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Περίληψη 
 
          To βασικό έλασμα είναι ένας ευέλικτος λεπτός σχηματισμός εξωκυττάριας, 
ουσίας που βρίσκεται σε όλους σχεδόν τους πολυκύτταρους οργανισμούς, και η 
οποία διαμερισματοποιεί τους ιστούς, λειτουργεί ως εμπόδιο για την ανεξέλγκτη 
διέλευση μακρομορίων και παγιδεύει μια σειρά από σηματοδοτικά μόρια και 
αυξητικούς παράγοντες. Με ηλεκτρονική μικροσκοπια διέλευσης, διαχωρίζεται σε 
δύο διακριτές περιοχές, τη lamina lucida, τη lamina densa, καθώς και μια περιοχή 
που υπόκειται της τελευταίας, τη sub-lamina densa. Το γονίδιο Fras1 (Fraser 
syndrome protein 1), κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη του εξωκυττάριου χώρου, η οποία 
προέρχεται αποκλειστικά από εμβρυϊκά επιθήλια και εντοπίζεται στην περιοχή της 
sub-lamina densa. Μια από τις 5 bleb μεταλλαγές, η blebbed έχει αποδοθεί στο 
γονίδιο Fras1. Αντίστοιχα, 2 από τις 5 bleb μεταλλαγές έχουν αποδοθεί σε 
διαφορετικά γονίδια της οικογένειας Fras1/Frem πρωτεϊνών (τα Frem1 και Frem2), 
ενώ μια ακόμα μεταλλαγή αποδόθηκε στο γονίδιο Grip1, το οποίο κωδικοποιεί μια 
κυτταροπλασματική πρωτεΐνη πλούσια σε PDZ περιοχές. Η 5η μεταλλαγή δεν έχει 
χαρτογραφηθεί, ενδεχομένως όμως το γονίδιο Frem3 το οποίο παρουσιάζει 
σημαντική ομολογία με το Fras1, να είναι υπεύθυνο για την μεταλλαγή αυτή. Όλες οι 
bleb μεταλλαγές παρουσιάζουν τον ίδιο φαινότυπο, δηλαδή υποεπιδερμικές 
φουσκαλίδες, συνδακτυλίες και κρυπτοφθαλμία.  
           Με στόχο την κατανόηση της μοριακής βάσης του συνδρόμου Fraser και των 
πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών της οικογένειας Fras1/Frem, στην 
παρούσα εργασία πραγματοποιήσαμε διερεύνηση φαγικών βιβλιοθηκών, με σκοπό 
την την απομόνωση τμημάτων των γενωμικών DNA των γονιδίων Frem2 και Frem3, 
καθώς και την απομόνωση του cDNA του γονιδίου Frem2. Το cDNA του γονιδίου 
Frem2 θα χρησιμοποιηθεί σε πειράματα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, ενώ το 
γενωμικό DNA του Frem3 γονιδίου θα χρησιμεύσει για την απενεργοποίησή του σε 
ποντίκια με ομόλογο ανασυνδυασμό. Στην εργασία αυτή καταφέραμε να 
απομονώσουμε 6 θετικούς κλώνους οι οποίοι φέρουν τμήμα του cDNA του γονιδίου 
Frem2 και προχωρούμε παραπέρα στον χαρακτηρισμό τους. Aκόμα, όσον αφορά την 
απομόνωση του γενωμικού τμήματος του γονιδίου Frem3, έχουμε απομονώσει μια 
σειρά από κλώνους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την τελική σάρωση, ενώ 
αντίστοιχα και για το γενωμικό τμήμα του Frem2, απομονώσαμε 6 κλώνους οι οποίοι 
θα χρησιμοποιηθούν για τη δεύτερη σάρωση.  
           Παράλληλα, και με σκοπό τον παραπέρα χαρακτηρισμό του γονιδίου Frem3, 
το οποίο δεν έχει μέχρι τώρα μελετηθεί, πραγματοποιήθηκαν μελέτες του προτύπου 
έκφρασής του, σε τομές εμβρύων ποντικού αγρίου τύπου, μέσα από τεχνικές 
ανοσοϊστοχημείας και RNA in situ υβριδοποίησης (ΙSH). Τα αποτελέσματα από την 
ISH, φανέρωσαν την επιθηλιακή προέλευση και αυτού του γονιδίου, όπως συμβαίνει 
και με τα υπόλοιπα γονίδια της οικογένειας. Eπιλπέον, με τα πειράματα 
ανοσοανίχνευσης η πρωτεΐνη εντοπίστηκε στις βασικές μεμβράνες διαφόρων ιστών, 
από ποικίλα αναπτυξιακά στάδια, ξεκινώντας από την Ε11.5 και φτάνοντας την 
Ε15.5 να παρουσιάζει το εντονότερο πρότυπο έκφρασης. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκε 
και σε κάποιους ιστους να περιβάλλει τους πυρήνες των επιθηλιακών κυττάρων, 
όπως ακριβώς και η πρωτεΐνη Frem1, και αντίθετα με τις Fras1/Frem2, 
υποδυκνείοντας μια πιθανή συνεργασία των δυο πρωτεϊνών, αλλά και τον ενδεχόμενο 
ενδοκυτταρικό εντοπισμό της.  
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Summary 
 
           Basement membranes are thin, sheet like arrangements of extracellular matrix 
proteins that serve a variety of functions, including the physical separation of cell layers 
and tissues, molecular ultrafiltration and tissue morphogenesis and display two distinct 
zones, the lamina lucida and the electron dense lamina densa which lies underneath the 
lamina lucida. Fras1 is expressed by various epithelia during mouse development, 
whereas the encoded protein is localized within the sub-lamina densa of the epithelial 
basement membranes. Mutations in Fras1/FRAS1 are responsible for the blebbed 
phenotype in mouse and the Fraser syndrome in man, respectively. Τhree of the 5 ‘bleb’ 
mutations in mouse which exhibit similar phenotypes, have been ascribed to Fras1 or 
Fras1-related genes: Fras1 which has been linked to the blebbed phenotype, Frem1 
responsible for the head-blebs, and Frem2 for the myelencephalic bleb mutation and only 
FRAS1 has been associated with Fraser syndrome. Also, the Grip1 gene, which encodes 
a cytoplasmic PDZ protein, has been linked to the eye-bleb mutant. The translation 
product of Frem3 exhibits significant homology to Fras1, and it could potentially be 
responsible for the fifth bleb mutation, however this has not yet been proved. All 5 bleb 
mutations are characterized by sub-epidermal hemorrhagic blisters, renal agenesis or 
dysplasia, fused eye lids and syndactyly.  
           Aiming to understand the molecular basis of Fraser syndrome, as well as, the 
structural and functional defects underlying the phenotype and the relation, if any, of the 
Fras1/Frem family of proteins, in this project we performed phage library screenings in 
order to isolate part of the genomic DNA of Frem2 and Frem3, as well as the cDNA of 
Frem2. The cDNA of Frem2 gene will provide a useful tool in order to study protein-
protein interactions, both between Fras1/Frem proteins and between proteins of this 
family with other proteins of the extracellular matrix. On the other hand, and since Frem3 
has not yet been studied, the isolation of its genomic DNA will be used in order to 
inactivate it in mouse and study the outcome phenotype. Importantly, we isolated 6 
putatively positive clones, which contain part of the cDNA of Frem2 and we now 
proceed further for their characterization. Ιn addition, we have also isolated a series of 
positive clones, for the isolation of Frem2 and Frem3 genomic DNA, which will be used 
for the second and third screening, respectively.  
           Moreover, in order to characterize further the Frem3 gene we made antibodies 
against the protein, as well as RNA-probe, and studied its expression pattern in wild type 
mouse embryos, of various developmental stages, through immunohistochemical and 
RNA in situ hybridization (ISH) techniques. The results from ISH indicated the epithelial 
origin of Frem3, which is consistent with the pattern seen at the rest genes of the family. 
Also, immunohistochemistry showed expression of Frem3 protein at the basement 
membranes of various epithelia (e.g. epidermis, lungs, kidneys, gut), beginning at E11.5 
and reaching the best expression pattern at E15.5. However, in the skin and choroids 
plexus, it was shown to surround the epithelial cell nucleus, resembling the expression 
pattern of Frem1 protein and indicating a possible cooperation between those proteins, as 
well as an intracellular localization, as opposed to Fras1 and Frem2.   
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Βασικές μεμβράνες 
 
 Τα επιθήλια αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία ιστών και συγκροτούνται 
από συνεκτικά συνδεδεμένες δεσμίδες κυττάρων, δημιουργώντας πολύστοιβα και 
μονόστοιβα επιθήλια. Τα επιθηλιακά κύτταρα συνδέονται και αλληλεπιδρούν τόσο 
μεταξύ τους όσο και με συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας. Μια ειδική κατηγορία   
της εξωκυττάριας ύλης όλων σχεδόν των πολυκύτταρων οργανισμών είναι και η 
βασική μεμβράνη ή βασικό έλασμα. Πρόκειται για έναν ευέλικτο, λεπτό σχηματισμό, 
ο οποίος αποτελεί και την πρώτη εξωκυττάρια ουσία που δημιουργείται κατά τη 
διάρκεια της εμβρυογένεσης (Timpl R., 1996). Το βασικό έλασμα παρέχει στήριξη σε 
όλα τα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται κάτω 
από τη βασική πλευρά κάθε επιθηλιακής στοιβάδας, καλύπτει το ενδοθηλιακό 
στρώμα προς το μέρος του συνδετικού ιστού, ενώ ακόμα έχει βρεθεί να περιβάλλει 
μυϊκά κύτταρα, κύτταρα του λιπώδους ιστού και κύτταρα Schwan, μια ειδική 
κατηγορία νευρικών κυττάρων. Η βασική μεμβράνη όμως, πέρα από τον δομικό της 
ρόλο, στηρίζοντας και διαμερισματοποιώντας τον υποκείμενο ή περιβάλλοντα 
συνδετικό ιστό, παράλληλα λειτουργεί και ως εμπόδιο για την ανεξέλεγκτη διέλευση 
μακρομοριακών ουσιών (Hood and Cheresh, 2002). Συγχρόνως, μέσα στο πολύπλοκο 
μακρομοριακό του δίκτυο, το βασικό έλασμα παγιδεύει μια πληθώρα σηματοδοτικών 
μορίων και αυξητικών παραγόντων (Timpl R., 1996; Liddington RC, 2001). Mε αυτό 
τον τρόπο προσδιορίζει το εξωκυτταρικό περιβάλλον, το οποίο εν συνεχεία 
κινητοποιεί σηματοδοτικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν την κυτταρική ανάπτυξη, 
μετακίνηση και πολικότητα, ενώ ακόμα εμπλέκεται και στην επούλωση πληγών 
(Hood and Cheresh, 2002; Brukner-Tuderman and Brukner, 1998).  
           Παρά την ομοιογένεια στην εμφάνιση που παρουσιάζουν οι βασικές 
μεμβράνες από διάφορους ιστούς, η μοριακή τους σύσταση μπορεί να διαφέρει από 
ιστό σε ιστό ή ακόμα και από περιοχή σε περιοχή μέσα στον ίδιο ιστό. Παρόλα αυτά, 
μια τυπική βασική μεμβράνη, μέσα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 
αποτελείται από τρεις διακριτές ζώνες: 1) τη lamina lucida, που διαφαίνεται ώς 
διαυγής περιοχή και βρίσκεται σε επαφή με το επιθήλιο, 2) τη lamina densa, μια 
σκοτεινή ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη lamina lucida και 3) τη sub-lamina densa, 
η οποία περιλαμβάνει ινώδεις δομές και πλάκες αγκυροβόλησης, πάνω στις οποίες 
καταλήγουν τα ινίδια (anchoring fibrils) και τα νημάτια αγκυροβόλησης (anchoring 
filaments), με τα οποία συνδέονται τα ημιδεσμοσώματα, π.χ. στην επιδερμίδα, στην 
κοιλιακή πλευρά των βασικών κερατινοκυττάρων. Ακόμα, εξασφαλίζει τη σύνδεση 
της lamina densa με την ανώτερη δερματική περιοχή και συγκεκριμένα με το χόριο 
της δερμίδας. Τυπικά συστατικά των βασικών μεμβρανών αποτελούν οι λαμινίνες, τα 
νιδογόνα, τo κολλαγόνo τύπου ΙV, πρωτεογλυκάνες και γενικά ένα πλήθος δομικών 
πρωτεϊνών και πρωτεϊνών συγκόλλησης (Miosge N, 2001) 
 
1.2. Fras1 γονίδιο και δομή της πρωτεΐνης 
 
           Το γονίδιο Fras1 (Fraser syndrome protein 1), κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 4010 
και 4007 αμινοξέων, στον ποντικό και στον άνθρωπο αντίστοιχα. Η απομόνωση του  
cDNA του, μεγέθους 15.685 bp, πραγματοποιήθηκε από τους Vrontou et al., 2003. Η 
πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το εν λόγω γονίδιο, χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία διαφορετικών πρωτεϊνικών περιοχών (Εικ.1), οι οποίες εντοπίζονται σε 
διάφορες κατηγορίες πρωτεϊνών ποικίλων οργανισμών, με ξεχωριστές λειτουργίες. 
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Καθεμία από αυτές τις περιοχές εντοπίζεται σε κάποια άλλη πρωτεΐνη, ενώ μέχρι 
σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί ο εντοπισμός όλων μαζί σε κάποιο γνωστό πρωτεϊνικό 
μόριο. Πιο συγκεκριμένα, από την αμινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης Fras1 
προκύπτουν οι ακόλουθες πρωτεϊνικές περιοχές. Ξεκινώντας από το αμινοτελικό 
άκρο απαντώνται δύο διαφορετικές περιοχές πλούσιες σε κυστεΐνες, εκ των οποίων η 
πρώτη παρουσιάζει 6 επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όμοια με αυτά της περιοχής C του 
παράγοντα Von Willebrand (Sadler J. E., 1998). H δεύτερη περιοχή φέρει 13 
επαναλήψεις μοτίβων κυστεΐνης που εντοπίζονται στις πρωτεάσες της οικογένειας 
των Φουρινών (Roebroek et al., 1992). Ακολουθεί μια περιοχή που παρουσιάζει 
ομολογία με την πρωτεογλυκάνη NG2 των θηλαστικών η οποία προσδένει θειική 
χονδροϊτίνη (Νishiyama et al., 1991), ενώ τέλος, ανιχνεύεται και μια περιοχή με 5 
μοτίβα πρόσδεσης ασβεστίου (Calx-beta), (Schwarz and Benzer, 1997). Eπιπλέον, 
στο καρβοξυτελικό άκρο της Fras1 εντοπίζεται μια πιθανή διαμεμβρανική περιοχή, 
και στο αμινοτελικό άκρο ένα πεπτίδιο σινιάλο για την εισαγωγή της στο 
ενδοπλασματικό δίκτυο. 
 

 
Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της δομής τής πρωτεΐνης Fras1του ποντικού. Οι διαφορετικές 
περιοχές προκύπτουν από την αμινοξική αλληλουχία. Έτσι, ξεκινώντας από το Ν-τελικό άκρο, 
εντοπίζουμε πρώτα ένα πεπτίδιο σινιάλο (SP), ακολουθούμενο από 6 επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
κυστεΐνης όμοια με την περιοχή C του Von Willebrand (VWC), και 13 επαναλήψεις μοτίβων 
κυστεΐνης όμοια με αυτά της οικογένειας των Φουρινών (FU). Στη συνέχεια συντάμε μια περιοχή 
ομόλογη με την πρωτεογλυκάνη NG2 και 5 μοτίβα πρόσδεσης ασβεστείου (Calx-β). Τέλος, 
εντοπίζεται μια διαμεμβρανική περιοχή (TM).   
 
 
1.3. Έκφραση της Fras1 πρωτεΐνης
 
           Από πειράματα in situ υβριδοποίησης του mRNA του γονιδίου Fras1, έγινε 
γνωστό ότι το γονίδιο αυτό εκφράζεται από διάφορες κατηγορίες επιθηλιακών 
κυττάρων κατά την εμβρυογέννηση, ήδη από την ημέρα 9.5, ενώ με Northern blot 
ανάλυση, μετάγραφα του Fras1 έχουν εντοπιστεί και την ημέρα 7.0. Η ταυτοποίηση 
του κυτταρικού εντοπισμού την πρωτεΐνης Fras1 προέκυψε από πειράματα 
ανοσοϊστοχημείας, όπου διαπιστώθηκε η ανίχνευσή της, υπό τη μορφή ενός 
γραμμικού προτύπου χρώσης, στη βασική πλευρά αρκετών εμβρυϊκών επιθηλίων, 
στους νεφρούς, στην επιδερμίδα, στα βλέφαρα, στον πνεύμονα (Εικ.2α). Με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης, εντοπίζεται στον αναπτυσσόμενο πνεύμονα 
του ποντικού και ειδικότερα στην sub-lamina densa της βασικής μεμβράνης του 
επιθηλίου των βρόγχων (Εικ.2β) (Petrou et al., 2003). Σημαντικό είναι να αναφερθεί 
ότι το Fras1 προέρχεται αποκλειστικά από επιθήλια και η έκφρασή του περιορίζεται 
κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, καθώς δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση δεν εντοπίζεται 
πλέον στη βασική μεμβράνη.  
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Εικόνα 2. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται ο εντοπισμός της Fras1 πρωτεΐνης (πράσινο χρώμα), στη 
βασική μεμβράνη των κυψελίδων στον πνεύμονα ποντικού αγρίου τύπου Ε18.5.  Στη δεύτερη εικόνα, 
η οποία είναι από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, φαίνεται ο εντοπισμός της Fras1 πρωτεΐνης ώς 
μαύρες κουκκίδες  (clusters-χρυσoύ) στην περιοχή της sub-lamina densa στον πνεύμονα ποντικού 
αγρίου τύπου Ε14.5.           
 
1.4. Η απενεργοποίηση του Fras1 στον ποντικό και η ανάλυση του φαινοτύπου              
      
           Μια σημαντική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του 
βιολογικού ρόλου του γονιδίου Fras1 στον ποντικό, ήταν η απενεργοποίησή του σε 
πολυδύναμα εμβρυϊκά κύτταρα (ΕS) ποντικού, με τη μέθοδο του ομόλογου 
ανασυνδυασμού (Vrontou et al., 2003). Με την παραπάνω μέθοδο, εισήχθηκε στο 
ενδογενές γονίδιο Fras1 μια κατασκευή LacZ/Neo, στην περιοχή που παρουσιάζει 
ομολογία με την περιοχή C του παράγοντα Von Willebrand (Vrontou et al., 2003). 
Με την κατασκευή αυτή προκαλείται η απενεργοποίηση του γονιδίου, εξαιτίας 
πρόωρου τερματισμού της μεταγραφής ή πρόωρου τερματισμού της μετάφρασης του 
παραγόμενου μεταγράφου του Fras1.  
           Η στοχευμένη απενεργοποίηση του γονιδίου Fras1 και η επακόλουθη 
δημιουργία Fras1-/- ποντικών, επέτρεψε την μελέτη του φαινοτύπου σε δυο 
διαφορετικά στελέχη, το C57BL/10 (inbred) και το NMRI (outbred). Τα ετερόζυγα 
άτομα δεν παρουσιάζουν φαινότυπο ενώ τα ομόζυγα του στελέχους C57BL/10 
πεθαίνουν κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη μεταξύ Ε13.5 και Ε16.5. Ένα μικρό ποσοστό 
ομοζυγωτών του ΝΜRI στελέχους είναι βιώσιμο, οδηγείται στην ενηλικίωση και έχει 
τη δυνατότητα να διασταυρωθεί. Ένα από τα βασικότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που παρουσιάζουν τα Fras1-/-, είναι η δημιουργία μεγάλων υπό-επιδερμικών 
φουσκαλίδων (Vrontou et al., 2003). Η έναρξη του συγκεκριμένου φαινοτύπου 
τοποθετείται την εμβρυϊκή μέρα 12.5 ως διαφανείς φουσκαλίδες, οι οποίες 
προοδευτικά γεμίζουν με αίμα και παρουσιάζονται στο κεφάλι στην περιοχή των 
ματιών και αρκετά συχνά στο ακραίο τμήμα των άκρων, ενώ ακόμα έχουν 
παρατηρηθεί και στην ράχη των ομόζυγων μεταλλαγμάτων (Εικ.3) (Vrontou et al., 
2003). Οι φουσκάλες αυτές αρχικά είναι γεμάτες από ένα διάφανο υγρό, ενώ στη 
συνέχεια γίνονται κόκκινες εξαιτίας της εισροής ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως 
παρατηρήθηκε και σε ιστολογικές τομές (Vrontou et al., 2003). Τελικά τα έμβρυα 
αυτά πεθαίνουν μέχρι την εμβρυϊκή μέρα 16.5, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δειχθεί η 
δημιουργία νέων φουσκαλίδων μετά τη γέννηση των μεταλλαγμάτων. Σε πειράματα 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης σε τομές επιδερμίδας αγρίου τύπου και Fras1-
/- εμβρύων, παρατηρήθηκε η διατήρηση των ζωνών lamina lucida και lamina densa, 
υποδηλώνοντας την έλλειψη δομικών διαταραχών στη βασική μεμβράνη (Vrontou et 
al., 2003). Επιπλέον πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην κορυφή της 
φουσκαλίδας, όπου και παρατηρείται η μέγιστη αποκόλληση της επιδερμίδας από το 
χόριο της δερμίδας, έδειξαν ότι η βασική μεμβράνη και συγκεκριμένα οι ζώνες 
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lamina lucida/lamina densa ακολουθεί το αποσχισμένο επιδερμικό επιθήλιο, 
οδηγώντας στην διαπίστωση πώς το επίπεδο αποκόλλησης ορίζεται στην sub-lamina 
densa της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου (Vrontou et al., 2003). 

 
Εικόνα 3. Δημιουργία 
και εξέλιξη 
φουσκαλίδων σε Fras1-
/- έμβρυα ποντικού. (a) 
Fras1-/- έμβρυο σταδίου 
Ε12.5, με τρείς 
διαφανείς φουσκαλίδες 
στην περιοχή του 
ματιού, στο δεξί κάτω 
άκρο και χαμηλά στην 
πίσω πλευρά όπως 
υποδεικνύουν τα βέλη. 
(b) Κατά την εμβρυϊκή 
μέρα 13.5, οι 
φουσκαλίδες ξεκινούν 
να γίνονται 

αιμορραγικές. (c) Φουσκαλίδες γεμάτες με αίμα στην περιοχή του ματιού και στα άκρα, ενός Fras1-/- 
εμβρύου Ε14.5.      

 

 
 
          Διαταραχές σε αρκετά από τα συστατικά του βασικού ελάσματος της 
επιδερμίδας, που οφείλονται είτε σε μεταλλαγές των γονιδίων που τα κωδικοποιούν, 
είτε στη δημιουργία αυτοαντισωμάτων, οδηγούν σε μια σειρά δερματικών ασθενειών 
στον άνθρωπο, όπως η Επιδερμόλυση Πομφολυγώδης (Εpidermolysis Bullosa-EB), 
(Chan L. S., 1997), και το σύνδρομο Alport. Η πρώτη περίπτωση αποτελεί το 
πρωτότυπο των δερματικών ασθενειών, που οφείλονται σε διαταραχές συστατικών 
της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας. Η ΕΒ χαρακτηρίζεται από αφύσικη 
ευθραυστότητα του δέρματος η οποία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής υπό τη μορφή 
φουσκαλίδων εξαιτίας μηχανικών τριβών. Αντίθετα, ο παθολογικός φαινότυπος των 
Fras1-/- εμβρύων, αποτελεί την πρώτη περίπτωση δημιουργίας φουσκαλίδων 
αποκλειστικά και μόνο στην εμβρυϊκή ηλικία.  
           Στον πνεύμονα των ομόζυγων μεταλλαγμάτων, η απουσία της Fras1 οδηγεί σε 
συγχωνευμένους πνευμονικούς λοβούς στον δεξιό πνεύμονα, ως αποτέλεσμα του μη-
σωστού διαχωρισμού τους κατά την ανάπτυξη (εικ.4α/4β) (Petrou et al., 2005). 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε αποδιοργάνωση των τριχοειδών αγγείων στις κυψελίδες με 
αποτέλεσμα τη διάχυση αίματος στους αεροφόρους αγωγούς στα τελευταία στάδια 
της ανάπτυξης (Petrou et al., 2005). Από την ιστολογική ανάλυση   των Fras1-/- 
εμβρύων και των δυο στελεχών που μελετήθηκαν, διαπιστώθηκε  μονόπλευρη ή 
αμφίπλευρη νεφρική αγενεσία, ή δυσπλασία (Vrontou et al., 2003). Η μελέτη 
νεογέννητων Fras1-/- εμβρύων οδήγησε ακόμα στον εντοπισμό μονόπλευρης 
νεφρικής αγενεσίας, με παρουσία όμως των δομών του ουρητήρα αμφίπλευρα, κάτι 
το οποίο υποδηλώνει πως με την απενεργοποίηση του γονιδίου Fras1 δεν 
επηρεάζεται η ανάπτυξη του μετανεφρού στο στάδιο της έκφυσης του ουρητήρα, 
αντίθετα διαταράσσεται κάποια από τις μετέπειτα επιθήλιο-μεσεγχυματικές 
αλληλεπιδράσεις (Kuure et al., 2000; Muller et al., 1997). 
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α β

Εικόνα 4. Πνεύμονες από έμβρυα Ε18.5. Η φωτογραφία α, είναι από έμβρυο αγρίου τύπου, ένω η 
δεύτερη από Fras1-/- έμβρυο. Στη  φωτογραφία β, φαίνεται ξεκάθαρα η συγχώνευση των λοβών στον 
δεξιό πνεύμονα. 
 
           Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ενήλικων Fras1-/- ποντικών του στελέχους 
ΝΜRI, περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις στην περιοχή των βλεφάρων και στα άκρα με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση κρυπτοφθαλμίας, στο ένα (ποσοστό 70%) ή και στα δύο 
(ποσοστό 30%) μάτια, και την παρουσία συνδακτυλιών στα άκρα (Εικ.5) (Vrontou et 
al., 2003).                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5. Συγκριτικές φωτογραφίες μεταξύ ασθενούς που πάσχει από σύνδρομο Fraser και ποντικού 
με τον φαινότυπο blebbed. Στις δυο πρώτες φωτογραφίες φαίνονται καθαρά οι συγχωνεύσεις 
βλεφάρων, ενώ στις δυο τελευταίες υποδεικνύονται οι συνδακτυλίες. 
 
1.5. Οι FRAS1 μεταλλαγές προκαλλούν το σύνδρομο Fraser στον άνθρωπο
 
           Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των Fras1-/- ποντικών, παρουσιάζουν μεγάλη 
ομοιότητα με αυτά των μεταλλαγών ‘bleb’ στον ποντικό (Darling and Gossler, 1994) 
καθώς και με ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Fraser στον 
άνθρωπο, γνωστό επίσης και ως Cryptophthalmos ή Syndactyly syndrome (εικ.5) (R. 
Μ. Winter, 1990). Tο σύνδρομο Fraser είναι μια σπάνια γενετική ασθένεια, η οποία 
χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική συγχώνευση των βλεφάρων (κρυπτοφθαλμία), 
μερική συνδακτυλία και νεφρική δυσπλασία/υποπλασία ή μονόπλευρη/αμφίπλευρη 
νεφρική αγενεσία, κρανιακές δυσπλασίες,και διανοητική καθυστέρηση (Slavotinek 
and Tifft, 2002). Η κληρονόμηση είναι αυτοσωμική επικρατής, ενώ το εν λόγω 
σύνδρομο χαρακτηρίζεται από γενετική ετερογένεια, καθώς οι ασθενείς 
παρουσιάζουν ποικιλομορφία όσον αφορά στην συμπτωματολογία τους και στην 
ευρύτερη κλινική τους εικόνα. Περίπου το 25% των ασθενών που πάσχουν από 
σύνδρομο Fraser πεθαίνει στη γέννηση, ενώ το 20% πεθαίνει στον πρώτο χρόνο της 
ζωής τους (Slavotinek and Tifft, 2002). Η συσχέτιση των μεταλλαγών ‘bleb’ στον 
ποντικό με το σύνδρομο Fraser στον άνθρωπο (R. Μ. Winter, 1990), δείχθηκε από 
την ανακάλυψη μεταλλαγών FRAS1, τόσο σε ασθενείς με σύνδρομο Fraser, όσο και 
σε ποντίκια που φέρουν τη μεταλλαγή blebbed, μια από τις 5 μεταλλαγές ‘bleb’ (Mc 
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Gregor et al., 2003). Το γονίδιο FRAS1 χαρτογραφήθηκε στη χρωμοσωμική περιοχή 
4q21 (Mc Gregor et al., 2003), ενώ το παραγόμενο μετάγραφο αποτελείται από 4007 
αμινοξέα και παρουσιάζει 85% ομολογία με την πρωτεΐνη Fras1 στον ποντικό, όσον 
αφορα την αμινοξική τους αλληλουχία.  
 
1.6. Η Fras1 μεταλλαγή οδηγεί στον φαινότυπο blebbed στον ποντικό
 
          Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί στον ποντικό 5 μεταλλαγές ‘bleb’, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται πάντα από τη δημιουργία φουσκαλίδων κατά την εμβρυϊκή 
ανάπτυξη, στην περιοχή των ματιών και στα άκρα, καθώς και από την εμφάνιση 
κρυπτοφθαλμίας και συνδακτυλίας. Οι υπό συζήτηση μεταλλαγές είναι οι ακόλουθες:  
1) η blebbed (bl), 2) η eye-blebs (eb), 3) η head-bleb (hb), 4) η myelencephalic-bleb 
(my) και 5) η fetal-haematoma (fh). Oι τέσσερις πρώτες έχουν χαρτογραφηθεί σε 
διαφορετικά χρωμοσώματα, ενώ η τελευταία δεν έχει χαρτογραφηθεί ακόμα. Τα 
υπεύθυνα γονίδια για τέσσερις από τους παραπάνω φαινοτύπους έχουν ήδη 
ταυτοποιηθεί. Το γονίδιο Fras1 έχει συνδεθεί με τον φαινότυπο blebbed, καθώς 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση της αλληλουχίας του Fras1 από bleb μεταλλάγματα και 
δείχθηκε η ύπαρξη ενός πρόωρου κωδικωνίου τερματισμού, το οποίο οδηγεί στην 
απομάκρυνση 1810 αμινοξέων από το C-τελικό άκρο της Fras1 πρωτεΐνης (Vrontou 
et al., 2003; Mc Gregor et al., 2003). Παράλληλα παρατηρήθηκε απουσία εντοπισμού 
της πρωτεΐνης Fras1 σε ομόζυγα “blebbed” μεταλλάγματα  (Vrontou et al., 2003).  
           Το γονίδιο Frem1 (Fras1-related extracellular matrix gene) το οποίο  
κλωνοποιήθηκε πρόσφατα, βρέθηκε να κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 2.191 αμινοξέων, 
ενώ ακόμα συσχετίστηκε με το φαινότυπο head-blebs (Smyth et al., 2004). Ο 
φαινότυπος myelencephalic-blebs αποδόθηκε στο γονίδιο Frem2 (Jadeja et al., 2005) 
και τέλος, η μεταλλαγή eye-blebs στο γονίδιο Grip1 (Takamiya et al., 2004). H Grip1 
(Glutamate Receptor Interacting Protein 1) είναι μια κυτταροπλασματική πρωτεΐνη 
πλούσια σε PDZ περιοχές των 80-90 αμινοξέων, η απώλεια της οποίας στα ποντίκια, 
οδηγεί στην εμφάνιση αιμορραγικών φουσκαλίδων, αγενεσία νεφρών, συνδακτυλίες 
και κρυπτοφθαλμία (Takamiya et al., 2004). Η Grip1 πρωτεΐνη παρουσιάζει την 
ικανότητα να αλληλεπιδρά φυσικά με την Fras1 και ειδικότερα φαίνεται να απαιτείται 
για την σωστή στόχευση της Fras1 καθώς  αναγνωρίζει τα 4 τελευταία C-τελικά της 
αμινοξέα και την μεταφέρει στη βασική πλευρά του επιθηλίου της επιδερμίδας 
(Takamiya et al., 2004). Δεδομένου, λοιπόν ότι οι 5 παραπάνω μεταλλαγές στον 
ποντικό εντοπίζονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα και οι γενετικές βλάβες των 
αντίστοιχων επιμέρους γονιδίων δίνουν παρόμοιους φαινοτύπους, διαφαίνεται ότι τα 
πέντε αυτά γονιδιακά προϊόντα, βρίσκονται σε μια λειτουργική αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους. Ειδικότερα, υποδεικνύεται ότι εμπλέκονται σε διαφορετικά στάδια του 
ίδιου μονοπατιού ή εναλλακτικά, σε διαφορετικά, αλλά πολύ παρόμοια μονοπάτια. 
Είναι ακόμα σημαντικό να αναφερθεί ότι απώλεια άλλων συστατικών της βασικής 
μεμβράνης δεν δίνει τον ίδιο φαινότυπο με καμία από τις παραπάνω μεταλλαγές.  
 
1.7. Δομή των Frem πρωτεϊνών
 
           Κοινά χαρακτηριστικά όλων των Fras1/Frem πρωτεϊνών είναι η παρουσία 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων ΝG2 και Calx-β, ενώ διαφοροποίηση εντοπίζεται μόνο 
στον αριθμό των μοτίβων μεταξύ των πρωτεϊνών. Όλες οι Fras1/Frem πρωτεΐνες 
φέρουν το πεπτίδιο σινιάλο, ενώ το ενδεχόμενο διαμεμβρανικό τμήμα βρίσκεται μόνο 
στις πρωτεΐνες Fras1 και Frem2. Τέλος, η πρωτεΐνη Frem3 φέρει και μια περιοχή 
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πρόσδεσης λεκτίνης, ενώ σε καμία από τις Frem πρωτεΐνες δεν έχουν εντοπιστεί τα 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα κυστεϊνών (Εικ.6). 
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Εικόνα 6. Σχηματική αναπαράσταση των δομών των πρωτεϊνών Fras/Frem. Για παράδειγμα για την 
Fras1, ξεκινώντας από το Ν-τελικό άκρο, εντοπίζουμε πρώτα ένα πεπτίδιο σινιάλο (SP), 
ακολουθούμενο από 6 επαναλαμβανόμενα μοτίβα κυστεΐνης όμοια με την περιοχή C του Von 
Willebrand (VWC), και 13 επαναλήψεις μοτίβων κυστεΐνης όμοια με αυτά της οικογένειας των 
Φουρινών (FU). Στη συνέχεια συντάμε μια περιοχή ομόλογη με την πρωτεογλυκάνη NG2 και 5 μοτίβα 
πρόσδεσης ασβεστείου (Calx-β). Τέλος, εντοπίζεται μια διαμεμβρανική περιοχή (TM).   

 
1.8. Σκοπός της εργασίας 

 
           Έχοντας ως στόχο την κατανόηση των παθολογικών συμπτωμάτων του 
συνδρόμου Fraser, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών και 
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που δομούν το εξωκυττάριο πλέγμα. Δεδoμένου ότι 
οι Fras/Frem πρωτεΐνες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην συγκρότηση αυτών 
των αλληλεπιδράσεων στον εξωκυττάριο χώρο, υποθέτουμε ότι και και οι Fras/Frem 
πρωτεΐνες, θα μπορούσαν να δημιουργούν ομο-/ετερο-πολυμερή πρωτεϊνικά 
σύμπλοκα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες γνωστές ή άγνωστες μέχρι τώρα 
πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ύλης. Για τους παραπάνω λόγους, ο κύριος στόχος της 
συγκεκριμένης εργασίας ήταν η απομόνωση γενωμικών τμημάτων των γονιδίων 
Frem3/Frem2 από γενωμική φαγική βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει ενθέματα 
γενωμικού DNA ποντικού του στελέχους SV129 (129/OLA). Ο απώτερος στόχος 
είναι η στοχευόμενη απενεργοποίηση των γονιδίων Frem3/Frem2 με τη μέθοδο του 
ομόλογου ανασυνδυασμού, και άρα η δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών με σκοπό 
τη μελέτη του φαινοτύπου. 
           Ακόμα, έχοντας ήδη το cDNA που κωδικοποιεί την πλήρους μήκους Fras1 
πρωτεΐνη, θέσαμε σαν στόχο την απομόνωση και κλωνοποίηση του cDNA για το 
γονίδιο Frem2. Η αλληλουχία του ομόλογου αυτού γονιδίου του Fras1 βρέθηκε μέσα 
από τη διερεύνηση βάσεων δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρημένες οι 
αλληλουχίες γονιδίων ποντικού και ανθρώπου. Το cDNA του Frem2, θα αποτελέσει 
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρόκειται στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε 
πειράματα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Ειδικότερα, ενδεχομένως να μην 
απαιτείται η απομόνωση ολόκληρου του cDNA του Frem2 αλλά μόνο το κομμάτι 
εκείνο που κωδικοποιεί την περιοχή που βρίσκεται στο C-τελικό άκρο, καθώς η 
συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Η περιοχή αυτή η 
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οποία είναι χαρακτηριστική των Fras1/Frem2 πρωτεϊνών, δεν παρουσιάζει ομολογία 
με καμία άλλη γνωστή πρωτεΐνη, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συντηρημένη μεταξύ 
ποντικού, κοτόπουλου και ανθρώπου, ενώ παράλληλα μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί 
πρωτεΐνες που να αλληλεπιδρούν με τη συγκεκριμένη περιοχή. 
           Παράλληλα με τα πειράματα διερεύνησης βιβλιοθηκών, στόχος της 
συγκεκριμένης εργασίας είναι και ο χαρακτηρισμός της έκφρασης του γονιδίου 
Frem3 μέσα από ανοσοϊστοχημικές μελέτες και εντοπισμό του mRNA του με τη 
μέθοδο της in situ υβριδοποίησης. 
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2. Υλικά και Μεθοδοι 
 

2.1. Ολιγονουκλεοτίδια 
 
           Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν παρασκευάστηκαν στο 
Εργαστήριο Μικροχημείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 
 
VP1 
5’-GGT GAA CAG ACC ATG CCA GCG GTG 
 
VP2 
5’-GGT AGT CAC CAG AAC CCT GGC ATT C 
 
VP3 
5’-GAC ACT ATA GAA TAC AGG CCT CG 
 
VP4 
5’-GTC GTA TTA CGC AAT TCA CTG GC 
 
VP5 
5’-TTC CGG ATC TCA ATC AGT GAC GTA GAC 
 
VP6 
5’-GGA AAC CAC AGT GTC ACA CAG TTC ACC 
 
 
2.2. Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
 

1) Για την απομόνωση τμήματος DNA που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
ανιχνευτή με σκοπό τη σάρωση φαγικής γενωμικής βιβλιοθήκης (για την 
απομόνωση τμήματος του γενωμικού DNA του γονιδίου Frem3) 

 
Για την αντίδραση PCR 
χρησιμοποιήθηκαν: 
0.5μl Genomic DNA (1,2μg/μl) 
2μl Taq polymerase buffer 10x 
1μl dNTP’s 20mM (Cτελ=1mM) 
1μl VP1 primer (150ng/μl) 
1μl VP2 primer (100ng/μl) 
0.5μl Taq DNA polymerase 
14μl ddH2O  
Vτελ.=20μl  
 

Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν οι 
παρακάτω: 
Αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά 
30 κύκλοι με κάθε κύκλο να 
περιλαμβάνει: 
α) Υβριδοποίηση των εκκινητών στους 
58°C για 1 λεπτό 
β) Επέκταση στους 72°C για 1 λεπτό 
γ) Αποδιάταξη στους 94°C για 1 λεπτό 
Τελική επέκταση στους 72°C για 10 
λεπτά 

 
2) Για την απομόνωση τμήματος DNA που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

ανιχνευτή με σκοπό τη σάρωση φαγικής γενωμικής βιβλιοθήκης (για την 
απομόνωση τμήματος του γενωμικού DNA του γονιδίου Frem2) 
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Για την αντίδραση PCR 
χρησιμοποιήθηκαν: 
0.5μl Genomic DNA (1,2μg/μl) 
2μl Taq polymerase buffer 10x 
1μl dNTP’s 20mM (Cτελ=1mM) 
3μl VP5 primer (100ng/μl) 
1μl VP6 primer (100ng/μl) 
0.5μl Taq DNA polymerase 
12μl ddH2O  
Vτελ.=20μl  
 
 

Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν οι 
παρακάτω:
Αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά 
30 κύκλοι με κάθε κύκλο να 
περιλαμβάνει: 
α) Υβριδοποίηση των εκκινητών στους 
55°C για 1 λεπτό 
β) Επέκταση στους 72°C για 1 λεπτό 
γ) Αποδιάταξη στους 94°C για 1 λεπτό 
Τελική επέκταση στους 72°C για 10 
λεπτά

3) Για την απομόνωση τμήματος DNA που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
ανιχνευτή με σκοπό τη σάρωση cDNA βιβλιοθήκης (για την απομόνωση του 
cDNA του γονιδίου Frem2) 

 
Για την αντίδραση PCR 
χρησιμοποιήθηκαν: 
0.5μl Genomic DNA (1,2μg/μl) 
2μl Taq polymerase buffer 10x 
1μl dNTP’s 20mM (Cτελ=1mM) 
3μl VP5 primer (100ng/μl) 
1μl VP6 primer (100ng/μl) 
0.5μl Taq DNA polymerase 
12μl ddH2O  
Vτελ.=20μl  
 
 

Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν οι 
παρακάτω:
Αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά 
30 κύκλοι με κάθε κύκλο να 
περιλαμβάνει: 
α) Υβριδοποίηση των εκκινητών στους 
55°C για 1 λεπτό 
β) Επέκταση στους 72°C για 1 λεπτό 
γ) Αποδιάταξη στους 94°C για 1 λεπτό 
Τελική επέκταση στους 72°C για 10 
λεπτά 

4) Για τον έλεγχο των κλώνων που απομονώσαμε από τη σάρωση cDNA 
βιβλιοθήκης (για την απομόνωση του cDNA του γονιδίου Frem2) 

 
Για την αντίδραση PCR 
χρησιμοποιήθηκαν: 
1μl φαγικό DNA απομονωμένο από 
υγρή καλλιέργεια   
2μl Taq polymerase buffer 10x 
1μl dNTP’s 20mM (Cτελ=1mM) 
1μl VP3 primer (100ng/μl) 
1μl VP4 primer (100ng/μl) 
0.5μl Taq DNA polymerase 
13.5μl ddH2O  
Vτελ.=20μl  
 
 
 
 

Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν οι 
παρακάτω:
Αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά 
30 κύκλοι με κάθε κύκλο να 
περιλαμβάνει: 
α) Υβριδοποίηση των εκκινητών στους 
55°C για 1 λεπτό 
β) Επέκταση στους 72°C για 1 λεπτό 
γ) Αποδιάταξη στους 94°C για 1 λεπτό 
Τελική επέκταση στους 72°C για 10 
λεπτά 
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2.3. Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 
 

• Στα 254nm UV κόβουμε την ξώνη του πηκτώματος που περιέχει το τμήμα 
DNA που μας ενδιαφέρει 

• Σε αυτό το κομμάτι προσθέτουμε 3 όγκους ρυθμιστικού διαλύματος QXI 
(Qiagen Kit), το οποίο διαλύει την αγαρόζη 

• Στη συνέχεια προσθέτουμε 10μl ρυθμιστικού διαλύματος QIAEXII (Qiagen 
Kit) ανεξάρτητα της ποσότητας του πηκτώματος που έχουμε, στους κόκκους 
του οποίου προσδένεται το DNA. 

• Αναδεύουμε και τοποθετούμε σε υδατόλουτρο στους 50◦C για 10-15 λεπτά 
• Φυγοκεντρούμε το μίγμα για 20-30’’, σε θερμοκρασία δωματίου, στις 

13.000rpm 
• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε το ίζημα σε 500μl QXI 
• Αναδεύουμε έντονα και φυγοκεντρούμε για 20-30’’, σε θερμοκρασία 

δωματίου, στις 13.000rpm  
• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε σε 500μl διαλύματος ΡΕ 

(Qiagen Kit)  
• Αναδεύουμε έντονα και φυγοκεντρούμε για 20-30’’, σε θερμοκρασία 

δωματίου, στις 13.000rpm  
• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναλαμβάνουμε τα δυο τελευταία στάδια 
• Αφαιρούμε όλη την ποσότητα του υπερκειμένου και αφήνουμε σε 

θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσε για μερικά λεπτά 
Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 20μl ddH2O. 
 
 
2.4. Ανάλυση Southern (Southern blot) 

 
• Πέψη του DNA με το κατάλληλο περιοριστικό ένζυμο 
• Ηλεκτροφόρηση του DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 
• Αποδιάταξη του DNA: 

1) Επώαση του πηκτώματος σε 0.25Ν ΗCl για 15-30 λεπτά (Στάδιο απο-
πουρίνωσης. Το DNA κόβεται σε μικρότερα κομμάτια, καθώς 
τμήματα μεγαλύτερα από 15Kb μεταφέρονται δύσκολα στη μεμβράνη) 

2) Επώαση του πηκτώματος αγαρόζης σε διάλυμα αποδιάταξης, με 
σύσταση: 0.5N NaOH/1.5M NaCl, για 15 λεπτά 

3) Ξέπλυμα με απεσταγμένο νερό 
4) Επώαση σε διάλυμα ουδετεροποίησης με σύσταση: 0.5M Tris-HCl pH 

7.5/1.5M NaCl 
5) Ξέπλυμα με απεσταγμένο νερό 

• Μεταφορά του αποδιαταγμένου DNA στην μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ως 
εξής: σε ένα πλαστικό δοχείο προσθέτουμε 20xSSC έως ότου η στάθμη του 
διαλύματος να υπερβεί το μισό της μέγιστης επιφάνειας. Πάνω στο δοχείο 
τοποθετούμε κάθετα μια γυάλινη επίπεδη επιφάνεια. Πάνω στην γυάλινη 
επιφάνεια τοποθετούμε μια «γέφυρα» από απορροφητικό χαρτί Whatmann, το 
οποίο έχει εμβαπτιστεί σε 20xSSC. Στο σημείο επαφής της γυάλινης 
επιφάνειας και του χαρτιού, τοποθετούμε το πήκτωμα αγαρόζης και πάνω σε 
αυτό ένα κομμάτι μεμβράνης (τύπου Nytran N), ακριβώς ίδιων διαστάσεων με 
το πήκτωμα, η οποία έχει προηγουμένως εμβαπτιστεί σε 200mlδιαλύματος 
20xSSC για περίπου 2 λεπτά. Πάνω στη μεμβράνη τοποθετούμε δυο κομμάτια 
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χαρτι Whatmann, οι διαστάσεις του οποίου πρέπει να συμπίπτουν με αυτές 
του πηκτώματος. Τέλος, πάνω από τα χαρτιά Whatmann, τοποθετούμε 
χαρτοπετσέτες, στην κορυφή των οποίων βάζουμε ένα βάρος περίπου 1Κgr, 
ώστε όλο το παραπάνω σύστημα να παραμείνει σταθερό. Το σύστημα αυτό 
παραμένει ολονύκτια. 

• Επώαση της μεμβράνης στους 80°C για 1 ώρα 
• Έκθεση της μεμβράνης σε υπεριώδη φωτισμό (UV cross-linking) 
• Ανίχνευση της μεμβράνης με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείται και κατά 

τη διαδικασία διερεύνησης βιβλιοθηκών (βλέπε πρωτόκολλο: ‘Διερεύνηση 
φαγικών βιβλιοθηκών’). 

 
2.5. Εισαγωγή πλασμιδίου σε competent βακτηριακά κύτταρα (transformation) 

 
• Ξεπαγώνουμε competent βακτηριακά κύτταρα (100μl) από τους -80◦C, στον 

πάγο  
 

• Προσθέτουμε 5μl από το πλασμίδιο που θέλουμε να εισάγουμε και 
ανακινούμε με το χέρι 

 
• Επώαση 30 λεπτά στον πάγο, ανακινώντας ταυτόχρονα κατά διαστήματα 

 
• Παράλληλα τοποθετούμε δυο πιάτα με LB και Amp. στους 37◦C 

 
• 45 δευτερόλεπτα heat shock στους 42◦C στο υδατόλουτρο 

 
• Επώαση 1 λεπτό στον πάγο  

 
• Προσθήκη 800μl LB και τοποθέτηση στους 37◦C για 45 λεπτά-1 ώρα 

 
• Από την παραπάνω ποσότητα απλώνουμε 150μl σε ένα πιάτο και τοποθετούμε 

στους 37◦C, ολονυκτίως  
 
2.6. Απομόνωση μεγάλης ποσότητας πλασμιδιακού DNA (Maxi Preps) 

 
Υλικά: 
 

• Διάλυμα P1: 15mM Tris pH 8.0, 10mM EDTA (Aποθήκευση στους 4◦C) 
• Διάλυμα P2: 0.2M NaOH, 1% SDS (Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου) 
• Διάλυμα P3: 60% 5M CH3COOK, 11.5% CH3COOH, 28.5% νερό 

(Αποθήκευση στους 4◦C) 
 
Διαδικασία: 
 

• Παρασκευάζεται καλλιέργεια 50ml βακτηρίου που στο πλασμίδιο φέρει το 
ένθεμα που μας ενδιαφέρει σε LB με 50μg/ml Amp, ύστερα από ολονύκτια 
επώασή της στους 37◦C ανακινούμενη  

• Τοποθετούμε την καλλιέργεια σε falcon και φυγοκεντρούμε σε ψυχόμενη 
φυγόκεντρο για 20 λεπτά σε 3000rpm 

• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 5ml διαλύματος P1 
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• Αναδεύουμε με vortex και προσθέτουμε 5ml διαλύματος P2 
• Ανακινούμε με το χέρι και αφήνουμε για 3-4 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Προσθέτουμε 5ml διαλύμετος P3 και ανακινούμε ελαφρά  
• Τοποθετούμε στον πάγο για 20 λεπτά, ανακινώντας μερικές φορές κατά τη 

διάρκεια 
• Τοποθετούμε σε γυάλινο σωλήνα με αντάπτορα, ισοζυγίζουμε και 

φυγοκεντρούμε για 30 λεπτά στις 10000rpm, στους 4◦C 
• Μεταφέρουμε το υπερκείμενο σε νεο γυάλινο σωλήνα στον οποίο 

προσθέτουμε 12ml ισοπροπανόλη. Σκεπάζουμε με parafilm και αναμιγνύουμε 
• Φυγοκεντρούμε στις 10000rpm, για 10 λεπτά στους 4◦C 
• Πετάμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 5ml 75% αιθανόλη 
• Vortex και φυγοκέντρηση στις 10000rpm για 5 λεπτά στους 4◦C 
• Αφαίρεση υπερκείμενου και στέγνωμα τις πελέτας  
• Επαναδιάλυση σε 200μl ΤΕ ρυθμιστικό διάλυμα με 10μl RNAse 
• Επώαση 1 ώρα στους 37◦C 
• Προσθήκη 200μl φαινόλη-χλωροφόρμιο και έντονη ανάμιξη 
• Φυγοκέντρηση 5 λεπτά στους 4◦C, 10000rpm και μεταφορά του υπερκειμενου 

σε νέο eppendorf 
• Προσθήκη 850μl παγωμένη 100% αιθανόλη και έντονη ανάμιξη 
• Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 13000rpm σε θερμοκρασία δωματίου, 

αφαίρεση του υπερκειμενου και προσθήκη 800μl 75% αιθανόλης 
• Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου στις 13000rpm 

αφαίρεση του υπερκείμενου και στέγνωμα τις πελέτας  
• Προσθήκη 160μl νερό και 40μl 5x διάλυμα πρωτεϊνάσης Κ, το οποίο έχουμε 

προηγουμένως προθερμάνει στους 50◦C 
• Προσθήκη 5μl proteinase K και επώαση στους 56◦C για 1 ώρα 
• Επανάληψη βημάτων 16-20 
• Επαναδιάλυση της πελέτας σε 80μl νερό  

 
2.7. Aπομόνωση μικρής ποσότητας πλασμιδιακού DNA (minipreps) 
 
Υλικά: 
 

• Διάλυμα P1: 15mM Tris pH 8.0, 10mM EDTA (Aποθήκευση στους 4◦C) 
• Διάλυμα P2: 0.2M NaOH, 1% SDS (Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου) 
• Διάλυμα P3: 60% 5M CH3COOK, 11.5% CH3COOH, 28.5% νερό 

(Αποθήκευση στους 4◦C) 
 
Διαδικασία: 

• Αριθμούμε τόσα eppendorfs όσα και οι αποικίες που πήραμε ύστερα από το 
μετασχηματισμό των βακτηρίων με το πλασμίδιο που φέρει το ένθεμα 

• Σε κάθε ένα προσθέτουμε 1ml LB με 50μg/ml Amp, και με ένα tip βάζουμε 
από μια αποικία 

• Επωάζουμε την καλλιέργεια ολονυκτίως στους 37◦C, ανακινούμενα 
• Την επόμενη μέρα φυγοκεντρούμε για 1’ σε θερμοκρασία δωματίου στις 

13.000rpm και αφαιρούμε το υπερκείμενο 
• Προσθέτουμε 200μl P1 και ανααδεύουμε με vortex 
• Προσθέοτυμε 200μl P2 και ανακινούμε ελαφρά με το χέρι 
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• Επωάζουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 3’ 
• Στη συνέχεια, προσθέτουμε 200μl P3, ανακινούμε με το χέρι και 

φυγοκεντρούμε για 10’ σε θερμοκρασία δωματίου στις 13.000rpm 
• Αδειάζουμε το υπερκείμενο σε νέα eppendorfs και 500μl 

Φαινόλη/Χλωροφόρμιο 
• Αναδεύουμε έντονα και φυγοκεντρούμε για 5’ σε θερμοκρασία δωματίου στις 

13.000rpm 
• Μεταφέρουμε την επάνω φάση σε νέα eppendorfs και προσθέτουμε 600μl 

ισοπρπανόλη 
• Αναδεύουμε έντονα και φυγοκεντρούμε για 5’ σε θερμοκρασία δωματίου στις 

13.000rpm 
• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και ξεπλένουμε το ίζημα με 800μl 74% Et-OH 
• Αφήνουμε να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και επαναδιαλύουμε σε 

20μl H2O  
 
2.8. Mονιμοποίηση εμβρύων/οργάνων για κρυοτομές 
 

• Απομονώνουμε το έμβρυο ή τον ιστό που μας ενδιαφέρει 
• Επωάζουμε ολονυκτίως σε 4% PFA/PBS 
• Την επομένη, επωάζουμε σε παγωμένη 30% σουκρόζη/PBS (ολονυκτίως) 
• Τοποθετούμε το έμβρυο ή τον ιστό σε ισοπεντάνιο, στους -80◦C, από 5-10 

λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος 
• Διατηρούμε το δείγμα στους -80◦C μέχρι να γίνουν οι κρυοτομές 

 
2.9. Κρυοτομές 
 
Οι κρυοτομές έγιναν σε μηχάνημα κρυοτόμου (Leitz) αφού το έμβρυο που βρισκόταν 
στο ισοπεντάνιο είχε προηγουμένως καλυφθεί με υλικό κρυοπροστασίας (O.C.T. 
compound). Οι τομές στην παρούσα εργασία έγιναν με πάχος 10μm 
 
2.10. Ανοσοφθορισμός σε κρυοτομές 
 
Υλικά: 
 

• 0.05% Tween/PBS (PTw) 
• 0.1% Triton/PBS (PBT) 
• Normal Goat Serum (NGS) 
• Mowiol 
• 4%PFA/PBS 

 
Διαδικασία: 
  

• Ξεπαγώνουμε τις αντικειμενοφόρους από τους -80°C για μερικά λεπτά 
• Ξεπλένουμε με PTw 3 φορές 
• Επωάζουμε με PBT για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Ξεπλένουμε με PTw 3 φορές 
• Επωάζουμε με blocking διάλυμα (NGS) για μια ώρα 
• Προσθέτουμε το 1ο αντίσωμα σε κατάλληλη αραίωση και επωάζουμε στους 

4°C ολονυκτίως 
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• Την επόμενη μέρα ξεπλένουμε με PTw 3 φορές 
• Επωάζουμε με το 2ο φθορίζον αντίσωμα σε θερμοκρασία δωματίου για 30 

λεπτά 
• Ξεπλένουμε 3 φορές με 1xPBS 
• Επωάζουμε με RNAseA/PBS (σε αραίωση 1:500) για 30 λεπτά στους 37°C 
• Ξεπλένουμε 1 φορά με PTw  
• Επωάζουμε με χρωστική Propidium Iodide σε PTw (αραίωση 1:1000), για 5 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Ξεπλένουμε 3 φορές με PTw 
• Καλύπτουμε τις αντικειμενοφόρους με καλυπτρίδες χρησιμοποιώντας Mowiol 

 
2.11. Παρασκευή ανιχνευτή RNA με την αντιδραση μεταγραφής in vitro 
 
Υλικά: 

• Ρυθμιστικό διάλυμα μεταγραφής 10x: 400mM Tris-HCl pH8.0, 60mMMgCl2, 
100mM DTT, 20mM Spermidine 

• DIG-RNA μίγμα σήμανσης: 10mM ATP, 10mM GTP, 6.5mM UTP, 3.5mM 
DIG-11-UTP pH7.5 

• RNAse Inhibitor: 40u/μl 
• T7 RNA polymerase: 20u/μl 
• DNaseI: 15u/μl  

 
Διαδικασία: 

• Για τελικό όγκο 20μl αναμιγνύονται τα ακόλουθα συστατικά:  
o 1μg γραμμοποιημένου πλασμιδιακού DNA 
o 1x ρυθμιστικό διάλυμα μεταγραφής 
o 1x DIG-RNA μίγμα σήμανσης 
o 2 units RNAse Inhibitor 
o 40 units T7 RNA polymerase 
o ddH2O 

• To μίγμα επωάζεται στους 37°C για 2 ώρες 
• Ακολουθεί προσθήκη 15 units DNaseI και επώαση για 15 λεπτά στους 37°C, 

ώστε να σταματήσει η αντίδραση 
• Στη συνέχεια ρποσθέτουμε στο μίγμα 30μl ddH2O και το καθαρίζουμε με 

μικροστήλη, φυγοκεντρώντας το στις 3000rpm για 2 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου 

• Ο όγκος που πέρνουμε μετά τον καθαρισμό είναι περίπου 70μl. Προσθέτουμε 
άλλα 30μl ddH2O και αποθηκεύουμε στους -20°C, μέχρι να χρησιμοποιηθεί.   

 
2.12. RNA in situ υβριδοποίηση σε κρυοτομές 
 
Υλικά:  
 

• PK Buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.5, 5mM EDTA  
• 1M Triethanolamine, pH 8.0: 66.5ml Triethanolamine, 20ml 37% HCl, 

413.5ml water  
• PTw: 1xPBS, 0.1% TWEEN-20  
• PBT: 1xPBS, 0.1% Triton X-100 
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• Hybridisation Solution: 50% Formamide, 5x SSC pH4.5, 0,25mg/ml Yeast 
tRNA, 500 μg/ml salmon sperm DNA, 50μg/ml Heparin, 5xDenhardt's 
Solution, 0.1% Tween 20 (Sigma P-1379) 0.1ml, 2.5mM EDTA 2.5ml 0.2M 
EDTA pH 8.0  

• Alkaline Phosphatase Buffer: 100mM Tris, pH 9.5, 50mM MgCl2, 100mM 
NaCl, 0.1% TWEEN 20, 5mM Levamisole - add fresh each time.  

• Acetylation solution: 250ml 0.1M RNAse-free Triethanolamine-HCl pH 8.0, 
0.625ml acetic anhydride, H2O 

• Bovine Serum 20% in PBS (heat inactivated) 
• 4% PFA/PBS 

 
Διαδικασία: 
 

1. Προϋβριδιποίηση 
• Ξεπαγώνουμε τις αντικειμενοφόρους από τους -80°C για μερικά λεπτά 
• Με τη χρήση ειδικού υδρόφοβου μαρκαδόρου (DAKO pen) δημιουργούμε 

ένα περίγραμμα γύρω από τις τομές (περιμετρικά γύρω γύρω από την 
αντικειμενοφορο), έτσι ώστε ότι διάλυμα ρίξουμε πάνω, να συγκρατείται 

• Οι τομές μονιμοποιούνται σε 4%PFA/PBS για 15 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου 

• Ξεπλένουμε σε 1xPBS για 5 λεπτά από 3 φορές 
• Επωάζουμε τις τομές σε 50μg/ml Proteinase K (Stock 10mg/ml) σε PK-

Buffer για 8 λεπτά 
• Ξεπλένουμε σε 1xPBS για 5 λεπτά 1 φορά 
• Ακολουθεί μονιμοποίηση των τομών σε 4%PFA/PBS για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου 
• Ξεπλένουμε 1 φορά σε ddH2O 
• Eπωάζουμε σε μίγμα ακετυλίωσης για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Ξεπλένουμε σε 1xPBS για 5 λεπτά 1 φορά 
• Επώαση σε διάλυμα προϋβριδοποίησης για 3-4 ώρες στους 60°C (σε αυτό 

το σημείο σκεπάζουμε τις αντικειμενοφόρους με ένα κομμάτι parafilm 
ώστε να αποφευχθεί η εξάτμιση)  

 
2. Υβριδοποίηση 

• Αντικαθιστούμε το διάλυμα προϋβριδοποίησης με διάλυμα υβριδοποίησης 
(στο διάλυμα υβριδοποίησης προσθέτουμε και τον ανιχνευτή σε αραίωση 
1:100, ο οποίος προηγουμένως έχει επωαστεί στους 80°C για 5 λεπτά, και 
τοποθετηθεί απ’ευθείας στον πάγο). 

• Οι τομές καλύπτονται με parafilm για να αποφευχθεί η εξάτμιση 
• Ακόμα, μέσα στο δοχείο που τοποθετούνται οι αντικειμενοφόροι, 

προσθέτουμε και διάλυμα το οποίο περιέχει 50% Formamide σε 2xSSC 
• Η διαδικασία πραγματοποιείται ολονυκτίως στους 60°C 

 
3. Πλυσίματα μετά την υβριδοποίηση 

• Αρχικά αφαιρούμε τα parafilms μέσα σε διάλυμα 4xSSC 
(προθερμανσμένο στους 60°C) 

• Ξεπλένουμε σε 1xSSC στους 60°C για 10 λεπτά 
• Ξεπλένουμε σε 1.5xSSC στους 60°C για 10 λεπτά 
• Ξεπλένουμε σε 2xSSC στους 37°C για 20 λεπτά, 2 φορές.  
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• Οι τομές επωάζονται σε 0.2μg/ml RNAse A (stock 10mg/ml) σε 2xSSC 
στους 37°C για 30 λεπτά 

• Ξεπλένουμε σε 2xSSC σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά 
• Ξεπλένουμε σε 0.2xSSC στους 60°C για 30 λεπτά, 2 φορές 
• Ξεπλένουμε σε διάλυμα PTw στους 60°C για 10 λεπτά, 2 φορές 
• Ξεπλένουμε με PTw για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Ξεπλένουμε με PΒΤ για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
• Στη συνέχεια οι τομές επωάζονται σε 20% (heat inacticated) Bovine serum 

σε PBT για 1-2 ώρες 
 

4. Ανίχνευση και χρώση 
• Οι τομές επωάζονται με αντίσωμα anti-digoxygenin (coupled to alkaline 

phosphatase), σε αραίωση 1:2000 σε 20% (heat inacticated) Bovine serum 
σε PBT, στους 4°C ολονυκτίως 

• Την επόμενη μέρα ξεπλένουμε με PBT σε θερμοκρασία δωματίου για 30 
λεπτά η κάθε φορά 

• Έπειτα επωάζουμε 2 φορές με διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης (η πρώτη 
επώαση με την προσθήκη Levamisole και η δεύτερη χωρίς), σε 
θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά η κάθε φορά.  

• Ακολούθως οι τομές εμβαπτίζονται σε διάλυμα NBT/BCIP (Sigma), για 
χρονικό διάστημα από 2-22 ώρες στο σκοτάδι 

•  Την επομένη ξεπλένουμε με PBS 1 φορά για 5 λεπτά 
• Οι τομές μονιμοποιούνται σε 4%PFA/PBS για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου 
• Ξεπλένουμε 1 φορά σε PBS για 5 λεπτά και άλλη μια φορά σε ddH2O, για 

5 λεπτά 
• Τέλος καλύπτουμε με καλυπτρίδα με την μεσολάβηση διαλύματος  

Aquamount 
 
2.13. Διερεύνηση φαγικών βιβλιοθηκών 

 
 

(Α) Ετοιμασία τρυβλίων για άπλωμα βιβλιοθήκης 
 
Υλικά: 
 

• 1 lt NZY: (5g Nacl, 2g MgSO4·7H2O, 2g Yeast Extract, 10g NZ Amine casein 
hydrolysate, 4.5ml 1N NaOH pH 7.5). Για top agarose προσθέτουμε 7g 
Agarose, ενώ για πιάτα βάζουμε 15g Agar 

 
Διαδικασία: 
 

• Χρησιμοποιούνται τριβλύα διαστάσεων 24x24  
• Σε κάθε τρυβλίο προστίθενται 300ml θρεπτικού μέσου NZY 
• Tα τρυβλία παραμένουν ολονυκτίως στους 37ºC ώστε να στεγνώσουν 

 
(Β) Άπλωμα φαγικής βιβλιοθήκης 
 
Υλικά: 
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• 1lt LB: (8g NaCl, 10g Bacto-Tryptone, 5g Yeast Extract, 7.5ml 1N NaOH) 

 
• 1 lt NZY: (5g Nacl, 2g MgSO4·7H2O, 2g Yeast Extract, 10g NZ Amine casein 

hydrolysate, 4.5ml 1N NaOH pH 7.5) 
 

• 1lt SM buffer: (5.8g NaCl, 2g MgSO4·7H2O, 50ml 1M Tris-HCl pH7.5, 100mg 
gelatin ή 5ml από διάλυμα 2% gelatin) 

 
• Top Agarose: (Nacl, 2g MgSO4·7H2O, 2g Yeast Extract, 10g NZ Amine casein 

hydrolysate, 4.5ml 1N NaOH pH 7.5, 7g Agarose) 
 

• 20% Maltose και 1M MgSO4 
 
Διαδικασία: 
 

• Eπώαση κυττάρων NM522 (για cDNA) ή κυττάρων LE392 (για γενωμικό 
DNA), σε θρεπτικό μέσο LB που περιέχει 0.2% Maltose και 10mM MgSO4. Η 
επώαση πραγματοποιείται στους 37ºC 

• Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 2000rpm, για 10 λεπτά, στους 4ºC 
• Το ίζημα των κυττάρων διαλυτοποιείται σε διάλυμα 10mM MgSO4, όγκου 

ίσου με το μισό του όγκου της αρχικής καλλιέργειας 
 
(Στο στάδιο αυτό λιώνουμε Τop Agarose και τη διατηρούμε στους 50ºC) 

 
• Ακολουθεί επώαση 3ml κυττάρων NM522 ή LE392, με μια ποσότητα 

βιβλιοθήκης (η ποσότητα αυτή εξαρτάται από την τιτλοδότηση). Η επώαση 
πραγματοποιείται στους 37ºC, για 20 λεπτά 

• Το παραπάνω μίγμα αναμιγνύεται με 30ml Top Agarose και απλώνεται στο 
τριβλύο 

• Ακολουθεί επώαση στους 37ºC 
 
(Γ) Μεταφορά φαγικών πλακών σε μεμβράνες 
 
Υλικά:  
 

• Διάλυμα αποδιάταξης: (0.5Ν ΝaOH, 1.5M NaCl) 
• Διάλυμα ουδετεροποίησης: (0.5Μ Τris-HCl pH7.4, 1.5M NaCl)  
• Διάλυμα ξεπλυματος: (0.5Μ Τris-HCl pH 7.5, 2xSSC) 

 
Διαδικασία: 
 

• Οι μεμβράνες τοποθετούνται προσεκτικά πάνω στα τρυβλία 
• Αφήνονται για δύο περίπου λεπτά και μαρκάρονται με τη βοήθεια βελόνης 
• Εμβάπτισμα σε διάλυμα αποδιάταξης για 2 λεπτά 
• Εμβάπτισμα σε διάλυμα ουδετεροποίησης για 5 λεπτά 
• Ξέπλυμα μεμβρανών για μερικά δευτερόλεπτα 
• Ακολουθεί επώαση των μεμβρανών στους 80ºC για μια ώρα 
• Τέλος, μονιμοποίηση του DNA με υπεριώδη διασύνδεση (UV cross-linking) 
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(Δ) Προθέρμανση και προ-υβριδοποίηση μεμβρανών 
 
Υλικά:  
 

• Διάλυμα προθέρμανσης:(3xSSC, 0.1% SDS) 
• Διάλυμα προ-υβριδοποίησης: (για 25ml: 3.75ml 20xSSC, 250μl 10%SDS, 

5ml Denhartd’s, 250μl Salmon Sperm DNA το οποίο τοποθετείται στο 
διάλυμα έπειτα από βράσιμο στους 95ºC για 5 λεπτά) 

 
Διαδικασία: 
 

• Οι μεμβράνες προθερμαίνονται με 50ml διαλύματος προθέρμανσης, στους 
65ºC, για μισή περίπου ώρα  

• Ακολουθεί προ-υβριδοποίηση για τουλάχιστον 1 ώρα (Το διάλυμα προ-
υβριδοποίησης το φτιάχνουμε χωρίς το ssDNA και το διατηρούμε στους 65ºC. 
Το ssDNA προστίθεται στο διάλυμα έπειτα από βράσιμο στους 95ºC για 5 λεπτά 
και στη συνέχεια το διάλυμα προ-υβριδοποίησης χρησιμοποιείται αμέσως για 
την προ-υβριδοποίηση των μεμβρανών) 

 
(Ε) Κατασκευή probe και υβριδοποίηση των μεμβρανών 
 
Υλικά: 
 

• Διάλυμα υβριδοποίησης: (Για 25ml: 3.75ml 20xSSC, 250μl 10%SDS, 5ml 
Denhartd’s, 250μl Salmon Sperm DNA) 

 
 
Διαδικασία: 
 

• Αναμιγνύουμε 23.5μl H2O με 1.5μl PCR product 
• To μίγμα τοποθετείται τους 95ºC για 3 λεπτά και μετά αμέσως μπαίνει στον 

πάγο 
• Στη συνέχεια προστίθενται με την αναγραφόμενη σειρά τα παρακάτω 

αντιδραστήρια: 2μl Primers mix, 5μl Klenow Buffer 10x, 3μl dGTP, 3μl 
dTTP, 5μl BSA 10x, 3μl dATP (P32), 3μl dCTP (P32), 1μl Klenow 

• To μίγμα επωάζεται στους 37ºC για μια ώρα 
• Στη συνέχεια ο ανιχνευτής καθαρίζεται από τα μη προσδεμένα ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια με τη χρήση κολόνας. (Η κολόνα αρχικά φυγοκεντρείται για 1 
λεπτό, στις3000 στροφές, ώστε να απομακρυνθεί το υγρό και στη συνέχεια 
προστίθεται ο ανιχνευτής και η κολόνα ξανα-φυγοκεντρείται για 2 λεπτά, στις 
3000 στροφές) 

• Ο ανιχνευτής συλλέγεται και ελέγχεται 
• Ακολουθεί υβριδοποίηση των μεμβρανών ολονυκτίως, στους 65ºC (Το ssDNA 

προστίθεται στον ανιχνευτή και το μίγμα τοποθετείται στους 95ºC για 5 λεπτά. 
Στη συνέχεια το μίγμα προστίθεται στο προθερμασμένο διάλυμα υβριδοποίησης 
και όλο μαζί στις μεμβράνες) 
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(ΣΤ) Πλυσίματα μεμβρανών 
 

Υλικά: 
 

• Διάλυμα 1: (2x SSC, 0.5% SDS) 
• Διάλυμα 2: (0.5x SSC, 0.5% SDS) 
• Διάλυμα 3: (0.1x SSC, 0.1% SDS) 

 
Διαδικασία: 
 
Όλα τα διαλύματα πρέπει να είναι προθερμασμένα και όλα τα πλυσίματα 
πραγματοποιούνται στους 65ºC. 
 

• Δυο πλυσίματα διάρκειας 30 λεπτών με Διάλυμα 1 
• Δυο πλυσίματα διάρκειας 15 λεπτών με το Διάλυμα 2 
• Δυο πλυσίματα διάρκειας 15 λεπτών με το Διάλυμα 3 

 
(Ζ) Συλλογή κατάλληλών πλακών 
 
Υλικά: 
 

• 1lt SM buffer: (5.8g NaCl, 2g MgSO4·7H2O, 50ml 1M Tris-HCl pH7.5, 100mg 
gelatin ή 5ml από διάλυμα 2% gelatin) 

 
• 0.6% CHCl3 

 
Διαδικασία: 
 

• Οριοθετούμε τα φιλμ πάνω στις μεμβράνες και στη συνέχεια πάνω στα πιάτα, 
έτσι ώστε να συλλεχθούν μόνο τα τμήματα των πιάτων που αντιστοιχούν στα 
σήματα των φιλμ 

• Το τμήμα του περιεχομένου του πιάτου που συλλέγεται, τοποθετείται σε 
διάλυμα SM που περιέχει 0.6% CHCl3 

• Η εκχύλιση πραγματοποιείται ολονυκτίως, στους 4ºC ανακινούμενα 
 
Η παραπάνω διαδικασία ανίχνευσης επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές. Κάθε 
φορά πραγματοποιείται ανάμιξη συγκεκριμένου αριθμού φάγων με 350μl 
βακτηρίων και επώαση σε μικρότερα τρυβλία μαζί με 3ml Top Agarose, μέχρι να 
είναι δυνατή η συλλογή μιας μοναδιαίας φαγικής πλάκας που θα περιέχει μόνο τον 
ζητούμενο κλώνο.     
 
 

2.14. Απομόνωση φαγικού DNA από υγρή καλλιέργεια 
 

• Επωάζουμε 50μl βακτηρίων με 5μl φάγους (από αραίωση σε SM buffer), 
37◦C, 15 λεπτά 

• Εμβολιάζονται 20ml LB με 10mM MgSO4 και Μαλτόζη, με ολόκληρη την 
ποσότητα βακτηρίων και φάγων, στους 37◦C ανακινούμενα, μέχρι πλήρη 
λύση (6-8 ώρες) 
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• Μεταφέρω σε θερμοκρασία δωματίου και προσθέτω 8.5μl DNAseI 10μg/μl 
και 8.5μl RNAse 10μg/μl. Επώαση για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

• Φυγοκέντρηση 10 λεπτά, 10,000 στροφές, στους 4◦C 
• Ανάμιξη υπερκείμενου με 5Μ NaCl ίσο με το ¼ του όγκου του υπερκειμενου 

και ακόμα 40% PEG (6000) ίσο με το 1/3 του όγκου του υπερκειμενου 
• Επώαση 1 ώρα στον πάγο 
• Φυγοκέντρηση 10 λεπτά, 10,000 στροφές, στους 4◦C 
• Επαναδιάλυση ιζήματος σε 700μl δ/τος πρωτεϊνάσης Κ (100mM Tris-HCl pH 

7.5, 5mM EDTA, 0.5% SDS, 200mM NaCl, 400μg/μl Proteinase K) 
• Επώαση για 45 λεπτά στους 50◦C 
• Προσθήκη ίσου όγκου δ/τος phenol/chloroform, vortex και φυγοκέντρηση 5 

λεπτά στους 4◦C, full speed 
• Μεταφορά υπερκειμένων σε νέα tubes και προσθήκη 1 όγκου isopropanol salt 

(83ml 5M NH4OAc, 416ml isopropanol) 
• Επώαση 5 λεπτά στον πάγο 
• Καλή ανακίνηση, vortex, φυγοκέντρηση 10 λεπτά, full speed στους 4◦C 
• Ξέπλυμα ιζήματος με 70% αιθανόλη 
• Επαναδιάλυση σε 500μl ΤΕ 
• Προσθήκη 100μg/ml RNAse και επώαση στους 37◦C για 30 λεπτά 
• Προσθήκη ίσου όγκου phenol/chloroform 
• Φυγοκέντρηση 5 λεπτά στους 4◦C full speed 
• Μεταφορά υπερκειμένου σε καθαρό eppendorf 
• Προσθήκη 1 όγκου isopropanol/salt, και επώαση 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου 
• Φυγοκέντρηση 10 λεπτά στους 4◦C, full speed 
• Ξέπλυμα ιξήματος με 70% αιθανόλη και επαναδιάλυση σε 50μl TE      
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3. Αποτελέσματα/Συζήτηση 
 

3.1 Διερευνήσεις φαγικών βιβλιοθηκών 
 

           Όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή, βασικός στόχος της παρούσας 
εργασίας ήταν η απομόνωση τμημάτων γενωμικού DNA των γονιδίων Frem2 και 
Frem3, καθώς και του cDNA του γονιδίου Frem2 μέσα από διερεύνηση φαγικής 
γενωμικής βιβλιοθήκης. Πρίν από την περιγραφή των αποτελεσμάτων, σημαντικό 
είναι να αναφέρουμε μερικά στοιχεία σε σχέση με τις βιβλιοθήκες που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

1) Μια βιβλιοθήκη cDNA η οποία περιέχει ενθέματα cDNA μεγέθους 1-4Kb 
κλωνοποιημένα σε φαγικούς φορείς. Οι κλώνοι cDNA στη βιβλιοθήκη αυτή 
είναι κλωνοποιημένοι στον φαγικό φορέα λExCell EcoRI/CIP στη θέση 
EcoRI. Ο συγκεκριμένος φορέας προέρχεται από έναν φορέα ο οποίος έχει 
τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να περιέχει ένα εσωτερικό 
γραμοποιημμένο φαγεμιδικό φορέα και έχει τη δυνατότητα να μολύνει 
κύτταρα Ε.coli της κατηγορίας ΝΜ522, ΝP66 και LE392. 

2) Μια γενωμική βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει ενθέματα γενωμικού DNA 
που έχει απομονωθεί από πολυδύναμα προγονικά κύτταρα ποντικού του 
στελέχους Sv129 (129/OLA genomic library). Τα τμήματα έχουν 
κλωνοποιηθεί στον φαγικό φορέα λGEMTM-12vector. Ο συγκεκριμένος 
φορέας έχει τη δυνατότητα να μολύνει κύτταρα Ε.coli του τύπου LE392 και 
μπορεί να δεχτεί ενθέματα μεγέθους από 9-23Kb  

 
 
 

 
3.1.1. Διερεύνηση γενωμικής βιβλιοθήκης για την απομόνωση τμήματος γενωμικού 
DNA του γονιδίου Frem3. 

 
           Αρχικά πραγματοποιήθηκε PCR (δυο αντιδράσεις) χρησιμοποιώντας ως 
μητρικό DNA, γενωμικό DNA και με ξευγάρι εκκινητών τους VP1 και VP2. O VP1 
εκκινητής βρίσκεται στη θέση: 14677bp-14701bp του γενωμικού DNA, ενώ ο 
εκκινητής VP2 στη θέση: 15270bp-15295bp. Μεταξύ των εκκινητών περιλαμβάνεται 
και το ΑΤG. Το κομμάτι που προκύπτει με την PCR και το οποίο χρησιμοποίθηκε ως 
ανιχνευτής για τη διερεύνηση φαγικής γενωμικής βιβλιοθήκης, είναι μεγέθους 628bp. 
Στη συνέχεια, κατασκευάτηκε παρασκευαστικό πήκτωμα αγαρόζης 1% όπου 
φορτώθηκε και έτρεξε ολόκληρη η ποσότητα της PCR, δηλαδη και οι δύο 
αντιδράσεις. Έπειτα, ακολούθησε απομόνωση της μπάντας και καθαρισμός του DNA, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο «Απομόνωση και καθαρισμός DNA από gel αγαρόζης» 
(βλ υλικά και μέθοδοι). (Εικ.1). Εν συνεχεία απομονώθηκε το DNA από το πήκτωμα 
αγαρόζης. 
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Εικόνα 1. Στην εικόνα αυτή φαίνεται η απομόνωση των μπαντών (βέλη) μεγέθους 628bp για το Frem3 
και 606bp για το Frem2 (βλέπε παρακάτω) 
            
           Για το έλεγχο της ποιότητας της απομόνωσης αλλά και για την 
ποσοτικοποίηση του DNA που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανιχνευτή, 
φορτώθηκε απομονωμένο DNA, αραιωμένο σε νερό (1:10) και loading buffer, σε 
πήκτωμα αγαρόζης 1% (Εικ.2).  
 

 
Εικόνα 2. Πήκτωμα αγαρόζης 1% στο οποίο έχουν τρέξει απομονωμένο Frem3 και Frem2 (βλέπε 
παρακάτω) DNA.   
 
           Στη συνέχεια αφού σημάναμε ραδιενεργά το τμήμα Frem3, με τη μέθοδο των 
τυχαίων εκκινητών (random priming), για να το χρησιμοποιήσουμε ως ανιχνευτή 
πάνω στις μεμβράνες, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των ανιχνευτών σε 
μικροστήλη, προϋβριδοποίηση με διάλυμα, το οποίο περιέχει και Salmon Sperm 
DNA και υβριδοποίηση με τον ανιχνευτή και Salmon Sperm DNA, ολονυκτίως στους 
65°C μέσα σε κατάλληλο γυάλινο κύλινδρο. Την επόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκαν 
ξεπλύματα ώστε να διώξουμε τους ανιχνευτές που έχουν προσδεθεί μή-ειδικά και να 
σταματήσει η υβριδοποίηση. Τέλος, οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε ειδική κασσέτα 
έκθεσης μαζί με φίλμ αυτοραδιογραφίας και παρέμειναν σε έκθεση ολονυκτίως 
(Εικ.3) (κάποιες φορές απαιτήθηκε και μεγαλύτερη έκθεση, μέχρι 3 μέρες). (Για όλες 
τις παραπάνω διαδικασίες καθώς και για την παρασκευή και το άπλωμα των πιάτων, 
βλέπε υλικά και μέθοδοι: πρωτόκολλο «Διερεύνηση φαγικών βιβλιοθηκών»). 
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Εικόνα 3. Παραπάνω φαίνεται η περιοχή του φίλμ αυτοραδιογραφίας που αντιστοιχεί σε μία από τις 
μεμβράνες (24Χ24) που χρησιμοποιήσαμε για την 1η σάρωση. Σημειωμένοι με κόκκινο φαίνονται οι 
κλώνοι που επιλέξαμε για να συνεχίσουμε τη σάρωση  
 
 
 
           Η πρώτη σάρωση πραγματοποιήθηκε σε γενωμική βιβλιοθήκη διαστάσεων 
24Χ24, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η απομόνωση όσο το δυνατόν περισσότερων 
θετικών κλώνων (Εικ.3). Εν συνεχεία, χρησιμοποιήθηκαν οι θετικοί κλώνοι που 
απομονώθηκαν αρχικά. Αραιώνοντάς τους κάθε φορά σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις, τις οποίες ελέγχαμε πριν, παρασκευάσαμε γενωμικές βιβλιοθήκες. 
Από τις βιβλιοθήκες αυτές απομονώναμε κάθε φορά τους επόμενους θετικούς 
κλώνους (re-screening). Η εν λόγω διαδικασία ανίχνευσης επαναλήφθηκε άλλες δύο 
φορές και κάθε φορά πραγματοποιούνταν ανάμιξη συγκεκριμένου αριθμού φάγων σε 
300μl βακτηρίων E.coli του στελέχους LE392 και άπλωμα σε μεγαλύτερα τρυβλία 
μαζί με top agarose. Στο τελευταίο re-screening απομονώσαμε μια σειρά από 
θετικούς κλώνους (Εικ.4) οι οποίοι όμως όταν χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 
νέων φαγικών βιβλιοθηκών για το τελευταίο re-screening (3o), και υβριδοποιήθηκαν 
με τον ανιχνευτή, δεν έδωσαν κανένα θετικό σήμα, ακόμα και έπειτα από υπερέκθεση 
3 ημερών. Η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές ελέγχοντας κάθε φορά 
διάφορες παραμέτρους (π.χ. την ποιότητα των βακτηρίων, των θρεπτικών και των 
επιμέρους διαλυμάτων, τον ανιχνευτή κλπ), και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα. Το 
επόμενο βήμα θα είναι η διερεύνηση διαφορετικής γενωμικής βιβλιοθήκης ή 
ενδεχομένως και η κατασκευή νέου ανιχνευτή με τη χρήση νέων εκκινητών. 
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Εικόνα 4. Παραπάνω φαίνεται η περιοχή του φίλμ αυτοραδιογραφίας που αντιστοιχεί σε μία από τις 
μεμβράνες που χρησιμοποιήσαμε για το 2ο re-screening. Όλα τα μαύρα σημάδια αντιστοιχούν σε 
κλώνους.  
 
3.2.2. Διερεύνηση φαγικής cDNA βιβλιοθήκης για την απομόνωση του cDNA του 
γονιδίου Frem2 

 
           Με σκοπό την απομόνωση τμήματος cDNA του γονιδίου Frem2 12097bp, 
αρχικά κατασκευάσαμε εκκινητές (VP5/VP6) έτσι ώστε να απομονώσουμε με 
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, το τμήμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ώς 
ανιχνευτή πάνω στις μεμβράνες. O VP5 εκκινητής βρίσκεται στη θέση: 4588bp-
4614bp του γενωμικού DNA, ενώ ο εκκινητής VP6 στη θέση: 5167bp-5194bp. Το 
κομμάτι που προκύπτει με την PCR και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή του ανιχνευτή, για τη διερεύνηση φαγικής cDNA βιβλιοθήκης, ήταν 
μεγέθους 606bp.  
           Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε παρασκευαστικό πήκτωμα αγαρόζης 1% όπου 
φορτώθηκε και έτρεξε ολόκληρη η ποσότητα της PCR, δηλαδη και οι δύο 
αντιδράσεις. Έπειτα, ακολούθησε απομόνωση της μπάντας και καθαρισμός του DNA, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο «Απομόνωση και καθαρισμός DNA από gel αγαρόζης» 
(βλ υλικά και μέθοδοι). (Εικ.5). 
 

 
Εικόνα 5. Στην εικόνα αυτή φαίνεται η απομόνωση της μπάντας (βέλος) μεγέθους 606bp για το Frem2 
cDNA. Το κομμάτι αυτό χρησιμοποιήσαμε για την καττασκευή του ανιχνευτή.  
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             Για το έλεγχο της ποιότητας της απομόνωσης αλλά και για την 
ποσοτικοποίηση του DNA που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανιχνευτή, 
φορτώθηκε απομονωμένο DNA, αραιωμένο σε νερό (1:10) και loading buffer, σε 
πήκτωμα αγαρόζης 1% (Εικ.2).  
 

 
Εικόνα 6. Πήκτωμα αγαρόζης 1% στο οποίο έχουν τρέξει 3μl απομονωμένου Frem2 DNA και 2μl 
λStyI.  
 
           Η διαδικασία κατασκευής του ανιχνευτή, καθαρισμού με μικροστήλη, 
προϋβριδοποίησης, υβριδοποίησης και έκθεσης σε φίλμ αυτοραδιογραφίας, 
περιγράφεται αναλυτικά στον τομέα υλικά και μέθοδοι/πρωτόκολλο «Διερεύνηση 
φαγικών βιβλιοθηκών». 
           Η πρώτη σάρωση πραγματοποιήθηκε, όπως και στην περίπτωση του 
γενωμικού Frem3, σε γενωμική βιβλιοθήκη διαστάσεων 24Χ24. Εν συνεχεία, 
χρησιμοποιήθηκαν οι θετικοί κλώνοι που απομονώθηκαν αρχικά και με διαφορετικές 
κάθε φορά συγκεντρώσεις, παρασκευάσαμε γενωμικές βιβλιοθήκες σε μικρότερα 
τρυβλία. Στα 2 διαδοχικά re-screenings που ακολούθησαν πραγματοποιούνταν κάθε 
φορά ανάμιξη συγκεκριμένου αριθμού φάγων σε 300μl βακτηρίων E.coli του 
στελέχους ΝΜ522 και επώαση σε μικρότερα τρυβλία μαζί με top agarose. Στο 
τελευταίο re-screening (Εικ.7) απομονώσαμε 5 θετικούς κλώνους (1,2,3,5 και 6).  
 

  
Εικόνα 7. Παραπάνω φαίνονται οι περιοχές του φίλμ αυτοραδιογραφίας που αντιστοιχούν στις 
μεμβράνες που χρησιμοποιήσαμε για το 3ο screening. Το φίλμ αυτό εμφανίστηκε μετά από ολονύκτια 
έκθεση. Όλα τα μαύρα σημάδια αντιστοιχούν σε κλώνους, ενώ σημειωμένοι είναι οι κλώνοι που 
απομονώσαμε.  
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           Αφού απομονώθηκε το φαγικό-Frem2 cDNA, από όλους τους θετικούς 
κλώνους, από υγρή καλλιέργεια (βλέπε πρωτόκολλο «Απομόνωση φαγικού DNA από 
υγρή καλλιέργεια»), πραγματοποιήθηκαν πέψεις με το περιοριστικό ένζυμο ΕcoRI, 
για να δούμε πόσο μεγάλο είναι το ένθεμα, καθώς γνωρίζουμε ότι οι κλώνοι cDNA 
στη βιβλιοθήκη αυτή είναι κλωνοποιημένοι στον φαγικό φορέα λExCell EcoRI/CIP 
στη θέση EcoRI.  
 
Για τις πέψεις χρησιμοποιήσαμε: 
5μl  DNA απομονωμένο από την υγρή καλλιέργεια (Frem2-phage cDNA) 
2μl κατάλληλου buffer 10x 
1μl EcoRI ένζυμο 
12μl ddH2O, και τοποθέτηση στους 37°C για 1ώρα, ώστε να δράσει το ένζυμο. 
 
           Στη συνέχεια αποδιατάξαμε τα επικαλυπτόμενα cos-ends με θερμανση στους 
65°C για 5 λεπτά, φορτώσαμε 20μl DNA με 5μl loading buffer σε πηκτή αγαρόζης 
1%, και το τρέξαμε. Στο ίδιο πήκτωμα φορτώσαμε και τρέξαμε ακόμα: 3μl λStyI 
marker + 2μl loading buffer και 5μl άκοπο DNA + 2μl loading buffer, ως control 
(Εικ.8). Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουμε, για όλους τους κλώνους, μπάντες οι οποίες 
έτρεχαν στο ίδιο ύψος με το άκοπο DNA, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι 
κανένα από τα DNA δεν είχε κοπεί.  
 

 
Εικόνα 8. Πήκτωμα αγαρόζης 1% στο οποίο έχουν τρέξει οι πέψεις με EcoRI απομονωμένων 
φαγικών-Frem2 cDNA και 2μl λStyI. To control είναι άκοπο DNA από τον κλώνο 6.   
 
           Αποφασίσαμε λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε το DNA που απομονώσαμε από 
τους κλώνους και να το πέψουμε με τα περιοριστικά ένζυμα: XhoI-HindIII, τα οποία 
κόβουν τόσο στους εκατέρωθεν συνδέτες (polylinker), όσο και μέσα στο DNA του 
Frem2, στις θέσεις: HindIII 1794, 3717 και XhoI 6568. 
 
Για τις πέψεις χρησιμοποιήσαμε: 
3μl  DNA απομονωμένο από την υγρή καλλιέργεια (Frem2-phage cDNA) 
2μl κατάλληλου buffer 10x 
1μl HindIII ένζυμο 
1μl XhoI ένζυμο 
13μl ddH2O, και τοποθέτηση στους 37°C για 1ώρα, ώστε να δράσουν τα ένζυμα. 
 
           Ολόκληρη η ποσότητα από τις πέψεις φορτώθηκε και έτρεξε σε πήκτωμα 
αγαρόζης 1%, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Aποτύπωμα Southern για τον 
εντοπισμό της περιχής του Frem2 που υβριδοποιείται με τον ανιχνευτή, σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο: «Αποτύπωμα Southern (Southern Blot)». Ακόμα για το blot 
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χρησιμοποιήσαμε και DNA από τους ίδιους κλώνους, κομμένο με EcoRI. H 
μεμβράνη από την Southern Blot ανάλυση, παρέμεινε σε κατάλληλη κασσέτα για 
τριήμερη υπερέκθεση (Εικ.9). Από την παραπάνω ανάλυση παρατηρήσαμε ότι οι 
κλώνοι 3 και 5 κομμένοι με EcoRI και XhoI/HindIII έδιναν σήματα θετικά που 
αντιστοιχούσαν στα σωστά μεγέθη.   
 

 
Εικόνα 9. Southern blot ανάλυση για τον εντοπισμό της περιοχής του Frem2 που υβριδοποιείται με 
τον εκκινητή.  
       
           Για το ευκολότερο χειρισμό των κλώνων αποφασίσαμε να τους 
κλωνοποιήσουμε όλους στο πλασμίδιο Bluescript. Έτσι, αρχικά πραγματοποιήθηκαν 
πέψεις των απομονωμένων φαγικών-Frem2 cDNA με τα περιοριστικά ένζυμα: 
HindIII/XhoI τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, κόβουν στον polylinker του φάγου.     
 
Για τις πέψεις χρησιμοποιήσαμε: 
35μl  DNA απομονωμένο από την υγρή καλλιέργεια (Frem2-phage cDNA) 
5μl κατάλληλου buffer 10x 
2μl HindIII ένζυμο 
2μl XhoI ένζυμο 
2μl RNAseA 
4μl ddH2O, και τοποθέτηση στους 37°C για 2 ώρες, ώστε να δράσουν τα ένζυμα. 
 
           Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ως εξής: Προσθέσαμε 20μl Η2Ο, 
30μl 3ΜΝαOΑc και 100μl Phenol/Chloroform και φυγοκεντρήσαμε για 5 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου, στις 13.000 στροφές/λεπτό. Στο υπερκείμενο προστέθηκαν 
600μl καθαρής 100% αιθανόλης και τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου, στις 13.000 στροφές/λεπτό. Τέλος, οι πελέτες ξεπλύθηκαν με 
70% αιθανόλη και τα ιζήματα επαναδιαλύθηκαν σε 10μl ddH2O. 
           Παράλληλα πραγματοποιήθηκε πέψη του Bluescript με τα ένζυμα 
HindIII/XhoI, απομόνωση και καθαρισμός. 
 
Για την πέψη χρησιμοποιήσαμε: 
1.5μl Bluescript DNA  
2μl κατάλληλου buffer 10x 
1μl HindIII ένζυμο 
1μl XhoI ένζυμο 
14.5μl ddH2O, και τοποθέτηση στους 37°C για 2 ώρες, ώστε να δράσουν τα ένζυμα. 
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Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε σύνδεση με αντίδραση λιγάσης, χρησιμοποιώντας: 
1μl Bluescript (HindIII/XhoI cut) 
10μl Insert DNA (Frem2-phage cDNA, HindIII/XhoI cut) 
2μl Ligation buffer 10x 
1.5μl T4 ligase  
2μl ATP 10mM 
3.5μl H2O, και ολονύκτια τοποθέτηση στους 14°C.  
 

           Την επόμενη μέρα, χρησιμοποιήθηκε ποσότητα από τον κάθε κλώνο-
bluescript για το μετασχηματισμό DH5a βακτηριακών competent κυττάρων (βλέπε 
πρωτόκολλο «Εισαγωγή πλασμιδίου σε competent βακτηριακά κύτταρα») και 
συνεχίσαμε επιλέγοντας 6 αποικίες από το καθένα για την απομόνωση μικρής 
ποσότητας πλασμιδιακού DNA (minipreps), σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
«Απομόνωση μικρής ποσότητας πλασμιδιακού DNA». Έπειτα πραγματοποιήθηκε  
έλεγχος των minipreps με τα ένζυμα HindIII και ΧhoI. Από τα minipreps για τους 
κλώνους 2 και 6 δεν πήρα κανένα θετικό. Αντίθετα οι κλώνοι 1,3 και πέντε φαίνονται 
στην Εικ.10. 
 

 
Εικόνα 10. Μiniprep DNA από τους κλώνους 1, 3, 5 (τα 5.1-5.6 είναι ο ίδιος κλώνος, απλώς 
διαφορετικό miniprep) κομμένα με ΗindIII/XhoI. Θα μπορούσαν να είναι όλα θετικά, ακόμα και το 1, 
εάν υποθέσουμε ότι το ένθεμα τρέχει τόσο ψηλά όσο και ο bluescript, οπότε δεν έχει ξεχωρίσει. Όλες 
οι μπάντες που τρέχουν ψηλά, κοντά στα 4245bp, είναι ο bluescript. Οι υπόλοιπες μπάντες αφορούν τα 
ενθέματα.  
 
           Όπως παρατηρήσαμε από το gel της εικόνας 10, ουσιαστικά πήραμε ενθέματα 
δύο διαφορετικών μεγεθών. Τα μικρά (5.1-5.4 και 5.6) τρέχουν μεταξύ των 1489-
1882bp μπαντών του λStyI, ενώ τα μεγαλύτερα (3 και 5.5) τρέχουν περίπου στα 
3500bp. Επειδή εμάς θα μας ενδιέφερε να έχουμε απομονώσει ένα κομμάτι όσο το 
δυνατον μεγαλύτερο, αποφασίστηκε να ασχοληθούμε για αρχή με τους κλώνους 3 και 
5.5. Στη συνέχεια λοιπόν, πραγματοποιήσαμε πέψεις (Εικ.11) των δύο αυτών κλώνων 
με διάφορα ένζυμα, με σκοπό να διαπιστωθεί τελικά πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια 
που απομονώθηκαν αλλά και προς ποιά κατεύθυνση πηγαίνουν. Τα ένζυμα που 
χρησιμοποιήσαμε ήταν τα εξής: BglII, το οποίο κόβει μοναδικά μέσα στον ανιχνευτή, 
στη θέση 4726. ΝheI, το οποίο κόβει μοναδικά στη θέση 1005, αρκετά μακριά πρίν 
από τον ανιχνευτή. SalI, που κόβει μοναδικά στη θέση 7324bp και βρίσκεται μετά τον 
ανιχνευτή. ΗincII, το οποίο κόβει 9 φορές μέσα στο DNA του Frem2, οι θέσεις όμως 
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που ενδεχομένως μας αφορούν, είναι οι: 4920 (μέσα στον probe), 5243 (λίγο 
παρακάτω από τον ανιχνευτή) και 6189. Όλα τα ένζυμα που επιλέχτηκαν, εκτός του 
ΗincIII, κόβουν σε μια μοναδική θέση μέσα στο DNA του Frem2, και κατά 
προτίμηση σχετικά κοντά ή μέσα στον ανιχνευτή, καθώς δεν αναμέναμε να έχουμε 
απομονώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Η επιλογή τους έγινε έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να δούμε τόσο το μέγεθος των ενθεμάτων, όσο και την κατεύθυνσή τους 
μέσα στο DNA του γονιδίου Frem2.    
                                                                                     

 
Εικόνα 11. Πήκτωμα αγαρόζης 1%. 1-4: κλώνος no3 κομμένος, κατά σειρά με BglII, NheI, SalI, 
HincII. 5-8: κλώνος no5 κομμένος, κατά σειρά με BglII, NheI, SalI, HincII.  
 
 
           Με βάση την παραπάνω εικόνα, παρατηρούμε ότι οι πέψεις του κλώνου 3 με 
τα ένζυμα BglII, NheI και SalI, καθώς και του κλώνου 5 με BglII και NheI, δεν έχουν 
κόψει. Ακόμα, ο κλώνος 5 κομμένος με τα SalI και HincII, ευθυγραμμίζεται 
(linearized). Aντίθετα, ο κλώνος 3 κομμένος με HincII, φαίνεται να έχει κόψει, 
δίνοντας τρείς μπάντες στις αναμενόμενες θέσεις. Από τα παραπάνω μπορούμε να 
συμπεράνουμε, είτε ότι τα ένζυμα δεν έχουν κόψει (εκτός του ΗincII), είτε ότι: όσον 
αφορά στον κλώνο 3, το ένθεμα βρίσκεται μετά τη θέση 4726 (καθώς το BglII δεν 
έχει κόψει) και σταματάει πρίν τη θέση 7324 (αφού δεν έκιψε ούτε και το SalI). Με 
βάση την πέψη με το HincII, διαπιστώνουμε ότι ο κλώνος εκτείνεται από τη θέση 
4920-6189. Παρόλα αυτά, το παραπάνώ συμπέρασμα δεν έρχεται σε συμφωνία με τις 
πέψεις ΗindIII/XhoI των minipreps (βλέπε εικόνα 10), καθώς εκεί πέρναμε ένα 
κομμάτι ~2851bp, δηλαδή μεγαλύτερο. Όσον αφορά τον κλώνο 5 (miniprep 5.5), δεν 
μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα καθώς τα ένζυμα που έκοψαν (SalI, 
HincII) οδήγησαν στην ευθυγράμμισή του.  
           Στη συνέχεια αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί PCR, χρησιμοποιώντας δυο 
κλώνους που έδιναν διαφορετικό pattern και συγκεκριμένα, τους κλώνους 3 και 5.2 
(βλέπε Εικ.10), καθώς και συνδυασμούς τόσο με τους εκκίνητές που κατασκευάσαμε 
(VP5/VP6), όσο και με τους SP6 και T7 που περιέχονται στον φάγο και 
τοποθετούνται λίγο πρίν από τον polylinker (Εικ.12). Σε κάθε περίπτωση 
χρησιμοποιήσαμε: 1μl miniprep DNA (ligated with bluescript), 2μl Taq polymerase 
buffer 10x, 1μl dNTP’s 20mM (Cτελ=1mM) και 0.5μl Taq DNA polymerase, και οι 
αντιδράσεις είχαν τελικό όγκο 20μl.  
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Εικόνα 12. Πήκτωμα αγαρόζης 1%, στο οποίο έχουν φορτωθεί και τρέξει οι αντιδράσεις PCR που 
περιγράφονται παραπάνω. 1-5: κλώνος 3, Α-Ε: κλώνος 5.2. 1 και Α: εκκινητές VP5/VP6. 2 και Β: 
VP5/SP6. 3και Γ: VP5/T7. 4και Δ: VP6/SP6. 5 και Ε: VP6/Τ7.  
 
           Από τη φωτογραφία παρατηρήσαμε ότι στον κλώνο 3 περιέχεται ο ανιχνευτής 
(probe), καθώς η PCR με τους εκκινητές VP5/VP6 δίνει μια μπάντα που αντιστοιχεί 
στο μέγεθος του ανιχνευτή. Δεν ισχύει το ίδιο και για τον κλώνο 5.2, ενώ γενικά οι 
υπόλοιπες αντιδράσεις δίνουν περισσότερες από μια μπάντες με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων. 
           Αποφασίστηκε λοιπόν, εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί Southern blot 
ανάλυση, χρησιμοποιώντας DNA από όλους τους κλώνους (1, 2, 3, 5 και 6). Τα 
minipreps DNA των κλώνων κόπηκαν με HindIII/XhoI. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήσαμε: 
 
2μl miniprep φαγικό DNA 
2μl κατάλληλου buffer 10x 
1μl HindIII ένζυμο 
1μl XhoI ένζυμο 
1μl RNAseA 
13μl ddH2O, και τοποθέτηση στους 37°C για 2 ώρες, ώστε να δράσουν τα ένζυμα 
 
           Aκόμα, για το blot χρησιμοποιήσαμε ως θετικό control, 2μl από το κομμάτι 
DNA που απομονώσαμε με PCR, για την κατασκευή του ανιχνευτή, το οποίο 
γνωρίζουμε ότι σίγουρα υβριδοποιείται. Όπως φαίνεται και στην Εικ.13, στο 
Southern blot δεν πήραμε κανένα θετικό σήμα πέρα από το θετικό control.  
 
 

 
Eικόνα 13. Southern blot ανάλυση στην οποία χρησιμοποιήσαμε miniprep DNA από όλους τους 
απομονωμένους κλώνους. Στην εικόνα φαίνεται καθαρά, να έχει δώσει σήμα, μόνο το θετικό control. 
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           Τέλος, αποφασίστηκε να σχεδιάστουν εκκινητές οι οποίοι να “πατάνε” λίγο 
πρίν και λίγο μετά τον polylinker του φάγου (VP3/VP4). O εκκινητής VP3, βρίσκεται 
στη θέση: 2081-2104bp και είναι ακριβώς πρίν τη θέση κοπής του ενζύμου XhoI 
(2105bp). O εκκινητής VP4 βρίσκεται στη θέση: 2116-2189bp. Με αυτούς τους 
εκκινητές κάναμε PCR, χρησιμοποιώντας για μητρικό DNA, αυτό που απομονώσαμε 
από υγρή καλλιέργεια (Frem2-phage cDNA), από τους κλώνους 1, 2, 3, και 5 
(Εικ.14).     
 

 
Εικόνα 14. Πήκτωμα αγαρόζης 1% στο οποίο έχουν φορτωθεί οι PCR αντιδράσεις που έγιναν με τους 
εκκινητές VP3/VP4, χρησιμοποιώντας το φαγικό DNA των κλώνων 1, 2, 3, 5. Όπως φαίνεται στη 
εικόνα, καμία από τις αντιδράσεις δεν έδωσε κάποιο προϊόν.  
 
 
3.1.3. Διερεύνηση φαγικής γενωμικής βιβλιοθήκης για την απομόνωση γενωμικού 
τμήματος του γονιδίου Frem2 
            
           Με σκοπό την απομόνωση γενωμικού DNA του γονιδίου Frem2 12097bp, 
χρησιμοποιήσαμε ως ανιχνευτή, το ίδιο κομμάτι DNA που χρησιμοποιήσαμε και για 
την απομόνωση του cDNA του Frem2. Η χρήση της δικής μας γενωμικής 
βιβλιοθήκης δεν έδωσε κάποια θετικά αποτελέσματα, καθώς, όπως και στην 
περίπτωση του γενωμικού Frem3, στο τελευταίο re-screening (3o) η υβριδοποίηση με 
τον ανιχνευτή, δεν έδωσαν κανένα θετικό σήμα Για τον παραπάνω λόγο, αυτή την 
φορά η βιβλιοθήκη που σαρώσαμε ήταν διαφορετική. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκε μια βιβλιοθήκη του γονιδιώματος του ποντικού, στελέχους 129SV 
σε βακτηριοφάγο Lambda FIXII. Η βιβλιοθήκη περιέχει κλώνους με ενθέματα 
μεγέθους 9-23Κb, τα οποία έχουν κλωνοποιηθεί ανάμεσα στους δυο βραχίονες του 
φάγου, στη θέση αναγνώρισης του περιοριστικού ενζύμου XhoI. Ο συγκεκριμένος 
βακτηριοφάγος αναπτύσσεται μολύνοντας κύτταρα E.coli του στελέχους Κ802. Η 
πρώτη σάρωση πραγματοποιήθηκε, όπως και στην περίπτωση του γενωμικού Frem3, 
σε γενωμική βιβλιοθήκη διαστάσεων 24Χ24. Από την πρώτη σάρωση καταφέραμε να 
συγκεντρώσουμε αρκετά θετικά σήματα πάνω στο φίλμ αυτοραδιογραφίας και να 
απομονώσουμε 6 κλώνους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τα επόμενα re-
screenings (Εικ.15). 
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Εικόνα 15. Παραπάνω φαίνονται οι περιοχές του φίλμ αυτοραδιογραφίας που αντιστοιχούν στις 
μεμβράνες που χρησιμοποιήσαμε για το 1ο screening. Το φίλμ αυτό εμφανίστηκε μετά από ολονύκτια 
έκθεση. Όλα τα μαύρα σημάδια αντιστοιχούν σε κλώνους, ενώ σημειωμένοι είναι οι κλώνοι που 
απομονώσαμε.  
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3.2. Μελέτη του προτύπου έκφρασης του Frem3 
 

           Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο κεφάλαιο της εισαγωγής, είναι γνωστό ότι το 
γονίδιο Fras1 εκφράζεται από διάφορες κατηγορίες επιθηλιακών κυττάρων κατά την 
εμβρυογένεση, ήδη από τα πολύ πρώιμα στάδια. Καθώς τα γονίδια που οφείλονται 
για τις μεταλλαγές myelencephalic bleb (my) και head bleb (heb), έχουν ταυτοποιηθεί 
και χαρτογραφηθεί και είναι τα Frem2 και Frem1 αντίστοιχα, κρίθηκε αναγκαία και η 
ταυτοποίηση του τελευταίου γονιδίου που εμπλέκεται στις μεταλλαγές bleb, και 
συγκεκριμένα για τη μεταλλαγή fetal haematoma (fh). Ο φαινότυπος της 
συγκεκριμένης μεταλλαγής παρουσιάζει παρόμοιο πρότυπο με αυτόν των Fras1-/- 
ποντικών, π.χ. φουσκαλίδες, συνδακτυλίες στα άκρα και κρυπροφθαλμία. Μέσα από 
τη διερεύνηση βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό τμημάτων cDNA που 
παρουσιάζουν ομολογία με περιοχές του Fras1, προέκυψε ένα νέο γονίδιο (Frem3) το 
οποίο παρουσιάζει σημαντική ομολογία και ενδεχομένως να είναι αυτό στο οποίο 
οφείλεται η μεταλλαγή fetal haematoma, η οποία δεν έχει ακόμα χαρτογραφηθεί, κάτι 
το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη 
ένδειξη ότι το γονίδιο αυτό που προκύπτει σχετίζεται όντως με τα υπόλοιπα 
Fras1/Frem γονίδια, μια πρώτη παράμετρος που αποφασίστηκε να ελεγχθεί, ήταν η 
έκφρασή του σε τομές εμβρύων ποντικού αγρίου τύπου, διαφόρων αναπτυξιακών 
σταδίων. Βέβαια για να σιγουρευτούμε πλήρως ότι βλάβη στο γονίδιο Frem3 οδηγεί 
στον χαρακτηριστικό φαινότυπο των μεταλλαγών bleb, θα πρέπει να γίνει 
απενεργοποίηση του γονιδίου σε ποντίκια και μελέτη των επιπτώσεων που 
προκύπτουν ή να ανιχνευτούν μεταλλάξεις στο γονίδιο Frem3, από fetal haematoma 
ποντίκια.  
           Η έκφραση του γονιδίου Frem3 δεν είναι μέχρι τώρα γνωστη καθώς το γονίδιο 
αυτό όπως προαναφέραμε δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Με βάση την αλληλουχία 
του cDNA του γονιδίου, όπως αυτή δίνεται μέσα από τις βάσεις δεδομένων, 
κατασκευάστηκε αντίσωμα στο εργαστήριο από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ρένα 
Χιωτάκη. Για την παρασκευή των αντισωμάτων για την πρωτεΐνη Frem3 
πραγματοποιήθηκε PCR σε γενωμικό DNA ποντικού, με τη χρήση κατάλληλων 
εκκινητών. Το παραγόμενο πεπτίδιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 
των αντισωμάτων, αντιστοιχεί στα αμινοξέα 576-750 της πρωτεΐνης Frem3. Το 
αντίσωμα τελικά χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:10.  
           Στα πειράματα που επακολούθησαν επικεντρωθήκαμε στον χαρακτηρισμό και 
στην ταυτοποίηση του κυτταρικού εντοπισμού της Frem3 πρωτεΐνης. Για τον σκοπό 
αυτό πραγματοποιήθηκαν saggital κρυοτομές (10μm) εμβρύων ποντικού αγρίου 
τύπου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα ανοσοανίχνευσης της πρωτεΐνης. 
Τα εμβρυΐκά στάδια που μελετήθηκαν ήταν: E11.5-E15.5 και τα επίπεδα που 
κοιτάξαμε ήταν: το δέρμα, τα νεφρά και ο μεσονεφρός, ο νευρικός σωλήνας, το 
πάγκρεας, το στομάχι, το χοριοειδές πλέγμα, ο εγκέφαλος και ο πνέυμονας. Σε όλες 
τις φωτογραφίες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην έκφραση της πρωτεΐνης, με κόκκινο χρώμα (propidium iodide) είναι 
χρωματισμένοι οι πυρήνες των κυττάρων. 
            Η έκφραση της Frem3 πρωτεΐνης ξεκινάει από την εμβρυϊκή ημέρα Ε11.5. 
Ειδικότερα στο στάδιο αυτό εντοπίσαμε έκφραση στο νευρικό σωλήνα και στο 
δέρμα. Γενικά παρουσιάζει το γνωστό γραμμικό πρότυπο έκφρασης στη βασική 
μεμβράνη, που παρουσιάζεται και στην Fras1 πρωτεΐνη. Παρόλα αυτά, ενώ η 
έκφραση στο δέρμα είναι αρκετά δυνατή, στο νευρικό σωλήνα είναι εμφανώς 
χαμηλότερη (Εικ. 1). 
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Εικόνα 1. Εντοπισμός της Frem3 στη βασική μεμβράνη του επιδερμικού επιθηλίου (αριστερή 
φωτογραφία) και στο νευρικό σωλήνα. 
 
           Κατά την εμβρυϊκή μέρα Ε12.5, παρατηρήθηκε έκφραση στο δέρμα, η οποία 
ήταν λίγο χαμηλότερη σε σχέση με τη μέρα Ε11.5, στο νευρικό σωλήνα όπου και 
πάλι φαίνεται χαμηλότερη έκφραση, ενώ ακόμα εντοπίστηκε στο μεσονεφρό και στον 
πνέυμονα. Συγκεκριμένα, στον πνεύμονα παρατηρήσαμε ότι η Frem3 εντοπίζεται 
μόνο εσωτερικά, στους αναπτυσσόμενους βρόγχους και όχι στο μεσοθήλιο. Ακόμα, 
χαμηλά επίπεδα έκφρασης παρουσιάζονται και στο εντερικό επιθήλιο (Εικ.2). 
 

Α  Β  
 

Γ  Δ  
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Εικόνα 2. Εντοπισμός της Frem3 πρωτεΐνης στο εντερικό επιθήλιο (Α), στον πνεύμονα (Β), στο 
μεσονεφρό (Γ), στο νευρικό σωλήνα (Δ) και στο δέρμα (Ε). 
 
           Στο στάδιο Ε13.5, έκφραση εντοπίστηκε στο εντερικό επιθήλιο, στον 
πνεύμονα, στο νεφρό και στο μεσονεφρό, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε 
σύγκριση με τα προγενέστερα στάδια. Ακόμα έκφραση εντοπίστηκε και στο 
χοριοειδές πλέγμα στον εγκέφαλο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
έκφραση στο δέρμα, όπου φαίνεται να μήν περιορίζεται μόνο στη βασική μεμβράνη 
του επιδερμικού επιθηλίου, αλλά να περιβάλλει και τους πυρήνες των επιθηλιακών 
κυττάρων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται μέσα στο κύτταρο. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για τον κυτταρικό 
εντοπισμό (ενδοκυτταρική ή εξωκυτταρική τοποθέτηση) της Frem3 πρωτεΐνης, 
τουλάχιστον σε ότι αφορά το δέρμα (Εικ.3). 
 
 
 

Α  Β  
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Γ  Δ  

Ε  Ζ  
Εικόνα 3. Εντοπισμός της πρωτεΐνης Frem3 στο χοριοειδές πλέγμα (Α), στο εντερικό επιθήλιο (Β), 
στο νεφρό (Γ), στον πνεύμονα (Δ), στο μεσονεφρό (Ε) και στο δέρμα (Ζ). 
 
 
  
           Την εμβρυϊκή ημέρα E14.5 έκφραση εντοπίζεται και πάλι στους πνεύμονες και 
στο εντερικό επιθήλιο, χωρίς να παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια. Στο δέρμα παρατηρήσαμε ξανά την πρωτεΐνη 
να βρίσκεται τόσο στη βασική μεμβράνη, όσο και να περιβάλλει τα επιθηλιακά 
κύτταρα, παρόλα αυτά η έκφραση δεν φαίνεται να είναι τόσο διάχυτη όσο στην 
Ε13.5. Ο ρόλος της Frem3 πρωτεΐνης στην επιδερμίδα, ενδέχεται να είναι πολύ 
σημαντικός, καθώς αν όντως το γονίδιο Frem3, οδηγεί στη μεταλλαγή fetal 
haematoma, στην οποία έχουμε δημιουργία φουσκαλίδων, τότε η απενεργοποίησή 
του μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της συνοχής του δέρματος. Η σημαντικότητά 
της για το δέρμα μπόρει να εξηγεί και το παραπάνω πρότυπο έντονης και διάχυτης 
έκφρασης. Ακόμα, παρατηρήθηκε έκφραση και στον εγκέφαλο η οποία παρουσιάζει 
αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς είδαμε ότι περιβάλλει και τους νευράξονες των 
νευρικών κυττάρων (Εικ. 4). 
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Α  Β  
Εικόνα 4.  Εντοπισμός της πρωτεΐνης Frem3 στον εγκέφαλο (Α) και στο δέρμα (Β). 
 
           Τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης της πρωτείνης Frem3 παρατηρήθηκαν την 
εμβρυϊκή μέρα Ε15.5. Στο ίδιο στάδιο, εμφανίζονται και τα εντονότερα επίπεδα 
έκφρασης της πρωτεΐνης Frem1, στους ίδιους ιστούς που εντοπίζεται και η Frem4 
πρωτεΐνη. Στο στάδιο αυτό εντοπίστηκε ιδιαίτερα αυξημένη έκφραση, σε σύγκριση 
με τα προγενέστερα στάδια, στα νεφρά και στον πνεύμονα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η έκφραση στο χοριοειδές πλέγμα, όπου η έντασή της είναι αρκετά 
δυνατή, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται αρκετά διάχυτη περιβάλλοντας τα επιθηλιακά 
κύτταρα, κάτι το οποίο θυμίζει το πρότυπο έκφρασης στο δέρμα την Ε13.5 και δίνει 
την εντύπωση ότι η προέλευσή της είναι ενδοκυτταρική. Στο νευρικό σωλήνα, 
παρατηρήσαμε και πάλι να βάφει τα νευρικά κύτταρα, όμως τα επίπεδα έκφρασης 
ήταν ιδιαίτερα αυξημένα σε σύγκριση με την μέρα 14.5. Ακόμα, στο στάδιο αυτό, 
εντοπίστηκε έκφραση και στο πάγκρεας, όπου παρατηρήσαμε ότι και σε αυτό το 
όργανο περιβάλλει τους πυρήνες των επιθηλιακών κυττάρων. Επιπλέον, είδαμε 
έκφραση και στο στομάχι με πρότυπο ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς πέραν της βασικής 
μεμβράνης του εξωτερικού επιθηλίου και του επιθηλίου του αυλού, η έκφραση 
φαίνεται να διαπερνά και σε βαθύτερα στρώματα μέσα στον ιστο, κάτω από τη 
βασική μεμβράνη. Τέλος, έκφραση της πρωτεΐνης Frem3 παρατηρήσαμε και στην 
επιδερμίδα. Εκεί, το πρότυπο της έκφρασης είναι όμοιο με τα προηγούμενα 
αναπτυξιακά στάδια, με μια μόνο διαφοροποίηση. Η έκφραση εκτός από τη βασική 
μεμβράνη, εντοπίστηκε και σε κατώτερα στρώματα, διάχυτη μέσα στον συνδετικό 
ιστό (Εικ.5). 
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Ε  Ζ  
 

Η  
Εικόνα 5. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της πρωτεΐνης Frem3 στο χοριοειδές πλέγμα (Α), στα νεφρά 
(Β), στον πνεύμονα (Γ), στο νευρικό σωλήνα (Δ), στο πάγκρεας (Ε), στο δέρμα (Ζ) και στο στομάχι 
(Η). 
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           Τέλος, την εμβρυϊκή μέρα Ε14.5, έγινε αισθητή μια ακόμα ιδιαιτερότητα της 
πρωτεΐνης Frem3. Σε αντίθεση με την πρωτεΐνη Fras1 η οποία εμφανίζεται στη 
βασική μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων και όχι των ενδοθηλίων, έκφραση της 
Frem3 παρατηρήσαμε και στα αγγεία την Ε14.5 (Εικ. 6). 
 

 
Εικόνα 6. Ανοσοιστοχημικός εντοπισμός της Frem3 πρωτεΐνης στη βασική μεμβράνη των αγγείων. 
 
           Το πρότυπο έκφρασης της Frem3 πρωτεΐνης κατά την εμβρυογένεση, όπως 
αυτό φαίνεται από τα παραπάνω πειράματα ανοσοανίχνευσης, επιβεβαιώθηκε και από 
συμπληρωματικά πειράματα in situ υβριδοποίησης του mRNA του, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, σε τομές εμβρύων ποντικού αγρίου τύπου (10μm), 
διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων. Γνωρίζαμε ήδη ότι το mRNA του γονιδίου Fras1 
εντοπίζεται σε διάφορες κατηγορίες κυττάρων κατά την εμβρυογένεση ήδη από την 
ημέρα Ε9.5, καθώς και ότι η προέλευσή του είναι επιθηλιακή. Παράλληλα, σε άλλα 
πειράματα RNA in situ υβριδοποίησης που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα, σε 
ολόκληρα έμβρυα Ε10.5, είχε δειχτεί ότι το mRNA για την πρωτεΐνη Frem3 έχει 
έντονο εντοπισμό στην περιοχή των ματιών, αλλά και κοιλιακά και στα κάτω άκρα.  
           Στο αναπτυξιακό στάδιο Ε11.5 παρατηρήσαμε έντονο εντοπισμό του mRNA 
για την πρωτεΐνη Frem3 στο εντερικό επιθήλιο, ενώ το ίδιο παρατηρείται και κατά 
την εμβρυϊκή ημέρα 12.5. Στο στάδιο αυτό παρατηρήσαμε έκφραση επιπλέον και στο 
στομάχι (Εικ. 7).  
 

Α  Β  
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Γ  
Εικόνα 7. Εντοπισμός του mRNA του γονιδίου Frem3, με πειράματα in situ υβριδοποίησης. 
Παρατηρούμε τον εντοπισμό στο εντερικό επιθήλιο Ε11.5 (Α) και Ε12.5 (Β) και στο στομάχι Ε12.5 
(Γ). 
 
           Κατά την εμρυϊκή μέρα Ε13.5 παρατηρήσαμε το mRNA του Frem3 να 
εντοπίζεται στην περιοχή του εντερικού επιθηλίου, στα νεφρά και στους πνεύμονες. 
Σε κάθε περίπτωση ο εντοπίζεται μόνο στα εσωτερικά επιθήλια των οργάνων και όχι 
στο εξωτερικό επιθήλιο που τα περιβάλλει, π.χ. στον πνεύμονα το mRNA εντοπίζεται 
μόνο στη βασική μεμβράνη του επιθηλίου των βογχιολίων και όχι στο μεσοθήλιο, 
κάτι το οποίο παρατηρήσαμε και στα πειράματα ανοσοϊστοχημείας (Εικ.8). 
 

Α  Β  
 

Γ  
Εικόνα 8. Ιn situ υβριδοποίηση του mRNA του γονιδίου Frem3 σε τομές εμβρύων ποντικού αγρίου 
τύπου Ε13.5. Παρατηρείται εντοπισμός στο εντερικό επιθήλιο (Α), στα νεφρά (Β) και στους πνεύμονες 
(Γ).   
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           Τέλος, στο στάδιο Ε14.5 που μελετήσαμε, παρατηρήθηκε εντοπισμός των 
μεταγράφων του Frem3, τόσο στον πνέυμονα όσο και στο εντερικό επιθήλιο, και πάλι 
μόνο στα εσωτερικά επιθήλια των οργάνων αυτών (Εικ. 9). 
 

Α  Β  
Εικόνα 9. Ιn situ υβριδοποίηση του mRNA του γονιδίου Frem3 σε τομές εμβρύων ποντικού αγρίου 
τύπου Ε14.5. Παρατηρείται εντοπισμός στους πνεύμονες (Α) και στο εντερικό επιθήλιο (Β).   

 
           Με τα παραπάνω πειράματα εντοπισμού του mRNA του γονιδίου Frem3, 
διαπιστώσαμε ότι η προέλευση του γονιδίου αυτού, όπως και του Fras1 είναι 
επιθηλιακή. Το γεγονός ότι το πρότυπο έκφρασης της πρωτεΐνης Frem3, όπως αυτή 
περιγράφηκε στα παραπάνω πειράματα ανοσοανίχνευσης και RNA in situ 
υβριδοποίησης, εντοπίστηκε στις βασικές μεμβράνες διαφόρων ιστών όπου 
εντοπίζονται και οι υπόλοιπες Fras1/Frem πρωτείνες, συγκλίνει ακόμα περισσότερο 
προς την ιδέα συσχέτισης της Frem3 πρωτεΐνης με την οικογένεια των πρωτεϊνών 
αυτών. Παράλληλα όμως εντοπίσαμε την Frem3 πρωτεΐνη σε αρκετούς ιστούς (π.χ. 
στο στομάχι, στο δέρμα και στο χοριοειδές πλέγμα), να περιβάλλει τους πυρήνες των 
επιθηλιακών κυττάρων, ή και να εκτείνεται σε βαθύτερα στρώματα μέσα στον 
υποκείμενο ιστό (π.χ. στο συνδετικό ιστό στο δέρμα). Η παραπάνω παρατήρηση 
αποτελεί ένδειξη ότι η πρωτεΐνη αυτή ενδέχεται να εντοπίζεται ενδοκυτταρικά, η 
οποία όμως δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας. Επιπλέον, σε πειράματα ανοσοϊστοχημείας  που πραγματοποιήθηκαν 
από άλλα μέλη του εργαστηρίου, παρατηρήθηκε εντοπισμός της πρωτεΐνης Frem1 
γύρω από κυτταρικούς πυρήνες, ενώ με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, 
επιβεβαιώθηκε ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της, στην περιοχή του συστήματος 
Golgi. Αντίθετα, οι πρωτεΐνες Fras1/Frem2 φαίνεται να παρουσιάζουν παρόμοια 
πρότυπα έκφρασης, καθώς εντοπίζονται μόνο σε βασικές μεμβράνες. Με βάση τις 
παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσε να αναπτυχθεί η υπόθεση ότι οι πρωτεΐνες της 
οικογένειας αυτής συνεργάζονται ανά δυο (Fras1/Frem2 και Frem1/Frem3) με στόχο 
τη δημιουργία ενός είδους πλέγματος στη βασική μεμβράνη των πολυκύτταρων 
οργανισμών. Ήδη έχουν γίνει πειράματα που αποδεικνύουν την έλλειψη της 
πρωτεΐνης Frem2 στα Fras1-/- ποντίκια. Για να γίνει βέβαια αποδεκτή μια υπόθεση 
συνεργασίας των Frem1/Frem3 πρωτεϊνών, θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνουν και 
πειράματα μελέτης του προτύπου έκφρασης της Frem1 πρωτεΐνης σε Frem3-/- 
ποντίκια, ή το αντίστροφο.  
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	 Hybridisation Solution: 50% Formamide, 5x SSC pH4.5, 0,25mg/ml Yeast tRNA, 500 μg/ml salmon sperm DNA, 50μg/ml Heparin, 5xDenhardt's Solution, 0.1% Tween 20 (Sigma P-1379) 0.1ml, 2.5mM EDTA 2.5ml 0.2M EDTA pH 8.0  
	 Alkaline Phosphatase Buffer: 100mM Tris, pH 9.5, 50mM MgCl2, 100mM NaCl, 0.1% TWEEN 20, 5mM Levamisole - add fresh each time.  

