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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σχεδόν εδώ και δύο δεκαετίες, η ετερόλογη ανασύσταση βιοσυνθετικών μονοπατιών 

σε οργανισμούς μοντέλα, τείνει να εξελιχθεί σε ρουτίνα. Στην βιβλιογραφία καθημερινά 

πληθαίνουν οι αναφορές και πολλαπλασιάζεται ο μακρύς κατάλογος των ουσιών που 

μεταφέρονται για βιοσύνθεση εκτός του φυσικού χώρου παραγωγής τους. Ειδικά στις μέρες 

μας, όπου οι ημερήσιες ανάγκες του ανθρώπου για εμπορεύσιμες πρώτες ύλες αυξάνονται 

ραγδαία. 

Η αγορά των αντιοξιδωτικών ουσιών αποτελεί τρανό παράδειγμα τέτοιας ραγδαίας 

ανάπτυξης. Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής με την διατροφική προχειρότητα που τον 

διακρίνει, παρουσιάζει αυξανόμενες ανάγκες σε νέα ισχυρά αντιοξιδωτικά συμπληρώματα 

διατροφής. 

Η ρεσβερατρόλη, (trans-3,5,4’-trihydroxystilbene) ένα στιλβένιο που μεταξύ άλλων 

φυτών συγκεντρώνεται και στην ράγα της αμπέλου (Vitis vinifera) έχει πολύ ξεχωριστές 

ιδιότητες εμπορικά ενδιαφέρον. Πέραν των ιδιαίτερων αντιοξιδωτικών του ιδιοτήτων και την 

προαγωγή της καλής υγείας που του πιστώνεται, παρουσιάζει και ενδιαφέρουσες εφαρμογές 

στην φυτοπροστασία ενάντια ενός παθογόνου με τεράστιες οικονομικές ζημιές ετησίως, όπως 

του Botrytis cinerea. 

Στην παρούσα εργασία έγιναν προσπάθειες εκμετάλλευσης της παρούσας γνώσης 

στην ετερόλογη ανασύσταση βιοσυνθετικών μονοπατιών φαιλυλοπροπανοειδών, και την 

εγκατάσταση της γονιδιακής σύνθεσης της ρεσβερατρόλης σε σακχαρομύκητα 

(Saccharomyces cerevisiae). Τα εμπλεκόμενα γονίδια, Αμμωνιολυάση της φαινυλαλανίνης 

(Phenylalanine Ammonia Lyase – PAL), 4 Υδροξυλάση του κινναμικού οξέος (Cinnamic acid 

4-hydroxylase C4H, Λιγάση του 4-κουμαρικού:CoA (4-coumarate:CoA ligase 4CL) και 

Συνθάση της ρεσβερατρόλης (Resveratrol synthase RS) μεταφέρθηκαν με την βοήθεια του 

συστήματος δυαδικής έκφρασης pESC της εταιρίας STRATAGENE παρουσία μιας P450 

κυτοχρωμικής αναγωγάσης (Cytochrome P450 reductase CPR). 

Στα αποτελέσματα επισημαίνεται η ταυτοποίηση της λειτουργικότητας των 

πλασμιδιακών κατασκευών, η ομαλή επαγωγή των εν λόγο γονιδίων στο ετερόλογο σύστημα 

και η παραγωγή ενδιάμεσου προϊόντος της βιοσύνθεσης. Με μία σειρά προτεινόμενων 

τροποποιήσεων στην εκτέλεση των μεθόδους της παρούσας εργασίας, η τελική παραγωγή 

ρεσβερατρόλης κατέστη δυνατή. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οξείδωση των τροφών προς της παραγωγή ενέργειας σε κύτταρα /οργανισμούς 

παράγει και διάφορα υποπροϊόντα οξυγόνου, λόγο μεταβολικών διαδικασιών των κυττάρων 

είτε λόγο της σωματικής δραστηριότητας, γνωστά ως ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (reactive 

oxygen species, ROS). 

Πέραν όμως της ενδογενούς παραγωγής, η επίδραση ορισμένων περιβαλλοντικών 

παραγόντων στους ζώντες οργανισμούς προάγει επίσης την παραγωγή ορισμένων από αυτές. 

Σε αυτό συμβάλλει περισσότερο ο αστικός τρόπος ζωής που αυξάνει την παραγωγή αυτών 

των ριζών. Για παράδειγμα η ιονίζουσα ακτινοβολία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι φλεγμονές, 

τα φάρμακα, η πλούσια σε κορεσμένα λίπη διατροφή, η μόλυνση από ιούς, τα συντηρητικά 

και οι χρωστικές που περιέχονται σε πολλά τρόφιμα έχουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 

παραγωγής ενεργών ριζών οξυγόνου.  

Από χημικής απόψεως ο όρος ελεύθερες ρίζες οξυγόνου υποδηλώνει την παρουσία 

στο άτομο του οξυγόνου ενός ή περισσοτέρων ασύζευκτων ηλεκτρονίων. Το γεγονός αυτό 

καθιστά το οξυγόνο εξαιρετικά ασταθές και ικανό να αντιδράσει βίαια με άλλα μόρια. Οι πιο 

γνωστές ελεύθερες ρίζες είναι το ανιόν υπεροξειδίου (⋅O2
-), η ρίζα υδροξυλίου (⋅OH), το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), η ρίζα του οξειδίου του αζώτου (NO-), η ρίζα του 

υπεροξειδίου του αζώτου (ONOO-), οι υπερυδροξυικές ρίζες (HO2
-) και οι υπεροξυικές ρίζες 

(ROO⋅).  

Η βιολογική σημασία του φαινομένου έχει να κάνει με την προσβολή και την 

διαταραχή της ομαλής λειτουργίας βασικών βιομοριακών δομών και οργανιδίων του 

κυττάρου. Η παρουσία των παραπάνω μορφών οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές 

βλάβες σε δομικά μόρια των κυττάρων, όπως τις κυτταρικές μεμβράνες σε δομικές πρωτεΐνες, 

σε λειτουργικά μόρια, όπως τα ένζυμα, αλλά και στα νουκλεϊκά μόρια, δημιουργώντας 

προβλήματα στην μεταγραφή και μετάφραση των γονιδίων σε πρωτεΐνες. 

Βεβαίως όλοι οι οργανισμοί έχουν αναπτυχθεί παρουσία οξυγόνου πράγμα που 

σημαίνει ότι διαθέτουν ικανούς μηχανισμούς αντιοξειδωτικής προστασίας από την έκθεση 

στις ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον ένα ικανό ποσό αντιοξειδωτικών μορίων λαμβάνονται με την 

ισορροπημένη διατροφή καθημερινά. 

Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από το άγχος και τον έντονο 

ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα. Καθημερινά ο άνθρωπος αναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας 

για να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις που επιβάλλει το σύγχρονο 
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αστικό περιβάλλον. Στους φρενήρεις αυτούς ρυθμούς, οι διατροφικές οργανικές ανάγκες 

έχουν πρόχειρα αντικατασταθεί με επιπόλαια προχειρότητα, με τελικό αποτέλεσμα στην 

έξαρση παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος καθώς και των νεοπλασιών.   

Τα φλαβονοειδή και τα ισοφλαβονοειδή αποτελούν κύριες ομάδες μορίων του 

δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών, προέρχονται από τον μεταβολισμό της 

φαινυλαλανίνης, ένα βιοσυνθετικό μονοπάτι που καταναλώνει περίπου το 20% του 

δεσμευμένου άνθρακα από τα φυτά, και αποτελεί την κυριότερη μονάδα φυσικής παραγωγή 

τους (Metcalf 1987). Οι ουσίες αυτές, πέραν της μοριακής ποικιλότητας και πολυπλοκότητας 

που παρουσιάζουν, χαρακτηρίζονται από τις εξαιρετικές ιδιότητες που εμφανίζουν τόσο στον 

φυσιολογικό λειτουργικό τους ρόλο, όσο και ως πολυδύναμα μόρια με χρήσεις στην 

ανθρώπινη υγεία (Kondratyuk and Pezzuto, 2004).  

Στα φυτά θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες από την υπεριώδη ακτινοβολία και 

ενάντια προσβολών από μύκητες, παράσιτα και άλλους εχθρούς (Pietta 2000, Dixon and 

Steele, 1999,). Ακόμα, έχει βρεθεί ότι μερικά από αυτά τα μόρια, όπως για παράδειγμα η 

ρεσβερατρόλη, μπορούν να διπλασιάσουν την διάρκεια ζωής της ζύμης, της δροσόφυλλας και 

του νηματώδη C. elegans (Howitz et al., 2003, Zhang et al., 2006). Το κυριότερο όμως 

χαρακτηριστικό, που τα καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέροντα στην σύγχρονη έρευνα, είναι οι 

αντιφλεγμονώδεις, αντιαλλεργικές, και αντιοξιδωτικές δραστικότητές τους (Pietta 2000, 

Pastrana-Bonilla et al., 2003, Jiang et al., 2005). Έτσι, έχει αναφερθεί ότι πολλές 

φλαβονοειδείς ουσίες έχουν ιδιότητες ενάντια σε διάφορες μορφές καρκίνου όπως του 

δέρματος, του στήθους και του εντέρου (Pietta 2000, Jiang et al., 2005). Επίσης, έχουν 

ευεργετική δράση στην μείωση τις χοληστερίνης και στην βελτίωση της υγείας των 

μεταεμμηνοπαυσιακών γυναικών επειδή έχουν δράση ανάλογη με οιστρογόνα (Beecher, 

2003).  

Ο πολύπλοκος τρόπος δράσης των φλαβονοειδών και ισοφλαβονοειδών στην 

ανθρώπινη υγεία αλλά και στην σύγχρονη αντίληψη της γεωργικής εκμετάλλευσης, τις 

καθιστά περιζήτητες ουσίες, τόσο για την μελέτη τους (Dixon and Steele, 1999), όσο και για 

την ανεύρεση οικονομικά συμφερόντων μεθοδολογιών παραγωγή τους σε επαρκείς 

ποσότητες (Jiang et al., 2005). Οι συμβατικές μέθόδοι απομόνωσης τέτοιων συστατικών 

παρουσιάζουν πολλά προβλήματα όπως την μικρή ανάκτηση, την απενεργοποίηση που μέσω 

εκφυλιστικών διαδικασιών όπως η γλυκοσυλίωση, η ισομερίωση ή άλλες αλλά κυρίως το 

υψηλό κόστος (Jiang et al., 2005). 
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Η εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων για την παραγωγή μορίων με υψηλή 

βιολογική και οικονομική σημασία εφαρμόζεται με επιτυχία σε πληθώρα περιπτώσεων. Για 

παράδειγμα η παραγωγή κιτρικού οξέος στις μέρες μας σχεδόν αποκλειστικά γίνεται με την 

ζύμωση μυκήτων Aspergillus niger, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μεθόδους 

κρυστάλλωσης του από χυμούς εσπεριδοειδών κυρίως λεμονιών (Karaffa et al., 2002). Η 

σύγχρονη βιβλιογραφία έχει αρκετές αναφορές σχετικά με την παραγωγή φλαβονοειδών και 

ισοφλαβονοειδών με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Τόσο προκαρυωτικοί, όσο και ευκαρυωτικοί 

μικροοργανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές κατά τις 

οποίες η βιοσύνθεση των συστατικών αυτών έχει μεταφερθεί σε ετερόλογα συστήματα όπως 

το βακτήριο της Escherichia coli (Hwang et al., 2003, Watts et al., 2006) ή ο μύκητας 

Saccharomyces cerevisiae (Thukral et al., 1993, Ro and Douglas, 2004, Yan et al., 2005, 

Rastol et al., 2005, Jiang et al., 2005). Τα συστήματα αυτά πλεονεκτούν συγκριτικά με τους 

φυτικούς οργανισμούς στο ότι διαθέτουν πολύ καλύτερα χαρακτηρισμένα γενώματα, 

πληθώρα διαθέσιμων μοριακών εργαλείων και τεχνικών, μικρό μέγεθος και χρόνο ανάπτυξης 

και τέλος ευκολία στους χειρισμούς. Σε πρόσφατο άρθρο επισκόπησης υπάρχει μια εκτενής 

αναφορά στις μελέτες που χρησιμοποιούν ετερόλογα συστήματα παραγωγής φλαβονοειδών 

ουσιών (Ververidis et al., 2007 part II). 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ως οργανισμός παραγωγής επιλέχθηκε ο 

σακχαρομύκητας (Saccharomyces cerevisiae), ο οποίος, αν και μονοκύτταρος, διαθέτει όλα 

τα χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών κυττάρων. Ο ευκαρυωτικός χαρακτήρας του μύκητα 

αυτού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί και να μελετηθεί 

σε εργαστηριακές συνθήκες, είναι οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε για παρόμοιες 

εργασίες εδώ και πολλές δεκαετίες. Από τη δεκαετία του '80 και μετά, οι ερευνητές το 

χρησιμοποίησαν σε μελέτες κυτταρικού κύκλου, ευκαρυωτικής γονιδιακής ρύθμισης αλλά 

και για την ‘ετερόλογη’ βιοσύνθεση ουσιών και πρωτεϊνών. Επιπρόσθετα η επιλογή της 

μεταφοράς του βιοσυνθετικού μονοπατιού σε S. cerevisiae πλεονεκτεί θεωρητικά. Ως 

ευκαρυωτικό σύστημα, που πιθανώς να εκφράζει καλύτερα τα φυτικά γονίδια, ικανό να 

εκτελέσει μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις φορές απαραίτητες για τις ευκαρυωτικές 

πρωτεΐνες. Επιπρόσθετα η ζύμη εμφανίζει παρόμοια κυτταρική διαμερισματοποίηση με τα 

φυτικά κύτταρα. Ακόμη έχει δειχθεί ότι η ζύμη μπορεί άριστα να φιλοξενήσει ένζυμα που 

εμπλέκονται στην βιοσύνθεση των φλαβονοειδών (Ro and Douglas, 2004, Jiang et al., 2005).  
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Παρόλα αυτά, και από μελέτες σε σακχαρομύκητα με τα P450 ένζυμα, διαπιστώθηκε 

ότι για την επιτυχή έκφρασή τους ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της ενδογενούς πρωτεΐνης 

CPR (Cytochrome P450 reductase), μιας NADPH εξαρτώμενης P450 κυτοχρωμικής 

αναγωγάσης, με παράλληλη έκφραση και μιας δεύτερης με την ίδια καταλυτική δράση. 

Προφανώς η ενζυμική δραστικότητα της ενδογενούς πρωτεΐνης δεν είναι σε θέση να καλύψει 

τις αυξημένες ανάγκες σε αναγωγική ενέργεια των απαιτητικών ετερόλογων ενζύμων 

(Trantas et al., 2009). 

Η ρεσβερατρόλη, (trans-3,5,4’-trihydroxystilbene) συγκεντρώνεται, μεταξύ άλλων 

φυτών, σε υψηλές συγκεντρώσεις στα φύλλα και τον φλοιό της ράγας του αμπελιού (Vitis 

vinifera), σε επίπεδα της τάξεως των 400 μg/g νωπού ιστού (Schouten et al., 2002). 

Πρόκειται για ένα φυτο-οιστρογόνο στιλβένιο, με ιδιότητες που το καθιστούν πολύ 

ενδιαφέρον μόριο. Μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων είναι ο συσχετισμός της με την πρόληψη 

καρδιαγγειακών παθήσεων, οι ευεργετικές επιδράσεις της στην αθηροσκλήρωση και η 

χημειοπροστατευτική δραστικότητα της που σχετίζεται με την κυτταροδιαίρεση, την 

ογκογένεση, την έναρξη και διασπορά καρκινικών όγκων (Soleas et al., 1997). Παράλληλα, 

έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζει δραστικότητα ως φυτοαλεξίνη, δρώντας ως αντιμικροβιακός 

παράγοντας η βιοσύνθεση του οποίου επάγεται στα φυτά μετά από προσβολή από παθογόνα 

(Jeandet et al, 2002, Schouten et al., 2002). Πειραματικά έχει βρεθεί ότι επίπεδα της τάξεως 

60 – 160 mg/ml προκαλούν 25 – 100% αναστολή στην βλάστηση σπορίων του 

φυτοπαθογόνου μύκητα βοτρύτη (Botrytis cinerea, Jeandet et al., 2002).  

Ο B. cinerea είναι το αίτιο της παρατηρούμενης φαιάς σήψης στους αμπελώνες και σε 

πολλά άλλα φυτικά είδη (Εικόνα 1). Οι προκαλούμενες απώλειες από τον συγκεκριμένο 

μύκητα φτάνουν στο 20% της ποσότητας συγκομιδής παγκοσμίως και το κόστος 

υπολογίζεται στα 10-100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην Γαλλία, οι απώλειες σε 

σταφύλια κυμαίνονται στο 15-40% ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Αντίστοιχα οι 

απώλειες φράουλας στην Ισπανία είναι 20-25% και των ανθέων στην Ολλανδία φτάνουν το 

20% (Leroux et al., 2002). 

 
Εικόνα 1. Φαιά σήψη προκαλούμενη από τον μύκητα B. cinerea 
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Η καταπολέμηση του B. cinerea απαιτεί την χρήση κατάλληλων μυκητοκτόνων, 

τροποποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών και την χρήση ανθεκτικών ή ανεκτικών 

ποικιλιών. Το κόστος φυτοπροστασίας ενάντια στον συγκεκριμένο μύκητα το 2001 ανήλθε 

στα 540 εκατομμύρια ευρώ αποτελώντας το 10% της παγκόσμιας αγοράς μυκητοκτόνων  

Ετήσια Έκθεση, Union des Industries de la Protection des Plantes, UIPP, 2002 από Leroux et 

al., 2002). Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη χρήση συνθετικών μυκητοκτόνων για την 

καταπολέμηση του συγκεκριμένου παθογόνου, προκάλεσε την ανάπτυξη ανθεκτικών 

στελεχών, κάνοντας έτσι επιτακτική την ανάγκη χρήσης νέων μυκητοκτόνων για την 

καταπολέμηση του, μορίων τα οποία θα συνδυάζουν την αποτελεσματικότητά τους με 

φιλικότερο προφίλ ασφαλείας κατά την χρήση και τις συνέπειες στο περιβάλλον (Leroux et 

al., 2002)  

Η βιοσύνθεση της ρεσβερατρόλης ξεκινά από το μονοπάτι σύνθεσης του σικιμικού 

οξέος που καταλήγει στην παραγωγή του αμινοξέως, φαινυλαλανίνης. Τα εμπλεκόμενα 

ένζυμα συνοψίζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2): 

 
Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση του βιοσυνθετικού μονοπατιού της ρεσβερατρόλης από την πρόδρομο L-
φαινυλαλανίνη 
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1.1. Σκοπός της εργασίας 

Στην παρούσα εργασία, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής 

διατριβής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας Φυτών’, στόχο είχε την κατασκευή κατάλληλων γενετικά τροποποιημένων 

στελεχών ζύμης (Saccharomyces cerevisiae) που συνθέτουν την φυτοαλεξίνη ρεσβερατρόλη. 

Η ανασύσταση της μεταβολικής πορείας σύνθεσης της εν λόγω ουσίας έγινε με βάση την 

βιοσύνθεση της, στο αμπέλι (Vitis vinifera). Τα γονίδια που κωδικεύουν τα εμπλεκόμενα 

ένζυμα κλωνοποιήθηκαν από διάφορες φυτικές πηγές, σε φορείς σταθεροποίησης και στην 

συνέχεια σε φορείς έκφρασης. Ακολούθησε γενετικός μετασχηματισμός στελεχών ζύμης με 

τους φορείς έκφρασης και έγιναν εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου της ορθότητας των 

κατασκευών, της έκφρασης των γονιδίων του βιοσυνθετικού μονοπατιού της ρεσβερατρόλης 

σε επίπεδο mRNA και τέλος προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα παραγωγής των υπό δόκιμη ουσιών 

με την χρήση συσκευής τριχοειδούς ηλεκτροφόρισης (Capillary Electrophoresis, CE). 

Παράλληλα, στους σκοπούς της εργασίας εντάχθηκε και η αξιολόγηση της ρεσβερατρόλης 

για την καταπολέμηση του μύκητα της φαιάς σήψης, Botrytis cinerea. Στους έμμεσους 

στόχους της εργασίας περιλαμβάνονται και η αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού σε 

μεθόδους και πρακτικές αναλυτικής χημείας φλαβονοειδών ουσιών και την ανάπτυξη 

μεθόδων ανάλυσης στιλβενίων. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
2.1. Υλικά καλλιέργειας  

2.1.1. Παρασκευή θρεπτικού μέσου LB (Luria-Bertoni) για καλλιέργειες Ε. coli. 

Για την καλλιέργεια των βακτηριακών στελεχών Ε. coli χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό 

µέσο LB, σε υγρή (καλλιέργειες σε φλάσκες) όσο και σε στερεή μορφή (με την προσθήκη 

άγαρ για καλλιέργειες σε τρυβλία Petri). Τα θρεπτικά υλικά, στερεά και υγρά, καθώς και τα 

διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάσθηκαν σύμφωνα µε τους Sambrook et al. (1989).  

Για την παρασκευή 1 lt LB χρησιμοποιήθηκαν: 

10 gr bacto-tryptone 

5 gr bacto-yeast 

10 gr NaCl 

15 gr Bacto-agar.  

Το pH ρυθμίστηκε στο 7 και ακολούθησε αποστείρωση των υλικών με τη χρήση 

αυτόκαυστου κλιβάνου για 10 λεπτά. 

 

2.1.2. Παρασκευή πλήρους θρεπτικού μέσου YPD για καλλιέργειες στελεχών 

σακχαρομύκητα  

Για την καλλιέργεια των στελεχών σακχαρομύκητα χρησιμοποιήθηκε πλήρες 

θρεπτικό µέσο YPD, σε υγρή (καλλιέργειες σε φλάσκες) όσο και σε στερεή μορφή (με την 

προσθήκη άγαρ για καλλιέργειες σε τρυβλία Petri). Τα θρεπτικά υλικά, στερεά και υγρά, 

καθώς και τα διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάσθηκαν σύμφωνα µε τους Ausubel et 

al. (1994).  

Για την παρασκευή κάθε λίτρου μέσου χρησιμοποιήθηκε: 

10 gr yeast extract 

20 gr bacto-peptone 

20 gr glucose 

Το pH ρυθμίζεται στο 5,8. Για στερεές καλλιέργειες προστίθεται 20 gr άγαρ. 

Ακολουθεί αποστείρωση των υλικών με τη χρήση αυτόκαυστου κλιβάνου για 10 λεπτά. 
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2.1.3. Παρασκευή ελαχίστου θρεπτικού μέσου CM για καλλιέργειες στελεχών 

σακχαρομύκητα  

Για την παρασκευή κάθε λίτρου μέσου χρησιμοποιήθηκε: 

6,7 gr yeast nitrogen base χωρίς αμινοξέα (Difco 291940), 20 gr glucose 

Το pH ρυθμίστηκε στο 5,8. Για στερεές καλλιέργειες προστέθηκε 20 gr άγαρ. 

Ακολούθησε αποστείρωση των υλικών με τη χρήση αυτόκαυστου κλιβάνου για 10 λεπτά. 

Προστέθηκε 40 ml για κάθε λίτρο από το 25x drop out μετά τον κλιβανισμό 

Για την παρασκευή του 25x drop out προστέθηκε: 

Isoleucine  50 mg 

Valine   750 mg 

Adenin hemisulfate  100 mg 

Argenin-HCl  100 mg 

Lycine-HCl  150 mg 

Methionine  100 mg 

Threonine  1000 mg 

Tyrosine  150 mg 

Phenyalanine  250 mg 

Τα υπόλοιπα αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν για τις αυξοτροφίες (Ιστιδίνη, Λευκίνη, 

Τρυπτοφάνη και Ουρακίλη) διατηρήθηκαν σε διαλύματα των 100x διαμορφώνοντας το 

τελικό μέσο ανάλογα την επιθυμητή αυξοτροφία.  

Histidine  100 mg 

Leucine  500 mg 

Tryptophan  100 mg 

Uracil  100 mg 
 

2.1.4. Παρασκευή ελαχίστου επαγωγικού θρεπτικού μέσου CM για καλλιέργειες 

στελεχών σακχαρομύκητα  

Όπως παραπάνω (παράγραφος 2.1.3) με την διαφορά ότι ως πηγή άνθρακα 

χρησιμοποιήθηκε γαλακτόζη αντί γλυκόζης σε ίση ποσότητα. 
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2.1.5.Ένζυμα 

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Όλες οι πέψεις κατά την διάρκεια των πειραμάτων έγιναν με 

ένζυμα της εταιρίας MINOTECH. Τα ένζυμα αυτά ήταν τα εξής: 

BamHI  10 u/μl Cat. No 103-1, BseCI (ClaI) 10 u/μl Cat. No 109-1 

EcoRI  12 u/μl Cat. No 114-1, NotI  12 u/μl Cat. No 124-1 

PvuII  12 u/μl Cat. No 128-2, SalI  12 u/μl Cat. No 130-1 

SlaI (XhoI) 12 u/μl Cat. No 134-1 

Το ένζυμο ApaI (25u/μl Cat. No R0114S) προήλθε από την εταιρία New England 

Biolabs. 

Άλλα ένζυμα. Για την απόφωσφορυλίωση του 5’ άκρου της αλυσίδας του DNA και 

την αποφυγή επανασύνδεσης των συγκολλητικών άκρων των πλασμιδιακών φορέων χωρίς 

την επιτυχή σύνδεση του ενθέματος, χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση 

απομονωμένο από έντερο μόσχου (CIP, Calf Intestinal Phoshatase). Για την επανασύνδεση 

των συμβατών κομμένων DNA άκρων χρησιμοποιούμε το ένζυμο λιγάση από τον 

βακτηριοφάγο T4 (Τ4 DNA Ligase). 

 

2.2. Χειρισμοί Γενετικού Υλικού.  

2.2.1. Απομόνωσης πλασμιδιακού DNA από κύτταρα της E. coli.  

Οι καλλιέργειες επωάζονται σε θρεπτικό διάλυμα LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό 

στους 37οC με ισχυρή ανάδευση στις 250 στροφές ανά λεπτό για 5-8 ώρες έως η OD έφτασε 

το 1,5. Μεταφέρθηκε 1,5 ml από την καλλιέργεια σε μικροσωλήνες τύπου eppendorf και 

ακολούθησε φυγοκέντριση στις 13000 στροφές ανά λεπτό σε θερμοκρασία 4οC για 2 λεπτά 

και απομακρύνθηκε το υπερκείμενο. Οι μικροσωλήνες τοποθετήθηκαν στους -20oC για 5-10 

λεπτά. Το βήμα αυτό βοήθησε στην λύση των κυττάρων και αύξησε τη αποτελεσματικότητα 

της απομόνωσης. 

 
Διάλυμα Ι Διάλυμα ΙΙ Διάλυμα ΙΙΙ 

 
50 mM glucose 

25 mM Tris-Cl (pH=8) 
10 mM EDTA (pH=8) 
Διατήρηση στους 4οC 

 
0,2 Ν ΝaΟΗ 

1% SDS  
 

Παρασκευασμένο ημέρας 
 

 
5 Μ potassium acetate 

11,5 ml glacial acetic acid 
ddH2O to 100 ml 

Διατήρηση στους 4οC 
 

Πίνακας 1. Διαλύματα απομόνωσης πλασμιδιακού DNA 
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Το ίζημα διαλύθηκε σε 100 μl κρύου διαλύματος Ι (Πίνακας 1). Ακολούθησε ισχυρή 

ανάδευση για την διαλυτοποίηση της πελέτας με την χρήση συσκευής Vortex. Προστέθηκαν 

200 μl διαλύματος ΙΙ και έγινε ήπια ανακίνηση 5-6 φορές με ανάστροφη των σωληνίσκων και 

ακολούθησε επώαση στον πάγο για 5 λεπτά. Προστέθηκαν 150 μl διαλύματος ΙΙΙ και έγινε 

ήπια ανακίνηση 5-6 φορές με ανάστροφη των σωληνίσκων και ακολούθησαν τα εξής βήματα: 

επώαση στον πάγο για 5 λεπτά και φυγοκέντριση στις 13000 στροφές ανά λεπτό σε 

θερμοκρασία 4οC για 10 λεπτά, συλλογή του υπερκείμενου σε καθαρό μικροσωλήνα, 

προσθήκη ίσου όγκου ουδέτερη φαινόλη μαζί με χλωροφόρμιο, έντονη ανακίνηση για 1-2 

λεπτά, φυγοκέντριση στις 13000 στροφές ανά λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. 

Το υπερκείμενο συλλέχθηκε σε καθαρό μικροσωλήνα προσεκτικά ώστε να μην μεταφερθούν 

τα παραμικρά ίχνη φαινόλης-χλωροφόρμιου. Στην συνέχεια προστέθηκε διπλάσιος όγκος 

απόλυτης αιθανόλης για την κατακρήμνιση του DNA, το εκχύλισμα ανακινείται και 

επωάσθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 2 λεπτά, και ακολουθούν : φυγοκέντριση στις 

13000 στροφές ανά λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά, απομάκρυνση του 

υπερκειμένου. Το ίζημα (που περιέχει το DNA) ξεπλύθηκε με 1 ml αιθανόλης 70%. 

Ακολουθεί φυγοκέντριση στις 13000 στροφές ανά λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου για 5 

λεπτά και απομάκρυνση του υπερκειμένου. Ο μικροσωληνίσκος στέγνωσε ανάποδα για 20 

λεπτά και το ίζημα επαναδιάλυθηκε σε 30 μl ddH2O και αποθηκεύθηκε στους -20οC. 

Η απόδοση της μεθόδου κυμάνθηκε μεταξύ 3-5 μg/ml βακτηριακής καλλιέργειας. 

 

2.2.2. Παρασκευή δεκτικών κυττάρων E. coli 

Υγρό θρεπτικό μέσο LB μολύνθηκε με φρέσκια καλλιέργεια κατάλληλου στελέχους 

E. coli (JM83 ή DH5a). Αναπτύχθηκε στους 37ºC έως ότου η απορρόφηση του ορατού φωτός 

στα 600 nm έφτασε τις 0.6-0.8 μονάδες. Ακλούθησε φυγοκέντριση και η πελέτα 

επαναιωρείται σε 30 ml κρύου TfbI διαλύματος (Sambrook et al. 1989). 

 

Διάλυμα TfbI Διάλυμα TfbII 

 
30mM CH3COOK 
50mM MnCl2 
50mM KCl 
10 mM CaCl2 
15% Glycerol 

 
10mM MOPS, pH=7 
75mM CaCl2 
10 mM KCl 
15%Glycerol 

Πίνακας 2. Διαλύματα Κατασκευή δεκτικών κυττάρων E. coli 
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Μετά από επώαση στον πάγο για 30 λεπτά η καλλιέργεια φυγοκεντρίθηκε, τα κύτταρα 

επαναδιαλύθηκαν σε 4 ml κρύου TfbII διαλύματος και μοιράσθηκαν σε μικροσωλήνες τύπου 

eppendorf (100 μl/ σωλήνα). Οι μικροσωλήνες ψύχθηκαν σε υγρό άζωτο ή ξηρό πάγο και 

αποθηκεύτηκαν στους -80ºC για 4-8 εβδομάδες. 

 

2.2.3. Γενετικός μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων E. coli 

Σε 100 μl δεκτικών κυττάρων προστέθηκαν το μίγμα τις αντίδρασης συγκόλλησης 

(ligation) ή κάποιο πλασμίδιο και το μίγμα ανακινήθηκε ελαφρά. Έγινε επώαση στον πάγο 

για 30 min και στη συνέχεια προκλήθηκε θερμικό σοκ στους 40ºC για 1 λεπτό. Τα κύτταρα 

επανατοποθετήθηκαν στον πάγο για 3-5 λεπτά και προστέθηκε 1 ml LB χωρίς αντιβιοτικά. 

Επωάσθηκαν στους 37ºC για 45-60 λεπτά και τελικά απλώθηκαν σε τρυβλία LB με τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά για επιλογή. 

 

2.2.4. Κατασκευή δεκτικών κυττάρων σακχαρομύκητα 

Το βασικό στέλεχος ζύμης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το YPH499 (MATα ura3-52 

lys2-801amber ade2-101ochre trp1-Δ63 his3-Δ200 leu2-Δ1). Η διαδικασία ακολούθησε τα εξής 

βήματα:  

Επώαση του επιλεγμένου στελέχους για μετασχηματισμό σε 5 ml πλουσίου μέσου 

καλλιέργειας (YPD) ολονύκτια στους 30oC στις 200 rpm. Την επομένη ημέρα 

προσδιορίστηκε η πυκνότητα της καλλιέργειας με φωτομέτρηση στα 600nm. 2,5 x 108 

μεταφέρθηκαν σε 50 ml πλουσίου μέσου καλλιέργειας (θερμοκρασίας 30oC) και επωάστηκαν 

για 4-6 ώρες στους 30oC στις 200 rpm. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση στα 3000g 

για 5 λεπτά, ξεπλύθηκαν με 25 ml απιονισμένου και αποστειρωμένου νερού. 

Επαναδιαλύθηκαν σε 1 ml νερού (απιονισμένου και αποστειρωμένου). Η ποσότητα αυτή των 

κυττάρων είναι αρκετή για 10 μετασχηματισμούς. Διατηρήθηκαν στους 4οC και θεωρούνται 

λειτουργικά για χρόνο έως και 4 ημέρες.  

 

2.2.5. Γενετικός μετασχηματισμός σακχαρομύκητα 

Τα παρακάτω αντιδραστήρια (Πίνακας 3) προσθέτονται σε 100 μl δεκτικών 

κυττάρων. Ακλούθησε ανάδευση και επώαση στους 42oC για 40 λεπτά. Τα κύτταρα 

συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση για 30 δεύτερα. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και 

προστέθηκε 1 ml απιονισμένου και αποστειρωμένου νερού. Τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν 
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και απλώθηκαν σε κατάλληλα προετοιμασμένα στερεά υποστρώματα ελάχιστου μέσου 

ανάλογα με την επιθυμητή αυξοτροφία. Επωάστηκαν στους 30oC για 3 με 4 ημέρες. Μόνο τα 

μετασχηματισμένα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε αποικίες στα κατάλληλα θρεπτικά μέσα. 

Αριθμός αντιδράσεων μετασχηματισμού 
Αντιδραστήρια 1 5 (6x) 10 (11x) 
PEG 3500 50% w/v 240 µl 1440 µl 2640 µl 
LiAc 1.0 M 36 µl 216 µl 396 µl 
Φορέας DNA (ssDNA) 50 µl 300 µl 550 µl 
Πλασμιδιακό DNA με νερό 34 µl 204 µl 374 µl 
Σύνολο 360 µl 2160 µl 3960 µl 

Πίνακας 3. Αντιδραστήρια για τον γενετικό μετασχηματισμό σακχαρομύκητα. Συνιστάται λόγω του υψηλού 
ιξώδους του αντιδραστηρίου PEG 3500 να παρασκευάζεται μείγμα υλικών αντίδρασης μετασχηματισμού για 
μια επιπρόσθετη αντίδραση, δηλαδή όταν χρειάζονται 5 αντιδράσεις παρασκευάζεται μείγμα για 6 (6Χ) και 

ούτος καθεξής.  

 

2.2.5.i. Επαγωγή της έκφρασης των κλωνοποιημένων γονιδίων στον 

σακχαρομύκητα 

Η διαδικασία ακολούθησε τους εξής χειρισμούς:  

Επώαση του επιθυμητού μετασχηματισμένου κλώνου σε 5 ml κατάλληλου 

αυξοτροφικού ελάχιστου μέσου καλλιέργειας (CM) ολονύκτια στους 30oC στις 200 rpm. Την 

επομένη ημέρα η καλλιέργεια αυτή μεταφέρθηκε σε 100 ml αυξοτροφικού ελάχιστου μέσου 

(θερμοκρασίας 30oC) και επωάστηκε στους 30oC και τις 200 rpm έως η OD600 να φτάσει το 1 

(περίπου 24 ώρες). Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση στα 3000g για 5 λεπτά, και 

μεταφέρθηκαν σε 100ml κατάλληλου αυξοτροφικού ελάχιστου μέσου καλλιέργειας (CM) με 

γαλακτόζη ως πηγή άνθρακα. Η επαγωγή διαρκεί 16 ώρες. 

 

2.2.6. Κλωνοποίηση Γονίδιων 

2.2.6.i. Επεξεργασίες με ένζυμα 

Αντίδραση πέψης με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Για την πέψη DNA με 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες, πρέπει να αναμιχθούν σε ένα μικροσωλήνα, το DNA, το 

ένζυμο, το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου, BSA αν απαιτείται, RNase αν απαιτείται και 

Η2Ο ως την πλήρωση στον τελικό όγκο. Τα ένζυμα χαρακτηρίζονται από την ενεργότητα 

τους εκτιμώμενη σε μονάδες ενζύμου (Units). Ως μονάδα ενζύμου ονομάζεται η ποσότητα 

του ενζύμου που απαιτείται για την πλήρη πέψη 1μg DNA βακτηριοφάγου λ, σε 1 ώρα και σε 

αντίδραση τελικού όγκου 50 μl. Για μια πλήρη αντίδραση 5-20 μονάδες ενζύμου είναι 
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αρκετές ανάλογα πάντα με το ένζυμο, την καθαρότητα και την πολυπλοκότητα του DNA 

στόχου. Η αντίδραση τοποθετείται στην βέλτιστη θερμοκρασία για την δραστικότητα του 

εκάστοτε ένζυμου.  

Άλλα ένζυμα. Το ένζυμο της αλκαλικής φωσφατάσης (CIP New England Biolabs Cat.No: 

M0290S) προστίθεται συνήθως μέσα στο διάλυμα της πέψης η οποία έχει προηγηθεί και 

επωάζεται στους 37οC για μισή ώρα. Το ένζυμο αυτό παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα σε 

όλες τις συνήθεις συνθήκες πέψεις με περιοριστικά ένζυμα και έτσι δεν απαιτεί παρουσία 

ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος πέραν αυτού της πέψης που προηγήθηκε. Επίσης είναι 

αρκετά θερμοανθεκτικό. Για τους παραπάνω λόγους και για την αποφυγή της δραστικότητας 

του σε επόμενες αντιδράσεις και κυρίως κατά την αντίδραση συγκόλλησης η απομάκρυνσή 

του είναι επιβεβλημένη. Αυτό γίνεται με το σύνηθες πρωτόκολλο εκχύλισης με φαινόλη -

χλωροφόρμιο ή με την χρήση κάποιου απάρτιου (kit) καθαρισμού-απομόνωσης DNA. Στην 

εργασία αυτή ο καθαρισμός έγινε με την χρήση στηλών NucleoSpin Extract II της εταιρίας 

Macherey-Nagel σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

Για την επανασύνδεση των συμβατών άκρων DNA χρησιμοποιούμε το ένζυμο λιγάση 

από τον βακτηριοφάγο T4 (Τ4 DNA Ligase, New England Biolabs Cat.No: M0202L). Η 

αντίδραση πραγματοποιήθηκε με το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου παρουσία των 

τμημάτων DNA προς συγκόλληση και μιας μονάδας ενζύμου στους 37oC για μια ώρα  

 

2.2.6.ii. Απομόνωση ζώνης από πήκτωμα αγαρόζης  

Οι επιθυμητές ζώνες DNA από το πήκτωμα αγαρόζης απομονώνονται με την χρήση 

κατάλληλου απάρτιου (kit) NucleoSpin Extract II της εταιρίας Macherey-Nagel (Cat. No. 740 

590 50). Οι ζώνες αυτές κόβονται προσεκτικά με λεπίδα και ζυγίζονται. Το βάρος του κάθε 

κομματιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg. Στη συνέχεια ακολουθείται πρωτόκολλο 

καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απάρτιου. 

 

2.2.6.iii. Γονίδια βιοσυνθετικού μονοπατιού ρεσβερατρόλης 

Για την κλωνοποίηση των γονιδίων από το σύνολο των cDNA ήταν απαραίτητος ο 

σχεδιασμός ειδικών εκκινητών (primers) ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή και ενίσχυση των 

αλληλουχιών των συγκεκριμένων γονιδίων. Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν με βάση αλληλουχίες 

που είναι δημοσιευμένες στη βάση δεδομένων του National Center for Biotechnology 

Information (NCBI). Για τον σχεδιασμό του ζευγαριού των εκκινητών που θα 
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χρησιμοποιούνταν για τις μετέπειτα αντιδράσεις PCR έπρεπε να εντοπιστούν οι αλληλουχίες 

των γονιδίων. Βάση βιβλιογραφίας επιλέχθηκαν οι εξής αλληλουχίες: L11747 για το ένζυμο 

phenylalanine ammonia lyase (PAL), X92437 για το ένζυμο cinnamic acid 4-hydroxylase 

(C4H), X69955 για το ένζυμο 4-coumarate:CoA ligase (4CL) και DQ366302 για το ένζυμο 

resveratrol synthase (RS). Οι αλληλουχίες των εκκινητών που σχεδιάστηκαν φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
Γονίδιο/ Φυτό 
προέλευσης 

Κατεύθυνση Αλληλουχία (5’ 3’) Κωδικός 
Genebank 

PAL / P. trichocarpa 
x P. deltoides 

Forward TGTAATCCATCGATTCTAGAAAAATGG L11747 

 Reverse CTCTAGAAGCTTAGCAAATAGGAAGAGG  
C4H / G. max Forward GTCGACAATGGATCTCCTCCTTCTGGA X92437 
 Reverse CTCGAGTCTAAAATGACCTTGGCTTTGCC  
4CL / G. max Forward ATGATAACTCTAGCTCCTTCTCTTGATAC X69955 
 Reverse GCTATCGATTAAGGCGTCTGAGTGGCGGCGG  
RS / V. vinifera cv. 
Soultanina 

Forward GGATCCATGGCTTCAGTCGAGGAATTTAGAAAC DQ366302 

 Reverse CACTTAATTTGTAACCATAGGAATGCTATG  

Πίνακας 4. Αλληλουχίες εκκινητών για την ενίσχυση των γονιδίων PAL, C4H, 4CL και RS 

 

Οι παραπάνω εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν σε χωριστές αντιδράσεις για την ενίσχυση 

των επιθυμητών γονιδίων. Επιλέχθηκε το ένζυμο DNA πολυμεράσης Phusion της εταιρίας 

Finnzymes το οποίο επιτυγχάνει ιδιαίτερα αποδοτική σύνθεση και πολύ μικρό ποσοστό 

εισαγωγής λάθος βάσεων στην νεοσυντιθέμενη DNA αλυσίδα.  

 

Αμμωνιολυάση της φαινυλαλανίνης (Phenylalanine Ammonia Lyase - PAL) 

Η απομόνωση του αρχικού εμπλεκόμενου στο βιοσυνθετικό μονοπάτι της 

ρεσβερατρόλης γονιδίου, της PAL εμφάνισε αρκετά προβλήματα. Η κλωνοποίηση σε φορείς 

pGEM ήταν ανεπιτυχής όταν χρησιμοποιήθηκε cDNA από ιστό σόγιας. Για τον λόγο αυτό 

σχεδιάστηκαν εκκινητές για την κλωνοποίηση της PAL από DNA σόγιας. Και αυτή η 

προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής. Η αποτυχία στην κλωνοποίηση του συγκεκριμένου γονιδίου 

οδήγησε στην σκέψη να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γονίδιο κλωνοποιημένο από cDNA καπνού 

(Nicotiana tabacum) και όχι από σόγια ή αμπέλι. Έτσι σχεδιάστηκαν εκκινητές ειδικά για την 

κλωνοποίηση του συγκεκριμένου γονιδίου από ολικό mRNA καπνού σύμφωνα με δεδομένα 

από τη βιβλιογραφία. 

PAL2 -upper: 5' - TGTAATCCATCGATTCTAGAAAAATGG - 3' (58,1ºC) 

PAL2 -lower: 5' -CTCTAGAAGCTTAGCAAATAGGAAGAGG-3' (61,3ºC) 
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Ούτε η κλωνοποίηση από cDNA καπνού με τους παραπάνω εκκινητές ήταν επιτυχής. 

Τελικά το γονίδιο της PAL που χρησιμοποιήθηκε στο μετασχηματισμό σακχαρομύκητα με 

σκοπό την παραγωγή ρεσβερατρόλης μας παραχωρήθηκε από τον συνεργάτη του British 

Columbia, Carl Douglas και πρόκειται για το γονίδιο με κωδικό καταχώρησης στην διεθνή 

βάση δεδομένων L11747 από λεύκα (Populus trichocarpa x P. deltoides).  

Λόγω του μεγέθους της PAL (~2250nt) δεν ήταν δυνατή η πλήρης αλληλούχηση του 

κλωνοποιημένου γονιδίου αφού ξεπερνά τις δυνατότητες ανάγνωσης της αλληλουχίας 

(~900nt από κάθε πλευρά εκκινητή (Τ7 και SP6) δηλαδή ~1800nt). Ο προσδιορισμός της 

αλληλουχίας που πραγματοποιήθηκε κατά το μήκος της δυνατής αλληλούχησης (~900 

βάσεων από το κάθε άκρο του κλώνου της PAL) έδειξε σχεδόν πλήρη ταύτιση της 

αλληλουχίας με την κατατεθειμένη στο NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). Η καλή ποιότητα διαβάσματος στις περιοχές των Τ7 και SP6 εκκινητών, η 

χρήση ενζύμου πολυμεράσης με ικανότητα έλεγχου λαθών (proofreading) αλλά και η ανάγκη 

επιτάχυνσης της διαδικασίας κατέστησαν μη απαραίτητο των σχεδιασμό εκ νέου εσωτερικών 

εκκινητών για την πιστοποίηση του συνόλου της αλληλουχίας. 

Στο παράρτημα σελίδα 48 συγκρίνεται η αλληλουχία του κλώνου της PAL (PAL2D) 

με την αντίστοιχη αλληλουχία του γονιδίου της PAL από λεύκα (Populus alba) με τη βοήθεια 

του προγράμματος αντιστοίχησης CLUSTAL του δικτυακού τόπου Europian Bioinformatics 

Intstitute (EBI). 

 

4 Υδροξυλάση του κινναμικού οξέος (Cinnamic acid 4-hydroxylase C4H) 

Η απομόνωση του γονιδίου της C4H έγινε από cDNA ιστού σόγιας.. Η κλωνοποίηση 

σε φορείς pGEM ήταν επιτυχής. Για την κλωνοποίηση του γονιδίου οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν ώστε να δημιουργούν τις περιοριστικές θέσεις SalI – XhoI 

που ήταν αναγκαίο για την περαιτέρω κλωνοποίηση του ενθέτου από τον pGEM - C4H στον 

φορέα pESC. 

                           SalI 

C4H upper: 5’-GTCGACAATGGATCTCCTCCTTCTGGA-3’  (Tm 47,8ºC) 

C4H lower: 5’-CTCGAGTCTAAAATGACCTTGGCTTTGCC-3’ (Tm 48,7ºC) 

                           XhoI 

Με τους συγκεκριμένους εκκινητές δημιουργούνται μια θέση SalI στην αρχή του 

γονιδίου (2 μη συμπληρωματικά νουκλεοτίδια, με κόκκινη γραμματοσειρά) και μια θέση 
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XhoI στο τέλος του γονιδίου (2 μη συμπληρωματικά νουκλεοτίδια, ομοίως κόκκινη 

γραμματοσειρά). 

Για να βρεθεί η πιστότητα των αντιγράφων με τις κατατεθειμένες αλληλουχίες που 

είναι καταχωρημένες έγινε αντιστοίχηση (alignment) για να βρεθούν τα σημεία εκείνα στα 

οποία διαφέρουν οι αλληλουχίες. Τα αποτελέσματα των αντιστοιχήσεων φαίνονται στο 

παράρτημα σελίδα 51. 

 

Λιγάση του 4-κουμαρικού:CoA (4-coumarate:CoA ligase 4CL) 

Η απομόνωση του γονιδίου της 4CL έγινε από cDNA ιστού σόγιας.. Η κλωνοποίηση 

σε φορείς pGEM ήταν επιτυχής. Αντίστοιχα η κλωνοποίηση του 4CL έγινε με τους παρακάτω 

εκκινητές. 

4CL upper: 5’-ATGATAACTCTAGCTCCTTCTCTTGATAC-3’ (54,8ºC) 

4CL lower: 5’-GCTATCGATTAAGGCGTCTGAGTGGCGGCGG-3 (51,2ºC) 

                                  ClaI 

Στον upper εκκινητή δεν δημιουργήθηκε θέση περιορισμού σε αντίθεση με τον άλλον, 

στον οποίο σχηματίστηκε η θέση κλωνοποίησης ClaI (3 μη συμπληρωματικά νουκλεοτίδια, 

κόκκινη γραμματοσειρά). Η θέση αυτή ήταν απαραίτητη για την υποκλωνοποίηση του 

ενθέτου από τον pGEM - 4CL στον φορέα pESC. 

Η αλληλούχιση του κλώνου 4CL φέρει μερικές αλλαγές στις αμινοξικές θέσεις 123, 

140, 143, 231 και 232 (παράρτημα σελίδα 52). Οι αλλαγές ενδέχεται να μεταβάλλουν την 

ενεργότητα του ενζύμου, πράγμα που θα έπρεπε να ελεγχθεί. Όμως και λόγο του ότι 

χρησιμοποιήθηκε υψηλής πιστότητας πολυμεράση για την ενίσχυση του γονιδίου, το 

πιθανότερο είναι οι συγκεκριμένες αλλαγές στο DNA να αποτελούν ιδιαιτερότητα των 

αλληλομόρφων των συγκεκριμένων ποικιλιών σόγιας από όπου και επιχειρήθηκε η 

κλωνοποίηση των γονίδιων. 

 

Συνθάση της ρεσβερατρόλης (Resveratrol synthase RS) 

Για το γονίδιο RS η αλληλουχία του συγκρίθηκε με αυτήν του κλώνου DQ366302 που 

είναι κατατεθειμένη στο NCBI (National Center for Biotechnology Information), σύμφωνα με 

την οποία σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εκκινητές.  

                     

 



 22

  BamHI 

RS upper: 5’- GGATCCATGGCTTCAGTCGAGGAATTTAGAAAC -3’ (54,4ºC) 

RS lower: 5’-CACTTAATTTGTAACCATAGGAATGCTATG-3’ (53,6ºC) 

 

Στον lower εκκινητή δεν δημιουργήθηκε θέση περιορισμού σε αντίθεση με τον άλλον, 

στον οποίο σχηματίστηκε η θέση κλωνοποίησης BamHI (νέα θέση, κόκκινη γραμματοσειρά). 

Η θέση αυτή ήταν απαραίτητη για την υποκλωνοποίηση  του ενθέτου από τον pGEM - RS 

στον φορέα έκφρασης pESC. Αρχικά η κλωνοποίηση του RS γονιδίου σε pGEM 

πραγματοποιήθηκε από DNA φύλλου αμπελιού. Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε διότι η 

απομόνωση DNA από αμπέλι είναι σχετικά εύκολη. Τα κλωνοποιημένα γονίδια ενδέχεται να 

φέρουν ιντρόνια, τα οποία όμως θεωρήθηκε ότι δεν θα επιφέρουν προβλήματα κατά την 

έκφραση των γονιδίων αυτών στον σακχαρομύκητα μιας και ο τελευταίος φέρει μηχανισμό 

μάτισης RNA (Splicing). Μετά την απομόνωση του DNA επιχειρήθηκε η κλωνοποίηση του 

προαναφερθέντος γονιδίου με χρήση των παραπάνω εκκινητών σε αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης. Η κλωνοποίηση κρίθηκε επιτυχής όπως επιβεβαιώθηκε και από την 

αλληλούχηση του προϊόντος στο εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΤΕ. Πάραυτα ο τελικός 

έλεγχος σε επίπεδο RNA που πραγματοποιήθηκε μετά από τον πρώτο μετασχηματισμό των 

φορέων έκφρασης στο εργαστηριακό στέλεχος YPH 499 για το γονίδιο RS έδειξε ότι αυτό 

δεν απαλλάσσεται από το ιντρόνιο του. Προφανώς ο μηχανισμός μάτισης DNA (splicing) του 

σακχαρομύκητα δεν αναγνωρίζει την συγκεκριμένη περιοχή. Η παρουσία του ιντρονίου στην 

μετάφραση σε πρωτεΐνη του RS θα έχει ως πιθανότερο αποτέλεσμα την παραγωγή μη 

λειτουργικής πρωτεΐνης. Για τον λόγο αυτό η απομόνωση του εν λόγω γονιδίου 

επαναλήφθηκε. Αυτήν την φορά ως δότης του γονιδίου χρησιμοποιήθηκε ολικό RNA από 

αμπέλι ποικιλίας σουλτανίνας, προσφορά του εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών του 

Πανεπιστήμιου Κρήτης. Το RNA μεταγράφηκε σε cDNA και έγινε ενίσχυση με την χρήση 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τους ήδη σχεδιασμένους εκκινητές. Τελικά και η 

κλωνοποίηση αυτή σε pGEM πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Οι πρώτοι όμως κλώνοι που 

αλληλουχήθηκαν έδειξαν κενά συγκρινόμενα με τις καταχωρημένες αλληλουχίες σε βάσεις 

δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης με 

τελική συνέπεια την παραγωγή από τον μηχανισμό πρωτεϊνοσύνθεσης του μύκητα 

προβληματικής, μη λειτουργικής πρωτεΐνης. Επιπλέον κλώνοι αναλύθηκαν όπου το 

προαναφερθέν πρόβλημα ξεπεράστηκε, αλλά σημειακή μεταλλαγή, προφανώς λάθος της 
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αντίστροφης μεταγραφάσης κατά την μετατροπή του RNA σε cDNA δημιούργησε κωδικώνιο 

λήξης μετάφρασης στο αμινοξύ 297 από τα 392 της πρωτεΐνης. Το γεγονός αυτό ανάγκασε 

στην επανάληψη αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφάσης στο αρχικό RNA και την 

προσπάθεια απομόνωσης κλώνων που να είναι απαλλαγμένοι από τα παραπάνω προβλήματα 

αλληλουχίας. Πράγματι αυτό κατέστη δυνατό αφού η επανάληψη της διαδικασίας έδωσε 

αρχικά δυο θετικούς κλώνους. Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας τους που έγινε από την 

εταιρία MACROGEN (Κορέα) έδειξε πολύ υψηλά ποσοστά ομολογίας με την καταχωρημένη 

αλληλουχία στο διαδύκτιο (DQ366302). Συγκεκριμένα έδωσε 0% κενά και 99,9% 

συντηρημένη αλληλουχία σε επίπεδο DNA. Η εικονική μετάφρασης που πραγματοποιήθηκε 

έδωσε 99,7% ταυτότητα σε επίπεδο πρωτεΐνης σε σύγκριση με την θεωρητική (παράρτημα 

σελίδα 53).  

 

 Κυτοχρωμική P450 Αναγωγάση (Cytochrome P450 reductase CPR) 

Προηγούμενες μελέτες σε εζυμικά συστήματα του κυτοχρώματος Ρ450 έχουν 

καταδείξει την ανάγκη παράλληλης έκφρασης ενός CPR ενζύμου. Πρόκειται για μια 

NADPH-εξαρτώμενη κυτοχρωμική αναγωγάση, η οποία ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα 

φλαβοπρωτεϊνών. Η CPR καταλύει την μεταφορά ηλεκτρονίων από το NADPH στο 

κυτόχρωμα Ρ450. Στα φυτικά κύτταρα υπάρχουν πολλές ισομορφές του ενζύμου σε διάφορα 

μοριακά μεγέθη, ποικίλη ρυθμιστικότητα και διαμερισματοποίηση. Η χρήση CPR από ρύζι 

αυξάνει την τελική παραγωγή των προϊόντων της συνθετάσης ισοφλαβόνης (IFS) από κατά 

4,3 φορές (Kim et al., 2005). Μετρήσεις στο εργαστήριο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

φυτών του ΤΕΙ Κρήτης, δείχνουν αύξηση στην παραγωγικότητα παρα-κουμαρικού οξέος έως 

και 9 φορές με την χρήση του CPR (Trantas et al., 2009). Η CPR που χρησιμοποιήθηκε στο 

μετασχηματισμό σακχαρομύκητα με σκοπό την παραγωγή ρεσβερατρόλης μας 

παραχωρήθηκε από τον συνεργάτη του British Columbia, Carl Douglas και πρόκειται για το 

γονίδιο με κωδικό καταχώρησης στην διεθνή βάση δεδομένων AF302497 από λεύκα 

(Populus trichocarpa x P. deltoides). Η δραστικότητα της εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό 

δίκτυο (Ro et al., 2001). Οι πληροφορίες για την συγκεκριμένη αλληλουχία βρίσκονται στον 

δικτυακό τόπο του NCBI με αριθμό GI:13183563. 
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2.2.7. Μετασχηματισμός με τις παραπάνω κατασκευές σε κατάλληλο στέλεχος 

σακχαρομύκητα. 

Ως σύστημα έκφρασης σακχαρομύκητα (και E. coli) επιλέχθηκε το σύστημα της 

εταιρίας STRATAGENE pESC. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει την κατάλληλη προσαρμογή 

δύο γονιδίων στον φορέα και την έκφρασή τους υπό τον έλεγχο του GAL υποκινητή. 

Επιπρόσθετα οι φορείς αυτοί μετά τον μετασχηματισμό εντοπίζονται στον πυρήνα του 

σακχαρομύκητα. Οι κατασκευές πραγματοποιήθηκαν ως εξής:  

Τα γονίδια C4H και PAL εγκαταστάθηκαν στον φορέα pESC-URA (Εικόνα 2), τα 

4CL και RS στον φορέα pESC-HIS και το γονίδιο της CPR στον pESC-TRP με αντίστοιχες 

αυξοτροφίες ουρακίλης ιστιδίνης και τρυπτοφάνης για επιλογή των μετασχηματισμένων 

μυκήτων. 

 

2.2.8. Απομόνωση ολικού RNA από σακχαρομύκητα 

Καλλιέργεια σακχαρομύκητα 10 ml με OD600 =1 φυγοκεντρήθηκε στα 3000g για 5 

λεπτά στους 4οC. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και η πελέτα των κυττάρων ξεπλύθηκε με 

5 ml απιονισμένου και αποστειρωμένου νερού. Τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν ξανά (στα 

3000g για 5 λεπτά στους 4οC.) και το υπερκείμενο απομακρύνθηκε. Προστέθηκε 1 ml 

διαλύματος λύσης (για την παρασκευή 50 ml διαλύματος λύσης διαλύθηκε 0,5 ml 1 M Tris-

ΗCl (pH=7,5), 1 ml 0,5 Μ EDTA , 1,25 ml 20% SDS και νερό έως τελικού όγκου) με έντονη 

ανάδευση για 1,5 λεπτά και ακολούθησε επώαση στους 65oC για 2 ώρες με ανάδευση ενός 

λεπτού κάθε 20 λεπτά. Προστέθηκε 50 μl οξικού νατρίου με pH 4 (απαλλαγμένο από RNase) 

και ακολούθησε επώαση στον πάγο για 10 λεπτά. Ακολούθως φυγοκέντριση  για 10 λεπτά 

στις 10000 rpm στους 4oC και το υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο μικροσωλήνα. 

Προστέθηκε 500μl μείγματος 1:1 φαινόλης-χλωροφορμίου ακολουθούμενη από έντονη 

ανάδευση. Η φυγοκέντριση επαναλήφθηκε για 10 λεπτά στις 13000 rpm στους 4oC και το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο μικροσωλήνα. Προστέθηκε 500 μl χλωροφόρμιο και 

ακολούθησε έντονη ανάδευση για 2 λεπτά. Ακολούθησε φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 

13000 rpm στους 4oC και το υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο μικροσωλήνα. Προστέθηκαν 

2,5 όγκοι απόλυτης αιθανόλης και οι σωλήνες ψύχθηκαν για 30 λεπτά στους -20oC. 

Ακολούθησε φυγοκέντριση για 30 λεπτά στις 13000 rpm στους 4oC και το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε. Προστέθηκαν 500 μl 70% αιθανόλης και ακολούθησε φυγοκέντριση για 5 



 25

λεπτά στις 13000 rpm στους 4oC και το υπερκείμενο απομακρύνθηκε. Η πελέτα ξηράθηκε και 

επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 50 μl νερό. 

 

2.2.9. Σύνθεση cDNA από σακχαρομύκητα μετά από επαγωγή 

 Με βάση το ολικό RNA έγινε αντίδραση RT-PCR με εκκινητή ολιγο-dT για την 

σύνθεση cDNA. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 25 μl. Το ένζυμο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το M-MuLV RNaseH-(Minus) της εταιρίας Finnzymes (Cat.No: 

F572S). Ο εκκινητής επωάστηκε με το RNA στους 70oC για 5 λεπτά. Ακολούθησε προσθήκη 

ενζύμου, ρυθμιστικού διαλύματος και νουκλεοτιδίων και επώαση στους 40oC για μια ώρα για 

να ολοκληρωθεί η σύνθεση. 

 

2.2.10. Αντιδράσεις PCR για τον έλεγχο της επαγωγής 

Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με την χρήση των εκκινητών όπως αυτοί 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα για το κάθε γονίδιο χωριστά. 

 
Προς 

ενίσχυση 

γονίδιο 

Φορά 

εκκινητή 
5’  3’ αλληλουχία εκκινητή 

Θερμοκρασία 

υβριδοποίησης 

εκκινητών 

forward TACAGCGGGCCCAACATGCAATCATCAAGCAGCTCG 48.6 oC 
CPR 

reverse TACAGCGTCGACCCATACACGCAGATACCTGC 51,6oC 

forward TGGATTCCGGTGATGGTGTTACTCAC 50,4oC 
ACTIN 

reverse ATGGAACAAAGCTTCTGGGGCTCTGA 51,6oC 

Πίνακας 5. Εκκινητές για τις αντιδράσεις PCR έλεγχου της επαγωγής για τα γονίδια CPR και ACTIN. Για τα 
γονίδια PAL, C4H, 4CL και RS χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές κλωνοποίησης του Πίνακα 4. 

 

2.3. Βασικές Αρχές λειτουργίας της Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης (Capillary 

Electrophoresis ή CE) 

Ο διαχωρισμός με ηλεκτροφόρηση επιτυγχάνεται με την διαφορική κίνηση, εξαιτίας 

της διαφοράς στην ταχύτητα, των διαλυμένων ουσιών μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Πιο 

συγκεκριμένα, τοποθετώντας μείγμα διαλυμένων ουσιών μεταξύ ρυθμιστικών διαλυμάτων 

και εφαρμόζοντας ηλεκτρικό πεδίο, τα συστατικά του δείγματος μετακινούνται και 

διαχωρίζονται με βάση το φορτίο τους και τη κινητικότητα τους. 

Στην παραπάνω αρχή στηρίζεται και η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (Capillary 

Electrophoresis ή CE), μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνική διαχωρισμού με πλήθος 
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εφαρμογών όπως ο διαχωρισμός αμινοξέων, φαρμάκων, βιταμινών, ζιζανιοκτόνα, ανόργανων 

ιόντων, οργανικών οξέων, χρωστικών, απορρυπαντικών ουσιών, πεπτιδίων και πρωτεϊνών, 

υδρογονανθράκων, ολιγονουκλεοτιδίων και τμημάτων DNA, και ακόμα ολόκληρων 

κυττάρων και ιοσωματίων. 

Η ηλεκτροφόρηση, στην CE, εκτελείται σε τριχοειδείς στήλες, στενής διατομής που 

συνήθως γεμίζουν μόνο με ρυθμιστικά διαλύματα. Στην Εικόνα 3 δίνεται μια γενική άποψη 

της λειτουργίας του συστήματος του CE. Περιληπτικά, τα άκρα της τριχοειδούς στήλης είναι 

τοποθετημένα στις δεξαμενές ρυθμιστικών διαλυμάτων. Το περιεχόμενο των δεξαμενών είναι 

το ίδιο με αυτό της στήλης. Οι δεξαμενές περιέχουν ακόμα τα ηλεκτρόδια που 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία κυκλώματος μεταξύ της μονάδας υψηλής τάσης της 

συσκευής και της στήλης. Το δείγμα εισάγεται στην στήλη, με τη αντικατάσταση μιας από 

της δεξαμενές (συνήθως στην άνοδο) με την δεξαμενή του δείγματος και την εφαρμογή είτε 

ηλεκτρικού πεδίου είτε εξωτερικής πίεσης. Η οπτική ανίχνευση γίνεται άμεσα στο αντίθετο 

άκρο της στήλης, διάμεσου των τοιχωμάτων της. 

 

 

Εικόνα 3. Σχηματική Απεικόνιση της Τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης 

 
2.3.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου για την ανάλυση ρεσβερατρόλης με την CE 

Έγιναν προσπάθειες για την βελτιστοποίηση πρωτοκόλλου ανάλυσης δειγμάτων 

φαινολοπροπανοειδών ουσιών με την χρήση του οργάνου της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. 

Η συσκευή αυτή είναι εφοδιασμένη με ανιχνευτή διοδικής διάταξης υπεριώδους-ορατού 
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(Diode Array Detector, DAD UV/Vis). Ο ανιχνευτής αυτός καταγράφει απορρόφηση φωτός 

σε όλο το υπεριώδες-ορατό φάσμα. Κάθε ουσία απορροφά με πολύ ειδικό τρόπο που την 

χαρακτηρίζει. Η απορρόφηση της ρεσβερατρόλης φαίνεται στην Εικόνα 4.  

 

 
 
Εικόνα 4. Χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης ρεσβερατρόλης από ανιχνευτή διοδικής διάταξης υπεριώδους-

ορατού (Diode Array Detector, DAD UV/Vis) 

 
 

Για την ανάλυση των δειγμάτων εφαρμόστηκε πρωτόκολλο αντίστοιχης εργασίας που 

βρέθηκε στην βιβλιογραφία, το οποίο όμως απαιτούσε προσαρμογή στον υπάρχον εξοπλισμό 

του εργαστηρίου. Η ανάλυση των ουσιών στην συσκευή τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης της 

εταιρίας Agilent, γίνεται σε κενή τριχοειδή στήλη πυριτίου (fused silica) ενεργού μήκους 72 

cm εσωτερικής διαμέτρου 50 μm. Η θερμοκρασία ανάλυσης είναι 25°C σε ρυθμιστικό 

διάλυμα 25mM τετραβορικού νατρίου pH 9,2. Η προετοιμασία της στήλης πριν την 

διαδικασία, είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε φορά και περιλαμβάνει τρία βήματα: ένα 

ξέπλυμα με NaOH 1N για 2 min, ένα ξέπλυμα με το ρυθμιστικό διάλυμα της ανάλυσης για 4 

min και τέλος εφαρμογή σταθερής τάση 20 kV για 2 min με τα ρυθμιστικά διαλύματα της 

ανάλυσης. Στην συνεχεία φορτώνεται το άγνωστο δείγμα με εφαρμογή πίεσης 50 mbar για 4 

sec από τον αυτόματο δειγματολήπτη της συσκευής. Η όλη μέθοδος διαρκεί 16 λεπτά, ικανός 

χρόνος για την ανάλυση των υπό έλεγχο ενώσεων. Η ανίχνευση των ουσιών γίνεται με DAD 

ανιχνευτή, ο οποίος καταγράφει τα σήματα στην φασματική περιοχή 192 nm - 598 nm με 

βήμα φάσματος 10 nm και σήμα αναφοράς τα 55 0nm. 
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Με την ολοκλήρωση των δοκιμών με την χρήση προτύπου trans-ρεσβερατρόλης 

προέκυψε μεθοδολογία που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για την περαιτέρω 

βελτιστοποίηση όταν απομονωθούν τα τελικά επιδιωκόμενα προϊόντα.  

Στην συνέχεια έγιναν περαιτέρω βελτιστοποιήσεις στο πρωτόκολλο και τον 

προγραμματισμό της συσκευής και οι μετρήσεις της trans- και cis-ρεσβερατρόλης σε 

συσκευής τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης με πρότυπα δείγματα ρεσβερατρόλης διάφορων 

συγκεντρώσεων με σκοπό να προσδιοριστούν τα ελάχιστα επίπεδα ανιχνευσιμότητας του 

οργάνου. Βιβλιογραφικά τα επίπεδα προσδιορισμού με τον εγκατεστημένο DAD ανιχνευτή 

είναι της τάξεως του 1 mg/L. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη μεθόδου ικανή να προσδιορίζει 

αυτής της τάξεως τις συγκεντρώσεις. Η μέθοδο που αναπτύχθηκε φαίνεται ικανή να 

προσδιορίζει ρεσβερατρόλη σε συγκεντρώσεις 5 mg/L με ακριβές και επανάληψιμο τρόπο 

(Εικόνα 5).  
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Εικόνα 5. Ανάλυση trans-resveratrol συγκέντρωσης 0,005 mg/ml σε 100% αιθανόλης με το σύστημα CE 

λ=305nm 

. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1. Πλασμιδιακές κατασκευές σε φορείς δυαδικής έκφρασης pESC 

3.1.1. Πλασμιδιακή κατασκευή pESC-URA-C4H-PAL  

Αρχικά δημιουργήθηκε η κατασκευή pESC-URA-C4H με την υποκλωνοποίηση στον 

φορέα pESC-URA των προϊόντων πέψης του pGEM-C4H με ένζυμα SalI- XhoI. Ο φορέας 

είχε υποβληθεί σε πέψη με SalI περιοριστικό ένζυμο και έτσι δημιουργήθηκαν συγκολλητικά 

άκρα (τα ένζυμα αυτά αναγνωρίζουν διαφορετικές αλληλουχίες για πέψη αλλά μεταξύ τους 

είναι συμβατά προς συγκόλληση). Αυτό επιτρέπει την ένθεση του γονιδίου C4H στον φορέα 

αυτόν με κατεύθυνση μεταγραφής συμβατή με τον GAL 1 υποκινητή (απαιτήθηκε έλεγχος 

φοράς του ενθέτου). 

Σε δεύτερη φάση τα προϊόντα πέψης του pGEM–PAL με το ένζυμο NotI 

υποκλωνοποιήθηκε στην προηγούμενη ενδιάμεση κατασκευή pESC-URA-C4H που έχει 

υποστεί την ίδια πέψη με το ίδιο ένζυμο. Αυτό επιτρέπει την ένθεση του γονιδίου PAL στον 

φορέα αυτόν με κατεύθυνση μεταγραφής συμβατή με τον GAL 10 υποκινητή(απαιτήθηκε 

έλεγχος φοράς του ενθέτου). 

C4H

yeast URA3 selection marker

PAL

yeast ADH1 terminator

yeast GAL10 promoter
yeast GAL1 promoter

yeast CYC1 terminator

ApaI (796)

ApaI (5182)

ApaI (5303)

BamHI (5154)

BamHI (5791)

BseCI (2225)

BseCI (4428)

BsiBI (3103)

BsiBI (5644)

ClaI (2225)

ClaI (4428)

EcoRI (2244)
EcoRI (2484)

EcoRI (3521)

EcoRI (4445)

EcoRI (4476)

EcoRV (606)

EcoRV (2902)

EcoRV (6364)

GsuI (571)

GsuI (920)

HindIII (2557)

HindIII (4250)

HindIII (5945)

HindIII (5981)
HindIII (6347)

HindIII (6790)

NdeI (331)

NdeI (2498)

NotI (2237)

NotI (4454)

PstI (400)

PstI (2674)

PstI (3393)
PstI (3470)

PstI (3635)PstI (6736)

PvuII (1877)

PvuII (3699)

PvuII (4340)

PvuII (6371)

PvuII (7010)

SalI (5188)

SalI (6747)

C4H-PAL-URA

10407 bp

 

Εικόνα 6. Τα γονίδια C4Η και PAL (κόκκινο και μπλε βέλος αντίστοιχα) σε φορέα έκφρασης pESC-URA στις 
θέσεις SalI και NotI αντίστοιχα. 

3.1.2. Πλασμιδιακή κατασκευή pESC-LEU-CPR  

Το γονίδιο της CPR παραλήφθηκε κλωνοποιημένο στον φορέα pESC-LEU με την 

χρήση περιοριστικών ενζύμων ApaI-SalI (Εικόνα 6)  
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Εικόνα 7. Το γονίδιο CPR (βέλος με μαύρη σκίαση) σε φορέα έκφρασης pESC-LEU στην θέση ApaI - SalI 

 

3.1.3. Πλασμιδιακή κατασκευή pESC-HIS-4CL-RS 

Αρχικά δημιουργήθηκε η κατασκευή pESC-HIS-4CL με την υποκλωνοποιήση του 

4CL στον φορέα pESC-HIS, με πέψη του pGEM-4CL με τα ένζυμα με EcoRI-ClaI. Η θέση 

περιορισμού EcoRI βρίσκεται στον πολυσυνδέτη του φορέα pGEM, σε αντίθεση με την θέση 

ClaI, που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Ο φορέας είχε υποστεί πέψη με τα ίδια 

περιοριστικά ένζυμα και έτσι δημιουργήθηκαν συμβατά συγκολλητικά άκρα. Αυτό επέτρεψε 

την ένθεση του γονιδίου στον φορέα αυτόν με κατεύθυνση μεταγραφής συμβατή με τον GAL 

10 υποκινητή. 

Σε δεύτερη φάση το προϊόν πέψης του pGEM-RS με BamHI-ApaI υποκλωνοποιήθηκε 

στην προηγούμενη ενδιάμεση κατασκευή pESC-HIS-4CL. Η θέση ApaI βρίσκεται στον 

πολυσυνδέτη του φορέα pGEM ενώ η ΒamHI βρίσκεται πάνω στο κλωνοποιημένο τμήμα, 

μιας και έτσι σχεδιάστηκε ο εκκινητής στο προηγούμενο βήμα. Ο φορέας είχε κοπεί με τα 

ίδια περιοριστικά ένζυμα και έτσι δημιουργήθηκαν συμβατά συγκολλητικά άκρα. Αυτό 

επιτρέπει την ένθεση του γονιδίου στον φορέα αυτόν με κατεύθυνση μεταγραφής συμβατή με 

τον GAL 1 υποκινητή. 
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RS

yeast HIS3 selection marker
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Εικόνα 8. Τα γονίδια 4CL και RS (μοβ και μπλε βέλος αντίστοιχα) σε φορέα έκφρασης pESC-HIS στις θέσεις 
BamHI-ApaI και EcoRI-ClaI αντίστοιχα. 

 

3.2. Έλεγχος εισαγωγής γονιδίων βιοσυνθετικού μονοπατιού ρεσβερατρόλης σε 

φορείς έκφρασης pESC 

Η στρατηγική που εφαρμόστηκε για την κλωνοποίηση των γονιδίων C4H και PAL 

απαιτεί μετά την επιτυχή εισαγωγή των γονιδίων στους φορείς, τον έλεγχο της φοράς 

εισαγωγής τους σε σχέση με τους υποκινητές που ελέγχουν την έκφρασή τους. Το γονίδιο 

C4H υποκλωνοποιήθηκε με την χρήση των ενζύμων XhoI και SalI. Παρόλο που τα ένζυμα 

αυτά αναγνωρίζουν διαφορετικές αλληλουχίες, τα συγκολλητικά άκρα που προκύπτουν είναι 

συμβατά. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται ο έλεγχος φοράς. Για τον λόγο αυτό βρίσκουμε 

διαθέσιμο ένζυμο που κόβει κοντά στο σημείο έναρξης της μεταγραφής του γονιδίου και ένα 

άλλο που κόβει δεξιά και αριστερά αυτού με ασύμμετρο τρόπο, δημιουργεί δηλαδή 

διαφορετικού μήκους θραύσματα DNA. Η πέψη πραγματοποιείται τόσο εικονικά με την 

χρήση του λογισμικού DNAMAN όσο και στον πάγκο. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και 

αξιολογούνται. Επιλέχθηκε να γίνει ο έλεγχος φοράς ένθεσης με την πέψη δια του ένζυμου 

PvuII γιατί διαφορετική φορά ένθεσης οδηγεί στην δημιουργία διαφορετικού προφίλ πέψης. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε με την πέψη των παραγόμενων πλασμιδίων με το ένζυμο της 

PvuII. Η γνώση όμως της ακριβής αλληλουχίας και κατά συνέπεια το ακριβές περιοριστικό 

προφίλ ήταν αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό DNAMAN με την 

βοήθεια του οποίου υπολογίσθηκαν τα αναμενόμενα μεγέθη κοπής με PvuII. Τα προφίλ των 

εικονικών αυτών κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν και για τον έλεγχο των ηλεκτροφορήσεων 

των πέψεων. Τα προφίλ αυτά συγκρίνονται με τις εικόνες των ηλεκτροφορήσεων. Ο φορέας 
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pESC-URA κομμένος με PvuII δίνει δυο τμήματα μεγέθους 1357 και 5274 bp. Ο φορέας 

pESC-HIS κομμένος με PvuII δίνει δυο τμήματα μεγέθους 1357 και 5349 bp. 

Η υποκλωνοποίηση του γονιδίου C4Η στον φορέα pESC-URA μετά πέψη με ένζυμο 

PvuII δίνει τα μεγέθη 639bp, 2277 bp, 5274 bp. Η επιτυχία της υποκλωνοποίησης ελέγχθηκε 

με ηλεκτροφόρηση (Εικόνα 9Α), και προκύπτει ότι ο κλώνος 56 είναι σωστός.  

Η υποκλωνοποίηση του γονιδίου PAL στον φορέα pESC-URA που ήδη φέρει το 

γονίδιο C4Η μετά πέψη με ένζυμο PvuII δίνει τα μεγέθη 639 bp, 641 bp, 1822 bp, 2031 bp, 

5274 bp. Η επιτυχία της υποκλωνοποίησης ελέγχθηκε με ηλεκτροφόρηση (Εικόνα 9Β), και 

προκύπτει ότι ο κλώνος 10 είναι σωστός.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Εικόνα 9. Σχηματικός έλεγχος ορθής εισαγωγής των γονιδίων (Α) C4H και (Β) PAL2 σε φορείς έκφρασης pESC 
με θέσεις κοπής για το ένζυμο PvuII με τα αντίστοιχα μεγέθη των κομμένων τμημάτων DNA. A) 

Υποκλωνοποίηση του γονιδίου C4Η στον φορέα pESC-URA. Ηλεκτροφόρηση των πέψεων με PvuII. Μοριακός 
δείκτης λ/PstI. Ο σωστός κλώνος έχει μεγέθη 639 bp, 2277 bp, 5274 bp. Ο κλώνος 56 είναι σωστός. Β) 

Υποκλωνοποίηση του γονιδίου PAL στον φορέα pESC-URA που ήδη φέρει το γονίδιο C4Η. Ηλεκτροφόρηση 
των πέψεων με PvuII. Μοριακός δείκτης λ/StyI. Ο σωστός κλώνος (θέση 10) έχει μεγέθη 639 bp, 641 bp, 1822 
bp, 2031 bp, 5274 bp (τα μεγέθη 639 bp και 641 bp δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν σε πήκτωμα αγαρόζης). 
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Η υποκλωνοποίηση του γονιδίου 4CL στον φορέα pESC-HIS μετά πέψη με ένζυμο 

PvuII δίνει τα μεγέθη 1211 bp, 1840 bp και 5349 bp. Η επιτυχία της υποκλωνοποίησης 

ελέγχθηκε με ηλεκτροφόρηση (Εικόνα 10Α), και προκύπτει ότι οι κλώνοι 1, 2, 3 είναι 

σωστοί. 

 Η υποκλωνοποίηση του γονιδίου RS στον φορέα pESC-HIS που ήδη φέρει το γονίδιο 4CL 

μετά πέψη με ένζυμο PvuII δίνει τα μεγέθη 590 bp, 840 bp, 2805 bp, 5349 bp. Η επιτυχία της 

υποκλωνοποίησης ελέγχθηκε με ηλεκτροφόρηση (Εικόνα 10Β), και προκύπτει ότι οι κλώνοι 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 είναι σωστοί.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 10. Σχηματικός έλεγχος ορθής εισαγωγής των γονιδίων (Α) 4CL και (Β) RS σε φορείς έκφρασης pESC 

με θέσεις κοπής για το ένζυμο PvuII με τα αντίστοιχα μεγέθη των κομμένων τμημάτων DNA. Α) 
Υποκλωνοποίηση του γονιδίου 4CL στον φορέα pESC-HIS. Ηλεκτροφόρηση των πέψεων με PvuII. Μοριακοί 
δείκτες λ/EcoRI-HindIII και λ/PstI. Ο σωστός κλώνος έχει μεγέθη 1211 bp, 1840 bp και 5349 bp. Οι κλώνοι 1, 
2, 3 είναι σωστοί. Β) Υποκλωνοποίηση του γονιδίου RS στον φορέα pESC-HIS που ήδη φέρει το γονίδιο 4CL. 
Μοριακός δείκτης λ/EcoRI-HindIII. Ο σωστός κλώνος έχει μεγέθη 590 bp, 840 bp, 2805 bp, 5349 bp. Οι κλώνοι 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 είναι σωστοί. 
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3.3. Επαγωγές καλλιεργειών και εκχύλιση ουσιών 

Δημιουργήθηκαν γενετικά τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την 

δυνατότητα ετερόλογης παραγωγής σε πάρα-κουμαρικό οξύ (YPH499-coum) και 

ρεσβερατρόλη (YPH499-resv). Το στέλεχος YPH499-coum περιέχει τις πλασμιδιακές 

κατασκευές pESC-URA-C4H-PAL και pESC-LEU-CPR ενώ το YPH499-resv περιέχει τις 

πλασμιδιακές κατασκευές pESC-URA-C4H-PAL, pESC-HIS-4CL-RS και pESC-LEU-CPR. 

Χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο θρεπτικό μέσο (Complete Minimal CM-) με τα απαραίτητα 

μόνο αμινοξέα για την ανάπτυξη μετασχηματισμένου στελέχους σακχαρομύκητα YPH499-

coum που οδηγεί στην παραγωγή παρά-κουμαρικού οξέος. Ομοίως κατάλληλο θρεπτικό μέσο 

για την ανάπτυξη μετασχηματισμένων στελεχών σακχαρομύκητα YPH499-resv που οδηγούν 

παραγωγή ρεσβερατρόλης. Τα παραπάνω CM- θρεπτικά μέσα παρασκευάστηκαν και 

μολύνθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες. Η αρχική μόλυνση των εν λόγο γενετικά 

τροποποιημένων στελεχών έγινε σε όγκο θρεπτικού μέσου 5 ml. Οι καλλιέργειες αυτές 

επωάστηκαν ολονύκτια (30oC, 175rpm) και την επομένη μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχα CM 

θρεπτικά μέσα όγκου 50 ml. Μετρήθηκε η αρχική OD600 για έλεγχο. Βρέθηκε να είναι 0,2. Οι 

καλλιέργειες επωάστηκαν ολονύκτια και την επομένη μετρήθηκε ξανά την OD600 για τον 

έλεγχο της ανάπτυξης των κυττάρων. Η OD600 ήταν στο 1. Συλλέχθηκαν τα κύτταρα με 

φυγοκέντριση στις 6000 rpm για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και τα κύτταρα 

μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχα CM θρεπτικά μέσα όγκου 200 ml. Για κάθε καλλιέργεια 

μετρήθηκε ξανά η OD600 που ήταν στο 0,25. Επωάστηκαν ολονύκτια και την επομένη 

μετρήθηκε ξανά την OD600 για τον έλεγχο της ανάπτυξης των κυττάρων. Η OD600 ήταν στο 

1,15. Συλλέχθηκαν 10 ml καλλιέργειας για την εκχύλιση RNA. Τα κύτταρα κάθε 

καλλιέργειας συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση στις 6000 rpm για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Τα μέσα ανάπτυξης των δυο καλλιεργειών μετά την απομάκρυνση των κυττάρων, 

συλλέχθηκαν σε κοινό δοχείο για έλεγχο [Δείγμα Α]. Όμοια με παραπάνω παρασκευάσθηκαν 

κατάλληλα θρεπτικά μέσα για τα στελέχη YPH499-coum και YPH499-resv για επαγωγή 

τους, δηλαδή με πηγή άνθρακα γαλακτόζη αντί γλυκόζης. Η επαγωγή διαρκεί 16 ώρες. 

Συλλέχθηκαν 10 ml καλλιέργειας για την εκχύλιση RNA. Τα κύτταρα κάθε καλλιέργειας 

συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση στις 6000 rpm για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τα 

επαγωγικά θρεπτικά μέσα ανάπτυξης των δυο καλλιεργειών (YPH499-coum και YPH499-

resv) συλλέχθηκαν σε χωριστά δοχεία για έλεγχο [Δείγματα Β και Γ αντίστοιχα] και τα 

κύτταρα τοποθετήθηκαν στους -20oC ολονύκτια. Την επομένη ημέρα προστέθηκαν 30 ml 



 35

μεθανόλης θερμοκρασίας 0oC και με την χρήση συσκευής υπερήχων τα κύτταρα έσπασαν για 

5 λεπτά στον πάγο. Ακολούθησε επώαση στους 30oC για 30 λεπτά με ήπια ανάδευση. Τα 

σπασμένα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντριση στις 6000 rpm για 5 λεπτά σε 

θερμοκρασία 4oC και διατηρήθηκαν σε σωλήνες φυγοκέντρισης των 50 ml τα καθαρά 

υπερκείμενα [Εκχύλισμα P για το στέλεχος που οδηγεί στην παραγωγή πάρα-κουμαρικού και 

Εκχύλισμα R αντίστοιχα για την ρεσβερατρόλη]. 

Για την συμπύκνωση των δειγμάτων Α, Β, Γ, P και R χρησιμοποιήθηκε στήλη 

ιοντικής ανταλλαγής με υλικό πλήρωσης την συνθετική ρητίνης XAD 4. 

Τα δείγματα Α, Β και Γ περιείχαν υδατικά διαλύματα και φορτώθηκαν ως είχαν στην 

στήλη XAD 4, ενώ τα P και R περιείχαν μεθανόλη. Στα τελευταία λοιπόν έγινε εξάτμιση της 

περίσσιας διαλύτη με την χρήση συσκευής εξάτμισης Rotary Evaporator. Ο τελικός όγκος 

μεθανόλης ήταν 5 ml. Σε αυτά προστέθηκαν 95 ml ddH2O παίρνοντας τελικά 95% υδατικού 

διαλύματος από τα σπασμένα κύτταρα. 

Μετά τους παραπάνω χειρισμούς, τα δείγματα φορτώθηκαν σε στήλη XAD 4. Η ροή 

της κινούμενης φάσης ρυθμίσθηκε στα 4 ml / min για την φόρτωση (Loading) των δειγμάτων 

και το ξέπλυμα (Washing) της στήλης και 2 ml / min για την έκλουση (Elution) και την 

αναγέννηση της (Regeneration). Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

Φόρτωμα των υδατικών δειγμάτων στην στήλη 

Ξέπλυμα με ddH2O 

Έκλουση των δεσμευμένων μορίων με μεθανόλη 

Αποκατάσταση της στήλης με ddH2O 

  Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταλήξαμε με μεθανολικά εκχυλίσματα. Κάθε 

δείγμα είχε όγκο ίσο με τον όγκο της μεθανόλης που χρησιμοποιήθηκε για έκλουση από την 

στήλη. Ακολούθησε συμπύκνωση των μεθανολικών εκχυλισμάτων με την χρήση του Rotary 

Evaporator. Η συμπύκνωση διήρκεσε ανάλογα με τον όγκο του διαλύτη και συνεχίστηκε 

μέχρι τη πλήρη ξήρανση των δειγμάτων. Έγινε επαναδιάλυση της ξηράς ουσίας με 3 ml 

μεθανόλης. Οι υπό εξέταση ουσίες ήταν διαλυτές σε αυτήν σε συνθήκες περιβάλλοντος. Το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε μικροσωλήνες φυγοκέντρισης και φυγοκεντρίθηκε στις 14000 

rpm για 30 δευτερόλεπτα και απομακρύνθηκαν τυχόν μη διαλυτές ουσίες που θα μπορούσαν 

να φράξουν την στήλη της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης στην ανάλυση που ακολούθησε. Το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε καθαρούς μικροσωλήνες και φυλάχτηκε μέχρι την ανάλυση του 

στους 4oC. 
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3.4. Ανάλυση φλαβονοειδών με την χρήση τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης 

Η ανάλυσης των παραπάνω δειγμάτων με την χρήση του οργάνου της τριχοειδούς 

ηλεκτροφόρησης (CE). Η συσκευή αυτή είναι εφοδιασμένη με ανιχνευτή διοδικής διάταξης 

υπεριώδους-ορατού (Diode Array Detector, DAD UV/Vis). Ο ανιχνευτής αυτός καταγράφει 

απορρόφηση φωτός σε όλο το υπεριώδες-ορατό φάσμα. Κάθε ουσία απορροφά το φως με 

πολύ ειδικό τρόπο που την χαρακτηρίζει. Η απορρόφηση της trans-ρεσβερατρόλης εμφανίζει 

κορυφές σε 95% αιθανόλη στα 213 και 305 nm (Εικόνα 11), ενώ για του πάρα-κουμαρικού 

οξέος σε 95% αιθανόλης στα 223 και 280 nm (Εικόνα 12), (The Merck Index, 12th Edition).  

 

Εικόνα 11. Χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης trans-ρεσβερατρόλης από ανιχνευτή διοδικής διάταξης 
υπεριώδους-ορατού (Diode Array Detector, DAD UV/Vis) 

 

 

Εικόνα 12. Χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης πάρα-κουμαρικού οξέος από ανιχνευτή διοδικής διάταξης 
υπεριώδους-ορατού (Diode Array Detector, DAD UV/Vis) 

 
Για την ανάλυση των δειγμάτων εφαρμόστηκε πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε βάση 

βιβλιογραφικών αναφορών. Με την ολοκλήρωση των δοκιμών με την χρήση προτύπων trans-
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ρεσβερατρόλης και πάρα-κουμαρικού οξέος προέκυψε μεθοδολογία για την μέτρηση των 

μορίων αυτών σε δείγματα. 

Πέραν της ανάλυσης των δειγμάτων εκχειλισμένων Α, Β, Γ, P, και R όπως αυτά 

περιγράφονται ανωτέρω, μια σειρά άλλων αναλύσεων έλαβαν χώρα. Αυτές περιλαμβάνουν 

μέσα καλλιέργειας χωρίς την ανάπτυξη κυττάρων σακχαρομύκητα σε αυτά για να 

λειτουργήσουν ως αναφορές στην εξήγηση των αποτελεσμάτων. Στην αρχική αυτή φάση 

ελέγχου σύνθεσης ρεσβερατρόλης και πάρα-κουμαρικού οξέος δεν έγιναν ποσοτικοποιήσεις 

των παραγομένων ουσιών αφού σε πρώτη φάση σημαντικό θεωρήθηκε η παρουσία και 

ταυτοποίηση τους. Στα δείγματα αυτά έχει εφαρμοσθεί όλη η μεθοδολογία συμπύκνωσης 

φαινολικών ουσιών όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. 

Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM με την προσθήκη πάρα-κουμαρικού οξέος . Το 

κίτρινο βέλος δείχνει την κορυφή του πάρα-κουμαρικού οξέος σε χρόνο 8,7 λεπτά (Εικόνα 

13). 
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Εικόνα 13. Ανάλυση επιπέδου πάρα-κουμαρικού οξέος (κίτρινο βέλος) σε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας CM με 
την προσθήκη πάρα-κουμαρικού οξέος 1 mM (η κορυφή έχει μη τυπική μορφή λόγω υπερβολικής ποσότητας 

πάρα-κουμαρικού οξέος στο δείγμα) 

 
Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM με την προσθήκη πάρα-κουμαρικού οξέος και των 

απαραίτητων αμινοξέων πλην των αυξοτροφικών που χρησιμοποιούνται για επιλογή 

(ουρακίλη, ιστιδίνη, λευκίνη και τρυπτοφάνη). Το κίτρινο βέλος δείχνει την κορυφή του 

πάρα-κουμαρικού οξέος σε χρόνο 8,7 λεπτά (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. Ανάλυση επιπέδου πάρα-κουμαρικού οξέος (κίτρινο βέλος) σε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας CM με 
την προσθήκη πάρα-κουμαρικού οξέος 1 mM και των απαραίτητων αμινοξέων πλην των αυξοτροφικών που 

χρησιμοποιούνται για επιλογή (ουρακίλη, ιστιδίνη, λευκίνη και τρυπτοφάνη) 

 
Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM με την προσθήκη τρυπτοφάνης. Το κίτρινο βέλος δείχνει 

την διπλή κορυφή της τρυπτοφάνης σε χρόνο 4,3 και 4,9 λεπτά (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15. Ανάλυση θρεπτικού μέσου καλλιέργειας CM με την προσθήκη με την προσθήκη τρυπτοφάνης 
(χαρακτηριστική διπλή κορυφή, κίτρινα βέλη) 

 
Ανάλυση προτύπου trans-ρεσβερατρόλης 0,5 mg/ml. Το κίτρινο βέλος δείχνει την κορυφή 

της trans-ρεσβερατρόλης σε χρόνο 5,5 λεπτά (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16. Ανάλυση προτύπου trans-ρεσβερατρόλης 0,5 mg/ml (κίτρινο βέλος) σε μεθανολικό διάλυμα 
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Ανάλυση προτύπου πάρα-κουμαρικού οξέος 0,5 mg/ml . Το κίτρινο βέλος δείχνει την κορυφή 

του πάρα-κουμαρικού οξέος σε χρόνο 9,2 λεπτά (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. Ανάλυση προτύπου πάρα-κουμαρικού οξέος 0,5 mg/ml(κίτρινο βέλος) σε μεθανολικό διάλυμα 

 
Ανάλυση άγνωστων δειγμάτων Α, Β, Γ, P, και R 

1) [Δείγμα Α] Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM από τα μέσα ανάπτυξης γενετικά 

τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης 

σε πάρα-κουμαρικό οξύ (YPH499-coum) και ρεσβερατρόλη (YPH499-resv), πριν την 

επαγωγή τους που διατηρήθηκαν σε κοινό δοχείο [Δείγμα Α]. Η ανάλυση αυτή έγινε για 

έλεγχο του προφίλ του ηλεκτρογραφήματος πριν και μετά την επαγωγή. Το κίτρινο βέλος 

δείχνει την διπλή κορυφή της τρυπτοφάνης του μέσου καλλιέργειας σε χρόνο 4,8 και 4,9 

λεπτά (Εικόνα 18). Δεν ταυτοποιήθηκε σε αυτή την ανάλυση, βάση του φάσματος 

απορρόφησης, καμία από τις υπό μελέτη ουσίες. 
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Εικόνα 18. Ανάλυση θρεπτικού μέσου καλλιέργειας CM από τα μέσα ανάπτυξης γενετικά τροποποιημένα 
στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης σε πάρα-κουμαρικού οξύ 

(YPH499-coum) και ρεσβερατρόλη (YPH499-resv), πριν την επαγωγή τους (χαρακτηριστική διπλή κορυφή 
τρυπτοφάνης κίτρινα βέλη, στο μέσο ανάπτυξης) 
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2) Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM από το μέσο ανάπτυξης της καλλιέργειας 

μετασχηματισμένων στελεχών YPH499-coum σακχαρομύκητα είχαν την δυνατότητα 

ετερόλογης βιοσύνθεσης σε πάρα-κουμαρικό οξύ (YPH499-coum) μετά την επαγωγή τους. 

[Δείγμα Β]. Το μπλε βέλος δείχνει την διπλή κορυφή της τρυπτοφάνης του μέσου 

καλλιέργειας σε χρόνο 4,6 και 4,8 λεπτά (Εικόνα 19). Το κίτρινο βέλος δείχνει κορυφή πάρα-

κουμαρικού οξέος σε χρόνο 8,9 λεπτά. Η ταυτοποίηση του φάσματός του φαίνεται στην 

Εικόνα 20. 
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Εικόνα 19. Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM από το μέσο ανάπτυξης της καλλιέργειας μετασχηματισμένων 
στελεχών YPH499-coum σακχαρομύκητα που φέρουν τους κατάλληλους φορείς pESC-URA-C4H-PAL και 

pESC-LEU-CPR που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης πάρα-κουμαρικού οξέος (YPH499-coum) 
μετά την επαγωγή τους. Με μπλε βέλη η χαρακτηριστική διπλή κορυφή της τρυπτοφάνης, κίτρινο βέλος η 

κορυφή του πάρα-κουμαρικού οξέος 

 

 

Εικόνα 20. Ταυτοποίηση φάσματος απορρόφησης (περιοχή κίτρινου βέλους) αγνώστου δείγματος πάρα-
κουμαρικού οξέος (μαύρη γραμμή) συγκρινόμενο με αυτό του πρότυπου (μπλε γραμμή) για την κορυφή στον 
χρόνο 8,9 λεπτά από ανιχνευτή διοδικής διάταξης υπεριώδους-ορατού (Diode Array Detector, DAD UV/Vis) 
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3) Ανάλυση εκχυλίσματος κυττάρων από την καλλιέργεια μετασχηματισμένων 

στελεχών YPH499-coum σακχαρομύκητα που φέρουν τους κατάλληλους φορείς pESC-URA-

C4H-PAL και pESC-LEU-CPR που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης σε πάρα-

κουμαρικού οξέος (YPH499-coum) μετά την επαγωγή τους [Δείγμα P]. Εδώ δεν 

ταυτοποιήθηκε κορυφή πάρα-κουμαρικού οξέος (Εικόνα 21).  
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Εικόνα 21. Ανάλυση εκχυλίσματος κυττάρων από την καλλιέργεια μετασχηματισμένων στελεχών YPH499-
coum σακχαρομύκητα που φέρουν τους κατάλληλους φορείς pESC-URA-C4H-PAL και pESC-LEU-CPR που 
οδηγούν στην παραγωγή πάρα-κουμαρικού οξέος μετά την επαγωγή τους. Λόγω χαμηλής έντασης σήματος 

παρατηρείται θόρυβος 

 
4) Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM από το μέσο ανάπτυξης της καλλιέργειας 

μετασχηματισμένων στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης 

βιοσύνθεσης σε ρεσβερατρόλη (YPH499-resv) μετά την επαγωγή τους. [Δείγμα Γ]. Το 

κίτρινο βέλος δείχνει την διπλή κορυφή της τρυπτοφάνης του μέσου καλλιέργειας σε χρόνο 

4,6 και 4,9 λεπτά (Εικόνα 22). Δεν ταυτοποιήθηκε ρεσβερατρόλη.  
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Εικόνα 22. Ανάλυση μέσου καλλιέργειας CM από το μέσο ανάπτυξης της καλλιέργειας μετασχηματισμένων 
στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης ρεσβερατρόλη (YPH499-resv) 
μετά την επαγωγή τους (χαρακτηριστική διπλή κορυφή τρυπτοφάνης κίτρινα βέλη, στο μέσο ανάπτυξης) 

 

5) Ανάλυση εκχυλίσματος κυττάρων από την καλλιέργεια μετασχηματισμένων 

στελέχη σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης ρεσβερατρόλη 



 42

(YPH499-resv) μετά την επαγωγή τους. [Δείγμα R]. Δεν ταυτοποιήθηκε ρεσβερατρόλη ούτε 

πάρα-κουμαρικό οξύ (Εικόνα 23). 
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Εικόνα 23. Ανάλυση εκχυλίσματος κυττάρων από την καλλιέργεια μετασχηματισμένων στελέχη 
σακχαρομύκητα που είχαν την δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης σε ρεσβερατρόλη (YPH499-resv) μετά την 

επαγωγή τους. Λόγω χαμηλής έντασης σήματος παρατηρείται θόρυβος 

 

3.5. Έλεγχοι σε επίπεδο RNA 

Τα μετασχηματισμένα στελέχη σακχαρομύκητα YPH499-resv με τους φορείς pESC-

URA, pESC-LEU και pESC-HIS φέροντες τα τέσσερα (4) γονίδια του βιοσυνθετικού 

μονοπατιού της ρεσβερατρόλης (PAL, 4CL, C4H, RS) καθώς και το γονίδιο της CPR2 μιας 

κυτοχρωμικής P450 NADPH εξαρτώμενης αναγωγάσης αναπτύχθηκαν σε μη επαγωγικό και 

επαγωγικό θρεπτικό μέσο επαγωγής (με γλυκόζης και γαλακτόζη αντίστοιχα) για την 

εκτίμηση της λειτουργικότητας της κατασκευής. Το ίδιο έγινε και για μετασχηματισμένα 

στελέχη σακχαρομύκητα YPH499-coum με τους φορείς pESC-URA και pESC-LEU 

φέροντες τα δυο (2) γονίδια του βιοσυνθετικού μονοπατιού των φαινολοπροπανοειδών (PAL, 

C4H) που οδηγούν στην βιοσύνθεση πάρα-κουμαρικού οξέος μαζί με το γονίδιο της CPR2 

μιας κυτοχρωμικής P450 NADPH εξαρτώμενης αναγωγάσης. Μετά την ανάπτυξη των 

κυττάρων εφαρμόσθηκε πρωτόκολλο εκχύλισης RNA και στις δυο καλλιέργειες πριν και 

μετά την επαγωγή (Εικόνα 24).  

 

Εικόνα 24. Εκχύλιση ολικού RNA από καλλιέργειες σακχαρομύκητα.YPH499:άγριος τύπος YPH499, 
P:μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-coum πριν την επαγωγή, Pi: μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-coum 
μετά την επαγωγή, R: μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-resv πριν την επαγωγή, Ri: μετασχηματισμένα 

κύτταρα YPH499-resv μετά την επαγωγή  
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Τα δείγματα απαλλάχτηκαν από τυχόν DNA μετά από πέψη με DNases και στα δείγματα 

αυτά εφαρμόσθηκε αντίδραση αντίστροφης μεταγραφή με την χρήση ολίγο-dTs για την 

κατασκευή cDNA κάθε δείγματος. Στα cDNA κάθε δείγματος εφαρμόσθηκε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με την χρήση των ειδικών εκκινητών για το κάθε γονίδιο 

(Πίνακας 5) για την εξακρίβωση των επιπέδων έκφρασης. Ακόμα έγινε η ενίσχυση του 

γονιδίου της ακτίνης ως μάρτυρα ελέγχου της αντίδρασης. Η αντίδραση αυτή δείχνει τα 

επίπεδα RNA το κάθε γονιδίου πριν και μετά την επαγωγή και ουσιαστικά επιβεβαιώνει την 

μεταγραφική λειτουργικότητα των πλασμιδίων. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων 

επιβεβαιώθηκε ότι σε επίπεδο RNA η κατασκευή λειτουργεί (Εικόνα 25, 26 και 27).  

 

Εικόνα 25. Αντίδραση PCR σε cDNA από καλλιέργειες σακχαρομύκητα. Αριστερά για το συστατικό γονίδιο 
της ακτίνης, δεξιά για το γονίδιο της 4CL 499: YPH499:άγριος τύπος, P:μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-

coum πριν την επαγωγή, Pi: μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-coum μετά την επαγωγή, R: 
μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-resv πριν την επαγωγή, Ri: μετασχηματισμένα κύτταρα YPH499-resv μετά 

την επαγωγή. λ/Pst1: Δείκτης μοριακού μεγέθους λ κομμένος με το ένζυμο Pst1 

 

 

Εικόνα 26. Αντίδραση ενίσχυσης σε cDNA ζύμης μετά από επαγωγή με γαλακτόζη για τα γονίδια C4H, 4CL, 
RS του βιοσυνθετικού μονοπατιού ρεσβερατρόλης σε τροποποιημένο στέλεχος ζύμης (YPH-resv) συγκριτικά με 

μη τροποποιημένο στέλεχος (499). Ενίσχυση ελέγχου με το συστατικό γονίδιο της ακτίνης, για το 
τροποποιημένο στέλεχος ζύμης (YPH-resv) και το μη τροποποιημένο στέλεχος(499). Στο τέλος, δεξιά έλεγχος 
αντίδρασης ακτίνης χωρίς την παρουσία εκχυλίσματος cDNA. Ο λ/Sty1 αποτελεί τον δείκτη μοριακού μεγέθους. 
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Εικόνα 27. Αντίδραση ενίσχυσης σε cDNA ζύμης μετά από επαγωγή με γαλακτόζη για το γονίδιο PAL του 
βιοσυνθετικού μονοπατιού ρεσβερατρόλης σε τροποποιημένο στέλεχος ζύμης (YPH499-resv) συγκριτικά με μη 

τροποποιημένο στέλεχος(499). Ο λ/Sty1 αποτελεί τον δείκτη μοριακού μεγέθους. 

 

3.6. Εργαστηριακή εκτίμηση φυτοπροστατευτικών ιδιοτήτων ρεσβερατρόλης 

Οι φυτοπροστατευτικές ιδιότητες της ρεσβερατρόλης εκτιμήθηκαν εναντίον του 

Botrytis cinerea, ενός σημαντικότατου παθογόνου με αξιόλογες οικονομικές ζημίες σε 

καλλιέργειες  

Έγινε πειραματική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ρεσβερατρόλης έναντι στον B. 

cinerea, από τον επί διδακτορικό φοιτητή Μάνο Τραντά. Η δοκιμή έγινε σε τριβλία με στέρεο 

άγαρ με διαβαθμιζόμενες συγκεντρώσεις trans-ρεσβερατρόλης όπως φαίνονται στην Εικόνα 

28. 
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Εικόνα 28. Εκτίμηση φυτοπροστατευτικών ιδιοτήτων ρεσβερατρόλης έναντι στον B. cinerea 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ανασύσταση βιοσυνθετικών μονοπατιών σε μικροοργανισμούς και η εφαρμογή 

βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής για ουσιών οικονομικού ενδιαφέροντος, αποτελεί μια 

σύγχρονη και ενδιαφέρουσα τεχνική, για την παραγωγή τους. Στα πλεονεκτήματα 

συμπεριλαμβάνονται η ευκολία χειρισμών, η καθαρότητα του τελικού προϊόντος, το χαμηλό 

κόστος εξοπλισμού και η δυνατότητα αύξησης παραγωγής με μικρό σχετικά επιπλέον κόστος. 

Στην παρούσα εργασία, γονίδια βιοσύνθεσης φλαβονοειδών από διάφορα φυτά 

χρησιμοποιήθηκαν ως δότες γενετικού υλικού με σκοπό την ανασύσταση του βιοσυνθετικού 

μονοπατιού της ρεσβερατρόλης σε ένα ετερόλογο σύστημα έκφρασης, τον σακχαρομύκητα. 

Η επιλογή του σακχαρομύκητα για την παρούσα εργασία έγινε για τον λόγο ότι αποτελεί τον 

πλέον μελετημένο ευκαρυωτικό οργανισμό. Ως ευκαρυωτικός, παρουσιάζει την ίδια 

κυτταρική διαμερισματοποίηση και έχει την δυνατότητα μετα-μεταφραστικών 

τροποποιήσεων παρόμοιων με εκείνους των ανώτερων φυτών. Τα παραπάνω θεωρήθηκαν 

πλεονεκτήματα στην αρχική εκτίμηση και οργάνωση της εργασίας. Σε εργασία όμως των 

Watts et. al, παράχθηκε ρεσβερατρόλη από βακτηριακά κύτταρα E. coli, μετασχηματίζοντας 

τα με τα γονίδια 4CL (4-coumaroyl:CoA ligase 4) και STS (stilbene synthase) προσθέτοντας 

στο μέσο καλλιέργειας το πρόδρομο μόριο πάρα-κουμαρικό οξύ. Παρόλο που ο 

μικροοργανισμός αυτός είναι προκαρυωτικός και δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η 

σύνθεση ρεσβερατρόλης επιτεύχθηκε και μάλιστα σε συγκέντρωση 100 mg/L. Ενδεχομένως 

η χρήση E. coli να είναι εφικτή για την πλήρη ανασύσταση του βιοσυνθετικού μονοπατιού 

της ρεσβερατρόλης. 

Στην πράξη, η χρήση του σακχαρομύκητα ως συστήματος έκφρασης στην παρούσα 

εργασία δίνει το πλεονέκτημα ότι τα τελικά μετασχηματισμένα στελέχη, και μετά από 

ενσωμάτωση των γονίδιων της βιοσύνθεσης ρεσβερατρόλης στο χρωμοσωμικό υλικό, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αλκοολική ζύμωση και την παραγωγή κρασιού με 

αυξημένη περιεκτικότητα σε ρεσβερατρόλη. Η ενσωμάτωση στο χρωμοσωμικό υλικό 

κρίνεται αναγκαία λόγο της κλωνοποιήσης των εν’ λόγο γονιδίων υπό των έλεγχο του GAL 

υποκινητή ο οποίος θα ανέστειλε την έκφρασή τους στον μούστο εξαιτίας της παρουσίας εκεί 

γλυκόζης. Εναλλακτικά για την χρήση των στελεχών αυτών και την έκφρασή τους παρουσίας 

γλυκόζης μπορεί να γίνει αδρανοποίηση του GAL υποκινητή στα πλασμίδια και απώλεια του 

ελέγχου του. 
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Βεβαίως από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής η τελική παραγωγή 

ρεσβερατρόλης δεν πιστοποιήθηκε, αφού στα διαγράμματα της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης 

δεν ταυτοποιήθηκε η ουσία. Όμως η λογική της εργασίας έχει επιβεβαιωθεί μέχρι το 

πρόδρομο μόριο του πάρα-κουμαρικού οξέος και επιβεβαιώθηκε η έκφραση των γονιδίων σε 

επίπεδο RNA. Επιπλέον, ο έλεγχος των αλληλουχιών των γονιδίων σύνθεσης της ουσίας 

έδειξε ότι οι αλληλουχίες είναι λειτουργικές. Υπάρχουν λοιπόν σαφείς ενδείξεις ότι δεν είναι 

θέμα λειτουργικότητας ότι δεν ανιχνεύεται η ρεσβερατρόλη, αλλά το πρόβλημα εστιάζεται 

στην εκχύλιση και ανίχνευση της ουσίας. Πράγματι σε συνεχεία της παρούσας εργασίας, 

κατέστη δυνατή η ανίχνευση της ρεσβερατρόλης με την χρήση των ιδίων μετασχηματισμών 

στελεχών από τον επί διδακτορικό φοιτητή Μάνο Τραντά (δεδομένα υπό δημοσίευση). 

Συνοπτικά οι μεταβολές στην διαδικασία ήταν οι εξής: 

1. Αύξηση των όγκων καλλιέργειας και του χρόνου επαγωγής. 

2. Εκχύλιση αντί με χρήση ρητίνης με οξικό αιθυλεστέρα (στάδιο με πολλές απώλειες 

λόγο της μη ειδικής πρόσδεσης της ρεσβερατρόλης).  

3. Βελτίωση του εξοπλισμού ανίχνευσης (CE) με την χρήση στήλης 72 αντί 50μm με 

διευρυμένο παράθυρο ανίχνευσης (Bubble cell). 

4. Βελτίωση της μεθόδου ανίχνευσης. 

Έτσι λοιπόν μετρήθηκε ρεσβερατρόλη και μετά την προσθήκη παρά-κουμαρικού ως 

ενζυμικό υπόστρωμα, αλλά και με την προσθήκη φαινυλαλανίνης στο θρεπτικό μέσο των 

καλλιεργειών (Εικόνα 29). Φαίνεται λοιπόν ότι ο αρχικός σχεδιασμός για την παραγωγή 

ρεσβερατρόλης από τον σακχαρομύκητα ήταν κατ αρχή σωστός. Οι αρχικές εκτιμήσεις για 

υψηλές ποσότητες παραγωγής, ανάλογες με αυτές του πάρα-κουμαρικού οξέος δεν 

επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια το σύστημα επιδέχεται αρκετές βελτιστοποιήσεις ώστε να 

επιτευχθούν υψηλότερες ποσότητες παραγωγής ρεσβερατρόλης. Η χρήση γονιδίων από 

διαφορετικά φυτά δότες μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή. Κριτήριο για την επιλογή τους 

αποτελεί η υψηλή ενδογενής παραγωγή φαινολικών ουσιών. 
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Α.           Β. 

  

Εικόνα 29. Γραφική απεικόνιση της παραγωγής ρεσβερατρόλης Α. με την προσθήκη π-κουμαρικού και Β. με 
την προσθήκη φαινυλαλανίνης. Ο άξονας των Χ σε ώρες επώασης και ο άξονας των Υ σε συγκέντρωση mg/L, 

εκτός από τα διαγράμματα οπτικής πυκνότητας 

 
 Στους αρχικούς σχεδιασμούς της εργασίας ήταν και ο έλεγχος των 

φυτοπροστατευτικών ιδιοτήτων της παραγόμενης ρεσβερατρόλης. Λόγο της μικρής 

παραγωγικότητας αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Έτσι παρουσιάζονται εδώ έλεγχοι επίδρασης 

εμπορικής ρεσβερατρόλης στην ικανότητα βλάστησης κονιδίων B. cinerea.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

I) Προσδιορισμός αλληλουχίας του κλώνου PAL2D με τη χρήση του προγράμματος πολλαπλής ευθυγράμμισης 
αλληλουχίας CLUSTAL και σύγκρισή της με την κατατεθειμένη αλληλουχία του γονιδίου PAL της λεύκας. Με έντονο 
κόκκινα γράμματα δίνεται η αρχή ανάγνωσης του κάθε ενός εκκινητή, ενώ η κίτρινη επισήμανση αφορά τα λάθη ή τις 
διαφορές του προσδιορισμού αλληλουχίας σε σχέση με την γνωστή αλληλουχία του γονιδίου PAL της λεύκας. 
 
PALpopulus      AGAACTCAAGATTTCCTCTACAGCTACTCCTCTTCCTCCATTCTTCAAGACTCCTCCTCT 
PAL2D_T7        ------------------------------------------------------------ 
                                                                             
                                                               
PALpopulus      CTCATTTAAGCTTTTCTTTGGTCTAACATATATATAAATAAGAAATGGAGACAGTCACCA 
PAL2D_T7        -------AGAGTTTTNGNTTTTGTAATCCATCGATTCTAGAAAAATGGAGACAGTCACCA 
                       *   ****   *  * ***   **  **     * ****************** 
                   1                                                       57 
PALpopulus      AGAATGGCTACCAAAATGGTTCTTTGGAGAGTTTGTGCGTCAACCAAC-GTGATCCACTC 
PAL2D_T7        AGAATGGCTACCAAAATGGTTCTTTGGAGAGTTTGTGCGTCAACCAACTGTGATCCACTC 
                ************************************************ *********** 
               58                                                         117 
PALpopulus      AG--CTGGGGAGTTGCTGCCGAGGCAATGAAAGGAAGCCACTTAGATGAAGTCAAACGTA 
PAL2D_T7        AGNCTTGGGGAGTTGCTGCCGAGGCAATGAAAGGAAGCCACTTAGATGAAGTCAAACGTA 
                **   ******************************************************* 
              118                                                          177 
PALpopulus      TGGTGGCTGATTATAGGAAGCCTGTTGTCAAGCTTGGAGGTGAGACCCTGACCATTGCTC 
PAL2D_T7        TGGTGGCTGATTATAGGAAGCCTGTTGTCAAGCTTGGAGGTGAGACCCTGACCATTGCTC 
                ************************************************************ 
               178                                                         237 
PALpopulus      AG-GTTGCATCCATTGCTGGTCATGATACTGGTGATGTCAAGGTGGAGCTTTCTGAGTCT 
PAL2D_T7        AGNGTTGCATCCATTGCTGGTCATGATACTGGTGATGTCAAGGTGGAGCTTTCTGAGTCT 
                ** ********************************************************* 
               238                                                         297 
PALpopulus      GCAAGGCCTGGTGTCAAGGCTAGCAGTGACTGGGTCATGGATAGCATGGACAAGGGAACT 
PAL2D_T7        GCAAGGCCTGGTGTCAAGGCTAGCAGTGACTGGGTCATGGATAGCATGGACAAGGGAACT 
                ************************************************************ 
               298                                                         357 
PALpopulus      GATAGTTATGGCGTTACTACTGGTTTTGGTGCCACTTCTCACAGAAGAACCAAACAAGGC 
PAL2D_T7        GATAGTTATGGCGTTACTACTGGTTTTGGTGCCACTTCTCACAGAAGAACCAAACAAGGC 
                ************************************************************ 
              358                                                          417 
PALpopulus      GGTGCTCTTCAGAAGGAACTTATTAGATTCTTGAATGCTGGGATCTTTGGCAATGGAACG 
PAL2D_T7        GGTGCTCTTCAGAAGGAACTTATTAGATTCTTGAATGCTGGGATCTTTGGCAATGGAACG 
                ************************************************************ 
               418                                                         477 
PALpopulus      GAAACATGCCACACACTGCCTCACTCAGCAACTAGAGCAGCAATGCTTGTCAGAATCAAC 
PAL2D_T7        GAAACATGCCACACACTGCCTCACTCAGCAACTAGAGCAGCAATGCTTGTCAGAATCAAC 
                ************************************************************ 
                                                                           537 
PALpopulus      ACTCTCCTCCAAGGTTACTCTGGCATCAGATTTGAAATCTTGGAAGCTATTACCAGGCTC 
PAL2D_T7        ACTCTCCTCCAAGGTTACTCTGGCATCAGATTTGAAATCTTGGAAGCTATTACCAGGCTC 
                ************************************************************ 
                                                                            597 
PALpopulus      CTCAATAACAACATCACTCCATGCTTGCCACTACGAGGCACAATCACTGCTTCAGGTGAT 
PAL2D_T7        CTCAATAACAACATCACTCCATGCTTGCCACTACGAGGCACAATCACTGCTTCAGGTGAT 
                ************************************************************ 
                                                                            657 
PALpopulus      TTAGTTCCACTATCCTACATTGCTGGATTACTGACTGGCAGGCCCAATTCCAAGGCCACT 
PAL2D_T7        TTAGTTCCACTATCCTACATTGCTGGATTACTGACTGGCAGGCCCAATTCCAAGGCCACT 
                ************************************************************ 
                                                                            717 
PALpopulus      GGTCCCACCGGAGAAGTGCTAGATGCTGCTGAAGCCTTTAAAGCAGCTGGCATTGAATCT 
PAL2D_T7        GGTCCCACCGGAGAAGTGCTAGATGCTGCTGAAGCCTTTAAAGCAGCTGGCATTGAATCT 
                ************************************************************ 
                                                                            777 
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PALpopulus      GGATTCTTTGAGTTGCAGCCTAAAGAAGGCCTTGCTCTAGTTAATGGAACTGCAGTTGGC 
PAL2D_T7        GGATTCTTTGAGTTGCAGCCTAAAGTNGGNCTTGCTCTAGTTAATGGAACTGCAGTTGGC 
                *************************  ** ****************************** 
                                                                            837 
PALpopulus      TCTGGCTTGGCTTCTATGGTTCTTTTCGAGACCAACGTTCTTGCTGTCTTATCGGAACTC 
PAL2D_T7        TCTGGCTTGGCTTCTATGGTTCTTTTCGAGACCAACGTTCTTGCTGTCTTATCGGAACTC 
                ************************************************************ 
                                                                           897 
PALpopulus      TTGTCAGCAATTTTTGCTGAGGTTATGAATGGTAAACCTGAATTCACTGACCATTTGACA 
PAL2D_T7        TTGTCAGCAATTTTTGCTGAGGNTATGAATGGTAANC-TGAATTCACTGACCATTTGACA 
                ********************** ************ * ********************** 
                                                                           957 
PALpopulus      CACAAATTGAAGCACCATCCAGGTCAAATTGAGGCTGCAGCTATAATGGAGCACATTTTA 
PAL2D_T7        CACAAATTGAAGCACCATCCAGGTCAAATTGAGGCTGCAGCTATAATGGAGCACATTTTA 
                ************************************************************ 
               ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Τ7                    1017 
PALpopulus      GATGGCAGCGCTTACATGAAGGCAGCTAAGAAGTTGCATGAAACGGACCCCCTGCAGAAA 
PAL2D_T7        GATGGCAGCGCTTACATGAAGN-AGCTAAGAGGTN-CATGAAACGG--CCCCCNCAGAAA 
                *********************  ******** **  **********  ****  ****** 
                                                                            1077 
PALpopulus      CCAAAGCAGGATCGCTATGCTCTAAGGACTTCACCCCAATGGCTTGGTCCCCAGATTGAA 
PAL2D_T7        C--AAAGANGATCG-TATGTTT--AAGGCTTANCCC--ATGGGTNNNNNNNNATNNTNNN 
                *  **  * ***** **** *   * * ***  ***  **** *        *   *    
                                                                            1137 
PALpopulus      GTAATCCGATTCTCGACCAAGTCAATTGAAAGAGAGATTAATTCAGTGAACGACAACCCTCTAA 
PAL2D_T7        NNNNAGNNANCNNCCGCCAAGTCAATTNAANANAAA--TAATTCAGTNA-CGACAACCCTCTA-           
.    .                       *  *********** **    *   ********* * ************* 
                                                                            1197 
PALpopulus      TTGATGTTTCAAGGAACAAGGCTATACATGGTGGTAACTTCCAGGGAACTCCAATTGGAG 
PAL2D_SP6_RC    TTGATGTT-CAAGGAACAAG-CTATACATG-TGGTAACTCCCAGG-AACNCCAATTGGAG 
                ******** *********** ********* ******** ***** *** ********** 
                ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ SP6_RC               1257 
PALpopulus      TCTCAATGGATAATGTACGTTTGGCTATTGCATCAATAGGCAAGCTGCTATTTGCTCAGT 
PAL2D_SP6_RC    TCTCAATGGATAATGTACGTTTGGCTATTGCATCAATAGGCAAGCTGCTATTTGCTCAGT 
                ************************************************************ 
                                                                            1317 
PALpopulus      TCAGTGAGCTCGTAAATGATTTCTACAACAATGGATTGCCATCGAATCTCACTGCTAGCA 
PAL2D_SP6_RC    TCAGTGAGCTCGTAAATGATTTCTACAACAATGGATTGCCATCGAATCTCACTGCTAGCA 
                ************************************************************ 
                                                                            1377 
PALpopulus      GGAATCCAAGTTTGGATTATGGCTTCAAGGGAGCTGAAATAGCAATGGCCTCCTACTGTT 
PAL2D_SP6_RC    GGAATCCAAGTTTGGATTATGGCTTCAAGGGAGCTGAAATAGCAATGGCCTCCTACTGTT 
                ************************************************************ 
                                                                            1437 
PALpopulus      CTGAGCTTCAGTATCTCGCCAATCCAGTCACCACCCATGTGCAAAGTGCCGAGCAGCACA 
PAL2D_SP6_RC    CTGAGCTTCAGTATCCCNNAAATCCAGTCACCACCCATGTGCAAAGTGCCGAGCAGCACA 
                *************** *   **************************************** 
                                                                            1497 
PALpopulus      ATCAAGATGTTAACTCGTTGGGGCTTATCTCTTCAAGAAAGACAGCAGAAGCTGTCGATA 
PAL2D_SP6_RC    ATCAAGATGTTAACTCGTTGGGGCTTATCTCTTCAAGAAAGACAGCAGAAGCTGTCGATA 
                ************************************************************ 
                                                                            1557 
PALpopulus      TCTTGAAGCTCATGTCCACAACCTTCTTAGTGGCTCTTTGCCAAGCTATCGACTTGAGGC 
PAL2D_SP6_RC    TCTTGAAGCTCATGTCCACAACCTTCTTAGTGGCTCTTTGCCAAGCTATCGACTTGAGGC 
                ************************************************************ 
                                                                            1617 
PALpopulus      ACTTGGAAGAGAACTTGAAGAGCGCAGTCAAGAACACAGTTAGTCAAGTATCCAAGAGGG 
PAL2D_SP6_RC    ACTTGGAAGAGAACTTGAAGAGCGCAGTCAAGAACACAGTTAGTCAAGTATCCAAGAGGG 
                ************************************************************ 
                                                                            1677 
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PALpopulus      TTTTAACTACAGGTGCCAATGGAGAACTTCACCCATCAAGGTTCTGTGAGAAGGAGTTGC 
PAL2D_SP6_RC    TTTTAACTACAGGTGCCAATGGAGAACTTCACCCATCAAGGTTCTGTGAGAAGGAGTTGC 
                ************************************************************ 
                                                                            1737 
PALpopulus      TCAAGGTGGTTGATCGTGAATATGTCTTTGCCTATGTGGATGACCCCTGCAGTGCTACCT 
PAL2D_SP6_RC    TCAAGGTGGTTGATCGTGAATATGTCTTTGCCTATGTGGATGACCCCTGCAGTGCTACCT 
                ************************************************************ 
                                                                            1797 
PALpopulus      ATCCATTGATGCAGAAACTAAGGCAAGTTTTTGTTGACCATGCGTTGGAAAATGGAGAGA 
PAL2D_SP6_RC    ATCCATTGATGCAGAAACTAAGGCAAGTTTTTGTTGACCATGCGTTGGAAAATGGAGAGA 
                ************************************************************ 
                                                                            1857 
PALpopulus      ATGAGAAGAATTTTAGCACTTCAGTCTTCCAAAAGATTGAAGCTTTCGAGGAAGAACTGA 
PAL2D_SP6_RC    ATGAGAAGAATTTTAGCACTTCAGTCTTCCAAAAGATTGAAGCTTTCGAGGAAGAACTGA 
                ************************************************************ 
                                                                            1917 
PALpopulus      AGGCTCTTTTGCCAAAAGAAGTTGAGAGCGCAAGAGCAGCATATGATAGTGGGAATTCAG 
PAL2D_SP6_RC    AGGCTCTTTTGCCAAAAGAAGTTGAGAGCGCAAGAGCAGCATATGATAGTGGGAATTCAG 
                ************************************************************ 
                                                                            1977 
PALpopulus      CAATTGACAACAAGATCAAGGAGTGTAGGTCTTATCCACTGTACAAGTTTGTGAGGGAGG 
PAL2D_SP6_RC    CAATTGACAACAAGATCAAGGAGTGTAGGTCTTATCCACTGTACAAGTTTGTGAGGGAGG 
                ************************************************************ 
                                                                            2037 
PALpopulus      AGTTGGGAACTGTATTGCTCACTGGCGAAAAGGTCCAATCGCCCGGCGAGGAGTTCGACA 
PAL2D_SP6_RC    AGTTGGGAACTGTATTGCTCACTGGCGAAAAGGTCCAATCGCCCGGCGAGGAGTTCGACA 
                ************************************************************ 
                                                                            2097 
PALpopulus      AGGTGTTTACAGCTATGTGCCAGGGGAAGATCATTGACCCCATGCTGGAGTGCCTTGGGG 
PAL2D_SP6_RC    AGGTGTTTACAGCTATGTGCCAGGGGAAGATCATTGANCCCATGCTGGAGTGCCTTGGGG 
                ************************************* ********************** 
                                                                          2157 
PALpopulus      AATGGAATGGTTCCCCTCTTCCTAT TGTTAAGTGTTTTCTTTTTCCAATAAATTTGTTG C
PAL2D_SP6_RC    AATGGAATGGTTCCCCTCTTCCTNTTTGTTAAGTGTCT------------AGAATCGATG 
                *********************** * ********** *            * * * * ** 
                                                                            2217 
PALpopulus      TATTTTTTTGACATTTGTTTCGACGGCTTTTCTGTCCTTACAGTTTCTTGGCTATGTAAT 
PAL2D_SP6_RC    GATT------ACAAATCACTAG----------TGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACC 
                 ***      ***  *   * *          **   *  * *   * **    *  *   
                                                                            2277 
PALpopulus      ATATATATATAATATGTCATGAAAGGAAAAATCAGTTCCGNNNNNNNATNNTNNNNNNNA 
PAL2D_SP6_RC    ATATGGGNN-------------------------GCNCCCNNNNNNNATNNTNNNNNNNA 
                ****                              *  ** ******************** 
                                                     
PALpopulus      GNNANCNNCNNNNNNNANTNNNNTNNNNTNNNTTN 
PAL2D_SP6_RC    GNNANCNNCNNNNNNNANTNNNNTNNNNTNNNTTN 
                *********************************** 
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II) Προσδιορισμός πρωτεϊνικής αλληλουχίας του κλώνου μας C4H με τη χρήση του προγράμματος πολλαπλής 

ευθυγράμμισης αλληλουχίας CLUSTAL και σύγκρισή της με την πρωτεϊνική αλληλουχία  του γονιδίου C4H που προέρχεται 

από τον γνωστής αλληλουχίας κλώνο C4H_X92437(G. max). Η κίτρινη επισήμανση αφορά τα λάθη ή τις διαφορές του 

προσδιορισμού αλληλουχίας σε σχέση με την γνωστή αλληλουχία του C4H_X92437. 

 
C4H_X92437      MDLLLLEKTLIGLFLAAVVAIAVSTLRGRKFKLPPGPLPVPIFGNWLQVGDDLNHRNLTD 60 

C4H_κλώνος      MDLLLLEKTLIGLFLAAVVAIAVSTLRGRKFKLPPGPLPVPIFGNWLQVGDDLNHRNLTD 60 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      LAKKFGDIFLLRMGQRNLVVVSSPELAKEVLHTQGVEFGSRTRNVVFDIFTGKGQDMVFT 120 

C4H_κλώνος      LAKKFGDIFLLRMGQRNLVVVSSPELAKEVLHTQGVEFGSRTRNVVFDIFTGKGQDMVFT 120 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      VYGEHWRKMRRIMTVPFFTNKVVQQYRHGWESEAAAVVEDVKKNPDAAVSGTVIRRRLQL 180 

C4H_κλώνος      VYGEHWRKMRRIMTVPFFTNKVVQQYRHGWESEAAAVVEDVKKNPDAAVSGTVIRRRLQL 180 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      MMYNNMYRIMFDRRFESEEDPIFQRLRALNGERSRLAQSFEYNYGDFIPILRPFLKGYLK 240 

C4H_κλώνος      MMYNNMYRIMFDRRFESEEDPIFQRLRALNGERSRLAQSFEYNYGDFIPILRPFLKGYLK 240 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      ICKEVKETRLKLFKDYFVDERKKLGSTKSTNNNNELKCAIDHILDAQRKGEINEDNVLYI 300 

C4H_κλώνος      ICKEVKETRLKLFKDYFVDERKKLGSTKSTNNNNELKCAIDHILDAQRKGEINEDNVLYI 300 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      VENINVAAIETTLWSIEWGIAELVNHPEIQQKLRDEIDRVLGAGHQVTEPDIQKLPYLQA 360 

C4H_κλώνος      VENINVAAIETTLWSIEWGIAELVNHPEIQQKLRDEIDRVLGAGHQVTEPDIQKLPYLQA 360 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      VVKETLRLRMAIPLLVPHMNLHDAKLGGYDIPAESKILVNAWWLANNPAHWKKPEEFRPE 420 

C4H_κλώνος      VVKETLRLRMAIPLLVPHMNLHDAKLGGYDIPAESKILVNAWWLANNPAHWKKPEEFRPE 420 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      RFFEEESLVEANGNDFRYLPFGVGRRSCPGIILALPILGITLGRLVQNFELLPPPGQSQI 480 

C4H_κλώνος      RFFEEESLVEANGNDFRYLPFGVGRRSCPGIILALPILGITLGRLVQNFELLPPPGQSQI 480 

                ************************************************************ 

 

C4H_X92437      DTSEKGGQFSLHILKHSTIVAKPRSF 506 

C4H_κλώνος      DTSEKGGQFSLHILKHSTIVAKPRSF 506 

                ************************** 
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III) Προσδιορισμός πρωτεϊνικής αλληλουχίας του κλώνου μας 4CL με τη χρήση του προγράμματος 

πολλαπλής ευθυγράμμισης αλληλουχίας CLUSTAL και σύγκρισή της με την πρωτεϊνική αλληλουχία  του γονιδίου 4CL που 

προέρχεται από τον γνωστής αλληλουχίας κλώνο 4CL_X69955(G. max). Η κίτρινη επισήμανση αφορά τα λάθη ή τις 

διαφορές του προσδιορισμού αλληλουχίας σε σχέση με την γνωστή αλληλουχία του 4CL_X69955 

 

4CL_X69955      MITLAPSLDTPKTDQNQVSDPQTSHVFKSKLPDIPISNHLPLHSYCFQNLSQFAHRPCLI 60 

4CL_κλώνος      MITLAPSLDTPKTDQNQVSDPQTSHVFKSKLPDIPISNHLPLHSYCFQNLSQFAHRPCLI 60 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      VGPASKTFTYADTHLISSKIAAGLSNLGILKGDVVMILLQNSADFVFSFLAISMIGAVAT 120 

4CL_κλώνος      VGPASKTFTYADTHLISSKIAAGLSNLGILKGDVVMILLQNSADFVFSFLAISMIGAVAT 120 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      TANPFYTAPEIFKQFTVSKAKLIITQAMYVDKLRNHDGAKLGEDFKVVTVDDPPENCLHF 180 

4CL_κλώνος      TASPFYTAPEIFKQFTVSKEKLVITQAMYVDKLRNHDGAKLGEDFKVVTVDDPPENCLHF 180 

                **.**************** **:************************************* 

 

4CL_X69955      SVLSEANESDVPEVEIHPDDAVAMPFSSGTTGLPKGVILTHKSLTTSVAQQVDGENPNLY 240 

4CL_κλώνος      SVLSEANESDVPEVEIHPDDAVAMPFSSGTTGLPKGVILTHKSLTTSVAQKIDGENPNLY 240 

                **************************************************::******** 

 

4CL_X69955      LTTEDVLLCVLPLFHIFSLNSVLLCALRAGSAVLLMQKFEIGTLLELIQRHRVSVAMVVP 300 

4CL_κλώνος      LTTEDVLLCVLPLFHIFSLNSVLLCALRAGSAVLLMQKFEIGTLLELIQRHRVSVAMVVP 300 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      PLVLALAKNPMVADFDLSSIRLVLSGAAPLGKELEEALRNRMPQAVLGQGYGMTEAGPVL 360 

4CL_κλώνος      PLVLALAKNPMVADFDLSSIRLVLSGAAPLGKELEEALRNRMPQAVLGQGYGMTEAGPVL 360 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      SMCLGFAKQPFQTKSGSCGTVVRNAELKVVDPETGRSLGYNQPGEICIRGQQIMKGYLND 420 

4CL_κλώνος      SMCLGFAKQPFQTKSGSCGTVVRNAELKVVDPETGRSLGYNQPGEICIRGQQIMKGYLND 420 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      EAATASTIDSEGWLHTGDVGYVDDDDEIFIVDRVKELIKYKGFQVPPAELEGLLVSHPSI 480 

4CL_κλώνος      EAATASTIDSEGWLHTGDVGYVDDDDEIFIVDRVKELIKYKGFQVPPAELEGLLVSHPSI 480 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      ADAAVVPQKDVAAGEVPVAFVVRSNGFDLTEEAVKEFIAKQVVFYKRLHKVYFVHAIPKS 540 

4CL_κλώνος      ADAAVVPQKDVAAGEVPVAFVVRSNGFDLTEEAVKEFIAKQVVFYKRLHKVYFVHAIPKS 540 

                ************************************************************ 

 

4CL_X69955      PSGKILRKDLRAKLETAATQTP 562 

4CL_κλώνος      PSGKILRKDLRAKLETAATQTP 562 

                ********************** 
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IV) Προσδιορισμός πρωτεϊνικής αλληλουχίας του κλώνου μας RS με τη χρήση του προγράμματος 

πολλαπλής ευθυγράμμισης αλληλουχίας CLUSTAL και σύγκρισή της με την πρωτεϊνική αλληλουχία του 

γονιδίου RS που προέρχεται από τον γνωστής αλληλουχίας κλώνο RS DQ366302. Η κίτρινη επισήμανση 

αφορά τα λάθη ή τις διαφορές του προσδιορισμού αλληλουχίας σε σχέση με την γνωστή αλληλουχία του RS 

DQ366302(V. vinifera cv. Soultanina). 
 

RS_DQ366302 MASVEEFRNAQRAKGPATILAIGTATPDHCVYQSDYADYYFRVTKSEHMTELKKKFNRIC 

RS_κλώνος   MASVEEFRNAQRAKGPATILAIGTATPDHCVYQSDYADYYFRVTKSEHMTELKKKFNRIC 

            ************************************************************ 

 

RS_DQ366302 DKSMIKKRYIHLTEEMLEEHPNIGAYMAPSLNIRQEIITAEVPRLGRDAALKALKEWGQP 

RS_κλώνος DKSMIKKRYIHLTEEMLEEHPNIGAYMAPSLNIRQEIITAEVPRLGRDAALKALKEWGQP 

            ************************************************************ 

 

RS_DQ366302 KSKITHLVFCTTSGVEMPGADYKLANLLGLETSVRRVMLYHQGCYAGGTVLRTAKDLAEN 

RS_κλώνος   KSKITHLVFCTTSGVEMPGADYKLANLLGLETSVRRVMLYHQGCYAGGTVLRTAKDLAEN 

            ************************************************************ 

 

RS_DQ366302 NAGARVLVVCSEITVVTFRGPSEDALDSLVGQALFGDGSSAVIVGSDPDVSIERPLFQLV 

RS_κλώνος   NAGARVLVVCSEITVVTFRGPSEDALDSLVGQALFGDGSSAVIVGSDPDVSIERPLFQLV 

            ************************************************************ 

 

RS_DQ366302 SAAQTFIPNSAGAIAGNLREVGLTFHLWPNVPTLISENIEKCLTQAFDPLGISDWNSLFW 

RS_κλώνος   SAAQTFIPNSAGAIAGNLREVGLTFHLWPNVPTLISENIEKCLTQAFDPLGISDWNSLFW 

            ************************************************************ 

 

RS_DQ366302 IAHPGGPAILDAVEAKLNLEKKKLEATRHVLSEYGNMSSACVLFILDEMRKKSLKGEKAT 

RS_κλώνος   IAHPGGPAILDAVEAKLNLEKKKLEATRDVLSEYGNMSSACVLFILDEMRKKSLKGEKAT 

            **************************** ******************************* 

 

RS_DQ366302 TGEGLDWGVLFGFGPGLTIETVVLHSIPMVTN 

RS_κλώνος   TGEGLDWGVLFGFGPGLTIETVVLHSIPMVTN 

            ******************************** 
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