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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της κατευθυνόµενης 

εξέλιξης για την τροποποίηση ενζυµικών ιδιοτήτων. ∆υο ένζυµα αποτέλεσαν 

τo αντικείµενo της ερευνητικής προσπάθειας: η απακετυλάση της χιτίνης 

Cda2p από το ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae και η αλκαλική 

φωσφατάση από το ανταρκτικό στέλεχος ΤΑΒ5. Οι ιδιότητες στόχοι για την 

Cda2p ήταν η αναστολή του ενζύµου από το οξικό οξύ και η αδυναµία δράσης 

σε αδιάλυτα υποστρώµατα χιτίνης, ενώ για την ΤΑΒ5ΑΡ ήταν η χαµηλή 

θερµοσταθερότητα. 

Μετά από τη χρήση της τεχνικής error prone PCR στα παραπάνω γονίδια, 

ακολούθησε η σάρωση των βιβλιοθηκών από µεταλλαγµένους κλώνους. Στην 

περίπτωση της Cda2p και λόγω της ακαταλληλότητας των διαθέσιµων 

τεχνικών σάρωσης, δεν έγινε δυνατός ο έλεγχος των µεταλλαγµένων 

κλώνων. Στην περίπτωση όµως της ΤΑΒ5ΑΡ ελέγχθηκαν περίπου 5500 

κλώνοι από τους οποίους 12 εµφανίστηκαν µε υψηλότερη θερµοσταθερότητα 

από το ένζυµο αγρίου τύπου. 

Τέλος  στην προσπάθεια έκφρασης του ενζύµου Cda2p σε ικανοποιητικά 

επίπεδα κλωνοποιήθηκε το αντίστοιχο γονίδιο στο βακτήριο  Escherichia 

coli. Παράλληλα σχεδιάστηκαν δύο επιτυχή σχήµατα µερικής αποµόνωσης της 

ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης. 
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SUMMARY 
 

In the present study we employed directed evolution in order to 

improve selected properties of two enzymes: chitin deacetylase Cda2p 

from the zymomyces Saccharomyces cerevisiae and alkaline phosphatase 

from the Antarctic strain TAB5. The properties-targets for Cda2p were 

product inhibition by acetic acid and the incapability of the enzyme to act 

upon insoluble chitin substrates, while for TAB5AP the low 

thermostability.  

We applied error prone PCR on both genes and subsequently screened 

the mutated libraries. Unfortunately, the existing screening assays for 

Cda2p, didn�t match with the needs of our experiments, so we were unable 

to screen the mutated clones. On the other hand we screened 

approximately 5500 clones from the TAB5AP libraries and selected 12 

clones, which demonstrated higher levels of thermostability as compared 

to the wild type enzyme.  

Finally, we cloned and overexpressed the CDA2 gene in Escherichia 

coli. At the same time we designed two schemes of partial purification of 

the recombinant protein. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρήση ενζύµων για ιατρικούς, βιοµηχανικούς και περιβαλλοντικούς 

σκοπούς είναι ευρέως διαδεδοµένη στις µέρες µας και θα συνεχίσει να 

επεκτείνεται και στο µέλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή 

ενζύµων χρήσιµων για ενσωµάτωση σε εµπορικές εφαρµογές γίνονταν µέσω 

χρήσης ενζύµων ή µικροοργανισµών προσαρµοσµένων σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλές θερµοκρασίες, πιέσεις και 

συγκεντρώσεις αλάτων. Παράλληλα, άλλες τεχνικές, όπως η ακινητοποίηση 

ενζύµων και η χρήση µικροοργανισµών σε ειδικούς βιοαντιδραστήρες έχουν 

επίσης αναπτυχθεί. Ωστόσο, η εµφάνιση της πρωτεϊνικής µηχανικής οδήγησε 

σε εντελώς νέες και πρωτοποριακές προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση 

ενζύµων µε επιθυµητές ιδιότητες. 

Η πρωτεϊνική µηχανική αποτελεί σήµερα ένα ουσιώδες εργαλείο της 

βιοχηµείας και της βιοτεχνολογίας. Χρησιµοποιείται για να δώσει απαντήσεις 

σχετικά µε την πρωτεϊνική δοµή και λειτουργία ενώ ταυτόχρονα µπορεί να 

οδηγήσει στη δηµιουργία τροποποιηµένων πρωτεϊνών πιο κατάλληλων για 

βιοµηχανικές εφαρµογές. Υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές πρωτεϊνικής 

µηχανικής: 

Α.) Η κατευθυνόµενη µεταλλαξογένεση (Site-directed Mutagenesis). 

Β.) Η κατευθυνόµενη εξέλιξη (Directed Evolution). 

Η πρώτη στρατηγική κάνει χρήση των δοµικών πληροφοριών που 

υπάρχουν για µια συγκεκριµένη πρωτεΐνη για την πρόβλεψη αµινοξικών 

αλλαγών που θα οδηγούσαν σε ειδικές λειτουργικές τροποποιήσεις. Ωστόσο, 

αυτή η τεχνική είναι εφικτή µόνο για οικογένειες πρωτεϊνών στις οποίες η 

τρισδιάστατη δοµή τουλάχιστον ενός µέλους έχει λυθεί. Επιπλέον, πολλές 

προσπάθειες για τροποποίηση ενζυµικών ιδιοτήτων µέσω αυτής της οδού 

έχουν αποτύχει, λόγω των µη προβλέψιµων επιδράσεων που επέφεραν οι 
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αµινοξικές αντικαταστάσεις  στη δοµή και τη λειτουργία της  πρωτεΐνης-

στόχου. 

 Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην εισαγωγή τυχαίων αλλαγών στην 

πρωτεϊνική αλληλουχία και επιλογή αυτών που προκαλούν την επιθυµητή 

τροποποίηση (Kikuchi et al, 2000 and Kuchner et al, 1997). Η επαναληπτική 

εφαρµογή της τυχαίας µεταλλαξογένεσης και επιλογής σε µια διαδικασία που 

µιµείται την ∆αρβινική εξέλιξη, έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιµη σε διάφορες 

περιπτώσεις.  

 

 

 

1.2 Επιλέγοντας µια εξελικτική στρατηγική.  

Οι µηχανισµοί της Εξέλιξης µέσα στη φύση εξασφαλίζουν την προσαρµογή 

των οργανισµών στις συνεχώς µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η 

εξέλιξη δεν λειτουργεί προς κάποια συγκεκριµένη κατεύθυνση και δεν έχει 

κάποιο προκαθορισµένο στόχο, απλά οι διάφορες διαδικασίες που την 

αποτελούν  πραγµατοποιούνται τυχαία και αυθόρµητα κατά την αναπαραγωγή 

και την επιβίωση των διαφόρων οργανισµών. Εκείνες οι αλλαγές που 

προσφέρουν κάποια πλεονεκτήµατα είναι αυτές που επικρατούν. 

Σε αντιπαράθεση, ένα πείραµα κατευθυνόµενης µοριακής εξέλιξης έχει 

ένα ορισµένο στόχο και όλες οι διαδικασίες, µεταλλαξογένεση, 

ανασυνδυασµός, επιλογή, καθορίζονται από τον ερευνητή. Αν και µπορεί να 

υπάρχουν πολλαπλά µονοπάτια για την επίτευξη ενός στόχου, όπως είναι η 

βελτίωση ενζυµικών ιδιοτήτων, η διαδικασία που ελαχιστοποιεί τα βήµατα 

που απαιτούνται είναι και η επιθυµητή. 

Η κατευθυνόµενη ενζυµική εξέλιξη γενικώς ξεκινά µε τη δηµιουργία µιας 

βιβλιοθήκης µεταλλαγµένων γονιδίων. Οι πρωτεΐνες εκείνες που 

παρουσιάζουν βελτίωση σε µια ή περισσότερες ιδιότητες ταυτοποιούνται και 
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επιλέγονται, ενώ τα γονίδια που κωδικοποιούν αυτά τα ένζυµα υποβάλλονται 

σε περαιτέρω κύκλους µεταλλαξογένεσης και επιλογής για ενίσχυση των 

ωφέλιµων µεταλλαγών. Αυτή η διαδικασία εξέλιξης µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει µικρό ή µεγάλο αριθµό γενεών, κάτι που εξαρτάται από  

τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Οι βασικές απαιτήσεις για µια επιτυχηµένη διαδικασία κατευθυνόµενης 

εξέλιξης είναι: 

Α. Η λειτουργική έκφραση του ενζύµου σε κατάλληλο µικροβιακό ξενιστή. 

Β. Η ύπαρξη τεχνικής επιλογής των τροποποιηµένων µορίων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των πιθανών εξελικτικών µονοπατιών οδηγούν 

σε ένζυµα µε µη βελτιωµένες ιδιότητες. Η µεγάλη πρόκληση που προκύπτει 

εποµένως, είναι η αναγνώριση εκείνου του µονοπατιού που θα οδηγήσει στην 

επίτευξη του στόχου µας. Ο αριθµός των πιθανών ποικιλόµορφων αυξάνει 

δραστικά, ανάλογα µε το µέγεθος του ενζύµου και των αριθµό των αµινοξικών 

αλλαγών ανά µακροµόριο. Ακόµη και για µια µικρή πρωτεΐνη προκύπτει ένας 

πολύ µεγάλος αριθµός ποικιλόµορφων µε τη χρήση τεχνικής που εισάγει 

πολλαπλές µεταλλαγές. Επίσης, λόγω του ότι οι περισσότερες µεταλλαγές 

είναι επιβλαβείς, οι πιθανότητες αναγνώρισης βελτιωµένων ενζυµικών 

καταλυτών σε βιβλιοθήκες µε υψηλό ρυθµό µεταλλαξογένεσης, είναι πολύ 

µικρές. Γι� αυτό ο ρυθµός µεταλλαξογένεσης πρέπει να συµβαδίζει µε την 

µέθοδο επιλογής που διαθέτουµε. 

 

 

 

1.3 Τεχνικές δηµιουργίας και ελέγχου γενετικής ποικιλοµορφίας. 

Εrror-Prone Polymerase Chain Reaction (EΡ PCR). 

Μια πρακτική στρατηγική για την τροποποίηση ενζυµικών ιδιοτήτων είναι 

η εισαγωγή τυχαίων αµινοξικών αντικαταστάσεων και η επόµενη επιλογή των 



 

 10

επιθυµητών βελτιωµένων µακροµορίων. Τυχαίες µεταλλάξεις µπορούν να 

εισαχθούν σε µια αλληλουχία DNA µε τη χρήση error-prone Polymerase 

Chain Reaction, χηµικής µεταλλαξογένεσης, UV ακτινοβολίας και 

ανασυνδυασµού DNA. Σήµερα η προτιµότερη µέθοδος για την αντιµετώπιση 

αυτής της διαδικασίας είναι αυτή της error-prone PCR (Blasco et al, 2000). 

Ένα κρίσιµο σηµείο αυτής της µεθόδου είναι η προσεκτική ρύθµιση της 

συχνότητας των µεταλλαγών. H αρχή της µεθόδου στηρίζεται σε αυτή της 

PCR µε τη διαφορά όµως ότι εισάγει τυχαίες µεταλλαγές κατά τον 

πολλαπλασιασµό του DNA. Αυτό επιτυγχάνεται µε αλλαγές στην συγκέντρωση 

των ιόντων Mn2+ και των dNTPs και µε τροποποίηση στους χρόνους 

διάρκειας των διαφόρων σταδίων της τεχνικής. 

 

 

 

1.4 Τεχνικές in vitro ανασυνδυασµού, µε χρήση PCR (DNA 

Shuffling). 

Η πρώτη τεχνική αυτής της µορφής αναπτύχθηκε από τον Stemmer 

(1994), αποτελώντας ένα σηµαντικό επίτευγµα  στη δυνατότητα µας για 

µίµηση των φυσικών µηχανισµών εξέλιξης. Το DNA Shuffling δηµιουργεί 

βιβλιοθήκες γονιδίων που περιέχουν συνδυασµούς µεταλλάξεων, 

προερχόµενων από µια οµάδα οµόλογων φυσικών αλληλουχιών ή ως 

αποτέλεσµα τεχνητών σηµειακών µεταλλάξεων. Η χρήση του ανασυνδυασµού 

επιτρέπει την ταχύτερη συσσώρευση των ωφέλιµων µεταλλαγών και την 

ταυτόχρονη αποµάκρυνση των επιβλαβών. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες εναλλακτικές τεχνικές DNA Shuffling. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες είναι: 
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��Stemmer DNA Shuffling.  

Σύµφωνα µε αυτή την τεχνική, µέσω της ενζυµατικής πέψης µητρικών 

γονιδίων, δηµιουργείται µια πληθώρα µικρότερων τµηµάτων DNA 

(Stemmer, 1994). Αυτά τα τµήµατα µπορούν να συναρµολογηθούν 

µέσω διαδοχικών κύκλων PCR, παρουσία µιας θερµοσταθερής DNA 

πολυµεράσης. Αυτή η αντίδραση δηµιουργεί ένα µείγµα προϊόντων  

όσον αφορά στο µήκος της αλληλουχίας και του συνδυασµού των 

µητρικών αλληλουχιών και µόνο οι αλληλουχίες πλήρους µεγέθους 

πολλαπλασιάζονται µέσω PCR µε κατάλληλους εκκινητές. Ένας 

χαµηλός και ελεγχόµενος ρυθµός εισαγωγής µεταλλάξεων συνοδεύει 

την διαδικασία του ανασυνδυασµού (Σχήµα 1). 

 

��Random priming in vitro recombination (RPR).  

Αυτή η µέθοδος αφορά την τυχαία εκκίνηση σύνθεσης πάνω σε 

πολυνουκλεοτιδική µήτρα µέσω εκκινητών τυχαίας αλληλουχίας (Shao 

et al, 1998). Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ένας µεγάλος 

αριθµός µικρών τµηµάτων DNA, που περιέχουν σηµειακές µεταλλαγές 

υπό ελεγχόµενο ρυθµό. Αυτά τα τµήµατα επανασυνδέονται κατά τη 

διάρκεια κύκλων αποδιάταξης, επαναδιάταξης και DNA πολυµερισµού, 

οδηγώντας στο σχηµατισµό µιας βιβλιοθήκης αλληλουχιών πλήρους 

µήκους (Σχήµα 2). 

 

��Staggered extension process (StEP). 

Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει µια αντίδραση PCR όπου η εκκίνηση 

σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων πάνω στην DNA-µήτρα ακολουθείται 
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Σχήµα 1.Μέσω της τεχνικής Stemmer DNA Shuffling καταλήγουµε από γονίδιο ή γονίδια αγρίου τύπου στην επιλογή κλώνων 

µε συσσώρευση ωφέλιµων µεταλλαγών (• ) και στην απόρριψη των επιβλαβών (• ) . 

Τυχαία 
µεταλλαξογένεση 

Τυχαία 
τµηµατοποίηση

Ανασυγκρότηση 
µέσω PCR 

Επανάληψη 

Επιλογή ή σάρωση

Συλλογή ωφέλιµων 
µεταλλαγών 

Απόρριψη βλαβερών 
µεταλλαγών 

Τµήµατα DNA
ποικίλων µεγεθών 

Βιβλιοθήκη 
Μεταλλαγµένων 
κλώνων

Γονίδιο ή γονίδια 
αγρίου τύπου 

Ανασυνδυασµένες 
αλληλουχίες 
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Σχήµα 2. Random priming in vitro recombination (RPR). Τα µικρά µαύρα τετράγωνα συµβολίζουν νεοεισαχθείσες 

µεταλλαγές. 
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από κύκλους αποδιάταξης και πολύ σύντοµες περιόδους 

επαναδιάταξης/επέκτασης (Zhao et al, 1998). Άµεσο αποτέλεσµα 

είναι ότι σε κάθε κύκλο τα νεοσυντηθέµενα τµήµατα επαναδιατάσονται 

σε διαφορετικές µήτρες όπου και επεκτείνονται περαιτέρω. Αυτό 

συνεχίζεται µέχρι τη δηµιουργία αλληλουχιών πλήρους µήκους (Σχήµα 

3).  

 

��In vitro δηµιουργία ετεροδιµερούς µορίου DNA και in vivo 

διόρθωση. 

 Κατά την διαδικασία αυτή ένα ετεροδιµερές µόριο δηµιουργείται in 

vitro  και χρησιµοποιείται για το µετασχηµατισµό βακτηριακών 

κυττάρων (Volkov et al, 1999). Στο εσωτερικό των κυττάρων 

παρατηρείται διόρθωση των περιοχών του ετεροδιµερούς µορίου 

DNA µε µηδενική οµοιότητα, δηµιουργώντας µια βιβλιοθήκη νέων 

και ανασυνδυασµένων αλληλουχιών µε στοιχεία από τα µητρικά 

µόρια. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για ανασυνδυασµό 

µεγάλων γονιδίων ή ακόµη και ολόκληρων οπερονίων (Σχήµα 4). 

 

��Incremental truncation for the creation of hybrid enzymes 

(ΙΤCHY). 

 Σε αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιείται µια βιβλιοθήκη µε 

αλληλοεπικαλυπτόµενα τµήµατα ποικίλων µεγεθών από διαφορετικά 

γονίδια και εξετάζονται όλα τα πιθανά σηµεία που θα οδηγούσαν σε 

ανασυνδυασµό τους (Ostermeier et al, 1999). Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται η δυνατότητα συνδυασµού δύο ενζυµικών ιδιοτήτων σε ένα 

πρωτεϊνικό µόριο. Αυτή η τεχνική πέψης και επαναύνδεσης 

ενζύµων έχει πολλές εφαρµογές στην διερεύνηση νέων
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Σχήµα 3. Staggered extension process (StEP). 

 

Εκκίνηση σύνθεσης DNA από 
καθορισµένους εκκινητές για κάθε 
γονίδιο 

Σύνθεση µικρών κοµµατιών DNA
µετά από σύντοµες περιόδους 
αναδιάταξης/σύνθεσης 

Γονίδιο Α

Γονίδιο Β

Επανάληψη προηγούµενων βηµάτων 
µέχρι το σχηµατισµό αλληλουχιών 
πλήρους µήκους 
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Σχήµα 4. In vitro δηµιουργία ετεροδιµερούς µορίου DNA και in vivo διόρθωση. 

Αποδιάταξη και αναδιάταξη

 Μετασχηµατισµός

Heteroduplex B

Parental Homoduplexes

Heteroduplex A 

(Α)

Πέψη µε ΕνζΑ Πέψη µε ΕνζΒ

ΕνζΑ ΕνζΒ

Κλώνος Ι Κλώνος ΙΙ

Μετασχηµατισµός
Heteroduplex A Heteroduplex B 

Αντίδραση συγκόλλησης σε 
πλασµιδιακό φορέα 

Αντίδραση PCR 

Αποδιάταξη και αναδιάταξη

Κλώνος Ι Κλώνος ΙΙ 

(Β)
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Σχήµα 5. ΙΤCHY (Incremental truncation for the creation of hybrid 
enzymes). To στάδιο κλειδί αυτής της τεχνικής είναι η πέψη των 
µητρικών γονιδίων (Α και Β) µε την εξονουκλεάση ΙΙΙ. Μετά το πέρας 
αυτού του βήµατος έχει δηµιουργηθεί µια µεγάλη ποικιλία τµηµάτων 
των δύο γονιδίων. Ακολουθεί πέψη των τυχαίων τµηµάτων µε το 
περιοριστικό ένζυµο Α (Ενζ. Α) και αντίδραση συγκόλλησης. Τελικό 
αποτέλεσµα είναι µια βιβλιοθήκη χιµαιρικών γονιδίων.

ΠΕΨΗ ΜΕ ΕΝΖ. Α 

ΕΝΖ.  Α 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ENZ. A ENZ. A 

ENZ. A ENZ. A 

  

ENZ. A ENZ. A 

  

ENZ.A

  

ΓΟΝΙ∆ΙΟ Β ΓΟΝΙ∆ΙΟ Α 

ΑΝΤ. Β ΑΝΤ.  Α 

ΕΝΖ.  Α

ΠΕΨΗ ΜΕ 
ΕΧΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗ ΙΙΙ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
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καταλυτικών ενεργοτήτων µέσω συνδυασµού διαφόρων πρωτεϊνικών µοτίβων, 

στην χηµική σύνθεση τροποποιηµένων πεπτιδίων και στην µελέτη της δοµής 

λειτουργικών βιοκαταλυτών (Σχήµα 5). 

 

 

1.5 Τεχνικές εύρεσης τροποποιηµένων ενζυµικών ιδιοτήτων 

Μια µεγάλη πρόκληση στον τοµέα της κατευθυνόµενης εξέλιξης είναι η 

εύρεση µιας τεχνικής ικανής να αναγνωρίζει τις ιδιότητες που µας 

ενδιαφέρουν. Αυτές οι τεχνικές διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α.) 

τεχνικές επιλογής και β.) τεχνικές σάρωσης. 

Οι τεχνικές επιλογής χρησιµοποιούνται συνήθως στις περιπτώσεις 

ενζύµων όπου η τροποποιηµένη ενζυµική ενεργότητα έχει άµεση ή έµµεση 

σχέση µε την επιβίωση του κυττάρου που το εκφράζει. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η τροποποίηση ενός ενζύµου από το βακτήριο 

Escherichia coli που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αµπικιλλίνη 

(Yano et al., 2001). Οι κλώνοι εκείνοι που εµφάνιζαν αυξηµένη ενεργότητα 

προσέδιδαν επιλεκτικό πλεονέκτηµα στα κύτταρα ξενιστές τους, τα οποία και 

αναπτύσσονταν µε ταχύτερους ρυθµούς, οδηγώντας στην επιλογή τους. 

Όταν όµως η τροποποιηµένη ιδιότητα δεν έχει σχέση µε την κυτταρική 

ανάπτυξη τότε απαιτείται η σάρωση των υποψήφιων κλώνων µε τη χρήση µιας 

κατάλληλης ενζυµικής δοκιµής. Μια ποσοτική, χρωµατοµετρική δοκιµή 

εξαρτώµενη από την ιοντική ισχύ αναπτύχθηκε για την ανίχνευση ενζύµων µε 

τροποποιηµένη εναντιοεκλεκτικότητα (Janes et al., 1999). 

 

 

1.6 Τροποποίηση ενζυµικών ιδιοτήτων µέσω κατευθυνόµενης 

εξέλιξης. 

Το ενδιαφέρον για την τροποποίηση ενζύµων µέσω τεχνικών τυχαίας
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µεταλλαξογένεσης και ανασυνδυασµού έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 

 

Ένζυµο Στόχος Λειτουργία Στόχος Αποτέλεσµα Τεχνική Οργανισµός Βιβλιογραφική 
Αναφορά 

subtilisin E Ενεργότητα σε οργανικούς 
διαλύτες 

~170 φορές αύξηση σε 60% DMF error-prone PCR + screening B. subtilis Chen & Arnold (1993); 
Arnold & Chen (1994) 

para-nitrobenzyl 
esterase 

Eενεργότητα σε pNB εστέρες, 
ενεργότητα σε οργανικούς 
διαλύτες 

60-150 φορές αύξηση error-prone PCR and DNA 
shuffling + screening 

E. coli Moore & Arnold (1996); 
Moore et al. (1997); 
Arnold & Moore (1998) 

β-galactosidase Ενεργότητα σε νέα 
υποστρώµατα, ειδίκευση 
υποστρώµατος 

66 φορές αύξηση ενεργότητας, 
1000 φορές αύξηση στην ειδίκευση 
υποστρώµατος 

DNA shuffling + screening E. coli Zhang et al. (1997) 

thymidine kinase Εξειδίκευση σε υπόστρωµα 7-44 φορές αύξηση της ειδίκευσης DNA "family" shuffling + 
screening 

E. coli Christians et al. (1999) 

arsenate detoxification 
pathway 

Ανθεκτικότητα στο αρσενικό 12 φορές αύξηση της 
ανθεκτικότητας στο αρσενικό 

DNA shuffling + screening E. coli Crameri et al. (1997) 

aminoacyl-tRNA 
synthetase 

Αµινοακετυλίωση ενός 
τροποποιηµένου µορίου tRNA 

55 φορές αύξηση της ενεργότητας DNA shuffling + selection E. coli Liu et al. (1997) 

aspartate 
aminotransferase 

Ενεργότητα πάνω σε αµινοξέα 
β-αλυσίδων και 2-οξο. 

105 φορές αύξηση της ενεργότητας DNA shuffling + selection E. coli Yano et al. (1997) 

lipase  Εναντιοεκλεκτικότητα στην 
υδρόλυση p-nitrophenyl 2-
methyldecanoate 

3 φορές αύξηση της ενεργότητας error-prone PCR + screening E. coli Reetz et al. (1997) 

pNB esterase Θερµοσταθερότητα  14 oC αύξηση της Tm και 
αυξηµένη ενεργότητα σε όλες τις 
θερµοκρασίες 

error-prone PCR, DNA 
shuffling + screening 

E. coli Giver et al. (1998) 

Cephalosporinases Ενεργότητα πάνω στη 
µοξαλακτάµη 

270-540 φορές αύξηση της 
ενεργότητας 

DNA shuffling of homologous 
genes + selection 

E. coli Crameri et al. (1998) 

biphenyl dioxygenases Αποικοδόµηση PCBs Αυξηµένη ενεργότητα, ευρύτερο 
φάσµα υποστρωµάτων 

DNA shuffling of homologous 
genes + screening 

E. coli Kumamaru et al. (1998) 

Esterase Εναντιοεκλεκτικότητα Αυξηµένη εναντιοεκλεκτικότητα error-prone PCR + screening E. coli Henke & Bornscheuer 
(1999) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τροποποιηµένα ένζυµα µέσω κατευθυνόµενης εξέλιξης. 
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1.7 Τροποποίηση της θερµοσταθερότητας ενζύµων. 

Η βελτίωση της θερµοσταθερότητας ενός βιοκαταλύτη αποτελεί 

σηµαντικό ερευνητικό στόχο. Στις διάφορες βιοµηχανικές διαδικασίες, η 

χρήση υψηλών θερµοκρασιών συνεπάγεται µια σειρά πλεονεκτηµάτων, όπως 

αυξηµένη διαλυτότητα του υποστρώµατος, µείωση του ιξώδους του θρεπτικού 

µέσου, µικρότερος κίνδυνος µικροβιακής µόλυνσης. Κάθε ένζυµο εµφανίζει 

µια συγκεκριµένη ενεργότητα σε ένα χαρακτηριστικό εύρος θερµοκρασιών. 

Αυξάνοντας ή µειώνοντας τη θερµοκρασία αντίδρασης πέρα αυτού του εύρους 

παρατηρείται πτώση της δραστικότητας. Το πρότυπο ενζυµικής ενεργότητας 

/ θερµοκρασίας αντίδρασης αλλάζει µέσω της εξέλιξης είτε αυτή 

πραγµατοποιείται στη φύση είτε µέσα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο.  

Με χρήση τεχνικών κατευθυνόµενης εξέλιξης επιτεύχθηκε µια σηµαντική 

αύξηση στην ενεργότητα της subtilisin E από τον µικροοργανισµό Bacillus 

subtilis, σε ένα ευρύτερο φάσµα θερµοκρασιών και ταυτόχρονα αύξηση της 

ηµίσειας ζωής  του ενζύµου στους 650C περισσότερο από 200 φορές (Zhao 

H. et al., 1999). Το αξιοσηµείωτο αυτού του πειράµατος είναι ότι το 

τροποποιηµένο ένζυµο παρουσιάζονταν το ίδιο θερµοσταθερό µε τη 

θερµόφιλη θερµιτάση από τον ακτινοµύκητα Thermoactinomyces vulgaris. 

 

 

 

1.8 Τροποποίηση της εναντιοεκλεκτικότητας ενζύµων. 

Με την αναστροφή της εναντιοεκλεκτικότητας ενός ενζύµου-κλειδί σε ένα 

πολυενζυµικό µονοπάτι, βελτιώθηκε µια διαδικασία παραγωγής L-µεθειονίνης 

σε κύτταρα Escherichia coli (May O. et al., 2000). Μέσω τεχνικών τυχαίας 

µεταλλαξογένεσης η εναντιοεκλεκτικότητα του ενζύµου D-hydantoinase 

αναστράφηκε και η συνολική του ενεργότητα αυξήθηκε 5 φορές. Η εισαγωγή 

της εξελιγµένης L �hydantoinase σε κατάλληλα βακτηριακά στελέχη οδήγησε 



 

 21

σε αυξηµένη παραγωγή L-µεθειονίνης και σε µειωµένη συγκέντρωση ενός 

ανεπιθύµητου ενδιάµεσου προϊόντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το 

γεγονός ότι το συγκεκριµένο αποτέλεσµα στη συµπεριφορά του ενζύµου 

προκλήθηκε από µόνο µια αµινοξική αντικατάσταση. 

 

 

 

1.9 Τροποποίηση της εξειδίκευσης ενζύµων σε υποστρώµατα. 

Η διεύρυνση του φάσµατος των υποστρωµάτων διαφόρων ενζύµων 

αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς στόχους για βιοκαταλύτες µε 

εφαρµογές στη βιοµηχανία. Μέσω τεχνικών DNA shuffling επιτεύχθηκε η 

δηµιουργία µιας αµινοτρανσφεράσης ικανής να δεχτεί υποστρώµατα µε β-

αλυσίδες, κάτι που γίνονταν σε ελάχιστο βαθµό από το ένζυµο αγρίου τύπου 

(Yano T. et al., 1998). 

 

 

 

1.10 Τροποποίηση της σταθερότητας ή της ενεργότητας ενζύµων σε 

τεχνητές συνθήκες. 

Η χρήση οργανικών διαλυτών µπορεί να διευκολύνει την διαλυτοποίηση 

ενός υποστρώµατος ή να ευνοήσει την ολοκλήρωση µιας αντίδρασης έναντι 

κάποιας άλλης. Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, τα ένζυµα αγρίου 

τύπου χάνουν την ενεργότητα τους παρουσία οργανικών διαλυτών, ακόµη και 

αν η δοµή τους παραµένει αµετάβλητη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

της παρανιτροβενζυλεστεράσης όπου µέσω τυχαίας µεταλλαξογένεσης και 

γονιδιακού ανασυνδυασµού, πραγµατοποιήθηκε αύξηση της συνολικής 

ενεργότητας σε διάλυµα µε 30% διµεθυλφορµαµίδιο κατά περίπου 100 φορές 

(Moore J. et al., 1996), (Moore J. et al., 1997). 
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ΑΠΑΚΕΤΥΛΑΣΗ ΤΗΣ ΧΙΤΙΝΗΣ 

 

2. Γενικά  

Μια από τις κύριες κατηγορίες βιολογικών µορίων που υπάρχουν στη 

φύση είναι οι πολυσακχαρίτες. Απαντώνται σε διάφορους οργανισµούς όπως 

αρθρόποδα, θαλάσσια φύκη, µύκητες και βακτήρια. Από τους πιο 

διαδεδοµένους δοµικούς πολυσακχαρίτες είναι η κυτταρίνη που συµµετέχει 

στη κατασκευή των κυτταρικών τοιχωµάτων των ανώτερων φυτών, η χιτίνη 

στο σκελετικό υλικό των οστρακόδερµων και οι πεπτιδογλυκάνες στα 

βακτηριακά κύτταρα και τους συνδετικούς ιστούς των ζώων [Brant, 1976]. 

Εξάλλου, οι πολυσακχαρίτες που εντοπίζονται σε µεµβράνες, διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση  µεταξύ κυττάρων [Sharon and Lis, 1993]. 

Οι φυσικοί πολυσακχαρίτες βρίσκουν ήδη σηµαντικές εφαρµογές σε πολλούς 

τοµείς, όπως βιοτεχνολογία,  ιατρική,  φαρµακευτική και  βιοµηχανία, ενώ 

παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την εύρεση νέων ιδιοτήτων και 

εφαρµογών. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούµε µε δύο φυσικούς, δοµικούς 

πολυσακχαρίτες, την χιτίνη και την χιτοζάνη. 

 

 

 

2.1 ΧΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΧΙΤΟΖΑΝΗ 

∆οµή και φυσικοχηµικές ιδιότητες. 

Η χιτίνη είναι ένα γραµµικό οµοπολυµερές Ν-ακετυλογλυκοζαµινών 

συνδεµένων µεταξύ τους µε β(1�4) γλυκοσιδικούς δεσµούς, ενώ η χιτοζάνη 

είναι γραµµικό οµοπολυµερές της γλυκοζαµίνης και αποτελεί την 

απακετυλιωµένη µορφή της χιτίνης (Σχήµα 6). Ωστόσο, ο βαθµός 

ακετυλίωσης της χιτοζάνης, δηλαδή η επιµέρους σύσταση των αλυσίδων σε 
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Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη και γλυκοζαµίνη, έχει βρεθεί ότι ποικίλλει µεταξύ των 

διαφόρων παρασκευασµάτων και γι� αυτό έχει προταθεί ο ορισµός της ως 

προς την διαλυτότητα  αυτής σε διάλυµα οξικού οξέος 0.1 Μ [Roberts, 1993].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. ∆οµή χιτίνης (R=COCH3) και χιτοζάνης (R=H  ή  COCH3). 

 

 

Η χιτίνη είναι αδιάλυτη στο νερό, καθώς και σε αραιά διαλύµατα οξέος και 

βάσης. Είναι επίσης αδιάλυτη στους συνήθεις οργανικούς διαλύτες, αλλά είναι 

διαλυτή κάτω από ισχυρά όξινες συνθήκες, µε ταυτόχρονη όµως σηµαντική 

αποικοδόµησή της. Αντίθετα, η χιτοζάνη παρουσιάζει αρκετές εξαιρετικά 

χρήσιµες φυσικοχηµικές ιδιότητες, που οφείλονται κυρίως στον κατιονικό της 

χαρακτήρα. Έτσι, η πρωτονίωση των ελεύθερων αµινοµάδων της χιτοζάνης 

σε χαµηλές τιµές pH, καθιστά το πολυµερές διαλυτό σε αραιά διαλύµατα 

οργανικών και ανόργανων οξέων. Λόγω της διαλυτότητάς της, η χιτοζάνη 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα σε διάφορες µορφές, όπως διαλύµατα 

διαφορετικού ιξώδους, πηκτώµατα, µεµβράνες και ίνες. Επιπλέον, η 

δραστικότητα των αµινοµάδων επιτρέπει τη δηµιουργία ιοντικών συµπλόκων 

µε αρνητικά φορτισµένα µόρια και την εύκολη χηµική υποκατάσταση του 

πολυµερούς µε τροποποιητικά αντιδραστήρια για τον σχεδιασµό παραγώγων 
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µε νέες χρήσιµες ιδιότητες (γλυκολ-χιτοζάνη, καρβοξυ-µεθυλο-χιτοζάνη, 

βάσεις Schiff [Lezica and Allue, 1990]. 

 

 

 

2.2 ∆ιάδοση της χιτίνης και της χιτοζάνης στη φύση. 

Η χιτίνη είναι το δεύτερο σε αφθονία βιολογικό µόριο µετά την κυτταρίνη. 

Η ετήσια βιοσύνθεση χιτίνης έχει υπολογιστεί στους 109 µε 1011 τόνους 

[Skaugerud, 1989], [Gooday, 1990]. Αποτελεί το κυριότερο συστατικό του 

τοιχώµατος των µυκήτων και της εφυµενίδας των αρθρόποδων, συναντάται 

επίσης στα αρχαίζωα, πρωτόζωα, φύκη, αλλά δεν συντίθεται από ανώτερα 

φυτά και ζώα [Roberts, 1993]. Η ευρύτατη διάδοση της χιτίνης θα πρέπει να 

αποδοθεί αφ� ενός στην τάση των αλυσίδων της να συνδέονται µε 

υδρογονικούς δεσµούς και να σχηµατίζουν έτσι πυκνές κρυσταλλικές δοµές 

και αφ� ετέρου στην ποικιλία των µορφών της. 

Η απακετυλιωµένη µορφή της χιτίνης, η χιτοζάνη, δεν βρίσκεται στην 

φύση στην ίδια έκταση όπως η χιτίνη. Αποτελεί πάντως το κύριο συστατικό 

του κυτταρικού τοιχώµατος των ζυµοµυκήτων. Η ύπαρξη των ελεύθερων 

αµινοµάδων κατά µήκος του πολυµερούς, προσδίδει στο µόριο νέες, εντελώς 

διαφορετικές ιδιότητες. Στη χιτοζάνη υπάρχει µεγάλη τάση για την 

δηµιουργία ιοντικών συµπλόκων. Έτσι, το κυτταρικό τοίχωµα των 

ζυµοµυκήτων δοµείται κυρίως από ιοντικά σύµπλοκα της χιτοζάνης µε 

γλυκουρονάνες ή φωσφορυλιωµένους πολυσακχαρίτες [Bartnicki-Garcia and 

Reyes, 1968]. Η συνεισφορά των ιοντικών συµπλόκων στη σταθεροποίηση 

του κυτταρικού τοιχώµατος ποικίλει σηµαντικά τόσο στις διάφορες βιολογικές 

δοµές, όσο και στα διάφορα είδη, καθώς η αναλογία γλυκοζαµίνης και Ν-

ακετυλο-γλυκοζαµίνης στις αλυσίδες της χιτοζάνης κυµαίνεται από 1:1 έως 

1:9 [Takiguchi et al., 1989]. Χιτοζάνη έχει επίσης βρεθεί και στο τοίχωµα 
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των σπορίων του σακχαροµύκητα [Briza et al., 1988], καθώς και στην 

εφυµενίδα ορισµένων οργάνων των αρθρόποδων [Aruchami et al., 1986]. Η 

αντικατάσταση της χιτίνης από την χιτοζάνη, προσδίδει στις δοµές αυτές την 

απαιτούµενη ανθεκτικότητα σε υδρολυτικά ένζυµα (σπόρια σακχαροµύκητα) 

και σηµαντική ελαστικότητα (κοιλιακά µεταµερίδια της βασίλισσας των 

τερµιτών κατά την ωοτοκία). 

 

 

 

2.3 Μέθοδοι παραγωγής χιτίνης και χιτοζάνης. 

Α.Παραγωγή χιτίνης 

Η κατεργασία κελύφων καρκινοειδών (καβούρια και γαρίδες) αποτελούν 

τη βασική πηγή παραγωγής χιτίνης. Κατά τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας 

πραγµατοποιείται ξήρανση και άλεσµα των κελύφων των καρκινοειδών, τα 

οποία στη συνέχεια υποβάλλονται σε κατεργασία µε αραιά διαλύµατα 

υδροχλωρικού οξέος, για την διαλυτοποίηση των αποθεµάτων ανθρακικού και 

φωσφορικού ασβεστίου, που αποτελούν το 60-80% του ξηρού τους βάρους. 

Μια άλλη πιο ήπια µέθοδος, χρησιµοποιεί την ιδιότητα του αιθυλενο-διαµινο-

τετρα-οξικού οξέος (EDTA) να συµπλοκοποιείται µε µέταλλα [Lezica and 

Allue, 1990]. Στο επόµενο στάδιο ακολουθεί υδρόλυση σε αραιά διαλύµατα 

καυστικού νατρίου, για την αποµάκρυνση των πρωτεϊνών. Ωστόσο, µε την 

κατεργασία αυτή προκαλείται  µερική απακετυλίωση της χιτίνης, γι� αυτό και 

χρησιµοποιείται µια εναλλακτική µέθοδος που εκµεταλλεύεται την χρήση 

πρωτεολυτικών ενζύµων. Οι πρωτεΐνες που αποµένουν µετά την ενζυµική 

αποικοδόµηση (~5%) µπορούν να αποµακρυνθούν µε διµεθυλφορµαµίδιο 

(DMF) ή δωδεκυλβενζοσουλφονικό νάτριο [Lezica and Allue, 1990]. Το 

τελικό προϊόν της επεξεργασίας, που ορίζεται ως «εµπορική χιτίνη», 
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παρουσιάζει σηµαντική διακύµανση όλων των φυσικοχηµικών του 

χαρακτηριστικών και είναι γενικά µικρής οικονοµικής αξίας. 

Εναλλακτική πηγή  χιτίνης αποτελούν οι καλλιέργειες µυκήτων 

[Muzzarelli and Tanfani, 1982]. ∆ιάφορα είδη µυκήτων (Aspergillus, 

Penicillium, Cephalosporium, Neurospora), τα οποία περιέχουν αξιόλογες 

ποσότητες χιτίνης στα κυτταρικά τους τοιχώµατα (20-50% του ξηρού τους 

βάρους), καλλιεργούνται σε µεγάλη κλίµακα για την παραγωγή αντιβιοτικών, 

οργανικών οξέων και ενζύµων. 

 

Β.Παραγωγή χιτοζάνης. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγόµενης χιτίνης αξιοποιείται µε την 

µετατροπή της σε χιτοζάνη. Με κατεργασία της χιτίνης µε πυκνά διαλύµατα 

καυστικού νατρίου, σε υψηλές θερµοκρασίες, επιτυγχάνεται η απακετυλίωση 

της. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, τις συνθήκες που 

πραγµατοποιείται η αντίδραση και την παρουσία ή όχι οργανικών διαλυτών 

διακρίνουµε δύο βασικές µεθόδους αλκαλικής Ν-απακετυλίωσης της χιτίνης 

για την παραγωγή χιτοζάνης: 

• Ετερογενής Ν-απακετυλίωση: Περιλαµβάνει την Ν-

απακετυλίωση στερεής (όχι διαλυτοποιηµένης) χιτίνης,  σε υψηλές 

θερµοκρασίες µε την χρήση διαλυµάτων υδροξειδίου του νατρίου, για ώρες 

[Kurita et al.,1977]. 

• Οµοιογενής Ν-απακετυλίωση: ∆ιαλυτοποίηση της χιτίνης σε 

θερµοκρασία ~00C σε λιγότερο πυκνά διαλύµατα υδροξειδίου του νατρίου 

[Sannan et al., 1976], ενώ η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 250C για 

ηµέρες. 

Η µέθοδος παρασκευής χιτοζάνης από κελύφη καρκινοειδών εµφανίζει 

σηµαντικά προβλήµατα, που σχετίζονται κυρίως µε τα χαρακτηριστικά της 

πρώτης ύλης και τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Έτσι, οι σηµαντικές 
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εποχιακές διακυµάνσεις στην αλιεία των καρκινοειδών, που αφορούν την 

ηλικία και το είδος των οργανισµών που αλιεύονται, επηρεάζουν τη σύσταση 

του κελύφους των καρκινοειδών και δηµιουργούν προβλήµατα ασυνέχειας στη 

διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης και στη λειτουργία των µονάδων 

επεξεργασίας. Ακόµη, οι συνθήκες που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια 

της απακετυλίωσης είναι ιδιαίτερα δραστικές µε άµεση συνέπεια την 

αποικοδόµηση του πολυµερούς και την σηµαντική διακύµανση στην κατανοµή 

των µοριακών βαρών καθώς και στο βαθµό και στην κατανοµή της 

απακετυλίωσης. Τελικό αποτέλεσµα είναι η παραλαβή τελικού προϊόντος µε 

ποικίλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Για την αποφυγή των παραπάνω προβληµάτων, χιτοζάνη µπορεί να 

παραχθεί από χιτίνη που αποµονώθηκε από καλλιέργειες µυκήτων (βλέπε 

1.3Α). Μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση είναι η απ� ευθείας παραγωγή και 

αποµόνωση χιτοζάνης από καλλιέργειες ζυµοµυκήτων [White et al., 1979]. 

 

 

 

2.4 Εφαρµογές της χιτίνης και της χιτοζάνης. 

Τα τελευταία χρόνια, το πεδίο εφαρµογών της χιτίνης και της χιτοζάνης 

ολοένα και µεγαλώνει. Μια σειρά από φυσικοχηµικές ιδιότητες που φέρουν τα 

παραπάνω πολυµερή, τα καθιστούν χρήσιµα σε ένα ευρύτατο φάσµα 

δραστηριοτήτων . Έτσι, η χιτίνη αποτελεί ένα εξαιρετικά αδρανές µόριο, 

αδιάλυτο σε υδατικά διαλύµατα και στους συνήθεις οργανικούς διαλύτες, ενώ 

η χιτοζάνη χάρη στον κατιονικό της χαρακτήρα είναι διαλυτή σε αραιά 

υδατικά διαλύµατα οργανικών ή ανόργανων οξέων και µπορεί να σχηµατίσει 

διαλύµατα διαφορετικού ιξώδους ή σύµπλοκα µε νέες χρήσιµες ιδιότητες. 

Στον Πίνακα 2 γίνεται η παρουσίαση διαφόρων χρήσεων της χιτίνης και της 

χιτοζάνης. 
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Πίνακας 2. Εφαρµογές χιτίνης και χιτοζάνης. 

TOMEAΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Βιοϊατρική 

Συνθετικό δέρµα, µετεγχειρητικοί φακοί 
επαφής, χειρουργικά ράµµατα, ελεγχόµενη 
αποδέσµευση φαρµακευτικών ενώσεων, 
υπερχοληστεριναιµική δίαιτα 

Γεωργία-Κτηντροφία Επικάλυψη σπόρων και φυτών, πρόσθετο 
εδάφους και άρδευσης, ελεγχόµενη 
απελευθέρωση ουσιών, πρόσθετο ζωοτροφών 

Βιοµηχανία Κατακρήµνιση πρωτεϊνών, καθαρισµός 
αποβλήτων 

Υφαντουργία-

Χαρτοβιοµηχανία 

Κατασκευή νηµάτων, κατασκευή χαρτιού, 
φωτογραφία  

Βιοτεχνολογία Χρωµατογραφία, ακινητοποίηση ενζύµων, 
κυτταροκαλλιέργειες 

Βιοµηχανία καλλυντικών Κοµµωτική, περιποίηση δέρµατος 

 

 

 

2.5 Βιοσύνθεση της χιτίνης και της χιτοζάνης. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για την βιοσύνθεση της χιτίνης, κατά τα 

διάφορα αναπτυξιακά στάδια, προέρχονται από τον οργανισµό 

Saccharomyces cerevisiae. Το ένζυµο που καταλύει την αντίδραση 

πολυµερισµού των Ν-ακετυλογλυκοζαµινοµάδων µε τον σχηµατισµό β(1�4) 

γλυκοσιδικών δεσµών είναι η συνθάση της χιτίνης. Πρόκειται για µια 

διαµεµβρανική πρωτεΐνη, η οποία παραλαµβάνει το υπόστρωµα της, την UDP-

N-ακετυλογλυκοζαµίνη, από το κυτταροπλασµατικό µέρος και αποδίδει το 

προϊόν της, τις αλυσίδες χιτίνης, στο εξωκυτταρικό περιβάλλον [Duran et al., 

1975].Η µεταφορά του ενζύµου από το ενδοπλασµατικό δίκτυο ή το σύστηµα 

Golgi, όπου ολοκληρώνεται η σύνθεσή του, προς την κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, γίνεται µε ειδικά µικροκυστίδια, τα χιτινοσώµατα [Ruiz-Herera et 
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al., 1977]. Τα γεγονότα που έπονται της σύνθεσης των αλυσίδων της χιτίνης, 

είναι ακόµα πολύ λίγο κατανοητά. 

Το µοντέλο για τη βιοσύνθεση της χιτοζάνης στους µύκητες προτείνει τη 

δηµιουργία της από την απακετυλίωση της χιτίνης. Το εναλλακτικό µοντέλο 

της παραγωγής της µε πολυµερισµό γλυκοζαµίνης δεν φαίνεται πιθανό, αφού 

ούτε τέτοια ενζυµική δράση έχει βρεθεί ποτέ, αλλά ούτε UDP-γλυκοζαµίνη 

υπάρχει στους µύκητες. Το ένζυµο, το οποίο καταλύει την υδρόλυση των Ν-

ακεταµιδικών δεσµών στο µόριο της χιτίνης, είναι η απακετυλάση της χιτίνης 

και ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1975, στα εκχυλίσµατα των 

µυκηλιακών υφών του ζυµοµύκητα Mucor rouxii [Araki and Ito, 1975] και 

έκτοτε έχει ανιχνευθεί σε αρκετούς άλλους µύκητες [Kauss, 1983], [Trudel 

and Asselain, 1990] και σε µερικά είδη εντόµων [Αruchami et al. 1986]. 

Σύµφωνα µε τις µελέτες του Bartnicki-Garcia [Bartnicki-Garcia, 1989] η 

απακετυλίωση των καταλοίπων της Ν-ακετυλογλυκοζαµίνης στο µόριο της 

χιτίνης συµβαίνει πιθανότατα στο περιπλασµικό χώρο των κυττάρων, όπου η 

απακετυλάση της χιτίνης συντονίζει τη δράση της µε τη συνθάση της χιτίνης, 

έτσι ώστε η απακετυλίωση να λαµβάνει χώρα πριν την υποθετική 

κρυστάλλωση των αλυσίδων της χιτίνης . 

 

 

 

2.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Από όσα έχουν ειπωθεί, έγινε κατανοητό ότι η χιτοζάνη αποτελεί ένα 

πολυµερές µε πολλές χρήσιµες ιδιότητες και ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών. 

Ωστόσο, οι αδυναµίες της θερµοχηµικής µεθόδου απακετυλίωσης να 

αποδώσει χιτοζάνη µε απόλυτα ελεγχόµενα και οµοιογενή φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά, αποτέλεσαν έναυσµα για την ανάπτυξη της ενζυµικής  
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απακετυλίωσης της χιτίνης, που φέρει αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι στην 

προηγούµενης µεθόδου. 

Ως σήµερα έχει αποµονωθεί µια σειρά ενζύµων µε ενεργότητα 

απακετυλάσης της χιτίνης (Tsigos et al, 2000), αλλά υπάρχει η ανάγκη 

εύρεσης νέων ενζύµων µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά. Στόχος της 

προτεινόµενης εργασίας είναι η τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων ενζύµων 

και ειδικότερα της απακετυλάσης της χιτίνης που κωδικοποιείται από το 

γονίδιο CDA2 (Chitin Deacetylase 2) της ζύµης Saccharomyces cerevisiae, 

για βελτιστοποίηση της καταλυτικής τους ενεργότητας σε συνδυασµό µε τη 

σταθερότητα τους. Το συγκεκριµένο ένζυµο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

λόγω του σχετικά µικρού µοριακού βάρους (43kDa) και της αυξηµένης 

θερµοσταθερότητας σε σύγκριση µε τις άλλες ταυτοποιηµένες απακετυλάσες. 

Οι ιδιότητες της  CDA2p που έγιναν στόχος τροποποίησης µέσω 

τεχνικών κατευθυνόµενης εξέλιξης είναι: 

Α. Η αναστολή από το οξικό οξύ, προϊόν της αντίδρασης απακετυλίωσης. 

Β. Η αδυναµία δράσης σε αδιάλυτες µορφές χιτίνης. 
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ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 

 

3.1 Από τα βακτήρια στα θηλαστικά. 

Οι αλκαλικές φωσφατάσες είναι συνήθως διµερείς, µη ειδικές 

φωσφοµονοεστεράσες. Συναντώνται σε µια µεγάλη ποικιλία οργανισµών από 

βακτήρια έως θηλαστικά (McComp et al, 1979). Οι προκαρυωτικοί 

µικροοργανισµοί Bacillus subtilis και Escherichia coli, ο ζυµοµύκητας 

Saccharomyces cerevisiae, τα θηλαστικά ποντίκι και άνθρωπος είναι 

ορισµένοι από τους οργανισµούς από τους οποίους έχουν αποµονωθεί και 

χαρακτηρισθεί ένζυµα µε τη συγκεκριµένη ενεργότητα. 

Μετά από συσχέτιση αλληλουχιών διαφόρων αλκαλικών φωσφατασών σε 

συνδυασµό µε δοµικές πληροφορίες από την αλκαλική φωσφατάση από E. coli 

(Sowadski et al, 1985 και Kim et al, 1989) έγινε εµφανές ότι οι λειτουργικά 

σηµαντικές περιοχές είναι συντηρηµένες (Hulett et al, 1991, Kaneko et al, 

1987 και Kim et al, 1998). Αν και οι αµινοξικές αλληλουχίες από αλκαλικές 

φωσφατάσες βακτηρίων και θηλαστικών εµφανίζονται συντηρηµένες σε ένα 

ποσοστό 25-30%, υπάρχουν σηµαντικές λειτουργικές διαφορές. Τα 

βακτηριακά  ένζυµα εµφανίζουν υψηλότερη θερµοσταθερότητα, ενώ τα ένζυµα 

από θηλαστικά παρουσιάζουν 20�30 φορές υψηλότερη καταλυτική ενεργότητα 

και υψηλότερο βέλτιστο pH. 

Επίσης, δύο σηµαντικές διαφορές υπάρχουν στην περιοχή κοντά στο 

ενεργό κέντρο: στην αλκαλική φωσφατάση από E. coli δύο από τα καταλυτικά 

κατάλοιπα (153 και 328) είναι ασπαρτικό (Asp) και λυσίνη (Lys), ενώ τα 

αντίστοιχα αµινοξέα σε ένζυµα θηλαστικών είναι και τα δύο ιστιδίνες (His). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αµινοξική αντικατάσταση Asp�His στη 

θέση 153 στο E. coli ένζυµο, που καταλήγει σε µια µεταλλαγµένη πρωτεΐνη µε 

τυπικές ιδιότητες αλκαλικής φωσφατάσης θηλαστικού, δηλαδή υψηλότερο 

βέλτιστο pH, χαµηλή ενεργότητα απουσία ιόντων µαγνησίου, 



 

χρονοεξαρτώµενη ενεργοποίηση παρουσία ιόντων µαγνησίου και µείωση της 

ενεργότητας παρουσία ιόντων ψευδαργύρου (Murphy et al, 1993 και 

Janeway et al, 1993). 

 

 

 

3.2 ∆οµή της αλκαλικής φωσφατάσης από το βακτήριο Escherichia 

coli. 

 Η συγκεκριµένη πρωτεΐνη είναι ένα οµοδιµερές µεταλλοένζυµο που 

καταλύει την µη ειδική υδρόλυση φωσφορικών µονοεστέρων σε ανόργανο 

φώσφορο και αλκοόλη. Η όλη δοµή είναι περίπου 100Åχ50Åχ50Å µε τα 

ενεργά κέντρα να απέχουν µεταξύ τους 30Å, τοποθετηµένα στις αντίθετες 

πλευρές του µορίου (Εικόνα 1). Το ένζυµο έχει µια α/β δοµή µε 10 

περιφερικές α έλικες και στο κέντρο µια β-πτυχωτή επιφάνεια. Κάθε ενεργό 
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Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της δευτεροταγούς δοµής της 
αλκαλικής φωσφατάσης από το βακτήριο Escherichia coli. 
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κέντρο φέρει δύο ισχυρά προσδεµένα ιόντα ψευδαργύρου (Zn1 και Zn2) και 

ένα ιόν µαγνησίου. Οι τρεις αυτές θέσεις δέσµευσης µετάλλων είναι κοντά 

τοποθετηµένες η µια µε την άλλη σε µια τριγωνική διάταξη. Οι θέσεις 

πρόσδεσης ψευδαργύρου απέχουν 4Å µεταξύ τους και η θέση πρόσδεσης 

µαγνησίου απέχει 5Å από την θέση Zn2 και 7Å από την Zn1. 

 

 

 

3.3 Μηχανισµός κατάλυσης της αλκαλικής φωσφατάσης. 

Η αλκαλική φωσφατάση καταλύει την υδρόλυση ενός µεγάλου αριθµού 

φωσφορικών µονοεστέρων µε παρόµοιους ρυθµούς, ενώ η αντίδραση 

προχωράει µέσω ενός ενδιάµεσου φωσφο-ενζύµου. Παρουσία ενός δέκτη 

φωσφόρου όπως είναι η αιθανολαµίνη ή το Tris, το ενζύµο καταλύει επίσης 

µια αντίδραση µεταφοράς φωσφορικής οµάδας στην αλκοόλη. Το βήµα που 

καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από το pH. Σε όξινο pH το 

καθοριστικό βήµα είναι η υδρόλυση του οµοιοπολικά συνδεµένου συµπλόκου 

ένζυµο-φώσφορος, ενώ σε αλκαλικές συνθήκες είναι η απελευθέρωση του 

φωσφόρου από το µη οµοιοπολικά συνδεµένο σύµπλοκο ένζυµο-φώσφορος. 

Ο µηχανισµός κατάλυσης που αναφέρεται παρακάτω βασίζεται σε αυτόν 

που προτάθηκε αρχικά από τους Kim & Wyckoff (1991) µε κάποιες 

προσθήκες από τους Stec et al (2000)(Σχήµα 7). Στο ελεύθερο ένζυµο (Ε) 

τρία µόρια νερού βρίσκονται στην περιοχή του ενεργού κέντρου και η 

υδροξυλοµάδα της Ser102 συµµετέχει στο σχηµατισµό ενός δεσµού 

υδρογόνου µε το ιόν υδροξυλίου που αλληλεπιδρά µε το µαγνήσιο. Ο 

σχηµατισµός του συµπολόκου ένζυµο-υπόστρωµα (E▪ROP) περιλαµβάνει την 

αλληλεπίδραση του εστερικού οξυγόνου  µε το ψευδάργυρο Zn1 και 

αλληλεπιδράσεις των υπολοίπων ατόµων οξυγόνου του υποστρώµατος µε το 

ψευδάργυρο Zn2 και την πλευρική οµάδα της Arg166. Κατά την πρόσδεση του  
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χήµα 7. Μηχανισµός κατάλυσης της αλκαλικής φωσφατάσης (Stec et 
000). Από τα άτοµα υδρογόνου αποτυπώνονται µόνο εκείνα που 
πίζονται στις καταλυτικές περιοχές. 

 

ορικού µονοεστέρα (ROP) το Ογ της Ser102 αποπρωτονιώνεται 

ως, προετοιµάζοντας το για πυρηνόφιλη προσθήκη στο άτοµο φωσφόρου. 

άλληλα γίνεται µεταφορά του πρωτονίου στην υδροξυλοµάδα που 

λεπιδρά µε το µαγνήσιο, σχηµατίζοντας ένα  µόριο νερού. Ο ψευδάργυρος 

έση Zn2 σταθεροποιεί το Ογ της Ser102 στην πυρηνόφιλη κατάσταση. 
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Ακολουθεί η προσβολή της ενεργοποιηµένης υδροξυλοµάδας της Ser102 

στο φωσφορικό κέντρο του υποστρώµατος στο σύµπλοκο ένζυµο-υπόστρωµα 

(E▪ROP) σχηµατίζοντας ένα ενδιάµεσο σύµπλοκο σερίνης-φωσφόρου (Ε-Ρ). Ο 

σχηµατισµός αυτού του ενδιάµεσου συµπλόκου (Ε-Ρ) έχει ως αποτέλεσµα  την 

αναστροφή του φωσφορικού κέντρου και την απώλεια µιας οµάδας (RO-). Ένα 

πυρηνόφιλο ιόν υδροξυλίου που ελέγχεται από το ψευδάργυρο Zn1, προσβάλει 

το ενδιάµεσο οµοιοπολικό σύµπλοκο Ε-Ρ, σχηµατίζοντας το µη-οµοιοπολικό 

σύµπλοκο ένζυµο-φώσφορος (Ε▪Pi). Αυτό προκαλεί µια δεύτερη αναστροφή 

στη στερεοδιάταξη του φωσφορικού κέντρου που έχει ως αποτέλεσµα τη 

δράση του µορίου νερού που σχηµατίστηκε προηγουµένως ως γενικευµένου 

οξέος, δίνοντας ένα πρωτόνιο στο Ογ της Ser102 ή εναλλακτικά ενός 

ανόργανου φωσφόρου. Τέλος η αποµάκρυνση του φωσφόρου από το σύµπλοκο 

Ε▪Pi που καταλήγει σε ελεύθερο ένζυµο (Ε) µπορεί να διευκολύνεται από την 

αυξηµένη κινητικότητα της πλευρικής αλυσίδας της Arg166. 

 

 

 

3.4 Εφαρµογές της αλκαλικής φωσφατάσης. 

Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένα ένζυµο µε πολύ σηµαντικό λειτουργικό 

ρόλο για τα θηλαστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι  η θνησιγόνος 

γενετική ασθένεια του ανθρώπου υποφωσφατασία, που οφείλεται στην 

έλλειψη ενεργότητας αλκαλικής φωσφατάσης στα οστά. Στην επιστήµη της 

ιατρικής, τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης στον ανθρώπινο ορό είναι 

πολύ σηµαντικά  για την διάγνωση φυσιολογικών ή παθολογικών  

καταστάσεων άµεσα συσχετιζόµενων µε το σκελετό, το ηπατοχοληφόρο 

σύστηµα και τον πλακούντα. Αξιοσηµείωτο είναι άλλωστε ότι τα τεστ για 

αλκαλική φωσφατάση αποτελούν περισσότερο από το 1/4  των συνολικά 
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χρησιµοποιούµενων τεστ για ανίχνευση ενζυµικών ενεργοτήτων σε κλινικά 

εργαστήρια. 

Επίσης, η αλκαλική φωσφατάση χρησιµοποιείται ευρέως ως αντιδραστήριο 

σε µια σειρά τεχνικών της µοριακής βιολογίας. Η αποµάκρυνση φωσφόρου 

από τα άκρα DNA και RNA τµηµάτων, η δηµιουργία υβριδικών πρωτεϊνών για 

την µελέτη της έκφρασης διαφόρων γονιδίων, η σύνδεση του ενζύµου σε 

αντισώµατα για χρήση σε ενζυµικές ανοσοπροσροφητικές δοκιµασίες 

(ELISA), η χρήση του ενζύµου για ενεργοποίηση φθορίζοντων 

υποστρωµάτων στη διαδικασία µη ραδιενεργής ανίχνευσης DNA και RNA 

µορίων είναι ορισµένες µόνο από τις εφαρµογές του ενζύµου σε ένα σύγχρονο 

εργαστήριο µοριακής βιολογίας. 

 

 

 

3.5 Αλκαλική φωσφατάση από το ανταρκτικό στέλεχος ΤΑΒ5. 

Γενικά, υψηλότερη καταλυτική ενεργότητα σε χαµηλές και µεσαίες 

θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε αυξηµένη θερµοαστάθεια είναι χαρακτηριστικά 

ψυχρόφιλων ενζύµων (Gerday et al, 1997). Είναι λογικό εποµένως ένζυµα 

από ψυχρόφιλους οργανισµούς που εµφανίζουν υψηλή δραστικότητα αφενός να 

παρουσιάζουν  µεγάλο βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον και αφετέρου να αποτελούν 

πηγή πληροφοριών σχετικά µε τις προσαρµογές των ψυχρόφιλων πρωτεϊνών. 

Πρόσφατα κλωνοποιήθηκε  από το ανταρκτικό στέλεχος ΤΑΒ5 ένα γονίδιο 

που κωδικοποιεί πρωτεΐνη µε ενεργότητα αλκαλικής φωσφατάσης (Rina et al, 

2000). 

Η αλκαλική φωσφατάση ΤΑΒ5 εκφράστηκε σε βακτηριακά στελέχη E. coli. 

Η ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη παρουσιάζει χαρακτηριστικά ψυχρόφιλου 

ενζύµου δηλαδή υψηλή καταλυτική ενεργότητα σε χαµηλές θερµοκρασίες και 

αξιοσηµείωτη θερµοευαισθησία. Το τρισδιάστατο µοντέλο του ενζύµου 
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υποδηλώνει ότι η αλληλουχία διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές µορφές που 

εντοπίζονται στο πυρήνα και το ενεργό κέντρο διαφόρων µορίων µε 

ενεργότητα αλκαλικής φωσφατάσης. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, µέσω τεχνικών κατευθυνόµενης 

εξέλιξης, η εύρεση µεταλλαγµένων κλώνων µε αυξηµένη θερµοσταθερότητα 

και παράλληλη διατήρηση της υψηλής καταλυτικής ενεργότητας. Επίσης, 

σηµαντική θα είναι και η αξιολόγηση αυτών των µεταλλαγών στη προσπάθεια 

να αντιληφθούµε τις προσαρµογές των ψυχρόφιλων ενζύµων σε µοριακό 

επίπεδο. 
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Υλικά 
Τα στελέχη Escherichia coli που χρησιµοποιήθηκαν ήταν  BL21 DE3, 

ΒL21 pLYS, XL1 και DH5α. 

Ο πλασµιδιακός φορέας pRSET, όπου κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της 

αλκαλικής φωσφατάσης καθώς και οι πλασµιδιακοί φορείς pΕT26b, pET16b, 

BlueScript  και pYES2 που χρησιµοποιήθηκαν για την υπερέκφραση της 

CDA2 ήταν της εταιρείας Ιnvitrogen Corporation. 

 Tα θρεπτικά υλικά για την καλλιέργεια των βακτηρίων ήταν της εταιρείας 

Difco Laboratories και Merck. Τα διαλύµατα των αντιβιοτικών 

παρασκευάσθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους Sambrook et al. 

Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αγοράστηκαν από τις εταιρείες Sigma-Aldrich 

Inc., Promega Corporation, Boehringer Mannheim GmbH, Amersham 

Pharmacia Biotech Europe GmbH, Qiagen Ltd. 

Η προµήθεια των χρωµατογραφικών υλικών phenyl-Sepharose Hi-load, 

mono-Q, Ni-NTA agarose, Q Sepharose και Chelating Sepharose έγινε από 

την εταιρεία  Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH. Από την ίδια 

εταιρεία ήταν επίσης και οι µάρτυρες µοριακών βαρών που χρησιµοποιήθηκαν 

στα αποδιατακτικά πηκτώµατα πολυακρυλαµιδίου. 

 Τα φίλτρα υπερδιήθησης που χρησιµοποιήθηκαν (ΥΜ10) ήταν από την 

Amicon. Τα φίλτρα συγκέντρωσης Microcon-100 και Microcon-3 ήταν από 

την Millipore Corporation. Η προµήθεια [3Η] οξικού ανυδρίτη έγινε από  την 

Dupont/New England Nuclear. Η γλυκολ-χιτοζάνη αγοράστηκε από την 

Sigma Chemicals Inc. 

Η συσκευή FLUOstar Galaxy προµηθεύτηκε από την εταιρεία BMG 

Labtechnologies GmbH. H συσκευή Mastercycler gradient ήταν από την 

Eppendorf Netheler-Hinz GmbH. Tο µηχάνηµα παραγωγής υπερήχων Vibra 

cell ήταν από την Sonics & Materials Inc. 
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Tα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυµα των νουκλεϊκών οξέων και τα 

αντίστοιχα διαλύµατα δράσης τους είναι από τις εταιρείες MINOTECH 

Biotechnology, Νew England Biolabs GmbH, Promega Corporation και 

Stratagene GmbH. To µείγµα τυχαίων εξανουκλεοτιδικών εκκινητών ήταν 

από την εταιρεία Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH. 

 

 

 

Μέθοδοι 

4.1 Κλωνοποίηση του γονιδίου CDA2. 

Το γονίδιο CDA2 ήταν ήδη κλωνοποιηµένο σε πλασµιδιακό φορέα 

κατάλληλο για κύτταρα σακχαροµύκητα (pYES2). Χρησιµοποιώντας ως µήτρα 

την προηγούµενη πλασµιδιακή κατασκευή και εκκινητές τα ολιγονουκλεοτίδια 

aMF/CDA2 (5΄-CAT GCC ATG GCA GCT ACA AAA ACG CCT T-3΄ µε NcoI 

περιοριστική θέση ενσωµατωµένη)  και aMR/CDA2 (5΄-CGC GGA TCC TTA 

GGA CAA GAA TTC TTT TAT G-3΄ µε ΒamHI περιοριστική θέση 

ενσωµατωµένη) πραγµατοποιήθηκε PCR για την παραγωγή του συγκεκριµένου 

γονιδίου. Για την ενσωµάτωση του CDA2 γονιδίου στον πλασµιδιακό φορέα 

BlueScript  πραγµατοποιήθηκε διπλή πέψη  τoυ φορέα και του γονιδίου µε τα 

περιοριστικά ένζυµα ΒamHI και NcoI και ακολούθησε η αντίστοιχη αντίδραση 

συγκόλλησης.     H πλασµιδιακή κατασκευή στάλθηκε για νουκλεοτιδική 

αλληλούχηση, όπου διαπιστώθηκε η ένθεση του σωστού γονιδίου.  

Aκολούθησε ενσωµάτωση του CDA2 γονιδίου  στους πλασµιδιακούς φορείς 

pET26b και pET16b µε χρήση των ίδιων περιοριστικών θέσεων 

(ΒamHI/NcoI). Για την ενσωµάτωση 6 καταλοίπων ιστιδίνης στο C΄άκρο της 

πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκε PCR  στα αρχικά PCR προϊόντα  

χρησιµοποιώντας ως εκκινητές τα ολιγονουκλεοτίδια aMF/CDA2 και 

aMR3/CDA2 (5΄-CGC GGA TCC GGG GAC AAG AAT TCT TTT ATG TAA-
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3΄ µε ΒamHI περιοριστική θέση ενσωµατωµένη). Στο προϊόν αυτής της 

αντίδρασης έγινε διπλή πέψη ΒamHI/NcoI όπως και στον φορέα pET26b και 

ακολούθησε αντίδραση συγκόλλησης. Η τελευταία κατασκευή ονοµάστηκε 

tagCDA2 και χρησιµοποιήθηκε για τι µετασχηµατισµό Ε. coli Bl21 DE3 

βακτηριακών κυττάρων. 

 

 

 

4.2 Υπερέκφραση της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης Cda2p σε κύτταρα 

Ε. coli. 

Πραγµατοποιείται µετασχηµατισµός σε Bl21 DE3 E. coli κύτταρα µε το 

κατάλληλο πλασµιδιακό φορέα (tagCDA2). Από ένα φρέσκο πιάτο συλλέγεται 

µια µοναδική αποικία µε την οποία µολύνεται υγρή καλλιέργεια LB/καναµυκίνη 

(για 1lt διαλύµατος Luria Bertani Medium : 10gr bacto-tryptone, 5gr bacro-

yeast-extract, 10gr NaCl σε αυτό προσθέτουµε 1ml διαλύµατος καναµυκίνης 

30mg/ml). Ακολουθεί ολονύκτια επώαση στους 250C υπό ανάδευση. Την άλλη 

µέρα γίνεται προσθήκη 1ml της προκαλλιέργειας σε 50ml φρέσκου θρεπτικού 

µέσου LB/καναµυκίνη και επωάζεται στους 250C έως ότου η οπτική 

απορρόφηση στα 600nm να είναι 0.6-0.7. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

προκαλλιέργεια δεν πρέπει να έχει οπτική απορρόφηση στα 600nm 

µεγαλύτερη του 1. Ακολουθεί προσθήκη IPTG (IsoPropyl-beta-D-

ThioGalactopyranoside) σε τελική συγκέντρωση 0.5mM και επώαση για 

άλλες 4-12 ώρες (είναι προτιµότερο αυτή η επώαση να γίνει στους 250C). 

Έπεται εναπόθεση της καλλιέργειας σε πάγο (40C) για 5 λεπτά, 

φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 7.500rpm στους 40C, συλλογή της 

βακτηριακής πελέτας και αποθήκευση στους -200C. 
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4.3 Αποµόνωση της απακετυλάσης της χιτίνης. 

Για την εύρεση του σχήµατος αποµόνωσης της απακετυλάσης της χιτίνης 

από κύτταρα E. coli πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων, που σκοπό 

είχαν την πλήρη διερεύνηση και κατανόηση της χρωµατογραφικής 

συµπεριφοράς του ενζύµου. Έτσι, δοκιµάστηκαν  σε διάφορες συνθήκες (pH, 

σύσταση ρυθµιστικού διαλύµατος) προσροφητές ιοντοανταλλαγής (Q 

Sepharose fast flow, MonoQ) προσροφητές υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων 

(Phenyl Sepharose fast flow, Phenyl Sepharose Hi-load) και στήλες 

συγγένειας (Ni-NTA agarose).  

Παρακάτω αναφέρονται δύο επιτυχηµένα σχήµατα µερικού καθαρισµού 

της Cda2p µε επίτοπο 6 καταλοίπων ιστιδίνης στο C΄άκρο: 

Α.) Αποµόνωση από περιπλασµικές πρωτεΐνες. Εκτός των άλλων στο 

αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης υπάρχει ένα πεπτίδιο σινιάλο (pelB) για την 

καθοδήγηση της πρωτεΐνης στον περιπλασµικό χώρο. Έτσι, µετά την συλλογή 

της βακτηριακής πάστας ακολουθεί διαλυτοποίηση  της σε διάλυµα 30mM 

Tris-HCl, 20% sucrose pH 8 (80ml διαλύµατο/1gr υγρού βάρους). Στο 

οµοιογενές διάλυµα προστίθεται µε αργό ρυθµό EDTA 

(ΕthyleneDiamineTetraacetic Acid) σε τελική συγκέντρωση 1mM και 

ακολουθεί δεκάλεπτη επώαση υπό ήπια ανάδευση σε πάγο. H πελέτα 

συλλέγεται µετά από φυγοκέντρηση στις 5.000 rpm για 25 λεπτά στους 40C 

και διαλυτοποιείται σε ίσο όγκο (µε το προηγούµενο διάλυµα) παγωµένου 

διαλύµατος 5mM MgSO4. Aκολουθεί δεκάλεπτη επώαση υπό ήπια ανάδευση 

σε πάγο, φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και συλλογή του υπερκείµενου 

που περιέχει τις περιπλασµικές πρωτεΐνες. 

 Χρωµατογραφία σε προσροφητή Νι-ΝΤΑ agarose. Το υπερκείµενο 

από την προηγούµενη διαδικασία εξισορροπήθηκε µε διαπίδυση σε 50 mM 

Sodium phosphate, 0,5M NaCl, 20mM Imidazole, 1mM PMSF  
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(PhenylMethylSulfonylFluoride), 1mM β-mercaptoethanol (διάλυµα A) και 

φορτώθηκε σε προσροφητή Νι-ΝΤΑ agarose εξισορροπηµένο µε το διάλυµα 

A. Ο προσροφητής εκπλύθηκε µε το ίδιο διάλυµα (10 όγκοι στήλης) και µε 

διάλυµα 50 mM Sodium phosphate, 0,5M NaCl, 20mM Imidazole, 1mM 

PMSF, 1mM β-mercaptoethanol, 20% γλυκερόλη (10 όγκοι) και οι 

κατακρατούµενες πρωτεΐνες εκλούστηκαν µε 5 όγκους 50 mM Sodium 

phosphate, 0,5M NaCl, 50mM Imidazole και 5 όγκους 50 mM Sodium 

phosphate, 0,5M NaCl, 300mM Imidazole. Τα κλάσµατα στα οποία 

ανιχνεύθηκε δράση απακετυλάσης της χιτίνης συγκεντρώθηκαν µε 

υπερδιήθηση. Η φύλαξη των δειγµάτων έγινε στους       -200C. 

Β.) Αποµόνωση από συνολικό κυτταρικό εκχύλισµα. H πελέτα 

συλλέγεται και επαναδιαλύεται σε 20mM Bis-Tris pH 6,5 (διάλυµα Β), 1mM 

PMSF. Τα κύτταρα λύονται µε υπέρηχους για χρονικά διαστήµατα 3 χ 30sec 

µε ενδιάµεσα διαλείµµατα των 30sec σε πάγο. Μετά από αυτή την κατεργασία 

το δείγµα πρέπει να είναι σχεδόν διαφανές. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 

λεπτά στις 14.000rpm στους 40C. 

Χρωµατογραφία σε προσροφητή Q sepharose fast flow. Το 

υπερκείµενο από το προηγούµενο στάδιο φορτώθηκε σε προσροφητή Q 

sepharose fast flow εξισορροπηµένο µε το διάλυµα Β. Ο προσροφητής 

εκπλύθηκε µε το ίδιο διάλυµα και οι κατακρατούµενες πρωτεΐνες αναλύθηκαν 

µε γραµµική κλιµάκωση συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου στο διάλυµα Β (0-

0.7 M). Τα κλάσµατα, στα οποία ανιχνεύθηκε δράση απακετυλάσης της 

χιτίνης, συµµείχτηκαν και εξισορροπήθηκαν µε διαπίδυση στο διάλυµα Α. Το 

εξισορροπηµένο δείγµα φορτώθηκε σε προσροφητή Νι-ΝΤΑ agarose και 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε το προηγούµενο σχήµα καθαρισµού. 
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4.4 Μέθοδοι µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας της 

απακετυλάσης της χιτίνης. 

Για τον υπολογισµό της ενζυµικής δραστικότητας της CDA2 

χρησιµοποιήθηκε µια σειρά εναλλακτικών µεθόδων, οι οποίες παρείχαν 

διαφορετικά πλεονεκτήµατα ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε 

πειραµατικής διαδικασίας. 

 
Α.) Ραδιοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας µε 

υπόστρωµα ραδιοσηµασµένη γλυκολ-χιτίνη. 

Η επιλογή της γλυκολ-χιτίνης (υδατοδιαλυτό παράγωγο της χιτίνης) ως 

υπόστρωµα της απακετυλάσης της χιτίνης, βασίστηκε σε προηγούµενη 

αναφορά [Araki and Ito, 1975]. Η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε µε τις 

τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις που περιγράφονται σε µεταγενέστερη 

εργασία [Kafetzopoulos et al., 1993a]. Στη µέθοδο αυτή, µέτρο της 

ενζυµικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότητα ραδιοσηµασµένου οξικού 

οξέος, που απελευθερώνεται από την ενζυµική απακετυλίωση της 

ραδιοσηµασµένης γλυκολ-χιτίνης. 

��Παρασκευή της ραδιοσηµασµένης γλυκολ-χιτίνης. 

160 mg µερικά ο-υδροξυαιθυλιωµένης χιτοζάνης (γλυκολ-χιτοζάνης), 

διαλύονται σε 18 ml  διαλύµατος NaHCO3 (11.25%) και ακετυλιώνονται µε 47 

µl [3Η] οξικού ανυδρίτη (~0.5 mmoles, 50 mCi/mmole). Μετά από επώαση 24 

ωρών στους 40C, οι αποµένουσες ελεύθερες αµινοµάδες ακετυλιώνονται µε 

800 µl (4x200) µη σηµασµένου οξικού ανυδρίτη για ακόµη 24 ώρες. 

Ακολουθεί αποµάκρυνση του παραγόµενου, από την αντίδραση και την 

υδρόλυση του οξικού ανυδρίτη, οξικού οξέος µε διαπίδυση. Έπειτα, το 

παρασκεύασµα οξυνίζεται µε ποσότητα πυκνού υδροχλωρικού οξέος (τελική 

συγκέντρωση ~50 mM) και πυκνού οξικού οξέος (τελική συγκέντρωση ~60 

mM) και εκχυλίζεται µε οξικό αιθυλεστέρα (κορεσµένο µε νερό). Με 



 

 44

διαπίδυση αποµακρύνονται τα υπολείµµατα οξικού αιθυλεστέρα από το 

διάλυµα της γλυκολ-χιτίνης. Η ειδική δραστικότητα του παρασκευάσµατος της 

ραδιοσηµασµένης γλυκολ-χιτίνης υπολογίστηκε στα ~107 cpm/mg. 

 

γλυκολ-χιτοζάνη + [3Η]οξικός ανυδρίτης         [3Η]γλυκολ-χιτίνη 
+ οξικό οξύ 

 

Σχήµα 8. Αντίδραση σχηµατισµού ραδιοσηµασµένης γλυκολ-χιτίνης. 

 

��Ραδιοµετρικός προσδιορισµός του παραγόµενου οξικού οξέος. 

Μέτρο της ενζυµικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότητα οξικού οξέος 

που απελευθερώνεται κατά την ενζυµική απακετυλίωση της ραδιοσηµασµένης 

γλυκολ-χιτίνης (Σχήµα 9). Η αντίδραση της απακετυλίωσης διεξάγεται σε 

όγκο 50 µl µε ρυθµιστικό διάλυµα 25 mM Tris-HCl, pH 8 και 18 µg 

ραδιοσηµασµένης γλυκολ-χιτίνης. Ο χρόνος επώασης είναι 30 min σε 

θερµοκρασία 500C. Η αντίδραση διακόπτεται µε την προσθήκη 100 µl 

διαλύµατος 20 mM HCl / 50 mM CH3COOH. Στη συνέχεια, το οξικό οξύ 

εκχυλίζεται από την υδατική φάση µε 500 µl οξικού αιθυλεστέρα και 

µετριέται µε σπινθηροµετρία. 

Σηµαντικά πλεονεκτήµατα της ραδιοµετρικής µεθόδου είναι η ταχύτητα 

και η ευαισθησία της. Γι� αυτούς τους λόγους χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την 

ανίχνευση της ενζυµικής δραστικότητας της απακετυλάσης της χιτίνης σε 

χρωµατογραφικά κλάσµατα. 

 

 

                               CDA 

[3Η]γλυκολ-χιτίνη           γλυκολ-χιτοζάνη + [3Η]οξικό οξύ 

 

Σχήµα 9. Αντίδραση παραγωγής ραδιοσηµασµένου οξικού οξέος 
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Β.) Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής 

δραστικότητας. 

Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για την µέτρηση της ενζυµικής 

δραστικότητας απακετυλάσης της χιτίνης σε φυσικά, µη ραδιοσηµασµένα 

υποστρώµατα [Martinou et al., 1995]. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα 

υποστρώµατα όπως είναι η γλυκολ-χιτίνη, chitin 50, κολλοειδής χιτίνη, 

καρβοξυµεθυλ-χιτίνη, χιτίνη διαµετρήµατος 150nm. 

 Όπως προηγουµένως, µέτρο της ενζυµικής απακετυλίωσης της χιτίνης 

αποτελεί η απελευθέρωση οξικού οξέος το οποίο υπολογίζεται µέσω µιας 

σειράς συζευγµένων ενζυµικών αντιδράσεων [Bergmeyer and Mοllering, 

1974] (Σχήµα 10). Ο προσδιορισµός της ποσότητας του παραγόµενου οξικού 

οξέος βασίζεται στο σχηµατισµό του NADH, το οποίο και µετράται µε την 

αύξηση της τιµής της απορρόφησης στα 340 nm. 

                
α. χιτίνη              χιτοζάνη + οξικό οξύ  

        
β. οξικό οξύ + ΑΤΡ + CoA     ακετυλο-CoA + ΑΜΡ + ΡPi 
           

γ. ακετυλο-CoA + οξαλοξικό οξύ + Η2Ο κιτρικό οξύ + 
CoA   

δ. Μηλικό οξύ + NAD+      οξαλοξικό οξύ + NADH + Η+ 

 

 
Σχήµα 10. Φασµατοφωτοµετρικός υπολογισµός του παραγόµενου 

οξικού οξέος µε τη µέθοδο των συζευγµένων ενζυµικών αντιδράσεων . 
 Το οξικό οξύ που παράγεται από την ενζυµική απακετυλίωση της 

χιτίνης (αντίδραση α) µετατρέπεται σε ακέτυλο συνένζυµο Α (αντίδραση β) 
το οποίο συµµετέχει στη σύνθεση κιτρικού οξέος από οξαλοξικό οξύ 
(αντίδραση γ). Το αποτέλεσµα της κατανάλωσης του οξαλοξικού οξέος είναι 
η αναγωγή του NAD+ σε  NADH (αντίδραση δ), η οποία και 
παρακολουθείται φασµατοφωτοµετρικά από τη µεταβολή της απορρόφησης 
στα 340 nm. CDA: απακετυλάση της χιτίνης, ACS: συνθετάση του ακέτυλο-
CoA, CS: συνθετάση του κιτρικού οξέος, MDH: αφυδρογονάση του µηλικού 
οξέος. 

 

MDH

CS

ACS

CDA 
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Γ.) Χρήση συνθετικών υποστρωµάτων. 

Στην προσπάθεια εύρεσης µιας µεθόδου εύχρηστης και γρήγορης, για 

εφαρµογή της  στη σάρωση πολυπληθών κλώνων µε ενεργότητα 

απακετυλάσης της χιτίνης, χρησιµοποιήθηκαν διάφορα συνθετικά 

υποστρώµατα όπως: 1. p-nitrophenyl acetate, 2 .p-nitroacetanilide, 3. 4-

methylumbelliferyl acetate. 

 

1. p-nitrophenyl acetate. 

Το p-nitrophenyl acetate παρουσία ενζύµου µε ενεργότητα 

απακετυλάσης ή εστεράσης δίνει ένα χρωµογόνο προϊόν που ανιχνεύεται στα 

405nm. Η αντίδραση της απακετυλίωσης διεξάγεται σε όγκο 300 µl µε 

ρυθµιστικό διάλυµα 25 mM Tris-HCl, pH 6.8 και σε διάφορες συγκεντρώσεις 

υποστρώµατος (10µΜ, 20µΜ, 100µΜ, 500µΜ, 1000µΜ). ∆οκιµάστηκαν 

διάφοροι χρόνοι επώασης (15 λεπτά-ολονύκτια επώαση) και σε διάφορες 

θερµοκρασίες (200C-600C). Η αρχική αραίωση του υποστρώµατος ήταν 

50mM σε αιθανόλη ή Ν,Ν-διµέθυλοφορµαµίδιο . 

 

2. 4-methylumbelliferyl acetate. 

Το 4-methylumbelliferyl acetate είναι ένα άλλο συνθετικό υπόστρωµα, 

το οποίο απακετυλιώνεται µέσω αντίστοιχου ενζύµου σε 4-

methylumbelliferone (ανιχνεύσιµο στα 354nm). Η αντίδραση 

πραγµατοποιήθηκε στις ίδιες συνθήκες µε το p-nitrophenyl acetate. Η 

αρχική αραιώση του υποστρώµατος ήταν 50mM σε διµεθυλσουλφοξίδιο ή 

Ν,Ν-διµεθυλοφορµαµίδιο. 

 

3. p-nitroacetanilide. 

Για τη χρήση του συγκεκριµένου υποστρώµατος ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία 
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��∆ιαλυτοποίηση σε αιθανόλη (5g/100ml). 

��Προσθήκη σε αυτό το διάλυµα κοµµάτια φίλτρων Whatman #1, 

αποµάκρυνση και στέγνωµα. 

��Επανάληψη του προηγούµενου βήµατος 2 φορές, για την επίτευξη όσο 

το δυνατό µεγαλύτερης απορρόφησης του υποστρώµατος από τα 

φίλτρα. 

�� Τεµαχισµός φίλτρων σε µέγεθος 1cm x 1cm. 

��Ανάπτυξη για 12-16 ώρες, καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων  (BL21 

DE3) σε 5ml LB, αναδευόµενη έντονα στους 370 C. 

��Προσθήκη των φίλτρων στις καλλιέργειες (1φίλτρο/καλλιέργεια). 

��Επώαση 12-24 ώρες. 

Θεωρητικά παρουσία στελεχών µε ενεργότητα απακετυλάσης, 

παρατηρείται η ανάπτυξη κίτρινου χρώµατος πάνω στα φίλτρα. Αυτό το 

χρώµα οφείλεται στην απακετυλίωση του p-nitroacetanilide, µια άχρωµη 

ένωση, σε p-nitraniline που εµφανίζει κίτρινη απόχρωση.  

 

∆.) Ανίχνευση χιτοζάνης 

Εκτός από τις µεθόδους ανίχνευσης οξικού ή χρήσης συνθετικών 

υποστρωµάτων µε χρωµογόνα προϊόντα απακετυλίωσης, µια εναλλακτική 

τεχνική αναγνώρισης ενεργότητας απακετυλάσης της χιτίνης θα ήταν ο 

προσδιορισµός της παραγόµενης χιτοζάνης. Η Cibacron brilliant red 3BA 

(γνωστή και ως Reactive Red 4, C.I. 18105) επιλέχθηκε ανάµεσα σε ένα 

µεγάλο αριθµό χρωστικών µετά από προκαταρτικές δοκιµές, λόγω της 

καταλληλότητας της στο χρωµατοµετρικό καθορισµό της χιτοζάνης. Έχει 

παρατηρηθεί αύξηση της απορρόφησης στα 572nm µετά από αλληλεπίδραση 

µορίων χιτοζάνης µε αυτή την χρωστική. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

η εξής: 

��∆ιαλυτοποιήση της χρωστικής σε νερό (150mg/100ml). 
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��Ανάµιξη 5ml από το παραπάνω διάλυµα µε 95ml ρυθµιστικού 

διαλύµατος 0.1Μ γλυκίνης/HCl pH=3.2 (διάλυµα Α) (για 100ml 

διαλύµατος 0.1Μ γλυκίνης/HCl pH=3.2: 0.606gr γλυκίνη, 0.473gr 

NaCl, 19ml 0.1M HCl). 

��Επώαση δείγµατος µε ενεργότητα απακετυλάσης της χιτίνης µε φυσικό, 

µη ραδιοσηµασµένο υποστρώµα. 

��Μετά το πέρας της αντίδρασης ακολουθεί προσθήκη µέρους της σε 

πηγαδάκια πλάκας COSTAR 96 Well Flat Bottom και συµπληρώση 

µέχρι τα 300µl µε διάλυµα Α. Η αντίδραση παρακολουθείται στα 

575nm µε βοήθεια της συσκευής FLUOSTAR GALAXY. Η αντίδραση 

σε κάθε πηγαδάκι πρέπει να περιέχει τουλάχιστο 10µg/ml χιτοζάνη 

για να παρατηρηθεί αύξηση της απορρόφησης. 

 

 

 

4.5 Κλωνοποίηση του γονιδίου ΤΑΒ5ΑΡ. 

Το γονίδιο ΤΑΒ5ΑΡ ήταν ήδη κλωνοποιηµένο στην πλασµιδιακή κατασκευή 

pN1 (Rina et al, 2000). Χρησιµοποιώντας ως µήτρα την προηγούµενη 

πλασµιδιακή κατασκευή και εκκινητές τα ολιγονουκλεοτίδια PhoNFor (5΄-

CAA AAC ACA TAT GGT TTT AGT AAA AAA TGA GC-3΄ µε NdeI 

περιοριστική θέση ενσωµατωµένη)  και PhoRev (5΄-TTG AAT TCG TTT ATT 

GAT TCC ACT TTG-3΄ µε EcoRI περιοριστική θέση ενσωµατωµένη) 

πραγµατοποιήθηκε PCR για την παραγωγή του συγκεκριµένου γονιδίου. Για 

την ενσωµάτωση του ΤΑΒ5ΑΡ γονιδίου στον πλασµιδιακό φορέα pRsetA  

πραγµατοποιήθηκε διπλή πέψη  τoυ φορέα και του γονιδίου µε τα 

περιοριστικά ένζυµα NdeI και EcoRI και ακολούθησε η αντίστοιχη αντίδραση 

συγκόλλησης. H πλασµιδιακή κατασκευή στάλθηκε για νουκλεοτιδική 
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αλληλούχηση, όπου διαπιστώθηκε η ένθεση του σωστού γονιδίου.  Η 

τελευταία κατασκευή ονοµάστηκε pRsetAP. 

 

 

 

4.6 Μικρής κλίµακας υπερέκφραση της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης 

ΤΑΒ5ΑΡ σε κύτταρα Ε. coli. 

Πραγµατοποιείται µετασχηµατισµός σε Bl21 DE3 E. coli κύτταρα µε το 

κατάλληλο πλασµιδιακό φορέα (pRsetAP). Από ένα φρέσκο πιάτο συλλέγεται 

µια µοναδική αποικία µε την οποία µολύνονται 200µl υγρής καλλιέργειας 

LB/αµπικιλλίνη που βρίσκεται σε πηγαδάκι πλάκας COSTAR 96 Well Flat 

Bottom. Επωάζουµε για 16 ώρες στους 300C υπό ανάδευση. Η φύλαξη των 

καλλιεργειών έγινε στους 40C. 

 

 

 

4.7 Μέθοδοι µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας της αλκαλικής 

φωσφατάσης. 

Για τον υπολογισµό της  δραστικότητας του ενζύµου αλκαλική φωσφατάση 

εφαρµόστηκαν δύο µέθοδοι: 

Α.) Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας 

µε υπόστρωµα το p-nitrophenyl phosphate (pNPP). 

Το άχρωµο υπόστρωµα pΝΡΡ παρουσία ενζύµου µε ενεργότητα αλκαλικής 

φωσφατάσης υδρολύεται σε p-nitrophenolate, το οποίο και ανιχνεύεται στα 

405nm. H αντίδραση πραγµατοποιείται σε πηγαδάκια πλάκας COSTAR 96 

Well Flat Bottom και παρακολουθείται από τη συσκευή FLUOSTAR 

GALAXY. Κάθε πηγαδάκι περιέχει: 
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��300µl ΑP Buffer (20mM γλυκίνη pH 10, 10mM MgCl2, 10% 

γλυκερόλη). 

��20µl pΝΝΡ συγκέντρωσης 62.5mg/ml. 

��∆είγµα καλλιέργειας (έως 15 µl). 

Λόγω της ευαισθησίας της, η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την σάρωση 

των βιβλιοθηκών µε τους µεταλλαγµένους κλώνους αλκαλικής φωσφατάσης. 

 

Β.) Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας 

µε υποστρώµατα τις χηµικές ενώσεις 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-

phosphate (BCIP) και nitro blue tetrazolium (NBT). 

Σε αυτή την µέθοδο η υδρόλυση του BCIP από την αλκαλική φωσφατάση 

οδηγεί στην αναγωγή του NBT δίνοντας τελικά ένα σκουρόχρωµο ίζηµα 

(Σχήµα 11). Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: 

 

 
 

Σχήµα 11. Ενζυµική αντίδραση παραγωγής σκουρόχρωµου ιζήµατος 
(formazan, indigo dye) παρουσία των υποστρωµάτων ΝΒΤ και BCIP. 
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Ι. Εύρεση ενεργότητας αλκαλικής φωσφατάσης σε στερεή καλλιέργεια. 

Κατ� αυτή την προσέγγιση έγινε µεταφορά αποικιών από πιάτο µε στερεό 

θρεπτικό υλικό σε φίλτρα νιτροκυτταρίνης µέσω της τεχνικής replica plating. 

Αυτά τα φίλτρα εµποτίστηκαν σε διάλυµα αντίδρασης ΝΒΤ/BCIP και 

επωάστηκαν σε σκοτεινό περιβάλλον για 15-30 λεπτά. Αποικίες µε 

ενεργότητα αλκαλικής φωσφατάσης εµφάνισαν σκούρα µπλε χρώση. 

Το διάλυµα αντίδρασης ΝΒΤ/BCIP παρασκευάζεται ως εξής: 

��Προσθήκη 66µl ΝΒΤ (αρχική συγκέντρωση: 50mg/ml σε 70% 

διµεθυλοφορµαµίδιο) σε 10 ml ΑP Buffer (20mM γλυκίνη pH 10, 

10mM MgCl2, 10% γλυκερόλη). 

��Έντονη ανάδευση. 

��Προσθήκη 33µl BCIP (αρχική συγκέντρωση: 50mg/ml σε 100% 

διµεθυλοφορµαµίδιο). 

��Αποθήκευση στους �200C. 

ΙΙ. Εύρεση ενεργότητας αλκαλικής φωσφατάσης σε υγρή καλλιέργεια.  

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανίχνευση της ενζυµικής δραστικότητας σε 

υγρή καλλιέργεια. Πιο συγκεκριµένα σε πηγαδάκια πλάκας COSTAR 96 Well 

Flat Bottom προσθέτουµε 100µl από κυτταροκαλλιέργεια και 40µl διάλυµα 

αντίδρασης ΝΒΤ/BCIP. Η αντίδραση παρακολουθείται στα 405nm µε βοήθεια 

της συσκευής FLUOSTAR GALAXY. 

Ωστόσο αυτή η µέθοδος δεν χρησιµοποιήθηκε λόγω χαµηλότερης 

ευαισθησίας, αδυναµίας ποσοτικοποίησης των αποτελεσµάτων  (Προσέγγιση 

Α) και δηµιουργίας ιζήµατος που επηρέαζε τις µετρήσεις (Προσέγγιση Β). 

 

 

4.8 Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών. 

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση και ο προσδιορισµός των σχετικών µοριακών 

βαρών των πρωτεϊνών έγινε σε αποδιατακτικά πηκτώµατα πολυακρυλαµιδίου 



 

 52

(SDS-PAGE), µε ασυνεχή συστήµατα ρυθµιστικών διαλυµάτων [Laemmli, 

1970]. H εµφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε µέσω χρώσης µε 

Coomassie Brilliant Blue R. 

 

 

 

4.9 Υδρόλυση DNA µε περιοριστικά ένζυµα. 

Για να είναι δυνατή η κλωνοποίηση τµήµατος DNA σε πλασµιδιακό φορέα 

είναι απαραίτητη η υδρόλυση του DNA µε τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα 

που δηµιουργούν άκρα συµβατά µε αυτά που έχουν επιλεγεί για το φορέα. 

Μετά την επιλογή των κατάλληλων ενζύµων, πραγµατοποιείται η αντίδραση 

της υδρόλυσης µε τα κατάλληλα ρυθµιστικά διαλύµατα και στις κατάλληλες 

θερµοκρασίες που υποδεικνύουν οι κατασκευάστριες εταιρείες. Είναι 

σηµαντικό ο όγκος του ενζύµου να µην ξεπερνά το 1/10 του τελικού όγκου, 

γιατί η γλυκερόλη στην οποία διατηρείται το ένζυµο, σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις µειώνει σηµαντικά την ενεργότητα του. 

 

 

 

4.10 Παρασκευή δεκτικών για µετασχηµατισµό βακτηριακών κυττάρων 

E. coli. 

∆εκτικά για µετασχηµατισµό χαρακτηρίζονται τα βακτηριακά κύτταρα τα 

οποία έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε η κυτταρική τους µεµβράνη να 

γίνει περισσότερο διαπερατή σε πλασµιδιακό DNA. Στην παρούσα εργασία για 

το µετασχηµατισµό βακτηριακών στελεχών ακολουθήθηκαν δύο µέθοδοι: η 

χηµική και αυτή του µετασχηµατισµού µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Για 

καθεµία από αυτές τις µεθόδους απαιτούνται και διαφορετικού τύπου δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα. 
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Α.) ∆εκτικά κύτταρα για χηµικό µετασχηµατισµό. 

��Ανάπτυξη καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων  (DH5a ή BL21 DE3 ή 

BL21 pLYS) για 12-16 ώρες σε 100ml LB, υπό έντονη ανάδευση στους 

370 C. 

��Προσθήκη 500ml LB σε φλάσκα δύο λίτρων και µόλυνση µε 200µl από 

την παραπάνω καλλιέργεια. Επώαση των κυττάρων στους  370C υπό 

ανάδευση, µέχρι η οπτική τους πυκνότητα στα 560nm να γίνει 0.450. 

��Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2500 rpm. 

��Επαναιώρηση των κυττάρων σε 20ml διαλύµατος TFBI (100mM RbCl2, 

50mM MnCl2, 30mM CH3COOK, 10 mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, 

ρύθµιση του pH στο 5.8 µε αραιό CH3COOK). 

��Επώαση για 20 λεπτά στον πάγο. 

��Φυγοκέντρηση στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2500 rpm. 

��Επαναιώρηση των βακτηρίων σε 3ml διαλύµατος TFBIΙ (0.2% MOPS, 

10mM RbCl2, 80mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, ρύθµιση του  pH στο 7.0 

µε NaOH 1Μ). 

��Επώαση για 10 λεπτά στον πάγο. 

��Το βακτηριακό αιώρηµα µοιράζεται σε κλάσµατα των 300µl  και 

διατηρείται στον πάγο. 

��Αποθήκευση στους -800 C. 

 

Β.) ∆εκτικά κύτταρα για µετασχηµατισµό µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. 

��Ανάπτυξη καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων  (DH5a ή BL21 DE3) 

για 12-16 ώρες σε 50ml ΤΥΜ (για 1lt διαλύµατος : 20gr bacto-

tryptone, 5gr bacro-yeast-extract, 5.8gr NaCl, 2.5gr MgSO4, 

ρύθµιση του pH σε 7), υπό έντονη ανάδευση στους 370 C. 

��Προσθήκη 500ml ΤΥΜ σε φλάσκα δύο λίτρων και µόλυνση µε 500µl 

από την παραπάνω καλλιέργεια. Επώαση των κυττάρων στους  370C 
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υπό ανάδευση, µέχρι η οπτική τους πυκνότητα στα 600nm να γίνει 

0.650. 

��Επώαση για 20 λεπτά στον πάγο. 

��Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

500ml παγωµένου νερού. 

��Φυγοκέντρηση στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

250ml παγωµένου νερού. 

��Φυγοκέντρηση στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

50ml παγωµένου νερού. 

��Φυγοκέντρηση στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

10ml παγωµένου νερού. 

��Φυγοκέντρηση στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 1-

1.5ml παγωµένου διαλύµατος γλυκερόλης 10%. 

��Το βακτηριακό αιώρηµα µοιράζεται σε κλάσµατα των 100µl  και 

διατηρείται στον πάγο. 

��Αποθήκευση στους -800 C. 

Η ποιότητα των δεκτικών κυττάρων θεωρείται καλή όταν η απόδοσή τους 

είναι µεγαλύτερη από την ανάπτυξη 106 µετασχηµατισµένων αποικιών / 1µg 

DNA. 
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4.11 Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E.coli από πλασµιδιακό 

φορέα µε τη χηµική µέθοδο.   

��Ξεπάγωµα  των δεκτικών κυττάρων από τους -800C, όπου 

φυλάσσονταν, στον πάγο. 

��Προσθήκη του DNA στα κύτταρα (όχι περισσότερο από 200ng). 

��Επώαση για 30 λεπτά στον πάγο. 

��Ακολουθεί θερµικό σοκ των κυττάρων σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 

420 C για 90 δευτερόλεπτα. 

��Προσθήκη 900µl LB και επώαση για 50 λεπτά στους 370 C. 

��Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 3000 rpm. 

��Αποµάκρυνση της µεγαλύτερης ποσότητας του υπερκειµένου και 

επαναιώρηση των κυττάρων. 

��Άπλωµα των κυττάρων σε τριβλίο που περιέχει LB και το κατάλληλο 

αντιβιοτικό επιλογής ανάλογα µε τον πλασµιδιακό φορέα που 

χρησιµοποιήθηκε. 

��Επώαση των κυττάρων στους 370 C για 16-20 ώρες. 

 

 

 

4.12 Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E.coli από πλασµιδιακό 

φορέα µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. 

��Ξεπάγωµα  των δεκτικών κυττάρων από τους -800C, όπου 

φυλάσσονταν, στον πάγο. 

��Προσθήκη του DNA στα κύτταρα. 

��Προσθήκη των κυττάρων στην ειδική κυβέτα, που φυλάσσονταν στους 

�200C. Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής τα κύτταρα υποβάλλονται 

στιγµιαία σε ηλεκτρικό πεδίο 1800Volt. 



 

 56

��Προσθήκη 900µl  παγωµένου LB και επώαση για 90-120 λεπτά στους 

370C. 

��Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 3000 rpm. 

��Αποµάκρυνση της µεγαλύτερης ποσότητας του υπερκειµένου και 

επαναιώρηση των κυττάρων. 

��Άπλωµα των κυττάρων σε τριβλίο που περιέχει LB και το κατάλληλο 

αντιβιοτικό επιλογής ανάλογα µε τον πλασµιδιακό φορέα που 

χρησιµοποιήθηκε. 

��Επώαση των κυττάρων στους 370 C για 16-20 ώρες. 

 

 

 

4.13 Κλωνοποίηση DNA σε πλασµιδιακό φορέα. 

Για να πραγµατοποιηθεί κλωνοποίηση ενός τµήµατος DNA σε επιθυµητό 

πλασµιδιακό φορέα, γίνεται αντίδραση σύνδεσης (ligation) στους 160C για 12-

16 ώρες, προσθέτοντας τα εξής : 

��50-100ng φορέα 

��ποσότητα ενθέµατος που καθορίζεται από την αναλογία µορίων του 

φορέα µε το ένθεµα, λαµβάνοντας υπόψιν ότι για προεξέχοντα άκρα η 

ιδανική αναλογία µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 4 : 1, ενώ για λεία 

άκρα η ιδανική αναλογία µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 5-10 :1 

��1χ ρυθµιστικό διάλυµα λιγάσης (10χ :0.5 Μ Tris, pH 7.4, 0.1M MgCl2, 

0.1M DTT, 10mM spermidine, 10mM ATP, 1mg/ml BSA) 

��0.75µl BSA (Bovine Serum Albumin  10mg/ml) 

��0.75µl rATP (20mM) 

��1µl T4 DNA λιγάση (3-5 units) 

��Η2Ο µέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 20µl. 
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4.14 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας. 

Από τις µετασχηµατισµένες βακτηριακές αποικίες χρειάζεται να 

αποµονωθεί µικρή ποσότητα DNA για να ελεγχθεί αν είναι επιτυχηµένη η 

κλωνοποίηση του ενθέµατος στον πλασµιδιακό φορέα. Υπάρχουν δύο µέθοδοι 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού: 

Α.) Αλκαλική λύση κυττάρων. 

��Ολονύκτια επώαση καλλιέργειας όγκου 3ml  LB µε το κατάλληλο 

αντιβιοτικό επιλογής στους 370 C. 

��Μεταφορά 1.5ml από τις καλλιέργειες σε eppendorfs και στιγµιαία 

φυγοκέντρηση των κυττάρων. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

200µl διαλύµατος Ι (Solution I). Επώαση για 5 λεπτά στον πάγο. 

��Προσθήκη 400µl διαλύµατος ΙΙ (Solution ΙΙ), ήπια ανάδευση και 

επώαση για 5 λεπτά στον πάγο. 

��Προσθήκη 300µl διαλύµατος ΙΙΙ (Solution ΙΙΙ), ήπια ανάδευση και 

επώαση για 5 λεπτά στον πάγο. 

��Φυγοκέντρηση των κυττάρων για 20 λεπτά στους 40C στις  13.000 

rpm. 

��Μεταφορά 800µl από το υπερκείµενο σε καθαρό eppendorf και 

φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις ίδιες συνθήκες, ώστε να επιτευχθεί 

µεγαλύτερη καθαρότητα του DNA. 

��Σε  700µl από το υπερκείµενο γίνεται προσθήκη ίσου όγκου φαινόλης 

/ χλωροφόρµιου. Ακολουθεί ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση για 5 

λεπτά στις 13.000 rpm. 
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 Συστατικά διαλυµάτων 

Solution I 25mM Tris-HCl 

pH 8.0 (1M) 

10mM EDTA  

pH 8.0 (0.5M) 

H2O µέχρι τα 50 

ml 

Solution II 0.2M NaOH 

(1M) 

1% SDS (20%) H2O µέχρι τα 50 

ml 

Solution III 30ml CH3COOK 

5M  pH 5.2 

5.75ml 

CH3COOH  

H2O µέχρι τα 50 

ml 

��Μεταφορά του υπερκείµενου (650-700µl) σε καθαρό eppendorf, 

προσθήκη ίσου όγκου χλωροφόρµιου και στιγµιαία φυγοκέντρηση στις 

13.000 rpm 

��Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε  ίσο όγκο ισοπροπανόλης και 

επώαση στους -800 C για 5-10 λεπτά. 

��Φυγοκέντρηση για 20 λεπτά σε ψυχόµενη φυγόκεντρο στις  13.000 

rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και ξέπλυµα του ιζήµατος του DNA µε 

70% αιθανόλη. 

��Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στους 40 C, στις  13.000 rpm, αποµάκρυνση 

του υπερκειµένου και στέγνωµα του ιζήµατος στον αέρα. 

��Επαναδιάλυση του DNA σε 20µl Η2Ο ή Τ.Ε. 

 

B.) Λύση κυττάρων µέσω βρασµού. 

��Ολονύκτια επώαση καλλιέργειας όγκου 3ml  LB µε το κατάλληλο 

αντιβιοτικό επιλογής στους 370 C. 

��Μεταφορά 1.5ml από τις καλλιέργειες σε eppendorfs και στιγµιαία 

φυγοκέντρηση των κυττάρων. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

200µl διαλύµατος SΤΕΤ (0.1 M NaCl, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM 

EDTA pH 8.0, 5% Triton X-100) 

��Προσθήκη  λυσοζύµης (10µl από διάλυµα συγκέντρωσης 10mg/ml) 
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��Επώαση για 1 λεπτό στους 1000C. 

��Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου, στις  13.000 

rpm. 

��Συλλογή του υπερκείµενου και προσθήκη 200µl ισοπροπανόλης. 

��Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου, στις  13.000 

rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και ξέπλυµα του ιζήµατος του DNA µε 

70% αιθανόλη. 

��Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό, σε θερµοκρασία δωµατίου, στις  13.000 

rpm, αποµάκρυνση του υπερκειµένου και στέγνωµα του ιζήµατος στον 

αέρα. 

��Επαναδιάλυση του DNA σε 20µl Η2Ο ή Τ.Ε. 

Για να ελεγχθεί αν στον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήθηκε, 

κλωνοποιήθηκε το επιθυµητό ένθεµα, το ανασυνδυασµένο DNA υδρολύεται 

µε τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα και γίνεται µελέτη του µοτίβου των 

ζωνών που προκύπτει. 

 

 

 

4.15 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µεγάλης κλίµακας µε τη χρήση 

στήλης Qiagen.  

Κάθε φορά που ήταν απαραίτητη η αποµόνωση µεγάλης ποσότητας DNA 

από βακτηριακή καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκε κολώνα Qiagen (tip 100 Cat. 

No 12143 ή tip 20 Cat. No 12123), µε την οποία επιτυγχάνεται πολύ 

µεγαλύτερη αποδοτικότητα και καθαρότητα στο DNA που αποµονώνεται σε 

σχέση µε την αλκαλική λύση και τη λύση µέσω βρασµού. Η διαδικασία που 

ακολουθείται για  κολώνα Qiagen tip 100 είναι η εξής : 
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��Ολονύκτια επώαση καλλιέργειας όγκου 50-100ml  LB µε το κατάλληλο 

αντιβιοτικό επιλογής στους 370 C. 

��Φυγοκέντρηση των κυττάρων για 30 λεπτά σε ψυχόµενη φυγόκεντρο 

στις 3000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 

4ml διαλύµατος P1. 

��Προσθήκη 4ml διαλύµατος P2, ήπια ανάδευση και επώαση για 5 λεπτά 

σε θερµοκρασία δωµατίου. 

��Προσθήκη 4ml διαλύµατος P3, ήπια ανάδευση και επώαση για 15 λεπτά 

σε πάγο. 

 

 Συστατικά διαλυµάτων 

P1(20ml) 25mM Tris-HCl 

pH 8.0 (1M) 

10mM EDTA   

pH 8.0 (0.5M) 

100µg/µl Rnase 

A (10 mg/ml) 

P2(50ml) 0.2M NaOH     

(1M) 

1% SDS (20%) _ 

P3(50ml) 30ml CH3COOK 

5M pH 5.2 

5.75 ml 

CH3COOH 

_ 

 

 

��Τα κυτταρικά υπολείµµατα διηθούνται σε υαλοβάµβακα.   

��Φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στους 40 C, στις 10.000 rpm. 

��Μεταφορά του υπερκείµενου σε νέο σωλήνα, φυγοκέντρηση στις ίδιες 

συνθήκες για 10 λεπτά. 

��Εξισορρόπηση στήλης Qiagen µε προσθήκη 4ml διαλύµατος QBT. 

��Προσθήκη στην στήλη του υπερκείµενου της φυγοκέντρησης. 

��Πλύσιµο της στήλης δύο φορές µε 10ml διαλύµατος QC. 

��Έκλουση του DNA µε προσθήκη στην στήλη 5ml διαλύµατος QF. 



 

 61

��Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε 0.7 όγκους ισοπροπανόλης και 

φυγοκέντρηση για 30 λεπτά, στους 40 C, στις 10.000 rpm. 

��Αποµάκρυνση του υπερκειµένου και ξέπλυµα του ιζήµατος του DNA µε 

70% παγωµένη αιθανόλη. 

��Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά, στους 40 C, στις 10.000 rpm, 

αποµάκρυνση του υπερκειµένου και στέγνωµα του ιζήµατος στον αέρα. 

��Επαναδιάλυση του DNA σε 100-200 µl Η2Ο ή Τ.Ε. 

 

 Συστατικά διαλυµάτων 

QBT(100ml) 750mM 

NaCl (5M) 

50mM MOPS 

(1M) pH 7.0 

15% 

αιθανόλη 

0.15% Triton 

X -100 

QC(100ml) 1M NaCl 

(5M) 

50mM MOPS 

(1M) pH 7.0 

15% 

αιθανόλη 

_ 

QF(100ml) 1.25M NaCl 

(5M) 

50 mM Tris-HCl 

(1M) pH 8.0 

15% 

αιθανόλη 

_ 

 

 

 

4.16 Καθαρισµός προϊόντων PCR µε τη χρήση στήλης QIAquick.  

Για τον καθαρισµό τµηµάτων DNA (100bp-10kb) µετά από PCR αντίδραση 

χρησιµοποιήθηκε στήλη QIAquick. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 

εξής : 

��Προσθήκη 5 όγκων διαλύµατος ΡΒ σε 1 όγκο της PCR αντίδρασης και 

ανάµιξη. 

��Τοποθέτηση µιας στήλης QIAquick σε 2ml eppendorf tube. 

��Προσθήκη του δείγµατος στην στήλη QIAquick. Φυγοκέντρηση για 30-

60sec. 

��Πλύσιµο της στήλης µε 0.75ml διάλυµα ΡΕ. Φυγοκέντρηση για 30-

60sec. 
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��Τοποθέτηση της στήλης QIAquick σε καθαρό 1.5ml eppendorf tube. 

��Έκλουση του DNA µε προσθήκη 30 ή 50µl διαλύµατος ΕΒ (10mM 

Tris-HCl, pH=8.5) ή νερό. Φυγοκέντρηση για 60sec. 

 

 

 

4.17 Εκχύλιση DNA από πήκτωµα αγαρόζης µε τη χρήση κολώνας 

QIAquick. 

Για την εκχύλιση τµηµάτων DNA (70bp-10kb) από πήκτωµα αγαρόζης 

χρησιµοποιήθηκε κολώνα QIAquick. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 

εξής : 

��Με τη βοήθεια καθαρού νυστεριού συλλέγεται το επιθυµητό κοµµάτι 

DNA από το πήκτωµα αγαρόζης. 

��Ζύγισµα  του κοµµάτιου που αφαιρέθηκε προηγουµένως. 

��Προσθήκη του δείγµατος (ένας όγκος) και τριών όγκων διαλύµατος 

QG σε 2ml eppendorf tube  

��Επώαση για 10 λεπτά στους 500C. 

��Αν το χρώµα του διαλύµατος δεν είναι κίτρινο τότε προστίθενται 10µl  

οξικό νάτριο 3Μ. 

��Προσθήκη ενός όγκου ισοπροπανόλης. 

��Τοποθέτηση µιας στήλης QIAquick σε 2ml eppendorf tube. 

��Προσθήκη του δείγµατος στην στήλη QIAquick. Φυγοκέντρηση για 

60sec. 

��Πλύσιµο της στήλης µε 0.75ml διάλυµα ΡΕ. Φυγοκέντρηση για 60sec. 

��Τοποθέτηση της στήλης QIAquick σε καθαρό 1.5ml eppendorf tube. 

��Έκλουση του DNA µε προσθήκη 30 ή 50µl διαλύµατος ΕΒ (10mM 

Tris-HCl, pH=8.5) ή νερό. Φυγοκέντρηση για 60sec. 
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4.18 Προσδιορισµός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

µορίων DNA (DNA sequencing analysis) 

Εφαρµόστηκε η µέθοδος του τερµατισµού της επιµήκυνσης του DNA 

µέσω της ενσωµάτωσης διδεόξυ-αναλόγων. Ως µήτρα χρησιµοποιήθηκε 

υπερελικωµένο πλασµιδιακό DNA και η ταυτοποίηση των αλληλουχιών 

πραγµατοποιήθηκε σε αυτοµατοποιηµένη συσκευή νουκλεοτιδικής 

αλληλούχησης (ΡΕ-ΑΒ1377) στο εργαστήριο Εφαρµοσµένης Εντοµολογίας 

(ΙΜΒΒ, ΙΤΕ). Οι αλληλουχίες που προσδιορίστηκαν µε την παραπάνω µέθοδο 

συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν µε την χρήση κατάλληλων υπολογιστικών 

προγραµµάτων (CLUSTAL X, VECTOR Nti, BLAST). 

 

 

 

4.19Τυχαία µεταλλαξογένεση µε τη χρήση Εrror-Prone Polymerase 

Chain Reaction (EP PCR). 

Mια από τις ευρύτατα χρησιµοποιούµενες µεθόδους για την εισαγωγή 

τυχαίων µεταλλάξεων σε µία αλληλουχία DNA είναι η ΕP PCR. H αρχή της 

µεθόδου στηρίζεται σε αυτή της PCR που αφορά την δυνατότητα 

πολλαπλασιασµού οποιασδήποτε αλληλουχίας DNA in vitro, µε τη χρήση 

κατάλληλης µήτρας και δύο ολιγονουκλεοτιδίων � εκκινητών (primers) που 

υβριδοποιούν εκατέρωθεν της αλληλουχίας του DNA που µας ενδιαφέρει. Η 

διαφορά της όµως είναι ότι εισάγει τυχαίες µεταλλαγές κατά τον 

πολλαπλασιασµό του DNA. Αυτό επιτυγχάνεται µε αλλαγές στην συγκέντρωση 

των ιόντων Mn2+ και των dNTPs και µε τροποποίηση των χρόνων διάρκειας 

των διαφόρων σταδίων της τεχνικής. Αυτοί οι παράγοντες εξάλλου ρυθµίζουν 
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και τη συχνότητα των µεταλλαγών. Το µείγµα κάθε αντίδρασης περιέχει τα 

παρακάτω συστατικά: 

��5-20ng DNA µήτρα. 

��40 pmoles από κάθε εκκινητή. 

�� EP PCR Buffer (50mM KCl, 10mM Tris-HCl pH 8.5, 0.1% Triton X-

100, mM MgCl2). 

��dNTPs mix (1mM dCTP, 1mM dTTP, 0.2mMdATP, 0.2mMdGTP) 

O τελικός όγκος κάθε αντίδρασης είναι 100µl. 

Τα βήµατα που εκτελέστηκαν σε  κατάλληλη PCR συσκευή (Mastercycler 

gradient, Eppendorf) είναι: 

1. Θέρµανση  στους 940C για 5 λεπτά (αποδιάταξη). 

2. 15 δευτερόλεπτα στους 720C. 

3. Προσθήκη 9units από Taq DNA Polymerase. 

4. 10 δευτερόλεπτα στους 940C (αποδιάταξη). 

5. 30 δευτερόλεπτα στους 420C (υβριδοποίηση των εκκινητών στις 

αλληλουχίες στόχους της µήτρας). 

6. 60 δευτερόλεπτα στους 720C (επιµήκυνση των νέων αλυσίδων). 

7. Επανάληψη βηµάτων 4-6 για 30 φορές. 

8. 5 λεπτά στους 720C. 

9. ∆ιατήρηση στους 40C. 

Ακολουθώντας αυτό το πρωτόκολλο ο ρυθµός νουκλεοτιδικών αλλαγών 

προσδιορίστηκε σε 2-3/kb. Με την προσθήκη στο αρχικό µείγµα MnCl2 σε 

τελική συγκέντρωση  0.2mM, o ρυθµός αυτός αυξήθηκε σε 5-6/kb. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cda2p σε κύτταρα Ε. coli 

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την τροποποίηση µιας πρωτεΐνης 

µέσω τεχνικών κατευθυνόµενης εξέλιξης είναι η έκφραση της σε 

ικανοποιητικά επίπεδα.  Στην περίπτωση του ενζύµου Cda2p από το 

ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae  τα επίπεδα έκφρασης ήταν πολύ 

χαµηλά και η καλλιέργεια του µικροοργανισµού χρονοβόρα. Γι� αυτούς τους 

λόγους έγινε προσπάθεια κλωνοποίησης και υπερέκφρασης της Cda2p στο 

βακτήριο Escherichia coli.  

Το γονίδιο CDA2 ενσωµατώθηκε στον πλασµιδιακό φορέα pET26b (Σχήµα 

12) επιτυγχάνοντας την ενσωµάτωση της αλληλουχίας pelB στο 5΄ άκρο του 

γονιδίου (N΄άκρο της πρωτεΐνης) και της αλληλουχίας His-Tag6 στο 3΄ άκρο 

του γονιδίου (C΄άκρο της πρωτεΐνης). H αλληλουχία pelB κωδικοποιεί ένα 

πεπτίδιο σινιάλο το οποίο καθοδηγεί την πρωτεΐνη στο περιπλασµικό χώρο 

του βακτηρίου για ευκολότερη αποµόνωση της, ενώ η αλληλουχία His-Tag6 

κωδικοποιεί 6 κατάλοιπα ιστιδίνης για πρόσδεση της πρωτεΐνης σε 

προσροφητή µε ακινητοποιηµένα µόρια νικελίου. Η συγκεκριµένη πλασµιδιακή 

κατασκευή ονοµάστηκε tagCDA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 12. Γενική δοµή της πλασµιδιακής κατασκευής tagCDA2. 

pET26b

His-Tag6 CDA2pelB

3� 5� 
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Ακολούθησε µετασχηµατισµός της πλασµιδιακής κατασκευής στο 

βακτηριακό στέλεχος Ε. coli Bl21 DE3. Στο σχήµα 13 παρουσιάζεται το 

χρονοδιάγραµµα επαγωγής της έκφρασης της Cda2p στο ενδοκυττάριο χώρο 

των Ε. coli κυττάρων. Μετά την προσθήκη IPTG, έχουµε άµεση υπερέκφραση 

της Cda2p. Η µέγιστη δραστικότητα του ενζύµου εντοπίζεται στο χρονικό 

διάστηµα 10-14 ώρες µετά την προσθήκη του IPTG. 

Σχήµα 13. Χρονοδιάγραµµα της αύξησης των Ε. coli κυττάρων και της 
έκφρασης της Cda2p. Η προσθήκη IPTG (χρονική στιγµή 0hr) 
πραγµατοποιήθηκε όταν η OD600nm της καλλιέργειας ήταν 0,6. 
 

 

 

5.2 Αποµόνωση της Cda2p. 

Για την εύρεση του σχήµατος αποµόνωσης της απακετυλάσης της χιτίνης 

από κύτταρα E. coli πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων, για την 

κατανόηση της χρωµατογραφικής συµπεριφοράς του ενζύµου. Τελικό 

αποτέλεσµα ήταν δύο σχήµατα µερικής αποµόνωσης της Cda2p. Και στις δύο 

περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η πλασµιδιακή κατασκευή tagCDA2.  
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Το τελικό παρασκεύασµα της απακετυλάσης της χιτίνης εµφανίζει µια 

πρωτεϊνική ζώνη πιο έντονη σε σχέση µε τις υπόλοιπες, η οποία εντοπίζεται 

σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου σε θέση που αντιστοιχεί σε 

σχετικό µοριακό βάρος ~38 kDa (Εικόνα 2 και 3). 

 

 

 

94 
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Εικόνα 2. Ηλεκτροφορητική 
ανάλυση των πρωτεϊνών στα διάφορα 
στάδια του σχήµατος αποµόνωσης µε 
αρχικό δείγµα τις περιπλασµικές 
πρωτεΐνες. 

 Η ηλεκτροφόρηση 
πραγµατοποιήθηκε σε αποδιατακτικό 
πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (Τ=12%). Η 
εµφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε 
µετά από χρώση µε Coomasie Brilliant Blue
R. Λωρίδα 1: ∆είγµα µετά από την 
αποµόνωση των περιπλασµικών πρωτεϊνών. 

 

Cda2p 

 

Cda2p 
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Εικόνα 3. Ηλεκτροφορητική 
ανάλυση των πρωτεϊνών στα διάφορα 
στάδια του σχήµατος αποµόνωσης 
ξεκινώντας  από συνολικό κυτταρικό 
εκχύλισµα. 

 Η ηλεκτροφόρηση 
πραγµατοποιήθηκε σε αποδιατακτικό 
πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (Τ=12%). Η 
εµφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε 
µετά από χρώση µε Coomasie Brilliant Blue
R. Λωρίδα 1: ∆είγµα από συνολικό 
κυτταρικό εκχύλισµα.. Λωρίδα 2: Μερικώς 

120
84 
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5.3 Προσπάθεια τροποποίησης της Cda2p. 

Το γονίδιο CDA2 υπεβλήθει σε τυχαία µεταλλαξογένεση µέσω της 

µεθόδου error-prone PCR. Ανάλογα µε τις συνθήκες που ακολουθήθηκαν ο 

ρυθµός των νουκλεοτιδικών αλλαγών κυµάνθηκε από 2-3/kb (απουσία 

ΜnCl2) έως 5-6/kb (παρουσία ΜnCl2). Ο ρυθµός των νουκλεοτιδικών 

αλλαγών υπολογίστηκε µετά από νουκλεοτιδική αλληλούχηση 15 τυχαίων 

κλώνων για καθεµία από τις συνθήκες EP PCR που χρησιµοποιήθηκαν. 

Ωστόσο για να επιλεχθούν οι κλώνοι µε ανοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις 

οξικού οξέος (ιδιότητα 1) ή αυξηµένη δραστικότητα σε αδιάλυτα υποστρώµατα 

χιτίνης (ιδιότητα 2), είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντίστοιχων τεχνικών 

σάρωσης. ∆υστυχώς από τις υπάρχουσες µεθόδους ανίχνευσης ενζυµικής 

δραστικότητας απακετυλάσης της χιτίνης καµία δεν εξυπηρετούσε τις 

ανάγκες του πειράµατος: 

 

Α.) Ραδιοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής δραστικότητας µε 

υπόστρωµα ραδιοσηµασµένη γλυκολ-χιτίνη. 

Αυτή η τεχνική θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µόνο για την ανίχνευση 

κλώνων µε τροποποιηµένη την  ιδιότητα 1. Ωστόσο πιθανή της χρήση 

θεωρήθηκε ασύµφορη και χρονοβόρα. 

 

Β.) Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος µέτρησης της ενζυµικής 

δραστικότητας. 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην µέτρηση του παραγόµενου οξικού οξέος 

κατά την ενζυµική απακετυλίωση φυσικών υποστρωµάτων χιτίνης. Θεωρητικά 

αυτή η τεχνική θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον έλεγχο της 

ιδιότητας 2. Εντούτοις η χρήση της σε υγρές καλλιέργειες κυττάρων είναι 

αδύνατη λόγω της ύπαρξης χηµικών ενώσεων που επηρεάζουν τις µετρήσεις, 
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ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι ενζύµων µε ενεργότητα απακετυλάσης 

της χιτίνης. 

 

Γ.) Χρήση συνθετικών υποστρωµάτων. 

Κανένα από τα συνθετικά υποστρώµατα (p-nitrophenyl acetate, 4-

methylumbelliferyl acetate, p-nitroacetanilide) δεν έδωσε αξιόπιστα 

αποτελέσµατα κατά την χρησιµοποίηση τους σε υγρές καλλιέργειες κυττάρων 

για την εύρεση µορίων µε βελτιωµένη την ιδιότητα 1. Το p-nitrophenyl 

acetate και το 4-methylumbelliferyl acetate υδρολύθηκαν από δείγµατα 

υγρών κυτταροκαλλιεργειών ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι ενζύµων µε 

ενεργότητα απακετυλάσης της χιτίνης, ενώ το p-nitroacetanilide δεν 

υδρολύθηκε ακόµη και παρουσία δειγµάτων  µε ενεργότητα απακετυλάσης της 

χιτίνης 

 
∆.) Ανίχνευση χιτοζάνης 

Μια εναλλακτική τεχνική ανίχνευσης ενεργότητας απακετυλάσης της 

χιτίνης είναι ο προσδιορισµός της παραγόµενης χιτοζάνης µε χρήση 

κατάλληλων ενεργών χρωστικών. Θεωρητικά µέσω αυτής της προσέγγισης θα 

µπορούσαν να ελεγχθούν και οι δύο ιδιότητες. Όµως η εφαρµογή της σε 

υγρές κυτταροκαλλιέργειες οδήγησε σε αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 
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5.4 Κατευθυνόµενη εξέλιξη της αλκαλικής φωσφατάσης ΤΑΒ5ΑΡ. 

Ένα από τα βασικότερα βήµατα στο συγκεκριµένο πείραµα 

κατευθυνόµενης εξέλιξης ήταν η ανάπτυξη µιας γρήγορης και ευαίσθητης 

τεχνικής ανίχνευσης ακόµη και µικρών αλλαγών στην θερµοσταθερότητα του 

ενζύµου. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε στην µέτρηση 

ενεργότητας αλκαλικής φωσφατάσης από δείγµατα υγρών 

κυτταροκαλλιεργειών, µε υπόστρωµα το p-nitrophenyl phosphate (pNPP). Σε 

αυτά τα δείγµατα υπολογίστηκε η ενζυµική ενεργότητα πριν και µετά από 

45λεπτη επώαση σε θερµοκρασία 500C. Οποιοσδήποτε κλώνος παρουσίασε 

αύξηση στην εναποµένουσα ενεργότητα συλλέχθηκε για περαιτέρω ανάλυση. 

Όπως και στην περίπτωση του γονιδίου CDA2 έτσι και για την αλκαλική 

φωσφατάση εφαρµόστηκαν οι ίδιες συνθήκες error-prone PCR. Από την 

βιβλιοθήκη µεταλλαγµένων κλώνων που προέκυψε περίπου 5500  

ελέγχθηκαν για δραστικότητα και θερµοσταθερότητα. Από τους θετικούς 

κλώνους  12 εµφανίστηκαν µε υψηλότερη εναποµένουσα ενεργότητα σε 

σύγκριση µε του αγρίου τύπου ένζυµο (Πίνακας 2). Ακολούθησε 

νουκλεοτιδική αλληλούχηση των παραπάνω κλώνων για ταυτοποίηση των 

σηµειακών µεταλλαγών (Πίνακας 3).  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ανιχνεύθηκαν ορισµένοι κλώνοι µε 

υψηλότερη αρχική δραστικότητα σε σύγκριση µε του αγρίου τύπου ένζυµο, 

αλλά η µελέτη τους δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι τώρα. 
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Πίνακας 2. Συγκριτικός πίνακας δραστικότητας µεταξύ αγρίου τύπου 
και µεταλλαγµένων κλώνων αλκαλικής φωσφατάσης  ΤΑΒ5ΑΡ. 

 

1100% θεωρείται η ενζυµική δραστικότητα δείγµατος κυτταροκαλλιέργειας 

που εκφράζει ενζύµο αγρίου τύπου πριν από την επώαση στους 500C. Η 

εναποµένουσα δραστικότητα είναι η ενζυµική δραστικότητα δείγµατος µετά 

από 45λεπτη επώαση σε θερµοκρασία 500C. 2Η σχετική εναποµένουσα 

δραστικότητα εξετάζει κάθε κλώνο χωριστά και θεωρεί ως 100% την αρχική 

δραστικότητα κάθε κλώνου. 

Κλώνοι 
ΤΑΒ5ΑΡ 

Αρχική 
∆ραστικότητα 

(%) 

Εναποµένουσα 
∆ραστικότητα (%) 

Σχετική 
Εναποµένουσα 

∆ραστικότητα (%) 2 

WT 100%1 7% 7% 

MUT1 59% 32% 54% 

MUT2 62% 21% 34% 

MUT3 48% 26% 54% 

MUT4 30% 29% 97% 

MUT5 52% 48% 92% 

MUT6 92% 18% 20% 

MUT7 62% 15% 24% 

MUT8 22% 19% 86% 

MUT9 29% 14% 48% 

MUT10 34% 29% 85% 

MUT11 61% 22% 36% 

MUT12 73% 38% 52% 
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Πίνακας 3. Ταυτοποίηση σηµειακών µεταλλαγών στους επιλεγµένους κλώνους αλκαλικής φωσφατάσης ΤΑΒ5ΑΡ. 

 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ 

ΚΛΩΝΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ 
(ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟ

/ΑΜΙΝΟΞΥ) 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ 

(ΣΥΝΩΝΥΜΗ/ΜΗ 
ΣΥΝΩΝΥΜΗ) 

ΑΜΙΝΟΞΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

MUT1 208/70 
444/148 

GGC�TGC 
AGA�AGG 

ΜΗΣΥΝ. 
ΣΥΝ. 

GLY�CYS 
ARG�ARG 

MUT2 252/84 
548/183 
615/205 

TCA�TCG 
GTT�GGT 
ATT�ATC 

ΣΥΝ. 
ΜΗΣΥΝ. 
ΣΥΝ. 

SER�SER 
VAL�GLY 
ILE�ILE 

MUT3 
 

51/17 
1077/359 
1085/362 

TCT�TCC 
GAA�GAG 
GAA�GGA 

ΣΥΝ. 
ΣΥΝ. 

ΜΗΣΥΝ. 

SER�SER 
GLU�GLU 
GLU�GLY 

MUT4 29/10 GTA�GAA ΜΗΣΥΝ. VAL�GLU 
MUT5 20/7 

109/37 
702/234 
996/332 

GTT�GGT 
GTT�ATT 
GCA�GCT 
TTT�TTC 

ΜΗΣΥΝ. 
ΜΗΣΥΝ. 
ΣΥΝ. 
ΣΥΝ. 

VAL�GLY 
VAL�ILE 
ALA�ALA 
PHE�PHE 

MUT6 1092/364 TTT�TTC ΣΥΝ. PHE�PHE 
MUT7 1085/362 GAA�GGA ΜΗΣΥΝ. GLU�GLY 
MUT8 1122/374 AAT�AAA ΜΗΣΥΝ. ASN�LYS 
MUT9 96/32 

812/271 
AAA�AAT 
ATT�AAT 

ΜΗΣΥΝ. 
ΜΗΣΥΝ. 

LYS�ASN 
ILE�ASN 

MUT10 (not sequenced)     
MUT11 (not sequenced)     
MUT12 (not sequenced)     



 

 73

5.5 Συζήτηση-Προοπτικές. 

Α. Απακετυλάση της χιτίνης. 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια τροποποίησης του 

ενζύµου Cda2p µέσω τεχνικών κατευθυνόµενης εξέλιξης. Οι ιδιότητες στόχοι 

ήταν η ανοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξικού οξέος και η αύξηση της 

δραστικότητας σε αδιάλυτα υποστρώµατα χιτίνης. Ενδεχόµενη τροποποίηση 

των παραπάνω ιδιοτήτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσπάθεια 

χρησιµοποίησης της ενζυµικής απακετυλίωσης υποστρωµάτων χιτίνης σε 

διάφορες εφαρµογές. 

Το πρώτο βήµα ήταν η δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης τυχαία 

µεταλλαγµένων κλώνων, το οποίο επετεύχθη µέσω της τεχνικής ΕΡ PCR. 

Επιτυχής ήταν επίσης και η λειτουργική έκφραση του ενζύµου στο βακτήριο 

Escherichia coli, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν δύο επιτυχή σχήµατα µερικής 

αποµόνωσης της πρωτεΐνης. Το επόµενο βήµα ήταν η ανάπτυξη µιας µεθόδου 

ικανής να αναγνωρίζει βελτιωµένα ένζυµα ως προς τις επιθυµητές ιδιότητες. 

Αυτό όµως δεν έγινε δυνατό, µιας και καµία από τις µεθόδους που 

εξετάστηκαν δεν πληρούσε τις ανάγκες µας. 

Εποµένως το κύριο µέληµα παραµένει η εύρεση µιας µεθόδου σάρωσης 

των διαθέσιµων βιβλιοθηκών από µεταλλαγµένους κλώνους CDA2. Μια 

ενδιαφέρουσα προοπτική θα ήταν ο σχεδιασµός ενός αδιάλυτου 

υποστρώµατος χιτίνης που φέρει σε κατάλληλες θέσεις χρωµοφόρες οµάδες. 

Κατά την ενζυµική απακετυλίωση του υποστρώµατος θα απελευθερώνονταν 

οι χρωµοφόρες οµάδες, οι οποίες θα ανιχνεύονταν φασµατοφωτοµετρικά µέσα 

στο διάλυµα. 

 

Β. Αλκαλική φωσφατάση. 

Πολλές σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες έχουν ως κύριο στόχο την 

κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την σταθερότητα των 
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πρωτεϊνικών δοµών και την δηµιουργία θερµοσταθερών ενζύµων. Η αυξηµένη 

θερµοσταθερότητα είναι µια χρήσιµη ιδιότητα για διάφορες εφαρµογές που 

πραγµατοποιούνται σε υψηλές θερµοκρασίες. Εξάλλου σε αρκετές 

περιπτώσεις η αυξηµένη θερµοσταθερότητα συµβαδίζει µε αυξηµένη 

ανθεκτικότητα στην απενεργοποίηση από απορρυπαντικά και στην 

πρωτεόλυση. Από την άλλη µεριά είναι γνωστό ότι τα ένζυµα που 

εµφανίζονται σταθερά σε µεσαίες και υψηλές θερµοκρασίες παρουσιάζουν 

χαµηλή καταλυτική ενεργότητα σε χαµηλές θερµοκρασίες, σε αντίθεση µε τα 

ένζυµα που έχουν προσαρµοστεί σε ψυχρότερες συνθήκες. 

Στην προσπάθεια εύρεσης µιας αλκαλικής φωσφατάσης µε υψηλή 

δραστικότητα και θερµοσταθερότητα εφαρµόστηκε µια εξελικτική στρατηγική 

πάνω στο ψυχρόφιλο ένζυµο ΤΑΒ5ΑΡ. Σκοπός ήταν η διατήρηση της υψηλής 

δραστικότητας που εµφανίζει το ένζυµο αγρίου τύπου και η αύξηση της 

θερµοσταθερότητας, ιδιότητες χρήσιµες σε µια πληθώρα εφαρµογών του 

ενζύµου. 

Μετά από ένα πρώτο κύκλο τυχαίας µεταλλαξογένεσης και σάρωσης 

περίπου 5500 κλώνων συλλέχθηκαν 12 µε αυξηµένη θερµοσταθερότητα. Σε 

ένα ενδεχόµενο δεύτερο κύκλο τυχαίας µεταλλαξογένεσης, µόνο ένας κλώνος 

από τους βελτιωµένους θα χρησιµοποιούνταν ως µήτρα, γεγονός που θα 

οδηγούσε στην απώλεια των πληροφοριών που εµπεριέχονται στους άλλους 

θερµοσταθερούς κλώνους. Εποµένως στο επόµενο βήµα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν όλοι οι κλώνοι ως µήτρα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

τεχνικών in vitro ανασυνδυασµού, όπως είναι η RPR (Random Priming in 

vitro Recombination). Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι µια βιβλιοθήκη 

γονιδίων µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των ωφέλιµων µεταλλαγών, 

απ� όπου θα επιλεγούν οι πιο βελτιωµένοι κλώνοι. 

Έπειτα θα ακολουθήσει η αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός των 

τροποποιηµένων ενζύµων για να αποκτηθεί µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 
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σχετικά µε τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί η 

δοµική τους ανάλυση που θα µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις 

αλλαγές που επιφέρουν πάνω  στην πρωτεϊνική δοµή οι σηµειακές αµινοξικές 

αντικαταστάσεις.  
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