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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του εργαστηρίου μας για τη λειτουργική ανάλυση 

γονιδίων που χαρτογραφούνται στο χρωμόσωμα 10 του ανθρώπου και σχετίζονται με 

κλινικούς φαινοτύπους μελετήσαμε το γονίδιο FRA10AC1, που χαρτογραφείται στην 

εύθραυστη χρωμοσωμική θέση FRA10Α (10q23.3-q24.2). Η FRA10A ανήκει στις 

σπάνιες ευαίσθητες στο φυλλικό οξύ εύθραυστες θέσεις και συγκεκριμένα είναι η πιο 

συχνά εμφανιζόμενη σπάνια εύθραυστη αυτοσωμική θέση. Με βάση πρόσφατα 

αποτελέσματα της ομάδας μας, διαπιστώθηκε ότι η εκδήλωση της FRA10A 

σχετίζεται άμεσα με την επέκταση και την υπερμεθυλίωση μιας τρινουκλεοτιδικής 

επανάληψης CGG στο 5’ UTR του γονιδίου FRA10AC1. Η εμφάνιση της FRA10A 

έχει συσχετιστεί με διανοητική καθυστέρηση. Η παρούσα εργασία συμβάλει στην 

ανάπτυξη ενός ζωικού μοντέλου της ασθένειας στο ποντίκι, στο οποίο το ένα ή και τα 

δύο αλληλόμορφα του Fra10Ac1 θα έχουν απενεργοποιηθεί. Αυτό θα επιτρέψει τη 

λεπτομερέστερη περιγραφή του φαινοτύπου της μερικής ή ολικής απώλειας της 

έκφρασης του FRA10AC1. Το γονιδίο Fra10Ac1 είναι μοναδιαίο στο γονιδίωμα του 

ποντικού. Επομένως, η απενεργοποίησή του με ομόλογο ανασυνδυασμό θα συμβάλει 

σημαντικά στη μελέτη της λειτουργίας του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση γονιδιωματικής βιβλιοθήκης ποντικού στελέχους 129SV για την 

απομόνωση γενωμικών κλώνων που θα χρησιμοποιηθούν για την απενεργοποίηση 

του ενδογενούς γονιδίου, ο σχεδιασμός της τελικής κατασκευής-στόχου και των 

ενδιάμεσων κατασκευών που απαιτούνται για την επίτευξή της καθώς και η 

δημιουργία αυτών.   

Για τη διερεύνηση της βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί 

ραδιοσημασμένοι ανιχνευτές που παρασκευάστηκαν από γενωμικό DNA ή cDNA του 

Fra10Ac1 του ποντικού. Κάθε πείραμα διερεύνησης πραγματοποιήθηκε σε ~3x105 

κλώνους. Συνολικά απομονώθηκαν έξι διαφορετικοί μοναδιαίοι κλώνοι, που 

εκτείνονται από το εξόνιο 1 μέχρι και το εξόνιο 11 του γονιδίου. Ο έλεγχος της 

ακεραιότητας των κλώνων και η χαρτογράφησή τους στη γενωμική αλληλουχία 

έγιναν, είτε τεμαχίζοντάς τους με περιοριστικά ένζυμα που αναγνωρίζουν θέσεις στη 

γενωμική αλληλουχία, είτε πραγματοποιώντας PCR με εκκινητές που υβριδοποιούνται 

στην αλληλουχία αυτή. Από τους κλώνους αυτούς επιλέχθηκε αυτός που περιείχε τα 



πρώτα εξόνια του γονιδίου και βάσει αυτού σχεδιάστηκαν η τελική κατασκευή-

στόχος, καθώς και οι ενδιάμεσες κατασκευές. Τελικά δημιουργήθηκαν τέσσερις 

ενδιάμεσες κατασκευές, οι οποίες ελέγχθηκαν με ενζυμικό τεμαχισμό καθώς και με 

αλληλούχηση. 

Η ανάπτυξη μοντέλου ποντικού Fra10Ac1-/- μπορεί να αντισταθμίσει την 

απουσία ομόζυγων ατόμων με FRA10A στον άνθρωπο. Η λεπτομερής ανάλυση του 

φαινοτύπου των ζώων  Fra10Ac1-/-  και Fra10Ac1+/-, τα οποία μιμούνται αντίστοιχα 

την ολική ή μερική έλλειψη της πρωτεΐνης Fra10Ac1 πρέπει να περιλαμβάνει μελέτες 

της ιστολογίας του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς των ζώων αυτών καθώς και 

έλεγχο για πιθανές νοητικές δυσλειτουργίες. Έτσι, το μοντέλο αυτό θα συμβάλλει στη 

συσχέτιση της λειτουργίας του FRA10AC1 με το φαινότυπο της FRA10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

During our team’s effort to functionally characterize human chromosome 10 

genes which have been associated with clinical phenotypes, we studied FRA10AC1 

gene, located at FRA10A fragile site (10q23.3-q24.2). This site belongs to rare folate 

sensitive fragile sites and is the most frequent among autosomal rare fragile sites. 

Recently, we found out that FRA10A expression is directly linked to the extension 

and hypermethylation of a trinucleotide CGG repeat lying at the 5’ UTR of 

FRA10AC1 gene. FRA10A expression has been associated with mental retardation. 

This work contributes to the generation of a mouse model, in which one or both 

Fra10Ac1 alleles will be inactivated. This will allow the detailed description of partial 

or total FRA10AC1 loss of function phenotype.  Fra10Ac1 is unique in mouse 

genome. Thus, its inactivation by homologous recombination will contribute to its 

functional analysis. This work aims at the screening of mouse strain 129SV genomic 

library for the isolation of genomic clones that will be used for the inactivation of the 

endogenous gene, the designing of the final target construct and that of the necessary 

intermediate constructs, as well as their construction. 

Three different radiolabeled probes from genomic or Fra10Ac1 cDNA were 

used for the library screening. Each screening was performed on ~3x105 clones. 

Totally, six different unique clones, extending from exon 1 to exon 11, were isolated. 

Their integrity control and their mapping on the genomic sequence were obtained 

either by restriction analysis or PCR. One of these clones, containing the first exons of 

the gene, was selected for the designing of the intermediate and the final constructs. 

Finally, four intermediate constructs were generated and tested by restriction analysis 

and DNA sequencing. 

The generation of Fra10Ac1-/-  mouse model can compensate for the absence 

of FRA10A homozygotes in humans. The detailed phenotype analysis of Fra10Ac1-/-  

and Fra10Ac1+/- animals, which mimic the total or partial Fra10Ac1 protein loss, 

respectively, must include brain histology studies and behavioral tests, as well as 

examination for mental abnormalities. Therefore, this model will contribute to the 

correlation of  FRA10AC1 function with the FRA10A phenotype.    

  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Γενικά 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας του 

εργαστηρίου μας για τη λειτουργική ανάλυση γονιδίων που χαρτογραφούνται στο 

χρωμόσωμα 10 του ανθρώπου και σχετίζονται με κλινικούς φαινοτύπους. Το 

FRA10AC1 είναι ένα από τα γονίδια που επιλέχθηκε για μελέτη, λόγω της 

χαρτογράφησής του στην εύθραυστη χρωμοσωμική θέση FRA10A (εικ.1).   

 

FRA10A
10q23.3-24.2

A B
Χρωμόσωμα 10

Εύθραυστη θέση FRA10A

 

 

 

 

 

Οι εύθραυστες θέσεις είναι συγκεκριμένοι, κληρονομήσιμοι χρωμοσωμικοί 

τόποι, οι οποίοι εμφανίζονται ως ασυνέχειες στη δομή των χρωμοσωμάτων, όταν τα 

κύτταρα έχουν καλλιεργηθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Περιγράφηκαν για πρώτη 

φορά το 1965 και βρέθηκαν σε όλα τα χρωμοσώματα, με εξαίρεση το 21. Με βάση τη 

συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στον πληθυσμό, διακρίνονται σε συνήθεις  και 

σπάνιες και ταξινομούνται περαιτέρω ανάλογα με τις συνθήκες της κυτταρικής 

Εικ. 1: Το γονίδιο FRA10AC1 χαρτογραφείται στην εύθραυστη θέση FRA10A. 
Α. Ιδεόγραμμα χρωμοσώματος 10, όπου φαίνεται η περιοχή της FRA10A. Β. Ανάλυση FISH σε 
μεταφασικά χρωμοσώματα ατόμου ετερόζυγου για FRA10A με ανιχνευτή τον κλώνο BAC 437J2, 
ο οποίος περιέχει το γονίδιο FRA10AC1 (Sarafidou et al., 2004). Το λευκό βέλος δείχνει τη θέση 
FRA10A, ενώ με κόκκινο φαίνεται το φθορίζον σήμα της υβριδοποίησης    



καλλιέργειας από τις οποίες επάγονται. (Πίνακας 1). Αν και οι συνήθεις εύθραυστες 

θέσεις γενικά θεωρούνται φυσιολογικοί πολυμορφισμοί των ανθρώπινων 

χρωμοσωμάτων, ορισμένες από τις σπάνιες (όπως για παράδειγμα αυτή του 

εύθραυστου Χ, FRAXA) σχετίζονται με την εμφάνιση ασθενειών (Sutherland et al., 

1995).  
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των εύθραυστων χρωμοσωμικών θέσεων 
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Η FRA10A ανήκει στις σπάνιες εύθραυστες θέσεις ευαίσθητες στο φυλλικό 

οξύ. Συγκεκριμένα, είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη σπάνια εύθραυστη αυτοσωμική 

θέση με συχνότητα εμφάνισης περίπου 1/500 έμβρυα (Sutherland GR., Baker E., 

2000). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με κυτταρογενετικές αναλύσεις, η FRA10A 

έχει ανιχνευτεί σε άτομα με διανοητική καθυστέρηση (Mavrou et al., 1991, Pettit et 

al., 1986). Με βάση πρόσφατα αποτελέσματα της ομάδας μας, διαπιστώθηκε ότι η 

εκδήλωση της FRA10A σχετίζεται άμεσα με την επέκταση και την υπερμεθυλίωση 

μιας τρινουκλεοτιδικής επανάληψης CGG στο 5’ UTR του γονιδίου FRA10AC1 

(Sarafidou et al., 2004). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό της 

παθογένειας των εύθραυστων θέσεων αυτής της κατηγορίας, με αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα τη θέση FRAXA στο χρωμόσωμα Χ, όπου η επέκταση της επανάληψης 

CGG και η υπερμεθυλίωσή της οδηγεί στην αποσιώπηση της έκφρασης του γονιδίου 

FMR1 (Robertson et al., 2000), με συνέπεια την εκδήλωση του συνδρόμου του 

εύθραυστου Χ, μιας από τις συχνότερες μορφές κληρονομήσιμης διανοητικής 



καθυστέρησης με συχνότητα εμφάνισης 1/4000 στα  αρσενικά άτομα και 1/8000 στα 

θηλυκά άτομα. (Jin et al.,2000, Bardoni et al., 2000). 

 

Για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που οδηγούν στο φαινότυπο 

της FRA10A είναι απαραίτητη η μελέτη της λειτουργίας του γονιδίου FRA10AC1. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός ζωικού μοντέλου της ασθένειας στο ποντίκι, στο οποίο το 

ένα ή και τα δύο αλληλόμορφα θα έχουν απενεργοποιηθεί θα επιτρέψει 

λεπτομερέστερη περιγραφή του φαινοτύπου της μερικής ή ολικής απώλειας της 

έκφρασης του FRA10AC1. Η παρούσα εργασία συμβάλει στο δεύτερο σκέλος αυτής 

της προσπάθειας. 

 

2. Σπάνιες εύθραυστες θέσεις ευαίσθητες στο φυλλικό οξύ 

Οι σπάνιες εύθραυστες θέσεις ευαίσθητες στο φυλλικό οξύ, στις οποίες ανήκει 

και η FRA10A, επάγονται από την έλλειψη του φυλλικού οξέος και της θυμιδίνης στο 

θρεπτικό μέσο της κυτταροκαλιέργειας. Το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για τη 

μεταφορά ενός ατόμου άνθρακα κατά τη de novo σύνθεση των νουκλεοτιδίων. 

Χαμηλές συγκεντρώσεις στο κυτταρόπλασμα του N5,N10-methylenetetrahydrofolate 

(παραγωγό του φυλλικού οξέος, το οποίο αποτελεί συμπαράγοντα της συνθάσης του 

dTMP) ελαττώνουν τη σύνθεση του dTMP, αυξάνοντας έτσι την αναλογία 

dUMP/dTMP στο κύτταρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη ενσωμάτωση 

της ουρακίλης αντί της θυμίνης στο DNA από την DNA πολυμεράση, γεγονός που 

ενεργοποιεί το μηχανισμό διόρθωσης του DNA. H ουρακίλη αφαιρείται από το DNA 

από την DNA γλυκοζυλάση της ουρακίλης και από την απυριμιδινική ενδονουκλεάση 

κι έτσι δημιουργούνται μονόκλωνα σπασίματα (nicks) στο DNA. Όταν δυο τέτοια 

σπασίματα τύχει να δημιουργηθούν απέναντι το ένα από το άλλο μπορούν να 

οδηγήσουν σε θραύση του χρωμοσώματος (Blount et al., 1997). 

Η εμφάνιση των σπάνιων εύθραυστων θέσεων ευαίσθητων στο φυλλικό οξύ 

σχετίζεται με επέκταση των επαναλήψεων CGG/GCC που εντοπίζονται συνήθως στο 

5΄ UTR γονιδίων και έχουν την τάση να υπερμεθυλιώνονται. Ο αριθμός των 

επαναλήψεων αυτών είναι μικρός στο φυσιολογικά άτομα, ενώ ανέρχεται σε 

εκατοντάδες σε άτομα που εκφράζουν τις εύθραυστες αυτές θέσεις. Η κατάσταση 

στην οποία η επέκταση των επαναλήψεων δεν είναι τόσο εκτεταμένη και δεν 

συνοδεύεται από έκφραση της εύθραυστης θέσης αλλά καθιστά την περιοχή αυτή 

δεκτική σε χρωμοσωμική αστάθεια στις μελλοντικές γενιές ονομάζεται 



προμεταλλαγή (premutation). Μέχρι σήμερα έχουν κλωνοποιηθεί 6 από τις 23 

χαρακτηρισμένες κυτταρογενετικά σπάνιες εύθραυστες θέσεις ευαίσθητες στο 

φυλλικό οξύ (FRAXA, FRAXE, FRAXF, FRA11B, FRA16A, FRA10A). Επέκταση 

της επανάληψης (CGG)n έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την αποσιώπηση της έκφρασης 

των αντίστοιχων γονιδίων και την εκδήλωση νευρολογικών ασθενειών (π.χ. 

σύνδρομο εύθραυστου Χ) (Jin et al.,2000, Bardoni et al., 2000).  

Με βάση τη χρονική στιγμή κατά την οποία αντιγράφονται οι εύθραυστες 

θέσεις έχει προταθεί ένας μηχανισμός με τον οποίο οι θέσεις αυτές μπορούν να 

επάγουν θραύση των χρωμοσωμάτων. Οι γενετικοί τόποι στους οποίους 

χαρτογραφούνται οι σπάνιες ευαίσθητες στο φυλλικό οξύ εύθραυστες θέσεις 

αποτελούν περιοχές που αντιγράφονται τελευταίες, των οποίων η αντιγραφή 

καθυστερείται ακόμη περισσότερο από την έκφραση της εύθραυστης θέσης. 

Πειράματα in vitro έδειξαν ότι εκτεταμένες CGG επαναλήψεις μπορούν να 

σχηματίσουν ασυνήθιστες δομές στο DNA, όπως φουρκέτες και τετραπλές έλικες, οι 

οποίες μπορούν να εμποδίσουν την αντιγραφή, προκαλώντας έτσι καθυστέρηση στη 

διαδικασία της αντιγραφής σε μια εύθραυστη θέση. Το γεγονός της αργοπορημένης 

αντιγραφής αποτελεί κοινό στοιχείο τόσο των σπάνιων εύθραυστων θέσεων 

ευαίσθητων στο φυλλικό οξύ όσο και των συνήθων εύθραυστων θέσεων που 

επάγονται από αφιδικολίνη και φαίνεται ότι σχετίζεται με τη δυνατότητά τους να 

προκαλούν χρωμοσωμικές ανακατατάξεις, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες που 

επάγουν την έκφρασή τους δεν έχουν καμία προφανή σχέση (Jones et al., 2000). 

 

3. Η εύθραυστη θέση FRA10A και το γονίδιο FRA10AC1   

 

Η σπάνια ευαίσθητη στο φυλλικό οξύ εύθραυστη θέση FRA10A 

χαρτογραφείται στη χρωμοσωμική περιοχή 10q23.3-q24.2. Στη μελέτη των Pettit et 

al. (1986) σε 405 άτομα με διανοητική καθυστέρηση η FRA10A ήταν η πιο συχνά 

εμφανιζόμενη σπάνια ευαίσθητη στο φυλλικό οξύ εύθραυστη αυτοσωμική θέση. 

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό πληθυσμό εξετάστηκαν 

96 παιδιά με διανοητική καθυστέρηση, τα οποία έφεραν συνολικά 110 αυτοσωμικές 

ευαίσθητες στο φυλλικό οξύ εύθραυστες θέσεις, εκ των οποίων ένα έφερε την 

FRA10A (Mavrou et al., 1991). Παρά το γεγονός ότι η FRA10A είναι η πιο συχνά 

εμφανιζόμενη σπάνια εύθραυστη αυτοσωμική θέση δεν έχουν καταγραφεί ομόζυγα 

άτομα για τη θέση αυτή. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί αν η FRA10A ήταν 



θνησιγόνος σε ομοζυγωτία, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο, ενώ υπάρχουν, να μην 

έχουν εντοπιστεί ακόμα στον πληθυσμό τέτοια άτομα.  

Η έκφραση της FRA10A προκαλείται, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις 

αυτής της κατηγορίας, από την επέκταση μιας πολυμορφικής CGG επανάληψης η 

οποία υπερμεθυλιώνεται. Στο εργαστήριό μας, η επανάληψη αυτή χαρτογραφήθηκε 

στο εξόνιο 1, στο 5’ UTR του γονιδίου FRA10AC1 και βρέθηκε ότι αποτελεί τμήμα 

μιας νησίδας CpG. Το γονίδιο αποτελείται από 19 εξόνια (εικ.2), εμφανίζει 5 

τουλάχιστον εναλλακτικά μετάγραφα και μεταγράφεται με κατεύθυνση από το 

τελομερές προς το κεντρομερές του χρωμοσώματος. Σε φυσιολογικά άτομα 

ανιχνεύθηκαν 4 αλληλόμορφα, όπου ο αριθμός των CGG επαναλήψεων ήταν 

αντίστοιχα 8, 9, 10 και 14. Αντίθετα, σε φορείς της εύθραυστης θέσης FRA10A 

ανιχνεύτηκαν πάνω από 250(CGG)n επαναλήψεις καθώς και η υπερμεθυλίωσή τους. 

Η επέκταση και η υπερμεθυλίωση των CGG επαναλήψεων στο αντίστοιχο 

αλληλόμορφο FRA10AC1 εμποδίζουν τη μεταγραφή του, με αποτέλεσμα την 

αποσιώπηση της έκφρασης του (Sarafidou et al., 2004).    

 

 

 
 

 

 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το FRA10AC1 χαρτογραφείται σε πολύ 

κοντινή απόσταση μεταξύ των γονιδίων PDE6C και LGI1. Συγκεκριμένα, το 5΄ UTR 

του FRA10AC1 απέχει ~90kb από το 5΄ UTR του PDE6C και ~55kb από το 5΄ UTR 

του LGI1 (εικ.3). Άρα, η υπερμεθυλίωση της επανάληψης CGG είναι πιθανόν να 

επηρεάζει την έκφραση και των γειτονικών γονιδίων με συνέπεια το φαινότυπο της 

FRA10A. Για το LGI1 είναι γνωστό ότι μεταλλαγές του προκαλούν την αυτοσωμική 

επικρατή επιληψία πλάγιου κροταφικού λοβού (ADLTE) (Morante-Redolat et al., 

(CGG)n 

19 5΄ UTR 

ATG TGA 

Εικ. 2: Γενωμική οργάνωση του γονιδίου FRA10AC1   



2002) και επομένως η ενδεχόμενη καταστολή της έκφρασής του σε άτομα με 

FRA10A πιθανόν να συμβάλει στις νευρολογικές τους διαταραχές.     

 

~2kb

~90kb ~55kb

(CGG)n

 

 

 

Το γονίδιο FRA10AC1 εκφράζεται κυρίως στην καρδιά, στους σκελετικούς 

μύες, στον εγκέφαλο, στους νεφρούς, στο ήπαρ, στους όρχεις και στις ωοθήκες 

(εικ.5) και κωδικοποιεί για ένα πολυπεπτίδιο 315 αμινοξέων, την πρωτεΐνη 

FRA10AC1 (εικ.4), με μοριακό βάρος ~37.5 kD. Στην πρωτεΐνη FRA10AC1 

διακρίνεται μια πολύ βασική κεντρική περιοχή (pI 10.0) (αμινοξέα: 200-275) και μια 

πολύ όξινη (pI 3.7)  στο καρβοξυτελικό της άκρο (αμινοξέα: 280-315).  

Η FRA10AC1 είναι μια συντηρημένη πρωτεΐνη τόσο στο ζωικό όσο και στο 

φυτικό βασίλειο (εικ.4). Ορθόλογες πρωτεΐνες με την FRA10AC1 έχουν βρεθεί στα 

φυτά (A. thaliana) με ποσοστό ομοιότητας ~35%, στο C. elegans (~58%) και στα 

έντομα (A. gambiae), ενώ εμφανίζεται πολύ συντηρημένη μεταξύ ανθρώπου και 

ποντικού (~91%) (Sarafidou et al., 2004). Η πρωτεΐνη FRA10AC1 δεν εμφανίζει 

ομοιότητα με καμία γνωστή πρωτεϊνική περιοχή (domain) που θα μπορούσε να 

παρέχει κάποια ένδειξη για τη λειτουργία της, εκτός από ένα διπλό NLS (στις 

αμινοξικές θέσεις 223-238 και 245-262) που βρίσκεται σε μια ευρύτερη περιοχή 

πλούσια σε λυσίνες (αμινοξέα: 129-269), γεγονός που συμβαδίζει με τον 

υποκυτταρικό εντοπισμό της στον πυρήνα (εικ.6).  Η κεντρική περιοχή της πρωτεΐνης 

(αμινοξέα: 105-240) εμφανίζει τη μεγαλύτερη συντήρηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρίσεις του FRA10AC1 σε νουκλεοτιδικό και 

αμινοξικό επίπεδο με τη διαθέσιμη γενωμική αλληλουχία του ανθρώπου δείχνουν ότι 

το γονίδιο αυτό είναι μοναδιαίο στον άνθρωπο. Απουσία παράλογων γονιδίων 

διαπιστώνεται και στις συγκρίσεις των ορθόλογων γονιδίων ζώων και φυτών με τα 

αντίστοιχα γονιδιώματα (Σαραφίδου, Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο Κρήτης, 2005).   

   

Εικ. 3: Γονιδιακός χάρτης της περιοχής του FRA10AC1. Τα γειτονικά γονίδια του FRA10AC1 
είναι τα PDE6C και LGI1 



A B Γ

 

 

 

4. Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τη FRA10AC1  

   

 Με τη χρήση του συστήματος των δυο υβριδίων στο σακχαρομύκητα 

ταυτοποιήθηκαν δυο πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τη FRA10AC1, η SAP145 

(Spliceosomal Associated Protein 145) και η DGCR14 (ES2) (DiGeorge Critical 

Region 14) (Σαραφίδου, Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο Κρήτης, 2005), οι οποίες 

αποτελούν υπομονάδες του spliceosome (Rappsilber et al., 2002). Η  αλληλεπίδραση 

αυτή επιβεβαιώθηκε με πειράματα συγκατακρήμνισης των πρωτεϊνών in vitro (GST-

pull down), στα οποία χρησιμοποιήθηκαν η πρωτεΐνη GST-FRA10AC1, 

εκφραζόμενη σε βακτήρια, και οι πρωτεΐνες SAP145 και DGCR14, οι οποίες είχαν 

παραχθεί με μεταγραφή-μετάφραση in vitro (Αποστολοπούλου, Πτυχιακή Εργασία, 

Εικ. 6: Υποκυτταρικός εντοπισμός της πρωτεΐνης FRA10AC1 στον πυρήνα ευκαρυωτικών 
κυττάρων. Α. Φθορίζον σήμα από τη χιμαιρική πρωτεΐνη EGFP-FRA10AC1 που εντοπίζεται στον
πυρήνα του κυττάρου. Β. Σήμανση του πυρηνικού φακέλου του ίδιου κυττάρου που φαίνεται στο 
Α με αντίσωμα που αναγνωρίζει τη λαμίνη. Γ. Επικάλυψη των Α και Β (Sarafidou et al., 2004).     

Εικ. 4: Σχηματική απεικόνιση και συντήρηση της FRA10AC1 
(αα 105-240 : κεντρική συντηρημένη περιοχή, αα 223-238 και 
245-262 : διπλό NLS) (Sarafidou et al., 2004). 

Εικ. 5: Ανάλυση Northern του FRA10AC1. 
Υβριδοποίηση ενός ανιχνευτή που περιλαμβάνει 
το εξόνιο 19 του γονιδίου με στύπωμα Northern 
που περιέχει ολικό RNA από διάφορους 
ανθρώπινους ιστούς(Sarafidou et al., 2004).  



Παν/μιο Κρήτης, 2003). Η αλληλεπίδραση αυτή επιβεβαιώθηκε και in vivo με 

πειράματα συν-ανοσοκατακρήμνισης με τη χρήση του αντισώματος anti-FRA10AC1 

σε ολικά εκχυλίσματα ευκαρυωτικών κυττάρων, παροδικά διαμολυσμένων με 

πλασμίδια που κωδικοποιούσαν για τις χιμαιρικές πρωτεΐνες GFP- ή Xpress-DGCR14 

ή GFP-SAP145. Επιπλέον, πειράματα παροδικής διαμόλυνσης σε κύτταρα COS-7 ή 

Hela με τα πλασμίδια αυτά έδειξαν ότι η ενδογενής πρωτεΐνη FRA10AC1 

συνεντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων αυτών με τις ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες 

GFP- ή Xpress-DGCR14 και GFP-SAP145 (Σαραφίδου, Διδακτορική Διατριβή, 

Παν/μιο Κρήτης, 2005). Το ενδεχόμενο να είναι σημαντική για τη λειτουργία της 

FRA10AC1 η αλληλεπίδρασή της με τις πρωτεΐνες αυτές ενισχύεται από το γεγονός 

ότι και στη Drosophila τα ορθόλογα μόρια FRA10AC1 και DGCR14 αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους (Giot et al., 2003, 

http://biodata.mshri.on.ca/fly_grid/servlet/SearchPage).     

 

5. Οι πρωτεΐνες SAP145 και DGCR14 είναι υπομονάδες του spliceosome 

Το γονίδιο SAP145 

Το γονίδιο SAP145 κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη 872 αμινοξέων με 

προβλεπόμενο μοριακό βάρος 97.6 kD που, όμως, όταν ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωμα 

ακρυλαμίδης 9% σε SDS-PAGE μετακινείται σαν πρωτεΐνη μοριακού βάρους 145kD. 

H πρωτεΐνη SAP145 είναι ιδιαίτερα υδρόφιλη και το αμινοτελικό της άκρο είναι 

πλούσιο σε προλίνες, ενώ το καρβοξυτελικό πλούσιο σε γλουταμίνες. Η SAP145 

αποτελεί υπομονάδα του παράγοντα SF3b, ο οποίος συμμετέχει στη δημιουργία του 

U2 snRNP. Ο SF3b συγκροτείται από τις πρωτεΐνες SAPs (SF3b) 49, 130, 145, 155 

και p14/SF3b14a (Das et al., 1999, Will et al., 2001). Τα τελευταία χρόνια έχουν 

ανακαλυφθεί 15 επιπλέον πρωτεΐνες που συνδέονται με τον SF3b (SF3b 10, 125 και 

14b) ή με το 17S U2 (Will et al., 2002).  Σε αντίθεση με τις SAPs 49, 61 και 62, στη 

SAP145 δεν ανιχνεύονται γνωστά μοτίβα πρόσδεσης RNA (Gozani et al., 1995). Ο 

παράγοντας SF3b είναι ιδιαίτερα συντηρημένος και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με τον εντοπισμό του κοντά στο καταλυτικό κέντρο του spliceosome ενδεχομένως 

φανερώνει τη σημασία του στο σχηματισμό ή/και τη λειτουργία του κέντρου αυτού 

και στα δυο στάδια της αντίδρασης της συναρμογής (Das et al.,1999). Η SAP145 

παρουσιάζει 29% ομοιότητα με την ομόλογη πρωτεΐνη στο σακχαρομήκυτα, η οποία 

κωδικοποιείται από το γονίδιο CUS1. Η CUS1 είναι σημαντική για το σχηματισμό 

του συμπλόκου Α και αλληλεπιδρά με το U2 snRNA (Pauling et al., 2000). Επιπλέον, 



η περιοχή της SAP145 που αλληλεπιδρά με την SAP49 είναι πολύ συντηρημένη, ενώ 

παράλληλα εντοπίζεται στο σακχαρομήκυτα μια πρωτεΐνη ομόλογη με την SAP49 με 

ποσοστό ομοιότητας 36% (Wells et al.,1995). 

Το γονίδιο DGCR14                         

Το γονίδιο DGCR14 (ES2) είναι ένα από τα 17 τουλάχιστον γονίδια που 

χαρτογραφούνται στη χρωμοσωμική περιοχή 22q11. Ελλείψεις στην περιοχή αυτή 

έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση τριών τουλάχιστον ασθενειών : το σύνδρομο 

DiGeorge (DGS) , το σύνδρομο VCFS (velocardiofacial) και το σύνδρομο CTAFS 

(conotruncal anomaly face). Πρόσφατα βρέθηκε ότι η μικρότερη περιοχή που όταν 

λείπει εμφανίζεται το σύνδρομο DiGeorge είναι 250kB (minimal DGS critical region) 

και περιλαμβάνει και το γονίδιο DGCR14 (Gong et al., 1997). Το γονίδιο αυτό 

κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη 476 αμινοξέων με προβλεπόμενο μοριακό βάρος 52.5 

kD και μέχρι στιγμής η λειτουργία του παραμένει άγνωστη. Η ακραία καρβοξυτελική 

περιοχή της πρωτεΐνης DGCR14 είναι πλούσια σε προλίνη και σερίνη/θρεονίνη και η 

κωδική περιοχή περιέχει μικρά ομοπολυμερικά τμήματα προλίνης, αλανίνης και 

γλουταμίνης. Περιοχές πλούσιες σε προλίνη και σερίνη/θρεονίνη έχουν αναγνωριστεί 

σαν περιοχές υπεύθυνες για μεταγραφική ενεργοποίηση. Επιπλέον, η DGCR14 

περιέχει τρεις περιοχές φωσφορυλίωσης CK-2 (casein kinase-2), ανήκοντας πιθανόν 

στην ομάδα των πρωτεϊνών που φωσφορυλιώνονται από την CK-2 (Gong et al., 

1997). Επιπλέον, βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη DGCR14 αποτελεί υπομονάδα του 

spliceosome (Rappsilber et al., 2002). Το γονίδιο αυτό εμφανίζεται ιδιαίτερα 

συντηρημένο στο ποντίκι, το C. elegans και τη Drosophila. Το ομόλογο Es2 στον 

ποντικό εκφράζεται στον εγκέφαλο και τα φαρυγγικά τόξα νωρίς κατά τη διάρκεια 

της εμβρυογένεσης και αργότερα στο θύμο αδένα και τους νεφρούς. Είναι ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι όλα αυτά τα όργανα προσβάλλονται στα σύνδρομα που 

προαναφέρθηκαν. Αν και η πρωτεΐνη DGCR14 εκφράζεται ευρέως, παρουσιάζει 

πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης στη γέφυρα του εγκεφάλου (Lindsay et al., 1998, 

Rizzu et al., 1996). 

 

6. Απενεργοποίηση γονιδίων με τη μέθοδο του ομόλογου ανασυνδυασμού  

 

Η ανάπτυξη των τεχνικών στόχευσης γονιδίων, δηλαδή εισαγωγής τοποειδικών 

τροποποιήσεων στο γονιδίωμα μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού, συνέβαλε 

καταλυτικά στην εξέλιξη του τομέα της γενετικής ποντικού και επέτρεψε την 



ανάλυση διαφορετικών πτυχών της λειτουργίας ενός γονιδίου in vivo. Σήμερα είναι 

δυνατό να εισαχθούν κατά βούληση στο γονιδίωμα του ποντικού από σημειακές 

μεταλλαγές ως χρωμοσωμικές αναδιατάξεις (εικ.7). Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής 

είναι πλέον δυνατή η απενεργοποίηση ενός γονιδίου, ανοίγοντας έτσι νέες οδούς στη 

κατεύθυνση της διερεύνησης της λειτουργίας του. 

 

ES κύτταρα

Ένθεση κασσέτας στο
γονίδιο-στόχο

Ομόλογος ανασυνδυασμός

Βλαστοκύστη

Στέλεχος Χ

Στέλεχος Υ

Στέλεχος Ζ

Ψευδοέγκυος μητέρα

Χιμαιρικό ποντίκι

 

 

 

 

 

 

Η στοχευμένη απενεργοποίηση ενός γονιδίου μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού 

επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στο ενδογενές γονίδιο κατάλληλης κατασκευής DNA 

(κασέτα), η οποία απενεργοποιεί το γονίδιο είτε μέσω πρόωρου τερματισμού της 

μεταγραφής (περιέχει σινιάλα τερματισμού της μεταγραφής για την RNA 

πολυμεράση τύπου ΙΙ), είτε μέσω πρόωρου τερματισμού της μετάφρασης (περιέχει 

Εικ. 7: Η διαδικασία απενεργοποίησης του γονιδίου-στόχου στο ποντίκι.  
Στα ES κύτταρα του στελέχους Χ (μαύρο) πραγματοποιείται ο ομόλογος ανασυνδυασμός 
και η ένθεση της κασέτας στο γονίδιο-στόχο. Στη συνέχεια, αυτά μεταφέρονται σε μια 
βλαστοκύστη στελέχους Υ (καφέ) και το έμβρυο που προκύπτει αναπτύσσεται στη μήτρα 
μιας ψευδοέγκυου μητέρας στελέχους Ζ (άσπρο). Ορισμένα από τα χιμαιρικά ποντίκια 
(καφέ-μαύρο) που γεννιούνται φέρουν την ένθεση στη γαμετική σειρά και αυτά στη 
συνέχεια διασταυρώνονται για να δώσουν αμιγή knockout στελέχη.   



κωδικόνια λήξης) σε περίπτωση που κάποια μόρια πολυμεράσης ξεπεράσουν τα 

σινιάλα τερματισμού της μεταγραφής, είτε, τέλος, μέσω αλλαγής  του πλαισίου 

διαβάσματος του μεταγράφου (παρεμβάλλεται η αλληλουχία της κασέτας), εφόσον 

ξεπεραστούν τα δυο παραπάνω εμπόδια.  

Για την επιτυχή ένθεση της κασέτας στο γονιδίωμα του ποντικού είναι 

απαραίτητη η δημιουργία μιας κατάλληλης πλασμιδιακής κατασκευής (κατασκευή-

στόχος) (εικ.8), η οποία θα περιλαμβάνει την επιθυμητή κασέτα καθώς και τμήμα του 

ενδογενούς γονιδίου που πρόκειται να απενεργοποιηθεί, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 

ομόλογος ανασυνδυασμός μεταξύ των αλληλουχιών της κατασκευής-στόχου και του 

ενδογενούς γονιδίου. Η εισαγωγή της κασέτας θα γίνει στο γονιδίωμα εμβρυϊκών 

βλαστικών (ES) κυττάρων, τα οποία είναι πολυδύναμα κύτταρα και προέρχονται από 

την εσωτερική μάζα κυττάρων της βλαστοκύστης. Τα ES κύτταρα μπορούν να 

διατηρούν τη δυναμικότητά τους και να πολλαπλασιάζονται απεριόριστα εφόσον 

συγκαλλιεργούνται με μιτωτικά ανενεργούς εμβρυϊκούς ινοβλάστες, παρουσία του 

παράγοντα LIF (Leukemia inhibitory factor). Μετά από εισαγωγή τους σε 

βλαστοκύστες μπορούν να συνεισφέρουν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους των 

εμβρυϊκών γενεαλογιών και στη γαμετική σειρά. Με τον τρόπο αυτό οι 

τροποποιήσεις που εισάγονται στο γονιδίωμα των ES κυττάρων μπορούν να 

μεταφερθούν στη γαμετική σειρά οδηγώντας έτσι στη δημιουργία ποντικών που 

φέρουν στο γονιδίωμά τους τις επιθυμητές μεταλλαγές (στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το απενεργοποιημένο γονίδιο) (Ledermann, 2000).   

Για τη δημιουργία της κατασκευής-στόχου λαμβάνονται υπόψη οι εξής 

παράμετροι: 

1. Οι γενωμικές αλληλουχίες που θα περιέχει η κατασκευή-στόχος πρέπει να 

προέρχονται από γενωμικό κλώνο, ισογονιδιακό με τα ES κύτταρα, έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν πολυμορφισμοί μεταξύ των γενωμικών αλληλουχιών της 

κατασκευής-στόχου και του ενδογενούς γονιδίου, οι οποίοι ελαττώνουν τη 

συχνότητα του ομόλογου ανασυνδυασμού. Οι ES κυτταρικές σειρές που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για το σκοπό αυτό προέρχονται από το στέλεχος 

129SV, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως πηγή εμβρυϊκών καρκινικών 

(embryonal carcinoma) κυτταρικών σειρών γιατί το στέλεχος αυτό 

χαρακτηρίζεται από υψηλή συχνότητα αυθόρμητων τερατομάτων των όρχεων 

(testicular teratomas) ή τερατοκαρκινομάτων (teratocarcinomas) (Ledermann, 

2000). 



2. Η κατασκευή-στόχος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εξόνιο του 

ενδογενούς γονιδίου, μέσα στο οποίο θα εισαχθεί η κασέτα, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθεί με τη διαδικασία συναρμογής (Müller, 

1999). 

3. Η κασέτα πρέπει να εισαχθεί σε εξόνιο το οποίο κωδικοποιεί για την 

αμινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης και συγκεκριμένα μετά το κωδικόνιο 

έναρξης της μετάφρασης, έτσι ώστε το προϊόν του γονιδίου να καταστρέφεται 

σχεδόν εξ αρχής (Müller, 1999). 

4. Η κασέτα πρέπει να φέρει ένα γονίδιο θετικής επιλογής, ώστε να είναι δυνατή η 

επιλογή των ES κυττάρων στα οποία έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς ο 

ομόλογος ανασυνδυασμός. Οι περισσότερες κασέτες φέρουν το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στη νεομυκίνη και η επιλογή γίνεται με τη χρήση του 

αντιβιοτικού G418. Το γονίδιο θετικής επιλογής πρέπει να βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο ενός ισχυρού υποκινητή, λειτουργικού στα ES κύτταρα (Thomas & 

Capecchi, 1987). 

5. Στην κασέτα, εκτός από το γονίδιο επιλογής μπορεί να περιλαμβάνεται και ένα 

γονίδιο-μάρτυρας, όπως το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης, χωρίς δικό του 

υποκινητή. Στην περίπτωση αυτή το γονίδιο-μάρτυρας πρέπει να τοποθετηθεί 

στην κατασκευή-στόχο με τέτοιο τρόπο, ώστε το πλαίσιο ανάγνωσής του να 

συμβαδίζει με το πλαίσιο ανάγνωσης του εξονίου του ενδογενούς γονιδίου που 

προηγείται της κασέτας. Με τον τρόπο αυτό το γονίδιο-μάρτυρας όχι μόνο 

διακόπτει το πλαίσιο ανάγνωσης του γονιδίου-στόχου, αλλά μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για την έκφραση του υπό μελέτη γονιδίου και να διευκολύνει την 

ανάλυση του φαινοτύπου που προκύπτει μετά την απενεργοποίησή του (Müller, 

1999). 

6. Η κατασκευή-στόχος πρέπει να περιέχει μια μοναδική περιοριστική θέση εκτός 

της κασέτας και των γενωμικών τμημάτων, η οποία θα επιτρέψει τη 

γραμμοποίησή της πριν την εισαγωγή της στα ES κύτταρα (Müller, 1999). 

7. Εκατέρωθεν της κασέτας στην κατασκευή-στόχο πρέπει να βρίσκονται τμήματα  

της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου που πρόκειται να απενεργοποιηθεί, τα 

οποία θα συμμετάσχουν στον ομόλογο ανασυνσυασμό, συνολικού μήκους 9-

10kb, ενώ το ελάχιστο μήκος από τη μια πλευρά μπορεί να είναι 0.5kb (Thomas 

& Capecchi, 1987, Müller, 1999). 



8. Προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση του ομόλογου ανασυνδυασμού, 

πρέπει να αφήνονται εκτός της πλασμιδιακής κατασκευής το 5΄ και το 3΄ άκρο 

του τμήματος της γενωμικής αλληλουχίας που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία της κατασκευής-στόχου. Τα άκρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σαν 

ανιχνευτές για τον έλεγχο του ομόλογου ανασυνδυασμού (Müller, 1999).      
 

       

Μετά την εισαγωγή της κατασκευής-στόχου σε ES κύτταρα (Capecchi, 1989) 

ακολουθεί επιλογή των κυττάρων στα οποία έχει πραγματοποιηθεί ο ομόλογος 

ανασυνδυασμός με G418 και τα επιλεγμένα κύτταρα συσσωματώνονται με έμβρυα 

αγρίου τύπου προώρου μοριδίου. Τα συσσωματώματα εμφυτεύονται σε ψευδο-έγκυα 

θηλυκά για παραγωγή χιμαιρικών ζώων από τα οποία, με τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις, θα παραχθούν ποντίκια που φέρουν απενεργοποιημένο το γονίδιο-

στόχο. 

  

 

7. Στόχος της παρούσας εργασίας     

 

Το γονιδίο Fra10Ac1 είναι μοναδιαίο στο γονιδίωμα του ποντικού και των 

άλλων ζώων και φυτών. Επομένως, η απενεργοποίησή του με ομόλογο 

ανασυνδυασμό θα συμβάλει σημαντικά στη μελέτη της λειτουργίας του. Σκοπός της 

Τμήματα της γενωμικής αλληλουχίας που περιλαμβάνονται 
στην κατασκευή-στόχο 

εξόνιο

Κασέτα  (αλληλουχίες πλασμιδιακού φορέα, σινιάλα 
τερματισμού μεταγραφής, γονίδια επιλογής, γονίδια-
μάρτυρες) 

5΄ τμήμα της γενωμικής 
αλληλουχίας εκτός της 
κατασκευής-στόχου 

3΄ τμήμα της γενωμικής 
αλληλουχίας εκτός της 
κατασκευής-στόχου 

Εικ. 8: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής-στόχου στη γραμμική της μορφή 



παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση γονιδιωματικής βιβλιοθήκης ποντικού 

στελέχους 129SV για την απομόνωση γενωμικών κλώνων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την απενεργοποίηση του ενδογενούς γονιδίου, ο σχεδιασμός της τελικής 

κατασκευής-στόχου και των ενδιάμεσων κατασκευών που απαιτούνται για την 

επίτευξή της καθώς και η δημιουργία αυτών.   

 

 

 

 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 

 

Α.1. Καλλιέργεια βακτηρίων μικρής και μεγάλης κλίμακας  

 

Για την καλλιέργεια βακτηρίων μικρή κλίμακας μεταφέρονται σε 

βακτηριολογικά σωληνάρια μοναδιαίες αποικίες από πιάτο, όπου είχαν 

προηγουμένως αναπτυχθεί. Κάθε βακτηριολογικό σωληνάριο, το οποίο θα δεχθεί μια 

αποικία, περιέχει περίπου 3ml υγρού θρεπτικού LB και το κατάλληλο αντιβιοτικό. Οι 

αποικίες επωάζονται για 16-20h στους 37οC με ανάδευση στις 250rpm. Από την 

καλλιέργεια αυτή μπορεί να ληφθεί μια ποσότητα (1-2ml) και να εμβολιαστεί σε νέο 

υγρό θρεπτικό LB (το οποίο επίσης περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό) 100-1000ml, 

ώστε να προκύψει νέα καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας.    

Θρεπτικό μέσο LB: 1% NaCl, 1% Bacto-Tryptone, 0.5% Yeast extract, pH 7.0, 

ρύθμιση με NaOH. 

     
A.2. Παρασκευή  δεκτικών κυττάρων E.coli  

 

A.2.1. Παρασκευή βακτηριακών κυττάρων δεκτικών για μετασχηματισμό με 

θερμικό σοκ (heat shock) 

 

H διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής (Sambrook et al., 1989): 

Καλλιέργεια κυττάρων E. coli κατάλληλου στελέχους αναπτύσσεται σε 100ml 

θρεπτικού μέσου LB με επώαση για 16-20h στους 37οC με ανάδευση στις 250rpm. 

Στη συνέχεια, 1ml από την καλλιέργεια αυτή μεταφέρεται σε 100ml LB και η 

καλλιέργεια επωάζεται σε κωνική φιάλη όγκου 2lt στις ίδιες συνθήκες μέχρι να 

φτάσει σε πυκνότητα αντίστοιχη της οπτικής απορρόφησης OD560=0.4-0.5. 

Ακολουθεί επώαση σε πάγο για 15 min και φυγοκέντρηση στις 2500rpm για 15 min 

στους 40C. Το ίζημα των κυττάρων επαναιωρείται αρχικά σε 40ml διαλύματος TFB1 

(100mM RbCl2, 50mM MnCl2, 30mM CH3COOK, 10mM CaCl2, 15% γλυκερόλη, 

pH 5.8) και επωάζεται στον πάγο για 20 min. Στη συνέχεια το δείγμα φυγοκεντρείται 

ξανά στις 2500rpm για 15 min στους 40C και το ίζημα των κυττάρων επαναιωρείται 



σε 5ml διαλύματος TFB2 (10mM MOPS, 10mM RbCl2, 80mM CaCl2, 15% 

γλυκερόλη, pH 7.0). Μετά από επώαση τους για 15min στον πάγο, τα δεκτικά για 

μετασχηματισμό βακτηριακά κύτταρα αποθηκεύονται στους -80οC, αφού πρώτα 

παγώσουν μέσα σε υγρό άζωτο, σε όγκους 150μl και χρησιμοποιούνται σε χρονικό 

διάστημα περίπου ενός έτους με απόδοση μετασχηματισμού 106-108 αποικίες 

μετασχηματισμένων βακτηρίων ανά μg υπερελικωμένου πλασμιδιακού DNA.        

   

A.2.2 Παρασκευή δεκτικών κυττάρων για μετασχηματισμό με τη μέθοδο της 

ηλεκτρικής εκκένωσης (electroporation)  

Η παράμετρος που λαμβάνεται υπόψην στην παρασκευή δεκτικών κυττάρων 

είναι η όσο το δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα του βακτηριακού εναιωρήματος 

σε άλατα, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την ιοντική ισχύ προκαλώντας αυξημένο 

κυτταρικό θάνατο κατά την ηλεκτρική εκκένωση (Dower et al, 1988).   

Για την παρασκευή των δεκτικών κυττάρων για μετασχηματισμό με τη μέθοδο 

της ηλεκτρικής εκκένωσης η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής: 

Καλλιέργεια κυττάρων E. coli κατάλληλου στελέχους (DH5a, XL10-Gold) 

αναπτύσσεται σε 5ml θρεπτικού μέσου ΤΥΜ (0.6% NaCl, 0.25% MgSO4, 2% Bacto-

Tryptone, 0.5% Yeast extract, pH 7.0, ρύθμιση με NaOH) με επώαση για 16-20h 

στους 37οC με ανάδευση στις 250rpm. Στη συνέχεια, 500μl από την καλλιέργεια αυτή 

μεταφέρονται σε 500ml TYM και η καλλιέργεια επωάζεται σε κωνική φιάλη όγκου 

2lt στις ίδιες συνθήκες μέχρι να φτάσει σε πυκνότητα αντίστοιχη της οπτικής 

απορρόφησης OD600=0.65-0.70. Ακολουθεί επώαση σε πάγο για 30 min και 

φυγοκέντρηση στις 3000rpm για 15 min στους 40C. Το ίζημα των κυττάρων 

επαναιωρείται αρχικά σε 500ml παγωμένου, αποστειρωμένου και απιονισμένου Η2Ο, 

φυγοκεντρείται στις ίδιες συνθήκες και επαναιωρείται διαδοχικά σε  Η2Ο όγκου 

250ml, 50ml και 10ml. Τέλος, επαναιωρείται σε 1.5ml παγωμένου υδατικού 

διαλύματος γλυκερόλης 10% και τα δεκτικά για μετασχηματισμό βακτηριακά 

κύτταρα αποθηκεύονται στους  -80οC σε όγκους 50μl, αφού πρώτα παγώσουν μέσα 

σε υγρό άζωτο, και χρησιμοποιούνται σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους με 

απόδοση μετασχηματισμού 107-109 αποικίες ανά μg υπερελικωμένου πλασμιδίου. 

 

 

 

 



A.3. Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων E.coli  

 

Με τη μέθοδο του μετασχηματισμού πραγματοποιείται η εισαγωγή ενός 

πλασμιδίου σε βακτηριακά κύτταρα E.coli, που έχουν υποστεί κατάλληλη 

επεξεργασία ώστε να είναι δεκτικά στον μετασχηματισμό (competent) (Sambrook et 

al., 1989). 

 

A.3.1. Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων με τη μέθοδο του θερμικού σοκ  

(heat  shock) 

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής : 

1. Τα δεκτικά στον μετασχηματισμό κύτταρα μεταφέρονται από τους –80οC 

στον πάγο για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπαγώσουν. 

2. Σε αυτά προστίθεται μικρή ποσότητα υπερελικωμένου DNA (<1ng) (ή η μισή 

αντίδραση σύνδεσης). 

3. Tα κύτταρα επωάζονται για 20-30min στον πάγο. 

4. Στη συνέχεια, υφίστανται θερμικό σοκ, δηλαδή τοποθετούνται για 1.5min σε 

υδατόλουτρο 42οC και αμέσως μετά πάλι στον πάγο. 

5. Στα κύτταρα προστίθεται 1ml υγρού θρεπτικού υλικού LB και επωάζονται για 

1h στους 37οC, ώστε να εκφράσουν το γονίδιο ανθεκτικότητας στο 

αντιβιοτικό, ανάλογα με τον πλασμιδιακό φορέα με τον οποίο 

μετασχηματίστηκαν.  

6. Tα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 15min, στις 3000rpm, σε θερμοκρασία 

δωματίου και το μεγαλύτερο μέρος του υπερκειμένου (θρεπτικό υλικό) 

απομακρύνεται, ώστε να μείνουν τελικά περίπου 100λ θρεπτικού υλικού, στο 

οποίο επαναιωρείται η πελέτα που περιέχει τα κύτταρα. 

7. Τα κύτταρα τελικά απλώνονται σε τριβλίο με στερεό LB το οποίο περιέχει το 

κατάλληλο αντιβιοτικό (η αμπικιλίνη χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 

100μg/ml) και επωάζονται για 12-20h στους 37οC. Τα αντιβιοτικά  

χρησιμοποιούνται για την επιλογή των κυττάρων τα οποία έχουν 

μετασχηματιστεί. 

 

 

 



A.3.2. Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων με τη μέθοδο της ηλεκτρικής 

εκκένωσης (electroporation) 

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής : 

1. Τα δεκτικά στον μετασχηματισμό κύτταρα μεταφέρονται από τους –80οC στον 

πάγο για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπαγώσουν. 

2. Σε αυτά προστίθεται μικρή ποσότητα υπερελικωμένου DNA (<1ng) ή 2μl από την 

αντίδραση σύνδεσης. 

3. Tα κύτταρα επωάζονται για 20min στον πάγο. 

4. Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε παγωμένες κυψελίδες τύπου BTX P/N 610, 

διαστάσεων 1cm x 1cm, με κενό διάστημα (chamber gap) πάχους 1mm, και 

υποβάλλονται σε ηλεκτρική εκκένωση τάσης 1600V για 4-6msec στην ειδική 

συσκευή (Electro Cell Manipulator 600) 

5. Τα μετασχηματισμένα βακτηριακά κύτταρα μεταφέρονται σε 1ml παγωμένου 

θρεπτικού μέσου LB και επωάζονται στους 37οC για 2-3 hrs 

6. Tα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 15min, στις 3000rpm, σε θερμοκρασία 

δωματίου και το μεγαλύτερο μέρος του υπερκειμένου (θρεπτικό υλικό) 

απομακρύνεται, ώστε να μείνουν τελικά περίπου 100λ θρεπτικού υλικού, στο 

οποίο επαναιωρείται η πελέτα που περιέχει τα κύτταρα. 

7. Τα κύτταρα τελικά απλώνονται σε τριβλίο με στερεό LB το οποίο περιέχει το 

κατάλληλο αντιβιοτικό και επωάζονται για 12-20h στους 37οC.  

 

Α.4. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από καλλιέργεια βακτηρίων μεγάλης 

κλίμακας (maxiprep) με τη μέθοδο της αλκαλικής λύσης  

 

Η μέθοδος της αλκαλικής λύσης βακτηρίων χρησιμοποιείται ευρέως για την 

απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακές καλλιέργειες τόσο μικρής όσο και 

μεγάλης κλίμακας, ανάλογα με την ποσότητα του DNA που χρειάζεται να 

απομονωθεί (Sambrook et al., 1989).  

Η καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας (π.χ.700ml) μεταφέρεται σε δοχεία eppendorf  

400ml και φυγοκεντρείται στις 3000rpm, για 40min, στους 4oC, ώστε να συλλεχθούν 

τα κύτταρα. Αφού απομακρυνθεί το υπερκείμενο :  

1. Η πελέτα των κυττάρων επαναιωρείται σε 70ml (1/10 του όγκου της 

καλλιέργειας) διαλύματος Ρ1 (15mM Tris pH 8,10mM EDTA pH 8).  



2. Προστίθεται λυσοζύμη σε τελική συγκέντρωση 300μg/ml και 

επωάζεται για ~30min στον πάγο. 
3. Προστίθενται 70ml (1/10 του όγκου της καλλιέργειας) διαλύματος Ρ2 

(0.2N NaOH,1%SDS), ώστε να λυθούν τα κύτταρα. Ακολουθεί ήπια 

ανάδευση και επώαση για ~10min σε θερμοκρασία δωματίου.  
4. Προστίθενται  70ml (1/10 του όγκου της καλλιέργειας) διαλύματος Ρ3 

(3Μ CH3COOK και ρύθμιση του pH στο 5.2 με CH3COOH), ώστε να 

κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες. Το δείγμα επωάζεται για 15min στον πάγο. 
5. Φυγοκέντρηση στις 3000rpm, για 30min, στους 4oC. 
6. Το υπερκείμενο συλλέγεται σε νέο δοχείο, αφού φιλτραριστεί από 

υαλοβάμβακα, και προστίθεται σε αυτό 0.8V ισοπροπανόλη. Ήπια ανάδευση 

και επώαση για περισσότερο από 15min στον πάγο. 
7. Φυγοκέντρηση στις 3000rpm, για 30min, στους 4oC. 
8.  Αφού απομακρυνθεί το υπερκείμενο, η πελέτα του DNA ξεπλένεται 

με 75% αιθανόλη. 
9. Φυγοκέντρηση στις 3000rpm, για 10min, στους 4oC. 
10. Αφού απομακρυνθεί η αιθανόλη, η πελέτα αφήνεται να στεγνώσει και 

στη συνέχεια επαναδιαλύεται σε διάλυμα TE (10mM Tris pH 8.0, 1mM 

EDTA).  
Με τον τρόπο αυτό απομονώνονται ~400μg πλασμιδιακού DNA από μια 

καλλιέργεια 700ml.  

 

Α.5. Απομόνωση DNA βακτηριοφάγων μετά από ανάπτυξή τους σε στερεό 

θρεπτικό υπόστρωμα με τη χρήση διαλύματος απομόνωσης που περιέχει 

CTAB 

 

Για τη μόλυνση των κυττάρων E.coli από τον κλώνο του βακτηριοφάγου λ, 

από τον οποίο πρόκειται να απομονωθεί DNA και την ανάπτυξή τους σε στερεό 

θρεπτικό υπόστρωμα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (§Β.1.2 

Υλικά και Μέθοδοι), ώστε σε κάθε πιάτο διαστάσεων 23cm x 23cm να αναπτυχθούν 

3x105-5x105  φάγοι. Εφόσον έχουν σχηματιστεί οι πλάκες των φάγων, σε κάθε πιάτο 

προστίθενται 25-35ml διαλύματος SM (0.1M NaCl, 8.1mM MgSO4, 50mM Tris-Cl 

pH 7.5, ρύθμιση με HCl) και επωάζονται για 8-24h, στους 4oC, υπό ανακίνηση, ώστε 

οι φάγοι να εκλουθούν στο διάλυμα. Στη συνέχεια, το διάλυμα συλλέγεται από το 



πιάτο και προστίθεται σε αυτό 1-1.5ml χλωροφόρμιο, το οποίο βοηθάει στην 

απομάκρυνση υπολειμμάτων βακτηριακών κυττάρων και στην απελευθέρωση φάγων 

που τυχόν έχουν εγκλωβιστεί στα βακτηριακά υπολείμματα. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση του διαλύματος στις 3000rpm, στους 4oC, για 30min, προκειμένου να 

απομακρυνθούν τα βακτηριακά υπολείμματα. Το υπερκείμενο συλλέγεται και 

προστίθεται σε αυτό διάλυμα 20%PEG8000, 2.5M NaCl σε αναλογία 5:1 (δηλ. σε 

5ml υπερκειμένου προστίθεται 1ml διαλύματος 20%PEG8000, 2.5M NaCl) και το 

δείγμα επωάζεται στον πάγο για ~2h. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 10000rpm, 

στους 4oC, για 40min. Μετά τη φυγοκέντρηση το υπερκείμενο απομακρύνεται και η 

πελέτα (φάγοι) επαναδιαλύεται σε διάλυμα απομόνωσης (50mM Tris pH8.0, 50mM 

EDTA, 0.4M LiCl, 1% CTAB, 0.5% Tween 20, 1.1M NaCl, 10μl mercaptoethanol/ml 

διαλύματος) (1ml διαλύματος απομόνωσης για κάθε πελέτα που προέρχεται από 30ml 

διαλύματος). Το δείγμα επωάζεται για 10-15min στους 65oC και στη συνέχεια 

εκχειλίζεται με χλωροφόρμιο (3-4 φορές), προκειμένου να απομακρυνθούν τα 

υπολείμματα της PEG. Στο δείγμα προστίθενται 0.8 όγκοι ισοπροπανόλης και 

επωάζεται στους 4oC, για 30min προκειμένου να κατακρημνιστεί το DNA. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 12500rpm, στους 4oC, για 20min και, αφού 

απομακρυνθεί το υπερκείμενο, η πελέτα ξεπλένεται με 75% αιθανόλη. Αφού αφεθεί 

να στεγνώσει, η πελέτα επαναδιαλύεται σε διάλυμα TE (10mM Tris pH 8.0, 1mM 

EDTA). Με τη μέθοδο αυτή απομονώνονται ~50μg DNA από κάθε πιάτο.      

  

Α.6. Καθαρισμός και κατακρήμνιση πλασμιδιακού DNA  

 

1. Στο προς καθαρισμό διάλυμα DNA προστίθεται ισομοριακό μίγμα 

φαινόλης-χλωροφορμίου, ίσου όγκου με τον όγκο του διαλύματος του DNA 

που πρόκειται να καθαριστεί και το δείγμα αναδεύεται ισχυρά. 

2. Το διάλυμα αυτό φυγοκεντρείται για 5min, στις 14000rpm, σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

3. Το υπερκείμενο μετά τη φυγοκέντρηση τοποθετείται σε καθαρό 

eppendorf, όπου προστίθεται ίσος όγκος χλωροφορμίου και το δείγμα 

αναδεύεται ισχυρά. Τα βήματα 1 και 2 επαναλαμβάνονται μέχρι να καθαρίσει 

η μεσόφαση.  

4.  Το διάλυμα φυγοκεντρείται για 5min, στις 14000rpm, σε θερμοκρασία 

δωματίου. 



5. Το υπερκείμενο μετά τη φυγοκέντρηση τοποθετείται σε καθαρό eppendorf 

και προστίθεται σε αυτό 1/10 του όγκου διάλυμα οξικού νατρίου 

(CH3COONa) 3Μ pH 5.2 και 2,5 όγκοι απόλυτη αιθανόλη. 

6. Το διάλυμα επωάζεται για 20-30min στους –80οC και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 20min, στις 14000rpm, στους 4oC. 

7. Μετά την φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο απομακρύνεται και η πελέτα του 

DNA ξεπλένεται με 75% αιθανόλη. 

8. Φυγοκέντρηση για 5min, στις 14000rpm, στους 4oC. 

9. Αφού απομακρυνθεί η αιθανόλη, η πελέτα αφήνεται να στεγνώσει και στη 

συνέχεια επαναδιαλύεται σε διάλυμα TE ή σε νερό. 

 

Α.7. Τεμαχισμός με περιοριστικά ένζυμα 

 

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα, τα οποία αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένες, παλίνδρομες αλληλουχίες στο DNA και κόβουν στις θέσεις αυτές. Τα 

ένζυμα αυτά αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους γενετιστές, γιατί 

επιτρέπουν την απομόνωση ενός συγκεκριμένου τμήματος DNA και τη μελέτη του 

μέσω π.χ. της εισαγωγής του σε έναν φορέα. Για να πραγματοποιηθεί ο τεμαχισμός 

απαιτούνται τα εξής: 

 Το DNA που πρόκειται να τεμαχιστεί. 

 Η περιοριστική ενδονουκλεάση (ή ενδονουκλεάσες, αν πρόκειται για διπλό 

τεμαχισμό). 1unit ενζύμου είναι ικανό να κόψει 1μg DNA από φάγο λ, όμως 

συνήθως χρησιμοποιούνται 10units ενζύμου για 1μg DNA. Επιπλέον, ο 

συνολικός όγκος των περιοριστικών ενζύμων ανά αντίδραση δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 1/10 του συνολικού όγκου της αντίδρασης, γιατί περιέχουν 

γλυκερόλη, η οποία αναστέλλει την αντίδραση. 

 1x κατάλληλο διάλυμα ανάλογα με το ένζυμο που χρησιμοποιείται 

 100μg/ml BSA (Bovine Serum Albumin) (για ορισμένα ένζυμα) 

 100μg/ml RNAse σε περίπτωση που στο δείγμα του DNA περιέχεται και RNA  

 

Το διάλυμα επωάζεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και για ορισμένο χρόνο, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του ενζύμου που χρησιμοποιείται (ο συνήθης χρόνος 

επώασης είναι 3h). 

 



 

 
Ένζυμο Κατάλληλο 

διάλυμα (10x) 
Συνθήκες Εταιρία 

AhdI NEB4 (500mM 
potassium acetate, 
200mM Tris-
acetate, 100mM 
magnesium 
acetate, 10mM 
DTT (pH 7.9) 

37oC Biolabs 

 
 
BamHI 

BamHI buffer 
(100mM Tris-
HCl,pH 7.9, 1M 
NaCl, 50mM 
MgCl2, 10mM 
DTT)  

 
 
37oC 

 
 
Minotech 

 
 
BclI 

M (100mM Tris-
HCl,pH 7.9, 
500mM NaCl, 
100mM MgCl2, 
10mM DTT) 

 
 
50oC 

 
Minotech 
 

EcoRI EcoRI buffer(1M 
Tris-HCl,pH 7.9, 
500mM NaCl, 
50mM MgCl2, 
0.25%TX-100)   

 
37oC 

 
Minotech 

 
 
HincII 

NEB3 (500mM 
Tris-HCl,pH 7.9, 
1M NaCl, 100mM 
MgCl2, 10mM 
DTT) (pH 7.9) 

 
 
37oC 

 
 
Biolabs 

 
 
HindIII 

HindIII buffer 
(60mM Tris-
HCl,pH 7.4, 1M 
NaCl, 60mM 
MgCl2, 10mM 
DTT) 

 
 
37oC 

 
 
Minotech 

 
 
NotI 

SH (100mM Tris-
HCl,pH 7.9, 1.5M 
NaCl, 100mM 
MgCl2, 10mM 
DTT) 

 
 
37oC 

 
 
Minotech 

 
 
SacI (SstI) 

L (100mM Tris-
HCl,pH 7.9, 
100mM MgCl2, 
10mM DTT) 

 
 
37oC 

 
 
Minotech 

 
 

SgrBI buffer 
(100mM Tris-

 
 

 
Minotech 

Πίνακας 2: Τα ένζυμα και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν 



SacII (SgrBI) HCl,pH 7.9, 
100mM MgCl2, 
10mM DTT, 
1%TX-100) 

37oC  

 
XbaI 
 

M (100mM Tris-
HCl,pH 7.9, 
500mM NaCl, 
100mM MgCl2, 
10mM DTT) 

 
37oC 
 
 

 
Minotech 
 

 
XhoI (SlaI) 
 

SH (500mM Tris-
HCl,pH 7.9, 
1500mM NaCl, 
100mM MgCl2, 
10mM DTT) 

 
37oC 
 

 
Minotech 
 

 

 

Α.8. Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Η ηλεκτροφόρηση αποτελεί μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδο για το 

διαχωρισμό μορίων DNA σε ηλεκτρικό πεδίο, ανάλογα με τη μορφή (κυκλικό ή 

γραμμικό μόριο) και το μέγεθός τους. Όταν ένα μόριο DNA τοποθετηθεί σε ένα 

πηγάδι στο πήκτωμα αγαρόζης κοντά στην κάθοδο του ηλεκτρικού πεδίου, τότε αυτό, 

λόγω του αρνητικού του φορτίου, θα κινηθεί μέσω του πηκτώματος προς την άνοδο, 

με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη προς το μέγεθός του, όταν πρόκειται για 

ευθύγραμμα μόρια (Sambrook et al., 1989).  

Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε διάλυμα TAE(1x) [TAE(50x):2M Tris, 

5,71% οξικό οξύ, 0.05M EDTA pH 8], το οποίο περιέχει 0,00125% βρωμιούχο 

αιθίδιο. Το βρωμιούχο αιθίδιο χρησιμοποιείται γιατί καθιστά το DNA ορατό όταν 

εκτίθεται σε UV ακτινοβολία. To διάλυμα  TAE(1x)-0,00125% βρωμιούχο αιθίδιο 

χρησιμοποιείται και για την κατασκευή του πηκτώματος αγαρόζης, η συγκέντρωση 

της οποίας εξαρτάται από το μέγεθος των τμημάτων DNA που πρόκειται να 

ηλεκτροφορηθούν (συγκέντρωση 0.7%-2%). Τα μεγάλα μόρια ηλεκτροφορούνται σε 

αραιό πήκτωμα, ενώ τα μικρά σε πυκνό. Όταν τα τμήματα του DNA που 

ηλεκρτοφορούνται πρόκειται, στη συνέχεια, να απομονωθούν από το πήκτωμα 

αγαρόζης, το διάλυμα ηλεκτροφόρησης και το πήκτωμα αγαρόζης δεν περιέχουν 

βρωμιούχο αιθίδιο. Στην περίπτωση αυτή, μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το 

πήκτωμα αγαρόζης τοποθετείται σε διάλυμα TAE(1x)-5% βρωμιούχο αιθίδιο για 10-

15min. Στο προς ηλεκτροφόρηση δείγμα DNA προστίθεται χρωστική Orange G(6x) 



(0,25% Orange G, 15% Ficoll in TE (10mM Tris,1mM EDTA)) και το δείγμα 

θερμαίνεται για 5min στους 65οC, ώστε να αποδιαταχθούν οι δευτεροταγείς δομές, 

πριν την ηλεκτροφόρηση.  

 

Α.9. Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης με τη χρήση εναιωρήματος 

διατόμων σε NaI 

 

Μετά τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης κατά την οποία το επιθυμητό τμήμα 

DNA διαχωρίζεται από το υπόλοιπα βάσει μεγέθους, είναι δυνατή η απομόνωσή του 

με τη βοήθεια  εναιωρήματος διατόμων σε NaI (Ravi Iyer, τροποποιημένο 

πρωτόκολλο από τον Stefan Oehler-προσωπική επικοινωνία).  

Το πήκτωμα που περιέχει το τμήμα του DNA που πρόκειται να απομονωθεί 

τοποθετείται κάτω από λάμπα UV, ώστε να γίνουν ορατά τα τμήματα του DNA λόγω 

χρώσης τους με  EtBr. To τμήμα αυτό κόβεται με νυστέρι και τοποθετείται σε 

eppendorf στο οποίο προστίθενται 400μl εναιωρήματος διατόμων σε NaI [89.9gr. NaI 

σε τελικό όγκο 100ml H2O + 1.5gr. γης διατόμων (Sigma D-3877)] και το δείγμα 

επωάζεται στους 50οC-55οC στο σκοτάδι, μέχρι να λιώσει το πήκτωμα αγαρόζης. Για 

να διευκολυνθεί η διάλυση του πηκτώματος μπορεί να προστεθεί επιπλέον ποσότητα 

διαλύματος NaI. Εφόσον λιώσει το πήκτωμα, το δείγμα αφήνεται ~10min σε 

θερμοκρασία δωματίου (RT), στο σκοτάδι, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσδεση του 

DNA στα διάτομα. Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία :  

1. Φυγοκέντρηση του δείγματος στις 14000rpm, για 3min, σε RT. 

2. Απομάκρυνση υπερκειμένου, προσθήκη 800μl διαλύματος MerlinV (200mM 

NaCl, 20mM Tris-HCl pH 7.5, 5mM EDTA, 50% Ethanol ή Methanol) και 

επαναιώρηση του ιζήματος. 

3. Επανάληψη βήματος 2. 

4. Απομάκρυνση υπερκειμένου και φυγοκέντρηση στις 14000rpm, για 3min, σε 

RT. 

5. Αφού απομακρυνθούν τα υπολείμματα του διαλύματος MerlinV, το ίζημα των 

διατόμων, πάνω στα οποία βρίσκεται δεσμευμένο το προς απομόνωση DNA, 

αφήνεται να στεγνώσει. 

6. Το ίζημα επαναιωρείται σε προθερμασμένο στους 70οC απιονισμένο νερό (50-

150μl) και επωάζεται στους 70οC για 10-20min. Με τον τρόπο αυτό εκλούεται 

το ίζημα των διατόμων και αποδεσμεύεται το DNA.  



7.  Φυγοκέντρηση στις 14000rpm, για 5min, σε RT και απομόνωση του 

υπερκειμένου (νερό το οποίο περιέχει το επιθυμητό DNA). 

Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της μεθόδου μπορούν να 

πραγματοποιηθούν επιπλέον εκλούσεις, όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω 

(συνήθως πραγματοποιούνται 2 εκλούσεις συνολικά). 

Στο υδατικό διάλυμα του προς απομόνωση DNA που έχει συλλεχθεί μετά από 

έκλουση από ίζημα διατόμων πραγματοποιείται κατακρήμνιση με CH3COONa και 

αιθανόλη, προκειμένου να απομακρυνθούν υπολείμματα διαλύματος MerlinV και να 

επαναδιαλυθεί το DNA στον επιθυμητό όγκο και διάλυμα.      

 

A.10. Αντίδραση σύνδεσης (ligation) μορίων DNA 

 

Η κλωνοποίηση, δηλαδή η ένθεση ενός τμήματος DNA σε ένα συγκεκριμένο 

πλασμιδιακό φορέα, πραγματοποιείται μέσω της αντίδρασης σύνδεσης (ligation). Η 

αντίδραση αυτή βασίζεται στην ιδιότητα του ενζύμου λιγάση να “συγκολλά” τμήματα 

DNA, δημιουργώντας φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Γενικά, για να πραγματοποιηθεί 

σε ικανοποιητικό ποσοστό η αντίδραση της σύνδεσης, η αναλογία άκρων 

ενθέματος/φορέα οφείλει να είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή περίπου 10:1. Tα άκρα των 

μορίων DNA που συνδέονται είναι είτε τυφλά (blunt) είτε προεξέχοντα και 

συμπληρωματικά. Ο σχεδιασμός κάθε αντίδρασης εξαρτάται από το είδος των άκρων, 

τις σχετικές τους συγκεντρώσεις και το επιθυμητό προϊόν της αντίδρασης (Sambrook 

et al, 1989). 

Μια τυπική αντίδραση σύνδεσης πραγματοποιείται συνήθως σε τελικό όγκο 10-

15λ περιλαμβάνει τα εξής: 

 ένθεμα DNA  

 φορέα  

 1-3units T4 DNA λιγάση (3units/μl, Promega) 

 1x Ρυθμιστικό διάλυμα Τ4 DNA λιγάσης (30mMTris-HCl(pH7.8), 10mM 

MgCl2, 10mM dithiothreitol, 1mM ATP)    

Η αντίδραση επωάζεται για 16h-20h στους 16oC ή για 3h σε θερμοκρασία 

δωματίου.  

 

 



A.11. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) εφαρμόζεται για τον 

πολλαπλασιασμό ενός τμήματος DNA που βρίσκεται μεταξύ δυο περιοχών γνωστής 

αλληλουχίας. Δυο ολιγονουκλεοτίδια χρησιμοποιούνται ως εκκινητές για μια σειρά 

συνθετικών αντιδράσεων που καταλύονται από μια DNA πολυμεράση. Τυπικά, τα 

ολιγονουκλεοτίδια αυτά έχουν διαφορετικές αλληλουχίες και είναι συμπληρωματικά 

ως προς τις αλληλουχίες, οι οποίες βρίσκονται: 1) στους απέναντι κλώνους του DNA-

μήτρα και 2) ανοδικά και καθοδικά του τμήματος DNA που πρόκειται να 

πολλαπλασιαστεί. Αρχικά, το DNA-μήτρα αποδιατάσσεται με θέρμανση, παρουσία 

μεγάλης περίσσειας των εκκινητών και των τεσσάρων dNTPs. Στη συνέχεια η 

θερμοκρασία μειώνεται ώστε να επιτραπεί η υβριδοποίηση των εκκινητών στις 

συμπληρωματικές αλληλουχίες-στόχους και ακολουθεί το στάδιο της επέκτασης από 

την DNA πολυμεράση σε θερμοκρασία όπου το ένζυμο παρουσιάζει την υψηλότερη 

ενεργότητα (ποικίλει ανάλογα με την πολυμεράση). Ο κύκλος που περιλαμβάνει τα 

στάδια της αποδιάταξης, της υβριδοποίησης και της σύνθεσης του DNA 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές (τυπικά 35). Επειδή τα προϊόντα ενός κύκλου 

πολλαπλασιασμού αποτελούν μήτρες για τον επόμενο, κάθε επιτυχημένος κύκλος 

ουσιαστικά διπλασιάζει την ποσότητα του επιθυμητού προϊόντος DNA (Sambrook et 

al, 1989).      

H μέθοδος εφαρμόστηκε για την ανάκτηση τμημάτων DNA με σκοπό την 

κλωνοποίησή τους και για τη ραδιοσήμανση τμημάτων DNA. Μια τυπική αντίδραση 

PCR με τη χρήση Taq DNA πολυμεράσης διενεργείται σε τελικό όγκο 15μl και 

περιλαμβάνει: 

- DNA-μήτρα (π.χ. 5-10ng κλωνοποιημένου DNA σε βακτηριοφάγο λ ή 50ng 

γενωμικού DNA) 

- 2 εκκινητές PCR (Forward και Reverse) (100ng ανά αντίδραση από τον 

καθένα) 

- μίγμα dNTPs (250μΜ από κάθε νουκλεοτίδιο, 1mM συνολικά) 

- 1x ρυθμιστικό διάλυμα Taq DNA πολυμεράσης (10mM Tris-Cl pH 8.5, 50mM 

KCl, 0.1% Triton X-100,  1.5mM MgCl2) 

- 1 unit Taq DNA πολυμεράσης (3u/μl, Minotech)  

- 100μg/ml BSA (bovine serum albumin, fraction V, SIGMA).  



 

Oι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο θερμοανακυκλωτή (Techne) 

που τυπικά ρυθμίζεται να εκτελέσει:  

- ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης του DNA στους 95οC για 5 min   

- ένα στάδιο θερμικής ανακύκλωσης που επαναλαμβάνεται 35 φορές και 

περιλαμβάνει:  

- αποδιάταξη του DNA  στους 95oC για 45sec 

- υβριδοποίηση των εκκινητών στις συμπληρωματικές αλληλουχίες 

στόχους για 45sec, σε θερμοκρασία που υπολογίζεται με βάση το 

ποσοστό των βάσεων GC στην αλληλουχία των εκκινητών και 

εμπειρικά προκύπτει από τη σχέση: θ = Τm – (3-5)oC, όπου Τm η 

θερμοκρασία στην οποία το 50% των μορίων του εκκινητή έχουν 

υβριδοποιηθεί στις αλληλουχίες-στόχους [Τm= 2 x (ποσοστό βάσεων 

ΑΤ%) + 4 x (ποσοστό βάσεων GC%)] 

- επέκταση των εκκινητών και σύνθεση της θυγατρικής αλυσίδας DNA 

στους 72οC για χρόνο που κυμαίνεται από 30sec για προϊόντα PCR 

μεγέθους μικρότερου των 200bp έως και 2min30sec για προϊόντα PCR 

μεγέθους 1-2Κb  

- ένα στάδιο τελικής επέκτασης στους 72οC για 2-5 min  

 

Στις περιπτώσεις που οι εκκινητές PCR φέρουν θέσεις αναγνώρισης από 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες, πραγματοποιούνται αρχικά 5 κύκλοι σε θερμοκρασία 

υβριδοποίησης των εκκινητών ελαττωμένη κατά 2-5oC. Eπιπλέον, για την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους στην αλληλουχία του DNA, η οποία για τις 

συμβατικές Taq DNA πολυμεράσες είναι περίπου 1/1000nt, σε περιπτώσεις που το 

προϊόν της αντίδρασης πρόκειται να κλωνοποιηθεί σε φορέα έκφρασης 

χρησιμοποιούνται βελτιωμένα ένζυμα με ικανότητα επιδιόρθωσης (proofreading) των 

σφαλμάτων (Platinum® Pfx DNA Polymerase). 

Μια τυπική αντίδραση PCR με τη χρήση της Platinum® Pfx DNA πολυμεράσης 

διενεργείται σε τελικό όγκο 15μl και περιλαμβάνει: 

- DNA-μήτρα (π.χ. 5-10ng κλωνοποιημένου DNA σε βακτηριοφάγο λ) 

- 2 εκκινητές PCR (Forward και Reverse) (100ng ανά αντίδραση από τον 

καθένα) 

- μίγμα dNTPs (300μΜ από κάθε νουκλεοτίδιο, 1.2mM συνολικά) 



- 1x ρυθμιστικό διάλυμα Pfx 

- 1.25 units Platinum® Pfx DNA πολυμεράσης (2.5u/μl, Invitrogen)  

- 1mM MgSO4 

Oι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο θερμοανακυκλωτή (Techne), 

που τυπικά ρυθμίζεται να εκτελέσει:  

- ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης του DNA στους 94οC για 4 min   

- ένα στάδιο θερμικής ανακύκλωσης που επαναλαμβάνεται 35 φορές και 

περιελαμβάνει:  

- αποδιάταξη του DNA  στους 94oC για 15sec 

- υβριδοποίηση των εκκινητών στις συμπληρωματικές αλληλουχίες 

στόχους για 30sec, σε θερμοκρασία που υπολογίζεται όπως 

περιγράφηκε παραπάνω 

- επέκταση των εκκινητών και σύνθεση της θυγατρικής αλυσίδας DNA 

στους 68οC για 1min/kb 

- ένα στάδιο τελικής επέκτασης στους 68οC για 4min  

 

A.12. Πλασμιδιακοί φορείς 

 

Α.12.1.  pBluescript II KS(+) (Stratagene)  

Ο φορέας αυτός χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ποικιλία θέσεων αναγνώρισης 

περιοριστικών ενζύμων για την κλωνοποίηση των ενθεμάτων και την παρουσία των 

υποκινητών/εκκινητών Τ3 και Τ7 εκατέρωθεν της θέσης κλωνοποίησης (εικ.9). 

Γι’αυτό,  χρησιμοποιείται ευρέως για την κλωνοποίηση μορίων DNA με σκοπό είτε 

την ανάλυση του προτύπου τεμαχισμού τους από περιοριστικές ενδονουκλεάσες, είτε 

τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής τους σύστασης με εκκινητές T3 και Τ7,  είτε 

την in vitro μεταγραφή τους από RNA πολυμεράσες που αναγνωρίζουν αυτούς τους 

υποκινητές. Επιπλέον, η θέση κλωνοποίησης βρίσκεται στην κωδική περιοχή του 

γονιδίου LacZ, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η επιλογή των ανασυνδυασμένων 

βακτηριακών αποικιών ανιχνεύοντας τη β-γαλακτοσιδάση (παρουσία Χ-gal) στις μη 

ανασυνδυασμένες αποικίες (μπλε χρώση).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 9: Γραφική αναπαράσταση του πλασμιδιακού φορέα pBluescript II KS(+). Ο 
φορέας φέρει πολλαπλές θέσεις κλωνοποίησης των ενθεμάτων (MCS) στην κωδική 
περιοχή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (LacZ), υποκινητές/εκκινητές Τ3 και Τ7, 
θέσεις έναρξης της αντιγραφής (f1 και PUC), υποκινητή του γονιδίου LacZ   και γονίδιο 
ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη (ampr), ως δείκτη επιλογής. 

   

 

Α.12.2.  pGEM-T Εasy (Promega) 
 

Ο φορέας αυτός χρησιμοποιείται ευρέως στην κλωνοποίηση και ανάλυση 

προϊόντων της αντίδρασης PCR. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι φέρει 

προεξέχοντα νουκλεοτίδια θυμιδίνης στα 3’ άκρα του. Kατά την κλωνοποίηση, αυτά 

υβριδοποιούνται με τα προεξέχοντα νουκλεοτίδια αδενίνης που προστίθενται από 

πολλές θερμοανθεκτικές πολυμεράσες DNA στα 3’ άκρα των προϊόντων PCR. 

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ποικιλία θέσεων αναγνώρισης περιοριστικών 

ενζύμων και την παρουσία των υποκινητών/εκκινητών Τ7 και SP6 εκατέρωθεν της 

θέσης κλωνοποίησης, η οποία βρίσκεται στην κωδική περιοχή του ενζύμου της β-

γαλακτοσιδάσης, ώστε να επιτρέπεται η χρωματική επιλογή των ανασυνδυασμένων 

βακτηριακών αποικιών (εικ.10). Για την κλωνοποίηση ενθεμάτων σ’αυτόν τον φορέα 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της κατασκευάστριας εταιρείας (pGEM-T Vector 

System), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε ειδικό εγχειρίδιο (Promega, 

Technical Manual No.042).        
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Εικ. 10: Γραφική αναπαράσταση του πλασμιδιακού φορέα pGEM-T Easy. Στην 
κωδική περιοχή του γονιδίου LacZ έχει γίνει η ένθεση των προεξέχοντων νουκλεοτιδίων 
θυμιδίνης (Τ) στα 3’ άκρα, ώστε ο φορέας να διατηρείται γραμμικός. Εκατέρωθεν της 
θέσης κλωνοποίησης υπάρχουν πολλαπλές θέσεις αναγνώρισης περιοριστικών 
ενζύμων καθώς και  οι υποκινητές/εκκινητές Τ7 και SP6 για την ανάλυση των 
ενθεμάτων. Το πλασμίδιο έχει δυνατότητα ανεξάρτητου διπλασιασμού και υψηλού 
αριθμού αντιγράφων (f1 ori) στα κύτταρα E.coli, στα oποία προσφέρει ανθεκτικότητα 
στην αμπικιλλίνη (ampr).    

 

 
Β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ 

 

Για την απομόνωση κλώνων γονιδιωματικού DNA ποντικού από την επιθυμητή 

περιοχή του γονιδίου Fra10Ac1, διερευνάται βιβλιοθήκη γονιδιωματικών κλώνων 

ποντικού στελέχους 129SV, κλωνοποιημένη σε βακτηριοφάγους λFIXII, με μεγέθη 

ενθεμάτων 9-23Κb, της οποίας ο τίτλος έχει προσδιοριστεί ότι είναι ~8x109 πλάκες 

βακτηριοφάγων/ml. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διερεύνηση της 

βιβλιοθήκης είναι συνοπτικά η εξής : ανάπτυξη ~3x105 βακτηριοφάγοι σε στερεό 

υπόστρωμα, οι οποίοι μεταφέρονται σε μεμβράνες και υβριδοποιούνται με τον 

κατάλληλο ραδιοσημασμένο ανιχνευτή. Τα θετικά σήματα αναπτύσσονται εκ νέου σε 

στερεό μέσο και επαναϋβριδοποιούνται με τον ανιχνευτή, μέχρι να είναι δυνατή η 

απομόνωση μοναδιαίων θετικών πλακών βακτηριοφάγων (Sambrook et al., 1989). 

Γονιδιωματική βιβλιοθήκη ποντικού (Stratagene 946305, ευγενική προσφορά 

από  Γ.Μαυροθαλασσίτη). Πρόκειται για βιβλιοθήκη του γονιδιώματος του ποντικού 

σε βακτηριοφάγο Lambda FIXII (εικ.2), η οποία έχει κατασκευαστεί από 

γονιδιωματικό DNA ποντικού στελέχους 129SV, ηλικίας 4-8 εβδομάδων και φύλου 

θηλυκού. Το στέλεχος 129SV χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη ποντικών με 

απενεργοποιημένα ενδογενή γονίδια (knock-out) με τη μέθοδο του ομόλογου 

ανασυνδυασμού. Το DNA τεμαχίστηκε μερικώς με τα ένζυμα ΒamHI, MboI, BglII ή 



Sau3A και κλωνοποιήθηκε στη θέση XhoI του φάγου, μετά από κατάλληλες 

τροποποιήσεις των άκρων. Η βιβλιοθήκη περιέχει κλώνους με ενθέματα μεγέθους 9-

23Κb. Οι βακτηριοφάγοι Lambda FIXII αναπτύσσονταν μολύνοντας κύτταρα E.coli 

του στελέχους K802.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1. Ανάπτυξη βιβλιοθήκης βακτηριοφάγων σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα 

 

Ο βακτηριοφάγος λFIXII αναπτύσσεται μολύνοντας κύτταρα Ε. coli στελέχους 

Κ802, τα οποία έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να είναι δεκτικά για 

μόλυνση από το βακτηριοφάγο, και τα οποία μετά τη μόλυνση  αναπτύσσονται σε 

στερεό θρεπτικό μέσο. 

Θρεπτικά μέσα 

LB: 1% NaCl, 1% Bacto-Tryptone, 0.5% Yeast extract, pH 7.0, ρύθμιση με NaOH 

NZY επιφάνειας (top agarose): 0.5% NaCl, 0.2% MgSO4.7H2O, 0.2% yeast extract, 

1% NZamine (casein hydrolysate), 0.1% casaminoacids, 0.7% αγαρόζη, pH 7.5-8.0, 

ρύθμιση με NaOH 

NZY βάσης (bottom agar): 0.5% NaCl, 0.2% MgSO4.7H2O, 1% NZamine, 0.1% 

casaminoacids, 1.5% άγαρ, pH 7.5, ρύθμιση με NaOH 
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Εικ. 11: Γραφική αναπαράσταση του φάγου λFIXII, στον οποίον κλωνοποιήθηκαν τα 
θραύσματα γονιδιωματικού DNA ποντικού για την κατασκευή της  βιβλιοθήκης που 
χρησιμοποιήθηκε. Τα ενθέματα (μεγέθους 9-23 Κb) είχαν κλωνοποιηθεί ανάμεσα στους 
δύο βραχίονες του φάγου, στη θέση αναγνώρισης του ενζύμου XhoI, αφού 
προηγουμένως είχε αφαιρεθεί το κεντρικό τμήμα.   



Β.1.1. Παρασκευή κυττάρων δεκτικών για μόλυνση από βακτηριοφάγο λ  

 

Μοναδιαία αποικία κυττάρων Ε. coli  στελέχους Κ802 καλλιεργείται σε 2-3ml 

θρεπτικού μέσου LB με 0.2% μαλτόζη και 10mM MgSO4, για 14-16 hrs στους 37οC. 

500μl από την καλλιέργεια αυτή μεταφέρονται σε 50ml νέου θρεπτικού LB, 0.2% 

μαλτόζη, 10mM MgSO4, η οποία επωάζεται στους 37οC, μέχρι O.D.600= 0.6-0.8 (2-

3hrs). Aκολουθεί φυγοκέντρηση των βακτηρίων στις 2500rpm για 20 min στους 4οC 

και επαναιώρηση του ιζήματος σε 25ml (1/2 του όγκου της αρχικής καλλιέργειας) 

10mM MgSO4, ώστε το κυτταρικό εναιώρημα που προκύπτει να περιέχει  ~1.1x109 

βακτήρια/ml, συγκέντρωση που αντιστοιχεί σε οπτική απορρόφηση OD600 περίπου 

ίση με 1.4.  

 

Β.1.2. Μόλυνση κυττάρων E.coli από βακτηριοφάγο λ και ανάπτυξή τους σε στερεό 

θρεπτικό υπόστρωμα 

 

Η πρόσληψη των λ φάγων από τα βακτήρια επιτυγχάνεται παρουσία ιόντων 

Mg+2, μέσω υποδοχέα της εξωτερικής μεμβράνης των βακτηρίων που κωδικοποείται 

από το γονίδιο LamB, το οποίο επάγεται από μαλτόζη. Η διείσδυση του φαγικού 

DNA στο βακτήριο γίνεται αποτελεσματικά στους 37oC. 

Συγκεκριμένα, σε δοκιμαστικούς σωλήνες Falcon 50ml, μεταφέρονται ~2.5x109 

δεκτικά βακτήρια (2.5ml εναιωρήματος) τα οποία αναμιγνύονται με ~3x105 φάγους 

(οι αραιώσεις της αρχικής βιβλιοθήκης προκειμένου να ληφθεί ο επιθυμητός αριθμός 

φάγων γίνoνται σε SM (0.1M NaCl, 8.1mM MgSO4, 50mM Tris-Cl pH 7.5, ρύθμιση 

με HCl)). Mετά από επώαση στους 37oC για 20 min, ακολουθεί προσθήκη 40-45ml 

θρεπτικoύ μέσου NZY επιφάνειας προθερμασμένου στους 48οC, ώστε να βρίσκεται 

σε ρευστή κατάσταση. Το κάθε μίγμα μεταφέρεται σε πιάτα διαστάσεων 23cm x 

23cm με στερεό θρεπτικό υπόστρωμα NZY βάσης. Τα πιάτα επωάζονται για 8-14 hrs 

στους 37οC, όπου οι φάγοι πολλαπλασιάζονται λύνοντας τα βακτήρια και παράγοντας 

συνολικά 3x105 πλάκες και περίπου 3x1010 φαγικές μονάδες (pfus: plaque forming 

units, 1 πλάκα=105-106 φαγικές μονάδες που φέρουν το ίδιο ένθεμα). Για την 

ανάπτυξη των βακτηριοφάγων σε τρυβλία Petri με στερεό θρεπτικό υπόστρωμα NZY 

βάσης μεταφέρονται σε δοκιμαστικούς σωλήνες Falcon 15ml ~3x108 δεκτικά 

βακτήρια (300μl εναιωρήματος) τα οποία αναμιγνύονται με τον επιθυμητό αριθμό 



φάγων, και μετά την επώαση στους 37οC προστίθενται 4-5ml θρεπτικoύ μέσου NZY 

επιφάνειας.  

 

Β.2. Μεταφορά των βακτηριοφάγων σε μεμβράνες υβριδοποίησης 

 

Οι βακτηριοφάγοι μεταφέρονται από τα τρυβλία σε μεμβράνες υβριδοποίησης 

(Hybond-N+, Amersham) σύμφωνα με τη μέθοδο των Grunstein και Hogness (1975). 

Οι μεμβράνες τοποθετούνται επάνω στα τρυβλία των φάγων για 5 min και στη 

συνέχεια μεταφέρονται για 5 min σε διάλυμα  αποδιάταξης (1.5Μ NaCl, 0.5Μ 

NaOH) για την αποδιάταξη του DNA των δεσμευμένων φάγων, για 7 min σε διάλυμα 

εξουδετέρωσης (1Μ Tris-Cl pH 8.0, 1.5Μ NaCl) και τέλος σε 2x SSC (0.3M NaCl, 

30mM κιτρικό νάτριο) για 5-10 min. Ο τρόπος με τον οποίο επωάζονται οι μεμβράνες 

υβριδοποίησης με τα κατάλληλα διαλύματα είναι ο εξής : πάνω σε Saran τοποθετείται 

χαρτί Whatmann, το οποίο διαποτίζεται με το αντίστοιχο διάλυμα και πάνω στο χαρτί 

αυτό τοποθετείται η μεμβράνη με την πλευρά που βρίσκονται οι φάγοι προς τα πάνω. 

Μετά την επώασή τους με 2x SSC, οι μεμβράνες τοποθετούνται σε νέο χαρτί 

Whatmann, όπου αφήνονται να στεγνώσουν. Ακολουθεί μονιμοποίηση του 

δεσμευμένου DNA με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV cross-linking) (σε ειδικό 

φούρνο, x2 φορές). 

 

Β.3. Ανίχνευση θετικών κλώνων με τη μέθοδο της υβριδοποίησης με 

ραδιοσημασμένο ανιχνευτή 

 

Αποδιαταγμένα μόρια DNA που έχουν μεταφερθεί και μονιμοποιηθεί σε 

νάυλον μεμβράνη μπορούν, σε κατάλληλες συνθήκες, να υβριδοποιηθούν με 

συμπληρωματικά ραδιοσημασμένα ανιχνευτικά μόρια DNA και στη συνέχεια να 

ανιχνευθούν με αυτοραδιογραφία. Η ανίχνευση των επιθυμητών κλώνων γίνεται με 

τη χρήση ραδιοσημασμένων ανιχνευτικών μορίων DNA που αναγνωρίζουν τις 

επιθυμητές γενωμικές περιοχές, και έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της επέκτασης 

τυχαίων εκκινητών (random priming) ή με PCR. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας 

ανίχνευσης είναι τα εξής : προϋβριδοποίηση, υβριδοποίηση και πλύσιμο των 

μεμβρανών. 

 

 



Προϋβριδοποίηση 

Οι μεμβράνες πάνω στις οποίες βρίσκεται μονιμοποιημένο το DNA, αφού 

πρώτα ξεπλυθούν με 2x SSC και τριφτούν ελαφρά για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων θρεπτικού υλικού που πιθανόν να υπάρχουν, τοποθετούνται σε 

κύλινδρο υβριδοποίησης έτσι ώστε η πλευρά που δε φέρει DNA να εφάπτεται στο 

τοίχωμα του κυλίνδρου. Ακολουθεί επώαση των μεμβρανών με διάλυμα 

υβριδοποίησης (100mM NaH2PO4, 50mM Na4P2O7, 10mM EDTA, 7% SDS, 1% 

BSA, pH 7.0-7.5) (12-15ml διαλύματος/κύλινδρο) το οποίο περιέχει αποδιαταγμένο 

και μηχανικά τεμαχισμένο DNA σπέρματος ρέγγας (carrier DNA) σε τελική 

συγκέντρωση 100 μg/ml. Το διάλυμα βρίσκεται προθερμασμένο στους 65οC και το 

carrier DNA έχει αποδιαταχθεί με βρασμό για 5min. Η επώαση γίνεται  στους 65οC 

για ~6 hrs με συνεχή ανακίνηση. 

Υβριδοποίηση 

Αφού αφαιρεθεί το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την προϋβριδοποίηση, 

προστίθεται νέο, προθερμασμένο στους  65οC, διάλυμα υβριδοποίησης το οποίο 

περιέχει αποδιαταγμένο και μηχανικά τεμαχισμένο DNA σπέρματος ρέγγας (carrier 

DNA) σε τελική συγκέντρωση 100 μg/ml καθώς και το ραδιοσημασμένο ανιχνευτή 

(~107cpm) (αποδιαταγμένο με βρασμό). Η  υβριδοποίηση πραγματοποιείται στους  

65οC για περισσότερες από 16 hrs με συνεχή ανακίνηση.  

Πλύσιμο μεμβρανών 

Η περίσσεια της ραδιενέργειας απομακρύνεται με πλύσιμο των μεμβρανών με 

διάλυμα πλυσίματος (20mM NaH2PO4, 10mM Na4P2O7, 2mM EDTA, 0.3M NaCl, 

5% SDS) προθερμασμένο στους  65οC. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, οι  

κρούσεις που παραμένουν στη μεμβράνη ελέγχονται με μετρητή Geiger.  

 

Για την ανίχνευση των θετικών σημάτων πραγματοποιείται αυτοραδιογραφία με 

έκθεση στους -80οC, ο χρόνος της οποίας εξαρτάται από την ένταση του σήματος (2-

48hrs). 

 

Β.4. Επιλογή θετικών σημάτων και απομόνωση μοναδιαίων θετικών κλώνων 

 

Τα θετικά σήματα που εμφανίζονται πάνω στα φιλμ μετά την αυτοραδιογραφία 

αντιστοιχίζονται με τις θέσεις πάνω στα πιάτα από τις οποίες προέρχονται τα σήματα. 

Μετά τον εντοπισμό των αντίστοιχων με τα θετικά σήματα θέσεων απομονώνονται 



από τα πιάτα κυλινδρικά τεμάχια στερεού θρεπτικού υποστρώματος διαμέτρου 

0.5cm, που περιέχουν ~100 πλάκες (107-108 βακτηριοφάγους) /τεμάχιο. Καθένα από 

τα τεμάχια αυτά μεταφέρεται σε eppendorf που περιέχει ~1ml διαλύματος SM (0.1M 

NaCl, 8.1mM MgSO4, 50mM Tris-Cl pH 7.5) και 40-50μl χλωροφορμίου (βοηθάει 

στην απομάκρυνση υπολειμμάτων βακτηριακών κυττάρων), και πριν 

επαναχρησιμοποιηθούν αφήνονται για περισσότερο από 16hrs στους 4οC, ώστε να 

απελευθερωθούν οι φάγοι στο διάλυμα. Οι φάγοι αυτοί χρησιμοποιούνται για τη 

μόλυνση νέων βακτηρίων και αναπτύσσονται σε μικρότερα τρυβλία (Petri) και σε 

μικρότερη πυκνότητα (500-1000 φάγοι/τρυβλίο) μολύνοντας ~3x108 βακτήρια (300μl 

εναιωρήματος), ώστε τελικά να είναι δυνατή η απομόνωση μοναδιαίων θετικών 

πλακών για κάθε κλώνο.  

Η απομόνωση των κυλινδρικών τεμαχίων που περιέχουν τους φάγους γίνεται με 

τη βοήθεια πιπέτας Pasteur εγκάρσια κομμένη με λίμα, ώστε να δημιουργείται η 

επιθυμητή διάμετρος, ανάλογα με το μέγεθος και την ποσότητα των πλακών που 

πρόκειται να απομονωθούν.  

 

Β.5. Ραδιοσήμανση μορίων  

 

Β.5.1. Ραδιοσήμανση μορίων με τη μέθοδο της επέκτασης τυχαίων εκκινητών 

 

Ανιχνευτικά μόρια DNA με μεγέθη που κυμαίνονται από 0.5 έως 1.5Κb 

μπορούν να ραδιοσημανθούν με τη μέθοδο της επέκτασης τυχαίων εκκινητών 

(random priming) (Sambrook et al., 1989). Η μέθοδος στηρίζεται στην ενεργότητα 

5’→3’ πολυμεράσης DNA του κλάσματος Κlenow της DNA πολυμεράσης Ι, με την 

οποία ραδιοσημασμένα νουκλεοτίδια ενσωματώνονται στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα 

DNA, χρησιμοποιώντας ως εκκινητές έναν συνδυασμό τυχαίων εξανουκλεοτιδίων 

(Ν6) που επαναδιατάσσονται στο DNA-μήτρα.  

Μια τυπική αντίδραση σήμανσης περιλαμβάνει τα εξής :   

 7.5μl  διαλύματος γραμμικού τεμαχίου DNA (μεγέθους 0.5-1.5kb) (60-100ng)  

 1μl ενζύμου Klenow (5000 units/ml)  

 11.5μl διαλύματος 2x LS  

  2μl ραδιενεργού ισοτόπου [α-32P]dATP (10μCi/μl, Amersham) 

      2μl ραδιενεργού ισοτόπου [α-32P]dCTP (10μCi/μl, Amersham)  



     1μl BSA (10mg/ml) 

Τελικός όγκος αντίδρασης = 25μl  

 

To διάλυμα 2x LS παρασκευάζεται ως εξής :  

 25μl ρυθμιστικού διαλύματος 1M Ηepes pH 6.6 

 25μl διαλύματος DTM [0.1mM dGTP, 0.1mM dTTP σε ΤΜ 

(250mM Tris-Cl 

          pH 8.0, 5mM MgCl2, 50mM β-μερκαπτοαιθανόλη)]  

 7μl διαλύματος OL (1mM Tris-Cl pH 7.5, 1mM EDTA pH 7.5, 90 

units/ml τυχαίων εξανουκλεοτιδίων) 

Το DNA που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην αντίδραση της σήμανσης 

αποδιατάσσεται με βρασμό για 5 min και μεταφέρεται αμέσως σε πάγο όπου 

προστίθενται τα υπόλοιπα αντιδραστήρια, αφού πρώτα φυγοκεντρηθεί στις 14.000 

rpm για 20sec. Η αντίδραση επωάζεται για 3 hrs στους 37οC.  

 

B.5.2. Ραδιoσήμανση με PCR 

 

H αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ως μέθοδος σήμανσης, επιλέγεται σε 

περιπτώσεις που το μέγεθος των τεμαχίων DNA που πρόκειται να ραδιοσημανθούν 

είναι μικρότερο από 0.5Κb (ιδανικά 100-150bp). Αρχικά, πραγματοποιείται PCR 

(χωρίς ραδιοσήμανση) της οποίας το προϊόν (ποσότητα DNA 30-200ng) 

ηλεκτροφορείται, εξάγεται από το πήκτωμα αγαρόζης και εκλούεται σε 200μl 

απιονισμένου και αποστειρωμένου H2O, παραμένοντας στους 4 οC για 6–12 hrs. Η 

αντίδραση PCR για τη σήμανση διενεργείται όπως έχει περιγραφεί με τη διαφορά ότι 

ως μήτρα χρησιμοποιούνται 2-10μl από το διάλυμα που προκύπτει μετά την έκλουση 

και αντί του μίγματος των 4 dNTPs χρησιμοποιείται μίγμα από 3 μη ραδιοσημασμένα 

dNTPs (A, G, T) σε τελική συγκέντρωση 1.25mM το καθένα (3.75mM συνολικά) και 

10-15μCi ραδιοϊσοτόπου [α-32Ρ]dCΤΡ (Amersham, 10μCi/μl, 370MBq/ml, 

~3000Ci/mmol).  

 

Και στις δυο περιπτώσεις ραδιοσήμανσης, μετά το πέρας της αντίδρασης 

πραγματοποιείται καθαρισμός του ραδιοσημασμένου ανιχνευτή από τα ελεύθερα 

ραδιοσημασμένα νουκλεοτίδια με χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε στήλη 

Sephadex G50. Συγκεκριμένα, αφού αυξηθεί ο όγκος της αντίδρασης προσθέτοντας 



απιονισμένο H2Ο μέχρι τελικού όγκου 100μl, φορτώνεται στην κορυφή στήλης 

Sephadex G50, η οποία στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις 2500rpm για 5min, ώστε 

να περάσει ο ανιχνευτής, ο οποίος συλλέγεται σε eppendorf που βρίσκεται στο κάτω 

άκρο της στήλης. Η στήλη Sephadex G50 κατασκευάζεται ως εξής: σύριγγα 

ινσουλίνης 1ml στο κάτω άκρο της οποίας έχει τοποθετηθεί μικρή ποσότητα 

υαλοβάμβακα, γεμίζεται με Sephadex G50 και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις 

2500rpm για 5min, προκειμένου να πακεταριστεί η στήλη.    

 

Β.6. Μέτρηση της ειδικής ενεργότητας ραδιοσημασμένων μορίων DNA 

 

H ειδική ενεργότητα εκφράζει το ποσοστό των ραδιενεργών φωσφορικών 

ομάδων 32Ρ που έχουν ενσωματωθεί στο μόριο DNA που ραδιοσημαίνεται και για τη 

μέτρησή της χρησιμοποιείται η μέθοδος της κατακρήμνισης παρουσία παγωμένου 

10% τριχλωροοξικού οξέος (TCA). Συγκεκριμένα, 1μl (1/100) από την αντίδραση 

τοποθετείται σε χαρτί Whatmann, πάνω στο οποίο βρίσκεται μικρή ποσότητα carrier 

DNA, και, αφού στεγνώσει τοποθετείται σε Falcon που περιέχει παγωμένο 10% 

τριχλωροοξικό οξύ (TCA) για 10min. Στη συνέχεια, το δείγμα μεταφέρεται σε Falcon 

που περιέχει παγωμένη ακετόνη για 10min, και αφού αφεθεί να στεγνώσει μετράται 

σε σπινθηρομετρητή (Βeckman LS1701). Για να υπολογιστούν οι κρούσεις του 

μετρούμενου ανιχνευτή η ένδειξη που λαμβάνεται πολλαπλασιάζεται επί 2.5, ώστε να 

αναχθεί η μέτρηση η οποία γίνεται στη θέση του 14C στο 32P. Η ειδική ενεργότητα 

του ραδιοσημασμένου μορίου DNA που προκύπτει είναι 3x108-5x108 cpm/μg DΝΑ. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Α. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 

Με στόχο την απομόνωση γενωμικών κλώνων του γονιδίου Fra10Ac1 

του ποντικού, στελέχους 129 SV διερευνήθηκε γονιδιωματική βιβλιοθήκη 

ποντικού κλωνοποιημένη σε βακτηριοφάγους λFIXII (Stratagene 946305). Οι 

κλώνοι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κατάλληλης 

κατασκευής-στόχου που θα επιτρέψει την απενεργοποίηση του γονιδίου με 

ομόλογο ανασυνδυασμό και πρέπει να περιέχουν τμήμα του 5’UTR και τα 

πρώτα εξόνια του γονιδίου, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην κατασκευή-

στόχο. 

Για τη διερεύνηση της βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί 

ραδιοσημασμένοι ανιχνευτές : Α) 3΄ ανιχνευτής, Β) 5΄ ανιχνευτής #1 και Γ) 5΄ 

ανιχνευτής #2 (εικ.12). Κάθε πείραμα διερεύνησης πραγματοποιήθηκε σε 

~3x105 κλώνους. 
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Fra10Ac1 cDNA 

731 238 

5’ ανιχνευτής #1
Α

        43621 tttcctgagt atttggcagc tcgggtccgc acggctgacc tcgcactcct ttgcagatgc
    43681 atgggcatgg aggctatgac tctgatttta gtgacgatga gcaaggcgga ggctccagca
    43741 aaaagaggaa gaagtaagtc tgttgatcca tagttcacac tgtttctaga cggacatgaa

Ιντρόνιο 1

Ιντρόνιο 2

Εξόνιο 2 
mFRAF2 

mFRAR2 

Β

43663



 

 

 

 

 

Α.1. Διερεύνηση με τον 3΄ ανιχνευτή  

Αρχικά επιλέχθηκε να διερευνηθεί η βιβλιοθήκη με τον 3' ανιχνευτή 

που αναγνωρίζει τα εξόνια 9-14, περιέχοντας και μεγάλο μέρος του 3' UTR 

του γονιδίου Fra10Ac1. Η περιοχή 3' UTR είναι η πιο ειδική των γονιδίων και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συνεχής, ευνοώντας έτσι την 

υβριδοποίηση του ανιχνευτή με την αλληλουχία-στόχο. 

Α.1.1. Κατασκευή ραδιοσημασμένου 3΄ ανιχνευτή  

Το τμήμα του DNA που ραδιοσημάνθηκε με τη μέθοδο της επέκτασης 

τυχαίων εκκινητών για τη διερεύνηση της βιβλιοθήκης αντιστοιχεί στα 

νουκλεοτίδια 756-1301 του cDNA του γονιδίου Fra10Ac1(εικ.12). 

Προκειμένου να απομονωθεί το τμήμα αυτό έγινε πέψη της κατασκευής 

Fra10Ac1756-1301 (εικ.13) με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και BamHI, τα 

οποία αναγνωρίζουν θέσεις στον polylinker του φορέα pBluescriptIIKS+.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EcoRI 

Fra10Ac1238-731 cDNA 
pBluescriptIIKS+

SmaI 
BamHI

SmaI 

Τυφλά άκρα 
(προιόν PCR) 

EcoRI 

EcoRI 
(από image 
clone ) 

Fra10Ac1756-1301 cDNA 
pBluescriptIIKS+

SmaI 

Bst1107I 
(εξόνιο 14) 

BamHI

Α

Β

43762

Εικ. 12: Α. Το cDNA του γονιδίου Fra10Ac1 του ποντικού και τα αντίστοιχα τμήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ως ανιχνευτές (3’ ανιχνευτής και 5’ ανιχνευτής #1). Τα αριθμημένα 
τμήματα (1-14) συμβολίζουν τα αντίστοιχα εξόνια του  Fra10Ac1 στο cDNA . Β. Η αλληλουχία 
του 5’ ανιχνευτή #2 και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του. Η 
αρίθμηση που χρησιμοποιήθηκε για το Fra10Ac1 cDNA και τη γενωμική αλληλουχία είναι αυτή 
των καταχωρήσεων BN000292 και AC112153 της Genbank, αντίστοιχα. 



 

 

 

 

 

 

 

Το ένθεμα που αντιστοιχούσε στο επιθυμητό τμήμα DNA (μήκους 

545bp) διαχωρίστηκε από τον φορέα με ηλεκτροφόρηση (30mA για 16hrs) 

και απομονώθηκε από το πήκτωμα αγαρόζης (1.5% χωρίς βρωμιούχο 

αιθίδιο). Το απομονωμένο τμήμα ηλεκτροφορήθηκε ξανά (70mA για 3hrs) σε 

πήκτωμα ίδιας σύστασης προκειμένου να διαχωριστεί από τμήματα φορέα 

που ενδεχομένως είχαν εγκλωβιστεί στο επιθυμητό τμήμα DNA. Μετά τη 

δεύτερη απομόνωση του από το πήκτωμα ακολούθησε σήμανση του 

τμήματος αυτού προκειμένου να κατασκευαστεί ο επιθυμητός ραδιενεργός 

ανιχνευτής. 

Μετά τον καθαρισμό του ραδιοσημασμένου ανιχνευτή από τα ελεύθερα 

ραδιοσημασμένα νουκλεοτίδια με χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε 

στήλη Sephadex G50, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της ειδικής ενεργότητας η 

οποία βρέθηκε ότι ήταν ~4x108 cpm/μg. Οι συνθήκες της υβριδοποίησης είναι 

αυτές που περιγράφονται (§Β.3 Υλικά και Μέθοδοι).  

 

Α.1.2. Αποτελέσματα διερεύνησης με τον 3΄ ανιχνευτή   

Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψαν συνολικά 11 θετικά σήματα, εκ 

των οποίων μόνο τα  4 (σήματα 8, 9, 10 και 11) ταυτοποιήθηκαν ως 

αληθινά θετικά, εφόσον μόνο οι φάγοι που προήλθαν από τα σήματα αυτά 

ξαναέδωσαν θετικά σήματα μετά από υβριδοποίηση των αντίστοιχων 

μεμβρανών με τον ίδιο ανιχνευτή. Στη συνέχεια, οι αντίστοιχοι φάγοι 

αναπτύχθηκαν με μικρή πυκνότητα (100πλάκες/τρυβλίο) προκειμένου να 

απομονωθούν μοναδιαίοι θετικοί κλώνοι για το κάθε σήμα. Τελικά 

απομονώθηκαν οι μοναδιαίοι θετικοί κλώνοι #8.1, #9.2, #10.4 και #11.1 

(εικ.14). Στη συνέχεια οι κλώνοι αυτοί ελέγχθηκαν με υβριδοποίηση με 

τον 5΄ ανιχνευτή #1, εκ των οποίων μόνο ο #10.4 έδωσε θετικό σήμα 

(εικ.14). 

Εικ.13: Α. Η κατασκευή Fra10Ac1756-1301 από την οποία απομονώθηκε το τμήμα του cDNA που 
ραδιοσημάνθηκε μετά από τεμαχισμό με τα ένζυμα EcoRI και BamHI (έντονα γράμματα) για τον 3’ 
ανιχνευτή. Για τη δημιουργία της κατασκευής αυτής το τμήμα που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 756-
1301 του cDNA (από κλώνο IMAGE:1433883) με άκρα EcoRI-Bst1107I κλωνοποιήθηκε σε  φορέα 
pBluescriptIIKS+/EcoRI-SmaI.  Β. Η κατασκευή Fra10Ac1238-731 από την οποία απομονώθηκε το 
τμήμα του cDNA που ραδιοσημάνθηκε μετά από τεμαχισμό με τα ένζυμα EcoRI και BamHI (έντονα 
γράμματα) για τον 5’ ανιχνευτή #1. Για τη δημιουργία της κατασκευής αυτής το τμήμα που 
αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 238-731 του cDNA (προϊόν PCR σε cDNA βιβλιοθήκη ποντικού) 
κλωνοποιήθηκε σε φορέα pBluescriptIIKS+/SmaI 



Ο έλεγχος του #10.4 (§Β.1 Αποτελέσματα) έδειξε ότι ο κλώνος αυτός 

περιέχει τα εξόνια 8-11. Προκειμένου να απομονωθούν γενωμικοί κλώνοι που 

να εκτείνονται περισσότερο προς το 5΄ άκρο του γονιδίου, περιέχοντας και το 

κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης, χρησιμοποιήθηκαν δυο 5΄ ανιχνευτές, οι 

#1 (εξόνια 3-9) και #2 (εξόνιο 2 και τμήμα των εκατέρωθεν ιντρονίων). 

  

Α.2. Διερεύνηση με τον 5΄ ανιχνευτή #1 

Α.2.1. Κατασκευή ραδιοσημασμένου 5΄ ανιχνευτή #1  

Το τμήμα του DNA που ραδιοσημάνθηκε με τη μέθοδο της 

επέκτασης τυχαίων εκκινητών για τη διερεύνηση της βιβλιοθήκης 

αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 238-731 του cDNA του γονιδίου 

Fra10Ac1(εικ.12). Προκειμένου να απομονωθεί το τμήμα αυτό έγινε πέψη 

της κατασκευής Fra10Ac1238-731 (εικ.13) με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI 

και BamHI, τα οποία αναγνωρίζουν θέσεις στον polylinker του φορέα 

pBluescriptIIKS+.  

Ο διαχωρισμός του ενθέματος που αντιστοιχούσε στο επιθυμητό 

τμήμα DNA (μήκους 493bp), η σήμανση και ο καθαρισμός του έγιναν 

όπως περιγράφηκε παραπάνω κατά την κατασκευή του 3΄ ανιχνευτή 

(§Α.1.1 Αποτελέσματα). Η ειδική ενεργότητα του 5΄ ανιχνευτή #1 ήταν 

~3x108 cpm/μg.      

Α.2.2. Αποτελέσματα διερεύνησης με τον 5΄ ανιχνευτή #1 

Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψαν συνολικά 7 θετικά σήματα, εκ 

των οποίων μόνο το σήμα 1 ταυτοποιήθηκε ως αληθινά θετικό και τελικά 

απομονώθηκε ο μοναδιαίος θετικός κλώνος  #1.2.2 (εικ.14). 

 

Α.3. Διερεύνηση με τον 5΄ ανιχνευτή #2 

Α.3.1. Κατασκευή ραδιοσημασμένου 5΄ ανιχνευτή #2    

Αρχικά πραγματοποιήθηκε σε γενωμικό DNA ποντικού αντίδραση 

PCR με τους εκκινητές mFRAF2 (GCA CTC CTT TGC AGA TG) και 

mFRAR2 (CAG ACT TAC TTC TTC CTC), οι οποίοι υβριδοποιούνται με 

τα νουκλεοτίδια 43663-43679 και 43745-43762 της γενωμικής 

αλληλουχίας, αντίστοιχα. Το προϊόν της αντίδρασης μετά από 

ηλεκτροφόρησή του, εξάχθηκε από το πήκτωμα αγαρόζης και εκλούσθηκε 

σε 200μl H2O. Στη συνέχεια, 10μl από το διάλυμα αυτό μετά την έκλουση 



χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρα σε κάθε αντίδραση ραδιοσήμανσης με PCR 

(§Β.5.2 Υλικά και Μέθοδοι). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 

αντιδράσεις ραδιοσήμανσης με PCR σε τελικό όγκο 20μl. Σε όλες τις 

αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε Taq DNA πολυμεράση και οι συνθήκες 

ήταν οι εξής: 

 

95οC → 5min 

95οC → 45sec 

52οC → 45sec 

72οC → 30sec 

72οC → 5min 

       

Μετά τον καθαρισμό του ραδιοσημασμένου ανιχνευτή από τα 

ελεύθερα ραδιοσημασμένα νουκλεοτίδια με χρωματογραφία μοριακής 

διήθησης σε στήλη Sephadex G50, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της ειδικής 

ενεργότητας η οποία βρέθηκε ότι ήταν ~9x107 cpm/μg. 

 

Α.3.2. Αποτελέσματα διερεύνησης με τον 5΄ ανιχνευτή #2 

Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψαν συνολικά 3 θετικά σήματα, εκ 

των οποίων μόνο τα  2 (σήματα Α1 και Β1, εικ.14)  ταυτοποιήθηκαν ως 

αληθινά θετικά. Το σήμα Α1 συνέπεσε με το σήμα 1 που προερχόταν από 

τον θετικό κλώνο  #1.2.2 που απομονώθηκε μετά τη διερεύνηση της 

βιβλιοθήκης με τον 5΄ ανιχνευτή #1, και ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται 

κλώνος #Α1.   

 

35 κύκλοι



#8.1 #9.2 #10.4 #11.1

3΄ ανιχνευτής

#10.4

5΄ ανιχνευτής #1

#1.2.2

5΄ ανιχνευτής #2

#Α1 #Β1  
 

 

 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΛΩΝΩΝ #10.4 ΚΑΙ 

#Α1 ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΩΜΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ  

Προκειμένου να ελεγχθεί η ακεραιότητα των κλώνων που 

απομονώθηκαν και να είναι δυνατή η χαρτογράφηση τους στη γενωμική 

αλληλουχία, ήταν απαραίτητη η σύγκριση του προτύπου τεμαχισμού με 

περιοριστικά ένζυμα κάθε κλώνου με αυτό της γενωμικής αλληλουχίας. Από 

τη σύγκριση του αριθμού και του μεγέθους των προϊόντων των πέψεων με τα 

προβλεπόμενα προϊόντα των αντίστοιχων πέψεων βάσει του περιοριστικού 

χάρτη της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου (in silico) ταυτοποιήθηκαν οι 

γενωμικές περιοχές που περιλαμβάνονται σε κάθε κλώνο. 

 

  

Β.1. Έλεγχος του #10.4  

Αρχικά απομονώθηκε το DNA των βακτηριοφάγων που 

περιλαμβάνουν το γενωμικό κλώνο #10.4, το οποίο στη συνέχεια 

ελέγχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NotI, EcoRI και NotI-EcoRI 

(εικ.16), προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων περιοχών της 

γενωμικής αλληλουχίας εκτείνεται ο κλώνος αυτός. Η NotI αναγνωρίζει 

δυο θέσεις στον βακτηριοφάγο λ, εκατέρωθεν των θέσεων κλωνοποίησης 

Εικ. 14: Θετικά σήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της βιβλιοθήκης με καθένα από 
τους 3 ανιχνευτές. Κάτω από κάθε σήμα φαίνεται το όνομα του αντίστοιχου μοναδιαίου κλώνου.  



του γενωμικού κλώνου, ενώ δεν τεμαχίζει τη γενωμική αλληλουχία, 

σύμφωνα με τον περιοριστικό χάρτη του γονιδίου. Αντίθετα, η EcoRI 

αναγνωρίζει πολλές θέσεις της γενωμικής αλληλουχίας, αλλά έχει 

αφαιρεθεί από τον βακτηριοφάγο λ στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη λόγω 

της κλωνοποίησης των γενωμικών τμημάτων μεταξύ των θέσεων XhoI. 
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Εικ. 15: Σχηματική απεικόνιση της γενωμικής περιοχής που αντιστοιχεί στον κλώνο #10.4 και οι 
περιοριστικές της θέσεις. Εκατέρωθεν της κλωνοποιημένης γενωμικής περιοχής απεικονίζεται ο 
polylinker του φάγου λ  (καφέ παραλληλόγραμμα) 

 N
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Γονίδιο Fra10Ac1

Κλώνος #10.4



 

1    2  3   4
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7743
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3. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

4. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

Βραχίονας φάγου λ

(20kb)

Βραχίονας φάγου λ

(9kb)

Κλωνοποιημένο γενωμικό

τμήμα  (~14kb)

1. #10.4/EcoRI-NotI

2. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

3. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI
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Β.2. Έλεγχος του #Α1 

Αρχικά απομονώθηκε το DNA των βακτηριοφάγων που περιλαμβάνουν 

το γενωμικό κλώνο #Α1, το οποίο στη συνέχεια ελέγχθηκε α) με PCR και β) 

με πέψη με διάφορα περιοριστικά ένζυμα, προκειμένου να διαπιστωθεί 

μεταξύ ποιων περιοχών της γενωμικής αλληλουχίας εκτείνεται ο κλώνος 

αυτός.    

Β.2.1. Έλεγχος με PCR 

Προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο κλώνος #Α1 περιλαμβάνει το εξόνιο 

2 του γονιδίου Fra10Ac1 πραγματοποιείται PCR στο απομονωμένο #Α1 

DNA με τη χρήση των εκκινητών  mFRAF2 (GCA CTC CTT TGC AGA TG) 

και mFRAR2 (CAG ACT TAC TTC TTC CTC). Από την αντίδραση αυτή 

προκύπτει ένα προϊόν αναμενομένου μεγέθους (99 bp)  (εικ.17). 

Εικ. 16: Πρότυπο τεμαχισμού του #10.4 με Not I (Α) και EcoRI-NotI (B) 

 Α  B



Προϊόν
PCR
(99bp)

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

2. Προϊόν PCR

1           2

94/87/72bp
164/150bp

 
 

 

Β.2.2. Έλεγχος με πέψη με διάφορα περιοριστικά ένζυμα 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε πέψη του #Α1 και του #10.4 με EcoRI και 

σύγκριση των ηλεκτροφορητικών τους προτύπων (εικ.19), προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο γενωμικό κλώνο. Στη συνέχεια, 

αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο κλώνο, πραγματοποιήθηκε 

μια σειρά πέψεων με τα εξής ένζυμα: 

• HindIII 

• SacI (SstI) 

• SacI – XhoI (SlaI) 

• AhdI 

• HindIII – SacI 

(εικ.20). 

Η SacI αναγνωρίζει δυο θέσεις στον βακτηριοφάγο λ, εκατέρωθεν των 

θέσεων κλωνοποίησης της γενωμικής αλληλουχίας. 

 

 

 

 

Εικ. 17: Ηλεκτροφόρηση προϊόντος PCR στον κλώνο #Α1 με τους εκκινητές 
mFRAF2 και mFRAR2 
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Εικ. 18: Σχηματική απεικόνιση της γενωμικής περιοχής που αντιστοιχεί στον κλώνο #Α1 και οι 
περιοριστικές της θέσεις. Εκατέρωθεν της κλωνοποιημένης γενωμικής περιοχής απεικονίζεται ο 
polylinker του φάγου λ  (καφέ παραλληλόγραμμα) 

Sa
cI

  
N

ot
 I

 
Sa

cI
 

Sa
cI

  
N

ot
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Sa
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Γονίδιο Fra10Ac1

Κλώνος #Α1 



1     2    3     4 5
19329bp
11501bp

7743bp

4254bp
5077bp

3452bp

2670bp

1484bp
1700bp

2556bp

805bp

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

3. #A1/NotI

4. #A1/EcoRI

5. #10.4/EcoRI

   
  

 

 

 

11501bp

5077bp

1700bp

2443bp

805bp

4507bp

2838bp

2240bp

514bp

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. #A1/AhdI

3. #A1/HindIII

4. #A1/HindIII-SacI

1      2     3     4     5     6    7

5. #A1/SacI

6. #A1/SacI-XhoI

7. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

19329bp

7743bp

4254bp
3452bp
2670bp

1484bp

6223bp

1882bp

 

Εικ. 19: Πρότυπο τεμαχισμού του #Α1 με NotI και EcoRI και σύγκριση με το πρότυπο 
τεμαχισμού του #10.4 με EcoRI. Στον πίνακα φαίνονται τα μεγέθη των αναμενόμενων 
τμημάτων του κλώνου #Α1 (διαδρομές 3 και 4) 

NotI EcoRI 

Βραχίονας 

φάγου 

(20Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(20Kb)+γενωμική 

αλληλουχία 

Βραχίονας 

φάγου 

(9Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(9Kb)+γενωμική 

αλληλουχία 

8953 

1749 

 (~15Kb) 

789 

AhdI HindIII HindIII-SacI SacI SacI-XhoI 

10297 Βραχίονας φάγου 

(20Kb)+γενωμική 

αλληλουχία 

Βραχίονας φάγου 

(20Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(20Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(20Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(9Kb)+γενωμική 

αλληλουχία 

Βραχίονας φάγου 

(9Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(9Kb) 

Βραχίονας φάγου 

(9Kb) 

6540 3734 ~3700 5403 

4409 3568 ~4000 ~4000 

546 2972 3647 

484 ~2200 

289 675 

546 

484 

~300 

289 

 

 

 

 

Τμήματα 

από 

αλληλουχία 

φάγου λ 

284 

284 

3647 

~1900 

Εικ. 20: Πρότυπο τεμαχισμού του κλώνου #Α1 με AhdI (διαδρομή 2), HindIII (διαδρομή 3), 
HindIII-SacI (διαδρομή 4), SacI (διαδρομή 5) και SacI-XhoI (διαδρομή 6). Στον πίνακα 
φαίνονται τα μεγέθη των αναμενόμενων τμημάτων του κλώνου #Α1.



Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 

Fra10Ac1 ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

 

Η τελική κατασκευή-στόχος αποτελεί ένα διαγονίδιο το οποίο θα περιέχει 

δυο διαδοχικές περιοχές του γονιδίου Fra10Ac1 (5’ και 3’) συνολικού μήκους ~8kb, 

μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται η αλληλουχία του φορέα pGNA (εικ.21). Η 

γραμμοποιημένη αυτή κατασκευή θα εισαχθεί σε ES κύτταρα, όπου θα 

πραγματοποιηθεί ομόλογος ανασυνδυασμός με την αντίστοιχη περιοχή του 

ενδογενούς γονιδίου, το οποίο και θα απενεργοποιηθεί λόγω παρεμβολής της 

αλληλουχίας του pGNA. Η 5’ περιοχή του γονιδίου πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα 

της κωδικής περιοχής και να βρίσκεται στο ίδιο αναγνωστικό πλαίσιο μετάφρασης με 

το γονίδιο LacZ του pGNA.   

 

LacZ

Neor

Tn 5 pro.

RSV LTR

PyEC F9.1 Enh.
Ori

pGNA
7318 bp

polyA SV 40

polyA SV 40

1 
AccIAccI, SalI
139

SphI 687
EcoRI 781
HindIII 870

BglII 1192
EagΙ 1261

PstI 1405

SphI 1757

BamHI 2304BamHI 2658

BamHI
6106

ApaI 2599, SmaI 2605, KpnI 2611

XbaI 2617, XmnI 2621, NsiI 2623, SacII 2630

AatII 3274

ClaI 3478

EcoRV 
3763

SacI 
4591

AccI 5418

NdeI 5611
EcoRI 5655

XhoI 

6112

LacZ

Neor

Tn 5 pro.

RSV LTR

PyEC F9.1 Enh.
Ori

pGNA
7318 bp

polyA SV 40

polyA SV 40

1 
AccIAccI, SalI
139

SphI 687
EcoRI 781
HindIII 870

BglII 1192
EagΙ 1261

PstI 1405

SphI 1757

BamHI 2304BamHI 2658

BamHI
6106

ApaI 2599, SmaI 2605, KpnI 2611

XbaI 2617, XmnI 2621, NsiI 2623, SacII 2630

AatII 3274

ClaI 3478

EcoRV 
3763

SacI 
4591

AccI 5418

NdeI 5611
EcoRI 5655

XhoI 

6112

 
 

 

 

 

Εικ. 21: Ο πλασμιδιακός φορέας pGNA 
Tο γονίδιο της γαλακτοσιδάσης (LacZ) και της ανθεκτικότητας στη νεομυκίνη (Neor), τα οποία περιέχει ο 
φορέας pGNA (7318bp), υποδεικνύονται με βέλη, η φορά των οποίων συμβολίζει τη φορά μεταγραφής 
τους. Ο φορέας περιλαμβάνει επίσης μεταγραφικά σινιάλα τερματισμού από το polyA του SV40 (μαύρα 
κουτιά), τον ευκαρυωτικό υποκινητή RSV LTR (σκούρο κόκκινο κουτί), τον ενισχυτή pyEC F9.1 (ανοιχτό 
κόκκινο κουτί), που ελέγχουν την έκφραση του γονιδίου Neor, τον προκαρυωτικό υποκινητή Tn 5 
(πορτοκαλί κουτί) καθώς και το σινιάλο έναρξης της αντιγραφής στα βακτήρια, Ori (μπλε).   



Για την επίτευξη της τελικής κατασκευής-στόχου είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενδιάμεσων βοηθητικών κατασκευών. 

  

Γ.1. Κατασκευή 1 

Στον κλώνο #Α1 γίνεται PCR με τη χρήση proofreading πολυμεράσης με 

τους εξής εκκινητές: 

For_Int1_NotI : ATA AGA ATG CGG CCG CGC AAC TGC TCC AGG CTC 

 

Rev_Ex2_SacII : TCC CCG CGG CTC CGC CTT GCT CAT CGT C 

 

O εκκινητής For_Int1_NotI υβριδοποιείται με τα νουκλεοτίδια 42074-42090 του 

γενωμικού κλώνου του ποντικού, που βρίσκονται στο ιντρόνιο1 του γονιδίου 

Fra10Ac1 και φέρει στο 5’ άκρο του μια NotI περιοριστική θέση και ο 

Rev_Ex2_SacII υβριδοποιείται με τα νουκλεοτίδια 43713-43731 του γενωμικού 

κλώνου του ποντικού, που βρίσκονται στο εξόνιο2 του γονιδίου Fra10Ac1 και φέρει 

στο 5’ άκρο του μια SacII περιοριστική θέση. 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR είναι ένα τμήμα 1657bp που αντιστοιχεί στα 

νουκλεοτίδια 42074-43731 του γονιδίου Fra10Ac1, το οποίο, μετά από πέψη με τα 

περιοριστικά ένζυμα NotI και SacII, θα κλωνοποιηθεί σε φορέα pBluescriptIIKS+, 

στον οποίο έχει γίνει πέψη με τα ίδια ένζυμα.   

Εκτός από τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν για την παραγωγή του 

επιθυμητού προϊόντος PCR, σχεδιάστηκαν και οι εξής εκκινητές, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν για την αλληλούχηση του προϊόντος PCR μετά την εισαγωγή του 

στον φορέα pBluescriptIIKS+: 

• F1: TTG ACC TGG ACT GGC TC (nt 42600-42616) 

• F2: CAT TTC TGC AGC TCC TTC (nt 43118-43135) 

• R1: CAT TGT AGC TAT GCC TAA (nt 43292-43310) 

• R2: CAG CTG TCA GTT GTG CCT G (nt 42725-42744) 

 

   

NotI 

SacII 



 

 

 

 

 

 

Γ.2. Κατασκευή 2 

Στον κλώνο #Α1 γίνεται πέψη με HindIII και απομόνωση του τμήματος που 

αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 43579 (θέση που αναγνωρίζει η HindIII και βρίσκεται 

μέσα στο ιντρόνιο1) -50119 (θέση που αναγνωρίζει η HindIII και βρίσκεται μέσα στο 

ιντρόνιο5), μήκους 6540bp. Το τμήμα αυτό θα κλωνοποιηθεί σε φορέα 

pBluescriptIIKS+, στον οποίο έχει γίνει πέψη με τη HindIII. 
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SacII 

Fra10Ac142074-43731 
pBluescriptIIKS+

NotI 

Κατασκευή 1 

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI)  

Γονίδιο Fra10Ac1

μήκος ιντρονίων (nt)
μήκος εξονίων (nt)

Εικ. 22: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 1 



 

 

 

 

 

Γ.3. Κατασκευή 3 

Αρχικά στην κατασκευή 2 γίνεται πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AhdI 

(αναγνωρίζει τη θέση 44053 του γενωμικού κλώνου, η οποία βρίσκεται μέσα στο 

ιντρόνιο2) και ακολουθεί επώαση με εξωνουκλεάση, ώστε τα AhdI άκρα να γίνουν 

τυφλά. Στη συνέχεια γίνεται πέψη με HindIII και απομονώνεται το τμήμα που 

αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 44053-50119, μήκους 6066bp, το οποίο θα 

κλωνοποιηθεί σε φορέα pBluescriptIIKS+, στον οποίο έχει γίνει πέψη με τα ένζυμα 

HindIII και HincII (τυφλό άκρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

HindIII 

HindIII 
(ιντρόνιο1) 

Fra10Ac143579-50119 
pBluescriptIIKS+

HindIII 

Κατασκευή 2 

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 

AhdI 
(ιντρόνιο 2) 
(44053) 

BclI 
(ιντρόνιο 2) 
(45348) 
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Γονίδιο Fra10Ac1

XhoI 

Εικ. 23: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 2 



 

 

 

 

 

 

Γ. 4. Κατασκευή 4 

Στην κατασκευή 1 (εικ.22) γίνεται πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NotI και 

SacII και απομονώνεται το τμήμα που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 42074-43731, το 

οποίο, στη συνέχεια εισάγεται στην κατασκευή 3 (εικ.24), η οποία έχει τεμαχιστεί με 

τα ένζυμα NotI και SacII. 

 

 

HindIII 

HindIII 
(ιντρόνιο 5)

Fra10Ac144053-50119 
pBluescriptIIKS+

HincII 

Κατασκευή 3 

AhdI 
(ιντρόνιο2) 

NotI SacII 

HindIII

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119)

Fra10Ac144053-50119

pBluescriptIIKS+

HincII 
Κατασκευή 4 

AhdI 
(ιντρόνιο2) 
(44053) 

KpnISacII 

Fra10Ac142074-43731 

NotI 

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  
(43731) 

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI) 
(42074)  

Εικ. 25: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 4 

11 

1 

>196 

2 

114 

2048 
3 

96 

2109  
4

46

5 

77 

3550  
6 

84 

7

85

8

46 114 

9
2453 6052 

10

43

3106  
11

119

12

39 

1868 3824 
13 

79 

5789 
14 

323

Γονίδιο Fra10Ac1

Εικ. 24: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 3 



 

 

  

Γ.5. Τελική κατασκευή-στόχος 

Η κατασκευή 4 (εικ.25) τεμαχίζεται με τα ένζυμα KpnI και SacII, το ένθεμα 

απομονώνεται και εισάγεται στον φορέα pGNA (εικ.21), ο οποίος έχει επίσης 

τεμαχιστεί με τα ένζυμα KpnI και SacII.  

 

 

 

Πριν την εισαγωγή της τελικής κατασκευής στα ES κύτταρα απαιτείται πέψη 

με NotI, ώστε να γραμμοποιηθεί. Η τελική μορφή της κατασκευής φαίνεται στην 

εικόνα 27. 

 

HindIII

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119)

Fra10Ac144053-50119

pGNA

HincII 

Τελική Κατασκευή 

AhdI 
(ιντρόνιο2) 
(44053) 

KpnISacII 

Fra10Ac142074-43731 

NotI 

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  
(43731) 

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI) 
(42074)  

Εικ. 26: Σχηματική απεικόνιση της τελικής κατασκευής  
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Εναλλακτικές ενδιάμεσες κατασκευές 

Για την δημιουργία της κατασκευής 3 έγιναν αρκετές προσπάθειες με τη 

χρήση 2 διαφορετικών εξωνουκλεασών [T4 DNA polymerase (Biolabs, 3u/μl) και 

Klenow fragment of DNA pol I (Promega, 5u/μl)], οι οποίες, όμως, τελικά δεν 

απέδωσαν. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν δυο επιπλέον κατασκευές (5 και 6), 

προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση εξωνουκλεασών. Η κατασκευή 6 θα 

αντικαταστήσει την κατασκευή 3 και από το στάδιο αυτό το σχέδιο της 

κλωνοποίησης θα εκτελεστεί όπως έχει σχεδιαστεί. 

 

Γ.6. Κατασκευή 5 

 Στον κλώνο #Α1 γίνεται PCR με τη χρήση proofreading πολυμεράσης με 

τους εξής εκκινητές: 

For_XhoI : CCG CTC GAG GAA GAA GTA AGT CTG TTG 

 

Rev_BclI : CAG TTC CTG ACT TGA TCA TTT AC 

 

O εκκινητής For_XhoI υβριδοποιείται με τα νουκλεοτίδια 43745-43765 του 

γενωμικού κλώνου του ποντικού, που βρίσκονται στο τέλος του εξονίου 2 και στην 

αρχή του ιντρονίου 2 του γονιδίου Fra10Ac1, και φέρει στο 5’ άκρο του μια XhoI 

περιοριστική θέση και ο Rev_BclI υβριδοποιείται με τα νουκλεοτίδια 45343-45365 

Fra10Ac144053-50119 

pGNA

Fra10Ac142074-43731 

NotI NotI

LacZ Neor 

XhoI 

BclI 

Εικ. 27: Σχηματική απεικόνιση της τελικής κατασκευής στη γραμμική της μορφή 



του γενωμικού κλώνου του ποντικού, που βρίσκονται στο ιντρόνιο2 του γονιδίου 

Fra10Ac1 και περιέχει την περιοριστική θέση BclI, η οποία, σύμφωνα με τον 

περιοριστικό χάρτη του γενωμικού κλώνου του γονιδίου, βρίσκεται στη θέση 45348. 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR είναι ένα τμήμα 1626bp που αντιστοιχεί στα 

νουκλεοτίδια 43745-45365 του γονιδίου Fra10Ac1, το οποίο θα κλωνοποιηθεί σε 

φορέα pGEM-T Easy μετά από κατάλληλη τροποποίηση των άκρων. 

Εκτός από τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν για την παραγωγή του 

επιθυμητού προϊόντος PCR, σχεδιάστηκαν και οι εξής εκκινητές, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν για την αλληλούχηση του προϊόντος PCR μετά την εισαγωγή του 

στον φορέα pGEM-T Easy: 

• FOR1: CCA GGT ATG AAC TGC ATG (nt 44368-44385)  

• REV1: GAT GCT CCT TAA TCT GCC (nt 45067-45084) 

Μετά την κλωνοποίηση του προϊόντος PCR και τον έλεγχό του με 

αλληλούχηση, το τμήμα αυτό DNA που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 43744-45348 

του γονιδίου θα απομονωθεί μετά από πέψη της κατασκευής 5 με BclI και XhoI. Η 

ανάκτηση του  προϊόντος PCR με αυτόν τον τρόπο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 

να επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει η πέψη με τα επιθυμητά ένζυμα και έχουν δημιουργηθεί 

τα αντίστοιχα προεξέχοντα άκρα, γιατί, σύμφωνα με τον κατάλογο της εταιρίας 

Biolabs δεν έχει ελεγχθεί αν μπορεί να πραγματοποιηθεί πέψη από τη BclI, όταν η 

αλληλουχία αναγνώρισής της βρίσκεται κοντά σε ακραία θέση. Επιπλέον, η 

αποτελεσματικότητα της πέψης με XhoI μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι 75% μετά από 

επώαση για περισσότερο από 20h, όταν η θέση αναγνώρισής της είναι ακραία και 

προηγούνται τα νουκλεοτίδια CCG (όπως στον εκκινητή For_XhoI). 

 



 

 

 

Γ.7. Κατασκευή 6 (αντί κατασκευής 3) 

Αρχικά στην κατασκευή 2 (εικ.23) γίνεται πέψη με τα περιοριστικα ένζυμα 

XhoI (αναγνωρίζει τη θέση 740 στον polylinker του φορέα pBluescriptIIKS+) και 

BclI (αναγνωρίζει τη θέση 45348 του γενωμικού κλώνου, η οποία βρίσκεται μέσα στο 

ιντρόνιο2) και απομονώνεται το τμήμα μήκους 7750bp που περιλαμβάνει τον φορέα 

pBluescriptIIKS+ και το τμήμα του γονιδίου που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 45348 

(θέση αναγνώρισης BclI) - 50119. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση του τμήματος αυτού 

με το τμήμα που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 43745-45348, το οποίο έχει 

απομονωθεί από την κατασκευή 5 (εικ.28) μετά από πέψη της με XhoI και BclI, ώστε 

να προκύψει ένα κυκλικό μόριο (κατασκευή 6, εικ.29).  
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Εικ. 28: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 5 



 

 

 

Γ.8. Κατασκευή 7 (αντί κατασκευής 4) 

Στην κατασκευή 1 (εικ.22) γίνεται πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NotI και 

SacII και απομονώνεται το τμήμα που αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 42074-43731, το 

οποίο, στη συνέχεια εισάγεται στην κατασκευή 6 (εικ.29), η οποία έχει τεμαχιστεί με 

τα ένζυμα NotI και SacII. 

 

 

Γ.9. Τελική κατασκευή-στόχος (ΙΙ) 

HindIII 

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119) 

Fra10Ac143745-50119 
pBluescriptIIKS+

XhoI 

Κατασκευή 6 

BclI 
(45348) 

XhoI  
(από εκκινητή
For_XhoI) 
(43745) 
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Γονίδιο Fra10Ac1

NotI SacII 

HindIII

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119)

Fra10Ac143745-50119

pBluescriptIIKS+
Κατασκευή 7 

KpnISacII 

Fra10Ac142074-43731 

NotI

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  
(43731) 

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI) 
(42074)  

XhoI 

XhoI 
(από εκκινητή 
For_XhoI) 
(43745)  

Εικ. 30: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 7 

Εικ. 29: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 6 



Fra10Ac143745-50119 

pGNA

Fra10Ac142074-43731 

NotI NotI

LacZ Neor 

Γονίδιο Fra10Ac1

Η κατασκευή 7 (εικ.30) τεμαχίζεται με τα ένζυμα KpnI και SacII, το ένθεμα 

απομονώνεται και εισάγεται στον φορέα pGNA (εικ.21), ο οποίος έχει επίσης 

τεμαχιστεί με τα ένζυμα KpnI και SacII.  

 

 

Πριν την εισαγωγή της τελικής κατασκευής στα ES κύτταρα απαιτείται πέψη 

με NotI, ώστε να γραμμοποιηθεί. Η τελική μορφή της κατασκευής ΙΙ φαίνεται στην 

εικόνα 32. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HindIII

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119)

Fra10Ac143745-50119

pGNAΤελική Κατασκευή-Στόχος (ΙΙ)

KpnI SacII 

Fra10Ac142074-43731 

NotI 

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  
(43731) 

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI) 
(42074)  

XhoI 

XhoI 
(από εκκινητή 
For_XhoI) 
(43745)  

Εικ. 31: Σχηματική απεικόνιση της τελικής κατασκευής ΙΙ  
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Εικ. 32: Σχηματική απεικόνιση της τελικής κατασκευής ΙΙ στη γραμμική της μορφή 
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Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Δ.1. Κατασκευή 1 

Δ.1.1. Δημιουργία κατασκευής 1 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 αντιδράσεις PCR στο γενωμικό 

κλώνο #Α1 με τη χρήση της Platinum® Pfx DNA πολυμεράσης και τους εκκινητές 

For_Int1_NotI (ATA AGA ATG CGG CCG CGC AAC TGC TCC AGG CTC) και 

Rev_Ex2_SacII (TCC CCG CGG CTC CGC CTT GCT CAT CGT C), στις εξής 

συνθήκες: 

94οC → 2min 

94οC → 15sec 

56οC → 30sec 

68οC → 2min 

94οC → 15sec 

65οC → 30sec 

68οC → 2min 

68οC → 2min 

 

Από κάθε αντίδραση παρήχθηκαν ~1μg προϊόντος μήκους 1682bp (εικ.33). 

Μετά από καθαρισμό, έγινε διαδοχική πέψη του προϊόντος με NotI και SacII με 

χρόνο επώασης ~16h για την κάθε πέψη, ώστε να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα 

προεξέχοντα άκρα. Στη συνέχεια, το προϊόν αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στα 

νουκλεοτίδια 42074-43731 του γονιδίου Fra10Ac1, κλωνοποιήθηκε σε φορέα 

pBluescriptIIKS+, στον οποίο είχε προηγηθεί πέψη με τα ίδια ένζυμα.  Η αντίδραση 

σύνδεσης έγινε σε τελικό όγκο 10μl, περιλάμβανε ~400ng φορέα 

pBluescriptIIKS+/NotI-SacII και ~600ng προϊόντος PCR/NotI-SacII και επωάστηκε 

για 16h στους 16οC.  

 

 

 

 

5 κύκλοι

30 κύκλοι
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1      2        3

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

2. Αρνητικός έλεγχος PCR

3. Προϊόν PCR

1700bp

Προϊόν
PCR
(1682bp)

 
 

Δ.1.2. Έλεγχος κατασκευής 1 

Αρχικά, η κατασκευή 1 (εικ.34) ελέγχθηκε με πέψεις με τα ένζυμα NotI-SacII, 

EcoRI και XbaI (εικ.35). Στη συνέχεια η αλληλουχία του επιθυμητού τμήματος της 

κατασκευής 1 ελέγχθηκε με αλληλούχηση (Παράρτημα) με τη χρήση των εκκινητών 

F1, F2, R1 και R2 που αναγνωρίζουν γενωμικές αλληλουχίες του γονιδίου και είχαν 

σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό (§Γ.1 Αποτελέσματα), καθώς και με τους εκκινητές Τ3 

και Τ7, που αναγνωρίζουν αλληλουχίες του φορέα pBluescriptIIKS+, εκατέρωθεν 

των θέσεων κλωνοποίησης. 

Εικ. 33: Ηλεκτροφόρηση του προϊόντος PCR στον κλώνο #Α1 με τους εκκινητές 
For_Int1_NotI και Rev_Ex2_SacII (διαδρομή 3) και του αρνητικού ελέγχου (απουσία 
DNA-μήτρας, διαδρομή 2)   
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1 2 5  1 2 4  1 2 3

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/PstI

2. Πλασμιδιακή κατασκευή 1

3. Kατασκευή 1/NotI-SacII

4. Kατασκευή 1/EcoRI

5. Kατασκευή 1/XbaI

pBluescriptIIKS+/NotI-SacII

(~3Kb)

Κλωνοποιμένο προϊόν PCR

(1682bp)

4144bp

512bp

3504bp

1153bp

 
 

Δ.2. Κατασκευή 2 

Δ.2.1. Δημιουργία κατασκευής 2 

Αρχικά, προκειμένου να απομονωθεί το τμήμα  που αντιστοιχεί στα 

νουκλεοτίδια 43579-50119 (εικ.18) της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου 

SacII 
(664) 

Fra10Ac142074-43731 
pBluescriptIIKS+

NotI 
(670) 

Κατασκευή 1 

SacII 
(από εκκινητή 
Rev_Ex2_SacII)  

NotI 
(από εκκινητή 
For_Int1_NotI)  

EcoRI 
(42549)  

XbaI 
(43221)  

XbaI 
(677) 

EcoRI 
(707) 

Γονίδιο Fra10Ac1

Εικ. 35: Πρότυπο τεμαχισμού της κατασκευής 1 με NotI-SacII (διαδρομή 3), EcoRI (διαδρομή 4) 
και XbaI (διαδρομή 5)  

Εικ. 34: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 1 και των περιοριστικών θέσεων των 
ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχό της  
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Fra10Ac1 (τμήμα HindIII-HindIII/6540bp) έγινε πέψη του γενωμικού κλώνου #Α1 

με HindIII και το επιθυμητό τμήμα DNA διαχωρίστηκε από τα υπόλοιπα με 

ηλεκτροφόρηση (30mA για 16hrs) και απομονώθηκε από το πήκτωμα αγαρόζης (1% 

χωρίς βρωμιούχο αιθίδιο). Στη συνέχεια το τμήμα αυτό κλωνοποιήθηκε σε φορέα 

pBluescriptIIKS+, στον οποίο είχε προηγηθεί πέψη με HindIII. Η αντίδραση 

σύνδεσης έγινε σε τελικό όγκο 10μl, περιλάμβανε ~500ng φορέα 

pBluescriptIIKS+/HindIII και ~1.2μg τμήματος HindIII-HindIII/6540bp και 

επωάστηκε για 16h στους 16οC. Κατόπιν αδυναμίας ανάκτησης της κατασκευής 2, 

μετά από μετασχηματισμό με θερμικό σοκ κυττάρων E. Coli στελέχους DH5a με το 

προϊόν της αντίδρασης σύνδεσης, πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός με θερμικό 

σοκ κυττάρων E. Coli στελέχους XL10-Gold, από όπου και ανακτήθηκε η κατασκευή 

2 (C9). 

 

 

Δ.2.2. Έλεγχος κατασκευής 2 

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αρτιότητα της κατασκευής 2 (εικ.36) έγινε 

πέψη με τα εξής ένζυμα: 

• HindIII 

• HindIII-EcoRI 

• HindIII-AhdI 

• SacI 

(εικ.37). 
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HindIII 
(43579) 

Fra10Ac143579-50119 
pBluescriptIIKS+

HindIII 
(50119) 

AhdI 
(44053) 

EcoRI 
(44298) 

EcoRI 
(45087) SacI 

(47147) 

HindIII  
(719) 

HindIII 
(719) 

EcoRI 
(707) 

SacI 
(657) 

AhdI  
(2046) 

Κατασκευή 2 

Γονίδιο Fra10Ac1

Εικ. 36: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 2 και των περιοριστικών θέσεων των 
ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχό της   
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1 2 3 4 5      6      7    

5. Kατασκευή 2/HindIII-AhdI

6. Kατασκευή 2/HindIII-EcoRI

7. Kατασκευή 2/SacI

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. pBluescriptIIKS+/HindIII (3kb)

3. Πλασμιδιακή κατασκευή 2

4. Kατασκευή 2/HindIII

19329bp

7743bp

4254bp
3452bp
2670bp

1484bp

6223bp

1882bp

925bp

 
 
 
 

Δ.3. Κατασκευή 5 

Δ.3.1. Δημιουργία κατασκευής 5 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 αντιδράσεις PCR στο γενωμικό κλώνο #Α1 

με τη χρήση της Platinum® Pfx DNA πολυμεράσης και τους εκκινητές For_XhoI 

(CCG CTC GAG GAA GAA GTA AGT CTG TTG) και Rev_BclI (CAG TTC CTG 

ACT TGA TCA TTT AC), στις εξής συνθήκες: 

 

94οC → 4min 

94οC → 15sec 

60οC → 30sec 

68οC → 1min30sec 

94οC → 15sec 

64οC → 30sec 

68οC → 1min30sec 

Εικ. 37: Πρότυπο τεμαχισμού της κατασκευής 2 με HindIII (διαδρομή 4), HindIII-AhdI 
(διαδρομή 5), HindIII-EcoRI (διαδρομή 6) και SacI (διαδρομή 7). Στον πίνακα φαίνονται τα 
μεγέθη των αναμενόμενων τμημάτων της κατασκευής 2 

5 κύκλοι

30 κύκλοι

HindIII HindIII-AhdI HindIII-EcoRI SacI 

pBleuscriptIIKS+/HindIII 

(3kb) 

6066 5032 6506 

1673 pBleuscriptIIKS+/HindIII-

EcoRI (~3kb) 

1327 789 

Κλωνοποιημένο τμήμα 

(6540bp) 

474 719 

3034 
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68οC → 2min 

Από κάθε αντίδραση παρήχθηκαν ~400ng προϊόντος μήκους 1626bp (εικ.38). 

Μετά από καθαρισμό το προϊόν αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 43745-

45365 του γονιδίου Fra10Ac1, επωάστηκε με Taq DNA πολυμεράση στις εξής 

συνθήκες : 94οC για 4min και 72οC για 5min σε αυτόματο θερμοανακυκλωτή 

(Techne), σε αντίδραση τελικού όγκου 15μl, η οποία περιλάμβανε 1μg προϊόν PCR, 1 

unit Taq DNA πολυμεράσης (3u/μl, Minotech), 100μg/ml BSA, 1x ρυθμιστικό 

διάλυμα Taq DNA πολυμεράσης και 1mM dATP. Στη συνέχεια, το προϊόν 

καθαρίστηκε ξανά και κλωνοποιήθηκε σε φορέα pGEM-T Easy.  Η αντίδραση 

σύνδεσης έγινε σε τελικό όγκο 10μl, περιλάμβανε ~25ng φορέα pGEM-T Easy και 

~500ng προϊόντος PCR και επωάστηκε για 3h σε θερμοκρασία δωματίου. Στην 

αντίδραση χρησιμοποιήθηκε το 2x ligation buffer (Promega).   

1              2

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. Προϊόν PCR

1484bp

1882bp Προϊόν PCR
(1626bp)

 
Δ.3.2. Έλεγχος κατασκευής 5 

Αρχικά, η κατασκευή 5 (εικ.39) ελέγχθηκε με πέψεις με τα ένζυμα EcoRI, 

BamHI-XhoI και BclI-XhoI (εικ.40). Η κατασκευή 5 παράχθηκε σε κύτταρα E.coli 

στελέχους ΝΕΒ316, τα οποία είναι dam-, ώστε να είναι δυνατή η πέψη με BclI, η 

οποία δεν μπορεί να αναγνωρίσει dam μεθυλιωμένες αλληλουχίες. Στη συνέχεια η 

αλληλουχία του επιθυμητού τμήματος της κατασκευής 5 ελέγχθηκε με αλληλούχηση 

(Παράρτημα) με τη χρήση των εκκινητών FOR1 και REV1 που αναγνωρίζουν 

Εικ. 38: Ηλεκτροφόρηση του προϊόντος PCR στον κλώνο #Α1 με τους εκκινητές 
For_XhoI και Rev_BclI 
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γενωμικές αλληλουχίες του γονιδίου και είχαν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό (§Γ.6 

Αποτελέσματα), καθώς και με τους εκκινητές SP6 και Τ7, που αναγνωρίζουν 

αλληλουχίες του φορέα pGEM-T Easy, εκατέρωθεν της θέσης κλωνοποίησης. 
 

 

 
 
 
 

T 
A 

Fra10Ac143745-45365 
pGEM-T Easy

T

Κατασκευή 5 

A

XhoI  
(από εκκινητή
For_XhoI) BclI 

(45348) 

EcoRI  EcoRI  

BamHI 
(45143) BamHI 

(44794) 
EcoRI 
(44298) 

EcoRI 
(45087) 

Εικ. 39: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 5 και των περιοριστικών θέσεων των 
ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχό της 
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Γονίδιο Fra10Ac1
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3015

789
553

278

1    2   3   

3237

1050

349

1         4         5   

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. Κατασκευή 5/EcoRI

3. pBluescriptIIKS+/EcoRII (3kb)

4. Κατασκευή 5/BamHI-XhoI

5. Πλασμιδιακή κατασκευή 5

6. Κατασκευή 5/BclI-XhoI

1 6

1603

3000

 
Δ.4. Κατασκευή 6 

Δ.4.1. Δημιουργία κατασκευής 6 

 

Αρχικά, προκειμένου να απομονωθεί το τμήμα μήκους 7750bp που 

περιλαμβάνει τον φορέα pBluescriptIIKS+ και το τμήμα του γονιδίου που αντιστοιχεί 

στα νουκλεοτίδια 45348 (θέση αναγνώρισης BclI) – 50119 έγινε πέψη της 

κατασκευής 2 (εικ.36) με BclI και XhoI, ενώ για την απομόνωση του τμήματος που 

αντιστοιχεί στα νουκλεοτίδια 43745-45348 έγινε πέψη της κατασκευής 5 με BclI και 

XhoI. Τα επιθυμητά τμήματα DNA διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση (40mA για 

16hrs) και απομονώθηκαν από τα πηκτώματα αγαρόζης (1%). Η αντίδραση σύνδεσής 

τους έγινε σε τελικό όγκο 10μl, περιλάμβανε ~800ng του τμήματος μήκους 7750bp 

(pBluescriptIIKS+ και 45348–50119nt) και ~200ng του τμήματος μήκους 1603bp 

(43745-45348nt) και επωάστηκε για 16h στους 16οC. Στη συνέχεια η αντίδραση 

επωάστηκε επιπλέον ~3h σε θερμοκρασία δωματίου, μετά την προσθήκη 1μl 10mM 

ATP και 0.5μl T4 DNA λιγάσης (3units/μl, Promega). Η κατασκευή 6 ανακτήθηκε 

μετά από μετασχηματισμό κυττάρων E. Coli στελέχους XL10-Gold με τη μέθοδο της 

ηλεκτρικής εκκένωσης. 

Εικ. 40: Πρότυπο τεμαχισμού της κατασκευής 5 με EcoRI (διαδρομή 2), BamHI-XhoI 
(διαδρομή 4), και BclI-XhoI (διαδρομή 6). 
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Δ.4.2. Έλεγχος κατασκευής 6 

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αρτιότητα της κατασκευής 6 (εικ.41) έγινε 

πέψη με τα ένζυμα HindIII-EcoRI, HindIII και EcoRI (εικ.42). 

.  

 
 
 
 
 

HindIII 

HindIII 
(ιντρόνιο 5) 
(50119) 

Fra10Ac143745-50119 
pBluescriptIIKS+

XhoI 

Κατασκευή 6 

BclI 
(45348) 

XhoI  
(από εκκινητή
For_XhoI) 
(43745) 
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Γονίδιο Fra10Ac1

NotI SacII 

EcoRI 
(44298) 

EcoRI 
(45087) 

EcoRI 

Εικ. 41: Σχηματική απεικόνιση της κατασκευής 6 και των περιοριστικών θέσεων των 
ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχό της   
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1    2   3     4 1   5   6    7   8  9  10  11  12

1. Μάρτυρας μεγεθών λ/StyI

2. Κατασκευή 6/HindIII-EcoRI

3. Κατασκευή 2/HindIII-EcoRI

4. pBluescriptIIKS+/HindIII-EcoRI (~3kb)

5. Κατασκευή 6/HindIII (miniprep.2)

6. Κατασκευή 6/HindIII (miniprep.10)

7. Κατασκευή 2/HindIII

8. pBluescriptIIKS+/HindIII (3kb)

9. Κατασκευή 6/EcoRI (miniprep.2)

10. Κατασκευή 6/EcoRI (miniprep.10)

11. Κατασκευή 2/EcoRI

12. pBluescriptIIKS+/EcoRI (3kb)

19329bp

7743bp

4254bp
3452bp
2670bp

1484bp

6223bp

1882bp

925bp

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Fra10Ac1 ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

HindIII-EcoRI HindIII EcoRI 

5032 Γραμμοποιημένη 

κατασκευή 6 (9353bp) 

5044 

3532  3520 

 
 

Κατασκευή 
6 
 

789  789 

    

5032 pBleuscriptIIKS+/HindIII 

(3kb) 

5044 

pBleuscriptIIKS+/HindIII-

EcoRI (~3kb) 

3707 

789 

 
Κατασκευή 

2 

719 

6540 

789 

Εικ. 42: Πρότυπο τεμαχισμού της κατασκευής 6 με HindIII-EcoRI (διαδρομή 2), HindIII 
(διαδρομές 5 και 6), EcoRI (διαδρομές 9 και 10) καθώς και της κατασκευής 2 με τα ίδια 
ένζυμα (διαδρομές 3, 7 και 11, αντίστοιχα). Στον πίνακα φαίνονται τα μεγέθη των αναμενόμενων 
τμημάτων των κατασκευών 6 και 2. 
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Επειδή, όπως διαπιστώθηκε (Σαραφίδου, Διδακτορική Διατριβή, Παν/μιο 

Κρήτης, 2005), δεν υπάρχουν παράλογα γονίδια του FRA10AC1 στον άνθρωπο και 

στους άλλους οργανισμούς, η στοχευμένη απενεργοποίησή του στο ποντίκι 

(knockout) μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. Η 

ανάπτυξη μοντέλου ποντικού Fra10Ac1-/- μπορεί να αντισταθμίσει την απουσία 

ομόζυγων ατόμων με FRA10A στον άνθρωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτή δε 

συνεπάγεται πρώιμο εμβρυϊκό θάνατο. Η λεπτομερής ανάλυση του φαινοτύπου των 

ζώων  Fra10Ac1-/-  και Fra10Ac1+/-, τα οποία μιμούνται αντίστοιχα την ολική ή 

μερική έλλειψη της πρωτεΐνης Fra10Ac1 πρέπει να περιλαμβάνει μελέτες της 

ιστολογίας του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς των ζώων αυτών καθώς και έλεγχο 

για πιθανές νοητικές δυσλειτουργίες. Έτσι, το μοντέλο αυτό θα συμβάλλει στη 

συσχέτιση της λειτουργίας του FRA10AC1 με το φαινότυπο της FRA10A. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

         1 gtgcggtgac agtggcgcgg gcggcggcgc tgcgtggctc tggaggaccg gcgcggacct 

       61 gcagcggctc gctgaggccg tggctcgtcg ctgcagctgt caggactctt gggggcgaac 

      121 ttgccagaca gagaagagcg gaagggaagg gatgcatggg catggaggct atgactctga 

      181 ttttagtgac gatgagcaag gcggaggctc cagcaaaaag aggaagaaga cagtcgaaga 

      241 tgagttgctg cttacaaaac cgtttcaaaa agaaaggcat ggaaaggtgg cccataaaca 

      301 agtcgccgca gacttgctcg acagggaaga agcaagaaat agaaggtttc atctcatagc 

      361 tatggatgct tatcaaaggc acaccaagtt tgtaaacgac tatattttgt actatggtgg 

      421 caaaagagag gactttaagc ggttggggga gaatgataag acagatctgg atgttatacg 

      481 agaaaatcat agattccttt ggaatgagga ggatgaagca gatatgactt gggagaagag 

      541 acttgcaaag aaatactatg ataaattatt caaggaatac tgcatagctg atctcagtag 

      601 atacaaagaa aataagtttg gatttaggtg gggaatagaa aaagaagtaa tttcaggaaa 

      661 aggccagttt ttttgtggaa ataaatgttg taatgaaaaa gaaggcctga ggagctggga 

      721 agtcaacttc ggttacactg agcacggtga aaagagaaac gcacttgtta aattaagatt 

      781 atgccaagaa tgttccttta aattaaattt tcatcacagg agaaaagaaa tcaagtcaac 

      841 aaagaaaaag tctaaaacca cgcctgagtg tgacgagtca cctcgtaaga aatccagatc 

      901 gccaccttca gaggaagctt ccaaggggaa ggatgaagga cattcatcct caaagaagtc 

      961 agaagattct agaaacagaa acgctgagga ggaagacagt gcttcagact ctgagctctg 

     1021 gaagggtccg ctgccagaga cagatgagaa gtcccaggaa gaagaatttg atgattattt 

     1081 tcaggatttg tttctgtgaa ctgggagaga gaatcttatt ccttggtgag gagatgtaca 

     1141 gagacactcg gtgagtgtgt ccatgctgtt gagtctggac agccactggg atagatcctt 

     1201 cagcagcacg ggacatttca gacatttcct cctttacttt cgtggctgct cggctgctta 

     1261 tctaaaacct ggttttggct ctagctctac agtttatggt atacttgttt caagtgtcat 

     1321 ttgaacatgg agtgattgtc attgagctgt aaataaatta tttagtgtct tattctaaaa 

 
 

   
 
 
 
 

Το cDNA του Fra10Ac1 (καταχώρηση BN000292 της Genbank) 
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    39721 ggatacacac acacacacac acacacacac acacacacac acgtcatatc tatctgtctg 
    39781 tctgtctgtc tatccatcca tccattcact gggcctctgg gctttgagtt tcaataaatg 
    39841 aggagcaagc agtcaagcat ctgaatctat ggggcccatt ctccttcaaa cccccatagc 
    39901 tggcaaagct gtggagaggc ttgctgctct ttcccagggc cagggttcgg ctcccagtac 
    39961 ccacaccact ctgtcacgct tgttccaggg cttaccacac cgtcttctgt cctccatgtg 
    40021 taatgtgaca tggagaagca ggcacacaca tatgacacag aagcaacatc tttaaaaaat 
    40081 ttaaatgcag ggcctacaac agcagcacag ggttgttgga aaactaaaaa gaagttaata 
    40141 gataaaagat gttttttaaa aaggaacaaa aatgctaatg catgtcaaat attggtatac 
    40201 aagagtttca tttaggctac aggagttctt attagtgata aaaggacaaa gtatttggtt 
    40261 tttagatatc tataaaaatt gactgcttga caaattaact caatacttta ataatattaa 
    40321 attatgaggt ttcctattta catttttaaa ggaaacattt ttattgtagt ataattcaaa 
    40381 tgcaccttga aatgcataaa tttataattt tgtaattaac aagattgcaa tcgctgctct 
    40441 atgtaaatca gggtgtatct atgatttgct gccaggaata aaaaaagtct tgaactgatt 
    40501 gacagggata ttgttatcta ctggttagga taaaagattt aaaatgaacg tgtattaaga 
    40561 ttcagagttc ttccttaaca tggacccgct gtaaaagtga gaagcatgcc agttctgttc 
    40621 agcaaatgtt ttagtagctc ctgtgatttc aaaggcacag tgttggctgc ggagtgcgag 
    40681 atgaataact gctggtattg aagagaagca agatctgtac ccagtggaaa gaggaatggg 
    40741 acgtcacggt gtagggcaaa cacaatgcag gaacaaccca gtggagctta aaataattta 
    40801 attctggctg cctgaggtgt tttttttttt tttttttttc cttaaatttt atattggatg 
    40861 ccctttctgc gtgtgctagg ttgcttattg gcgtagaatc tgcgaccctg tgaaatcttt 
    40921 ttcattcccc atttcttctt ttccttgcca actcgatctc ttcagccgcc agcactgcct 
    40981 ttggaacagt atctattgtg tgggtggcgg aacgcgggga agctatttct gttctaatta 
    41041 tgagcactgt tttcgtaggg gaaaaagagg gggtgataag gcagatctga ggctgagctg 
    41101 ctggctgggc gaggatgctc ggtggaggcg ttactaaggt tactagagag aggaccgcag 
    41161 gtgacaggcg gggtttttct ctatagcaat atacattttc caatgaagga cgtgggctgg 
    41221 gcagtgccac attgtactac atattggatt ccctagagga aaaaggagat ggcccaaagg 
    41281 aaaaatgagg gaccaaagca gggagcctct gcttcctctt ccgggccttt tcttccgccg 
    41341 tctttgttta cccccgagcc attctggctg cagcacagag tcggcgcgcc ggagaacggt 
    41401 gtcttatcga tgtgacacgc ctctgagccg ggccggaagc ggttcccagc cggtacccgt 
    41461 agggccaggc gtgcagcgtg cggtgacagt ggcgcgggcg gcggcgctgc gtggctctgg 
    41521 aggaccggcg cggacctgca gcggctcgct gaggccgtgg ctcgtcgctg cagctgtcag 
    41581 gactcttggg ggcgaacttg ccagacagag aagagcggaa gggaaggggt gtgtaaggag 
    41641 ggccgtgggc gtgtttgatc tcagagagga ctttgaaact ggttcttagt agttgagtct 
    41701 catttttatt ttgacagatt cgggaggcag cagatgccct attctcgaga ttttcttaat 
    41761 tccagtcagt tgatagcatg atttgagtga gagcttttta gtgaagctac tgggttaaga 
    41821 tagctcaagg gatggatgaa gctgcccgag ataaaaagaa atgtggcgtc ggagcagaga 
    41881 agaggtgtct ggaatgaggg gtcaagatga tctactagtt ccaggttcta ctagtttcag 
    41941 gtcttcctgt actaggtacc gtccccaaac tatgtaagct tgaggtttgg gcttctttac 
    42001 ataacctcta tgttaacctt tacataagtg gggaagtagg agacgcgtct gtgccagcca 
    42061 gaccttagat tctgcaactg ctccaggctc cacactgcgg ttttccacca tcaatatatg 
    42121 aagcacgtga ggatggatta gagggtagta gaatttgaac agccttgatg agatctgcta 
    42181 aaaggtgtga cgtctaggtg tataaggcaa tgatagctgt cggtcaggaa gaactgtggc 
    42241 ttgcaaacct atgtctccaa agcttggctg ttgccttctc tttagcattt ggtgggataa 
    42301 ggaagagagg tatatactca cacgcccaag tttgaaaatg gagttgcaga gactcacaga 
    42361 atttaatgat ttgacatagc taccttattt aacagaatga caaacagaag gtagtcaaga 
    42421 acgcagacac tggctatcct agctgtactt gccaacacag atgctaaagt taatgtctct 
    42481 ttacctggac tgggtccttt cagcaataaa gattgcaacc cacctttacc cctattaatg 
    42541 tgtgttacga attctgtaca cttactgaca caaataccaa agctgaaaaa tattatcact 
    42601 tgacctggac tggctccttt cagctgcagg agttgactat tgatgatata cagtagtaaa 
    42661 atcatctgta cccttgctca tgtgtgttcc aaactctgtg taatgctgga gtcagatgcc 
    42721 ttttcaggca caactgacag ctgaagcttt tcagcaattc caagactatc catcggaaaa 
    42781 taataagact gactaagcct aggggtaagg aaacttagct taaggagacc tcagctaaaa 
    42841 ctcatgctta aaaattaagg aaaaaaaatt taatcagttg ataatgtact gtttacaaac 
    42901 actaattctg gcaagttgtg cctaatattc ccaagagatt gttgaaactg gggccttaag 
    42961 aatcaagtag attagtttaa ctacattttc attcctaaaa tgcaagtact tatttttaac 
    43021 ttgaaaaatc ataagcttta taaaagtgct tatcactgtg tctatgacaa agtaataata 
    43081 tagtcaccca gtgcttaata agagagacac ttaaatacat ttctgcagct ccttcattgt 

εξόνιο 1
163bp 

Τμήμα της γενωμικής αλληλουχίας του Fra10Ac1 που περιλαμβάνεται στον κλώνο #Α1 
(καταχώρηση AC112153 της Genbank)   
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    43141 tcaaacagca gagagtatgc ttctacaatg gtacagccat caaacacctc tactacagac 
    43201 agcccccaaa ctagtatctt tctagactat gaacgtatat agcatgttgt tgcaattatt 
    43261 actgtagata agtgtaatgg tatttgcaca gttaggcata gctacaatgt agaaggtata 
    43321 gttgaagtac taagcaataa tttgtatttt cctccagtgg tctgtctgtg gctgaaacat 
    43381 ctctaggggg tgtggggtgt gtggcacaaa taaaagtgat gcactgttgt cccttgcatg 
    43441 gagtcgcttt gcaatatcca ggcttaggtt tcactggaag gccagtgact aatgtcctta 
    43501 ttcttcttat ttcaaaggga ttaaagtgtt aggtggctgc gtagaccaga gaccatgatc 
    43561 tgcccagcat gacttgtaaa gcttgtggct gtttaagatc acttaactct cagtcttgtg 
    43621 tttcctgagt atttggcagc tcgggtccgc acggctgacc tcgcactcct ttgcagatgc 
    43681 atgggcatgg aggctatgac tctgatttta gtgacgatga gcaaggcgga ggctccagca 
    43741 aaaagaggaa gaagtaagtc tgttgatcca tagttcacac tgtttctaga cggacatgaa 
    43801 gtataactaa atcctggaaa gggtttggat tgactttgca tatggaaaca actgctgtag 
    43861 caagtgaggg tttattcatt gcactgtaat aaatggattt cagtttggag gtagttgtgg 
    43921 ggaaaatgaa gttttgttgt gaaggagttt attgaaaggg atagagggaa aaggaaagat 
    43981 ttctctattg catgtttttt ttttttgttt tgttttgttt tttgttgttt gctttttcat 
    44041 ttgttaagac tgtgtgtctg caaatgtcac agcttaaagg aggcttggtt gctgtttgtc 
    44101 ttcccagtga ggtgctcgtg gaggatgaat tgtaattcag aacagttgta atgttgactt 
    44161 gaatgagcag gtcagagttg gcaagaccaa gatcctctag catacaaagc ctgggcttca 
    44221 caaagaggac acatttttgt tgttgttgtc atttttgttt cctgagacag ttttattatt 
    44281 tagttcaggc tatcctggaa ttccctatat agcccaggct gtcctaagac acagtcttct 
    44341 tggtttagct ttgaaagtgc tggggttcca ggtatgaact gcatgtccag ctggaggcta 
    44401 catcttcaca aaattgctgt gtttagggcc attgtcctta gctttcagtg ctttgaaatg 
    44461 tcatggtatg tagtaacagg agggcttgat tcgtagtagc aggacttaga gaagttggtt 
    44521 tattatccca tagtgagact gatgtgttat cactaactag gaatgaacat tttataaaat 
    44581 cggcagtctt tatcaataac agaagaatag taataattat agcaatgtat gttttttaga 
    44641 tttctttctt tctttctttc tttttttctt ccttccttcc ttccttcctt ccttccttcc 
    44701 ttccttcctt tctttctttc ttttaaaaga tttacttatg ttgtttatat gagtacactg 
    44761 taactgtctt cagacacacc agaagagggc attggatcct attacagatt gttgtgagcc 
    44821 actatgtagt tgctggaaat tggactcaga acctctggaa gagcaatcag tgcccttaac 
    44881 cactgagcca tctctccagc cctgtgttgt tttttttttt ttagattttc attaagaaac 
    44941 attgctttct ggtctggggg gggggggtgt aactaagtta gtggaatgct tgcctaggat 
    45001 ataggacgcc caggttcagt ccccagtgct gtgtaaaaca aagaaaagtg acacatgccc 
    45061 tttagaggca gattaaggag catcaggaat tcaggtttat ccttgcttgt gtagtgattt 
    45121 ccgggctatc ttgggctagt gaggatcctc cctcaaaaga aatgatttat gaatagaatt 
    45181 tgagcagatt tagttgggta ctgtggtcta gggttctatg tatccatatc agtaaggctg 
    45241 tttgtctgtg gtcagtgtcc tctatagtca aactttcctt tccatatttt ttacctgtta 
    45301 aatcttcatt atctctcctt tagaggtaaa taacttaggg tggtaaatga tcaagtcagg 
    45361 aactgagcta ggaacctgct gctaagaact agccattttc tcttatcttt tccattttat 
    45421 aagtagtaaa taaaatgaag aagcaaaatg tttcattaaa gatcagagac ccattttaaa 
    45481 gttaagtcct tatttcatgt tagttacttt tctagttgtg agcctgttac ccgacaagaa 
    45541 gaaactgaaa gatttgcttt tggtcaagat ttaagaaggg gtacagtgag aaggggttcc 
    45601 tatggaggca ggggcatgaa gtagctggtc acattgtgtc tacagtcagg aggccgagag 
    45661 cagatataaa gtgaggccgg gttataaaat gtcaatccat ctgcagtgat ccacttcttc 
    45721 cagcaaggct ctgccttcct aagacagctg aggcagaggt cactggcaga atacctgtcg 
    45781 agctgtcaca aacatgggaa gagttagaca gcatccttca agaaaaatta acttttaaca 
    45841 cttttttttt ttactacacc aggacagtcg aagatgagtt gctgcttaca aaaccgtttc 
    45901 aaaaagaaag gcatggaaag gtggcccata aacaagtcgc cgcagacttg ctcgacaggt 
    45961 gtggcgcttt ggtgctatga cggacagcct ttgcgttaag ctcttttata atctcataac 
    46021 ctgtgggttt cattatgtta ataaaatatg ggcatttgaa tttacctaaa cttctttttt 
    46081 aaacagggaa gaagcaagaa atagaaggtt tcatctcata gctatggatg ctgtatcctt 
    46141 tttatagtcc tattttcata actaatagaa tattttgctt gttatccatg ttttctgact 
    46201 tttaaaaatc aaaatcttgt caagttaagt agactagttt tatttttaca ggttagtagt 
    46261 tattgatata gaaatttacg atttgaattt tcaggtgtaa ttctcttttg ctaatatata 
    46321 ggaaaaacta gaggtaaaaa taatgaaata aatactagtt gtggtctatt aatagacttt 
    46381 aaagtccagg aacttaaaag ggttcccacc tgttcttgtc aggcttgctc acttcccttt 
    46441 actgttctcg tcttcttgaa tatcatttta attcatcccc ttcctacctg gctcttgact 
    46501 actttaaatt ttctgcaaaa cttctgtttt aaaattaagt gtgtctgagt gccatctcta 
    46561 tgtgtgctgt tgctctgttc ctcgggtatg actgaagact tgagctgtga gttagactgt 
    46621 catgcaccgc tactcgggat gttagagaac aggagaggcc aggcaagacc tgagtgttca 
    46681 ctcccaggtc aggactgaag agaggaagca ccacactaga gtcatctgat gcattttcac 
    46741 ctcattcctt tcctttaagt tactgtgttc tagatttttt ttttttaaaa atctctctta 

εξόνιο 2
77bp 

εξόνιο 3 
96 bp 

εξόνιο 4 
46 bp 
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    46801 cctcctaatc cattggaaac ttaccttagc ttaatggtct tatctcccat aaacatctat 
    46861 acatatgttc tcccttctct gacactctca ttgagggtgt tagtgcacct agcgagaata 
    46921 aaaatatagg tgatatgttt ctgtcatggt agagagatct catggctgag atggtagaga 
    46981 accccagtat ttttgggaag taggcatatg tttagctata ggagtagtca ccatcttaaa 
    47041 agttagtgat tttgctaggt gtggtacaca ccttcaatcc cagcattcag aaggcagagg 
    47101 ctggcagatg tctgaatttg aggccagcat ggtctacata gtgagctcca agctagccaa 
    47161 ggctacatag tgtgaccctg tctaaaaaac aaaaacaacc aaccaaccaa acccaaaaac 
    47221 caaaatgtta gtggctatct tagttaaggt ttcatagtga agggacaaca tgaccaaggc 
    47281 aaatcttata aaaggaaaac atttaattgg ggttggctta cagttctaga ggttcagtcc 
    47341 attatcatct tggtaggaat catggcagcg tccagagagc catggtgctg gaggagctga 
    47401 gagttctaca tctgtcgtct cccacccccc ctcacccccc tccccgccaa caaggtttct 
    47461 ctgtgtagcc ctggctgtcc tggaactcac tctgtagacc atgctggcct tgaactcaga 
    47521 aatctgcctg cctctgcctc ccaaacactg ggattaaagg cgtgcgccac cactgcccag 
    47581 ctaacttcta catcttgatc cttgggaagc agaaggggat tgatctccca caaacaacca 
    47641 ggaggagaat gtcttccaga ctgggtccag cttgagcata ggagacctca aagcccacct 
    47701 acattgtgac acaccttgtc caacaaggct acatctcctc cagcaaggcg cacctcctaa 
    47761 tagtgccact ctctatggtc aagcattcaa accatgaata tatgggggcc acccctattc 
    47821 agtccaccac agtagtcttt tagagttgta attgtttcag tctgtgtctg atggtgtttt 
    47881 taagttgcta gcctcaccac aatgtctggg gtagaatagg caaaaaaaaa aaaaaaaaaa 
    47941 aagaaaggaa aaggaaaagg aaaagggaaa gaaaaagaaa aagaaaaaaa agcccgggga 
    48001 atgaatgtag ttcagtacac gggcagtccc tggtgtgcct tttaaccacc gactttcaca 
    48061 ggcttgtatt tgttacatat gatgcccaaa gtgggactcg ttagtttaaa gagtagggag 
    48121 gaggaatagg tttttgtcta ctccttctcc tggaagccaa actctcactg ccattcgtgt 
    48181 ttttgctcaa ggaaaagttg tgttaaccac agccctgcct gttgcctatg actgcctcat 
    48241 gttacagtag cagagctgag cagtaacggc agaaaccact aggctgcgaa gcctgtaaaa 
    48301 tttgtcttct agctccttac agaaaaaaat tagcattttt aacagcttgc ccgtttagtg 
    48361 gtagttggag agttcaaacc caggccttga ggtgtttgtc tacctcccca ctcaatttca 
    48421 tgttcttatt aataagtact ctaattctaa ttattaataa ttagcataca ctgtgattag 
    48481 gggaattact atgcctataa gggtgtggtc agtgaggttg agacagttca ccttgcatgt 
    48541 gcttgagtat ggagagtgct gccttggttt taaaagaaac accaggtgtt catatatctt 
    48601 gttattgtgc atgaaaaata tacatagttg tgtagattct ctgaatatta aaaagaaaag 
    48661 aaaaatctta ctgtggttta tttatttcat tttcttttct atttgagaca ctctcttacc 
    48721 ctaaggccca ggctggccag gaaatcttgt tgctcctcct gcctccacct cttgaatgct 
    48781 agtacgatag gtgtgagcca ctacacctcc tctctgactt cttcggcggt ggtggcggct 
    48841 cctcctcctc ttcctccttc tccttcttct tcagatttat ttatttcttt catgtatatg 
    48901 agtacacact ataactgtac agatatttgt aagccttcat ctggttgttg agaattgaat 
    48961 ttaggacctc tgttcactcc ggtcaaccct gctccctccg gtgggcccca ctcactctgg 
    49021 cccaaacatt tatagactat gtttgaacac tgtggcagtc ttcagacaca ccagaagagg 
    49081 gagtcagatc tcattatagg tgtttgtgag ccaccatgtg attgctagga tttgaactca 
    49141 ggacctttgg aagagcagtc agtgctttta cctgctgagc catctcacca gcctctctct 
    49201 ggcttcttat gttgtgtttt atttttgaaa ccttaatgtt catggcattt aattttataa 
    49261 acatatccta tttttatata ctttattatt aattattaca ttgtataaca gtagaagata 
    49321 aattttaatt ttttatcttt aatttagaag ccgcagttta tttgtaatat tattattaga 
    49381 ctgaataaaa gaataaagct gtgtgcagtc tagaagcaga ctagaaagct ccctctttcc 
    49441 cctggtggtt atatattttt atcccaagaa taatgtattc atgaaaaaga ttccaaacat 
    49501 tttaggtaat acatgcttga aagattttca gcagaaagtg aaagtctgct gtgtagttgt 
    49561 cgtacatgat ttacacattt aaaaatgata gactcatacc atgctttctt tttatttaat 
    49621 agtatgttac agtggaacaa cttctgaaca gttacagaag tccttaatgt tttgcatttc 
    49681 agtatcaaag gcacaccaag tttgtaaacg actatatttt gtactatggt ggcaaaagag 
    49741 aggactttaa gcggttgggg taagtattgt caagttcaca tggcacggta gggcaagtac 
    49801 aaatgatttt ctaggccctg ttgtaacttt cttggcgaca ggagcattct catgattgaa 
    49861 ccaggtgtga tgctggtaag agcagtacac ttgagcaatg ctttgtgtct tgttgaatga 
    49921 gaccattgaa acgacgacac acttagacta tagtgtccag gattgctttt gcaaaattaa 
    49981 agcaatgtcc aaaagactcc ccaaatatag gctattgccg ttgccctggt tgctccctag 
    50041 gcattgaaga taagtcctac tgctgaggac accagacact tgacatagga ttcagatgac 
    50101 ctgagatgtc tgaccttaaa gcttccttcc taagggctac ctttcctggt acaattgaaa 
    50161 aagtagccag gatgggctgg tgagatggct cagtgggtaa gagcacccga ctgctcttcc 
    50221 gaaggtccag agttcaaatc ccagcaacca catggtggct tacaaccatc ccgtaacgat 
    50281 atctgatgcc ctcttctgga gtgtctgaat acagctacag tgtacttaca tataataaat 
    50341 aaataaatct ttaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaagaaaaag tagccaggaa 
    50401 tttgagagca atggagaggg tatctgagag gggttggagg aagaaaagat aggatagaag 

εξόνιο 5
77bp 
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    50461 tgatgtaata acatttataa tctaaaaaag taaacatgtt atttaaaaaa aaaagcaagc 
    50521 aggaaacttc acataaaaat tattcctgtg tcgaggctgt tgtcttgcat ggattcttct 
    50581 ctgatttact atctgagtag gtagggccct aacgaattta actattattt aatttaatag 
    50641 ttaaattagc taccccattt ctatcttccc ctgtccactg agcccatact gctcaaatgt 
    50701 ttcttccact tcctagctga gcatctttat tttcctcctg cctttattgg tctttattag 
    50761 taacatgatg taaaatcgca tattactgag agctcgttac ttggatctac tctgaaactt 
    50821 gttctcactc acatttcctc actcagagtc tggttgagct tctgtgtcct tgttttggca 
    50881 acaaagcacc atctgtataa ctgacccact gtagggttga gtggatctgc ttctctatgg 
    50941 aactcactcc tttcttgcaa gtttttctta agtaccttct gaaaatattg aatatttttt 
    51001 atataaaaat ttccaaattg aagtatactt ttatttatat ttttattcaa gttttttcaa 
    51061 aactttcagc aatgtttagc ctaaatttga ctaattttaa ttttatatta aattaaaatt 
    51121 tttatattct agggagaatg ataagacaga tctggatgtt atacgagaaa atcatagatt 
    51181 cctttggaat gaggaggatg aagcagatat gacttggtaa ttttacttga ttatttattt 
    51241 gttgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtggagg gcagaggaca acttgtaaga 
    51301 ggggttctgt tctttcacca tgagcttctc agggctgaaa cgcaggtcat cagaattggt 
    51361 ggcaggagcc tttactaatt agagtgtctt gccagtctga gacttggtga ttttagccaa 
    51421 tagcgtctaa tggaacaagt gttatagtct tgtctttttt attctatatg tgtgtgtgtg 
    51481 tgtgtgtgtg tgtgtaggaa ctcttagagg ccagaggagg gcatcagatt gtccagatct 
    51541 gtaagtacag gaggttgtga gccacccagc atgggtgctc agatctgaac taaggtcttt 
    51601 tgaaaaacaa cacatgctct taacaaccct gagccatctc tccagctcca atatgtattg 
    51661 tcttaatcat catttatcaa ggtgttcagc tctttcatag acagtttctg aaggatagaa 
    51721 acctacattt atgactcctg attctggttt gcttccttgg gtaatctttg gtaatttaat 
    51781 taacttgtaa ttgtttgacc cagtcttcaa aaataattat gctactgttt gttgtcttat 
    51841 aataagcaat tgtatgttcc ttataaaatg ttttgaataa tttggaaaaa caaaatacat 
    51901 gaaagtggtt ttcaaagtca gacatcactg agggtaataa gtgaagagta attctccatc 
    51961 tcattctctg agagccgcca ttaacaaaca ggtcatctct agacagtcgt cacatctgtc 
    52021 tatattaggc atctcttagc attaatattt atagcatata tgtatcacct atttgatatt 
    52081 tcttccaagt aacaaactgt tgttggattt ctgaatatat aatacatact ttttatgaat 
    52141 ttagggagaa gagacttgca aagaaatact atgataaatt attcaaggaa tactgcatag 
    52201 ctgatctcag tagatacaaa gaaaataagg tatgccctag gaatatttac agctggcgct 
    52261 cttgttcaac tacagcatca atttttatta actaccatga cccacattac tctttcctgg 
    52321 cactgatttg aatctgttat cttgcacttt gagtatcatt ttgaccactt accctctgtg 
    52381 gtcatggggt ttaaagggtc tataggattt atgaaggaca agtgctttgt gtttgtgaga 
    52441 tcatctataa aaggctaaaa ttacacagtt ggcaactaga ttccatccgg gctgtcatct 
    52501 tgagcctcta gtgattaaac actttagaat gatgtctcat ttcatagatc atgctttaaa 
    52561 tcagcagttt tttgattgat tgccatttat ggagtggcag atacattttt ttttctacat 
    52621 aaatatttct attttggtaa aattaacttt cagtcaatgc taattagtag tggcagattc 
    52681 ccatttccac attacatctt tagttaatat taaagcaatt tttattccta gctcaacttc 
    52741 cattggaact agagaaggta atccaagaat ggatgatctt cagttggaaa tgttaaaagg 
    52801 actgagtggc tatttgtatt ctactaagaa aaaaaatcca tttataaaca actatctaaa 
    52861 agaaattcta aggatttctt tttatttatt tattttgatt tctttagttt gtgagttgtt 
    52921 ttctagttct gtacagacag tagcaataat taccttgcat attcctgata caaatctatg 
    52981 tggttggggt agaccaaaga cttctcagtt ccttacaaac tagttgtgaa tgctattgca 
    53041 tagcacttgt ctgtaccagc gaattaccat agtaactagt ctggagtcag cacaaccacc 
    53101 tggatggagt tgcttgtaat tactagacag taagccaagt ctgaaatacc tttctaggcc 
    53161 catgtggcaa agtagattgc cagccatgga tttttttttt ttttaatgat acactccagt 
    53221 atttatcgaa attggactgc accctctatg gctgcggtct cgatgggtgt gatggtgtat 
    53281 acctgtggtc tcatcacttg aggcagtagc aggattgtga agtcatgact agctgaggct 
    53341 gcagagcaag ttttgaggga gatactgtct caaaaaaaat gtagtctagc taaggagaac 
    53401 agataattca caagagtgtt taaagtctcc attttaaaaa tactactaga attagggagc 
    53461 tggaaagatg gctcagtggt taggagtgct tgctgaggag tcataaggac ctgaggacga 
    53521 gagtttggat ttcagcaccc atgtaacaag gcaggcaacc acacatatgt aaatacacac 
    53581 acacacacac acacaccctg tagtaacagc ctggatgtag tcagagatag gaggatctct 
    53641 aggacttgct agcctctatc ctagctccca ctcccagcaa aattgcaagc ctgagggtca 
    53701 gggagagaac ttacttcaaa gaataggtaa gggtacgtta gacacctcag acactcttct 
    53761 ggctctctta tgtgcatgca ctcgtgtgac tgtctttttt ttttcttcca ctttttaaaa 
    53821 tctatttaga atattaaaca tgatagaagt agaagaaaat ctcttatgaa gttctctatg 
    53881 aaaggaaatt gtgacaagtt tctggttaga cagaaactgt tccatctgca agggagaata 
    53941 cacagcttaa ctgaatgaac tgggtagtgt tccttctgtt tctattttgt ggaatagttt 
    54001 gaagagtatt ggtattaggt ctcctttgaa ggtctgatag aattctgcgc taaactgtct 
    54061 ggtcctgggc tttttttggt taggagactt ttaaagactg cttctatttg tttacaggtt 

εξόνιο 6
84bp
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    54121 atgggactgt ttaggtggtt tatctgatcc tgatttaact ctggtacttg gtatctgtct 
    54181 agaaagttgt tcatttcatc cagattttcc agttttattg agtttaggct cttgtagtag 
    54241 gatctgatga ttttttaaat atcctgggct tctgatgtta tatctccctt ttcatttctg 
    54301 attttgttaa tttgaatact gtctctgtgc cctctggtta gtctgactaa gggtcaatct 
    54361 atcttttgat ttttctcaaa gaactagctc ccagttttgt tgatctttgg atagttctgt 
    54421 ttgtttccac ttggttgatt tcagccctga gtttgattat ttcctgccat ctactcctct 
    54481 tgggtgaatt tgcttctttc tgttctagag cattcaggtg tgctgttaag cttctagtgt 
    54541 atgctctctc cagtttcttt ttggaggcac tcaagttatg agttttcctc ttaccagtcc 
    54601 tttcattgtg tcccataagt ttgagtattt tgtgccttta ttttcattaa attctaaagt 
    54661 ctttaatttc tttatttctt ccttgaccaa gtgatcattg agcagtgcat tgttcagctt 
    54721 ccatgtatat gtgggctttc tgttgctttt attgctattg aagaccagcc ttagccctgg 
    54781 tatcttctgc acctgagatt ctctcttcta tctcttgtat tctgttggtg atgcttgcat 

 
 
 
 
 
 
 
 

    42074 .......... ...gcaactg ctccaggctc cacactgcgg ttttccacca tcaatatatg 
    42121 aagcacgtga ggatggatta gagggtagta gaatttgaac agccttgatg agatctgcta 
    42181 aaaggtgtga cgtctaggtg tataaggcaa tgatagctgt cggtcaggaa gaactgtggc 
    42241 ttgcaaacct atgtctccaa agcttggctg ttgccttctc tttagcattt ggtgggataa 
    42301 ggaagagagg tatatactca cacgcccaag tttgaaaatg gagttgcaga gactcacaga 
    42361 atttaatgat ttgacatagc taccttattt aacagaatga caaacagaag gtagtcaaga 
    42421 acgcagacac tggctatcct agctgtactt gccaacacag atgctaaagt taatgtctct 
    42481 ttacctggac tgggtccttt cagcaataaa gattgcaacc cacctttacc cctattaatg 
    42541 tgtgttacga attctgtaca cttactgaca caaataccaa agctgaaaaa tattatcact 
    42601 tgacctggac tggctccttt cagctgcagg agttgactat tgatgatata cagtagtaaa 
    42661 atcatctgta cccttgctca tgtgtgttcc aaactctgtg taatgctgga gtcagatgcc 
    42721 ttttcaggca caactgacag ctgaagcttt tcagcaattc caagactatc catcggaaaa 
    42781 taataagact gactaagcct aggggtaagg aaacttagct taaggagacc tcagctaaaa 
    42841 ctcatgctta aaaattaagg aaaaaaaatt taatcagttg ataatgtact gtttacaaac 
    42901 actaattctg gcaagttgtg cctaatattc ccaagagatt gttgaaactg gggccttaag 
    42961 aatcaagtag attagtttaa ctacattttc attcctaaaa tgcaagtact tatttttaac 
    43021 ttgaaaaatc ataagcttta taaaagtgct tatcactgtg tctatgacaa agtaataata 
    43081 tagtcaccca gtgcttaata agagagacac ttaaatacat ttctgcagct ccttcattgt 
    43141 tcaaacagca gagagtatgc ttctacaatg gtacagccat caaacacctc tactacagac 
    43201 agcccccaaa ctagtatctt tctagactat gaacgtatat agcatgttgt tgcaattatt 
    43261 actgtagata agtgtaatgg tatttgcaca gttaggcata gctacaatgt agaaggtata 
    43321 gttgaagtac taagcaataa tttgtatttt cctccagtgg tctgtctgtg gctgaaacat 
    43381 ctctaggggg tgtggggtgt gtggcacaaa taaaagtgat gcactgttgt cccttgcatg 
    43441 gagtcgcttt gcaatatcca ggcttaggtt tcactggaag gccagtgact aatgtcctta 
    43501 ttcttcttat ttcaaaggga ttaaagtgtt aggtggctgc gtagaccaga gaccatgatc 
    43561 tgcccagcat gacttgtaaa gcttgtggct gtttaagatc acttaactct cagtcttgtg 
    43621 tttcctgagt atttggcagc tcgggtccgc acggctgacc tcgcactcct ttgcagatgc 

  43681 atgggcatgg aggctatgac tctgatttta gtgacgatga gcaaggcgga g 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αλληλουχία του γενωμικού τμήματος που περιλαμβάνεται στην κατασκευή 1  
(αρίθμηση σύμφωνα με την καταχώρηση AC112153 της Genbank)   
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T3 
 
1     ANTCTNCAAG GTCTGTGCCC CCCCTCGAGG TCGACGGTAT CGATAAGCTT GATATCGAAT 
61    TCCTGCAGCC CGGGGGGATC CACTAGTTCT NGAGCGGCCG CGCAACTGCT CCAGGCTCCA 
121   CACTGCGGTT TTCCACCATC AATATATGAA GCACGTGAGG ATGGATTAGA GGGTAGTAGA 
181   ATTTGAACAG CCTTGATGAG ATCTGCTAAA AGGTGTGACG TCTAGGTGTA TAAGGCAATG 
241   ATAGCTGTCG GTCAGGAAGA ACTGTGGCTT GCAAACCTAT GTCTCCAAAG CTTGGCTGTT 
301   GCCTTCTCTT TAGCATTTGG TGGGATAAGG AAGAGAGGTA TATACTCACA CGCCCAAGTT 
361   TGAAAATGGA GTTGCAGAGA CTCACAGAAT TTAATGATTT GACATAGCTA CCTTATTTAA 
421   CAGAATGACA AACAGAAGGT AGTCAAGAAC GCAGACACTG GCTATCCTAG CTGTACTTGC 
481   CAACACAGAT GCTAAAGTTA ATGTCTCTTT ACCTGGACTG GGTCCTTTCA GCAATAAAGA 
541   TTGCAACCCA CCTTTACCCC TATTAATGTG TGTTACGAAT TCTGTACACT TACTGACACA 
601   AATACCAAAG CTGAAAAATA TTATCACTTG ACCTGGACTG GCTCCTTTCA GCTGCAGGAG 
661   TTGACTATTG ATGATATACA GTAGTAAAAT CATCTGTACC CCTGCTCATG TGTGTTCCAA 
721   ACTCTGTGTA ATGCTGGAGT CAGATGCCTT TTCAGGCACA CTGACAGCTG AACTTTTCAC 
781   CANTTCCAGA CTATCCNTCG GAAAATAATA AGACTGACTA ACCTANGGGT AAGGAACTTA 
841   CCTTAGGAGA CCTCAGCTAA AACTCTGCTT AAAATTAAGG AAAAAAATTT ATCNGTTGN 
 
 
F1 
 
1     GTTCCAANGA TATACAGTAN TAAANCATCT GTACCCTTGC TCATGTGTGT TCCAAACTCT 
61    GTGTAATGCT GGATTCAGAT GCCTTTTCAG GCACAACTGA CAGCTGAAGC TTTTCAGCAA 
121   TTCCAAGACT ATCCATCGGA AAATAATAAG ACTGACTAAG CCTAGGGGTA AGGAAACTTA 
181   GCTTAAGGAG ACCTCAGCTA AAACTCATGC TTAAAAATTA AGGAAAAAAA ATTTAATCAG 
241   TTGATAATGT ACTGTTTACA AACACTAATT CTGGCAAGTT GTGCCTAATA TTCCCAAGAG 
301   ATTGTTGAAA CTGGGGCCTT AAGAATCAAG TAGATTAGTT TAACTACATT TTCATTCCTA 
361   AAATGCAAGT ACTTATTTTT AACTTGAAAA ATCATAAGCT TTATAAAAGT GCTTATCACT 
421   GTGTCTATGA CAAAGTAATA ATATAGTCAC CCAGTGCTTA ATAAGAGAGA CACTTAAATA 
481   CATTTCTGCA GCTCCTTCAT TGTTCAAACA GCAGAGAGTA TGCTTCTACA ATGGTACAGC 
541   CATCAAACAC CTCTACTACA GACAGCCCCC AAACTAGTAT CTTTCTAGAC TATGAACGTA 
601   TATAGCATGT TGTTGCAATT ATTACTGTAG ATAAGTGTAA TGGTATTTGC ACAGTTAGGC 
661   ATAGCTACCA TGTAGAAAGT ATAGTTGAAG TACTAAGCAA TAATTTGTAT TTTCCCCANT 
721   GGTCTGTCTG TGGCTGAAAC ATCTCTAGGG GGGGNGTGGG GGTGTGGCAC AAATAAAANT 
781   GATGCACTGT TGTCCCCTGC ATGGGGCNCN TTGCAAAACC CAGCTTAGGT TCACTGGAAG 
841   GCCAGTGGCT AATGTCCTTA TCTCTTATTT CAAAAGGATT AAAATGTTAG NGGCTNCNTA 
901   ACCAAAAACC AGA 
 
 
F2 
 
1     CANATTCCNA AAGCTACAAT GGTACNGCCA NCAAACACCT CTACTACAGA CAGCCCCCAA 
61    ACTAGTATCT TTCTANACTA TNAACGTATA TAGCATGTTG TTGCAATTAT TACTGTAGAT 
121   AAGTGTAATG GTATTTGCAC AGTTAGGCAT AGCTACAATG TAGAAGGTAT AGTTGAAGTA 
181   CTAAGCAATA ATTTGTATTT TCCTCCAGTG GTCTGTCTGT GGCTGAAACA TCTCTAGGGG 
241   GTGTGGGGTG TGTGGCACAA ATAAAAGTGA TGCACTGTTG TCCCTTGCAT GGAGTCGCTT 
301   TGCAATATCC AGGCTTAGGT TTCACTGGAA GGCCAGTGAC TAATGTCCTT ATTCTTCTTA 
361   TTTCAAAGGG ATTAAAGTGT TAGGTGGCTG CGTAGACCAG AGACCATGAT CTGCCCAGCA 
421   TGACTTGTAA AGCTTGTGGC TGTTTAAGAT CACTTAACTC TCAGTCTTGT GTTTCCTGAG 
481   TATTTGGCAG CTCGGGTCCG CACGGCTGAC CTCGCACTCC TTTGCAGATG CATGGGCATG 
541   GAGGCTATGA CTCTGATTTT AGTGACGATG AACAAGGCGG AGCCGCGGTG GAGCTCCAAT 
601   TCGCCCTATA GTGAGTCGTA TTACGCGCGC TCACTGGCCG TCGTTTTACA ACGTCNTGAC 
661   TGGGGAAAAC CCTGGCGTTA CCCAACTTAA TCGCCNTGCA CACATCCCCC TTTCGCCAGC 
721   TGCGTAAAAC GAAAAGCCCG CACCGATCGC CCCTTCCAAC AGTTCGCACC TGNATGGCGA 
781   ATGGGACGNC CCTGTANCGG CGCATTAANC GCGGCCGGTG TGGTGGTTAC CCCCACCGTG 

Αποτελέσματα αλληλούχησης της κατασκευής 1 με τους εκκινητές: Τ3, Τ7, F1, F2, R1 και 
R2. Οι αλληλουχίες που φαίνονται για τους εκκινητές Τ7, R1 και R2 είναι οι αντίστροφες 
συμπληρωματικές των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την αλληλούχηση   
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841   ACCGCTACAC TTGCCAGCCC CTACCNCCCC CCCTTCGCTT CTCCCTCCTT TNCGNCNCGT 
901   TTNCCGGT 
 

 
T7 
 
1     CTNGGTAAGA ANTAGTAAGG NACTCACTAA ACTCAGCTAA AATTAGGAAA AAAATTAATC 
61    AGTGATAATG TACTGTTACA ACACTAATTC GGCAAGTGTG GCTAATATNC CCAGAGATGT 
121   GAAACTGGGC CTTAAGATCA AGTAGATTAG TTTAACTACA TTTTCATCCT AAAATGCAAG 
181   TACTTATTTT AACCTGGAAA AATCATAAGC TTTATAAAAG TGCTTATCAC TGTGTCTATG 
241   ACAAAGTAAT AATATAGTCA CCCAGTGCTT AATAAGAGAG ACACTTAAAT ACATTTCTGC 
301   AGTCNTTCAT TGTTCAAACA GCAGAGAGTA TGCTTCTACA ATGGTACAGC CATCAAACAC 
361   CTCTACTACA GACAGCCCCC AAACTAGTAT CTTTCTAGAC TATGAACGTA TATAGCATGT 
421   TGTTGCAATT ATTACTGTAG ATAAGTGTAA TGGTATTTGC ACAGTTAGGC ATAGCTACAA 
481   TGTAGAAGGT ATAGTTGAAG TACTAAGCAA TAATTTGTAT TTTCCTCCAG TGGTCTGTCT 
541   GTGGCTGAAA CATCTCTAGG GGGTGTGGGG TGTGTGGCAC AAATAAAAGT GATGCACTGT 
601   TGTCCCTTGC ATGGAGTCGC TTTGCAATAT CCAGGCTTAG GTTTCACTGG AAGGCCAGTG 
661   ACTAATGTCC TTATTCTTCT TATTTCAAAG GGATTAAAGT GTTAGGTGGC TGCGTAGACC 
721   AGAGACCATG ATCTGCCCAG CATGACTTGT AAAGCTTGTG GCTGTTTAAG ATCACTTAAC 
781   TCTCAGTCTT GTGTTTCCTG AGTATTTGGC AGCTCGGGTC CGCACGGCTG ACATCGCACT 
841   CCTTTGCAGA TGCATGGGCA TGGAGGCTAT GACTCTGATT TTAGTGACGA TGAGCAAGGC 
901   NNTGGGAAGG N 
 
 
R1 
 
1     NCCCAGATTT ATGGTTNGCA TAGNCCCTTN TTTACCGATG ACAACAGAGG TAGTCAAGAC 
61    GCAGCACTGG CTNTCCTAGC TGTACTGCCA ACACGGTGCT AANGTAATGT CTCTTACCTG 
121   NACNGGTCCT TTCAGCAAAA AGATTGCACC CACNTTNACC CTTATTAATG TGTGTTACGA 
181   TTCTGTACAC TTACTGACAC AANTACCAAG GTGAAAAATA TTATCACTTG ACCTGGACTG 
241   GCTCCTTTCA GCTGCAGGAG TTGACTATTG ATGATATACA GTAGTAAATT CATCTGTACC 
301   CTTGCTCATG TGTGTTCCAA ACTCTGTGTA ATGCTGGAGT CAGATGCCTT TTCAGGCACA 
361   ACTGACAGCT GAAGCTTTTC AGCAATTCCA AGACTATCCA TCGGAAAATA ATAAGACTGA 
421   CTAAGCCTAG GGGTAAGGAA ACTTAGCTTA AGGAGACCTC AGCTAAAACT CATGCTTAAA 
481   AATTAAGGAA AAAAAATTTA ATCAGTTGAT AATGTACTGT TTACAAACAC TAATTCTGGC 
541   AAGTTGTGCC TAATATTCCC AAGAGATTGT TGAAACTGGG GCCTTAAGAA TCAAGTAGAT 
601   TAGTTTAACT ACATTTTCAT TCCTAAAATG CAAGTACTTA TTTTTAACTT GAAAAATCAT 
661   AAGCTTTATA AAAGTGCTTA TCCACTGTGT CTATGACAAA GTAATAATAT AGTCACCCAG 
721   TGCTTAATAA GAGAGACACT TAAATACATT TCTGCAGCTC CTTCATTGTT CAAACAGCAG 
781   AGAGTATGCT TCTACAATGG TACAGCCATC AAACACCTCT ACTACAGACA GCCCCCAAAC 
841   TAGTATCTTT CTAGACTATG AACGTATATA GCATGGTGTT NCAATTATTA CTCTTNGGGA 
901   AT 
 
 
 
R2 
 
1     AGGGGCGNGA GGGCACGCAA TTAATGTGAG TTAGNCACNC ATTGGCNCCC CGGGCTTACA 
61    CTTTTATGTC CCGGNTTCGT ATGTTGGNGG ANTTGTGAGC GGATAACAAT TTCACACAGG 
121   AACCAGCTAT GACCATGATT ACGCCAAGCG CGCATTTACC CNTCACTAAA GGGAACAAAN 
181   GTGGGTACCG GNCCCCCCNT CGAGGTGGAC GGTATCGATA AGCTTGATAT CGAATTCCCT 
241   GCAGCCCGGG GNATCCACTA GTTCTAGAGC GGCCGCGCAA CTGCTCCAGG CTCCACACTG 
301   CGGTTTTCCA CCATCAATAT ATGAAGCACG TGAGGATGGA TTAGAGGGTA GTAGAATTTG 
361   AACAGCCTTG ATGAGATCTG CTAAAAGGTG TGACGTCTAG GTGTATAAGG CAATGATAGC 
421   TGTCGGTCAG GAAGAACTGT GGCTTGCAAA CCTATGTCTC CAAAGCTTGG CTGTTGCCTT 
481   CTCTTTAGCA TTTGGTGGGA TAAGGAAGAG AGGTATATAC TCACACGCCC AAGTTTGAAA 
541   ATGGAGTTGC AGAGACTCAC AGAATTTAAT GATTTGACAT AGCTACCTTA TTTAACAGAA 
601   TGACAAACAG AAGGTAGTCA AGAACGCAGA CACTGGCTAT CCTAGCTGTA CTTGCCAACA 
661   CAGATGCTAA AGTTAATGTC TCTTTACCTG GACTGGGTCC TTTCAGCAAT AAAGATTGCA 
721   ACCCACCTTT ACCCCTATTA ATGTGTGTTA CGAATTCTGT ACACTTACTG ACACAAATAC 
781   CAAAGCTGAA AAATATTATC ACTTGACCTG GACTGGCTCC TTTCAGCTGC AGGAGTTGAC 
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841   TATTGATGAT ATACAGTAGT AAAATCATCT GTACCCTTGC TTCATGTGTG TTCCAAACTC 
901   TGCGTAGGAA TGGAGNNTG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    43745 ....gaggaa gaagtaagtc tgttgatcca tagttcacac tgtttctaga cggacatgaa 
    43801 gtataactaa atcctggaaa gggtttggat tgactttgca tatggaaaca actgctgtag 
    43861 caagtgaggg tttattcatt gcactgtaat aaatggattt cagtttggag gtagttgtgg 
    43921 ggaaaatgaa gttttgttgt gaaggagttt attgaaaggg atagagggaa aaggaaagat 
    43981 ttctctattg catgtttttt ttttttgttt tgttttgttt tttgttgttt gctttttcat 
    44041 ttgttaagac tgtgtgtctg caaatgtcac agcttaaagg aggcttggtt gctgtttgtc 
    44101 ttcccagtga ggtgctcgtg gaggatgaat tgtaattcag aacagttgta atgttgactt 
    44161 gaatgagcag gtcagagttg gcaagaccaa gatcctctag catacaaagc ctgggcttca 
    44221 caaagaggac acatttttgt tgttgttgtc atttttgttt cctgagacag ttttattatt 
    44281 tagttcaggc tatcctggaa ttccctatat agcccaggct gtcctaagac acagtcttct 
    44341 tggtttagct ttgaaagtgc tggggttcca ggtatgaact gcatgtccag ctggaggcta 
    44401 catcttcaca aaattgctgt gtttagggcc attgtcctta gctttcagtg ctttgaaatg 
    44461 tcatggtatg tagtaacagg agggcttgat tcgtagtagc aggacttaga gaagttggtt 
    44521 tattatccca tagtgagact gatgtgttat cactaactag gaatgaacat tttataaaat 
    44581 cggcagtctt tatcaataac agaagaatag taataattat agcaatgtat gttttttaga 
    44641 tttctttctt tctttctttc tttttttctt ccttccttcc ttccttcctt ccttccttcc 
    44701 ttccttcctt tctttctttc ttttaaaaga tttacttatg ttgtttatat gagtacactg 
    44761 taactgtctt cagacacacc agaagagggc attggatcct attacagatt gttgtgagcc 
    44821 actatgtagt tgctggaaat tggactcaga acctctggaa gagcaatcag tgcccttaac 
    44881 cactgagcca tctctccagc cctgtgttgt tttttttttt ttagattttc attaagaaac 
    44941 attgctttct ggtctggggg gggggggtgt aactaagtta gtggaatgct tgcctaggat 
    45001 ataggacgcc caggttcagt ccccagtgct gtgtaaaaca aagaaaagtg acacatgccc 
    45061 tttagaggca gattaaggag catcaggaat tcaggtttat ccttgcttgt gtagtgattt 
    45121 ccgggctatc ttgggctagt gaggatcctc cctcaaaaga aatgatttat gaatagaatt 
    45181 tgagcagatt tagttgggta ctgtggtcta gggttctatg tatccatatc agtaaggctg 
    45241 tttgtctgtg gtcagtgtcc tctatagtca aactttcctt tccatatttt ttacctgtta 
    45301 aatcttcatt atctctcctt tagaggtaaa taacttaggg tggtaaatga tcaagtcagg 

  45361 aactg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP6  
 
1     TTCCATAACG GAGAATGGTA ATAATTATAG CAATGTATGT TTTAAGATTT CCTTCCTTTC 
61    TTTCTTTCTT TTTTTNTCCC TTCCTTCCTT CCTTCCTTTC NTTCCTTCCT TCCTTCCTTC 
121   CTTTCTTTCT TTCTTTTAAA AGATTTACTT ATGTTGTTTA TATGAGTACA CTGTAACTGT 
181   CTTCAGACAC ACCAGAAGAG GGCATTGGAT CCTATTACAG ATTGTTGTGA GCCACTATGT 
241   AGTTGCTGGA AATTGGACTC AGAACCTNTG GAAGAGCAAT CAGTGCCCTT AACCATTGAG 
301   CCATCTNTCC AGCCCTGTGT TGTTTTTTTT TTTAGATTTT CATTAAGAAA CATTGCTTTN 
361   TGGTCTGGGG GGGGGGGGGT GTAACTAAGT TAGTGGAATG CTTGCCTAGG ATATAGGACG 
421   CCCAGGTTCA GTCCCCAGTG CTGTGTAAAA CAAAGAAAAG TGACACATGC CCTTTAGAGG 
481   CAGATTAAGG AGCATCAGGA ATTCAGGTTT ATCCTTGCTT GTGTAGTGAT TTCCGGGCTA 

Αλληλουχία του γενωμικού τμήματος που περιλαμβάνεται στην κατασκευή 5  
(αρίθμηση σύμφωνα με την καταχώρηση AC112153 της Genbank)   
  

Αποτελέσματα αλληλούχησης της κατασκευής 5 με τους εκκινητές: Τ7, SP6, For1 και Rev1. 
Οι αλληλουχίες που φαίνονται για τους εκκινητές SP6 και Rev1 είναι οι αντίστροφες 
συμπληρωματικές των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την αλληλούχηση   

τμήμα 
εξονίου 2 
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541   TCTTGGGCTA GTGAGGATCC TCCCTCAAAA GAAATGATTT ATGAATAGAA TTTGAGCAGA 
601   TTTAGTTGGG TACTGTGGTC TAGGGTTCTA TGTATCCATA TCAGTAAGGC TGTTTGTCTG 
661   TGGTCAGTGT CCTCTATAGT CAAACTTTCC TTTCCATATT TTTTACCTGT TAAATCTTCA 
721   TTATCTCTCC TTTAGAGGTA AATAACTTAG GGTGGTAAAT GATCAAGTCA GGAACTGAAT 
781   CACTAGTGAA TTCGCGGCCG CCTGCAGGTC GACCATATGG GAGAGCTCCC AACGCGTTGG 
841   ATNCATAGCT TGAGATGA 
 
 
T7 
 
1     CGATTTCCCC GACGTCTCAN GCTCCCGGCC GCCATGGCGG CCGCGGGAAT TCGATTCCGC 
61    TCGAGGGAAG AAGTAAGTCT GTTGATCCAT AGTTCACACT GTTTCTAGAC GGACATGAAG 
121   TATAACTAAA TCCTGGAAAG GGTTTGGATT GACTTTGCAT ATGGAAACAA CTGCTGTAGC 
181   AAGTGAGGGT TTATTCATTG CACTGTAATA AATGGATTTC AGTTTGGAGG TAGTTGTGGG 
241   GAAAATGAAG TTTTGTTGTG AAGGAGTTTA TTGAAAGGGA TAGAGGGAAA AGGAAAGATT 
301   TCTCTATTGC ATGTTTTTTT TTTTTGTTTT GTTTTGTTTT TTGTTGTTTG CTTTTTCATT 
361   TGTTAANACT GTGTGTCTGC AAATGTCACA GCTTAAAGGA GGCTTGGTTG CTGTTTGTCT 
421   TCCCAGTGAG GTGCTCGTGG AGGATGAATT GTAATTCAGA ACAGTTGTAA TGTTGACTTG 
481   AATGAGCAGG TCAGAGTTGG CAAGACCAAG ATCCTCTAGC ATACAAAGCC TGGGCTTCAC 
541   AAAGAGGACA CATTTTTGTT GTTGTTGTCA TTTTTGTTTC CTGAGACAGT TTTATTATTT 
601   AGTTCAGGCT ATCCTGGAAT TCCCTATATA GCCCAGGCTG TCCTAAGACA CAGTCTTCTT 
661   GGTTTAGCTT TGAAAGTGCT GGGGTTCCNG GTATGAACTG CATGTNCAGC TGGAGGCTAC 
721   ATCTTCACAA AATTCTGTGT TTANGGNCAT TGTCCCTAGC TTTCANTGCT TTGAAATGTC 
781   ATGGTATGTA NTAACAGGAG GGGCTTGATC CTAN 
 
 
 
 
For1 
 
1     TCCCAACATC TTNACNAAAT TGCTGTGTTT AGGGCCATTG TCCTTAGCTT TCAGTGCTTT 
61    GAAATGTCAT GGTATGTAGT AACAGGAGGG CTTGATTCGT AGTAGCAGGA CTTAGAGAAG 
121   TTGGTTTATT ATCCCATAGT GAGACTGATG TGTTATCACT AACTAGGAAT GAACATTTTA 
181   TAAAATCGGC AGTCTTTATC AATAACAGAA GAATAGTAAT AATTATAGCA ATGTATGTTT 
241   TTTAGATTTC TTTCTTTCTT TCTTTCTTTT TTTCTTCCTT CCTTCCTTCC TTCCNTACAT 
301   ACATCCTTCC TTCCTTCCTT TCTTTCTTTC TTTTAAAAGA TTTACTTATG TTGTTTATAT 
361   GAGTACACTG TAACTGTCTT CAGACACACC AGAAGAGGGC ATTGGATCCT ATTACAGATT 
421   GTTGTGAGCC ACTATGTAGT TGCTGGAAAT TGGACTCAGA ACCTCTGGAA GAGCAATCAG 
481   TGCCCTTAAC CACTGAGCCA TCTCTCCAGC CCTGTGTTGT TTTTTTTTTT AGATTTTCAT 
541   TAAGAAACAT TGCTTTCTGG GCTGGGGGGG GGGGGGNNNN NNNNNNNNNN NNNNC 
 

 
Rev1  
 
1     TTGTCATTTT TNTTCCTGAG ACAGTTTATT ATTTAGTTCA GGTATCCTGG AATTCCCTAT 
61    ATAGCCCAGG CTGTCCTAAG ACACAGTNTT CTTGGTTTAG CTTTGAAAGT GCTGGGGTTC 
121   CAGGTATGAA CTGCATGTCC AGCTGGAGGC TACATCTTCA CAAAATTGCT GTGTTTAGGG 
181   CCATTGTCCT TAGCTTTCAG TGCTTTGAAA TGTCATGGTA TGTAGTAACA GGAGGGCTTG 
241   ATTCGTAGTA GCAGGACTTA GAGAAGTTGG TTTATTATCC CATAGTGAGA CTGATGTGTT 
301   ATCACTAACT AGGAATGAAC ATTTTATAAA ATCGGCAGTC TTTATCAATA ACAGAAGAAT 
361   AGTAATAATT ATAGCAATGT ATGTTTTTTA GATTTCTTTC TTTCTTTCTT TCTTTTTTTC 
421   TTCCTTCCTT CCTTCCTTCC TTCCTTCCTT CCTTCCTTCC TTCCTTTCTT TCTTTCTTTT 
481   AAAAGATTTA CTTATGTTGT TTATATGAGT ACACTGTAAC TGTCTTCAGA CACACCAGAA 
541   GAGGGCATTG GATCCTATTA CAGATTGTTG TGAGCCACTA TGTAGTTGCT GGAAATTGGA 
601   CTCAGAACCT CTGGAAGAGC AATCAGTGCC CTTAACCACT GAGCCATCTC TCCAGCCCTG 
661   TGTTGTTTTT TTTTTTAGAT TTTCATTAAG AAACATTGCT TTCTGGTCTG GGGGGGGGGG 
721   GGTGTAACTA AGTTAGTGGA ATGCTTGCCT AGGATATAGG ACGCCCAGGT TCAGTCCCCA 
781   GTGCTGTGTA AAACAAAGAA AAGTGACTCN GACGA 
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Εικ. 43: Σχηματική απεικόνιση τμήματος της γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου Fra10Ac1, που 
περιλαμβάνει το εξόνιο 2 και τμήμα των εκατέρωθεν ιντρονίων. Τα τμήματα που περιλαμβάνονται στις 
κατασκευές 1 και 5 είναι τα νουκλεοτίδια 42074-43731 και 43745-45365, αντίστοιχα. Τα βέλη απεικονίζουν τα 
τμήματα της γενωμικής αλληλουχίας που «διαβάστηκαν» με τους αντίστοιχους εκκινητές.  
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