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1. Περίληψη: 
 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerasechainreaction,PCR) είναι μια ενζυμική 
μέθοδος ενίσχυσης συγκεκριμένων τμημάτων γενετικού υλικού invitro. Η ταχύτητα, η 
ειδικότητα, η μεγάλη ευαισθησία και το χαμηλό της κόστος την έχουν καθιερώσει μια από 
τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους σε ερευνητικό και διαγνωστικό επίπεδο. Τα 
ζητούμενα της PCR είναι η υψηλή ταχύτητα αναπαραγωγής καθώς και η πιστότητα με την 
οποία αναπαράγονται τα δείγματα. Στα πλαίσια αυτού του τομέα έρευνας, η 
Minotechbiotechnology-ΙΤΕ, ανέπτυξε μια χιμαιρική DNAπολυμεράση, την Minopol. 

 Η παρούσα εργασία είχε σαν σκοπό την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών δράσης της, 
καθώς  και της ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών της, κατά την εφαρμογή της στη τεχνική 
του PCR.  

Η Minopol δοκιμάστηκε σε διαφορετικές συνθήκες (5 ρυθμιστικά διαλύματα), εξετάζοντας 
κάθε φορά την απόδοσή της. Ακολούθησε έλεγχος τηςαποτελεσματικότητας της 
πολυμεράσης σε διαφορετικέςσυγεντρώσεις μήτρας DNA(ιικό, 
πλασμιδιακό,βακτηριακόDNA), αλλά και ταυτοποίησητου μέγιστου μεγέθους σύνθεσης 
τμημάτων DNA.  

Τέλος, έχοντας  στόχο τον προσδιορισμό της πιστότητας (fidelity) της πολυμεράσης Minopol 
στα ρυθμιστικά διαλύματα που εμφάνισε τη βέλτιστη λειτουργία, παρασκευάστηκαν μια 
σειρά από PCR προϊόντα.Tα συγκεκριμένα προϊόντα αναλύθηκαν σε αλληλουχιτή νέας 
γενιάς(NextGenerationSequencing) για την εύρεση του ρυθμού εισαγωγής λαθών κατά την 
σύνθεσηDNA. 

Abstract: 

Polymerase chain reaction (PCR) is an enzymatic method of amplifying specific parts of 
genetic material in vitro. Speed, specificity, high sensitivity and low cost are the reason that 
PCR is established as one of the most commonly used methods both in research and 
diagnostic level. What is requested from PCR is high speed in reproduction, as well as fidelity 
in the samples created. Within this research area, Minotehbiotechnology- FORTH, developed 
a chimeric DNA polymerase called Minopol.  

The aim of the present Thesis was to find the best working conditions of this polymerase, as 
well as the identification of its characteristics during a PCR reaction. 

Minopol polymerase was tested in different conditions (5 different buffers), testing each 
time its performance. After that, there was an efficiency test of the polymerase in different 
DNA template concentrations (viral, plasmid and bacterial DNA), and also identification of 
the maximum size of DNA fragment synthesis. 

Finally, in order to determine the fidelity of the Minopol polymerase in the optimally 
functioning buffers, a series of PCR products were prepared. These products were analyzed 
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in a Next Generation Sequencing to find the rate of error input during DNA synthesis.
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2. Εισαγωγή: 
 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PolymeraseChainReaction, PCR) είναι μια 
τεχνική της μοριακής βιολογίας,  με την οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση ενός ή και 
περισσότερων τμημάτων από ένα μητρικό κομμάτι DNA κατά αρκετές τάξεις μεγέθους, 
δημιουργώντας έτσι χιλιάδες μέχρι εκατομμύρια αντίγραφα του επιλεγμένου τμήματος του 
DNA. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε το 1984 από τον Αμερικάνο Βιοχημικό, KaryMullis. Ο 
Mullis τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ και το JapanPrize για την ανάπτυξη της PCR το 1993 
[1]. Παρ’ όλα αυτά, οι βασικές αρχές για την αναπαραγωγή ενός τμήματος DNA με χρήση 
δυο  εκκινητών είχε ήδη περιγραφεί από τον GobindKhorana το 1971. Η εξέλιξη της αρχικής 
ιδέας περιορίστηκε από τη σύνθεση των εκκινητών καθώς και από θέματα καθαρότητας της 
πολυμεράσης [2]. Σήμερα η ευαισθησία και η εξειδίκευση της PCR σε συνδυασμό με την 
ταχύτητά τηςκαι το χαμηλό σχετικά κόστος, έχουν καταστήσει την τεχνική πολύτιμη στην 
καθημερινή πρακτική της Μοριακής Βιολογίας, με μια πληθώρα εφαρμογών σε ερευνητικά 
και διαγνωστικά εργαστήρια [3].  

Η βασική αρχή της PCR είναι απλή. Όπως υπονοεί και το όνομα, είναι μια αλυσιδωτή 
αντίδραση, όπου, ένα μόριο DNA χρησιμοποιείται ως μήτρα για να παραχθούν δύο 
αντίγραφα, έπειτα τέσσερα, στην συνέχεια οκτώ κτλ. Ο συνεχής διπλασιασμός 
επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες πρωτεΐνες, γνωστές και ως DNAπολυμεράσες, ένζυμα τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα να ενώνουν τους δομικούς λίθους του DNA ώστε να 
σχηματίσουν το τελικό μακρομόριο[4B].  
 

 
Εικόνα 2.1: Συστατικά αντίδρασης PCR 

Η διαδικασία της PCR απαιτεί κάποια βασικά συστατικά (Εικόνα 2.1), τα οποία είναι: 
 

• Μήτρα DNA ή cDNA, το οποίο περιέχει την περιοχή του τμήματος του DNA που 
πρέπει να ενισχυθεί. 

• Δύο εκκινητές, οι οποίοι καθορίζουν το ξεκίνημα και το τέλος της περιοχής η 
οποία θα ενισχυθεί. 

• Το ένζυμο της DNA πολυμεράσης, το οποίο αντιγράφει την περιοχή η οποία 
προορίζεται για ενίσχυση. 

• Νουκλεοτίδια (dNTPs), από τα οποία η DNA πολυμεράση συνθέτει το νέο DNA. 
• To ρυθμιστικό διάλυμα (Buffer), το οποίο και παρέχει το κατάλληλο χημικό 

περιβάλλον για να δράσει η DNA πολυμεράση.  
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Η PCR απαρτίζεται από μια σειρά από 20 μέχρι 35 κύκλους (Εικόνα 2.2). Σε κάθε κύκλο 
επαναλαμβάνονται τα τρία παρακάτω βήματα: 

ΒΗΜΑ 1:  Αποδιάταξη του δίκλωνου DNA (Denaturation) 
Οι δύο αλυσίδες του μητρικού μορίου DNA που περιέχει την αλληλουχία που μας 
ενδιαφέρει  διαχωρίζονται με θέρμανση του διαλύματος στους 92-98oC για μερικά 
δευτερόλεπτα. Η θέρμανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των δεσμών υδρογόνου 
που ενώνουν τους δύο κλώνους του DNΑ. 

ΒΗΜΑ 2:  Υβριδοποίηση των εκκινητών (Annealing) 
Το διάλυμα ψύχεται απότομα στους 47-72oC προκειμένου ο κάθε εκκινητής να 
υβριδοποιηθεί με μια από τις αλυσίδες του DNA. Ο ένας εκκινητής υβριδοποιείται, δηλαδή 
προσδένεται με δεσμούς υδρογόνουμε τις συμπληρωματικές βάσεις της αλληλουχίας 
στόχου στο3' άκρο  του στόχου της μιας αλυσίδας και ο άλλος στο 3'άκρο του στόχου της 
συμπληρωματικής αλυσίδας. 

ΒΗΜΑ 3: Επιμήκυνση  των εκκινητών (Elongation) 
Στη συνέχεια του διάλυμα θερμαίνεται στους 72oC, στη βέλτιστη θερμοκρασία δράσης των 
θερμοανθεκτικώνDNA πολυμερασών. Η χρονική διάρκεια του βήματος εξαρτάται από την 
ταχύτητα σύνθεσης της πολυμεράσης που θα χρησιμοποιηθεί και από το μεγεθός του 
τμήματος DNA που πρόκειται να ενισχυθεί. 

 

Εικόνα 2.2: Στάδια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

Η PCR εκτελείται στον θερμικό κυκλοποιητή (Thermalcycler), συσκευή που φέρει 
θερμαινόμενη πλάκα που μπορεί να εναλλάσσει θερμοκρασίες με ταχύτητα και ακρίβεια 
(Εικόνα 2.3). Ο θερμικός κυκλοποιητής είναι μια προγραμματιζόμενη συσκευή, στην οποία 
μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία και τη διάρκεια κάθε σταδίου αλλά 
και τη διαδοχή τους. 
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Εικόνα 2.3:Θερμικός κυκλοποιητής (ThermalCycler) 

 

2.1. Συστατικά της PCR 

 
Σε αυτό το τμήμα της πτυχιακής θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα συστατικά για την 
πραγματοποίηση μιας αντίδρασης PCR: 

Το DNA- μήτρα: 
 
Η μήτρα που θα χρησιμοποιηθεί στην PCR ποικίλλει. Μπορεί να είναι πλασμιδιακό, ιικό ή 
γενωμικό DNA. Εναλλακτικά μπορεί να είναι cDNA παρασκευασμένο από RNA. Άλλοτε 
υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα σε 
ιατροδικαστικά δείγματα και σε αναλύσεις αρχαίων δειγμάτων, η διαθέσιμη ποσότητα 
είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης η αλληλουχία-στόχος μπορεί να συνιστά μεγάλο τμήμα 
της μήτρας DNA ή αντίθετα ενδέχεται να αποτελεί ένα αναλογικά πολύ μικρό τμήμα αυτής. 
Να σημειωθεί πως, όταν χρησιμοποιείται πολύ μεγάλη ποσότητα DNA σε μια αντίδραση 
αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης παραπροϊόντων. Από την άλλη, αν η συγκέντρωση της 
αλληλουχίας-στόχου είναι χαμηλή, αυξάνεται η πιθανότητα η τελική ποσότητα του 
προϊόντος να είναι μικρότερη του επιθυμητού και να μην είναι διαχειρίσιμη. Καθώς λοιπόν 
το DNA το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μήτρα διαφέρει, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
εύρος συγκεντρώσεων εντός του οποίου πρέπει να περιλαμβάνεται στην αντίδραση. Θα 
πρέπει όμως να τηρούνται οι ακόλουθες γενικές οδηγίες:  

• Ο όγκος της μήτρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 του συνολικού όγκου της 
αντίδρασης (π.χ. όχι περισσότερα από 5μL σε μια αντίδραση όγκου 50μL.)  

• Συνήθως σε μια αντίδραση δεν προστίθενται περισσότερα από 500ng ανθρώπινου 
DNA.  

• Η τυπική ποσότητα για βακτηριακόγενωμικόDNA είναι 1-10ng.  
• Η τυπική ποσότητα για πλασμιδιακόDNA είναι 0,1-1ng.  
• Στις ιατροδικαστικές μελέτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόλις 0,5- 10ng 

ανθρώπινου γονιδιωματικούDNA. Υπάρχουν διαθέσιμα εμπορικά κιτ και ειδικά 
πρωτόκολλα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο πολλαπλασιασμός μιας 
αλληλουχίας-στόχου όταν ξεκινάει κάποιος από τόσο μικρές ποσότητες DNA  [5]. 



8 
 

Ένα ζευγάρι εκκινητών: 
 
Οι εκκινητές (Primers) είναι ολιγονουκλεοτίδια που οριοθετούν το τμήμα DNA που 
πρόκειται να πολλαπλασιαστεί και είναι απαραίτητοι προκειμένου να προστεθούν τα 
υπόλοιπα νουκλεοτίδια της αλληλουχίας (Εικόνα 2.4). Ο ένας είναι συμπληρωματικός με 
την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς ανοδικά της αλληλουχίας-στόχου στον ένα κλώνο του 
DNA και συχνά αναφέρεται ως ανοδικός (upstream) ή εμπρόσθιος (forward) εκκινητής. Ο 
άλλος είναι συμπληρωματικός με την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς καθοδικά της 
αλληλουχίας στόχου στον άλλον κλώνο του DNA και συχνά αναφέρεται ως καθοδικός 
(downstream) ή ανάστροφος (reverse) εκκινητής.  
 
Μέγεθος των εκκινητών: Οι εκκινητές είναι συνήθως ολιγονουλεοτίδια 18-30 βάσεων. 
Μικρότεροι εκκινητές οδηγούν σε μη ειδικό υβριδισμό, ενώ μεγαλύτεροι εκκινητές έχουν 
μεγαλύτερη ειδικότητα, αλλά αυξάνεται η πιθανότητα δημιουργίας δευτερογενών δομών 
που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του υβριδισμού. 

Αλληλουχία των εκκινητών: Οι εκκινητές πρέπει να έχουν απόλυτη συμπληρωματικότητα 
προς την αληλουχία στόχο, αλλά ελάχιστη έως καθόλου συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. 
Ο υβριδισμός μεταξύ των εκκινητών οδηγεί στο σχηματισμό διμερών εκκινητών 
(Primerdimers) που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της PCR. Επίσης, η ύπαρξη περιοχών 
συμπληρωματικότητας μέσα στον εκκινητή αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας 
δευτερογενών δομών που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του υβριδισμού στην 
αλληλουχία στόχο. 

Η θερμοκρασία αποδιάταξης των εκκινητών: Η θερμοκρασία αποδιάταξης, 
(Meltingtemperature,Tm), είναι η θερμοκρασία στην οποία το 50% των μορίων DNA 
βρίσκεται σε μονόκλωνη μορφή.  Η Tm εξαρτάται από το μέγεθος της αλληλουχίας και τη 
σύσταση των βάσεων της αλληλουχίας.  
 
Η συγκέντρωση των εκκινητών στην αντίδραση είναι σημαντικός παράγοντας για την 
επιτυχία μιας PCR αντίδρασης. Προσθέτοντας  εκκινητές σε περίσσεια αποφεύγεται η 
υβριδοποίηση του μητρικού  DNA με τον εαυτό του. Συνήθως κυμαίνεται από 0,1 εως 0,5 
μM. 
Για την κατασκευή και καλύτερη επιλογή εκκινητών υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα 
οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο [6]. 
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Τριφωσφορικάδεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs): 
 
Τέσσερα τριφωσφορικάδεοξυνουκλεοτίδια αποτελούν τους δομικούς λίθους, με τους 
οποίους η πολυμεράση σχηματίζει το νέο τμήμα του DNA.Αυτά είναι: 
 

• dATP(τριφωσφορικήδεοξυαδενοσίνη) 
• dTTP (τριφωσφορικήδεοξυθυμιδίνη) 
• dCTP (τριφωσφορικήδεοξυκυτιδίνη) 
• dGTP(τριφωσφορικήδεοξυγουανοσίνη) 

 
Είναι σημαντικό τα δεοξυνουκλεοτίδια να βρίσκονται σε ίση συγκέντρωση μεταξύ τους για 
να μην γίνονται λάθη κατά την αντιγραφή του στόχου DNA. Η συγκέντρωση των 
δεοξυνουκλεοτιδίων  κυμαίνεται μεταξύ 20 και 200 μΜ.  
 
 

Δισθενή κατιόντα: 
 
Το ιδανικό κατιόν είναι το Mg2+ και η συγκέντρωση των ιόντων μαγνησίου συνήθως 
προέρχεται από την προσθήκη χλωριούχου ή θειικού μαγνησίου. Όλες οι 
θερμοσταθερέςDNA πολυμεράσες που χρησιμοποιούνται στην PCR χρειάζονται δισθενή 
κατιόντα Mg2+ προκειμένου να λειτουργήσουν. Η συγκέντρωση του Mg2+ επηρεάζει: 
 

• τον υβριδισμότου εκκινητή,  
• τη θερμοκρασία αποδιάταξης του DNA και των PCR προϊόντων,  
• τη δημιουργία διμερών προϊόντων από τους εκκινητές, 
• τηνεξειδίκευσητωνπαραχθέντων προϊόντων 
• τη δραστικότητα και πιστότητα της πολυμεράσης.  

 
Η ιδανική συγκέντρωση του Mg2+ποικίλλει, καθώς εξαρτάται από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε αντίδρασης καθώς και από την δομή της πολυμεράσης. Η 
συνήθης  συγκέντρωση του κυμαίνεται από  0.5 έως 2.5 mM. 

 

Εικόνα 2.4: Θέση  πρόσδεσης εκκινητών 



10 
 

Μια θερμοσταθερή DNA πολυμεράση: 
 
Η DNAπολυμεράση είναι το ένζυμο με το οποίο επιτυγχάνεται η σύνθεση της 
συμπληρωματικής αλυσίδας του επιθυμητού DNA μετά από κάθε αποδιάταξη και 
υβριδισμό των εκκινητών. 
 
Μια DNA πολυμεράση μπορεί να συνθέσει μια συμπληρωματική αλυσίδα DNA 
χρησιμοποιώντας ένα μονόκλωνο μόριο ως αρχικό εκμαγείο και έναν εκκινητή ως σημείο 
εκκίνησης. Η κατεύθυνση της σύνθεσης της νέας αλυσίδας είναι 5’-3’. Με την πάροδο των 
κύκλων της PCR η λειτουργικότητα και η πιστότητα της αντιγραφής φθίνουν και αντίστοιχα 
αυξάνεται ο αριθμός των λανθασμένων βάσεων που εισάγονται στη νεοσυντιθέμενη 
αλυσίδα του DNA. Οι DNA πολυμεράσεςπου δεν έχουν δραστικότητα 3’-5’ εξωνουκλεάσης, 
όπως η TaqDNAπολυμεράση, κανουνπερίπου ένα λάθος στις 100.000 βάσεις που 
προσθέτουν. Οι πολυμεράσες υψηλής πιστότητας (Proofreadingpolymerase), οι οποίες 
έχουν δραστικότητα 3’-5’ εξωνουκλεάσης, μπορούν να διορθώσουν τα λάθη που 
δημιουργούν κατά τη σύνθεση του μορίου DNA. Έτσι επιτυγχάνουν μικρότερα ποσοστά 
λαθών, της τάξης του ένα λάθος στις 106 βάσεις. 
 
Η επιλογή της DNA πολυμεράσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η συγκέντρωση  και 
η ποιότητα του δείγματος όπου θα πραγματοποιηθεί το PCR,  η χρήση του παραγόμενου 
προϊόντος και το μέγεθος του DNA που θα συντεθεί είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα προϊόντα Μοριακης Βιολογίας, όπως η 
NewEnglandBiolabs η Takara και η ThermoScientific, φέρουν μια μεγάλη ποικιλιαDNA 
πολυμερασών με διαφορετικά χαρακτηριστικά [7,8,9]. 
 

Ρυθμιστικό διάλυμα: 
Το ρυθμιστικό διάλυμα δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιείται η 
αντίδραση της PCR, και διατηρεί σταθερό το pH του μείγματος της αντίδρασης. Το 
ρυθμιστικό διάλυμα της PCR συνήθως παρασκευάζεται και αποθηκεύεται σε συγκέντρωση 
10x (δηλαδή συγκεντρωμένο κατά δέκα φορές). Στη συνέχεια, αραιώνεται και 
χρησιμοποιείται στο μείγμα της αντίδρασης.  

Το ρυθμιστικό διάλυμα δημιουργεί το  ιοντικό περιβάλλον που διευκολύνει την αναδιάταξη 
(annealing) του εκκινητή με το στόχο DNA, καθώς και εξασφαλίζει τις βελτιστες συνθήκες 
δραστικότητας της πολύμεράσης.Επιπρόσθετα στο διάλυμα υπάρχουν και σταθεροποιητές 
ενζύμου όπως ζελατίνη ή ορόςλευκωματίνης (bovineserumalbumin-BSA) και μη ιοντικά 
απορρυπαντικά (Tween 20 και TritonX-100).  

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιαζονται περιληπτικά τα κυριασυστατικα μιας αντίδρασης PCR 
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ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ PCR 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ 

ΣΥΝΗΘΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

Ρυθμίζει το pH 1x 

Ιόντα 
Mg2+(ορισμένες 

φορές 
περιλαμβάνεται 
στο ρυθμιστικό 

διάλυμα) 

Απαραίτητος συμπαράγοντας της πολυμεράσης 1,5-2,5mM 

Μήτρα DNA 
Το μόριο DNA που περιέχει την αλληλουχία που 

Πρόκειται να πολλαπλασιαστεί. 

0,0001-1,0 μg(σε 
ιατροδικαστικές 

αναλύσεις τυπικά 
χρησιμοποιούνται 0,5-

10ng DNA) 

Εμπρόσθιος 
εκκινητής 

Μονόκλωνο ολιγονουκλεοτίδιο, συμπληρωματικό με 
Την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς ανοδικά της 

αλληλουχίας-στόχου. Από το 3’υδροξύλιοτου ξεκινάει η 
αντιγραφή της μιας αλυσίδας της αλληλουχίας-στόχου. 

0,05-2,0μΜ 

Ανάστροφος 
εκκινητής 

Μονόκλωνο ολιγονουκλεοτίδιο, συμπληρωματικό με 
την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς καθοδικά της 

αλληλουχίας στόχου. Από το 3’υδροξύλιοτου ξεκινάει η 
αντιγραφή της άλλης αλυσίδας της αλληλουχίας-

στόχου. 

0,05-2,0μΜ 

dNTP (dATP,dGTP, 
dCTP,dTTP) 

Υπομονάδες του DNA που απαιτούνται για την 
αντιγραφή του. 

200μΜτο καθένα 

ΘερμοσταθερήDN
A 

πολυμεράση 
Ένζυμο που συνθέτει DNA. 

0.01-0.05 
μονάδες/μL(U/μL) 

 
Πίνακας 2. 2: Τα κύρια συστατικά μιας αντίδρασης PCR 
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2.2. ΠροσδιορισμόςΠροϊόντωνPCR 
 

Τα προϊόντα της PCR μπορούν να προσδιοριστούν από το μέγεθός τους, χρησιμοποιώντας 
ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Βασίζεται στον διαχωρισμό φορτισμένων μορίων DNA 
κατά μήκος ενός στερεού πορώδους πηκτώματος αγαρόζης στα άκρα του οποίου 
εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση. Τα φορτισμένα μόρια κινούνται μέσα στο πήκτωμα και 
διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα μικρότερα τμήματα DNA κινούνται 
γρηγορότερα από τα μεγαλύτερα τμήματα, μέσα στην πηκτή, με κατεύθυνση προς τον 
θετικό πόλο (Εικόνα 2.5). 

Το μέγεθος των προϊόντων της PCR μπορεί να προσδιοριστεί συγκρίνοντας αυτά με ένα 
μάρτυρα μοριακών βαρών  DNA , ο οποίος περιέχει τμήματα DNA γνωστού μεγέθους και 
αναλύεται επίσης μέσα στην πηκτή αγαρόζης. Κατάλληλες τεχνικές επιτρέπουν την 
οπτικοποίηση των νουκλεϊκών οξέων με ειδικές χρώσεις και παρατήρηση σε τράπεζα 
υπεριώδους ακτινοβολίας. 
 
 

 

Εικόνα 2.5: Πηκτή αγαρόζης 1% 
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3. Πολυμεράσες: 
 

3.1. Τύποι και δομή πολυμερασών: 
 
Με αφετηρία την ανακάλυψη και τον χαρακτηρισμό της DNA πολυμεράσης Ι από την 
Escherichiacoli την δεκαετία του 1950 από τον ArthurKornberg πολλές DNA πολυμεράσες 
έχουν απομονωθεί και χαρακτηριστεί, από πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς. Με 
βάση τη σύγκριση της πρωτεϊνικής αλληλουχίας, οι DNA πολυμεράσες έχουν ταξινομηθεί σε 
εφτά οικογένειες: Α, Β, C, D, Χ, και Υ με την αντίστροφη 
μεταγραφάση(ReverseTranscriptase, RT), ως την έβδομη οικογένεια [10]. Οι πιο εκτενώς 
μελετημένες πολυμεράσες είναι αυτές που ανήκουν στην οικογένεια Α και την οικογένεια 
Βπου εντοπίζονται επίσης στα βακτήρια, τα αρχαία, τα ευκαρυά και τους ιούς / φάγους. Οι 
RTDNA πολυμεράσες ανακαλύφθηκαν σε ρετροϊούς και μπορούν να συνθέσουν DNA, 
χρησιμοποιόνταςRNA ως πρότυπο [11]. Μέχρι σήμερα, πολλές αρχαίες DNA πολυμεράσες 
έχουν απομονωθεί και χαρακτηριστεί. Τόσο μέλη της οικογένειαςEuryarchaeota όσο και 
τηςCrenarchaeota, κωδικοποιούν πολυμεράσες οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια Β. Οι 
πολυμεράσες αυτής της οικογένειας μοιράζονται ομοιότητες στη δομή τους με των 
πολυμερασών που προέρχονται από τον φάγοRB69 DNA[12], όπως αποδείχθηκε για τις 
δομές των πολυμερασών της οικογένειας Β από τον Thermococcusgorganarius (Tgo) [13,14, 
15]. Η δομή της TgoDNA πολυμεράσης, η οποία ήταν και η πρώτη δομή από μια αρχαία 
DNA πολυμεράση η οποία αναλύθηκε, φαίνεται στην εικόνα 3.1. Υπάρχουν 5 διακριτοί 
τομείς: Ν- τελικό άκρο, 3'-5' τομέας έξωνουκλεάσης, παλάμη, αντίχειρας και δάκτυλα [14]. 
Τα μοτίβα των αλληλουχιών που διατηρούνται, προσδιορίζουν στην πολυμεράση τις 
περιοχές με δράση εξωνουκλεάσης και άλλες περιοχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
λειτουργία τους. Η περιοχή 3'-5' εξωνουκλεάσης περιέχει τα μοτίβα εξωνουκλεάσης (ExosI, 
II, andIII) και η περιοχή της παλάμης, περιέχει μοτίβα πολυμεράσης  Α, Β και C. 
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Εικόνα 3.1: Δομή της πολυμεράσης Tgo 

3.2. Πιστότητα πολυμερασών: 
 

3.2.1. Τι είναι η πιστότητα μιας πολυμεράσης 
 
Η πιστότητα μια DNA πολυμεράσης είναι το αποτέλεσμα της ακριβούς αναπαραγωγής ενός 
επιθυμητού τμήματος DNA. Για να επιτευχθεί απαιτείται η ικανότητα ανάγνωσης μιας 
αλληλουχίας, επιλογή των κατάλληλων νουκλεοτιδίων καθώς και τη σωστή εισαγωγή τους 
στο 3´ άκρο του εκκινητή, ώστε να διατηρείται η αντιστοίχιση των βάσεων σύμφωνα με 
τους Watson-Crick. Ως επιπρόσθετη ιδιότητα κάποιες πολυμεράσες, για να διακρίνουν 
αποτελεσματικότερα τη σωστή από τη λανθασμένη προσθήκη νουκλεοτιδίων, διαθέτουν  
μια 3´→5´ δράση εξωνουκλεάσης. ΣτηνPCR υψηλής πιστότητας 
χρησιμοποιούνταιπολυμεράσες οι οποίες συνδυάζουν χαμηλό ποσοστό λαθών με 
δυνατότητα επιδιόρθωσης, ώστε να παράγεται ακριβές αποτέλεσμα του DNA στόχου.  
 

3.2.2. Πότε και γιατί είναι σημαντική η πιστότητα μιας πολυμεράσης: 
 
Η γενετική ποικιλομορφία είναι μια από τις βασικές αρχές της βιολογίας. Οι μεταλλαγές, 
είτε δημιουργούν γενετικές διαφοροποιήσεις, είτε προκαλούν ασθένειες, πράγμα που 
καθιστά την ανίχνευσή τους αναγκαία για την κατανόηση της εξέλιξης καθώς και την 
εξέλιξη της ιατρικής. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση στην οποία σωματικές μεταλλάξεις 
στον ιστό δημιουργήσουν έναν μεικτό πληθυσμό από καρκινικά και υγιή κύτταρα, η ταχεία 
ανίχνευση της χαμηλής συγκέντρωσης των μεταλλάξεων για ενδείξεις  όγκων θα οδηγούσε 
σε πρώιμη διάγνωση και κατ’ επέκταση, θεραπεία. 

Κατά τον σχεδιασμό ενός πειράματος PCR, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί 
είναι αν η εφαρμογή αυτή απαιτεί ή όχι μια πολυμεράση υψηλής πιστότητας. Αν το 
αποτέλεσμα του πειράματος εξαρτάται από τη σωστή ακολουθία του DNA (κλωνοποίηση ή 
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αλληλούχιση επόμενης γενίας), είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιηθεί η λανθασμένη 
τοποθέτηση νουκλεοτιδίων, χρησιμοποιώντας μια πολυμεράση υψηλής πιστότητας. Και 
αυτό γιατί, τα λάθη τα οποία προκύπτουν από το PCR, οδηγούν σε λανθασμένο υπολογισμό 
μεταλλάξεων, και μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της αλληλούχισης, καθιστώντας 
ιδιαίτερα δύσκολη την αναγνώριση σπάνιων γενετικών διαφοροποιήσεων [16]. Επίσης, 
καθώς η διαδικασία της αλληλούχισης έχει και η ίδια πολύ υψηλό βαθμό λαθών, 
απαιτούνται επιπρόσθετα βήματα για να διαφοροποιηθούν οι πραγματικές μεταλλάξεις 
από τα λάθη της πλατφόρμας αλληλούχισης, το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό τομέα 
έρευνας [17-20]. 

3.3. Πως λειτουργεί μια πολυμεράση υψηλής πιστότητας: 
 
Οι πολυμεράσες υψηλής πιστότητας έχουν αρκετές δικλείδες ασφαλείας για να 
προστατευτούν τόσο στο να μην κάνουν όσο και στο να μην διαδίδουν λάθη κατά την 
διαδικασία αντιγραφής του DNA. Αν ένα λάθος νουκλεοτίδιο προσδεθεί στο ενεργό κέντρο 
του ενζύμου, τότε η διαδικασία ενσωμάτωσής του στην νεοσυντιθέμενη αλυσίδα 
επιβραδύνεται,  εξαιτίας της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου. Αυτή η καθυστέρηση 
αυξάνει την πιθανότητα το λάθος νουκλεοτίδιο να απομακρυνθεί πριν τοποθετηθεί στην 
αλυσίδα, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στη διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή, αυτή 
τη φορά με το σωστό νουκλεοτίδιο[21,22]. Αν ωστόσο ένα λάθος νουκλεοτίδιο 
ενσωματωθεί, οι ‘proofreading’ πολυμεράσες έχουν ακόμα μια γραμμή άμυνας. Η 
ανωμαλία που προέρχεται από τις λανθασμένα τοποθετημένες βάσεις ανιχνεύεται, και η 
πολυμεράση μεταφέρει το 3´ άκρο της αναπτυσόμενης αλυσίδα DNA σε μία proofreading 
3´→5´ περιοχή εξωνουκλεάσης. Εκεί το λάθος νουκλεοτίδιο απομακρύνεται από την 3´→5´ 
δράση της εξωνουκλεάσης, και στην συνέχεια η αλυσίδα μεταφέρεται πίσω στην περιοχή 
της πολυμεράσης όπου η σύνθεση συνεχίζεται (εικόνα 3.2).  
 

 
Εικόνα 3.2: Αντιγραφή του DNA με proofreading πολυμεράση: Η ενίσχυση προχωράει κατά μήκος του 3' 
άκρου του νεοσυντηθέμενου κλώνου. Όταν η πολυμεράση αναγνωρίσει κάποιο σφάλμα, η λάθος 
τοποθετημένη βάση μεταφέρεται στη περιοχή με ενεργή την δράση της εξωνουκλεάσης, και η βάση 
απομακρύνεται. Ο κλώνος που συντίθεται επιστρέφει στον τομέα της πολυμεράσης, επανασυνδέεται στον 
μητρικό κλώνο και η αντιγραφή συνεχίζεται. 

https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page%20Images/Tools%20and%20Resources/Feature%20Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Page Images/Tools and Resources/Feature Articles/FA_Polymerase_Fig1_Polymerase.jpg?device=modal�
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3.4. Πολυμεράσες και PCR: 
 

Η πρώτη θερμοσταθερήDNA πολυμεράση η οποία χρησιμοποιήθηκε στην PCR ήταν η 
TaqDNA πολυμεράση, μια πολυμεράση η οποία ανήκει στην οικογένεια Α και προέρχεται 
από το θερμόφιλο μικροοργανισμό Thermusaquaticus[23].  Η χρήση της TaqDNA 
πολυμεράσης αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη της PCR, ωστόσο υπήρχαν 
αρκετοί περιορισμοί. Πιο συγκεκριμενα, η TaqDNA πολυμεράση δεν έχει δράση 3'-5' 
εξωνουκλεάσης, επομένως δεν έχει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης των λαθών που 
προκύπτουν. Αυτό σήμαινε ότι ενίσχυση προϊόντων από μακρύτερα τμήματα DNA, θα 
μπορούσε να έχει πολλά λάθη, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό στις εφαρμογές της PCR. 
Παράλληλα η έλλειψη της περιοχής με δράση 3′–5′εξωνουκλεάσης, περιόριζε το μήκος 
του DNA το οποίο θα μπορούσε να αντιγραφεί. Η ποιότητα των προϊόντων της 
PCRμειώνεται αισθητά όσο αυξανόταν το μήκος του DNA, γεγονός που  οφειλόταν στην 
αδυναμία της TaqDNA πολυμεράσης να επεκτείνει αποτελεσματικά τα λάθος 
τοποθετημένανουκλεοτίδια. Ως εκ τούτου, μια πιθανή ενσωμάτωση ενός εσφαλμένου 
νουκλεοτιδίουμοπορεί να καταλήξει σε τερματισμό της διαδικασίας της 
αντιγραφής,καισυνεπώς όσο το μήκος της αλληλουχίας στόχου αυξάνει, τόσο αυξάνει και η 
πιθανότητα τερματισμού της αντιγραφής.  
 
Στην προσπάθεια βελτίωσης των χαρακτηριστικών των DNAπολυμερασών σχεδιάστηκαν 
χιμαιρικές DNAπολυμεράσες σε συνδυασμό με πρωτεϊνικά μοτίβα που είναι γνωστά ότι 
ενισχύουν την αλληλεπίδραση με το DNAή ενισχύουν την επεξεργασιμότητα των 
πολυμερασών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναιη θειορεδοξίνη[24,25], η PCNA [26] 
τμήμα της DNAτοποϊσομεράσηςV και η πρωτεϊηSso7d (εικόνα 3.3- 3.4). Τα πιο εντυπωσιακά 
αποτελέσματα καταγράφηκαν στην περίπτωση του συνδυασμού με την Sso7d. Έγιναν 
δοκιμές σε DNAπολυμεράσες από την οικογένεια Α  (Taq) και από την οικογένεια Β (Pfu) και 
τα αποτελέσματα που καταγραφηκαν έδειξαν ότι: 
 
 

 
Εικόνα 3.3: Ακολουθία των αμινοξέων που αποτελούν την Sso7d πρωτεΐνη 

 

• Η προσθήκη της πρωτεΐνης Sso7d δεν επηρέασε την αρχική θερμική σταθερότητα 
των πολυμερασών.  

• Οι πολυμεράσες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την πρωτεΐνη Sso7d είναι 
αξιοσημείωτα ποιο αποδοτικές στις διαδικασίες της PCR. 

• Η πολυμεράσες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την πρωτεΐνη Sso7d έχουν 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην αλατότητα στις εφαρμογές της PCR. 
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Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι η ενίσχυση της επεξεργασιμότητας που επιτυγχάνεται από 
την σύνδεση της πολυμεράσης με την πρωτεΐνη Sso7d, ενισχύει την αποδοτικότητα της PCR. 

 
Εικόνα 3.4: Σχηματική απεικόνιση DNA πολυμεράσης με Sso7d τμήμα (πάνω) και χωρίς 

(κάτω) κατά την διαδικασία αντιγραφής του DNA 
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4. Υπολογισμός πιστότητας: 
Για την ταυτοποίηση της πιστότητας και κατ’επέκταση του ρυθμού εισαγωγής λαθών μιας 
DNA πολυμεράσης σε καθορισμένες συνθήκες PCR έχει αναφερθεί καιη χρήση 
αλληλούχισης νέας γενιάς (longrangePCRinnextgenerationsequencing). 

 
Μια καθιερωμένη πλατφόρμα αλληλούχισης είναι ηProton  της IonTorrent. Βασική αρχή 
λειτουργίας της μεθόδου που χρησιμοποιεί είναι η αλληλούχιση μέσω σύνθεσης, με 
ηλεκτροχημική αναγνώριση της ενσωμάτωσης των νουκλεοτιδίων, οποία πραγματοποιείται 
μέσω πολυμερικής ενσωμάτωσης (εικόνα 4.1).  

 

 

Εικόνα 4.1:Πολυμερική ενσωμάτωση 

 
 
Τα βασικά χημικά παραπροϊόντα της σύνθεσης -μέσω πολυμερικής ενσωμάτωσης- είναι: 
 

• Η απελευθέρωση πυροφωσφορικού, το οποίο διασπάται από το νουκλεοτίδιο 
που ενσωματώνεται, είναι το προϊόν  αναγνώρισης της μεθόδου 
αλληλουχισηςpyrosequencing [27].  

• Η απελευθέρωση ενός ιόντος υδρογόνου (Η+) από το 3’ ΟΗ, στο σημείο 
πρόσδεσης του νουκλεοτιδίου στην αυξανόμενη αλυσίδα. Η ανίχνευση του Η+ 
είναι μια επαρκώς καθιερωμένη τεχνολογία, καθώς χρησιμοποιείται στα 
ευρέως διαδεδομένα πεχαμετρά στερεής κατάστασης και έχει ενσωματωθεί 
στην τεχνολογία αλληλούχισης της IonTorrent™. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η IonTorrent™ μεταφράζει άμεσα χημικά κωδικοποιημένες 
πληροφορίες σε ψηφιακή πληροφορία (0,1) σε ένα τσιπ ημιαγωγού. Το κάθε τσιπ 
αποτελείται από εκατομμύρια διαθέσιμα πηγαδάκια στα οποία τοποθετούνται σφαιρίδια 
τα οποία φέρουν δείγμα DNA προς αλληλουχιση. Το κάθε πηγαδάκι είναι στην 
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πραγματικότητα ένας αισθητήρας που καταγράφει τη μεταβολή του pH του διαλύματος, 
και μετατρέπει τη συγκεκριμένη τη χημική πληροφορία σε ψηφιακό σήμα. 
Εάν ένα νουκλεοτίδιο, για παράδειγμα μια αδενίνη, προστεθεί στην μήτρα του DNA, και στη 
συνέχεια ενσωματωθεί σε ένα κλώνο του DNA, τότε ένα ιόν υδρογόνου θα απελευθερωθεί. 
Το φορτίο από αυτό το ιόν θα αλλάξει το pH του διαλύματος, το οποίο και θα καταγραφεί 
από τον ανιχνευτή. Ο αλληλουχιτής θα εξακολουθήσει να αποστέλει το ένα νουκλεοτίδιο 
μετά το άλλο διαδοχικά στο τσιπ. Σε κάθε πηγαδάκι από τα εκατομμύρια που υπάρχουν στο 
τσιπ θα ενσωματώνεται η όχι η αντίστοιχη βάση και θα καταγράφεται η μεταβολή του pH.  
Αν δεν υπάρχει αντιστοίχιση, δεν θα υπάρξει και η προσθήκη κάποιας βάσης και επομένως 
δεν θα σημειωθεί η αλλαγή στην τάση. Εάν ενσωματωθούν δύο όμοιες βάσεις στον κλώνο 
του DNA, το σήμα που θα καταγραφεί θα είναι και διπλάσιο (εικόνα 4.2). 
 

 

 

Για τον υπολογισμό της πιστότητας μιας DNAπολυμεράσης με αλληλούχιση επόμενης 
γενιάς γίνεται αλληλούχιση του συνόλου των DNAμορίων που έχουν προκύψει από μια 
αντίδραση PCR. Οι αλληλουχίες που θα προκύψουν θα συγκριθούν με την πρότυπη 
αλληλουχία και θα υπολογίστει ο ρυθμός εισαγωγής λαθών (αριθμός λαθών/συνολικός 
αριθμός βάσεων που έχουν αλληλουχιθεί). 

Εικόνα 4.2: Απεικόνιση της διαδικασίας αλληλούχισης 
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5. Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας: 
 

Η τεχνική της PCRαποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για ιατρικά, διαγνωστικά και 
ερευνητικά εργαστήρια σε όλον τον κόσμο. Η ανάγκη για ακρίβεια στα προϊόντα που 
προκύπτουν από την PCR, έγκειται όχι μόνο στη σωστή ρύθμιση και χρήση του οργάνου 
αλλά και στις δυνατότητες του ενζύμου που χρησιμοποιείται, της πολυμεράσης. Στις 
ερευνητικές εγκαταστάσεις της MinotechBiotechnology, παρασκευάστηκε μια χιμαιρική 
πολυμεράση υψηλης πιστότητας (Highfidelitypolymerase). Τα θεωρητικά πρότυπα αυτής 
της πολυμεράσης είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς προσφέρει υψηλή αντοχή, μικρούς 
χρόνους αναπαραγωγής των δειγμάτων και με ελάχιστα λάθη. 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ο προσδιορισμός καθώς και 
η βελτιστοποίηση των συνθηκών δράσης της χιμαιρικής πολυμεράσης Minopol, με σκοπό 
την εμπορική της διάθεση από την MinotechBiotechnology. Σε αυτά τα πλαίσια ελέγχθηκαν 
διαφορετικά ρυθμιστικά διαλύματα για τον προσδιορισμό του πλέον αποτελεσματικού 
περιβάλλοντος αντίδρασης. Για την περαιτέρω αξιολόγηση των ρυθμιστικών διαλυμάτων 
και την εύρεση των βελτιστών συνθηκών  λειτουργίας της πολυμεράσης διερευνήθηκαν 
αναλυτικά: 

1. Η ευαισθησία στην συγκέντρωση της αρχικής μήτρας DNA από τρία διαφορετικά 
δείγματα γενετικού υλικού (ιικόDNA λ φάγου (LambdaPhage), βακτηριακόDNA 
(Neisseriadenitrificans), πλασμιδιακόDNA (pRSET- Al)). 

2. Η ενίσχυση μεγάλων τμημάτων ιικούDNA λ φάγου, μεγέθους 10kb και 20kb. 
 

Τέλος, έχοντας στόχο τον προσδιορισμό της πιστότητας (fidelity) της πολυμεράσης Minopol 
στα ρυθμιστικά διαλύματα που εμφάνισε τη βέλτιστη λειτουργία, παρασκευάστηκαν μια 
σειρά από PCR προϊόντα και αλληλουχηθηκαν σε αλληλουχιτή νέας γενιάς 
(NextGenerationSequencing).  
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6. Υλικά και μέθοδοι: 
 

• Σύσταση διαλυμάτων στην αντίδραση: 
 
1. Patent  

30mM (pH=10) Tris-HCl 
1mM (NH4)2SO4 
4mM MgSO4 
40mM K2SO4 
0.10%v/v Triton X-100 

2. Taq buffer 
50mM ΚCl 
10mM Tris-HCl (pH 8.5/25oC) 
1.5mM MgCl2 
0,1ο% Triton X-100  

3. Pfu I  
40mM (pH=8.8/25oC) Tris-HCl 
20mM KCl 
20mM (NH4)2SO4 
4mM MgSO4 
0.10%v/v Triton Χ-100 
0,2mg/ml nuclease free BSA 

 
 
 
 

4. Pfu (Low Mg) 
40mM (pH=8.8/25oC) Tris-HCl 
20mM KCl 
20mM (NH4)2SO4 
2mM MgSO4 
0.10% v/v Triton Χ-100 
0,2mgnucleasefreeBSA 

5. Pfu II  
20mM (pH=8.8/25oC) Tris-HCl 
10mM KCl 
10mM (NH4)2SO4 
2mM MgSO4 
0.10% v/v Triton Χ-100 
0,1 mg nuclease free BSA

 

Τα ρυθμιστικά διαλύματα 1, 3, 4 έχουν προετοιμαστεί σε συγκέντρωση 5 φορές μεγαλύτερη 
από τη συγκέντρωση στην αντίδραση (5Χ). Τα ρυθμιστικά διαλύματα 2 και 5 έχουν 
προετοιμαστεί σε συγκέντρωση 10Χ. 
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6.1. Καθαρισμός προϊόντων PCR με χρήση μαγνητικών σφαιριδίων: 
Ο καθαρισμός αυτός γίνεται στα πλαίσια προετοιμασίας των βιβλιοθηκών για την 
αλληλούχιση. Στόχος είναι να απομακρυνθούν όλα τα παραπροϊόντα και υπολείματα της 
αντιδρασηςPCR(dNTPs, primers,αλατα). Η διαδικασία έγινε σύμφωνα με το Kit των 
μαγνητικών σφαιριδίωνAMPureXP της εταιρίας BeckmanCoulterLifeSciense[28]. 

 

6.2. Καθαρισμός προϊόντων PCR με κολώνα:  
Ο καθαρισμός με αυτή τη τεχνική γίνεται στα πλαίσια που γίνεται και ο καθαρισμός με τα 
μαγνητικά σφαιρίδια (απομακρυνση αλάτων ενζύμωνdNTPs, primers) για τη προετοιμασία 
των βιβλιοθηκών για την αλληλουχιση. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
KitNucleoSpin® GelandPCRClean-up της εταιρίας Macherey- Nagel [29]. 

6.3. Παρασκευήπηκτώματοςαγαρόζης: 
• Βάσηγια τοgel 
• 1 κωνικήφιάλη 250ml 
• 10xΤΒΕ (89 mMTris-borate και 2 mM EDTA, pH 8.3)  
• σκόνη αγαρόζης 
• Βρωμιούχοαιθίδιο10mg/mL(10000Χ) 

 
 

Αρχικά η βάση για το πήκτωμα, κλείνετε από την δύο μεριές της με κολλητική ταινία και 
τοποθετούνται πλαστικα καλούπια (χτενακια) που θα σχηματίσουν τις περιοχές προσθήκης 
δείγματος (πηγαδι).  2,5gαγαρόζης προστίθενται σε κωνική γυαλινηφιάλη με 250ml  1ΧΤΒΕ. 
Η κωνική θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων σε επίπεδο βρασμού για περίπου 4min, με 
ανάδευση ανά 1min, έως ότου το περιεχόμενο την κωνικής να είναι εντελώς διαυγές 
(προσοχή στην διαχείριση της κωνική φιάλης, καθώς αναπτύσσονται υψηλές 
θερμοκρασίες). Το διάλυμα ψύχεται για περίπου 2,5min με ελαφριά ανάδευση στους 
25οCσε υδατόλουτρο, και στη συνέχεια με προσοχή σε ειδικά διαμορφωμένο απαγωγό 
προστίθενται στην κωνική φιάλη 25μlβρωμιούχουαιθιδίου 10000Χ. Η κωνική αναδεύεται 
ελαφρώς ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες, έως ότου το βρωμιούχοαιθίδιο να έχει 
ισόποσα διαμοιραστεί σε όλο τον όγκο του διαλύματος. Το διάλυμα προστίθεται στην βάση 
με προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες, και αφήνεται για περίπου 20 λεπτά 
ώστε να πήξει και να δημιουργηθεί το πήκτωμα. Όταν το πήκτωμα πήξει (εικόνα 5.1), 
αφαιρούνται με προσοχή τα χτενάκια ώστε να μην τρυπήσουν οι θέσεις στις οποίες 
φορτώνονται τα δείγματα, και το πήκτωμα τυλιγεται μεαλουμινόχαρτο  και αποθηκεύεται 
στους4-8οC.  

 

 Εικόνα 6.1: Πήκτωμα Αγαρόζης 1% 
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6.4. Απομόνωση DNA από πήκτωμααγαρόζης:  
 
Σε περίπτωση που απαιτείται απομόνωση από τα δείγματα τα οποία έχουν αναλυθεί σε 
PCRσε πητκωμααγαρόζηςμέσω ηλεκτροφόρησης ακολουθεί κοπή με νυστερι του 
επιθυμητου μεγέθους DNA ( με βασημαρτυρες μοριακών βαρών που εχουν αναλυθεί στο 
πήκτωμα) πάνω σε τράπεζα UV (εικόνα 5.2- 5.3). Η απομόνωση του DNAαπό το πήκτωμα 
αγαρόζης πραγματοποιείται με την χρηση ειδικών στηλών χρωματογραφίας που 
περιέχονται σε αντίστοιχο κιτ(NucleospinGelandPCRClean-upDNA, 
RNAandproteinpurificationKit της MachereyNagel) [30]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.5. Απομόνωση συγκεκριμένου μεγέθους DNA με EGel: 

Το Ε-Gel είναι μια οριζοντιαηλεκτροφορηση που χρησιμοποιειται για το διαχωρισμό 
διαφορετικού μεγέθους DNA.Το πλεονεκτημα της ειναιοτι τα έτοιμα εμπορικά gelsμας 
δινουν τη δυνατοτητασυλογής του δείγματος με πιπέταΗ διαδικασία πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Kit του EGel της εταιρίας Invitrogen [31]. 

 
6.6. Ποσοτικοποίηση συγκέντρωσης με χρήση NanoDrop: 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του οργάνου και του 
πρωτοκόλλου για προσδιορισμό συγκέντρωσης της εταιρίας ThermoScientific  [32]. 
 

6.7. Ποσοτικοποίηση Συγκέντρωσης DNA με Qubit: 
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του οργάνου και του 
πρωτοκόλλου για προσδιορισμό συγκέντρωσης της εταιρίας ThermoScientific  [33]. 

 
6.8. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος δειγμάτων DNA με χρήση Bioanalyzer: 

Η χρήση του Bioanalyzerγίνεται με σκοπό να προσδιοριστεί τόσο η ποιότητα όσο και η 
ποιότητα των PCRπροϊόντων που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τις 
βιβλιοθήκες στην διαδικασία της αλληλούχισης. Η προετοιμασία των δειγμάτων και η 
ανάλυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οργάνου και του πρωτοκόλλου της 
εταιρίας Agilenttechnologies [34, 35]. 

 

 

 

 

Εικάνα 6.2: Κοπή του Πηκτώματος Εικόνα 6.3: Τράπεζα UV 
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6.9. Πρότυπο διάλυμα PCR: 
Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζεταιη σύσταση της πρότυπης αντίδρασηςPCR, με το ένζυμο 
Phusion της NewEnglandBiolabs.  

 

 

Πίνακας 6.1: Συστατικά πρότυπης αντίδρασης PCR 

Τυχόν αλλαγή σε σχέση με τις πρότυπες συνθήκες, σημειώνεται στον πίνακα του εκάστοτε 
πειράματος. 
 
 

6.10. Πρότυπες συνθήκεςPCR: 
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στο όργανο της  PCR για την παραπάνω αντίδραση 
αποτελείται από 6 στάδια. Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι που αποτελούν το κάθε στάδιο 
εξαρτώνται από μια πληθώρα παραμέτρων όπως: το ένζυμο που χρησιμοποιείται για τη 
σύνθεση του DNA, τη συγκέντρωση τόσο των δισθενών ιόντων όσο και των dNTPs στην 
αντίδραση, και η θερμοκρασία τήξης (Tm) των εκκινητών. Με την προσθήκη μεγαλύτερου 
DNA εκμαγείου (μεγαλύτερος αριθμός bp), αλλάζει ο χρόνος επιμήκυνσης των εκκινητών, 
καθώς έχουν μεγαλύτερο κομμάτι DNA να αντιγράψουν (αύξηση 15s ανά 1kb βάσεων), 
αλλά επίσης μειώνονται οι κύκλοι των επαναλήψεων καθώς το ένζυμο χάνει την 
λειτουργικότητα του σε παρατεταμένους κύκλους.  
 

Διαδικασία Τ (οC) Χρόνος Κύκλοι 
1)Αρχική αποδιάταξη 98 30 sec 1 

2)Αποδιάταξη 98 10 sec  

3)Σύνδεση εκκινητών 65 30 sec 
30 

(βήματα 2,3,4) 
4)Επιμήκυνση 72 1:15 min  

5)Τελική επιμήκυνση 

6)Τελική αναμονή 

72 

4 

10 min 

Hold 

1 

Πίνακας 6.2: Πρότυπες συνθήκες αντίδρασης PCR 

Όταν το μηχάνημα φτάσει στο τέταρτο βήμα, πηγαίνει στο βήμα 2 και επαναλαμβάνει την 
πορεία 2-4 για 30 φορές. Για να επιλεχθεί τελικά αυτός ο αριθμός επαναλήψεων στα 
συγκεκριμένα βήματα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά πειράματα με μεταβολή των 
επαναλήψεων (ξεκινώντας από 5 επαναλήψεις και αυξάνοντας ανά 5 μέχρι τις 30).  

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα σημειώνονται τυχόν αλλαγές των παραπάνω 
βημάτων. 

Αντιδραστήρια Όγκος (μl) 
Μείγμα εκκινητών (LF,LR5000) 

(12.5pmole/εκκινητή) 
1 

dNTPs (10mM) 0.5 
5x HF Buffer 5 

Polymerase (2 units/μl) 0.5 
Template DNA (20ng/μl) 1 

H2O 17.25 
Τελικός όγκος 25 
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6.11. Ροή εργασιών και όργανα για την αλληλούχιση επόμενης γενιάς: 
 

Εικόνα 6.4: Ροή Εργασίας για Ανάλυση των Δειγμάτων Στον Αλληλουχιτή Νέας Γενιάς 

Τα βασικά λειτουργικά μέρη, της ροής εργασίας της αλληλούχισης είναι τα εξής (εικόνα 
6.4): 

1.PCR για την σύνθεση συγκεκριμένου τμήματος DNA σε διαφορετικά επιλεγμένα 
ρυθμιστικά διαλύματα 

2.Παραγωγή της βιβλιοθήκης του DNA, με κλασματοποίηση και προσθήκη των 
ανταπτόρων κατάλληλων για πρόσδεση στα σφαιρίδια και εκκίνησης της αλληλουχισης 
στη πλατφόρμα. Συγχρόνως προστίθενται και ιχνηλάτες (barcode) για σήμανση του 
κάθε δείγματος ξεχωριστά. 

3.Πρόσδεση των τμημάτων της βιβλιοθήκης σε σφαιρίδια που θα τοποθετηθούν σε 
κάθε πηγαδάκι του τσιπ και emulsionPCR για κλωνική ενίσχυση των μητρών οι οποίες 
είναι προσδεμένες πάνω στα σφαιρίδια 

4.Διαχωρισμός για να επιλεχθούν τα σφαιρίδια τα οποία φέρουν αλληλουχία 

5.Φόρτωμα των σφαιριδίων στο τσιπ αλληλούχισης, προσθήκη ενζύμου και εκκινητη, 
ακολουθούμενο από τοποθέτηση του τσιπ στην πλατφόρμα αλληλούχισης, και 
εκκίνηση της διαδικασίας της αλληλούχισης. 

 
Η διαδικασία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (βήματα 2-5) πραγματοποιήθηκε στην 
μονάδα Sequencing του ΙΜΒΒ, από το εξειδεικευμένοπροσωπικό της μονάδας, την οποία 
και παρακολούθησα. 

Αναλυτικότερα τα όργανα και η διαδικασία που ακολουθείτε στο κάθε ένα: 
 

6.12. ΠαρασκευήΒιβλιοθηκών: 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της IonTorrent, της εταιρίας στην πλατφόρμα της οποίας θα 
αλληλουχιθούν τα PCR προϊόντα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ≅100ngDNA το οποίο θα 
κόψουμε σε διάφορα τυχαία μεγέθη με στόχο τις 200 βάσεις, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα 
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ενδονουκλεασών, που εμπεριέχονται σε έτοιμο kit της εταιρίας με την 
επωνυμίαIonXpressPlusgDNAFragmentLibraryPreparation[36]. 

 Έπειτα γίνεται χρήση του IonOneTouch, για προετοιμασία ενισχυμένων σφαιριδίων, τα 
οποία θα φέρουν ενισχυμένους κλώνους των βιβλιοθηκών των δειγμάτων, μήκους 200 
βάσεων. Τα σφαιρίδια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αλληλούχιση στην πλατφόρμα 
IonProton. Το σύστημα IonOneTouch αποτελείται από το IonOneTouch 2 και από το 
IonOneTouchES[37]. Για να πραγματοποιηθεί η κλωνική ενίσχυση των σφαιριδίων και ο 
διαχωρισμός τους ακολουθείται το παρακάτω πρωτόκολλο: 

• Προετοιμασία της κλωνικής ενίσχυσης των σφαιριδίων τα οποία φέρουν τις 
βιβλιοθήκες, χρησιμοποιόνταςIonPIHi-QOT2 200 Kit με το IonOneTouch 2. 

• Ενίσχυση των σφαιριδίων τα οποία φέρουν βιβλιοθήκες με το IonOneTouchES. 

 
6.13. EmulsionPCR: 
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο όργανο OneTouch της Ion, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο λειτουργίας του οργάνου. Σε αυτό το στάδιο, οι βιβλιοθήκες αναμειγνύονται 
με σφαιρίδια. Στην συνέχεια πραγματοποιείται Emulsion PCR στο κατάλληλο περιβάλλον 
των μικρο- αντιδραστήρων, για ενίσχυση των βιβλιοθηκών που έχουν προσδεθεί πάνω στο 
κάθε σφαιρίδιο, με σκοπό να ενισχυθεί η ποσότητα του εκάστοτε δείγματος. Η διαδικασία 
αυτής της PCR διαρκεί 8 ώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

Ion One Touch Εικόνα 6.7: Ion OneTouch 
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Εικόνα 6.8: IonOneTouch Λεπτομέρειες Επιφάνειας Εργασίας 

 

6.14. Enrichment: 
Κατα το στάδιο αυτο εμπλουτίζεται το δείγμα με τα μαγνητικά σφαιρίδια που φέρουν 
DNAστην επιφάνεια τους ενώ συγχρόνως απομακρύνονται τα σφαιρίδια στα οποία δεν 
δεσμεύτηκε DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15. Εναπόθεση των σφαιριδίων που φέρουν DNA σε IonChip και αλληλούχιση των 
μορίων DNA στην πλατφόρμα IonTorrentProton: 

Το chip, μετά από αυτήν την προετοιμασία είναι έτοιμο να τοποθετηθεί για αλληλούχιση 
στην πλατφόρμα της IonTorrent, Proton. Από το προσωπικό της μονάδας ακολουθήθηκε το 

Εικόνα 6.9:Ion ES One Touch 
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πρωτόκολλο λειτουργίας, και το chip το οποίο περιείχε όλα τα δείγματα, τοποθετήθηκε 
στην πλατφόρμα και ξεκίνησε η διαδικασία αλληλούχισης. 

 

 

Εικόνα 6.10: IonProton 

 

 
 

Εικόνα 6.11: Τσιπ Ion Proton 
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7. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων: 
 

Στην προσπάθεια εύρεσης των βέλτιστων συνθηκών για χρήση της DNAπολυμεράσης 
Minopol στην τεχνική της PCR, επιλέχθηκαν μια σειρά από ρυθμιστικά διαλύματα. Τα 
ρυθμιστικά αυτά διαλύματα ήταν : 

• HF Με την ονομασία αυτή θα εμφανίζεται στη συνέχεια το εμπορικά διαθέσιμο 
ρυθμιστικό διάλυμα στο οποίο λειτουργεί η πολυμεράση Phusion, η οποία 
διατίθεται από την εταιρείαNewEnglandBiolabs. Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό 
διάλυμα επιλέχτηκε να δοκιμαστεί  γιατί η  πολυμεράση Phusion είναι επίσης 
χιμαιρική πρωτεΐνη τύπου Pfu. Η συστασή του δεν είναι γνωστή παρά μόνο η 
συγκέντρωσή σε Mg. 
 

• Patent→ Με την ονομασία αυτή θα εμφανίζεται στη συνέχεια ρυθμιστικό διάλυμα 
το οποίο περιγράφηκε στην ευρεσιτεχνία US 7,939,645 B2, και η σύγκριση του με το 
HF στην χρήση τηςπολυμεράσηςPhusion εμφάνισε ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
(Πίνακας 6.1). 
 
 

• Pfuσχετιζόμενα ρυθμιστικά διαλύματα (PfuΙ, PfuΙΙ, PfuLowMg)→ Σαν τρίτη ομάδα 
ρυθμιστικών διαλυμάτων επιλέχτηκαν να δοκιμαστούν διάφορες παραλλαγές 
ρυθμιστικών διαλυμάτων στα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά Pfu 
πολυμεράσες (Πίνακας 7.1). Γνωρίζοντας ότι η Minopol απαρτίζεται από ένα τμήμα 
Pfu πολυμεράσης, η δοκιμή των συγκεκριμένων διαλυμάτων κρίθηκε αναγκαία. 
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Ονομασία 
ρυθμιστικού 
διαλύματος 

Σύσταση ρυθμιστικού 
διαλύματος 

Τελική συγκέντρωση στην 
αντίδραση 

Pa
te

nt
  

TrisHCl (pH=10) 30mM 
(NH4)2SO4 1mM 

MgSO4 4mM 
K2SO4 40mM 

Triton Χ-100 0.10% v/v  
Pf

u 
II 

 

TrisHCl (pH=8.8) 20mM 
(NH4)2SO4 10mM 

MgSO4 2mM 
KCl 10mM 

Triton Χ-100 0.10% v/v 
Nuclease free BSA 0,1mg/ml 

Pf
uI

  

TrisHCl (pH=8.8) 40mM 
(NH4)2SO4 20mM 

MgSO4 4mM 
KCl 20mM 

Triton Χ-100 0.10% v/v 
Nuclease free BSA 0,2mg/ml 

Pf
u 

Lo
w

 M
g 

TrisHCl (pH=8.8) 40mM 
(NH4)2SO4 20mM 

MgSO4 2mM 
KCl 20mM 

Triton Χ-100 0.10% v/v 
Nuclease free BSA 0,2mg/ml 

Πίνακας 7.1: Σύσταση ρυθμιστικών διαλυμάτων(1Χ) 

 

 

Για την  αξιολόγηση των παραπάνω ρυθμιστικών διαλυμάτων και την εύρεση του βέλτιστου 
για τη λειτουργία της πολυμεράσης διερευνήθηκαν αναλυτικά: 

1. Σύγκριση απόδοσης της MinopolDNAπολυμεράσης στα ρυθμιστικά 
διαλύματαPatentκαιHF 

2. Σύγκριση απόδοσης της MinopolDNAπολυμεράσης στα ρυθμιστικά διαλύματα HF και 
Pfuσχετιζόμενα. 

3. Εύρεση μέγιστου τμήματος σύνθεσης DNAστα ρυθμιστικά διαλύματα HFκαι 
Pfuσχετιζόμενα. 

4. Σύγκριση απόδοσης της MinopolDNAπολυμεράσης στην συγκέντρωση της αρχικής 
μήτρας DNA από δύο διαφορετικά δείγματα γενετικού υλικού σερυθμιστικά διαλύματα 
HFκαι Pfuσχετιζόμενα: 

• βακτηριακό DNA (Neisseriadenitrificans)  
• πλασμιδιακό DNA (pRSET- NdeM) 
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5. Αλληλούχιση προϊόντωνPCR μέσω της τεχνικήςNextGenerationSequencing, με στόχο  
την ταυτοποίηση της πιστότητας της πολυμεράσης στα υπό έλεγχο ρυθμιστικά 
διαλύματα. Τα δείγματα, μεγέθους 5kb από ιικόDNA λ φάγου, πρόεκυψαν με τη χρήση 
της Minopol σε διαφορετικά ρυθμιστικά διαλύματα. 

 
Όλες οι αντιδράσεις PCR που πραγματοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1%. 
Ως μάρτυρεςμοριακών βαρώνχρησιμοποιήθηκαν οι 1KbDNA Ladder(L1),Lambda/PstI(L2) και 
Lambda/StyI(L3) παρασκευασμένοι από την Minotechbiotechnology (Εικόνα 7.1). 
 
 

1Kb DNA ladder (L1)                 
Lambda/PstI(L2)                            Lambda/StyI(L3) 

 

 

Εικόνα7.1: Μάρτυρες1KbDNAladder (L1), Lambda/PstI (L2), Lambda/StyI(L3) πουχρησιμοποιηθήκανστην 
παρούσα εργασία. 
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1. Σύγκριση απόδοσης της  MinopolDNA πολυμεράσης στα ρυθμιστικά διαλύματα 
Patent και HF. Σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία US 7,939,645 B2 το PatentBuffer 
εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα από το HF σε υψηλότερες συγκεντρώσεις του 
ενζύμου Phusion  Σε συγκεντρώσεις του ενζύμου άνω των 10u ανά αντίδραση 
παρατηρήθηκε  αύξηση του παραγομένου προϊόντος. 
 

Όλα τα συστατικά είναι παρόμοια με την πρότυπη αντίδραση, όπως παρουσιάζεται στο 
τμήμα 5- υλικά και μέθοδοι, με μεταβολή στην συγκέντρωση της πολυμεράσης 
(Πινακας7.2).  

 
 

Συστατικά Όγκος 
Ρυθμ. δ/μα Patent ή HF  5.0μL 

Primers (LF, LR5000) 1.0μL 
Lambda DNA (20ng/μL) 1.0μL 

Polymerase (2u/μL ή 20u/μL ) 0.5-15u 

Πίνακας 7.2 

 

Παράλληλα το τμήμα του ιικούDNA που θα ενισχυθεί είναι μήκους 5000 βάσεων, επομένως 
το πρόγραμμα PCR που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με την πρότυπη αντίδραση 
(Πίνακας 7.3) 
 
 

Διαδικασία Τ (οC) Χρόνος Κύκλοι 
1)Αρχική αποδιάταξη 98 30 sec 1 

2)Αποδιάταξη 98 10 sec  

3)Σύνδεση 
εκκινητών 65 30 sec 

30 

(βήματα 2,3,4) 
4)Επιμήκυνση 72 1:15 min  

5)Τελική επιμήκυνση 

6)Τελική αναμονή 

72 

4 

10 min 

Hold 

1 

Πίνακας 7.3 

 
1.1. Μεταβολή της ποσότητας της πολυμεράσης (Minopol) από 0,5- 1,5u (Εικόνα 7.2).Τα 

δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 
 

•Μinopol/HF:     1,2→ πρότυπη αντίδραση (όπως   
αποτυπώνεται στο τμήμα Υλικά και 
Μέθοδοι, 5.9) 

•Δείγματα με HF 3-8:3,4→ 0,5u πολυμεράσης 
5,6→ 1u πολυμεράσης 
7,8→ 1,5u πολυμεράσης 

 
•Δείγματα με PatentBuffer 9-14:9,10→0,5u πολυμεράσης 



33 
 

11,12→ 1u πολυμεράσης 
13,14→1,5u πολυμεράσης 

 
 

 

 

Εικόνα 7.2: Ανάλυση αντιδράσεων PCR με ρυθμιστικό διάλυμαHF ή Patent σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. 
Μεταβολή στην ποσότητα της πολυμεράσης από 0,5-1,5uανά αντίδραση (L1: 1kb DNA Ladder) 

 

 

1.2. Mεταβολή της ποσότητας της πολυμεράσης (Minopol) από 5u- 15u (Εικόνα 7.3).Τα 
δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

 
 

• Μinopol/HF:1,2→πρότυπη αντίδραση 
•Δείγματα με HF 3-8:3,4→ 5u πολυμεράσης 

5,6→ 10u πολυμεράσης 
7,8→ 15u πολυμεράσης 

 
•Δείγματα με PatentBuffer 9-14:9,10→ 5u πολυμεράσης 

11,12→ 10uπολυμεράσης 
13,14→ 15u πολυμεράσης 

 

 
Εικόνα 7.3: Ανάλυση αντιδράσεων PCR με ρυθμιστικό διάλυμαHF ή Patentσε πήκτωμα αγαρόζης 1%. 

Μεταβολή στην ποσότητα της πολυμεράσης από 5-15uανά αντίδραση (L1: 1kb DNA Ladder) 
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Παρατηρήσεις:Στις χαμηλές συγκεντρώσεις πολυμεράσης, το ρυθμιστικό διάλυμα 
HF δίνει αποτελέσματα, ενώ το Patentόχι (Εικόνα 7.2). Αντίθετα, όταν γίνετε χρήση 
υψηλότερων  συγκεντρώσεων πολυμεράσης  στο ρυθμιστικό διάλυμα Patent, 
λαμβάνουμε εντονότερες μπάντες σε σχέση με το HF. Επομένως, υψηλές 
συγκεντρώσεις της Minopol (>10u/ αντίδραση), δίνουν περισσότερο DNAπροϊόν 
στο PatentBuffer, σε σχέση με το HF. 

 

1.3. Μεταβολή ποσότητας μήτρας ιικούDNA και μεταβολή στη ποσότητα της 
πολυμεράσης (Minopol) που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Πίνακα 7.4.  

 

 

Συστατικά Όγκος 
Ρυθμ. δ/μα Patent ή HF  5.0μL 

Primers (LF, LR5000) 1.0μL 
Lambda DNA  (1ng/μL -

20ng/μL) 
1.0μL 

Polymerase (20u) 0.25μL 
Πίνακας 7.4 

Το πρόγραμμα στο όργανο της PCR που θα χρησιμοποιηθεί παραμένει χωρίς κάποια 
αλλαγή (Πίνακας 7.3) 
 
 Δοκιμάστηκεαύξηση της ποσότητας της πολυμεράσης στα 5u, και μεταβολή της ποσότητας 
της μήτρας του DNA από 20ng- 1ngανά αντίδραση(Εικόνα7.4).Τα δείγματα που 
προετοιμάστηκαν είναι: 

 
•Θετικό δείγμα Μinopol/HF:1,2πρότυπη αντίδραση 
•Δείγματα με Patent3-8:3,4→ 20 ngDNA 

5,6→ 10 ngDNA 
7,8→ 1 ngDNA 

•Δείγματα με HF 9-14:9,10→ 20 ngDNA 
11,12→ 10 ngDNA 
13 → 1 ngDNA 
 
 

Εικόνα 7.4: Ανάλυση αντιδράσεων PCR με ρυθμιστικά διαλύματαHF ή Patentσε 
πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 
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Παρατηρήσεις: Το ρυθμιστικό διάλυμα Patent εμφανίζει αποτελέσματα μόνο στο 1 από τα 
διπλά δείγματα των 20 ngDNA/αντίδρασηκαι δεν δίνει κανέναν προϊόν στις χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις υποστρώματος. Αντίθετα το HF δίνει αποτελέσματα και στα 
20ngDNA/αντίδρασηκαι στα 10ngDNA/αντίδραση. Κανένα από τα δύο δεν δίνει 
αποτέλεσμα στα 1 ngDNA/αντίδραση. 

 
 
 
 

Συμπέρασμα: Το ρυθμιστικό διάλυμα Patentσυγκριτικά με το HF: 
•  αποδίδει μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος σε υψηλές συγκεντρώσεις 

πολυμεράσης, γεγονός αρνητικό για την εμπορική χρήση του μιας και θα 
καταλώνονται πολλαπλάσιες ποσότητες ενζύμου για τον ίδιο αριθμό αντιδράσεων, 

• είναι αναποτελεσματικό σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις διαθέσιμης μήτρας DNA. 
 

Επομένως η περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριμένου ρυθμιστικού διαλύματος δεν 
κρίθηκε απαραίτητη μιας και δεν προσφέρει πλεονεκτήματα στην εφαρμογή του στην PCR 
χρησιμοποιώντας την πολυμεράση Minopol.  
 
 
2. Σύγκριση απόδοσης της MinopolDNA πολυμεράσης στα ρυθμιστικά διαλύματα HF και 

Pfu σχετιζόμενα. 
 

Όλα τα συστατικά είναι παρόμοια με την πρότυπη αντίδραση, όπως παρουσιάζεται στο 
τμήμα 5- υλικά και μέθοδοι, με την μοναδική μεταβολή να σημειώνεται στην 
συγκέντρωση της μήτρας DNAαπό 50-1ngανά αντίδραση (Πίνακας 7.5).  

Συστατικά Όγκος 
HFήPfuσχετιζόμενα ρυθμ. δ/τα 5.0μL/2.5μL 

Primers (LF, LR5000) 1.0μL 
Lambda DNA (50ng/μL-1 ng/μL) 1.0μL 

Polymerase (2u/μL) 1u 
Πίνακας 7.5 

Παράλληλα το τμήμα του ιικούDNA που θα ενισχυθεί είναι μήκους 5000 βάσεων, 
επομένως το πρόγραμμα PCR που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με την 
πρότυπη αντίδραση (Πίνακας 7.3). 

2.1. Χρήση του ρυθμιστικού διαλύματος HF (Εικόνα 7.5).Τα δείγματα που 
προετοιμάστηκαν είναι:   1,2→ 50ngDNA 

3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 
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Εικόνα 7.5: Ανάλυση αντιδράσεων PCR με ρυθμιστικό διάλυμαHF σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA 
Ladder) 

 
 

2.2. Χρήση του ρυθμιστικού διαλύματος PfuI (Εικόνα 7.6): Τα δείγματα που 
προετοιμάστηκαν είναι:   1,2→ 50ngDNA 

3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 

 

Εικόνα7.6:  ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμερυθμιστικόδιάλυμαPfuIσεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kbDNALadder) 

2.3. Χρήση του ρυθμιστικού διαλύματος PfuII(Εικόνα 7.7).Τα δείγματα που 
προετοιμάστηκαν είναι:  1,2→ 50ngDNA 

3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 
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Εικόνα7.7: ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμερυθμιστικόδιάλυμαPfuIIσεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kbDNALadder) 

 

2.4. Χρήση του ρυθμιστικού διαλύματος PfuLowMg (Εικόνα 7.8). Τα δείγματα που 
προετοιμάστηκαν είναι:1,2→ 50ngDNA 

3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 

 
 

 

Εικόνα7.8: ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμερυθμιστικόδιάλυμαPfuLowMgσεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 
1kbDNALadder) 

Παρατηρήσεις: Όπως φαίνεται από αυτήν την σειρά πειραμάτων, η MinopolDNA 
πολυμεράση έχει τη δυνατότητα να δώσει αποτελέσματα ακόμα και σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις μήτρας DNA, με τα PfuI και PfulowMgρυθμιστικά διαλύματα, να δίνουν 
περισσότερο προϊόν σε όλες τις συγκεντρώσεις.  

 

 

3. Εύρεση μέγιστου τμήματος σύνθεσης DNA στα ρυθμιστικά διαλύματα HF και Pfu 
σχετιζόμενα. 
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Τα συστατικά αυτής της αντίδρασης διαφοροποιούνται από την πρότυπη αντίδραση, όπως 
παρουσιάζεται στο τμήμα 5- υλικά και μέθοδοι, καθώς χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 
εκκινητέςγια τα εκάστοτε τμήματα DNA: εκκινητέςLF καιLR10000 για την σύνθεση PCR 
προϊόντος μεγέθους 10000bpκαι εκκινητέςLF καιLR20000 για την σύνθεση PCR προϊόντος 
με γέθους 20000bp(Πινακας7.6).  

 

Συστατικά Όγκος 
HFήPfuσχετιζόμενα ρυθμ. 

δ/τα 
5.0μL/2.5μL 

Primers (LF, LR10000 ήLR 
20000) 

1.0μL 

Lambda DNA (20ng/μL) 1.0μL 
Polymerase (2u/μL) 1u 

Πίνακας 7.6 

3.1 Σύνθεση PCR προϊόντος μεγέθους 10000bp: 

Το τμήμα του ιικούDNA που θα ενισχυθεί είναι μήκους 10000βάσεων, επομένως το 
πρόγραμμα PCR που θα χρησιμοποιηθεί τροποποιείταιαπό την πρότυπη αντίδραση  
σύμφωνα με τονΠίνακα 7.7. 

 

Διαδικασία Τ (οC) Χρόνος Κύκλοι 
1)Αρχική 

αποδιάταξη 
98 30 sec 1 

2)Αποδιάταξη 98 10 sec  

3)Σύνδεση 
εκκινητών 65 30 sec 

27 

(βήματα 2,3,4) 
4)Επιμήκυνση 72 2.30 min  

5)Τελική 
επιμήκυνση 

6)Τελική 
αναμονή 

72 

4 

10 min 

Hold 

1 

Πίνακας 7.7 

 

Για σύνθεση PCR προϊόντων 10000 βάσεων(Εικόνα 7.9), Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν 
είναι: 

1,2→ HFBuffer 
3,4→ Pfu I Buffer 
5,6→ Pfu II buffer 
7,8→ Pfu Low on Mg Buffer 
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Εικόνα 7.9: Ανάλυση αντιδράσεων PCRγια την σύνθεση DNAμεγέθους 10000 βάσεων, σε ρυθμιστικά 
διαλύματα HF/PfuI/ PfuII/ PfuLowMg σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L2: Lambda/PstI) 

 

 

3.2 Σύνθεση PCR προϊόντος μεγέθους 20000bp: 

Για τη σύνθεση DNAπροϊόντος  μεγέθους20000 βάσεων το πρότυπο πρόγραμμα της 
PCRτροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής (Πίνακας 7.8):  

Διαδικασία Τ (οC) Χρόνος Κύκλοι 
1)Αρχική 

αποδιάταξη 
98 30 sec 1 

2)Αποδιάταξη 98 10 sec  

3)Σύνδεση 
εκκινητών 65 30 sec 

25 

(βήματα 2,3,4) 
4)Επιμήκυνση 72 5.00 min  

5)Τελική 
επιμήκυνση 

6)Τελική 
αναμονή 

72 

4 

10 min 

Hold 

1 

Πίνακας 7.8 

 

Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι(Εικόνα7.10):  
1→Θετικό δείγμα HF/Phusion (εμπορικά 

διαθέσιμη πολυμεράση, αναμένεται θετικό 
αποτέλεσμα) 

2,3→ ΔείγματαHF/Minopol 
4,5→ Δείγματα PfuI/Minopol 
6,7 → ΔείγματαPfuLowMg/Minopol 
8,9→ Δείγματα Pfu ΙΙ/Minopol 
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Εικόνα7.10: Ανάλυση αντιδράσεων PCRγια την σύνθεση DNAμεγέθους 20000 βάσεων, σε ρυθμιστικά 
διαλύματα HF/PfuI/ PfuII/ PfuLowMg σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L3: Lambda/StyI). 

 

Συμπεράσματα: Η χρήση των ρυθμιστικών διαλυμάτων PfuII και PfulowMgμε την 
MinopolDNAπολυμεράση,αποδίδουν περισσότερο προϊόν κατά την σύνθεση των 
μεγαλύτερων τμήματωνDNA, 10000 και 20000 bp.Ωστόσο το ρυθμιστικό διάλυμα PfulowMg 
δίνει προϊόν μεγαλύτερης καθαρότητας (το υπόβαθρο που εμφανίζεται σε μεγαλύτερα 
μοριακά βάρη είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τα δείγματα  του PfuII). 

 

4. Σύγκριση απόδοσης της MinopolDNA πολυμεράσης στην συγκέντρωση της αρχικής 
μήτρας DNA από δύο διαφορετικά δείγματα γενετικού υλικού σε ρυθμιστικά 
διαλύματα HF και Pfu σχετιζόμενα: 

• βακτηριακό DNA(Neisseria denitrificans)  
• πλασμιδιακόDNA(pRset- Al) 

 

Τα συστατικά αυτής της αντίδρασης διαφοροποιούνται από την πρότυπη αντίδραση, όπως 
παρουσιάζεται στο τμήμα 5- υλικά και μέθοδοι, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 
εκκινητές (NdeMRF/NdeMRR) ώστε να αναγνωρίσουν το επιθυμητό τμήμα του DNA 
(Πινακας7.9).  

 

Συστατικά Όγκος 
HFήPfuσχετιζόμενα Buffers 5.0μL/2.5μL 

Primers 
(NdeMRF/NdeMRR) 

1.0μL 

ΒακτηριακόDNA 
(Neisseriadenitrificans) ή 
πλασμιδιακόDNA (pRset-

NdeM) 
(20ng/μL) 

1.0μL 

Polymerase (2u/μL) 1u 
Πίνακας 7.9 
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Παράλληλα το τμήμα του DNA που θα ενισχυθεί είναι μήκους 1548 βάσεων και εντοπίζεται 
και στις δύο μήτρες DNA (γενωμικό και πλασμιδικό), επομένως το πρόγραμμα PCR που θα 
χρησιμοποιηθεί τροποποιείταιαπό την πρότυπη αντίδραση σύμφωνα με τον Πίνακα 7.10. 

 

Διαδικασία Τ (οC) Χρόνος Κύκλοι 
1)Αρχική 

αποδιάταξη 
98 30 sec 1 

2)Αποδιάταξη 98 10 sec  

3)Σύνδεση 
εκκινητών 58 30 sec 

30 

(βήματα 2,3,4) 
4)Επιμήκυνση 72 40 

secβακτηριακό/ 
30 sec 

πλασμιδιακό 

 

5)Τελική 
επιμήκυνση 

6)Τελική 
αναμονή 

72 

4 

10 min 

Hold 

1 

Πίνακας 7.10 

 

 

4.1. Σύνθεση PCRπροϊόντος από βακτηριακό γενoμικόDNA σε ρυθμιστικό 
διάλυμαHF(Εικόνα 7.11).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 50ngDNA 
3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 

 

 

Εικόνα7.11:ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμεβακτηριακόγενομικόDNA, σερυθμιστικό 
διάλυμαHFσεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 
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4.2. Σύνθεση PCRπροϊόντος από βακτηριακό γενoμικόDNA σε ρυθμιστικό 
διάλυμαPfuI(Εικόνα 7.12). Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 50ngDNA 
3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 
 

 

Εικόνα7.12: ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμεβακτηριακόγενομικόDNA, σερυθμιστικό διάλυμαPfuI 
σεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 

 

 

4.3. Σύνθεση PCRπροϊόντος από βακτηριακό γενoμικόDNA σε ρυθμιστικό διάλυμαPfuII 
(Εικόνα 7.13)Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 50ngDNA 
3,4→ 20ngDNA 
5,6→ 10ngDNA 
7,8→ 1ngDNA 
 

 

 

Εικόνα7.13: ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμε βακτηριακόγενομικόDNA, σερυθμιστικό διάλυμαPfuII 
σεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 
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4.4. Σύνθεση PCRπροϊόντος από βακτηριακό γενoμικόDNA σε ρυθμιστικό 
διάλυμαPfuLowMg(Εικόνα 7.14).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 50ng 
3,4→ 20ng 
5,6→ 10ng  
7,8→ 1ng 

 

 

Εικόνα7.14: ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRγιαβακτηριακόγενομικόDNA, μερυθμιστικό διάλυμαPfuLowMg 
σεπήκτωμααγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 

 
4.5. Σύνθεση PCRπροϊόντος από πλασμιδιακόDNA σε ρυθμιστικό διάλυμαHF(Εικόνα 

7.15).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 
1,2→ 6ngDNA 
3,4→ 600pgDNA 
5,6→ 60pgDNA 
7,8→ 6pgDNA 

 

 
Εικόνα7.15 ΑνάλυσηαντιδράσεωνPCRμεπλασμιδικακόDNA, σερυθμιστικό διάλυμαHF σεπήκτωμααγαρόζης 

1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 

4.6. Σύνθεση PCRπροϊόντος από πλασμιδιακόDNA σε ρυθμιστικό διάλυμαPfuI(Εικόνα 
7.16).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 6 ngDNA 
3,4→ 600 pgDNA 
5,6→ 60 pgDNA 
7,8→ 6 pgDNA 
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4.7. Σύνθεση PCRπροϊόντος από πλασμιδιακόDNA σε ρυθμιστικό διάλυμαPfuII(Εικόνα 
7.17).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 6 ngDNA 
3,4→ 600 pgDNA 
5,6→ 60 pgDNA 
7→6 pgDNA 

 

 
Eικόνα7.17: Ανάλυση αντιδράσεων PCR για πλασμιδικακό DNA, με ρυθμιστικό διάλυμα LowMg σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 

 

 

Εικόνα 7.16:Ανάλυση αντιδράσεων PCR με πλασμιδικακό DNA, σε ρυθμιστικό διάλυμαPfuI σε 
πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 
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4.8. Σύνθεση PCRπροϊόντος από πλασμιδιακόDNA σε ρυθμιστικό 
διάλυμαPfuLowMg(Εικόνα 7.18).Τα δείγματα που προετοιμάστηκαν είναι: 

1,2→ 6ngDNA 
3,4→ 600pgDNA 
5,6→ 60pgDNA 
7,8→ 6pgDNA 

 

 
Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται από τα παραπάνω πειράματα, σε βακτηριακό και 
πλασμιδιακόDNAστις χαμηλές συγκεντρώσεις DNAόλα δίνουν αποτελέσματα κάποια πέραν 
του HFόπου στα 6pg/μLπλασμιδιακούDNAδεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Επίσης τα PfuIκαι 
PfuII, στο πλασμιδιακόDNAδεν δίνουν καλής ποιότητας αποτελέσματα. Το 
PfulowMgρυθμιστικόδιάλυμα, δίνει περισσότερο προϊόν σε όλες τις συγκεντρώσεις. 

 

Eικόνα 7.18: Ανάλυση αντιδράσεων PCR για πλασμιδικακό DNA, με ρυθμιστικό διάλυμα 
Low Mg σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. (L1: 1kb DNA Ladder) 
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8. Προετοιμασία δειγμάτων για αλληλούχιση επόμενης γενιάς: 

 

 
Eικόνα8.1: Ροή Εργασίας για Αλληλούχιση με Πλατφόρμα Νέας Γενιάς 

 
8.1.1. Δημιουργία τωνPCR προϊόντων: 

 
Με στόχο τον προσδιορισμό της πιστότητας (fidelity) της πολυμεράσης Minopol στα 
ρυθμιστικά διαλύματα που εμφάνισε τη βέλτιστη λειτουργία όπως προσδιορίστηκε στο 
τμήμα 7- Παρουσίαση αποτελεσμάτων, παρασκευάστηκαν μια σειρά από PCR προϊόντα για 
να αλληλουχηθούν σε αλληλουχιτή νέας γενιάς (NextGenerationSequencing). Συγχρόνως 
παρασκευάστηκαν και PCR προϊόντα με την Taq πολυμεράση και την Phusion, καθώς οι 
αντίστοιχες πιστότητες τους είναι γνωστές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να 
συγκρίνουμε την πιστότητα της Minopol σε σχέση με τις αντίστοιχες γνωστών εμπορικών 
πολυμερασών. Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν ήταν: 
 
 
 

Δείγμα Ένζυμο Ρυθμιστικό Διάλυμα Αριθμός 
Δείγματος 

Δείγμα 1o Taq πολυμεράση TaqBuffer 1,2,3 

Δείγμα 2 o Phusion πολυμεράση HF Buffer 1,2,3 

Δείγμα 3 o Minopol πολυμεράση HF Buffer 4,5,6 

Δείγμα 4 o Minopol πολυμεράση PfuI 1,2,3 

Δείγμα 5 o Minopol πολυμεράση PfuLowMg 4,5,6 

Δείγμα 6 o Minopol πολυμεράση PfuII 1,2,3 

Πίνακας 8.1: Πίνακας Δειγμάτων 

 
 
Τα δείγματα όλα παρασκευάστηκαν σε τριπλέτες των 25μL αντίδρασης.Σε όλες τις 
αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε σαν μήτρα ιικό DNA λ φάγου,. Η κάθε πολυμεράση 
χρησιμοποιήθηκε με το αντίστοιχο ρυθμιστικό διάλυμα. Οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι LFκαι LR5000 για την ενίσχυση τμήματος DNAμεγέθους 
5000b(πίνακας 8.2). 
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Συστατικό Ποσότητα 

DNA λ φάγου 1μL (20ng) 

Εκκινητές 1μL (12.5 pmole/εκκινητή) 

dNTPs 0.5μL (10mM ) 

Ένζυμο 0,25μL (2u) 

Ρυθμιστικό Διάλυμα 2.5μL ή 5μL 

H2O 19.75μL ή 17.25μL 
 
Πίνακας 8.2: Ποσότητα συστατικών για παρασκευή δειγμάτων PCR, για αλληλούχιση επόμενης γενιάς 
 

Τα προϊόντα των αντιδράσεων φαίνονται στις  παρακάτω φωτογραφίες:
 

 

 
 
 
 
 
Ακολούθωςδοκιμάστηκαν 3 είδηκαθαρισμούπου περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο  
υλικά και μέθοδοι : 

Εικόνα 8.2: Ανάλυση προϊόντων PCR Lambda DNA 5000 βάσεων, σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. 
(L1: 1kb DNA Ladder)  

α) TaqDNA πολυμεράση / Taq ρυθμιστικό διάλυμα  
β) MinopolDNAπολυμεράση / PfuIIρυθμιστικόδιάλυμα 

γ) PhusionDNAπολυμεράση/ HFρυθμιστικόδιάλυμα (1-3) MinopolDNAπολυμεράση/ 
HFρυθμιστικόδιάλυμα (4-6) 

δ) MinopolDNAπολυμεράση/ PfuIρυθμιστικόδιάλυμα (1-3) MinopolDNAπολυμεράση/ 
PfuLowMgρυθμιστικόδιάλυμα (4-6) 
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Τρόπος 1:ΚαθαρισμόςμεκολώναNucleoSpin (MN) [απόδοση= 54ng/λ σε 30μLέκλουσμα] 
 
Τρόπος 2:NucleoMagbeads (MN) [απόδοση= 80,8ng/λ DNAσε 15μLέκλουσμα] 
 
Τρόπος 3: AMPureBeads [απόδοση>100ng/λDNAσε 15μLέκλουσμα] 
 

Από  τους παραπάνω τρόπους καθαρισμού, επιλέχθηκε ο 3ος, καθαρισμός με μαγνητικά 
σφαιρίδια  AMPureBeads, ως ο αποδοτικότερος, καθώς δίνει περισσότερη ποσότητα 
δείγματος με υψηλότερη καθαρότητα. 

• Καθαρισμός προϊόντων  PCR με σφαιρίδια AMPure: 

Οι αντιδράσεις PCR που πρόεκυψαν από το προηγούμενο στάδιο καθαρίστηκαν με 
πρόσδεση σε σφαιρίδια AMPure (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο υλικά και 
μέθοδοι) με στόχο την απομάκρυνση των αλάτων των υπολειμμάτων της αντίδρασης 
(primers, dNTPs). Ακολούθησεέκλουση των καθαρών προϊόντων PCR σε LowTE(Trisκαι 
EDTABuffer) στα 20μL.  

• Ποσοτικοποίηση των προϊόντων  PCR με Qubit: 

Μετρήθηκε το DNA που πρόεκυψε από κάθε αντίδραση PCR με Qubit και προέκυψαν: 

 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Δείγμα 4 Δείγμα 5 Δείγμα 6 

Συγκέντρωση 40 ng/μl 21ng/μl 15 ng/μl 27 ng/μl 13 ng/μl 14 ng/μl 

Πίνακας 8.3:  Αποτελέσματα μετρήσεων με Qubit 

 

8.1.2. Παρασκευή βιβλιοθηκών κατάλληλων για αλληλούχιση με αλληλουχιτή 
νέας γενιάς(NextGenerationSequencing): 

 
Όλα τα παρακάτω αντιδραστήρια εμπεριέχονται στο εμπορικά διαθέσιμο 
κιτIonPlusFragmentLibraryKitκαι η διαδικασία παρασκευής των βιβλιοθηκών γίνεται με το 
εγκεκριμένο πρωτόκολλο της IonTorrentκαι της Μονάδας Γονιδιωματικής Ανάλυσης του 
ΙΜΒΒ στα εργαστήρια του οποίου και υπό την επίβλεψη του προσωπικού έγινε η 
εκπαίδευση και παρασκευή των βιβλιοθηκών. 
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Εικόνα 8.3: Ροή Εργασίας για Παρασκευή Βιβλιοθηκών Κατάλληλων για 
Αλληλούχιση με Αλληλουχιστή Νέας Γενιάς (NextGenerationSequencing) 

 

• Κόψιμοτου  DNA μετο Ion Shear Plus Reagent: 
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της IonTorrent και όπως παρουσιάζεται στο τμήμα Υλικά και 
Μέθοδοι (6.12), πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ≅100ngDNA το οποίο θα κόψουμε σε 
διάφορα τυχαία μεγέθη με στόχο τις 200 βάσεις, σύμφωνα με το εμπορικά διαθέσιμοkit της 
εταιρίας με την επωνυμία  το IonXpressPlusgDNAFragmentLibraryPreparation [36].  

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε σε 1,5 mleppendorfsχαμηλής πρόσδεσης το παρακάτω 
μείγμα με τελικό όγκο τα 40μL, για κάθε δείγμα DNA 

 

 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Δείγμα 4 Δείγμα 5 Δείγμα 6 
DNA (μL) 2,5 5 6 3,5 8 7 

Buffer 
10x(μL) 5 5 5 5 5 5 

H2O(μL) 32,5 30 29 31,5 27 28 
Πίνακας 8.4:  Συστατικά για κόψιμο του DNA 

 

Στη συνέχεια προστίθενται 10μLIonShearPlusEnzymeMix, και το μείγμα επωάζεται στους 
37oC  για 11min. Μετά το πέρας της επώασης, στο μείγμα προστίθενται 5μLStopBuffer, και 
τοποθετείται το μείγμα σε πάγο. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για κάθεδείγμα. 
 

• Καθαρισμός του κομμένου  DNA με σφαιρίδια AMPure: 

Ακολουθεί καθαρισμός των δειγμάτων με σφαιρίδια AMPure (99μLAMPure-1.8x) και 
έκλουση με 25μLLowTEBuffer. 
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• NickRepear – Ligation 

Στα τμήματα του DNA που έχουν προκύψει θα προσδεθούν με τη βοήθεια του ενζύμου της 
λιγάσης οι παραπάνω  IonA και  IonP1adapters (εικόνα 8.4) που δίνει η IonTorrent και όπως 
έχει περιγραφεί η διαδικασία στο κεφάλαιο υλικά και μέθοδοι  

 

Εικόνα 8.4: Αλληλουχία των P1 Εκκινητών 

Πραγματοποιείται πρόσδεση (Ligation) των adapters και διαφορετικών barcodes για το 
κάθε δείγμα. Αυτό πραγματοποιείται, καθώς προηγουμένως έχει  δράσει nick-repair 
πολυμεράση με dNTPs, η οποία έχει προετοιμάσει καταλλήλως τα κομμένα άκρα των 
δειγμάτων ώστε να είναι εφικτή η πρόσδεση. Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω 
PCR. 

Για το κάθε δείγμα σε PCRtubes των 200 μl προσθέτουμε τα ακόλουθα:  
 

DNA 25μL 
10x Ligation Buffer 10μL 

Αdapterς 2μL 
Barcodes 2μL 

dNTPs 2μL 
H2O 49μL 

Nick Repear Polymerase 8μL 
Vτελ 100μL 

 
Πίνακας 8.5: Συστατικά για PCRLigation των καθαρισμένων δειγμάτων 

 
 

Ο τελικός όγκος μοιράζεται στα 50μL σε κάθε tube, και πραγματοποιείται PCR για 
ligation,για το κάθε δείγμα στις ακόλουθες συνθήκες: 

25oC- 15min 
72oC- 5min 
4oC- hold 

 
Τα Barcodes που προστέθηκαν σε κάθε δείγμα είναι τα ακόλουθα: 

 
Δείγμα 1:  Ion Express 009 
Δείγμα 2:  Ion Express 008 
Δείγμα 3: Ion Express 007 
Δείγμα 4:  Ion Express 004 
Δείγμα 5:  Ion Express 005 
Δείγμα 6: Ion Express 006 
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• Καθαρισμός δειγμάτων με 120μL (1.2x) AMPure, και έκλουση στα 25μL με LowTE: 

Ταδείγματα, στα οποία έχουν κοπεί και επεξεργαστεί καταλλήλως, ώστε στα άκρα τους να 
φέρουν τους P1 και τους BC, καθαρίζονται με σφαιρίδια AMPure, ώστε να απομακρυνθούν 
τα παραπροϊόντα της αντίδρασης, και να μείνουν αποκλειστικά τα τροποποιημένα 
δείγματα.  
 

• Επιλογή και απομόνωση κατάλληλου μεγέθους βιβλιοθηκών (Εgel): 
 

Τα δείγματα στην συνέχεια φορτώνονται στο Egel (εικόνα 8.5). Σύμφωνα με την διαδικασία 
που περιγράφεται στον τομέα "Υλικά και Μέθοδοι", επιλέγονται τμήματα γενετικού υλικού 
μήκους από 250bp- 300bp από το κάθε δείγμα σε τελικό όγκο περίπου τα 30μL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ακολουθεί καθαρισμός των δειγμάτων με AMPure (1.2x). Γίνετε έκλουση με LowTE σε όγκο 
20μL. 

 
• Ποσοτικοποίηση μεQubit: 

 
Τα δείγματα ποσοτικοποιούνται με Qubit, ώστε να υπολογιστεί η συγκέντρωσή τους: 
 
 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Δείγμα 4 Δείγμα 5 Δείγμα 6 

Συγκέντρωση 0,483ng/μl 0,466 
ng/μl 0,373ng/μl 0,400ng/μl 0,224ng/μl 0,295ng/μl 

Πίνακας 8.6: Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης με Qubit 

 

Η ποσότητα από το κάθε δείγμα είναι αρκετή, ώστε δεν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση με 
PCR, και ακολουθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των βιβλιοθηκών με bioanalyzer. 

Εικόνα 8.5: EGel για Απομόνωση Κατάλληλου Μεγέθους Δείγματα  και Μάρτυρας pBR322 DNAHinfIDigest 
 (M) που χρησιμοποιήθηκαν 
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• Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με bioanalyzer 

Οι βιβλιοθήκες φορτώνονται σε DNAHighSensitivityChip στο Bioanalyzer, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία στα υλικά και μέθοδοι. Στόχος της ανάλυσης είναι ο 
ακριβής ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της κάθε βιβλιοθήκης ξεχωριστά. Επιβεβαιώνεται 
για κάθε βιβλιοθήκη η ποιότητα της (μήκος τμημάτων DNA από 250bp έως 300bp) και 
προσδιορίζεται με ακρίβεια η ποσότητα της. Οι ακριβείς ποσοτικοποιήσεις των 
βιβλιοθηκών είναι πολύ σημαντικές καθώς πρέπει να αναμιχθούν ισομοριακές ποσότητες 
για την προετοιμασία στο OneTouchTemplate. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε κατά την 
αλληλούχιση, ίσο κατά το δυνατό αριθμό αναγνώσεων (reads) από το κάθε barcode, άρα 
και για το κάθε δείγμα που αντιπροσωπεύει ο κάθε barcode. 

 

 

Δείγμα 1: Taq /Taqρυθμιστικό διάλΔείγμα 2:Phusion/HF ρυθμιστικό διάλ 

 

Εικόνα 8.6: Αριστερά το δείγμα Taq πολυμεράσης σε ρυθμιστικό διάλυμα Taq και δεξιά η Phusion 
πολυμεράση σε ρυθμιστικό διάλυμα HF. 

 

• Στο δείγμα της Taq πολυμεράσης σε Taq ρυθμιστικό διάλυμα, παρατηρούμε ότι το 
μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 283bp, με συγκέντρωση 
387pg/λ και Molarity 2081pmol/l.  

• Στο δείγμα της Phusion πολυμεράσης σε HF ρυθμιστικό διάλυμα, παρατηρούμε ότι 
το μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 282bp, με συγκέντρωση 
377pg/λ και Molarity 2030pmol/l.  
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Δείγμα 3:Minopol/HFρυθμιστικό διάλΔείγμα 4:Minopol/PfuIρυθμιστικό διάλ 

 

Εικόνα 8.7: Αριστερά  το δείγμα Minopol πολυμεράσης σε ρυθμιστικό διάλυμα HF και δεξιά δείγμα Minopol 
πολυμεράσης σε ρυθμιστικό διάλυμα PfuI. 

 

• Στο δείγμα της Minopol πολυμεράσης σε HF ρυθμιστικό διάλυμα, παρατηρούμε ότι 
το μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 272bp, με συγκέντρωση 
253pg/λ και Molarity 1414pmol/l.  

• Στο δείγμα της Minopol πολυμεράσης σε PfuΙ ρυθμιστικό διάλυμα, παρατηρούμε 
ότι το μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 265bp, με 
συγκέντρωση 267pg/λ και Molarity 1533pmol/l.  
 
 
 
 

Δείγμα 5: Minopol//PfulowMg ρυθμιστικό          Δείγμα 6: Minopol/PfuII ρυθμιστικό 

 

Εικόνα 8.8: Αριστερά  το δείγμα Minopol πολυμεράσης σε ρυθμιστικό διάλυμα PfuLowMg και δεξιά δείγμα 
Minopol πολυμεράσης σε ρυθμιστικό διάλυμα PfuII. 
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• Στο δείγμα της Minopol πολυμεράσης σε PfuLowMg ρυθμιστικό διάλυμα, 
παρατηρούμε ότι το μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 
254bp, με συγκέντρωση 139pg/λ και Molarity 829pmol/l.  

• Στο δείγμα της Minopol πολυμεράσης σε PfuII ρυθμιστικό διάλυμα, παρατηρούμε 
ότι το μέσο μήκος το τμημάτων του DNA που λάβαμε ήταν στα 250bp, με 
συγκέντρωση 101pg/λ και Molarity 616pmol/l. 

 

Καθώς στο chip πρέπει να φορτωθούν ισομοριακές ποσότητες από το κάθε δείγμα, στα 
100pM, πραγματοποιήθηκαν αραιώσεις στο κάθε δείγμα ώστε να επιτευχθεί αυτή η 
συγκέντρωση.  

• Taq: 2081pM→ 2λ δείγματος+ 38λ Η2Ο 
• Phusion: 2030pM→ 2λ δείγματος+ 38λ Η2Ο 
• Minopol/HF: 1414pM→ 2λ δείγματος+ 26λ Η2Ο 
• PfuI: 1533pM→ 2λ δείγματος+ 28λ Η2Ο 
• PfuLowMg: 829pM→ 2λ δείγματος+ 14λ Η2Ο 
• PfuII: 616pM→ 2λ δείγματος+ 10λ Η2Ο 
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8.2. ΠαρουσίασηΔεδομένων Next Generation Sequencing: 

 
Εικόνα 8.9: Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες της αλληλούχισης που πραγματοποιήθηκε 

 
Σε αυτό το κομμάτι παρουσιάζεται μια πρώτη ανάλυση της ποιότητας της αλληλούχισης 
που πραγματοποιήθηκε καθώς και τον αριθμό των αναγνώσεων (reads) ανά δείγμα (εικόνα 
8.9): 
 

• Στο chip φορτώθηκαν με επιτυχία σφαιρίδια, τα οποία κάλυψαν το 91% της 
επιφάνειας του. Ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

•  Η πληροφορία των βάσεων που αλληλουχήθηκε έφτασε τα 15.9 Giga. 
• Υπήρχαν 99,643,509 διαθέσιμα τμήματα DNA από τα οποία και λήφθησαν 

πληροφορίες. 
• Το μέσο μήκος των reads ήταν στις 166 βάσεις, το οποίο έχει λογική, καθώς μπορεί 

τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το πείραμα, να είχαν μήκος 200- 300 
βάσεις, αλλά σε αυτές συμπεριλαβανόντουσαν και οι δυο εκκινητές και ο Barcode. 
Επίσης, για αλληλούχιση μαζί με αυτά τα δείγματα φορτώθηκαν και δείγματα 
άλλων εργαστηρίων μικρότερου μεγέθους, μειώνοντας έτσι τον μέσο όρο του 
μήκους των βάσεων.  
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Εικόνα 8.10: Πληροφορίες για την ποιότητα των δειγμάτων στα πηγαδάκια του chip 

 

Σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε αναλυτικότερα πληροφορίες για την συγκέντρωση και την 
ποιότητα των δειγμάτων που τοποθετήθηκαν στα πηγαδάκια του chip (Εικόνα 8.10): 
 

• Το σύνολο των διαθέσιμων πηγαδιών ήταν 148,155,732 πηγαδάκια. 
• Από αυτά τα 135,995,149 δέχθηκαν μαγνητικά σφαιρίδια (91,2%). 
• Από το σύνολο των σφαιριδίων αυτών, τα 134,995,149 είχαν επάνω τους δείγμα 

DNA, ποσοστό 99,9%. Αυτό μας  πληροφορεί ότι ο καθαρισμός στο onetouchES, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. 

• Τα πηγαδάκια στα οποία φορτώθηκαν δείγματα ως μάρτυρες για την διαδικασία 
της αλληλούχισης, ήταν 2,251,094 (ποσοστό 01,7%) (testfragments). 

• Τα υπόλοιπα 132,744,055 πηγαδάκια έφεραν βιβλιοθήκες (ποσοστό 98,3%). 
 

Περισσότερες πληροφορίες, για την ποιότητα των βιβλιοθηκών που ενσωματώθηκαν στα 
132,744,055 πηγαδάκια: 
 

• Τα 22,741,512 πηγαδάκια έφεραν πολυκλωνικά σφαιρίδια (ποσοστό 17,1%), και 
επομένως δεν χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή σφαιρίδια στα οποία ενισχύθηκε στο 
emulsionPCR περισσότερες από μια αλληλουχίες 

• 5,335,841 πηγαδάκια έφεραν σφαιρίδια με χαμηλής ποιότητας δείγμα (ποσοστό 
04,0%), τα οποία το λογισμικό δεν κατάφερε να αναγνωρίσει. 

• Τα 6,903,832 πηγαδάκια έφεραν σφαιρίδια, στα οποία οι δύο εκκινητές είχαν 
ενωθεί μεταξεί τους χωρίς μεταξύ τους να υπάρχει δείγμα (ποσοστό 05,2%). Κάτι 
τέτοιο συμβαίνει κυρίως σε δείγματα τα οποία έχουν μικρό μήκος. 
 

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε γενικά, αποδεικνύουν μια καλή προετοιμασία τόσο των 
βιβλιοθηκών, όσο και στην φόρτωση τους στο chip. 
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Εικόνα 8.11: Αναλυτική παρουσίαση της ποσότητας (reads) και της αντίστοιχης ποιότητας (Q20)  
τουδείγματος σε σχέση με τον ιχνηλάτη (barcode) 

 

Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες για τους διαφορετικούς Barcodes που 
χρησιμοποιήθηκαν, για το εκάστοτε δείγμα (εικόνα 8.11). Οι Barcodes με ονομασία 
IonXpress_004- IonXpress_009 περιγράφουν τα δείγματα του πειράματος μας. Οι 
πληροφορίες που παρουσιάζει αυτός ο πίνακας είναι: 
 
1. η ονομασία του Barcode, και η ονομασία που έχει το δείγμα με αυτό το Barcode.  
2. Παρουσίαζει αναλυτικά τον αριθμό των βάσεων που διαβάστηκε σε κάθε δείγμα.  
3. Πόσες από αυτές τις βάσεις είχαν υψηλή ποιότητα για να διαβαστούν (≥Q20).  
4. Το αριθμό των διαθέσιμων reads τα οποία αλληλουχίθηκαν τελικά.  
5. Το μέσω μήκος του εκάστοτε δείγματος. 
6. Τέλος παρουσιάζει και αναλυτικά τα reads που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες για την 

αλληλούχιση. 
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9. Συζήτηση αποτελεσμάτων: 
 

Η τεχνική της PCR χρησιμοποιείται κατά κόρων τόσο σε ερευνητικά όσο και σε ιατρικά/ 
διαγνωστικά εργαστήρια. Το ένζυμο που χρησιμοποιείται σε αυτήν την τεχνική είναι η 
DNAπολυμεράση. Πρόσφατα, παρασκευάστηκαν χιμαιρικές πολυμεράσες οι οποίες 
συνδυάζουν την ακρίβεια των πολυμερασών υψηλής πιστότητας με την αυξημένη αντοχή 
και αποδοτικότητα που τους προσφέρουν πρωτεϊνικά τμήματα τα οποία συνδέονται στην 
αλληλουχία τουςτους. Στόχος ήταν η βελτιστοποίηση της αντίδρασης PCR  για τη 
πολυμεράση Minopol, σκοπεύοντας στη βέλτιστη ειδικότητα (λήψη  ενός μοναδικού 
προϊόντος) και τη μέγιστη απόδοση (την παραγωγή πολλών μορίων των PCR προϊόντων). 
Με βαση αυτό τον γνώμονα πραγματοποιήθηκε δοκιμή διαφορετικών ρυθμιστικών 
διαλυμάτων σε διαφορετικές συνθήκες για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών 
λειτουργίας μιας τέτοιας πολυμεράσης. 

9.1. Lambda DNA 5000 βάσεων: 
Στο τμήμα αυτό αρχικά μελετήθηκε η λειτουργία την Minopolσε δύο διαφορετικά 
ρυθμιστικά διαλύματα, HFκαι Patent. Σύντομα όμως το Patentαπορρίφθηκε, καθώς 
παρατηρήθηκε ότι για να παρουσιάσει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε σχέση με το 
ρυθμιστικό διάλυμα HF, έπρεπε η μήτρα του DNA,  καθώς και η συγκέντρωση της 
πολυμεράσης να είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το ρυθμιστικό διάλυμα HF, 
καθιστώντας έτσι αυτήν την επιλογή εμπορικά  μη αποδεκτή. Στην συνέχεια, το ρυθμιστικό 
διάλυμα HFσυγκρίθηκε με τα Pfuσχετιζόμενα ρυθμιστικά διαλύματα PfuI, PfuIIκαι 
PfuLowMg. Σε αυτά τα πειράματα πραγματοποιήθηκε έλεγχος της λειτουργίας της 
πολυμεράσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις  μήτρας DNA (έως 1ng/ αντίδραση), με σταθερή 
συγκέντρωση πολυμεράσης. Τα βέλτιστα αποτελέσματα που λάβαμε σε αυτή τη σειρά 
πειραμάτων ήταν από τα ρυθμιστικά διαλύματα PfuI και PfuLowMg.  

9.2. Lambda DNA 10000 και 20000 βάσεων: 
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε εδώ, αφορούσε την εύρεση του ρυθμιστικού διαλύματος 
που θα παρουσίαζε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε μακρά τμήματα DNA (10kbκαι 20kb). Τα 
ρυθμιστικά διαλύματα που μελετήθηκαν ήταν το HFκαι τα Pfuσχετιζόμενα ρυθμιστικά 
διαλύματα. Σε αυτό το τμήμα, τα ρυθμιστικά διαλύματα PfuII και PfuLowMgπαρουσίασαν 
τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

9.3. Βακτηριακό και ΠλασμιδιακόDNA: 
Η μήτρα DNAπου χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το τμήμα διαφοροποιήθηκε, ώστε να 
μελετηθεί η λειτουργία της πολυμεράσης σε διαφορετικής πολυπλοκότητας  γενετικό 
υλικό. Η μελέτη έγινε για τα ρυθμιστικά διαλύματα HF και Pfuσχετιζόμενα, με κλασμάτωση 
στη διαθέσιμη μήτρα DNA (έως και 6pg/αντίδραση). Και σε αυτό το τμήμα, τα καλύτερα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται από τα ρυθμιστικά διαλύματα PfuI και PfuLowMg.   

Συνοψίζονταςτα παραπάνω αποτελέσματα,  παρατηρούμε ότι, η πολυμεράση Minopol 
καταφέρνει να ενισχύει περιοχές με υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με τις συμβατικές 
πολυμεράσες. Παράλληλα, λειτουργεί με επιτυχία στην σύνθεση μεγάλων τμημάτων DNA 
(εώς 20kb), καθώς και σε διαφορετικού είδους μήτρες DNA (ιικό, πλασμιδιακό και 
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βακτηριακό). Δοκιμάζοντας τα διάφορα ρυθμιστικά διαλύματα, παρατηρήθηκε ότι η 
Minopolλειτουργεί ικανοποιητικάστα Pfu I και HF, αλλά δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα 
στο ρυθμιστικό διάλυμα PfuLowMg. Συνεπώς το ρυθμιστικό διάλυμα PfuLowMgείναι και 
το προτεινόμενο για τις αντιδράσεις PCR με την MinopolDNA πολυμεράση. Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να σημειωθείότι οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις ιόντων Mg2+ στο περιβάλλον 
λειτουργίας της πολυμεράσης μειώνουν την πιθανότητα προσθήκης λανθασμένων βάσεων 
κατά τη διαδικασία της PCR. Τα ιόντα Mg2+ σχηματίζουν διαλυτά σύμπλοκα με τα dNTPs, το 
DNA εκμαγείο και τους εκκινητές και είναι απαραίτητος συμπαράγοντας της DNA 
πολυμεράσης. Υψηλή συγκέντρωση Mg2+ οδηγεί σε μη ειδικό υβριδισμό των εκκινητών στο 
DNA, οδηγώντας σε παραγωγή μη ειδικών προϊόντων. Χαμηλές συγκεντρώσεις Mg2+ 
οδηγούν σε μείωση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Η βέλτιστη συγκέντρωση 
Mg2+ για κάθε αντίδραση PCR πρέπει να προσδιορίζεται εμπειρικά, με δοκιμή διαδοχικών 
συγκεντρώσεων 1-4 mM.Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις προσφέρουν ένα ακόμα θετικό 
παράγοντα επιλογής γιατο ρυθμιστικό διάλυμαPfuLowMg.  

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αλληλούχισης νέας γενιάς θα μας βοηθήσει να 
υπολογίσουμε και την πιστότητα της Minopolστα διαφορετικα ρυθμιστικά διαλύματα. 
Αλληλουχίσεις τμημάτων DNAπου έχουν συντεθεί στο εργαστήριο της 
Minotechbiotechnology (τμήματα DNAαπό 1500-4200 βάσεις, προσωπική επικοινωνία με 
μέλη του εργαστηρίου) με χρήση της Minopolστο ρυθμιστικό διάλυμα PfuLowMg, έδειξαν 
ότι δεν υπάρχουν εισαγωγές μεταλλαγών/λαθών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για την υψηλή 
πιστότητα του ενζύμου στις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
παρούσας πτυχιακής εργασίαςμε βάση τους υπάρχοντες ποιοτικούςελέγχους, δίνουν 
ενθαρρυντικά στοιχεία τόσο για τη σωστή λειτουργία της πολυμεράσης Minopol, τις 
δυνατότητες της αλλά και για το περιβάλλον λειτουργίας της. Το ένζυμο αυτό σχεδιάστηκε, 
παρασκευάστηκε και δοκιμάστηκε εξ’ ολοκλήρου στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της 
Minotech, και παρουσίασε αποτελέσματα τα οποία συγκρίνονταν με εμπορικά διαθέσιμες 
πολυμεράσες υψηλής πιστότητας. Αναμένοντας την ανάλυση των δεδομένων από την 
αλληλούχιση επόμενης γενιάς, θα πάρουμε μια ακριβέστερη εικόνα της πιστότητας που 
μπορεί να πετύχει η συγκεκριμένη πολυμεράση. Μεαυτά τα δεδομένα υπ' όψιν, θα 
μπορέσουν να δρομολογηθούν τυχόν αλλαγές στη δομή της πολυμεράσης, και αν κρυθεί 
αναγκαίο, η περαιτέρω αξιολόγηση του ενζύμου μέσα από την τεχνική της 
twostepsDNAsynthesis.Ο τομέας των χιμαιρικών πολυμερασών είναι ένας σχετικά νέος και 
συνεχώς εξελισσόμενος τομέας, ο οποίος συναντά εφαρμογές σε πάρα πολλούς κλάδους 
μέσα από την έρευνα και τη διάγνωση. Μέσω αυτών των πρώτων αποτελεσμάτων, η 
Minotech και το IMBB πραγματοποιεί μια είσοδο σε αυτόν τον τομέα με ένα ανταγωνιστικό 
προϊόν, με αξιόλογα αποτελέσματα σε σχέση με ήδη εμπορικά διαθέσιμες πολυμεράσες. 
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