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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα βακτήρια του γένους  Wolbachia παρασιτούν σε ένα µεγάλο  αριθµό αρθροπόδων 

και νηµατωδών και η παρουσία τους σχετίζεται µε µία σειρά αναπαραγωγικών 

ανωµαλιών που εξυπηρετούν στην πολύ γρήγορη εξάπλωση και διατήρησή τους σε 

ένα πληθυσµό. Τα βακτήρια κληρονοµούνται µητρικά και είναι υποχρεωτικοί 

ενδοσυµβιώτες κάτι που δυσχεραίνει τη µελέτη τους καθώς δεν έχει αναπτυχθεί ένα 

σύστηµα για την καλλιέργειά τους σε συνήθη µικροβιολογικά θρεπτικά µέσα. Το 

µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την κατανόηση του τρόπου δράσης της 

Wolbachia δείχνει σαν ασφαλή τρόπο µελέτης της την αλληλούχιση του 

γονιδιώµατος. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια αποµόνωσης DNA 

από τρία διαφορετικά στελέχη της Wolbachia και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατα για κάθε περίπτωση. Επίσης πιστοποιείται µε µοριακές και 

µικροβιολογικές µεθόδουςη αποµόνωση από το έντερο της D. simulans ενός γ-πρωτε-

οβακτηρίου, της Serratia entomophila. 

 

 

 

Bacteria of the genus Wolbachia infect a numerous species of arthropods and 

nematodes and their presence is associated with a series of reproductive abnormalities 

which enable the bacteria to maintain, spread and dominate their hosts' population. 

Wolbachia is maternally transmitted endosymbionts and they cannot be cultivated in 

any kind of a medium. Understanding the actions of Wolbachia goes through the 

sequence and analysis of the genome. In this study I describe the protocols for 

purifying Wolbachia DNA from three different strains. I also present some 

sequencing analysis of the enterobacterium Serratia entomophila which was 

copurified from D. simulans  gut. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γενικά 

Οι εξελικτικές προσαρµογές που παρατηρούνται στη συµβίωση προκαρυωτικών και 

ευκαρυωτικών  οργανισµών, αν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, παρουσιάζουν 

δυσκολία στο να εξηγηθούν µηχανιστικά λόγω της δυσχέρειας στο χειρισµό 

µικροοργανισµών που  δεν µπορούν να καλλιεργηθούν έξω από το ξενιστή τους. Η 

εφαρµογή µοριακών τεχνικών παρακάµπτει τη συµβιωτική σχέση αυτή καθ' εαυτή 

και κάνει δυνατή τη µελέτη αυτών των σχέσεων. 

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελικτικές θεωρίες, οι ενδοσυµβιωτικοί µικροοργανισµοί 

που κληρονοµούνται καθέτως, αρχικά παρασιτούν στο ξενιστή τους, στη συνέχεια 

γίνονται ωφέλιµοι και τελικά η σχέση γίνεται αµοιβαία. Η περίπτωση της Wolbachia 

παρέχει στοιχεία για µια εναλλακτική εξελικτική στρατηγική, που ονοµάζεται 

αναπαραγωγικός παρασιτισµός(Bourtzis et.al.1998). Η Wolbacia προσβάλλει 

επιτυχώς πολλά είδη αρθροπόδων, όπως ισόποδα, ακάρεα και κυρίως έντοµα, 

εκµεταλλευόµενη τον αναπαραγωγικό µηχανισµό του εκάστοτε ξενιστή της µε 

αποτέλεσµα τα θηλυκά που µεταδίδουν το βακτήριο στην επόµενη γενεά  να έχουν 

αναπαραγωγικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα µη µολυσµένα άτοµα. Επιγραµµατικά, 

η δράση του βακτηρίου προκαλεί α) παρθενογένεση, β) θηλυκοποίηση, γ) θανάτωση 

των αρσενικών ατόµων και δ) κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα, που είναι µία 

µορφή εµβρυϊκής θνησιµότητας. 

 

Μορφολογία    

Η Wolbachia αρχικά παρατηρήθηκε και περιγράφηκε από τους Hertig και Wolbach 

σε ωοθήκες κουνουπιών Culex pipiens. Με χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 

διαπιστώθηκε ότι έχει κοκκιώδη (διάµετρος 1mm) ή βακκιλοειδή µορφή (0,25 Χ1,5 

mm), µε εξωκυτταρικό κυτταρικό τοίχωµα, εσωτερική πλασµατική µεµβράνη  ενώ 

φαίνεται να περιβάλλεται και από µία τρίτη µεµβράνη, πιθανότατα του 

ξενιστή.(Stouthamer et al. 1999) 
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Ταξινόµηση 

Η Wolbachia ανήκει στα α-Πρωτεοβακτήρια, στην οικογένεια των Rickettsiales και 

είναι συγγενής µε άλλα ενδοκυττάρια βακτήρια, όπως Anaplasma, Cowdria, 

Ehlrichia και Rickettsia.Η φυλογενετική ανάλυση µε τη χρήση του 16S ριβοσωµικού 

και ftsZ γονιδίου (Εικ.1,2) έδειξε ότι η Wolbachia σχηµατίζει ένα µονοφυλετικό 

κλάδο που διακρίνεται σε δύο υπεροµάδες.(O'Neill et al. 1992)  Η φυλογενετική 

ανάλυση για τον προσδιορισµό των εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των διαφόρων 

στελεχών του βακτηρίου έγινε δυνατή µε την αλληλούχιση του wsp γονιδίου, που 

κωδικοποιεί για µία εξωτερική πρωτείνη της µεµβράνης και είναι το ταχύτερα 

εξελισσόµενο γονίδιο, που είναι γνωστό µέχρι σήµερα.. Συγκεκριµένα η ανάλυση των 

αλληλουχιών έδειξε ως και 23% απόκλιση µεταξύ των διαφόρων στελεχών. Η τιµή 

αυτή είναι περίπου 10 φορές υψηλότερη από την απόκλιση που έδωσε το 16S rRNA 

γονίδιο(Zhou et al. 1998) 

Η ανάλυση αυτή επιβεβαίωσε το διαχωρισµό των βακτηριακών στελεχών σε δύο 

υπεροµάδες, οι οποίες αποσχίστηκαν πριν από 58-67 εκατοµµύρια χρόνια. Είναι 

ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στη φυλογένεια των βακτηριακών στελεχών 

και του εκάστοτε ξενιστή, κάτι που υποδηλώνει οριζόντια µεταφορά του βακτηρίου. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την φυλογενετική ανάλυση είναι 

ότι διαφορετικά στελέχη Wolbachia που προκαλούν τον ίδιο φαινότυπο στον ξενιστή 

τους παρουσιάζονται και στις δύο υπεροµάδες. Συγκεκριµένα στελέχη που 

προκαλούν κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα [ cytoplasmic incompatibility (C. I ).] 

και παρθενογένεση βρίσκονται και στις δύο οµάδες ενώ στελέχη που προκαλούν 

θηλυκοποίηση έχουν βρεθεί µέχρι τώρα µόνο στη Β. Πιθανόν η ικανότητα να 

προκαλείται ένας συγκεκριµένος φαινότυπος να έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητα στα 

διάφορα στελέχη ή έγινε οριζόντια µεταφορά από κάποιο άλλο οργανισµό. 
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Πίνακας 1. 

 Ξενιστές και φαινότυποι 

 
Ξενιστές στους οποίους απαντάται η Wolbachia και οι επαγόµενοι φαινότυποι. Ο πίνακας 

προέρχεται από Bourtzis and Braig, 1999 
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Εικόνα 1. Φυλογενετικό δένδρο των 16S rRNA γονιδίων από την Wolbachia pipientis και άλλα 

αντιπροσωπευτικά πρωτεοβακτήρια από τις α, β και γ υποµονάδες. Η Εικόνα προέρχεται από 

O’Neill et al.1992.   

 
Εικόνα 2.  Φυλογενετικό δένδρο των ftsZ γονιδίων που δείχνει τις τέσσερις (A, B, C, D) οµάδες 

της Wolbachia των αρθροπόδων (A, B) και των νηµατωδών (C, D). Η εικόνα προέρχεται από 

Bandi et al. 1998 
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Κυτταροπλασµατική Ασυµβατότητα 

Το φαινόµενο της κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας περιγράφεται ως 

αναπαραγωγική αποµόνωση του σπέρµατος από το ωάριο, λόγω της δράσης του 

βακτηρίου, µε αποτέλεσµα το θάνατο του εµβρύου για διπλοειδή είδη και την 

παραγωγή µόνο αρσενικών ατόµων στα απλο-διπλοειδή είδη. Μπορούµε να 

διακρίνουµε την ασυµβατότητα µιας κατεύθυνσης και την αµφίδροµη 

ασυµβατότητα(Εικ.3). Στην πρώτη περίπτωση η ασυµβατότητα παρουσιάζεται όταν  

µολυσµένο αρσενικό άτοµο διασταυρωθεί µε µη µολυσµένο θηλυκό ενώ στη δεύτερη 

όταν  µολυσµένο αρσενικό διασταυρωθεί  µε θηλυκό που είναι µολυσµένο µε 

διαφορετικό στέλεχος Wolbachia. Η αντίστροφη διασταύρωση (µολυσµένο θηλυκό 

µε µη µολυσµένο αρσενικό) καθώς και η διασταύρωση µεταξύ ατόµων µολυσµένων 

µε το ίδιο στέλεχος  είναι απολύτως συµβατές(Zhou et al. 1998) 

Το φαινόµενο C.I. έχει διαπιστωθεί σε διάφορες τάξεις εντόµων, όπως Κολεόπτερα, 

∆ίπτερα, Ηµίπτερα, Υµενόπτερα, Ορθόπτερα, Λεπιδόπτερα καθώς και στο ισόποδο 

Porcellio dilatatus. Τα επίπεδα της ασυµβατότητας εκφράζονται ως επί τοις εκατό 

εµβρυϊκή θνησιµότητα και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως το γένωµα 

του ξενιστή, την ηλικία του αρσενικού ατόµου άλλα και από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες όπως θερµοκρασία, αντιβιοτικά τροφή και πυκνότητα πληθυσµού. Η 

επίδραση του γενώµατος του ξενιστή έχει αποδειχτεί στη Drosophila. Στο είδος D. 

simulans τα επίπεδα C. I. φτάνουν στο 80% ενώ στο αδερφό είδος D. melanogaster 

µόλις στο 30%. ∆ιαµόλυνση D. melanogaster µε τη Wolbachia  της D. simulans 

έδωσε παρόµοια χαµηλά επίπεδα C. Ι. ενώ Wolbachia από D .melanogaster όταν 

µεταφέρθηκε στην D. simulans έδωσε υψηλό C. I (Poinsot et al. 1998) 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο το βακτήριο προκαλεί ασυµβατότητα δεν είναι γνωστός. 

Κυτταρολογικές αναλύσεις έχουν δείξει αδυναµία των πατρικών χρωµοσωµάτων να 

συµπυκνωθούν κανονικά κατά την πρώτη µιτωτική διαίρεση, στη συνέχεια 

παρατηρείται σχηµατισµός µιας συµπαγούς µάζας και κερµατισµός της που οδηγεί 

τελικά στην απώλειά τους. Οι ανωµαλίες που σχετίζονται µε την ασυµβατότητα 

έχουν ταξινοµηθεί σε κυτταρικό επίπεδο σε πέντε κατηγορίες: α) ελαττωµατικό 

σπέρµα στο αβγό, β) παρεκκλίνουσα µορφολογία της µιτωτικής συσκευής, γ) 

ελαττωµατική χρωµατινική δοµή, δ) πολλαπλασιασµός κεντροσωµάτων απουσία 

πυρηνικής διαίρεσης και ε) απώλεια µιτωτικού συγχρονισµού. Ο προτεινόµενος 

µηχανισµός που εξηγεί το C. I. ενέχει µια τροποποιητική δράση του βακτηρίου στα 

χρωµοσώµατα του σπέρµατος (modification/mod) και σώσιµο αυτής της δράσης 
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(rescue/resc) στο αβγό. Η τροποποίηση του σπέρµατος πρέπει να γίνεται κατά την 

ωρίµανση του καθώς δεν υπάρχει Wolbachia στο ώριµο σπέρµα, είτε µέσω 

εκκρινοµένων βακτηριακών πρωτεϊνών είτε λόγω αποµάκρυνσης ειδικών πρωτεϊνών 

του ξενιστή, υπευθύνων για τη σωστή συµπύκνωση και αποσυµπύκνωση των 

χρωµοσωµάτων. Εχει διαπιστωθεί ότι η παρουσία του ιδίου στελέχους Wolbachia  

"σώζει" το τροποποιηµένο σπέρµα µε αποτέλεσµα την επιβίωση των εµβρύων. Η 

ανακάλυψη στελεχών του βακτηρίου που µπορούν να σώζουν το C . I. αλλά όχι να το 

προκαλούν υποστηρίζουν τη θεωρία περί δράσης δύο γονιδίων(Bourtzis 1998) 

  

Eικ.3 Περίπτωση απλής ή µονόδροµης (α) και διπλής ή αµφίδροµης ασυµβατότητας 
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Θηλυτοκία (παρθενογένεση) 

Η θηλυτοκία είναι µία περίπτωση παρθενογένεσης, όπου αγονιµοποίητα αβγά που 

προέρχονται από µολυσµένα µε Wolbachia θηλυκά άτοµα δίνουν µόνο θηλυκά άτοµα 

ενώ κανονικά θα έδιναν αρσενικά. Η θηλυτοκία συναντάται συχνά σε παρασιτικά 

υµενόπτερα. Στελέχη που προκαλούν θηλυτοκία δεν είναι µονοφυλετικά αλλά 

εµφανίζονται και στις δύο µεγάλες οµάδες. Κυτταρογενετικές χρωµοσωµικές 

αναλύσεις σε αγονιµοποίητα µολυσµένα αβγά έδειξαν ότι το φαινόµενο οφείλεται σε 

αποτυχία διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων µε αποτέλεσµα τον γαµετικό 

διπλασιασµό(Huigens et al. 2000) 

 

Θηλυκοποίηση 

Ο όρος σηµαίνει τη µετατροπή γενετικά αρσενικών ατόµων σε πλήρως λειτουργικά 

θηλυκά. Αυτή η δράση της Wolbachia έχει αποδειχτεί σε ισόποδα και έχει µελετηθεί 

εκτεταµένα στο Armadillidium vulgare. Σε αυτά τα είδη τα αρσενικά είναι 

οµογαµετικά (ΖΖ) ενώ τα θηλυκά ετερογαµετικά (ΖW). Με τη δράση του βακτηρίου 

το φύλο καθορίζεται πλέον κυτταροπλασµατικά και όχι γενετικά. Η θεωρία που 

προτείνεται υποστηρίζει ότι η Wolbachia καταστέλλει γονίδια "αρρενοποιά" που 

ελέγχουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του ανδρογόνου αδένα. Ο αδένας αυτός 

παράγει την αρρενοποιό ορµόνη, υπεύθυνη για την διαφοροποίηση των γονάδων σε 

όρχεις. Απουσία της ορµόνης οι αδιαφοροποίητες γονάδες δίνουν ωοθήκες. Επίσης 

έχει διαπιστωθεί ότι όταν το αρσενικό άτοµο µολυνθεί µετά σε µεγαλύτερη ηλικία 

τότε παίρνουµε ενδιάµεσης µορφής γονάδες (intersexes).(Rigaud et al. 2001) 

 

Ελεγχος παρασίτων 

Το γεγονός ότι η Wolbachia παρασιτεί σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό εντόµων φυσικά 

και η ικανότητας της να εξαπλώνεται σε ένα πληθυσµό πού γρήγορα λόγω της µητρι-

κής κληρονόµησης και του φαινότυπου C.I. που προκαλεί, την κάνουν πολύ ελκυστι-

κή υποψήφια για την καταπολέµηση παρασίτων εντόµων µε οικονοµική και ιατρική 

σηµασία.΄Εχει προταθεί η σε µικρή κλίµακα εξαφάνιση ενός πληθυσµού εντόµων µε 

την απελευθέρωση µεγάλου αριθµού αρσενικών ατόµων που φέρουν ένα ή δύο 

στελέχη του βακτηρίου, που θα προκαλέσουν εµβρϋική θνησιµότητα. Το εγχείρηµα 

φέρει τεχνικές δυσκολίες, όπως τη δυσκολία διαχωρισµού αρσενικών και θηλυκών 

ατόµων σε βιοµηχανική κλίµακα .Εναλλακτικά έχει προταθεί ο γενετικός µετα-

σχηµατισµός του βακτηρίου µε γονίδια κατά των παρασίτων. Αυτή η πρόταση 
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βρίσκει εµπόδια γιατί δεν είναι ακόµα εφικτός ο χειρισµός του γενετικού υλικού του 

βακτηρίου.  

 

Γενετικό υλικό  

Η  αλληλούχιση του γονιδιώµατος της Rickettsia prowazekii έδειξε πολλές οµοιότη-

τες µε το γονιδίωµα των µιτοχονδρίων και άνοιξε πολλές συζητήσεις για την εξελικτι-

κή τους σχέση. Η αλληλούχιση του γονιδιώµατος της Wolbachia, ενός τόσο κοντινού 

συγγενή πιθανότατα να δώσει καινούριες πληροφορίες προς την σωστή κατεύθυνση 

για την εξέλιξη των µιτοχονδρίων.(Siv 1998) 

Το γονιδίωµα της Wolbacia έχει παρόµοιο µέγεθος µε της Rickettsia αν και ποικίλλει 

µεταξύ των στελεχών από 0,95-1.66Μb.Αποτελείται πιθανότατα από ένα  κυκλικό 

χρωµόσωµα, πλούσιο σε Α-Τ ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη πλασµιδίου 

(Sun 2001) 

Σκοπός της παρούσας µελέτης 

 

Η παρούσα µελέτη σκοπό είχε την αποµόνωση του γενετικού υλικού του βακτηρίου 

που θα χρησιµοποιηθεί για κατασκευή βιβλιοθήκης για την αλληλούχιση του 

γονιδιώµατος τριών στελεχών Wolbachia, το στέλεχος wNo, που παρασιτεί στη D. 

simulans και προκαλεί κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα, το στέλεχος wUni που 

παρασιτεί στο υµενόπτερο Muscidifurax uniraptor και προκαλεί παρθενογένεση και 

το στέλεχος wVul που παρασιτεί στο ισόποδο Armadillidium vulgare  και  προκαλεί 

θηλυκοποίηση. Επειδή το βακτήριο δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε θρεπτικό µέσο αλλά 

είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάριο προκύπτουν οι παρακάτω δυσκολίες : α) δεν είναι 

εύκολο να αποµονωθούν µεγάλες ποσότητες, β) το γενετικό υλικό του ξενιστή πρέπει 

να αποµακρυνθεί , γ) βακτήρια  του πεπτικού συστήµατος του ενήλικου ξενιστή είναι 

πολύ δύσκολο να διαχωριστούν και πρέπει να ακολουθείται διαφορετική στρατηγική 

κατά περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προσπάθειας διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη ενός ακόµα βακτηρίου, συγκεκριµένα ενός γ-πρωτεοβακτηρίου, στη 

D.simulans το οποίο χαρακτηρίστηκε τόσο µε µικροβιολογικές όσο και µε µοριακές 

µεθόδους. 

-      
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Α. wNo 

Το στέλεχος wNo, που παρασιτεί στην D. simulans, προκαλεί µεγάλα επίπεδα 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας και ανιχνεύεται σε όλους τους ιστούς του 

ενήλικου ατόµου. To στέλεχος της D.simulans που φέρει το wNo ονοµάζεται 

συµβατικά ΚΒ31 και το καθαρισµένο από το βακτήριο στέλεχος ΚΒ20. Ο 

καθαρισµός γίνεται µε χρήση τετρακυκλίνης. Τυπικά, για τον καθαρισµό, µολυσµένες 

µύγες αναπτύσσονται σε θρεπτικό µέσο που περιέχει 0,1% τετρακυκλίνη για 2 γενιές. 

Η επιτυχής καταπολέµηση του βακτηρίου ταυτοποιείται µε PCR ανίχνευση του 16S 

ριβοσωµικού γονιδίου τηςWolbachia. Για την αποµόνωση βακτηριακού 

DNA,ακολουθήθηκαν τρεις στρατηγικές: 

1. Αποµόνωση από ακυτταρικά έµβρυα Drosophila 

Η αποµόνωση βακτηρίων από ακυτταρικά έµβρυα Drosophila έχει το πλεονέκτηµα 

ότι εύκολα απαλλασσόµαστε από το γενετικό υλικό του ξενιστή (γενωµικό και 

µιτοχονδριακό) και αποκλείει την περίπτωση αποµόνωσης άλλου βακτηρίου πλην 

άλλου πιθανού ενδοσυµβιώτη. 

Η συλλογή των εµβρύων γίνεται ως εξής: τα ενήλικα άτοµα γεννούν σε τρυβλία  Petri 

που έχουν σαν υπόστρωµα πηκτή µηλόζουµου µε συντηρητικό Nipogen 10% για 

αποφυγή µυκητιάσεων και µαγιά που προσελκύει τις µύγες να γεννήσουν στο 

τρυβλίο. Οι συλλογές γίνονται κάθε δύο ώρες (πριν την κυτταροποίηση) και τα 

έµβρυα τοποθετούνται σε επωαστικό κλίβανο στους 120  C. Σε αυτή τη θερµοκρασία 

αναστέλλεται η ανάπτυξή τους. Όταν συλλεχθεί ικανοποιητικός αριθµός εµβρύων 

(περίπου 2 µέρες συλλογή δίνουν 2 ml έµβρυα) τα έµβρυα ξεπλένονται µε νερό από 

τη µαγιά, αποχοριοποιούνται σε 50% διάλυµα χλωρίνης για πέντε λεπτά και στη 

συνέχεια ξεπλένονται µε άφθονο απεσταγµένο νερό. Στη συνέχεια τα έµβρυα 

οµογενοποιούνται σε δεκαπλάσιο όγκο ισοτονικού διαλύµατος Κ36 σε Dounce 

οµογενοποιητή και φυγοκεντρούνται σε Falcon στα 200g, 40  C για 20 λεπτά. Η 

πελέτα περιέχει άθικτους πυρήνες και εµβρϋικούς σχηµατισµούς ενώ το υπερκείµενο 

µεταφέρεται σε Corex και φυγοκεντρείται σε 10000g, 40  C για 10 λεπτά. Το ίζηµα 

επαναδιαλύεται στον ελάχιστο όγκο ισοτονικού διαλύµατος και αναµιγνύεται µε ίσο 

όγκο διαλύµατος Sea Plaque αγαρόζης 2% σε 0,5Χ ΤΒΕ. Το µίγµα χύνεται σε plug 

modules των 100 µικρολίτρων. Ακολουθεί κατεργασία µε πρωτεινάση Κ O/N. Στη 

συνέχεια τα plugs ξεπλένονται σε διάλυµα 1 mM PMSF για την απενεργοποίηση της 
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πρωτεινάσης. Τα plugs φορτώνονται σε 1% Seakem Gold Agarose Gel και το gel 

τρέχει σε CHEF-DRII (Bio-Rad)  PFGE για 24 ώρες στους 140  C, µε παλµό 60-120 

sec, γωνία 1200 και πεδίο 6V/cm. 

 

2. Αποµόνωση από κυτταροποιηµένα έµβρυα  

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια αλλά οι συλλογές εµβρύων γίνονται κάθε 6 ώρες. 

 

3. Αποµόνωση από ενήλικα άτοµα 

Tα ενήλικα άτοµα παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα µόλυνσης καθώς πέραν των 

γενετικών ιστών και οι σωµατικοί ιστοί είναι µολυσµένοι. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα 

της αποµόνωσης από ενήλικα άτοµα είµαι η ευκολία και η ταχύτητα της συλλογής 

του απαραίτητου υλικού. Το µειονέκτηµα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος αποµόνωσης 

βακτηρίων του εντέρου. Ενήλικα άτοµα 5-10 ηµερών, που έχουν αναπτυχθεί σε 

θερµοκρασία δωµατίου οµογενοποιούνται όπως τα έµβρυα και στη συνέχεια 

φιλτράρονται από µεµβράνη 0,95 µικροµέτρων. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία µε τα έµβρυα. 

 

Β. wUni 

Η αποµόνωση γενετικού υλικού από αυτό το στέλεχος γίνεται από ενήλικα άτοµα των 

παρασιτικών υµενοπτέρων Muscidifurax uniraptor, τα οποία στέλνονται από το 

εργαστήριο του Dr.Stouthamer. (Wageningen University, The Netherlands). Η 

διαδικασία αποµόνωσης είναι ακριβώς η ίδια που ακολουθείται στα ενήλικα άτοµα  

Drosοphila.  

 

Γ. wVul 

Η αποµόνωση γίνεται από ωοθήκες ενήλικων ατόµων Armadillidium vulgare. Από 

400 άτοµα παίρνουµε περίπου 1,2ml ιστού, ο οποίος οµογενοποιείται σε δεκαπλάσιο 

όγκο PBS. Η διαδικασία αποµόνωσης είναι η ίδια µε παραπάνω.  
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PFGE 

Η αρχή της ηλεκτροφόρησης σε εναλλασσόµενο πεδίο (PFGE:Pulsed Field Gel 

Electrophoresis) αναπτύχθηκε για τον διαχωρισµό µεγάλων µορίων DNA, µε µοριακό 

βάρος 50Kb-7Mb που δεν µπορούν να αναλυθούν ή να διαχωριστούν µε κλασσικές 

µεθόδους ηλεκτροφόρησης.  

Η ιδέα να εφαρµοστεί εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο βασίστηκε στην υπόθεση ότι 

τα µεγάλα µόρια DNA εκτείνονται κατά την πορεία τους µέσω των µικρών πόρων 

του πηκτώµατος. Έτσι αν το ηλεκτρικό πεδίο στραφεί κατά 900 , τα µόρια δεν 

µπορούν να κινηθούν προς την νέα κατεύθυνση εάν πρώτα δεν επανατυλιχτoύν σε 

µια συµπαγή µορφή και µάλιστα ο χρόνος που χρειάζεται για την επανέλιξη του 

µορίου είναι ανάλογος του µεγέθους του µορίου. Η θεωρία αυτή αποδείχτηκε ότι 

είναι λανθασµένη σε µία σηµαντική λεπτοµέρεια: ο µηχανισµός διαχωρισµού των 

µορίων δεν εξαρτάται από τον χρόνο που κάνει ένα µόριο να επανελιχτεί αλλά από τα 

είδη των κινήσεων των µορίων που διαφέρουν ανάλογα µε το µέγεθος τους. 

Η δοµή ενός πηκτώµατος αγαρόζης έχει µελετηθεί µε ηλεκτρονική µικροσκοπία και 

ακτίνες Χ και έχει προταθεί ότι το πολυµερές (αγαρόζη) σχηµατίζει ίνες που 

αποτελούνται από διπλές έλικες που συγκρατούνται πιθανότατα µε δεσµούς 

υδρογόνου. Αυτό το δίκτυο αγαρόζης αφήνει πόρους διαµέσου των οποίων µπορούν 

τα µόρια να διαχυθούν. Η διάµετρος των πόρων εξαρτάται από τη συγκέντρωση της 

αγαρόζης. Σηµειωτέον ότι οι ίνες που σχηµατίζονται στο πήκτωµα αποτελούνται από 

εκατοντάδες αλυσίδες αγαρόζης µε αποτέλεσµα η πυκνότητά του να είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη από της δίκλωνης αλυσίδας του DNA. Με ηλεκτρονική µικροσκοπία έχει 

δειχτεί ότι οι ίνες ίσως να έχουν πόρους πολύ µικρότερους από τους πόρους που 

σχηµατίζονται µεταξύ των ινών. Αυτές οι δοµές καθώς και οι διαστάσεις των πόρων 

έχουν σηµασία για την εξήγηση της κίνησης των µορίων DNA στο πήκτωµα. 

Η δίκλωνη έλικα του DNA είναι ευλύγιστη και ανάλογα µε την αλληλουχία 

παρουσιάζει και διαφορετικό βαθµό ευλυγισίας. Σε µεγάλες αλυσίδες πάντως υπάρχει 

ένα όριο στην καµπυλότητα που µπορεί να έχει η αλυσίδα, που µπορεί να φτάνει τις 

150 βάσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε µία εσοχή µε διάµετρο περίπου 30nm, όσο περίπου 

και η διάµετρος του πόρου σε ένα πήκτωµα 4%.Με video µικροσκοπία έχει µελετηθεί 

η κίνηση µεγάλων αλυσίδων DNA σεσηµασµένων µε φθορίζουσα χρωστική. Σε αυτή 

τη µελέτη φάνηκε ότι το µόριο αλλάζει γρήγορα διαµόρφωση και άλλοτε έχει 

σφαιρική µορφή, άλλοτε ραβδοειδή και άλλοτε ελλειψοειδή. Κάτω από ηλεκτρικό 
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πεδίο τα µόρια επιµηκύνονται, ύστερα αναµαζεύονται ή σχηµατίζουν U ή τυλίγονται 

γύρω από κάποιο εµπόδιο (MONAGO 1994). Όλα τα παραπάνω αφορούν γραµµικά 

µόρια DNA. Στην περίπτωση της Wolbachia, έχει προταθεί ότι το χρωµόσωµα είναι 

κυκλικό(Sun et al. 2001). Τα κυκλικά µόρια αυτού του µεγέθους έχει αποδειχτεί ότι 

παρουσιάζουν ελάχιστη έως καθόλου κινητικότητα κάτω από πεδίο. Λόγω της ήπιας 

και ταχείας κατεργασίας κατά την αποµόνωση του χρωµοσώµατος πολύ µικρό 

ποσοστό σπάει και µετατρέπεται σε γραµµικό. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση 

του PFGE σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται για την ανάλυση του χρωµοσώµατος 

(υπολογισµός µεγέθους) αλλά για τον καθαρισµό από µιτοχονδριακό γενετικό υλικό. 

Τα µιτοχόνδρια έχουν παρόµοιο µέγεθος µε τη Wolbachia αλλά το µέγεθος του 

χρωµοσώµατός τους είναι σηµαντικά µικρότερο (περίπου 15Kb στη Drosophila). 

Κάτω από πεδίο λοιπόν περιµένουµε το µιτοχονδριακό κυκλικό µόριο DNA να 

κινηθεί γρήγορα ενώ το µεγάλο χρωµόσωµα της Wolbachia να µείνει εγκλωβισµένο 

στο plug. 

 Η χρήση της PFGE τεχνικής µπορεί να διαχωρίσει το βακτηριακό χρωµόσωµα της 

Wolbachia, από χρωµοσώµατα άλλων βακτηρίων. Στην περίπτωση µας η πιθανή 

µόλυνση ενήλικων ατόµων µε γ- πρωτεοβακτήρια του εντερικού σωλήνα και η 

συναποµόνωση τους µε το ισχύον πρωτόκολλο καθιστά την χρήση αυτής της τεχνικής 

αναγκαία για τον εµπλουτισµό σε γενετικό υλικό της Wolbachia. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η γραµµοποίηση ή ακόµα και η πέψη του χρωµοσώµατος ώστε να 

µεταναστεύσει κάτω από ηλεκτρικό πεδίο και να διαχωριστεί από το χρωµόσωµα 

άλλων βακτηρίων, που έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο µέγεθος. 

Υβριδοποίηση  Southern 

Τµήµα των wsp και 16SrRNA γονιδίων από το wRi στέλεχος (που παρασιτεί στο 

στέλεχος Drosophila simulans Riverside) µεγεθύνονται  µε PCR και 

χρησιµοποιούνται ως ανιχνευτές γενωµικού DNA της Wolbachia για τα στελέχη wNo 

και wUni. Οι εκκινητές για το wsp :81F(5'TGGTCCAATAAGTGATGAAAGAAAC-

3') και 691R(5'-AAAAATTA AACGCTACTCCA-3') και για το 16SrRNA :99F(5'-

TGTAGCCTGCTATGGTATAACT-3') και 

994R(5'GAATAGGTATGATTTTCATGT-3') που δίνουν προϊόντα µεγέθους περίπου 

600 και 900 bp αντίστοιχα. Για το στέλεχος wVul χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές για 

την φαγική ένθεση που έχει ανιχνευθεί στο συγκεκριµένο στέλεχος και είναι οι 

ISWAA5'-GYACNTAYCAYATHGTNTGGATHCA-3'   

ISWR 5'-CCNSWNGTNCKNACRAARTANCC-3'  
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Για την ανίχνευση µιτοχονδριακού DNA από Drosophila µεγεθύνεται τµήµα του cytb 

γονιδίου µε τους εκκινητές: cytb1: (5'ACCAGCTCCAATTAATATTTCAA-

GATGATGA-3') και cytb2(5'-TACAGTTGCTCCTCAAAATGATATTTGTCC-

TCA-3'). Για την ανίχνευση µιτοχονδριακού DNA από Muscidιfurax uniraptor 

χρησιµοποιείται το γονίδιο COII µε εκκινητές :C2-J-(5'-ATTGGACATCAATGATA-

TTGA-3') και C2-N-(5'CCACAAATTTCTGAACATTGACCA-3') και προϊόν 

µεγέθους 260bp. Για την ανίχνευση γενωµικού DNA Drosophila χρησιµοποιήθηκε το 

γονίδιο της τουµπουλίνης και για το υµενόπτερο το γονίδιο ITS2, που δίνει προϊόν 

600bp . Οι συνθήκες των PCR είναι κοινές και περιλαµβάνουν 35 κύκλους µε 

θερµοκρασία αποδιάταξης τους 950  C, επαναδιάταξης τους 550C και επιµήκυνσης 

τους 720C. Η µεταφορά του DNA από το πήκτωµαl γίνεται µε διάλυµα 20Χ SSC ,σε 

νάϋλον µεµβράνη Zeta probe(Bio-rad). H υβριδοποίηση γίνεται στους 650C µε 

Church διάλυµα υβριδοποίησης. 
 

Ποσοτικοποίηση DNA 

To ποσό DNA που υπάρχει ανά plug υπολογίζεται µε δύο τρόπους: 

Α) Τοποθετούµε στον πάτο σύριγγας ινσουλίνης υαλοβάµβακα και στη συνέχεια 

παίρνουµε ένα plug και το λιώνουµε µε το έµβολο. Στο διήθηµα προσθέτουµε ίσο 

όγκο φαινόλης-χλωροφορµίου για την αποµάκρυνση της αγαρόζης. Από το διάλυµα 

τρέχουµε µία ποσότητα συγκρινόµενη µε λmarker ή άκοπο λ DNA γνωστής 

συγκέντρωσης. Αυτή η µέθοδος είναι πολύ λίγο αποδοτική, έχουν υπολογιστεί 

απώλειες του DNA µέχρι 90%. 

Β) Με τη χρήση low melting agarose είναι δυνατόν να διαλυτοποιήσουµε πλήρως το 

plug και να υπολογίσουµε ακριβώς το ποσό DNA. Το plug ζυγίζεται και στη συνέχεια 

θερµαίνεται στους 750  C για 15 λεπτά ώστε να λιώσει τελείως. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε το ένζυµο Agarace (Promega) στους 450  C για 15 λεπτά. Χρειάζεται 1U 

ενζύµου για 200mg αγαρόζης. Μετά από αυτή την κατεργασία η αγαρόζη έχει 

πλήρως διαλυθεί και ακολουθεί η ποσοτικοποίηση µε σύγκριση µε γνωστή ποσότητα 

λDNA σε 0,8% agarose gel.  
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Ποιοτικός έλεγχος 

Για την πιστοποίηση της µόλυνσης στις ΚΒ31 µύγες, γίνεται συλλογή µεµονωµένων 

ατόµων. Οι µύγες οµογενοποιούνται σε STE buffer (50µλ/άτοµο) και στη συνέχεια 

γίνεται επώαση στους 370  C µε 20µg πρωτεινάσης για 30 λεπτά. Η απενεργοποίηση 

της πρωτεινάσης τα δείγµατα επωάζονται στους 95 βαθµούς για πέντε λεπτά. Από το 

δείγµα αρκεί ένα µικρόλιτρο για PCR µε 16S Wolbachia εκκινητές. Από τον έλεγχο 

διαπιστώνεται ότι όλα τα άτοµα είναι µολυσµένα µε το βακτήριο. 

∆ιαλύµατα 

Κ36 (ήπιο ισοτονικό διάλυµα) 

ΚΗ2PO4                2,25gr 

K2HPO4                5,80gr 

KCl                  7,40gr 

NaCl                0,90gr  

DdH20             1 lt 

 

Proteinase K Buffer  

Tris-HCl   pH 8.0                10mM 

EDTA  pH 8.0                   100mM                  

N-Lauroylsarcosine               1% 

Prot.K                                500µg/ml 

 

STE Buffer 

100mM NaCL 

10mM Tris-HCl pH 8.0 

1mM   pH 8.0EDTA 

 

Church Hybridization buffer 

20% SDS 

0,5M Church buffer (0,5 mole Na2HPO4-4 ml  85% H3PO4) 

10-% BSA 

0,5M EDTA 

H2O Αποστειρωµένο 

Γενικώς όλα τα διαλύµατα και υλικά είναι αποστειρωµένα  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

1.Αποµόνωση DNA από ακυτταρικά έµβρυα D.simulans 

 

Η συλλογή ακυτταρικών εµβρύων έγινε από µολυσµένα άτοµα όπως έδειξε και PCR 

µε 16SrRNA Wolbachia εκκινητές.(Εικ.4) 

 
Εικ.4: PCR από ενήλικα άτοµα µε16SrRNA εκκινητές 

Η αποµόνωση DNA από 3 plugs  µε τη µέθοδο της σύριγγας είχε φτωχά 

αποτελέσµατα (Λιγότερο  από 100 ng/plug) ενώ και η εικόνα του PFGE µετά από 

χρώση µε EtBr δείχνει  µικρή ποσότητα DNA. 

 

Υβριδοποίηση του PFGE µε probes α)16SrRNA και dnaA για Wolbachia β) cytb, γ) 

Γενωµικό DNA Drosphila έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα όπως φαίνεται και στις 

εικόνες 5 και 6 : Αχνό σήµα στην περίπτωση της Wolbachia, που εντοπίζεται µέσα 

στα plugs, ισχυρό σήµα µε το µιτοχονδριακό ανιχνευτή, που εντοπίζεται στα plugs, 

αλλά δίνει και χαρακτηριστικές ζώνες µέσα στο πήκτωµα ενώ στην περίπτωση 

γενωµικού DNA, δεν παίρνουµε καθόλου σήµα.  
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Εικ.5 Υβριδοποίηση µε 16S,dnaA probe για ανίχνευση βακτηριακού DNA 

 
 

Εικ.6 Υβριδοποίηση µε cyt b για ανίχνευση µιτοχονδριακού DNA 
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Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν κατ' αρχήν από αυτήν την αποµόνωση είναι : 

- Τα πρώιµα ακυτταρικά έµβρυα έχουν µικρό ποσοστό µόλυνσης του βακτηρίου κάτι 

που αποδείχθηκε και µε συνεστιακή µικροσκοπία µε πολυκλωνικό αντίσωµα για την 

Wsp πρωτείνη της Wolbachia (Veneti, προσωπική επικοινωνία). 

- Το ποσοστό µόλυνσης µε γενετικό υλικό του ξενιστή δεν µπορεί να εκτιµηθεί 

ποσοτικά Από την υβριδοποίηση φαίνεται να είναι µηδαµινό όσον αφορά το 

γενωµικό DNA ενώ το µιτοχονδριακό DNA είναι σε µεγαλύτερη ποσότητα. Με PCR 

έλεγχο του εξαχθέντος από ένα plug DNA παίρνουµε θετικό σήµα για όλα τα είδη 

DNA. 

Προσπάθειες που έγιναν για την κατασκευή βιβλιοθήκης  (Εργ.Andersson, Uppsala 

University) από αυτά τα plugs ήταν ανεπιτυχείς λόγω της µικρής ποσότητας σε DNA. 

2. Αποµόνωση από ενήλικα άτοµα D.simulans 

Η αποτυχία να αποµονωθούν µεγάλες ποσότητες wNo DNA από πρώιµα έµβρυα 

D.simulans οδήγησε  στην απόφαση να χρησιµοποιηθούν ενήλικα άτοµα. Τα άτοµα 

αρχικά ελέγχθηκαν µε PCR για µόλυνση µε Wolbachia. Η χρώση του PFGE µε EtBr 

έδωσε έντονο smear, που υποδηλώνει µεγαλύτερη ποσότητα µιτοχονδριακού DNA 

(Εικ.7)  

Ποσοτικοποίηση έγινε µε αγαράση και σύγκριση µε άκοπο λ DNA.Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν µεγάλη ποσότητα DNA (Εικ.8), ενώ η υβριδοποίηση για έλεγχο DNA 

ξενιστού έδωσε παρόµοια αποτελέσµατα µε τα έµβρυα δηλαδή δεν ανιχνεύτηκε 

γενωµικό DNA,το πρότυπο των µιτοχονδριακών ζωνών ήταν παρόµοιο.(Εικ.9).  

 Το υλικό κρίθηκε κατάλληλο για κατασκευή γενωµικής βιβλιοθήκης και εστάλει στο 

Uppsala University (Siv Andersson).  Η κατασκευή της βιβλιοθήκης αποφασίστηκε 

να γίνει µε την shot gun µέθοδο λόγω του µικρού µεγέθους του γονιδιώµατος. Επίσης 

η ανάλυση του γονιδιώµατος του βακτηρίου R.prowazekii, ενός βακτηρίου 

συγγενικού µε τη Wolbachia, δεν έδειξε µεγάλες επαναλήψεις κάτι που κάνει απλή 

την  ολοκλήρωση του γονιδιώµατος. Το DNA που αποµονώθηκε από τα plugs µε 

αγαράση, κερµατίστηκε σε κοµµάτια µεγέθους 1-3Kb, τα οποία κλωνοποιήθηκαν σε 

Μ13 φορέα. Η γενωµική βιβλιοθήκη υπολογίστηκε ότι περιέχει περίπου 15.000 

κλώνους. Οι αντιδράσεις sequencing  έγιναν µε φθορίζουσες χρωστικές και η 

αλληλούχιση έγινε σε Megabace Sequenator.  
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Εικ.7:Χρώση PFGE µε EtBr από ενήλικα άτοµα µολυσµένα (ΚΒ31) και µη (ΚΒ20) 

 

Εικ.8: Αποµόνωση DNA από plugs. Εχουν τρεχθεί 10µλ από 100 συνολικά. που 

αντιστοιχούν σε ένα plug. Συνολικά υπολογίζεται να υπάρχει περισσότερο από ένα µg  

DNA ανά plug. 
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Εικ.9: Υβριδοποίηση µε µιτοχονδριακό ανιχνευτή σε PFGE από ενήλικα άτοµα 

 

Τα αποτελέσµατα της αλληλούχισης περίπου 2Μb και η σύγκριση τους µε τη βάση 

δεδοµένων NCBI µε το πρόγραµµα BLAST,έδειξε ότι σε ποσοστό πάνω από 95% το 

γενετικό υλικό προέρχεται από γ-εντεροβακτήρια. Η αλληλούχιση του 16S 

ριβοσωµικού γονιδίου και της R5 ριβοσωµικής πρωτείνης (Εικ.10) και η 

φυλογενετική τους ανάλυση έδειξαν ότι πρόκειται για ένα εντεροβακτήριο πολύ 

συγγενικό µε το βακτήριο Serratia entomophila, το  οποίο ανήκει στα γ-

πρωτεοβακτήρια  (Eικ.11) .Οι αλληλουχίες των 16SrRNA και r5 γονιδίων 

χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό εκκινητών για τον έλεγχο των ενήλικων ατόµων. 

Οι εκκινητές που προέκυψαν ονοµάζονται NB16S και NBRP5 αντίστοιχα και είναι 

οι: 

NB16SF: 5'-GTTAACGTGGAACTGCATTG-3' 

NB16SR: 5'-TGTCTCAGAGTTCCCGAAGG-3' 

NBRP5F: 5'-GCTTTAGCTAATACGTTATG-3' 
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50.WNo.g3.1.U1298(16SrRNA) 

TCCGTATCGGGTCACCTTTTGATTCTGGCTAAGCCACCGCGGTTTTTAATC

AGAGGGAATCCCGCGTTAACGTGGAACTGCATTGAAACTGCAGCTAGATT

CTTTAGAGGGGGTAGAATTCCAGTGTAGCCGGTGAAATGCTTAGAGATCT

GGAGGAATACCGGTGCCGAAGNCGCCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTC

AGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCA 

CGCTGTAAACGATGTCGACTTGGAGCTTGTGCCCTTGAGGCGTGGCTTCCG

GAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAA

ACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTA

ATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAATTC

GCTAGAGATAGCTTAGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGG

CTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCG

CAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGAACTCAAAGGAGA

CTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATG

GCCCTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACAAAGAGA

AGCGAACTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAGTACGTCGTAGTCCGGAT

CGGAGTCTCAACTCGACTCCGAGAGTCGGGCGCTATATAGTAGATTACT 

>75.WNo.g3.1.U1035(Ribosomalproteins5) 

TATCTCTTCATATCTTCCAACGCAGCATAGTTGCACGAACCACGTTGATC 

GGGTTAGTAGAACCATATGCTTTAGCTAATACGTTATGAACCCCTGCAAC 

TTCCAGGACGGCGCGCATTGCACCACCGGCGATGATACCGGTACCTTCGG 

AAGCTGGTTGCATGAATACACGGGAACCTGTGTGAGCACCTTTTACAGGG 

TGCTGCAGAGTACCGCTATTCAAAGCAACATTAATCATAGCGCGACGGGC 

TTTTTCCATCGCTTTCTGGATCGCTGCCGGAACTTCGCGTGCTTTGCCGT 

AGCCAAAACCAACGCGACCGTTACCATCACCAACTACTGTCAGTGCGGTA 

AAGCTGAAAATACGGCCACCTTTTACGGTTTTAGATACGCGGTTTACCGC 

GATCAGCTTTTCCTGCAGTTCGCCAGCTTGTTTTTCGATGTGAGCCATCT 

TAAACCTCTTCCTTAGAACTGAAGGCCAGCTTCACGGGCAGCATCTGCCA 

GTGCCTGGACTCGACCATGATATTGGAAACCGGAACGGTCAAAGGAAACT 

TTAGAGATCCCTTTTTCCAACGCACGTTCAGCCAGTGCTTTACCTACTGC 

TGCTGCTGCGTCTTTGTTACCGGAATACTTCAATTGCTCTGTGATAGCTT 

TTTCTACAGTAGAAGCGGCTACCAGTACTTCAGAACCAT 

Εικ.10 : Νουκλεοτιδική αλληλουχία των 16S και R5 ριβοσωµικών πρωτεινών του 

βακτηρίου Serratia entomophila  
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NBRP5R: 5'-TGAACGTGTGTTGGAAAAAG-3' 

Στην συνέχεια το βακτήριο αποµονώθηκε και καλλιεργήθηκε σε θρεπτικό για να 

χαρακτηριστεί µικροβιολογικά (Μικροβιολογικό εργαστήριο ΠΕΠΑΓΝΗ, Καθ. 

Τσελέντης).Ενήλικο µολυσµένο άτοµο λειοτριβήθηκε και έγινε καλλιέργεια του 

εκχυλίσµατος. Τα βακτήριο που καλλιεργήθηκε ήταν ένα άλλο εντεροβακτήριο η 

Hafnia alvei. Αυτή η διαφορά πιθανότατα οφείλεται στον τρόπο χαρακτηρισµού µε 

µικροβιολογικές τεχνικές που ευνοούν την καλλιέργεια της Hafnia.Για την απαλλαγή 

από τη µόλυνση από κάθε είδους εντεροβακτήριο έγινε στο µικροβιολογικό 

εργαστήριο αντιβιόγραµµα(Εικ.13) µε βακτήριο αναφοράς την αποµονωµένη Hafnia. 

Το αντιβιόγραµµα έδειξε ότι το βακτήριο είναι ευαίσθητο σε µία σειρά αντιβιοτικών 

όπως β-Λακταµίνες ( cerufoxime), αµινογλυκοσίδες (Netilmicin),κινολόνες στην 

τερτακυκλίνη και στην χλωραµφενικόλη. Για την θεραπεία από βακτήρια επιλέγησαν 

το cerufoxime,το netilmicin και η χλωραµφενικόλη γιατί δεν είναι υδατοδιαλυτά και 

δεν εισέρχονται στα κύτταρα, δεν απειλούν δηλαδή τη Wolbachia.Το αντιβιοτικό 

χορηγήθηκε στην τροφή των εντόµων σε συγκεντρώσεις 0,1-2%.Βρέθηκε ότι το 

cerufoxime και to netilmicin ακόµα και σε ελάχιστες συγκεντρώσεις ήταν 

θανατηφόρα για τα ίδια τα έντοµα ενώ η χλωραµφενικόλη σε συγκέντρωση 0,1% 

καθάριζε το έντερο εντελώς από τα εντεροβακτήρια εάν χορηγείτο για δύο γενιές.  

 
Εικ.14 PCR µε 16SrRNA Wolbachia εκκινητές (κάτω σειρά και τρία δείγµατα πάνω) 

και 16SrRNA Hafnia σε ενήλικα άτοµα D.simulans µετά από χορήγηση 

χλωραµφενικόλης για δύο γενιές. 
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3. Αποµόνωση από κυτταροποιηµένα έµβρυα D. simulans (KB31) 

Η δεδοµένη δυσκολία για απαλλαγή από βακτήρια του εντέρου στα ενήλικα άτοµα 

οδήγησε στην απόφαση να συλλέγονται έµβρυα µεγαλύτερου σταδίου (6-8 ωρών). Αν 

και θεωρητικά ο αριθµός των βακτηρίων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ότι 

είναι στα πρώιµα έµβρυα (έχει υπολογιστεί ότι η Wolbachia πολλαπλασιάζεται κάθε 

24-48 ώρες) τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν καθαρά ότι το ποσό του 

DNA, που αποµονώνεται είναι πολύ µεγαλύτερο και εξίσου καθαρό. Επίσης δεν 

ανιχνεύονται, µε PCR, βακτήρια του γένους Serratia  ακόµα και αν οι γονείς είναι 

µολυσµένοι. 

 
 

Εικ 15 :PFGE από κυτταροποιηµένα έµβρυα KB31. 
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Εικ.16 Υβριδοποίηση wNo µε 16SrRNA και dnaA ανιχνευτή και  σύγκριση µε µη 

µολυσµένο άτοµο. Η ζώνη που εµφανίζεται ψηλά στο PFGE της προηγούµενης 

εικόνας δεν υβριδοποιείται. 

 

4. Αποµόνωση wUni από ενήλικα άτοµα Muscidofurax uniraptor 

Η διαδικασία για έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας του DNA που 

αποµονώνεται είναι ίδια που ακολουθείται στα ΚΒ31. Το PFGE µε EtBr δείχνει να 

υπάρχει αρκετό DNA και το PCR επιβεβαιώνει την ύπαρξη Wolbachia DNA. Η 

µέθοδος αποµόνωσης δεν απαλλάσσει τα  plugs από πολλά συστατικά του ενήλικου 

ατόµου µε αποτέλεσµα το plug να φαίνεται βρώµικο. Αυτό ίσως να επιδρά στη δράση 

της πρωτεινάσης ή και της αγαράσης µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο υπολογισµός 

της ποσότητας του DNA που αποµονώνεται. Στην εικόνα φαίνεται ότι η ποσότητα 

που αποµονώνεται από ένα plug είναι µικρή, ίσως µέχρι 200 ng .  

 

 
Εικ.17 :10 µλ DNA από wUni  συγκρινόµενη µε 1µg λsty σε gel αγαρόζης 0,8%.  

 



 31

Με την παρασκευή  µεγάλου αριθµού plugs και εκτεταµένη χρονικά επώασή τους µε 

αγαράση αποµονώθηκαν τελικά στο εργαστήριο του Prof. Garett (University of 

Copenhagen) µεγάλες ποσότητες DNA και κατασκευάστηκε γενωµική βιβλιοθήκη. Η 

αλληλούχιση περίπου 200 κλώνων και σύγκριση τους έδειξε ότι η συντριπτική 

πλειψηφία των κλώνων αφορούσαν διάφορα εντεροβακτήρια : 

Από 368 αλληλουχίες που αναλύθηκαν το 26% ήταν Enterococcus faecilis , το 1% 

Staphylococcus aureus, ενώ 72% δεν έδειξαν οµοιότητα µε άλλα βακτήρια. Λόγω του 

πολύ υψηλού κριτηρίου ταυτοποίησης (>95%) το αποτέλεσµα αυτό είναι 

αναµενόµενο. Με κριτήριο ταυτοποίησης 60-95 % φαίνεται ότι περίπου το 50 % των 

αλληλουχιών είναι α-πρωτεοβακτήρια και πιθανότατα Wolbachia ενώ οι υπόλοιπες 

αλληλουχίες ανήκουν σε εντεροβακτήρια.  

 

5.Αποµόνωση wVul DNA από Armadillidium vulgare 

 

Στην περίπτωση του ισόποδου Armadillidium vulgare η αποµόνωση γίνεται από 

ωοθήκες θηλυκοποιηµένων ατόµων. Η σύγκριση έγινε µεταξύ του µολυσµένου 

στελέχους F και µη µολυσµένου A. Στην περίπτωση του wVul έγινε και επώαση µε 

DNAase για 40 λεπτά πριν την επώαση µε πρωτεινάση για να ελεγχθεί αν µπορούµε 

να απαλλαγούµε από DNA του ξενιστή. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η δράση 

της DNAase είναι επουσιώδης, δηλαδή δεν υπάρχουν µεγάλες ποσότητες γενωµικού 

DNA κατά την αποµόνωση καθώς το µεγαλύτερο µέρος του κατακρηµνίζεται µε τους 

άθικτους πυρήνες κατά την πρώτη φυγοκέντρηση. 
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  Εικ.18 :PFGE από µολυσµένα και µη µολυσµένα άτοµα και σύγκριση για τη δράση 

της DNAaseI .Οι στήλες 1 και 6 είναι ο µάρτυρας (yeast chromosomal marker). 
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Εξαγωγή DNA από τα plugs έγινε µε Agarace .Από κάθε δείγµα ηλεκτροφορήθηκαν 

20 µλ (1/5του plug) και συγκρίθηκαν µε γνωστές ποσότητες λDNA.(Εικ.19). 

 

                      
Εικ.19: 20µλ από κάθε δείγµα ηλεκτροφορήθηκαν σε 0,8% gel αγαρόζης και οι 

ποσότητες συγκρίθηκαν µε γνωστές ποσότητες λDNA. 
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Υβριδοποίηση µε ανιχνευτή  φαγική ένθεση αυτού του στελέχους δείχνει ότι η ζώνη 

που παρατηρείται στα µολυσµένα άτοµα είναι Wolbachia DNA (Εικ..20) 

.  

Εικ.20: Υβριδοποίηση µε τµήµα φαγικής ένθεσης σε DNA αποµονωµένο από 

µολυσµένα και µη µολυσµένα άτοµα 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το στέλεχος wNo,που παρασιτεί στο είδος D. simulans ανήκει στη Β υπεροµάδα, 

όπως κατατάχτηκε µε βάση την φυλογενετική ανάλυση, που στηρίχτηκε στην 

αλληλούχιση του wsp γονιδίου, που είναι το ταχύτερα εξελισσόµενο γονίδιο που έχει 

περιγραφεί ως τώρα. Το στέλεχος αυτό έχει την ικανότητα να προκαλεί φαινόµενα 

κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας στους ξενιστές του δηλαδή την εµβρυϊκή 

θνησιµότητα όταν  µολυσµένο αρσενικό διασταυρώνεται µε µη µολυσµένο θηλυκό. 

Ένα πολύ συγγενικό στέλεχος του wNo ,το wMa, που έχει την ίδια αλληλουχία του 

γονιδίου wsp, έχει δειχτεί ότι συµπεριφέρεται ως mod-/resc+  βακτήριο δηλαδή µπορεί 

να σώζει τα έµβρυα αλλά το ίδιο δεν προκαλεί κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα. 

Το γεγονός αυτό κάνει τα στελέχη wNo και wMa υποψήφια στελέχη για µελέτη, 

µέσω συγκριτικής ανάλυσης, των υπεύθυνων για το συγκεκριµένο φαινότυπο 

γονιδίων. Η Wolbachia είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάριο βακτήριο και µέχρι στιγµής 

είναι αδύνατη η καλλιέργεια του έξω από τον ξενιστή της. Στην εργασία αυτή έγινε 

προσπάθεια αποµόνωσης και καθαρισµού του γενετικού υλικού της, ώστε να 

κατασκευαστούν γενωµικές βιβλιοθήκες για την αλληλούχιση, µε shot gun µέθοδο, 

του γονιδιώµατός της. 

Οι προσπάθειες αποµόνωσης DNA από πρώιµα ακυτταρικά έµβρυα δύο ωρών δεν 

έδωσαν αρκετά µεγάλη ποσότητα για την επίτευξη του στόχου. Όλα τα πειράµατα 

έδειξαν καθαρά ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει αρκετά µεγάλος αριθµός 

βακτηρίων. Συγκεκριµένα υβριδοποίηση µε µίγµα 16SrRNA και dnaA ανιχνευτών 

έδωσαν αχνότατο σήµα στα plugs, απευθείας εξαγωγή µε λιώσιµο των plugs επίσης 

δεν έδωσαν µεγάλη ποσότητα. Αυτό όµως που φάνηκε καθαρά ήταν ότι το ποσοστό 

γενωµικού DNA του ξενιστή ήταν πολύ µικρό καθώς και το ότι το µεγαλύτερο µέρος 

του µιτοχονδριακού DNA µεταναστεύει κατά την ηλεκτροφόρηση. 

Η αποµόνωση DNA από ενήλικα άτοµα έχει το πλεονέκτηµα ότι πολύ γρήγορα 

παίρνουµε µεγάλες ποσότητες DNA. Παρ' όλα αυτά στη συγκεκριµένη εργασία 

αποµονώθηκε και το βακτήριο Serratia entomophila  και αναλύθηκε ένας µεγάλος 

αριθµός κλώνων αυτού. Το βακτήριο αυτό µε βάση το 16S γονίδιο κατατάσσεται στα 

γ-πρωτεοβακτήρια  πολύ κοντά στην E. coli, S. typhimurium και H .influenza  και 

µάλιστα βρίσκεται µεταξύ αυτών και της Buchnera. Αν και τα µικροβιολογικά µε τα 

µοριακά αποτελέσµατα δεν συµφωνούν, η χορήγηση χλωραµφενικόλης καθάρισε τα 

έντοµα από όλα τα εντεροβακτήρια όπως φάνηκε µε PCR µε εκκινητές κοινούς για 

όλα τα βακτήρια. Τα προϊόντα της αντίδρασης αλληλουχήθηκαν και έδειξαν ότι το 
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µόνο βακτήριο που παρασιτούσε ήταν η Wolbachia.Επειδή τα εντεροβακτήρια 

µεταδίδονται πολύ εύκολα µε τον αέρα αποφασίστηκε να µην χρησιµοποιούνται 

ενήλικα άτοµα για απ' ευθείας αποµόνωση DNA από Wolbachia γιατί υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνος της µόλυνσης. Η αποµόνωση DNA από έµβρυα 6-8 ωρών έδειξε ότι δεν 

αποµονώνεται DNA από άλλα βακτήρια ακόµα και αν οι γονείς ήταν µολυσµένοι, τα 

εντεροβακτήρια δηλαδή δεν κληρονοµούνται µητρικά όπως η Wolbachia καθώς και 

ότι η ποσότητα που εξάγεται είναι αρκετά µεγάλη. Επίσης φάνηκε ότι µε αυτό το 

πρωτόκολλο το DNA του ξενιστή αποµακρύνεται κατά την πρώτη φυγοκέντρηση. 

Η περίπτωση µε τη Wolbachia που παρασιτεί στα υµενόπτερα M.uniraptor είναι 

παρόµοια αλλά οι δυσκολίες είναι µεγαλύτερες: ∆εν είναι δυνατή η συλλογή εµβρύων 

από τα υµενόπτερα ούτε και η χορήγηση αντιβιοτικών σε αυτά λόγω του παρασιτικού 

τρόπου διαβίωσής τους. Εναλλακτικά προτείνεται ο εµπλουτισµός της υπάρχουσας 

βιβλιοθήκες µε γενετικό υλικό από Wolbachia..Η ύπαρξη γενετικών µαρτύρων για 

την Wolbachia θα διευκολύνει την επιλογή κλώνων αυτού του βακτηρίου. Ενας 

άλλος τρόπος απαλλαγής από DNA άλλων βακτηρίων είναι η χρήση PFGE.Αυτό 

προϋποθέτει γραµµοποίηση του κυκλικού µορίου της Wolbachia µε πέψη µε ένζυµα. 

Αυτό έχει ήδη γίνει για άλλα στελέχη Wolbachiaκαι έδειξε ότι το µέγεθος του 

γονιδιώµατος είναι µεταξύ 1-1,6 Μb.Το γραµµικό µόριο DNA είναι ελεύθερο να 

µεταναστεύσει κάτω από ηλεκτρικό πεδίο και να διαχωριστεί από άλλα µόρια . 

Το στέλεχος της Wolbachia wVul που παρασιτεί στο ισόποδο Armadillidium vulgare 

και προκαλεί θηλυκοποίηση , παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά :η αποµόνωση 

γίνεται από ωοθήκες θηλυκοποιηµένων αρσενικών και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος 

µόλυνσης µε άλλα βακτήρια. Το ποσό του DNA που αποµονώνεται είναι αρκετά 

µεγάλο και καθαρό από DNA όπως έδειξε και η σύγκριση µε µη µολυσµένα άτοµα. 

Το µειονέκτηµα είναι ότι τα ισόποδα αναπαράγονται µόνο δύο φορές το χρόνο µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η συνεχής αποµόνωσή γενετικού υλικού 

Φαίνεται ότι το πρωτόκολο που χρησιµοποιείται δίνει καλές ποσότητες καθαρού 

DNA του βακτηρίου. Το µικρό µέγεθος του γονιδιώµατος και η έλλειψη µεγάλων 

επαναλήψεων πιθανολογούνται λόγω της στενής σχέσης µε τη R.prowazekii της 

οποίας το γονίδιο αλληλουχήθηκε και χαρακτηρίστηκε. Η στρατηγική για την 

κατασκευή βιβλιοθήκης λόγω αυτών των χαρακτηριστικών είναι η shoot gun που 

είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Η αλληλούχιση των τριών γονιδιωµάτων θα 

αποκαλύψει πολλές πληροφορίες που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 

φυλογενετική ιστορία των διαφόρων στελεχών Wolcachia. Επιπλέον λόγω της 
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συγγένειας µε τη Rickettsia είναι πολύ πιθανό να δοθούν νέες πληροφορίες για τη 

σχέση συµβιωτικών οργανισµών και µιτοχονδρίων που θα αφορούν µετακίνηση 

γονιδίων προς τον πυρήνα. 

Με την αλληλούχιση του γονιδιώµατος της wNo και µε δεδοµένο ότι το γονιδίωµα 

της D. melanogaster έχει ήδη αλληλουχηθεί και αναλυθεί ανοίγει ο δρόµος για τη 

µελέτη συµβιωτικών σχέσεων και συνεξέλιξης των συµβιωτών. 

Η λειτουργική ανάλυση του γονιδιώµατος θα αποκαλύψει πιθανότατα τα γονίδια που 

ευθύνονται για τη δράση της Wοlbachia. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εµπλοκή του 

βακτηρίου στον αναπαραγωγικό µηχανισµό του ξενιστή µπορεί να φανερώσει 

παραµέτρους της αναπαραγωγής σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Τέλος τα γονίδια αυτά 

παρουσιάζουν και ενδιαφέρον από πρακτικής πλευράς λόγω της στείρωσης που 

προκαλούν:θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για καταπολέµηση εντόµων µε 

ιατρική και οικονοµική σηµασία. 
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