίνακας 6. Επίπεδα κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (CIcorr)  ανάµεσα στις 

σειρές iso31 και iso8, iso15. 

 

∆ιασταύρωση 
♀ x ♂ 

N 
διασταυρώσεων

N    
αυγών

% Εµβρυϊκή 
θνησιµότητα ± SE 

iso8 x iso31 10 2081 3,59 ± 0,73 

iso31 x iso8 17 1552 4,78 ± 1,50 

iso15 x iso31 16 2052 8,43 ± 2,64 

iso31 x iso15 17 1289 9,60 ± 3,18 
 

Τα ποσοστά του CI εκφράζονται ως µέσες τιµές από τις µετρήσεις για κάθε διασταύρωση. 
 

 

3.5 Εντοπισµός της Wolbachia στους όρχεις αρσενικών ατόµων 
 

 Χρησιµοποιώντας ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους, έγινε δυνατή η παρατήρηση 

της Wolbachia στους όρχεις ενήλικων ατόµων. Στις εικόνες 8, 9 και 10 φαίνονται 

ενδεικτικές περιπτώσεις όρχεων από κάθε στέλεχος. Κόκκινα παρουσιάζονται τα 

νουκλεϊκά οξέα (χρώση µε Propidium iodide) και πράσινα τα βακτηριακά κύτταρα 

(χρώση µε Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG(H&L) labelled antibody (Molecular 

Probes)).  Σπερµατοκύστεις διαφόρων σταδίων είναι ορατές, όχι όµως σε µεγάλη 

λεπτοµέρεια. ∆ύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις µολυσµένων και µη µολυσµένων 

σπερµατοκύστεων από τις σειρές iso1 και iso8 αντίστοιχα φαίνονται σε µεγαλύτερη 

µεγέθυνση στην εικόνα 11. Όπως φαίνεται, σε όλα τα άτοµα παρατηρείται το 

χαρακτηριστικό πρότυπο εντοπισµού της Wolbachia στους όρχεις ατόµων της D. 

melanogaster, το οποίο χαρακτηρίζεται από εντοπισµένα "µπαλώµατα" βακτηρίων σε 

σωµατικά κύτταρα. Στα άτοµα των σειρών iso1 και iso31 παρατηρείται επίσης 

εντοπισµός των βακτηρίων και στις σπερµατοκύστεις, ο οποίος απουσιάζει στα άτοµα 

των υπόλοιπων στελεχών.  
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Εικόνα 8.  Ανοσοεντοπισµός της  Wolbachia σε όρχεις ενήλικων ατόµων της 

σειράς iso1 (A) και iso3 (Β) χρησιµοποιώντας πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι της 

Wsp πρωτεΐνης της Wolbachia (πράσινο), και παράλληλη χρώση νουκλεϊκών 

οξέων (κόκκινο). Τα βέλη δείχνουν σπερµατοκύστεις µολυσµένες µε Wolbachia,  

ενώ οι αιχµές των βελών δείχνουν συσσωµατώµατα βακτηρίων σε σωµατικά 

κύτταρα. Στις εικόνες Α΄ και Β΄ παρουσιάζονται οι ίδιοι όρχεις (Α και Β 

αντίστοιχα) όπως φαίνονται µε µικροσκοπία αντίθεσης φάσης, ώστε να 

διακρίνεται η ανατοµία τους.   
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Εικόνα 9.  Ανοσοεντοπισµός της  Wolbachia σε όρχεις ενήλικων ατόµων της 

σειράς iso8 (A) και iso15 (Β) χρησιµοποιώντας πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι 

της Wsp πρωτεΐνης της Wolbachia (πράσινο), και παράλληλη χρώση νουκλεϊκών 

οξέων (κόκκινο). Τα βέλη δείχνουν σπερµατοκύστεις µολυσµένες µε Wolbachia,  

ενώ οι αιχµές των βελών δείχνουν συσσωµατώµατα βακτηρίων σε σωµατικά 

κύτταρα. Στις εικόνες Α΄ και Β΄ παρουσιάζονται οι ίδιοι όρχεις (Α και Β 

αντίστοιχα) όπως φαίνονται µε µικροσκοπία αντίθεσης φάσης, ώστε να 

διακρίνεται η ανατοµία τους. 
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Εικόνα 10.  Ανοσοεντοπισµός της  Wolbachia σε όρχεις ενήλικων ατόµων της 

σειράς iso5 (A) και iso31 (Β) χρησιµοποιώντας πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι 

της Wsp πρωτεΐνης της Wolbachia (πράσινο), και παράλληλη χρώση νουκλεϊκών 

οξέων (κόκκινο). Τα βέλη δείχνουν σπερµατοκύστεις µολυσµένες µε Wolbachia,  

ενώ οι αιχµές των βελών δείχνουν συσσωµατώµατα βακτηρίων σε σωµατικά 

κύτταρα.  
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Εικόνα 11. Μεγαλύτερη µεγέθυνση των εικόνων 8Α (11Α,Α΄) και 9Α (11Β,Β΄) 

όπου φαίνονται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις µολυσµένων (11Α, Α') και µη 

µολυσµένων (11Β, Β΄) σπερµατοκύστεων. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

4.1 Ισογονιδιωµατικές σειρές 

  
Οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές χρησιµοποιήθηκαν ώστε να µελετηθεί η 

επίδραση του ξενιστή στην έκφραση του φαινοµένου της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας. Το πλεονέκτηµα που έχουν οι σειρές αυτές έναντι άλλων που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη αυτή είναι η ιδιότητα τους να είναι 

οµόζυγες για όλους τους γενετικούς τους τόπους. Σε περίπτωση που γονίδια του 

ξενιστή εµπλέκονται στην έκφραση του φαινοτύπου θα ήταν δύσκολο να µελετηθεί η 

επίδραση τους σε µη οµόζυγες σειρές καθώς αυτό θα προκαλούσε διακύµανση 

ανάµεσα σε άτοµα της ίδιας σειράς. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τις έξι 

ισογονιδιωµατικές σειρές, προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στα εξής ερωτήµατα α) 

Υπάρχουν διαφορές στην έκφραση της ασυµβατότητας σε κάθε σειρά και αν ναι πως 

εκφράζεται η ασυµβατότητα µεταξύ των σειρών; και β) υπάρχει συσχετισµός 

ανάµεσα στην έκφραση της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας και στον εντοπισµό 

της Wolbachia στους όρχεις των αρσενικών ατόµων; 

 

4.2 Αλληλουχίες του γονιδίου wsp από τις έξι ισογονιδιωµατικές 

σειρές 
 

 Οι αλληλουχίες του γονιδίου wsp της Wolbachia και από τις έξι σειρές είναι 

όµοιες µε αυτές βακτηριακών στελεχών που έχουν βρεθεί σε άλλα στελέχη               

D. melanogaster (Εικόνα 6) (Zhou et al. 1998). Το αποτέλεσµα αυτό ήταν εν µέρει 

αναµενόµενο αφού όλα τα στελέχη το βακτηρίου που έχουν βρεθεί στη D. 

melanogaster µέχρι σήµερα, δεν παρουσιάζουν καµία διαφορά όσον αφορά στις 

αλληλουχίες αυτές. Η φυλογενετική ανάλυση των αλληλουχιών σε σύγκριση µε τις 

αλληλουχίες wMel, wRi (D. simulans),  wMa (D. mauritiana)  και wNo (D. simulans) 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω και τις κατατάσσει στην Α υπεροµάδα της Wolbachia 

(Εικόνα 7). 

 



 

 37

 

 

4.3 Επίπεδα έκφρασης του φαινοτύπου της κυτταροπλασµατικής 

συµβατότητας 
 

 Οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές ελέγχθηκαν για την έκφραση 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Οι συγκρίσεις µε t-test (Πίνακας 3) 

επιβεβαιώνουν ότι η διαφορά ανάµεσα στα επίπεδα της εµβρυϊκής θνησιµότητας, που 

είναι ανεξάρτητη από την κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα, και  τα επίπεδα της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας είναι στατιστικώς σηµαντική (οι τιµές του        

P < 0.05 σε όλες τις συγκρίσεις). Από τις συγκρίσεις αυτές απορρέει το συµπέρασµα 

ότι και οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές παρουσιάζουν σηµαντικά επίπεδα 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Ωστόσο για τη µία από τις σειρές, και 

συγκεκριµένα την iso31, δεν µπορεί να βγει ασφαλές συµπέρασµα καθώς τα 

αποτελέσµατα του t-test (t=1,82; P=0,037) είναι πολύ κοντά στο όριο P=0,05. 

Συνεπώς δεν µπορούµε να πούµε αν τα χαµηλά επίπεδα ασυµβατότητας που 

παρουσιάζει η σειρά αυτή (CIcorr=4,63%) είναι όντως σηµαντικά ή είναι αποτέλεσµα 

του θορύβου λόγω της εµβρυϊκής θνησιµότητας. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα 

µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι, όπως αναµενόταν από την απόλυτη οµοιότητα της 

αλληλουχίας του γονιδίου wsp µε αυτή του στελέχους wMel, το στέλεχος του 

βακτηρίου που µολύνει τις ισογονιδιωµατικές σειρές, είναι ένα mod+ resc+ στέλεχος. 

Τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας µεταξύ των σειρών 

κυµαίνονται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα των 

επιπέδων που έχουν µέχρι τώρα περιγραφεί για τη D. melanogaster (Hoffmann et al. 

1986; Holden et al. 1993; Bourtzis et al. 1994; Hoffmann et al. 1994; Solignac et al. 

1994; Bourtzis et al. 1996). Τα αποτελέσµατα από τις διασταυρώσεις εκφράζονται 

διορθωµένα ως ποσοστά CIcorr, τιµές οι οποίες κυµαίνονται από 4,63% - 43,36% 

(Πίνακας 5). Η ανάλυση διασποράς (ANOVA) δείχνει ότι οι διαφορές στα επίπεδα 

της ασυµβατότητας µεταξύ των έξι σειρών είναι σηµαντικές( F5,133=14,32; 

P<<0.001). Με άλλα λόγια η διακύµανση της έκφρασης της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας που παρατηρείται, δεν είναι τυχαία αλλά επηρεάζεται από κάποιον 

παράγοντα. Υποθέτοντας ότι και οι έξι ισογονιδιωµατικές σειρές είναι µολυσµένες µε 
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το ίδιο στέλεχος Wolbachia, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να έγκειται στο γονιδίωµα 

του ξενιστή.  

Για να αποκλείσουµε την πιθανότητα να οφείλονται τα αποτελέσµατά µας για 

τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας σε διακυµάνσεις στα επίπεδα 

της µόλυνσης, πραγµατοποιήθηκαν διασταυρώσεις µεταξύ των σειρών. 

Χρησιµοποιήθηκαν µολυσµένα θηλυκά άτοµα της σειράς iso31 που εκφράζει τα 

χαµηλότερα επίπεδα CI από όλες τις σειρές, ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα  της να 

σώζει το φαινότυπο που επάγεται από µολυσµένα αρσενικά των σειρών iso8 και 

iso15 οι οποίες παρουσιάζουν επίπεδα κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας 27,29% 

και 43,36% αντίστοιχα. Αν οι διαφορές στα επίπεδα του CI µεταξύ των τριών αυτών 

σειρών οφείλονται στην έκταση της µόλυνσης στον ξενιστή, τότε οι διαφορές αυτές 

θα πρέπει να διατηρηθούν όταν διασταυρωθούν οι σειρές αυτές µεταξύ τους. Τα 

αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν το αντίθετο (Πίνακας 6). Η σειρά iso31 έχει την 

ικανότητα να σώζει το φαινότυπο που προκαλείται από τα στελέχη iso8 και iso15 

δίνοντας επίπεδα εµβρυϊκής θνησιµότητας 4,78% και 8,43% αντίστοιχα. Τα επίπεδα 

αυτά δεν έχουν καµία σηµαντική διαφορά µε αυτά των αντίστρόφων διασταυρώσεων 

(♀iso8 x ♂iso31 και ♀iso15 x ♂iso31, t=0,69; P=0,24 και t=0,12; P=0,44 αντίστοιχα) 

και είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε αυτά των διασταυρώσεων µεταξύ µολυσµένων 

ατόµων των στελεχών iso8 και iso15 (4,23% και 9,26% αντίστοιχα).  

Το συµπέρασµα που βγαίνει από τα παραπάνω πειράµατα είναι ότι ο 

γονότυπος του ξενιστή παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκφραση της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Λόγω της αµφιβολίας για τη σηµαντικότητα 

των επιπέδων της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας που επάγονται από τη σειρά 

iso31, δεν µπορούµε να καταλήξουµε στο αν ο µηχανισµός στον οποίο εµπλέκεται ο 

ξενιστής στην επαγωγή του φαινοτύπου είναι ένας �ναι� ή �όχι� µηχανισµός. Σίγουρα 

όµως οι έντονες διακυµάνσεις των επιπέδων της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας ανάµεσα στις σειρές αυτές οφείλονται στην επίδραση του ξενιστή.  

 

 

4.4 Εντοπισµός της Wolbachia σε όρχεις αρσενικών ατόµων 
 

 Θέλοντας να διερευνήσουµε τη σχέση ανάµεσα στα επίπεδα της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας και τον εντοπισµό της Wolbachia στους όρχεις 
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πραγµατοποιήσαµε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας. Τα επίπεδα της 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας έχουν δειχθεί να σχετίζονται µε τον αριθµό των 

µολυσµένων σπερµατοκύστεων (Bressac and Rousset 1993; Solignac et al. 1994; 

Mercot et al. 1995; Poinsot et al. 1998). Όλοι οι όρχεις από άτοµα των έξι 

ισογονιδιωµατικών σειρών παρουσιάζουν ένα πρότυπο µόλυνσης στα σωµατικά 

κύτταρα των όρχεων, χαρακτηριστικό για άτοµα της D. melanogaster (Εικόνες 8-11). 

Οι ισογονιδιωµατικές σειρές φαίνεται να διαφέρουν όµως στα επίπεδα της µόλυνσης 

στις σπερµατοκύστεις. ∆ύο µόνο από τις έξι σειρές παρουσιάζουν σηµαντικό 

εντοπισµό βακτηρίων στις σπερµατοκύστεις τους. Οι όρχεις ατόµων από τις σειρές 

iso1 (CIcorr=31,91±4,99) και iso31 (CIcorr=4,63±1,51) παρουσιάζουν παρόµοιο 

πρότυπο µόλυνσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη µόλυνση στις 

σπερµατοκύστεις (Εικόνα 8Α και 10Β αντίστοιχα). Αντιθέτως οι όρχεις των 

υπολοίπων στελεχών (CIcorr=44,36±1,51 - 9,70±2,40) χαρακτηρίζονται από απουσία 

Wolbachia στις σπερµατοκύστεις (Εικόνες 8Β, 9Α, 9Β και 10Α).  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα δεν δείχνουν κανένα συσχετισµό µε το επίπεδο 

της µόλυνσης στις σπερµατοκύστεις και την έκφραση της κυτταροπλασµατικής 

ασυµβατότητας. Τα πιο ακραία παραδείγµατα είναι αυτά των σειρών iso15 και iso31, 

τα οποία παρουσιάζουν το υψηλότερο και το χαµηλότερο ποσοστό CI που 

παρατηρήθηκαν σε αυτή την εργασία αντίστοιχα (Πίνακας 4). Η παρατήρηση των 

όρχεων από τις σειρές αυτές καταλήγει στο αντίθετο συµπέρασµα από το 

αναµενόµενο, µε το iso31 να έχει υψηλά επίπεδα µόλυνσης και το iso15 ιδιαίτερα 

χαµηλά.  

 Η ασυµφωνία αυτού του πειράµατος µε τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις µπορεί 

να οφείλεται σε µια πλειάδα λόγων. Πρώτον τα αρσενικά που χρησιµοποιήθηκαν δεν 

ήταν όλα πολύ νεαρά, πράγµα που θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να έχουν 

χρησιµοποιηθεί νεαρότερα άτοµα για κάποιες σειρές απ' ότι για άλλες. ∆εύτερον το 

δείγµα των αρσενικών που χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα αυτά ήταν σηµαντικά 

µικρότερο από τον αριθµό των αρσενικών που χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της 

κυτταροπλασµατικης ασυµβατότητας. Είναι πιθανό λοιπόν το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε να µην είναι αντιπροσωπευτικό µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

συσχετιστεί µε τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. 

 Αν δεχτούµε τις παρατηρήσεις του παραπάνω πειράµατος πρέπει να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο εντοπισµός της Wolbachia στις σπερµατοκύστεις 
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είναι ανεξάρτητος από τα επίπεδα της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Αυτό 

έχει παρατηρηθεί και για άλλα στελέχη όπως το wMa στη D. mauritiana το οποίο ενώ 

µολύνει υψηλό ποσοστό σπερµατοκύστεων, δεν επάγει κυτταροπλασµατική 

ασυµβατότητα (Veneti, προσωπική επικοινωνία). Η επαγωγή του φαινοτύπου θα 

µπορούσε θεωρητικά να είναι ανεξάρτητη από τον εντοπισµό στις σπερµατοκύστεις. 

Τα βακτήρια µπορεί να τροποποιούν το σπέρµα µέσω κάποιου διαχεόµενου 

παράγοντα που τους επιτρέπει να το πράττουν από απόσταση. Μια άλλη θεωρητική 

περίπτωση είναι η δράση της Wolbachia να πραγµατοποιείται σε νωρίτερα στάδια της 

σπερµατογένεσης, για παράδειγµα στο επίπεδο των βλαστοκυττάρων, πριν 

σχηµατιστούν οι σπερµατοκύστεις. Για να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα το πείραµα 

πρέπει να επαναληφθεί λαµβάνοντας υπόψιν τις παραµέτρους που προαναφέρθηκαν. 

 

4.5 Συµπέρασµα και µελλοντικά σχέδια 

 
 Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι υπάρχει σαφής επίδραση του ξενιστή πάνω 

στην έκφραση της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας. Συνεπώς υπάρχει µία 

ένδειξη ότι τα στελέχη της οµάδας Mel µπορεί να µην διαχωρίζονται σε mod+ και 

mod- όπως πιστεύαµε µέχρι σήµερα, άλλα να είναι ο γονότυπος του ξενιστή που να 

προκαλεί τις διαφορές στην έκφραση του φαινοτύπου.  

 Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική είναι να εντοπιστούν και να 

κλωνοποιηθούν γονίδια του ξενιστή που εµπλέκονται στο µηχανισµό. Η τεχνολογία 

των microarrays µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά σε αυτόν τον στόχο. Έχουν 

κατασκευαστεί DNA chips τα οποία έχουν ακινητοποιηµένο ένα γονίδιο σε κάθε 

θέση (unigene microarrays) και καλύπτουν όλο το γένωµα της D. melanogaster. 

Χρησιµοποιώντας RNA από διάφορους ιστούς του ξενιστή, όπως από όρχεις και 

ωοθήκες, µπορούµε µε την παραπάνω τεχνολογία να παρατηρήσουµε το πρότυπο 

έκφρασης των γονιδίων του στους συγκεκριµένους ιστούς. Συγκρίνοντας µολυσµένα 

µε µη µολυσµένα άτοµα, όπως και άτοµα που φαίνεται να επάγουν διαφορετικά 

επίπεδα ασυµβατότητας µπορούµε να εντοπίσουµε γονίδια, το πρότυπο έκφρασης 

των οποίων αλλάζει κάτω από τις διαφορετικές αυτές συνθήκες.  
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