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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Pseudomonas stutzeri είναι ένα Gram-αρνητικό, σχήματος ράβδου, βακτηρίδιο εδάφους 

που απομονώθηκε για πρώτη φορά από το ανθρώπινο νωτιαίο υγρό. Είναι ένα 

απονιτροποιητικό βακτήριο  και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοαποκατάσταση, καθώς είναι 

ικανό να αποικοδομεί τον τετραχλωράνθρακα. Είναι επίσης ευκαιριακό παθογόνο σε κλινικά 

περιβάλλοντα, αν και οι μολύνσεις του είναι σπάνιες. Πολλά διαφορετικά στελέχη του 

Pseudomonas stutzeri έχουν βρεθεί ότι μπορούν να υποστούν γενετικό μετασχηματισμό. Το 

συγκεκριμένο στέλεχος ανασυνδιάστικε με πλασμιδιακό DNA pl2040 και pxH τα οποία 

περιέχουν το γονίδιο της συνθάσης του ισοπρενίου. Ο πλασμιδιακός φορέας pl2040 

κωδικοποιεί 10 ιστιδίνες στο καρβοξυ-τελικό άκρο του κλωνοποιημένου γονιδίου καθώς 

κωδικοποιεί επίσης υποκινητή του οπερονίου της αραβινόζης. Με αυτό τον τρόπο η έκφραση 

της πρωτεΐνης γίνεται υπό στενή ρύθμιση . Η επιτυχής έκφραση της συνθάσης του ισοπρενίου 

θα δώσει την δυνατότητα ταυτοποίησης της με ανοσοαποτύπωση, φασματομετρία μάζας αλλά 

και την δυνατότητα παραγωγής αέριου ισοπρενίου.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Βακτηριακά στελέχη 

Το Pseudomonas stutzeri είναι μέλος του γένους Pseudomonas sensu stricto. Ανήκει στην 

πρώτη ομάδα  της ομόλογης ομάδας DΝΑ-rRNA του Palleroni  και ανήκει επίσης στο φύλλο 

Proteobacteria. Το P. stutzeri αναγνωρίζεται πλέον ότι ανήκει στα  Gammaproteobacteria. 

Φυλογενετικές μελέτες των αλληλουχιών 16S rRNA των στελεχών P. stutzeri και άλλων 

φυλογενετικών δεικτών αποδεικνύουν ότι ανήκουν στον ίδιο κλάδο, μαζί με συναφή είδη εντός 

του γένους, όπως Ρ. Mendocina, Ρ. Alcaligenes, Ρ. Pseudoalcaligenes. Τυπικά, τα κύτταρα 

έχουν σχήμα ράβδου, μήκους 1 έως 3 μm και πλάτους 0,5 μm και έχουν ένα μόνο πολικό 

φλοιό. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παράγονται ένα ή δύο πλευρικά μαστίγια. Τα 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του γένους δείχνουν πως είναι ένα gram-αρνητικό βακτήριο. 

Επιπροσθέτως, τα στελέχη Ρ. Stutzeri ορίζονται ως απονιτροποιητικά. Μπορούν να 

αναπτυχθούν σε άμυλο και μαλτόζη και να έχουν αρνητική αντίδραση σε δοκιμές υδρόλυσης 

αργινίνης διϋδρολάσης και γλυκόζης. Η περιεκτικότητα G + C του γονιδιωματικού DNA τους 

κυμαίνεται μεταξύ 60 και 66 mol%. Οι υβριδισμοί DΝΑ-DΝΑ επιτρέπουν την διάκριση 

τουλάχιστον 17 γονιδιωματικών ομάδων. (Jorge Lalucat, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Καλλιέργεια Pseudomonas Stutzeri σε τρυβλίο αγαρόζης LB 
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1.2 Ισοπρένιο 

Το ισοπρένιο παράγεται και εκπέμπεται από πολλά είδη δένδρων στην ατμόσφαιρα . Η ετήσια 

παραγωγή των εκπομπών ισοπρενίου από τη βλάστηση είναι περίπου 600 

εκατομμύρια τόνοι, με το μισό από αυτό να προέρχεται από τροπικά πλατύφυλλα δέντρα και 

το υπόλοιπο να προέρχεται κυρίως από θάμνους.  Μετά την έκλυση, το ισοπρένιο 

μετατρέπεται από ελεύθερες ρίζες (όπως η ρίζα του υδροξυλίου (OH))  σε διάφορα προϊόντα 

όπως αλδεΰδες, υδροϋπεροξείδια, οργανικά νιτρικά και εποξείδια, που αναμειγνύονται με 

σταγονίδια νερού. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι οι εκπομπές ισοπρενίου επηρεάζουν τον 

σχηματισμό αερολυμάτων. Ένα δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του ισοπρενίου στην ατμόσφαιρα 

είναι ότι παρουσία των οξειδίων του αζώτου (NOx) συνεισφέρει στον σχηματισμό του 

τροποσφαιρικού όζοντος, που είναι ένας από τους βασικούς ρυπαντές του αέρα σε πολλές 

χώρες. Το ίδιο το ισοπρένιο, κανονικά, δεν θεωρείται ως ρύπος, επειδή είναι ένα φυσικό 

προϊόν των φυτών. Ο σχηματισμός τροποσφαιρικού όζοντος είναι δυνατός μόνο παρουσία 

υψηλών επιπέδων των NOx, που προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, το ισοπρένιο μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα 

και να καταστέλλει τον σχηματισμό όζοντος κάτω από χαμηλά επίπεδα NOx. Το ισοπρένιο 

είναι χρήσιμο στην χημεία πολυμερών, στο περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βιοκάυσιμο. (Gary M. Silver, Ray Fall ,1995, F. Loreto & S. Fineschi (2015), Luigi Di 

Costanzo, David Goodsell, (2016)) 

 

1.3 Συνθάση του ισοπρενίου 

Στα φυτά, το ένζυμο συνθάση του ισοπρενίου ενεργοποιεί την παραγωγή ισοπρενίου. Η 

συνθάση του ισοπρενίου διασπά τον διμέθυλο πυροφωσφορικό εστέρας (DMAPP), ένα 

δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολλών "ισοπρενοειδών" μορίων 

όπως τερπενοειδών ή στεροειδών ορμονών. Η συνθάση του ισοπρενίου χρησιμοποιεί 

μεταλλικά ιόντα για την απομάκρυνση των φωσφορικών από το DMAPP, απελευθερώνοντας 

έτσι ισοπρένιο. 

 

 

 

 

http://www.jbc.org/search?author1=Ray+Fall&sortspec=date&submit=Submit
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Εικόνα 1.2: Με μπλέ χρώμα είναι η συνθάση του ισοπρενίου, με ροζ φαίνεται το DMAPP ενώ 

πράσινο είναι το μαγνήσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: 3D αναπαράσταση της συνθάσης του ισοπρενίου. 

 Η συνθάση του ισοπρενίου καταλύει την αντίδραση 
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Ως εκ τούτου, αυτό το ένζυμο έχει ένα υπόστρωμα, διμέθυλο πυροφωσφορικός εστέρας και 

δύο προϊόντα, ισοπρένιο και πυροφωσφορικό. (Pia Lindberg, Sungsoon Park, Anastasios 

Melis, 2010) 

 

 

1.4 Μηχανισμός δράσης της συνθάσης στα κυανοβακτήρια 

Το ισοπρένιο, ή 2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο, είναι μια συνηθισμένη οργανική ένωση με τον τύπο 

CH2=C(CH3)CH=CH2. Στην καθαρή μορφή του, είναι ένα άχρωμο πτητικό υγρό και  παράγεται 

από πολλά φυτά. Υπάρχουν δύο βιοσυνθετικές οδοί που οδηγούν στο σχηματισμό 

ισοπρενίου, το μονοπάτι των μεβαλονικών οξέων, το οποίο λειτουργεί στο κυτοσόλιο των 

ευκαρυωτικών και των αρχαίων και η οδός μεθυλο-ερυθριτόλη-4-φωσφορικό (ΜΕΡ), η οποία 

είναι προκαρυωτικής βακτηριακής προέλευσης και είναι παρούσα στα φυτά. Είναι ένα από τα 

δύο τελικά προϊόντα της οδού MEP στην οποία ο διμέθυλο πυροφωσφορικός εστέρας 

(dimethylallyl pyrophosphate) (DMADP), καταλύεται από το ένζυμο συνθάση του ισοπρενίου 

για να σχηματίσει ισοπρένιο. Η εκπομπή του ισοπρενίου αυξάνεται δραματικά με τη 

θερμοκρασία και μεγιστοποιείται στους 40 °C περίπου. Αυτό έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι 

το ισοπρένιο μπορεί να προστατέψει τα φυτά από τη θερμική καταπόνηση (heat stress). Η 

εκπομπή ισοπρενίου παρατηρείται λοιπόν  σε μερικά βακτήρια διάμεσου της οδού ΜΕΡ, και 

αυτό θεωρείται ότι προέρχεται από τον καταβολισμό του μορίου DMADP. (J. B. Bonanno, C. 

Edo, N. Eswar, U. Pieper, M. J. Romanowski, V. Ilyin, S. E. Gerchman, H. Kycia, F. W. 

Studier, A. Sali & S. K. Burley (2001)) 
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Εικόνα 1.4: Το ΜΕΡ μονοπάτι για την βιοσύνθεση ισοπρενίου στα κυανοβακτήρια.  G3P= 

glyceraldehyde 3-phosphate; DXP=deoxyxylulose 5-phosphate; MEP=methylerythritol 4-

phosphate; CDP-ME=diphosphocytidylyl methylerythritol; CDPMEP=CDP-ME 2-phosphate; 

ME-cPP=methylerythritol 2,4-cyclodiphosphate; HMBPP=hydroxymethylbutenyl diphosphate; 

IPP=isopentenyl diphosphate; DMAPP=dimethylallyl diphosphate. Enzymes: Dxs=DXP 

synthase; Dxr=DXP reductoisomerase; IspD=CDP-ME synthase; IspE=CDP-ME kinase; 

IspF=ME-cPP synthase; GcpE (IspG) HMBPP synthase; Fd=ferredoxin; IspH=HMBPP 

reductase; Ipi=IPP isomerase; IspS=isoprene synthase. 

 

Η ισοπρενοειδής βιοσυνθετική οδός ΜΕΡ χρησιμοποιεί ως υποστρώματα πυρουβικό και 3-

φωσφορική γλυκεραλδεΰδη (G3P), τα οποία συνδυάζονται για να σχηματίσουν 5-φωσφορική 

δεοξυξυλουλόζη (DXP). Το DXP στη συνέχεια μετατρέπεται σε φωσφορική μεθυλ-ερυθτιτόλη 

(MEP), η οποία στη συνέχεια τροποποιείται για να σχηματίσει υδροξυ-2-μεθυλ-2-βουτενυλ-4-

διφωσφορικό (HMBPP). Το HMBPP είναι το υπόστρωμα που απαιτείται για το σχηματισμό της 

ΙΡΡ και της DMAPP ως το τελικό στάδιο αυτής της βιοσυνθετικής οδού. Τα κυανοβακτήρια 
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περιέχουν επίσης μια ισομεράση ΙΡΡ η οποία καταλύει την ενδομετατροπή του IPP και του 

DMAPP. Η γενετική αδρανοποίηση του γονιδίου της ισομεράσης ΙΡΡ έχει ως αποτέλεσμα την 

εξασθένιση της βιοσύνθεσης ισοπρενοειδών από τα φωτοσυνθετικά υποστρώματα. Τέλος από 

το DMAPP όπως έγινε κατανοητό παραπάνω με την αντίδραση, η συνθάση του ισοπρενίου 

μετατρέπει τον διμέθυλο πυροφωσφορικό εστέρα σε ισοπρένιο.( Pia Lindberg, Sungsoon 

Park, Anastasios Melis ,2010) 

 

1.5 Οπερόνιο της L-αραβινόζης 

Το οπερόνιο της L-αραβινόζης, που ονομάζεται επίσης ara ή araBAD, είναι ένα οπερόνιο που 

απαιτείται για τη διάσπαση του σακχάρου πέντε ανθράκων, της L-αραβινόζης. Το οπερόνιο 

της L-αραβινόζης περιέχει τρία δομικά γονίδια: araB, araA, araD (γνωστά ως araBAD), τα 

οποία κωδικοποιούν τρία μεταβολικά ένζυμα που απαιτούνται για το μεταβολισμό της L-

αραβινόζης. Η AraB (ριβουλουκινάση), η AraA (μια ισομεράση), η AraD (μια επιμεράση) που 

παράγεται από αυτά τα γονίδια καταλύουν τη μετατροπή της L-αραβινόζης σε ένα ενδιάμεσο 

της οδούς της φωσφορικής πεντόζης, D-xylulose-5-phosphate. 

 

Τα δομικά γονίδια του οπερονίου της L-αραβινόζης μεταγράφονται από ένα κοινό mRNA. Η 

έκφραση του οπερονίου της L-αραβινόζης ελέγχεται ως μία μοναδική μονάδα από το προϊόν 

του ρυθμιστικού γονιδίου araC και του συμπλέγματος της πρωτεΐνης ενεργοποιητή 

καταβολισμού (CAP) -cAMP.  Η ρυθμιστική πρωτεΐνη AraC είναι ευαίσθητη στο επίπεδο της 

αραβινόζης και παίζει ένα διπλό ρόλο τόσο ως ενεργοποιητής παρουσία αραβινόζης όσο και 

ως καταστολέα απουσία αραβινόζης για τη ρύθμιση της έκφρασης του araBAD. Η πρωτεΐνη 

AraC όχι μόνο ελέγχει την έκφραση του araBAD, αλλά επίσης ρυθμίζει αυτόματα τη δική της 

έκφραση σε υψηλά επίπεδα AraC. 
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1.5.1 Δομή οπερονίου της L-αραβινόζης 

Το οπερόνιο L-αραβινόζης αποτελείται από δομικά γονίδια και ρυθμιστικές περιοχές που πε-

ριλαμβάνουν την περιοχή του χειριστή (araO1, araO2) και την περιοχή του εκκινητή (araI1, 

araI2). Τα δομικά γονίδια, araB, araA και araD, κωδικοποιούν ένζυμα για τον καταβολισμό της 

L-αραβινόζης. Υπάρχει επίσης μια θέση δέσμευσης της CAP όπου το σύμπλεγμα CAP-cAMP 

δεσμεύεται και διευκολύνει καταστολή του καταβολίτη και οδηγεί σε θετική ρύθμιση του 

araBAD όταν το κύτταρο υστερούν από γλυκόζη. 

 

 

Εικόνα1.5: Δομή του οπερονίου της L-αραβινόζης στην Ε. Coli 

 

Το ρυθμιστικό γονίδιο, araC, βρίσκεται ανοδικά του οπερονίου της L-αραβινόζης και κωδικο-

ποιεί την ρυθμιστική πρωτεΐνη AraC  ανταποκρινόμενη στην αραβινόζη. Τόσο το araC όσο και 

το araBAD έχουν ένα διακριτό υποκινητή όπου η RNA πολυμεράση  δεσμεύεται και ξεκινά τη 

μεταγραφή. Τα araBAD και araC μεταγράφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις από τον υποκινη-

τή araBAD (PBAD) και τον υποκινητή araC (PC) αντίστοιχα.  

 

1.5.2 Λειτουργία του οπερονίου της L-αραβινόζης 

• Το araA κωδικοποιεί την ισομεράση της L-αραβινόζης, το οποίο καταλύει τον ισομερι-

σμό μεταξύ L-αραβινόζης και L-ριβουλόζης. 

• Το araB κωδικοποιεί τη ριβουλουκινάση, η οποία καταλύει τη φωσφορυλίωση της L-

ριβουλόζης για να σχηματίσει L-ριβουλόζη-5-φωσφορικό. 
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• Το araD κωδικοποιεί την 4-επιμεράση της L-ριβουλόζης-5-φωσφορικής, η οποία κατα-

λύει την επιμερισμό μεταξύ 5-φωσφορικής L-ριβουλόζης και 5-φωσφορικής D-

ξυλουλόζης. 

 

 

Εικόνα 1.6: Μεταβολική οδός της L-αραβινόζης μέσω της δράσης τριών ενζύμων, τα οποία 

κωδικοποιούνται από το οπερόνιο araBAD. 

Υπόστρωμα Ένζυμα Λειτουργεία Αντιστρεπτή Προϊόν 

L-αραβινόζη AraA Ισομεράση Ναι L-ριβουλόζη 

L-ριβουλόζη AraB Ριβουλουκινάση Όχι L-ριβουλόζης-5-

φωσφορικό 

L-ριβουλόζης-

5-φωσφορικό 

AraD Επιμεράση Ναι D-ξυλουλόζη-5-

φωσφορικό 

 

Πίνακας 1: Καταβολισμός της αραβινόζης στην E.coli 

 

1.5.3 Ρύθμιση 

Το σύστημα της L-αραβινόζης δεν ελέγχεται μόνο από της CAP-cAMP, αλλά αντιδρά θετικά ή 

αρνητικά μέσο της πρόσδεσης της πρωτεΐνης AraC. Αυτή η πρωτεΐνη λειτουργεί ως 

ομοδιμερές το οποίο μπορεί να ελέγξει τη μεταγραφή του araBAD μέσω αλληλεπίδρασης με 

τον χειριστή και την περιοχή του εκκινητή στο οπερόνιο L-αραβινόζης. Κάθε μονομερές AraC 

αποτελείται από δύο περιοχές που περιλαμβάνουν περιοχή δέσμευσης DΝΑ και πεδίο 

διμερισμού. Ο τομέας διμερισμού είναι υπεύθυνος για τη δέσμευση αραβινόζης. Το AraC 

υφίσταται μεταβολή στην διαμόρφωση μετά από την δέσμευση της αραβινόζης. Η 

διαμόρφωση προσδιορίζεται καθαρά από την αλλοστερική σύνδεση ύστερα σπό την επαγωγή 

με αραβινόζη.  
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Εικόνα 1.7: Δομή μονομερούς AraC (google images) 

 

1.5.4 Αρνητική Ρύθμιση   

Όταν η αραβινόζη απουσιάζει, τα κύτταρα δεν χρειάζονται τα προϊόντα araBAD για τη διά-

σπαση της αραβινόζης. Επομένως, το διμερές AraC δρα ως καταστολέας: ένα μονομερές 

συνδέεται με τον χειριστή του γονιδίου araBAD (araO2), άλλο μονομερές δεσμεύεται σε μια 

μακρινή τοποθεσία μισού DNA γνωστή ως araI1. Αυτό οδηγεί στο σχηματισμό ενός βρόχου 

DNA.  Αυτός ο προσανατολισμός εμποδίζει την RNA πολυμεράση από τη δέσμευση στον υ-

ποκινητή araBAD. Επομένως, η μεταγραφή του δομικού γονιδίου araBAD αναστέλλεται. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Αρνητική ρύθμιση του οπερονίου L-αραβινόζης μέσω πρωτεΐνης AraC. 
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1.5.5 Θετική ρύθμιση  

Η έκφραση του οπερονίου araBAD ενεργοποιείται απουσία γλυκόζης και παρουσία αραβινό-

ζης. Όταν υπάρχει αραβινόζη, τόσο το AraC όσο και το CAP λειτουργούν μαζί και λειτουργούν 

ως ενεργοποιητές. 

 

 

Εικόνα 1.9: Θετική ρύθμιση του οπερονίου L-αραβινόζης μέσω του διμερούς AraC και CAP / 

cAMP. 

 

1.5.6 Αυτορρυθμιζόμενη έκφραση του araC γονιδίου 

Η έκφραση του araC ρυθμίζεται αρνητικά από το δικό του πρωτεϊνικό προϊόν, AraC. Η περίσ-

σεια AraC συνδέεται με τον χειριστή του γονιδίου araC, araO1, σε υψηλά επίπεδα AraC, που 

φυσικά παρεμποδίζει την RNA πολυμεράση από την πρόσβαση στον προαγωγό araC . Επο-

μένως, η πρωτεΐνη AraC αναστέλλει τη δική της έκφραση σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

 

Εικόνα 1.10: Αυτορρυθμιζόμενη έκφραση του araC γονιδίου. 

1.5.7 Χρήση του οπερονίου της L-αραβινόζης στο σύστημα έκφρασης πρωτεϊνών 

Το οπερόνιο της L-αραβινόζης έχει επικεντρωθεί στην έρευνα της μοριακής βιολογίας από το 

1970 και έχει διερευνηθεί εκτενώς στα γενετικά, βιοχημικά  της επίπεδα.  Το οπερόνιο L-

αραβινόζης χρησιμοποιείται συνήθως στο σύστημα έκφρασης πρωτεϊνών, καθώς ο υποκινη-

τής araBAD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στοχευμένης έκφρασης υπό στενή 
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ρύθμιση. Με τη σύντηξη του υποκινητή araBAD σε ένα γονίδιο που ενδιαφέρει, η έκφραση 

του γονιδίου στόχου μπορεί να ρυθμίζεται αποκλειστικά από αραβινόζη. 

 

1.6 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έκφραση, η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός της  

συνθάσης του ισοπρενίου καθώς και η παραγωγή αέριου ισοπρενίου. Χρησιμοποιήθηκαν 

αναλυτικές μέθοδοι, αποτελέσματα, κάποια προβλήματα και εναλλακτικές λύσεις για την 

συγκεκριμένη εργασία. Στο τέλος υπάρχει το παράρτημα το οποίο βοηθά τον αναγνώστη της 

παρούσας εργασίας να κατανοήσει σε τι εξυπηρετεί η κάθε σχεδόν ένωση που καταγράφεται 

παρακάτω.       

Όλα τα πειράματα έγιναν στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας με την χρήση ανασυνδιασμένων 

βακτηριακών στελεχών Pseudomonas Stutzeri. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν 

βακτηριακά στελέχη pl2040 και pxH.  
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τα πειράματα όπως προαναφέρθηκε πραγματοποιούνται σε ανασυνδιασμένα βακτηριακά 

στελέχη Pseudomonas Stutzeri. Το ένα στέλεχος ονομάζεται pl2040 και το δεύτερο pxH.  

 

Εικόνα 2: Τα πλασμίδια και τα αντίστοιχα ζεύγη βάσεων. 

 

Εικόνα 2.1: Αναλυτικότερα το πλασμίδιο pl2040 

Παραπάνω φαίνεται το πλασμίδιο pl2040 με την χρήση του προγράμματος Geneious 11.1.4. 

Πιο συγκεκριμένα στην αρχή με γκρι απεικονίζεται ο υποκινητής του οπερονίου της 
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αραβινόζης. Έπειτα με κίτρινο αναπαρίσταται το γονίδιο της συνθάσης του ισοπρενίου 

(SkIspS CDS).  Στο τέλος του   SkIspS CDS με ροζ (TEV) φαίνεται μια αλληλουχία με την 

οποία όταν χρειάζεται η απομόνωση της καθαρής πρωτεΐνης αφαιρεί το His-Tag με την χρήση 

συγκεκριμένης πρωτεάσης. Στην συνέχεια με σκούρο γκρι (epi exon) υπάρχει ένα tag το 

οποίο συνδέεται στο άμινο τελικό άκρο. Τέλος με ροζ πάλι φαίνεται το His-Tag. 

 

 

Εικόνα 2.2: Αναπαράσταση τους pxH πλασμιδίου. 

 

 

Εικόνα 2.3: Τα ζεύγη βάσεων του γονιδίου της συνθάσης του ισοπρενίου.  
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Εικόνα 2.4: Τα αμινοξέα της συνθάσης του ισοπρενίου.  

 

 

Αναλυτικές τεχνικές 

2.1 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

Για την απομόνωση του πλασμιδιακού DNA έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός 

μεθοδολογιών όπως η εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες, ο μαγνητικός διαχωρισμός, η 

φυγοκέντρηση σε κλίση πυκνότητας χλωριούχου καισίου, η εξαλάτωση, η χρήση 

ανιοντοανταλλακτικών ρητίνων και πιο πρόσφατα η χρήση εμπορικών kits. Στο εργαστήριο η 

απομόνωση του πλασμιδιακού DNA πραγματοποιήθηκε με την χρήση του QIAprep Spin 

Miniprep Kit (50) της εταιρίας QAIGEN. Μετά την απομόνωση του πλασμιδιακού DNA 

ακολουθεί η εισαγωγή του σε gel αγαρόζης, πράγμα που θα μελετηθεί εκτενέστερα στην 

ενότητα 2.10.2. (QIAprep Miniprep Handbook, Harvard Genetics Department, Department of 

molecular biology.) 
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2.2 Παρασκευή θρεπτικού υλικού για καλλιέργειες 

Υλικά 

• Αντιβιοτικό stock chloramphenicol 34mg/mL (σε 50% αιθανόλη) 

• Tryptone 

• NaCl 

• Yeast Extract 

• Agar 

• Απιονισμένο νέρο 

• Τρυβλία Petri 

• Κλίβανος αποστείρωσης 

 

 Πειραματική πορεία 

Θρεπτικό υλικό LB (Luria Broth)- 1L 

• 10gr Tryptone 

• 5gr Yeast extract 

• 10gr NaCl 

• 15 gr Agar (χρησιμοποιείται μόνο για τις στερεές καλλιέργειες) 

Για την προετοιμασία του υγρού θρεπτικού υλικού LB, διαλύονται όλες τις στερεές ουσίες σε 

απιονισμένο νερό και στη συνέχεια το pH ρυθμίζεται στο 7, με την προσθήκη της αντίστοιχης 

ποσότητας βασικού διαλύματος . Ογκομετρείται και το θρεπτικό υλικό μεταφέρεται σε κλίβανο 

αποστείρωσης, στους 120ο C για 20 λεπτά περίπου. 

Για την προετοιμασία της στερεής καλλιέργειας, χρησιμοποιείται ποσότητα από το 

αποστειρωμένο υγρό θρεπτικό, LB το οποίο περιέχει agar σε αναλογία 1,5g/100ml (αφού έχει 

έλθει σε θερμοκρασία δωματίου). Στην στερεή καλλιέργεια προστίθενται επίσης το αντιβιοτικό 

χλωραμφενικόλη,  σε τελική συγκέντρωση 170μg/mL . Τα τρυβλία αφήνονται σε θερμοκρασία 

δωματίου, έως ότου να πήξει το θρεπτικό και τέλος φυλάσσονται στους 4ο C. 
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Θρεπτικό υλικό Αsparagin Medium -700ml 

• 0,2% L-asparagine 

• 0,7% trinatrium citrate 

• 0,2% KH2PO4 

• 0,2% MgSO4*7H2O 

• 0,01% CaCl2*2H2O 

• 1% NaCl 

• 1‰Trace Elements 

Trace Elements 

• 3,2% w/v FeCl3*6H2O  

• 0,017% W/V CuCl2*2H2O 

• 0,16% w/v NH4NO3 

• 2,2%  w/v MnCl2*2H2O  

• 2,5% w/v ZnCl2 

 

Πειραματική πορεία 

Τα άλατα διαλύονται σε απιονισμένο νερό και γίνεται πεχαμέτρηση στάγδην μέχρι το pH  να 

φτάσει στο 8. Έπειτα προστίθεται το 1‰Trace Elements και το διάλυμα ογκομετρείται με νερό 

μέχρι τον επιθυμητό όγκο. Ακολουθεί αποστείρωση και φύλαξη της φιάλης σε μέρος που είναι 

σκοτεινό. Προτιμάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται φρέσκο. 

 

 

Θρεπτικό υλικό 5X M9-SALTS 

• Na2HPO4 37,61g/L 

• KH2PO4 15g/L 

• NaCl 2,5g/L 

• NH4Cl 5g/L 

Για 5XM9 Salts*200ml/L 

• Θειϊκά άλατα 7ml/L 

• 1M MgSO4 2ml/L 
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• 1M CaCl2 0,1ml/L 

 

Πειραματική πορεία 

Τα M9 άλατα αποτελούν το 20% της ολικής καλλιέργειας. Η προετοιμασία είναι η εξής: Τα 

άλατα διαλύονται σε νερό και πεχαμετρούνται μέχρι pH=7. Έπειτα προστίθεται το υπόλοιπο 

νερό και το διάλυμα αποστειρώνεται. Όταν θα γίνει η καλλιέργεια, προστίθενται στο διάλυμα οι 

μικροποσότητες των αλάτων Θειϊκά, MgSO4, CaCl2 αφού οι ουσίες αυτές έχουν πρώτα 

αποστειρωθεί. Στην συνέχεια μπαίνει η εκάστοτε πηγή άνθρακα, το αντιβιοτικό και τα κύτταρα.  

 

2.3 Καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων 

Για την ανάπτυξη των ανασυνδυασμένων βακτηριακών κυττάρων Pseudomonas Stutzeri 

χρησιμοποιήθηκαν υγρές καλλιέργειες δύο τύπων. Αρχικά καλλιέργεια μικρής κλίμακας 

(100mL) για δοκιμή έκφρασης της πρωτεΐνης και στη συνέχεια μεγάλης κλίμακας (1L) για την 

υπερέκφραση της επιθυμητής πρωτεΐνης. 

Υλικά 

• Αποστειρωμένο θρεπτικό υλικό LB 

• Chloramphenicol 34mg/mL (σε 50% αιθανόλη) 

• 1 αποικία ανασυνδυασμένων κυττάρων από φρέσκο τρυβλίο 

• Αποστειρωμένες κωνικές φιάλες υγρών καλλιεργειών (250ml κωνική για 100ml 

καλλιέργεια, 2000ml κωνική για 1000ml καλλιέργεια) 

• Αποστειρωμένες κωνικές φιάλες 100ml για 50ml προκαλλιέργεια 

• Αποστειρωμένα  falkon των 15mL (για 5ml προκαλλιέργεια και των 50mL για 12,5ml 

προκαλλιέργεια) 

 Πειραματική διαδικασία 

          Προκαλλιέργεια: 

Αρχικά, το αντιβιοτικό μεταφέρεται από τους -20ο C στον πάγο όπου και διατηρείται μέχρι να 

ολοκληρωθεί η χρήση του. Με τη χρήση φλόγας γίνεται μεταφορά 5mL θρεπτικού υλικού σε 

αποστειρωμένα falkon των 15mL (ή των 50mL αν πρόκειται για προκαλλιέργεια που θα 

χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας). Στη συνέχεια προστίθεται το αντιβιοτικό σε 
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τελική συγκέντρωση 68μg/mL και μία μεμονωμένη αποικία από το τρυβλίο εμβολιάζεται στο 

falkon με το θρεπτικό υλικό. Οι υγρές προκαλλιέργειες επωάζονται ολονύκτια στους 33ο C 

στους θαλάμους υψηλής θερμοκρασίας υπό ανάδευση (220rpm). 

       

         

 

 Καλλιέργεια: 

Οι καλλιέργειες μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή έκφρασης της 

πρωτεΐνης είναι 100mL ενώ για την υπερέκφραση της χρησιμοποιούνται καλλιέργειες μεγάλης 

κλίμακας 1L. Το θρεπτικό υλικό έχει αποστειρωθεί μέσα στις κατάλληλες φιάλες, και αφού 

έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, προστίθεται σε αυτό κατάλληλη ποσότητα αντιβιοτικού έτσι 

ώστε η τελική του συγκέντρωση να είναι 68μg/mL. Έπειτα, εμβολιάζεται με την 

προκαλλιέργεια βακτηρίων που έχει επωαστεί ολονύκτια στους 33ο C. Οι καλλιέργειες 

επωάζονται στην κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι η απορρόφηση στα 600nm (OD600) να είναι 

κοντά στο 0,5, τιμή που αντιστοιχεί στην εκθετική φάση ανάπτυξης των βακτηριακών 

κυττάρων. 

Α) Β)   

Εικόνα 2.5: Α) Oλονύχτια προκαλλιέργεια των 3mL. Β) Καλλιέργεια μικρής κλίμακας των 

50mL. 
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2.4 Επαγωγή έκφρασης πρωτεΐνης 

Η επαγωγή του οπερονίου της αραβινόζης πραγματοποιείται με την προσθήκη 0,02% 

αραβινόζη.  

 

Υλικά 

Διάλυμα αραβινόζη 20% 

 

 

Πειραματική πορεία 

Σε μια βακτηριακή καλλιέργεια, όταν η οπτική πυκνότητα  (OD600) φτάσει στο 0,5  

πραγματοποιείται η επαγωγή με  κατάλληλη ποσότητα  διαλύματος αραβινόζης 0,02%.  

 

 

2.5 Συλλογή κυττάρων  

Δείγμα του 1ml συλλέγεται από την καλλιέργεια πριν την επαγωγή (t=0) ενώ  με το πέρας της 

επαγωγής συλλέγονται δείγματα στις  2, 4, 6 ώρες. Η συλλογή των δειγμάτων γίνεται 

παρουσία φλόγας με πολύ προσεκτικές κινήσεις προκειμένου να μην μολυνθεί η καλλιέργεια. 

Καλό είναι πριν γίνει η επαγωγή να συλλέγεται stock δείγμα 1:1 σε 50% γλυκερόλη και να 

φυλάσσεται αμέσως στους -80οC. Η γλυκερόλη έχει αντιψυκτικές ιδιότητες και βοηθά στο να 

μην δημιουργούνται παγοκρύσταλλοι οι οποίοι καταστρέφουν το δείγμα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι αν το stock δείγμα ξεπαγώσει στην συνέχεια απορρίπτεται στα βιολογικά απόβλητα. 

 

Υλικά 

• Αποστειρωμένα eppendorf του 1ml 

• Αποστειρωμένα τίπς του 1ml 

• Πιπέτα 1000ml 

• Αποστειρωμένο stock γλυκερόλης 50% 

• Φυγόκεντρος 
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Πειραματική πορεία 

Μετά την συλλογή των δειγμάτων τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά σε 3000rpm. 

΄Έπειτα το υπερκείμενο απορρίπτεται και το pellet φυλάσσεται στους -20οC έως ότου να γίνει 

η χρήση του. 

 

 

2.6 Συλλογή κυττάρων (από καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας) 

Μετά το πέρας του επιθυμητού χρόνου επώασης της καλλιέργειας, γίνεται η συλλογή των 

κυττάρων στην φυγόκεντρο Heraeus Sepatech Suprafuge 22 για 10 λεπτά στα 4300g στους 

4ο C, σε ρότορα HFA 14290.   

 

 

2.7 Λύση κυττάρων 

 Υλικά 

• ΝaCl, 100mM 

• HEPES, 20M, pH= 8 

• EDTA, 1mM 

• PMSF – αναστολέας πρωτεασών 

• DNAase 

• Λυσοζύμη 1mg/ml 

Πειραματική διαδικασία 

Τα κύτταρα από τους -20ο C τα αφήνουμε να ξεπαγώσουν σε υδατόλουτρο. Εφόσον έχουν 

ζυγιστεί, προσθέτουμε σε αυτά όγκο ρυθμιστικού διαλύματος λύσης (Lysis Buffer: 100mM 

NaCl, 20mM HEPES και 1mM EDTA), ίσο με το 6πλάσιο της μάζας τους. Τα κύτταρα 

επαναδιασπείρονται και ομογενοποιούνται στο ρυθμιστικό, ενώ λίγο πριν την θραύση τους 

προστίθεται σε αυτά 1mM PMSF και λίγα mg DNAάσης. Προστίθεται έπειτα η λυσοζύμη και 

γίνεται επώαση για 1 ώρα στους 32ο C υπό ανάδευση. 
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Θραύση κυτάρων με βελόνα 

Το φάλκον που περιέχει τα κύτταρα τοποθετείται σε πάγο και εισέρχεται στον θάλαμο των 

υπερήχων. Η βελόνα καθαρίζεται με αιθανόλη και η ένταση της ρυθμίζεται στο 50. 

Ακολουθούν 10 κύκλοι, δηλαδή 10*[15sec βελόνα, 45sec ηρεμία]. Έπειτα ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στην φυγόκεντρο Beckman J-21C Centrifuge, με την χρήση ρότορα JA-20, στα  

17400g για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 10-15ο C. Τέλος το υπερκείμενο  υπερφυγοκεντρείται 

στα 14000g, με ρότορα TFT 50.38, για 1 ώρα, σε θερμοκρασία 4ο C στην υπερφυγόκεντρο 

Sorval Ultra Pro. Συλλέγεται το υπερκείμενο καθώς η πρωτεΐνη είναι κυτταροπλασματική και 

φυλάσσεται στους 4 ο C. 

 

 

2.8 Μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με την μέθοδο Bradford 

Η μέθοδος Bradford είναι μία φωτομετρική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της 

πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. Η μέθοδος βασίζεται στην αλλαγή του χρώματος της χρωστικής 

Coomassie Brilliant Blue G-250, η οποία κάτω από όξινες συνθήκες έχει κόκκινο χρώμα. Όταν 

η χρωστική αυτή έρθει σε επαφή με πρωτεΐνη, δημιουργεί σύμπλοκο και το χρώμα της 

μεταβάλλεται από ερυθρό σε κυανό, παρουσιάζοντας και αντίστοιχη απορρόφηση στα 

595nm , στα οποία γίνεται και η μέτρηση του δείγματος. Γνωρίζοντας την απορρόφηση, 

μπορούμε να μετρήσουμε την πρωτεϊνική συγκέντρωση, αφού τα δύο αυτά μεγέθη 

συνδέονται γραμμικά. Κάνοντας χρήση μίας πρότυπης καμπύλης αναφοράς, η γραμμική αυτή 

σχέση μπορεί να προσδιοριστεί και έτσι να βρεθεί η άγνωστη πρωτεϊνική συγκέντρωση στο 

δείγμα. 

Υλικά 

• Αντιδραστήριο Bradford 

• Ρυθμιστικό διάλυμα (300mM NaCl, 20mM HEPES, 1mM EDTA) 

Για την προετοιμασία των δειγμάτων χρησιμοποιούνται eppendorf  του 1,5mL. Για το τυφλό, 

τοποθετούνται 100μL ρυθμιστικού και προθέτονται 900μL διαλύματος Bradford (τελικός όγκος 

δειγμάτων: 1mL). Τα άγνωστα δείγματα είναι οι μεμβράνες και το υπερκείμενο. Σε αυτά 

πραγματοποιούνται 2 διαδοχικές αραιώσεις (1:20, 1:40) και προστίθεται ποσότητα πρωτεΐνης 

(5μL – 10μL) στο φιαλίδιο eppendorf. Στη συνέχεια συμπληρώνεται με  ρυθμιστικό διάλυμα 

μέχρι τα 100μL και τέλος προστίθενται 900μL  του αντιδραστηρίου Bradford. Τα δείγματα 
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αναδεύονται ελαφρώς και αφού η απορρόφηση στα 595nm μηδενιστεί μέσω του τυφλού, 

μετρούνται οι απορροφήσεις των δειγμάτων άγνωστης πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. 

 

2.9  Μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με την μέθοδο BCA 

Η μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης σε ένα δείγμα με την μέθοδο BCA βασίζεται σε δύο 

αντιδράσεις αναγωγής, που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Το διάλυμα BCA που 

προστίθεται στα υπό μελέτη δείγματα, αποτελείται από διάλυμα δικιγχονινικού οξέος 

(Bicinchoninic acid) και διάλυμα θειϊκού χαλκού σε αναλογία 50:1.  Όταν αυτό βρεθεί μέσα στο 

πρωτεϊνικό δείγμα, οι πεπτιδικοί δεσμοί ανάγουν τα μόρια χαλκού από Cu+2 σε Cu+ (η 

αντίδραση αυτή απαιτεί θερμοκρασία 37ο C). Στη συνέχεια, δύο μόρια δικιγχονινικού οξέος 

σχηματίζουν σύμπλοκο με τον Cu+ με αποτέλεσμα προϊόν έντονου μωβ χρώματος, το οποίο 

απορροφά στα 562nm. 

Η ποσότητα πρωτεΐνης που υπάρχει στο υπό μελέτη διάλυμα μπορεί να προσδιοριστεί με τη 

χρήση πρότυπης καμπύλης απορρόφησης. 

Υλικά: 

• Δικιγχονικό οξύ (Bicinchoninic acid) 

• Θειϊκός χαλκός 

• Ρυθμιστικό διάλυμα (300mM NaCl, 20mM HEPES, 1mM EDTA) 

Τα δείγματα προετοιμάζονται με αντίστοιχο τρόπο όπως στην μέθοδο Bradford και επωάζονται 

για 30 λεπτά στους 37οC. Κατόπιν, λαμβάνεται η απορρόφηση σε μήκος κύματος 562nm και η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης υπολογίζεται με τη χρήση μίας πρότυπης καμπύλης 

απορρόφησης. 
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2.10 Ηλεκτροφόρηση πηκτής 

 Η Ηλεκτροφόρηση πηκτής αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο για τον διαχωρισμό 

βιολογικών μεγαλομορίων (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα). Στην μέθοδο αυτή ως υπόστρωμα 

ηλεκτροφόρησης χρησιμοποιείται ένα πήκτωμα, το οποίο αποτελείται από πολυμερές υλικό. 

Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρασκευή των πηκτωμάτων είναι η 

αγαρόζη και το πολυακρυλαμίδιο. Οι πηκτές έχουν πόρους το μέγεθος των οποίων είναι 

δυνατό να ρυθμιστεί κατά την παρασκευή της πηκτής. Συνεπώς, ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται 

με συνδυασμό μοριακής διήθησης και διαφορικής ηλεκτροφορητικής κινητικότητας των 

μεγαλομορίων. Σε αντίθεση όμως με την χρωματογραφία μοριακού ηθμού, οι πηκτές που 

χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροφόρηση προβάλουν μεγαλύτερη αντίσταση στην κίνηση των 

μεγαλύτερων μορίων σε σχέση με τα μικρότερα. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ελεύθερος 

χώρος στο εσωτερικό της πηκτής ανάλογος με τον κενό χώρο μεταξύ των σφαιριδίων που 

χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία μοριακού ηθμού, μέσα στον οποίο να μπορούν να 

κινηθούν τα μεγαλύτερα μόρια. Στη συνήθη εργαστηριακή πρακτική, οι πηκτές αγαρόζης 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA), ενώ οι 

πηκτές πολυακρυλαμιδίου χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροφόρηση τόσο νουκλεϊκών οξέων 

όσο και πρωτεϊνών. Παρακάτω θα γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή των μεθόδων 

ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου  και σε πηκτή αγαρόζης. 

 

Εικόνα 2.6: Σχηματική αναπαράσταση του πολυμερισμού του ακρυλαμιδίου και του N,N´-

μεθυλενο-δις-ακρυλαμιδίου για το σχηματισμό πηκτής πολυακρυλαμιδίου. Ο πολυμερισμός 

επάγεται από ελεύθερες ρίζες που παράγονται από την αποδόμηση υπερθειïκού αμμωνίου 

(APS), παρουσία της τετραμεθυλαιθυλενο-διαμίνης (TEMED) που δρα ως καταλύτης. 
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2.10.1  Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτική πηκτή ακρυλαμιδίου (SDS- PAGE) 

Στα συστήματα ηλεκτροφόρησης πολυακρυλαμιδίου παρουσία του δωδεκανοθειϊκού 

νατρίου(sodium dodecyl sulphate, SDS, [CH3-(CH2)10-CH2-O-SO3-]Na+), ο διαχωρισμός 

των πρωτεϊνών γίνεται με βάση τη μοριακή τους μάζα και όχι το φορτίο. Το SDS είναι ένα 

ισχυρό, αρνητικά φορτισμένο απορρυπαντικό (αμφίφιλη ένωση) η οποία αλληλεπιδρά ισχυρά 

με τα πρωτεϊνικά μόρια σε αναλογία 1,4 g SDS / g πρωτεΐνης (περίπου ένα μόριο SDS για 

κάθε δύο αμινοξέα). Η αλληλεπίδραση έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν τη φυσική δομή τους 

και να αποκτούν ραβδόμορφο σχήμα. Επιπλέον, το ισχυρό αρνητικό φορτίο των μορίων SDS 

καλύπτει το φυσικό φορτίο της πρωτεΐνης, έτσι ώστε τα σύμπλοκα πρωτεΐνης-SDS τείνουν να 

έχουν σταθερό λόγο φορτίου προς μάζα. Συνεπώς, κατά την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε 

πηκτή που περιέχει SDS, ο διαχωρισμός γίνεται μόνο με βάση τη μοριακή μάζα εξαιτίας του 

φαινόμενου μοριακής διήθησης κατά την κίνηση μέσα από τους πόρους της πηκτής. Πριν από 

την ηλεκτροφόρηση, τα πρωτεϊνικά δείγματα θερμαίνονται στους 100οC παρουσία SDS και 

μίας θειόλης, όπως η β-μερκαπτοαιθανόλη (ΗΟ-CH2-CH2-SH). Ο ρόλος της β-

μερκαπτοαιθανόλης είναι η αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών που μεταξύ καταλοίπων 

κυστεΐνης. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατεργασίας είναι η αποδιάταξη των πρωτεϊνικών 

μορίων, έτσι ώστε κατά την ηλεκτροφόρηση να διαχωρίζονται οι μεμονωμένες πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες που σε πολλές περιπτώσεις απαρτίζουν ένα πρωτεϊνικό μόριο. Ο εντοπισμός των 

πρωτεϊνών μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης επιτυγχάνεται μετά από χρώση τους με 

κατάλληλα αντιδραστήρια. Συνήθως χρησιμοποιείται η χρωστική Coomassie  Brilliant Blue R-

250 η οποία βάφει τις ζώνες των πρωτεϊνών κυανές (σχήμα 4), ή εναλλακτικά διάλυμα 

νιτρικού αργύρου παρουσία αναγωγικών ενώσεων και φορμαλδεΰδης ή γλουταραλδεΰδης, 

οπότε οι πρωτεϊνικές ζώνες χρωματίζονται καστανόμαυρες. Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε 

αποδιατακτική (SDS) πηκτή πολυακρυλαμιδίου βρίσκει εφαρμογή στον κατά προσέγγιση 

(απόκλιση μέχρι 10%) προσδιορισμό της μοριακής μάζας των πολυπεπτιδίων. Ο 

προσδιορισμός στηρίζεται στο γεγονός ότι η σχετική κινητικότητα ενός πολυπεπτιδίου 

σχετίζεται γραμμικά με το δεκαδικό λογάριθμο της μοριακής μάζας του. Στη συνήθη πρακτική, 

η μοριακή μάζα αγνώστων πολυπεπτιδικών αλυσίδων προσδιορίζεται με την παράλληλη 

ηλεκτροφόρηση ενός μίγματος πρωτεϊνών γνωστής μοριακής μάζας (δείκτης μοριακών 

μαζών). (Εργαστηριακός οδηγός βιοχημείας) 
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Εικόνα 2.7: Αντίδραση πολυμερισμού του πολυακριλαμιδίου και συσκευή ηλεκτροφόρησης 

SDS-PAGE. 

Υλικά 

Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαμιδίου 

• AB- mix buffer  (49,5% Τ, 3%C) 

• Gel Buffer (3x) 

• Glycerol (100%) 

• Ammonium Persulfate (APS) 10%w/v 

• TEMED 

• Τζαμάκια πηξίματος gel 

• Βουτανόλη 

Διαλύματα 

Διάλυμα παρασκευής δειγμάτων (Sample Buffer), 3x 

• SDS, 12% 

• Glycerol, 10% 

• Mercaptoethanol, 6% 

• Serva blue, 0,05% 
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• Tris- HCl, pH= 7, 150mM 

Running Buffers 

• Anode Buffer, 10x 

• Cathode Buffer, 10x 

Διάλυμα χρώσης 

• Phosphoric acid, 10%v/v 

• Ammonium Sulfate, 10%w/v 

• Coomassie Brilliant Blue G-250, 0,12%w/v 

• Methanol, 20% 

Διάλυμα αποχρωματισμού 

• Acetic acid, 7%v/v 

• Methanol, 5% 

• Nanopure H2O 

Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας με τη σύσταση όλων των διαλυμάτων που 

χρησιμοποιηθήκαν για την ηλεκτροφόρηση. 

Βuffer Tris (M) Tricine (M) SDS 

(%) 

pH 

Anode (10x) 1.0 - - 8,9 

Cathode 

(10x) 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

8,25 

 

Gel Buffer 

(3x) 

3.0 - 0,3 8,45 

 Acrylamide 

(gr/100mL) 

Bisacrylamid

e (gr/100mL) 

 

AB-mix 

(49,5%T, 

3%C) 

48 1,5   
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Πίνακας  2: Σύσταση stock διαλυμάτων ηλεκτροφόρησης 

 

Παρασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμιδίου 

Το πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου που παρασκευάζεται αποτελείται από την πηκτή 

επιστοίβασης (Stacking gel) και την πηκτή διαχωρισμού (Separating gel). Η διαφορά μεταξύ 

αυτών των δύο, έγκειται στην διαφορετική συγκέντρωση ακρυλαμιδίου που περιέχουν, 

πράγμα το οποίο καθορίζει το μέγεθος των πόρων της πηκτής. 

Σύσταση πηκτής επιστοίβασης (Stacking gel), 4%: 

• 1mL AB- mix 

• 4mL Gel Buffer, 3x 

• H2O για τελικό όγκο 12mL 

• 90μL 10% APS 

• 9μL TEMED 

Σύσταση πηκτής διαχωρισμού (Separating gel), 12%: 

• 6mL AB-mix 

• 10mL Gel Buffer 3x 

• 3gr Glycerol 100% 

• H2O για τελικό όγκο 30mL 

• 150mL APS 

• 15μL TEMED 

Αρχικά συναρμολογείτε η συσκευή πηξίματος των gel με τα γυάλινα τζαμάκια και τα 

διαχωριστικά πλαστικά. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το πήκτωμα διαχωρισμού 12% και 

τοποθετείται μεταξύ των γυάλινων επιφανειών της συσκευής, καλύπτοντας περίπου το 80% 

του όγκου της. Έπειτα εφαρμόζεται στην επιφάνεια μία στρώση βουτανόλης και η πηκτή 

αφήνεται να πολυμεριστεί για 30 λεπτά περίπου. Όταν έχει πλέον πήξει το μίγμα, η βουτανόλη 

αφαιρείται και ξεκινά η παρασκευή του stacking gel, το οποίο καλύπτει το υπόλοιπο μέρος 

μεταξύ των γυάλινων επιφανειών. Πριν πήξει το διάλυμα, τοποθετείται η υποδοχή που θα 
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σχηματίσει τα πηγάδια φόρτωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων. Όταν το πήκτωμα 

πολυμεριστεί, αφαιρείται η υποδοχή και το gel είναι έτοιμο προς χρήση. Τοποθετείται στη 

συσκευή ηλεκτροφόρησης, η οποία πληρώνεται με το cathode buffer (1x) και με το anode 

buffer (1x). Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται αρχικά στα 20m A, ενώ μόλις τα δείγματα 

περάσουν το stacking gel το ρεύμα αυξάνει στα 40m A έως ότου το μέτωπο της χρωστικής 

διατρέξει όλο το μήκος της πηκτής. Αν στην συσκευή ηλεκτροφόρησης υπάρχουν 2 gel , τότε 

το αρχικό ρεύμα είναι 40mA και στην συνέχεια αυξάνεται στα 50mA. 

 

 

Προετοιμασία ολικού κυτταρικού εκχυλίσματος για ηλεκτροφορήση  

Τα κύτταρα από καλλιέργεια 1ml επωάζονται σε 20% SDS υπό ανάδευση για 20 λεπτά. 

Πραγματοποιείται έπειτα φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 10000rpm. Σε καθαρά eppendorfs 

τοποθετούνται υπερκείμενο και sample buffer, σε αναλογία 1:1 προκειμένου να σπάσουν οι 

δυσουλφιδικοί δεσμοί. 

 

Προετοιμασία πρωτεϊνικών δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση  

Το πρωτεϊνικό δείγμα του οποίου έχει μετρηθεί η συγκέντρωση αναμιγνύεται με το sample 

buffer  σε αναλογία 3:1 (3 όγκοι δείγματος προς 1 όγκο sample buffer) και επωάζεται για 10 

λεπτά στους 100ο C με σκοπό την αναδιάταξη των πρωτεϊνών. Τέλος, κατάλληλη ποσότητα 

δείγματος φορτώνεται μέσα στο πηγαδάκι. 

 

Παρατήρηση του πηκτώματος 

Μόλις η ηλεκτροφόρηση ολοκληρωθεί, γίνεται χρώση της πηκτής με το κατάλληλο διάλυμα 

αφού πρώτα το gel έχει μεταφερθεί σε πλαστικό δοχείο. Η δυνατότητα του μορίου coomassie 

να προσδένεται στις πρωτεΐνες δημιουργώντας μπλε σύμπλοκα, μας δίνει τη δυνατότητα της 

εικόνας των διαχωρισμένων πρωτεϊνών πάνω στο gel. Η διαδικασία της χρώσης συνήθως 

διαρκεί ολονύχτια. Έπειτα, ακολουθεί ο αποχρωματισμός με το αντίστοιχο διάλυμα, αφού 

πρώτα έχει απομακρυνθεί η περίσσια της χρώσης. Οι πλύσεις επαναλαμβάνονται τακτικά, 2-3 

φορές περίπου, έως ότου η πηκτή αποχρωματιστεί πλήρως. 
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2.10.2 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης 

Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

διαχωρισμού, χαρακτηρισμού και απομόνωσης τμημάτων DNA και αυτό γιατί είναι απλή, 

γρήγορη στην εφαρμογή και αρκετά ευαίσθητη. Τα νουκλεϊκά οξέα κινούνται στο πήκτωμα 

αγαρόζης υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου ανάλογα με το μοριακό τους βάρος. 

Συγκεκριμένα, όταν το πήκτωμα βρίσκεται σε ηλεκτρικό πεδίο τα νουκλεϊκά οξέα, τα οποία 

είναι φορτισμένα αρνητικά σε ουδέτερο pH λόγω των φωσφορικών ομάδων που βρίσκονται 

στον φωσφοδιεστερικό σκελετό, κινούνται προς την άνοδο με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη 

προς το μέγεθός τους (τα μόρια μικρότερου μήκους κινούνται ταχύτερα από τα μόρια 

μεγαλύτερου μήκους) . Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός μορίων μεγέθους 

100bp – 50Kb, ακόμη και μορίων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 50bp. Η συγκέντρωση 

της αγαρόζης καθορίζει το μέγεθος των πόρων που σχηματίζονται στο πήκτωμα, άρα και το 

μέγεθος των κομματιών DNA που μπορούν να διαχωριστούν κινούμενα μέσα από αυτούς. Για 

τον διαχωρισμό πάντως τμημάτων DNA με διαφορά μεγέθους μερικών βάσεων προτιμάται η 

χρήση πηκτωμάτων πολυακρυλαμίδης, καθώς σ’ αυτά επιτυγχάνεται η δημιουργία πόρων με 

μικρότερο μέγεθος. Το DNA απομονώνεται από έναν οργανισμό ή ιστό, κόβεται σε κομμάτια 

με ένα ή συνδυασμό περισσότερων ενζύμων (ενδονουκλεάσες περιορισμού) και το μείγμα 

των κομματιών (θραυσμάτων) αυτών τοποθετείται σε ένα πήκτωμα αγαρόζης, στα άκρα του 

οποίου εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο. Καθώς μετακινούνται, τα διαφορετικά μόρια DNA 

σχηματίζουν χαρακτηριστικές ζώνες σε διαφορετικές περιοχές του πηκτώματος, ανάλογα με 

την ηλεκτροφορητική κινητικότητα του DNA. Δηλαδή, με την ηλεκτροφόρηση επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισμός ενός μίγματος γραμμικών μορίων DNA σε ζώνες, κάθε μια από τις οποίες 

περιέχει ισομήκη μόρια DNA. Οι ζώνες δεν είναι ορατές κατά την πορεία της ηλεκτροφόρησης, 

γίνονται όμως ορατές με προσθήκη στο πήκτωμα μιας χρωστικής που δεσμεύεται στο DNA 

(βρωμιούχο αιθίδιο) και φθορίζει όταν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) . (Εργαστηριακός 

οδηγός βιοχημείας) 

Υλικά: 

• 50x TAE Buffer 

     - 2M Tris  

     - 0,05M EDTA 
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    -1M Acetic acid 

    - ρύθμιση pH στο 8,2- 8,4 

• Αγαρόζη 0,8% 

• Marker 

 

Διάλυμα καθόδου 

·       TAE Buffer (1x) 

 

Πειραματική πορεία: 

Παρασκευάζεται διάλυμα αγαρόζης  1,5%w/v σε ρυθμιστικό ΤΑΕ 50x. Το μείγμα θερμαίνεται 

στον φούρνο μικροκυμάτων για 2 περίπου λεπτά, μέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα της 

αγαρόζης. Στη συνέχεια μεταφέρεται σε ειδική συσκευή ηλεκτροφόρησης και τοποθετείται 

χτενάκι, το οποίο δημιουργεί τις θέσεις για το φόρτωμα των δειγμάτων. Μόλις η πηκτή 

πολυμεριστεί, το χτενάκι απομακρύνεται και τα δείγματα φορτώνονται, αφού πρώτα έχει 

προστεθεί σε αυτά αντίστοιχη ποσότητα 6x gel loading buffer. Η συσκευή συνδέεται στο 

τροφοδοτικό και η ηλεκτροφόρηση λαμβάνει χώρα στα 50V για περίπου 20 λεπτά. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πειραματική πορεία γίνεται προκειμένου να φανούν 

τα μελετόμενα πλασμίδια στην πηκτή αγαρόζης. Για τον λόγο αυτό έγινε απομόνωση των 

πλασμιδίων pl2040 και pxH με την βοήθεια του κατάλληλου εμπορικού kit.  
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2.11 Ανοσοανίχνευση ή Ανοσοαποτύπωμα πρωτεϊνών κατά Western 

Το western blot είναι μία αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πρωτεϊνών 

μέσα σε ένα βιολογικό δείγμα. Η μέθοδος στηρίζεται στην ειδική αλληλεπίδραση αντιγόνου- 

αντισώματος, η οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε αν στο δείγμα βρίσκεται η επιθυμητή 

πρωτεΐνη ή όχι. Αρχικά, το πρωτεϊνικό δείγμα τρέχει σε πήκτωμα πολυακριλαμιδίου με τις 

πρωτεΐνες να αποδιατάσσονται και να διαχωρίζονται με βάση το μοριακό τους βάρος. Στη 

συνεχεία πραγματοποιείται μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή σε μία μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης ή PVDF, με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Έπειτα η μεμβράνη επωάζεται 

με το κατάλληλο αντίσωμα, ειδικό για την πρωτεΐνη- στόχο και τέλος λαμβάνει χώρα η 

εμφάνιση με τη βοήθεια μορίων που μας δίνουν έγχρωμα προϊόντα σε μία συγκεκριμένη 

χημική αντίδραση. (Εργαστηριακός οδηγός βιοχημείας) 

Α)

 

Β)

Εικόνα 2.8: Α)Συσκευή και Β) διαδικασία western blot. (google images) 
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Υλικά 

• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ή PVDF (φθοριούχο πολυβινυλιδένιο) 

• Διηθητικό χαρτί 

• Μεθανόλη 

• Νερό 

• TBST 

- 10mM Tris/HCl pH=8 

- 150mM NaCl 

- 0,05% w/v Tween 20 

• Αλκαλική φωσφατάση (ALP Buffer) 

- 100mM Tris/HCl, pH=9,5 

- 100mM NaCl 

- 5mM MgCl2 

• BSA 2% w/v σε TBST 

• Αντίσωμα, anti- His tag, αραίωση 1:2000 σε TBST 

• Αντίσωμα κατά της συνθάσης 1:1000 σε TST 

• Αντίσωμα anti-Rabbit 1:1000 σε TBST 

• ΒCIP/NBT 

 Προκειμένου να γίνει η μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή στην μεμβράνη    

νιτροκυτταρίνης μετά την ηλεκτροφόρηση, πραγματοποιείται ενεργοποίηση της μεμβράνης με 

νερό, πριν αυτή έρθει σε επαφή με την πηκτή. Αν χρησιμοποιηθεί μεμβράνη PVDF, η 

ενεργοποίηση της γίνεται με μεθανόλη.  Στη συνέχεια, τοποθετούνται στη συσκευή μεταφοράς 

αφού πρώτα έχουν καλυφθεί εξωτερικά με 5 στρώσεις διηθητικού χαρτιού εμποτισμένου με 
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TBST. Η μεταφορά πραγματοποιείται από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο κι έτσι η 

μεμβράνη τοποθετείται στην κάθοδο ενώ η πηκτή στην άνοδο. Η μεταφορά λαμβάνει χώρα 

για 1 ώρα και 30 λεπτά σε σταθερό ρεύμα 1mA/cm2. Μετά το πέρας της μεταφοράς, οι 

μεμβράνη επωάζεται υπό ανάδευση σε BSA 2% w/v σε TBST από 1 ώρα έως ολονύχτια (σε 

αυτή την περίπτωση μένει στους 4ο C) προκειμένου να γίνει δέσμευση των θέσεων μη ειδικής 

πρόσδεσης του αντισώματος. Έπειτα ακολουθούν 3 πλύσεις των 5 λεπτών με ΤΒST και στη 

συνέχεια γίνεται η επώαση για 1 ώρα με το ειδικό αντίσωμα  ως προς τη σήμανση που φέρει 

η ανασυνδυασμένη, επιθυμητή πρωτεΐνη (His- tag). Ακολουθούν 3 πλύσεις των 5 λεπτών με 

TBST  και 3 πλύσεις των 5 λεπτών με διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία προσδένεται 

στο ειδικό αντίσωμα. Τέλος, γίνεται η εμφάνιση της μεμβράνης με τη χρήση διαλύματος 

BCIP/NBT μέχρι να εμφανιστούν οι μπάντες ιώδους χρώματος, που δηλώνουν την πρωτεΐνη- 

στόχο. Ο χρωματισμός των μπαντών είναι αποτέλεσμα της υδρόλυσης του BCIP από την 

αλκαλική φωσφατάση , απ’όπου προκύπτει ένα ενδιάμεσο προϊόν που διμερίζεται και 

σχηματίζει τη χρώση. 

Να σημειωθεί ότι το στέλεχος 2040 χρειάζεται μόνο ένα πρωτοταγές anti His-tag αντίσωμα 

ενώ το pxH χρειάζεται ένα πρωτοταγές αντίσωμα κατά της συνθάσης και ένα δευτεροταγές 

anti-rabbit. 

 

 

2.12 Καθαρισμός επιθυμητής πρωτεΐνης- Χρωματογραφία συγγένειας 

Η χρωματογραφία συγγένειας είναι μία μέθοδος διαχωρισμού της επιθυμητής πρωτεΐνης από 

ένα μίγμα άλλων πρωτεϊνών και στηρίζεται στις ειδικές αλληλεπιδράσεις που 

πραγματοποιούνται μεταξύ ενός μορίου προσδέτη (στατική φάση) και των πρωτεϊνικών 

μορίων στο διάλυμα (κινητή φάση). Η χρωματογραφία συγγένειας μπορεί να διακριθεί σε 3 

μέρη: 

1) Πρόσδεση της πρωτεΐνης στην στατική φάση 

2) Έκπλυση μη προσδεμένων μορίων 

3) Έκλουση της επιθυμητής πρωτεΐνης 

Το ενδιάμεσο βήμα της έκπλυσης πραγματοποιείται με τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων 

που δεν διαταράσουν τις συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ στατικής φάσης και πρωτεϊνικού 

μορίου. Αντίθετα, στην έκλουση χρησιμοποιούνται διαλύματα που αλλάζουν τις συνθήκες της 
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αλληλεπίδρασης αυτής, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση της επιθυμητής πρωτεΐνης από 

τον προσδέτη με αποτέλεσμα την αποδέσμευσή της. 

 

Εικόνα 2.9: Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας της χρωματογραφίας συγγένειας  

 

Στήλη ιόντων μετάλλου- Στήλη Ni- NTA 

Η μέθοδος καθαρισμού με τη χρήση στήλης νικελίου στηρίζεται στη χρωματογραφία 

συγγένειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η στατική φάση αποτελείται από ιόντα μετάλλου και 

συγκεκριμένα νικελίου, στα οποία προσδένονται πρωτεΐνες, οι οποίες φέρουν μία αλληλουχία 

πολλαπλών ιστιδινών (His- tag). Η ιστιδίνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη ικανότητα αλληλεπίδρασης με το ακινητοποιημένο νικέλιο, δρώντας ως 

ηλεκτρονιοδότης και σχηματίζοντας δομές συντονισμού μέσω του δακτυλίου ιμιδαζολίου που 

φέρει. Με τον τρόπο αυτό, πρωτεϊνικά μόρια που διαθέτουν έναν αριθμό διαδοχικών ιστιδινών 

(10), μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ακινητοποιημένο στη στατική φάση νικέλιο και να 

διαχωριστούν από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες στο δείγμα. Επειδή είναι σπάνιο να βρεθούν 

διαδοχικά κατάλοιπα ιστιδίνης στην αλληλουχία των περισσότερων πρωτεϊνών, 

χρησιμοποιούνται ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες στις οποίες προστίθεται μία αλληλουχία έξι 

καταλοίπων ιστιδίνης, είτε στο άμινο- είτε στο κάρβοξυ- άκρο τους.  Τέλος, η έκλουση της 

πρωτεΐνης από τη στήλη πραγματοποιείται με την βαθμιδωτή αύξηση της συγκέντρωσης 

ιμιδαζολίου στην κινητή φάση. (Εργαστηριακός οδηγός  βιοχημείας) 
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Υλικά 

• Imidazole, 1M, pH = 7,42 (Mr= 68,08) 

• Buffer A 

- 20mM HEPES, pH= 7,5 

- 300mM NaCl 

• Buffer B 

- 20mM HEPES, pH= 7,5 

- 300mM NaCl 

- 500m M imidazole, pH= 7,42 

 

• Στήλη συγγενείας ιόντων Ni 5mL  

       Διαλύματα 

• Wash Buffer 10mM imidazole 

- Buffer A 

- Buffer B, τελική συγκέντρωση ιμιδαζολίου 10mM 

 

• Wash Buffer 30mM imidazole 

-  Buffer A 

- Buffer B, τελική συγκέντρωση ιμιδαζολίου 30mM 

 

 

• Elution Buffer 200mM imidazole 

- Buffer A 
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- Buffer B, τελική συγκέντρωση ιμιδαζολίου 200mM 

 

Πριν τη διαδικασία απομόνωσης των πρωτεϊνών με στήλη νικέλιου (Ni- NTA) προστίθεται στο 

δείγμα ιμιδαζόλιο τελικής συγκέντρωσης 10mM, pH= 7,42.  Χρησιμοποιείται στήλη νικελίου, 

His-Trap  όγκου 5mL ενώ όλη η διαδικασία της χρωματογραφίας πραγματοποιείται στους 4ο C 

περιλαμβάνοντας τα εξής βήματα: 

1) Πλύση με 10 όγκους στήλης απιονισμένου νερού 

2) Εξισορρόπηση με 10 όγκους στήλης Wash buffer 10mM imidazole 

3) Το δείγμα περνά από τη στήλη και συλλέγεται 

4) Πλύση με 10 όγκους στήλης Wash buffer 10mM imidazole 

5) Πλύση με 10 όγκους στήλης Wash buffer 30mM imidazole 

6) Έκλουση με 5 όγκους στήλης Elution Buffer 200mM imidazole 

7) Πλύση της στήλης με 10 όγκους απιονισμένου νερού 

8) Τοποθέτηση αιθανόλης και φύλαξη στήλης στους 4ο C. 

2.13 Κατακρήμνιση πρωτεϊνών με τριχλωρικό οξύ (TCA) 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η κατακρήμνισή των πρωτεϊνών που περιέχονται σε ένα 

δείγμα χαμηλής συγκέντρωσης, προκειμένου να είναι ευκολότερη η περαιτέρω μελέτη του. 

Στην εκάστοτε ποσότητα πρωτεϊνικού δείγματος προστίθεται 10% τριχλωρικού οξέως TCA 

(100%w/v) και αφού το διάλυμα αναδευτεί παραμένει στους 4οC καθ’ όλη τη διάρκεια της 

νύχτας. Έπειτα, ακολουθεί φυγοκέντριση στα 11.500g για 10 λεπτά στους 4ο C και 

απομακρύνεται το υπερκείμενο. Στη συνέχεια, το ίζημα πλένεται με την προσθήκη παγωμένης 

ακετόνης (100%) ποσότητας ίσης με την ποσότητα του αρχικού δείγματος, και φυγοκεντρείται 

στα 11.500g για 10 λεπτά στους 4οC. Απομακρύνεται το υπερκείμενο και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για άλλες 2 φορές. Τέλος, το υπερκείμενο απομακρύνεται, το ίζημα αφήνεται 

να στεγνώσει για λίγη ώρα στον αέρα και επαναδιαλυτοποιείται σε sample buffer. Επωάζεται 

σε λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά περίπου και είναι έτοιμο να φορτωθεί σε πηκτή 

πολυακριλαμιδίου. 
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2.14 Πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών 

Η πρωτεολυτική διάσπαση των πρωτεϊνών γίνεται με τη χρήση της θρυψίνης, ενός 

πρωτεολυτικού ενζύμου, που έχει την ιδιότητα να διασπά πεπτιδικούς δεσμούς των 

αμινοξέων αργινίνη και λυσίνη, στο C- τερματικό άκρο. 

Υλικά 

• Aκετονιτρίλιο (ACN), 50%v/v 

• Διττανθρακικό αμμώνιο (ABS), 50mM 

• DTT, 10mM 

• Ιωδοακεταμίδιο (ΙΑΑ), 55mM 

• Θρυψίνη από πάγκρεας χοίρου 

• TFA, 0,1% 

1) Οι πρωτεϊνικές μπάντες αποκόπτονται από την πηκτή σε μικρά κομματάκια και 

τοποθετούνται σε αποστειρωμένα eppendorfs 

2) Τα κομματάκια της πηκτής αποχρωματίζονται με διαδοχικές πλύσεις διάρκειας 15min η 

κάθε μία,  με ΑCN 50%v/v και ΑBS 50mM, τρεις φορές συνολικά. 

3) Ακολουθεί αναγωγή των πηκτών με τη χρήση 10mM DTT σε 50mM ABS, με επώαση υπό 

ανάδευση για 45min στους 56ο C. 

4) Στη συνέχεια, γίνεται αλκυλιώση με 55mΜ ιωδοακεταμίδιο σε 50mM ABS, με επώαση υπό 

ανάδευση για 45min σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι. 

5) Έπειτα, τα κομματάκια της πηκτής πλένονται επί 15min με 50mM ABS και 50% ACN 

διαδοχικά, για συνολικά τρεις φορές. 

6) Κατόπιν, οι πηκτές αφυδατώνονται με την προσθήκη 100% ACN και επώαση για 15min σε 

θερμοκρασία δωματίου. Αυτό το βήμα λαμβάνει χώρα πριν γίνει η προσθήκη της θρυψίνης. 

7) Στα αφυδατωμένα πλέον κομματάκια πηκτής, προστίθενται 25-30μL πρωτεολυτικό διάλυμα 

που περιέχει 20μgr θρυψίνης και αφήνονται σε πάγο για 30-90min. Κατόπιν, επωάζονται 

στους 37ο C για 14-16 ώρες. 

8) Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιούνται διαδοχικές επωάσεις των δειγμάτων διάρκειας 30 

λεπτών, αρχικά με διάλυμα 50% ACN/ 0,1% TFA και έπειτα με διάλυμα 100% ACN. Tα 
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υπερκείμενα από τις διαδοχικές αυτές πλύσεις ενώνονται, ανακτόντας έτσι τα πεπτίδια από τα 

κομμάτια πηκτής. 

9) Το συνολικό διάλυμα που προκύπτει από το βήμα 8, ξηραίνεται σε φυγοκεντρικό 

ξηραντήρα και τα πεπτίδια φυλάσσονται στους -20ο C μέχρι να τοποθετηθούν στο στόχο. 

 

 

2.15 Ταυτοποίηση πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας 

Υλικά 

• Ακετονιτρίλιο (ACN), 50% 

• TFA, 0,1% 

• Α- κυανο-4-υδροξυκινναμικό οξύ (8,6mg/mL) 

Αρχικά, μετά τη διαδικασία πρωτεόλυσης, κάθε επιμέρους δείγμα αποξηραμένων πεπτιδίων 

διαλυτοποιήθηκε σε 5μL διαλύματος 50% ACN/ 0,1% TFA. Στη συνέχεια, 1μL δείγματος 

κρυσταλλώθηκε με 1μL διαλύματος α- κυανο-4-υδροξυκινναμικού οξέως (8,6mg/mL) σε 50% 

ACN/ 0,1% TFA, και τοποθετήθηκαν πάνω στην μεταλλική πλάκα του στόχου. 

Ο στόχος εισήχθη σε φασματογράφο μάζας και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την 

μέθοδο της αργής εξαγωγής και τη χρήση ανακλαστήρα με τις εξής παραμέτρους: Laser 

smartbeam II συχνότητας 200Ηz για τα φάσματα MS με τάση επιτάχυνσης 20,15kV για την 

ion source 1 και 18,10kV για την ion source 2, 90ns καθυστέρηση και πύλη χαμηλού μοριακού 

βάρους 600KDa, για τα φάσματα MS/MS με την μεθοδολογία LIFT με τάση επιτάχυνσης 

19,6kV για την ion source 1 και 3,80kV για την ion source 2.  Ο ανακλαστήρας τέθηκε στην 

κατάσταση ανάλυσης θετικών ιόντων με κλάσμα τάσης 2,3 ενώ τα φάσματα που ελήφθησαν 

ήταν εύρους μαζών 700-3900KDa.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.10: Φασματογράφος μάζας Ultraflextreme (Bruker Daltonics) 
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Οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες που προέκυψαν επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα Mascot και 

Βiotools 3,2 ενώ για την ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων pseudo50. 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συνθάση του ισοπρενίου είναι μια πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 65kDa η οποία βρίσκεται στο 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Για την έκφραση της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκαν οι 

πλασμιδιακοί φορείς pl2040 (His-Tag στο C τερματικό άκρο) και το pxH. Η έκφραση 

πραγματοποιήθηκε σε ανασυνδιασμένα βακτηριακά στελέχη Pseudomonas stutzeri . 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι συνθήκες έκφρασης (θερμοκρασία, θρεπτικό υλικό, 

συγκέντρωση αντιβιοτικού)  με στόχο την απομόνωση και την ταυτοποίηση της επιθυμητής 

πρωτεΐνης. 

 

 3.1 Έκφραση της συνθάσης του ισοπρενίου σε θρεπτικό υλικό LB και Asparagine 

Για τον έλεγχο της έκφρασης χρησιμοποιήθηκαν μικρές καλλιέργειες των 100ml στους 33oC 

ενώ δοκιμάστηκαν και διαφορετικές συγκεντρώσεις του επαγωγέα (0,2 και 0,02% αραβινόζη). 

LB                       Asp                                 Asp                            LB 

t=0 2 4 over      t=0 2 4 over                           t= 0  2  4   over        t= 0   2    4      over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Β) 

Εικόνα 3: A,B) Western blots για την ανίχνευση της πρωτεΐνης.  

 

 Τα παραπάνω blots δίνουν σήμα 2 φορές από καλλιέργεια pl2040 overnight με 0,02% 

αραβινόζη σε θρεπτικό υλικό Asparagine medium. To OD από το overnignt δείγμα ήταν 1,9. 

Προκειμένου να γίνει επαλήθευση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τα ίδια πειράματα 

για τρίτη φορά με pl2040 σε LB και Asparagine medium με 0,02% αραβινόζη. 

 

 

65kDa 
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  70kDa   

  65kDa 

  55kDa 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)              B)   

 

Εικόνα 3.1: A) Western Blot για ανίχνευση πρωτεΐνης Β)SDS-Page για τον έλεγχο έκφρασης 

της πρωτεΐνης τους 33οC με 0,02% αραβινόζη. 

 

 

Τα αποτελέσματα έδωσαν σήμα έκφρασης στο θρεπτικό  LB με χρόνο επώασης overnight OD 

περίπου στο 2. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω αποφασίστηκε η συνέχιση των 

πειραμάτων με θρεπτικό υλικό LB, 0,02% αραβινόζη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marker    Asp                     LB 

            t=0    2     4   over  over 0    2     4  

marker    Asp                LB 

       t=0    2     4   over  over 0    2    4  
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3.2 Πηκτή αγαρόζης 

Πλασμίδια απομονώθηκαν από βακτηριακή καλλιέργεια σε M9 άλατα. Τα απομονωμένα 

πλασμίδια έτρεξαν σε πηκτή αγαρόζης (ενότητα 2.10.2) προκειμένου να ταυτοποιηθεί η 

παρουσία τους.  

 

 

 

 

 

                                                6000bps 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: A)Gel αγαρόζης με σειρά δειγμάτων marker, pl2040,pxH.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πλασμίδια όντως φαίνονται πιο έντονα στο gel, το pl2040 

βρίσκεται στα 6951bps ενώ το pxH στα 6701bps. Η συγκέντρωση των πλασμιδίων μετρήθηκε 

σε φασματοφωτόμετρο Nanodrop και βρέθηκε για το pl2040 στα 69,3ng/μl ενώ για το pxH 

βρέθηκε στα 28,9ng/μl. 

 

3.3 Έκφρασης της συνθάσης του ισοπρενίου σε θρεπτικό υλικό  Μ9 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν  με το πλασμίδιο pl2040 σε Μ9 θρεπτικό υλικό με πηγή 

άνθρακα γλυκόζη και ηλεκτρικό. Παρόλα αυτά η έκφραση της πρωτεΐνης δεν ανιχνεύθηκε σε 

καμία προσπάθεια Western Blot (ενότητα 2.11).  

 

 

 

 

 

 

 

   Marker  pl2040   pxH 
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3.4 Απομόνωση επιθυμητής πρωτείνης από στήλη συγγένειας Ni-NTA 

Επόμενο βήμα ήταν οι μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες 1L με το πλασμίδιο pl2040 σε LB με 

0,02% αραβινόζη, με σκοπό την απομόνωση της πρωτεΐνης μέσω στήλης συγγένειας (Ni-

NTA) (ενότηατα 2.12).  

 Παρακάτω φαίνονται το SDS-Page (ενότητα 2.10.1) και Western blot για τα δείγματα της 

χρωματογραφία συγγένειας.  

 

 

     70kDa   

     65kDa 

    55kDa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α)                                                                       Β) 

Εικόνα 3.2: Α)Western blot                                Β) SDS-Page.         

Δείγματα φορτώθηκαν με την σειρά marker, υπερκειμενο, flow through, wash1 (10mM 

ιμιδαζόλιο),elusion (200mM ιμιδαζόλιο) συμπηκνωμένο έκλουσμα με TCA , συμπηκωμένο 

έκλουσμα (amicon 100000Da).  

 

Παραπάνω φαίνεται ότι σήμα έδωσε τα: συμπηκνωμένο έκλουσμα με TCA , συμπηκωμένο 

έκλουσμα (amicon 100000Da) και αχνό σήμα το flow through. Η τελική πλύση έγινε με 

200mM ιμιδαζόλιο. 

 

 

 

  M   Υπερ  FL  W1  El  Am-TCA  Am   M   Υπερ   FL  W1  El  Am-TCA  Am 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι στις μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες η πρωτεϊνική συγκέντρωση 

μετρήθηκε με την εξίσωση από την παρακάτω πρότυπη καμπύλη Bradford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα1: Πρότυπη καμπύλη Bradford 

 

Από αυτή την πρότυπη καμπύλη υπολογίστηκε πρωτεϊνικη συγκέντρωση 5,02mg/ml. 

 

Για την στήλη νικελίου η  πρωτεϊνικη συγκέντρωση υπολογίστηκε με μέθοδο TCA. Παρακάτω 

φαίνονται οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων: 

 Υπερκείμενο →5,18mg/ml 

flow through→4,4mg/ml 

wash1→0,346mg/ml 

wash2→0mg/ml 

elusion→0,182mg/ml 

amicon→0,560mg/ml 
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3.5 Ταυτοποίηση πρωτεϊνών 

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί η επιθυμητή πρωτεϊνη έγινε επεξεργασία με το ένζυμο της 

θρυψίνης από πήκτωμα της στήλης νικελίου σε πεπτίδια, στην συνέχεια τα πεπτίδια 

ενώθηκαν με μήτρα και εισήχθησαν στο φασματογράφο MALDI MS (ενότητες 2.14 και 2.15). 

Οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες που προέκυψαν από το MALDI επεξεργάστηκαν με το 

πρόγραμμα Mascot και Βiotools 3,2 ενώ για την ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκε η βάση 

δεδομένων pseudo50. Οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες είναι οι εξής σε σχέση με τα πεπτίδια 

που κόπηκαν: 

 

 

Εικόνα 3.3: Μπάντες προς ανάλυση  που κόπηκαν από το gel 
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1.ketol acid reductonisomerase 

2.  Κοκκινο 

3. 60kDa chaperonin 

4. ATPase 

5. ketol acid reductonisomerase 

6. ketol acid reductonisomerase 

7. Serine acetyltransferase 

8. Transcriptional cordinator 

9. ketol acid reductonisomerase 

10.  Diaminopimelate epimerase 

 

 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων φανέρωσε έντονη εμφάνιση της κετολ-αναγωισομεράσης 

ενώ η συνθάση του ισοπρενίου δεν ταυτοποιήθηκε. Ύστερα απο συζήτηση και βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, έγινε κατανοητό ότι ήταν αναμενόμενο να δώσει σήμα αυτή η πρωτεϊνη καθώς 

εκφράζεται πάντα με το βακτηριακό στέλεχος Pseudomonas strutzeri όταν το στέλεχος 

αναγκάζεται να εκφράσει άλλα γονίδια και αλληλεπιδρά με την στήλη νικελίου.  
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3.6 Αναερόβιες καλλιέργειες 

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί το αέριο ισοπρένιο, πραγματοποιήθηκαν αρχικά καλλιέργειες 

50ml,75ml,100ml,500ml σε μονωμένα και ανοιχτά μπουκαλάκια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει 

τα OD των καλλιεργειών ύστερα από μεταμεσονύκτια επώαση στους 33οC. 

 

 

Δείγμα (LB)  Απορρόφηση Overnight 

50ml καλλιέργεια+ pl2040 (ανοιχτό) 1,935 

50ml καλλιέργεια+ pl2040 (κλειστό) 1,140 

75ml καλλιέργεια+ pl2040 (ανοιχτό) 1,530 

75ml καλλιέργεια+ pl2040 (κλειστό) 0,532 

100ml καλλιέργεια+ pl2040 (ανοιχτό) 1,250 

100ml καλλιέργεια+ pl2040 (κλειστό) 0,644 

500ml καλλιέργεια+ pl2040 (κλειστό) 0,890 

Πίνακας 3: Οπτική πυκνότητα δειγμάτων overnight 
 

 

 

 

                                                                                        70kDa   

                                                                                         65kDa 

                                                                                        55kDa 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Western blot για την ανίχνευση τις επιθυμητής πρωτεΐνης. Τα δείγματα είναι με την 

σειρά 50 ml ανοιχτό,50 ml κλειστό, 75 ml ανοιχτό, 75 ml κλειστό, 100 ml ανοιχτό, 100 ml 

κλειστό, 500 ml κλειστό.  

 

50Α  50Κ    75Α   75Κ  100Α 100Κ 500Κ Marker 
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Όσον αφορά τις ανοιχτές καλλιέργειες καλύτερο σήμα έδωσε το 50 ml , και όσον αφορά τις 

κλειστές καλύτερο σήμα έδωσε πάλι το 50 ml. Κρίθηκε σωστό λοιπόν το πείραμα του GC FID 

να συνεχισθεί με 50ml κλειστές καλλιέργειες.  

 

 

3.7 Συμπεράσματα 

Μελλοντικά αναμένεται η εισαγωγή του γονίδιου της συνθάσης του ισοπρενίου στο 

χρωμοσωμικό DNA της  Pseudomonas Stutzeri που θα δίνει την δυνατότητα  ανάπτυξης του 

τροποποιημένου στελέχους απουσία αντιβιοτικών. Επίσης ένας μελλοντικός στόχος είναι η 

παραγωγή και ταυτοποίηση αέριου ισοπρενίου με καινούργιες αναλυτικές μεθόδους όπως η 

αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή ιόντων φλόγας ή αλλιώς GC-FID σε μεγάλης κλίμακας 

καλλιέργειες.  
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