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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Coxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικώς ενδοκυττάριο Gram αρνητικό βακτήριο το 

οποίο αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα του πυρετού Q. Η ικανότητα του 

βακτηρίου να προσβάλλει έναν οργανισμό και να αναπτύσσεται κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, καθώς και η ετερογένεια της ασθένειας που προκαλεί σε συνδυασμό με 

τη δύσκολη διάγνωση της, είναι οι λόγοι που ο πυρετός Q έχει προκαλέσει μεγάλο 

επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη παρούσα εργασία μελετάται ένα σύνολο πιθανών 

αντιγονικών πρωτεϊνών του βακτηρίου οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν σε 

καινοτόμα ευρήματα στο τομέα της διάγνωσης, της θεραπείας, με μεγάλες 

προσδοκίες και για τη πρόληψη της νόσου. Αρχικά τα γονίδια των πρωτεϊνών που 

επιλέχθηκαν εισήχθησαν σε πλασμίδια και μετασχηματίστηκαν σε χημειοδεκτικά 

κύτταρα. Οι υπό μελέτη πρωτεΐνες εκφράστηκαν μέσα από ετερόλογη έκφραση σε 

ομόλογα βακτήρια E.coli και έπειτα απομονώθηκαν με χρωματογραφία συγγένειας 

με στόχο να εξεταστούν ως προς τη διαγνωστική τους ικανότητα, ακρίβεια αλλά και 

ευαισθησία σε ορούς ασθενών και των δύο μορφών της νόσου.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. Ιστορική αναδρομή  

Η πρώτη αξιοσημείωτη και επιτυχημένη μελέτη του αιτιολογικού παράγοντα του  

πυρετού Q έγινε τη δεκαετία του 1930 ταυτόχρονα σε εργαστήρια των ΗΠΑ και της 

Αυστραλίας. Δύο συμβάντα με τυχαίες ομοιότητες ήταν αυτά που συνδυαστικά 

οδήγησαν στη μελέτη του βακτηρίου, της ασθένειας αλλά και έθεσαν τη βάση για την 

διάγνωση της. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε σε εργαστήριο στις ΗΠΑ όπου 

από τσιμπούρια απομονώθηκε ένας “ύποπτος” μολυσματικός παράγοντας ο οποίος 

προσέβαλλε ζώα αλλά και έναν ερευνητή. Ταυτόχρονα στην Αυστραλία ήδη υπήρχε 

ενδιαφέρον για μία ασθένεια που είχε εμφανιστεί σε σφαγεία και προκαλούσε σε 

εργαζόμενους υψηλό πυρετό που διαρκούσε σχεδόν δύο εβδομάδες. Δεν διέφερε 

αρκετά από μία συνηθισμένη γρίπη που συχνά εξελισσόταν σε πνευμονικό οίδημα. 

Ο ερευνητής εμφάνιζε παρόμοια συμπτώματα με τους εργαζόμενους των σφαγείων 

και συνεπώς δημιουργήθηκε η υποψία ότι τα περιστατικά σχετίζονται με τον ίδιο 

παθογόνο παράγοντα. Δεδομένου ότι τα αίτια παρέμεναν άγνωστα, ο πυρετός 

ονομάστηκε Άγνωστος (Query) πυρετός και ακολούθησαν πληθώρα πειραμάτων σε 

θηλαστικά με στόχο τη περαιτέρω κατανόηση του μικροοργανισμού που είχε 

δημιουργήσει τη νόσο αυτή[1,2].  

1.2. Περιγραφή βακτηρίου  

Το βακτήριο Coxiella Burnetii είναι υποχρεωτικά ενδοκυττάριο εντεροβακτήριο, 

ανήκει στην οικογένεια των Coxiellaceae, του γένους Legionella Pneumophila και 

χαρακτηρίζεται ως γ- αρνητικό κατά gram πρωτεοβακτήριο λόγω της αλληλουχίας 

του γονιδίου 16S RNA. To βακτήριο χαρακτηρίζεται ως πλειομορφικό, έχει διάμετρο 

0.2-0.4 μm και ύψος 0.4-1.0 μm [1]. Το μεγαλύτερο μέρος του τοιχώματος των 

αρνητικών κατά Gram βακτηρίων αποτελείται από την εξωτερική μεμβράνη, μία 

λιπιδική διπλοστοιβάδα από πρωτεΐνες, φωσφολιπίδια και πολυσακχαρίτες ενωμένα 

σε ένα μακρομοριακό σύμπλοκο με τα λιπίδια. Η δομή αυτή είναι γνωστή ως 

λιποπολυσακχαρίτης (LPS) και ευθύνεται για τη μεγάλη λοιμογόνο δράση των 
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βακτηρίων. Αναφορικά με το βακτήριο C. burnetii, ο λιποπολυσακχαρίτης αυτός 

επιβεβαιωμένα είναι υπεύθυνος για τη διαφοροποίηση των αντιγονικών φάσεων.  

1.3. Διαφοροποίηση φάσεων  

Το βακτήριο παρουσιάζει δύο αντιγονικές φάσεις. Η φάση Ι είναι η παθογόνος φάση 

και μπορεί να απομονωθεί από μολυσμένα ζώα και γενικότερα μολυσμένες φυσικές 

πηγές ενώ η φάση ΙΙ είναι η μη παθογόνος και προκύπτει στο εργαστήριο. 

Χαρακτηριστικές μελέτες απέδειξαν διαφορές τόσο στο μήκος όσο και τη δομή του 

LPS. Στη φαση Ι ο LPS είναι μεγάλου μήκους με λεία επιφάνεια ενώ στη μη λοιμογόνο 

φάση έχει αδρή επιφάνεια[3]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λιπίδιο Α, το 

οποίο χρησιμοποιείται από τα αρνητικά κατά gram βακτήρια για την επιβίωση τους, 

και εντοπίζεται μόνο στο λιποπολυσακχαρίτη της λοιμογόνου φάσης [8 παρακάτω. Η 

δομή του μάλιστα στο βακτήριο C. burnetii διαφέρει σημαντικά από τη δομή σε 

οποιοδήποτε άλλο εντεροβακτήριο. Πιο αναλυτικά το λιπίδιο Α αποτελείται από δύο 

κύρια τετρα-ακυλιωμένα μοριακά είδη τα οποία μοιράζονται μία ακυλιωμένη D-

γλυκοζαμίνη GlcN[5]. Η κύρια διαφορά του οφείλεται στην έκφραση ενός Ο-αντιγόνου 

μόνο από το λιποπολυσακχαρίτη της παθογόνου φάσης. Το αντιγόνο αυτό παράγει 

ασυνήθιστα σάκχαρα όπως η L-βιρενόζη, η διυδροξυστρεπτόζη, και υπολείμματα 

ουρονυλ-α-(1,6)-γλυκοζαμίνης γαλακτοζαμίνης. Τα δύο πρώτα μάλιστα δεν έχουν 

εντοπιστεί σε κανένα άλλο εντεροβακτήριο και συνεπώς αποτελούν σάκχαρα-

βιοδείκτες για το βακτήριο C.burnetii [6].  

1.4. Κύκλος ανάπτυξης  

Ο κύκλος ανάπτυξης του βακτηρίου είναι διφασικός, διότι μπορούν να εμφανιστούν 

δύο μορφές των κυττάρων, τα small cell variants (SCV)  και τα large cell variants (LCV) 

Τα SCV είναι ράβδοι μήκους 0.2-0.5 μm με πακεταρισμένη χρωματίνη. Θεωρούνται η 

ανθεκτική και αρκετά σταθερή μορφή του κυττάρου, η οποία δεν επηρεάζεται από 

αντίξοες συνθήκες pH, οσμωτικής πίεσης, θερμοκρασίας, χημικών απορρυπαντικών 

αλλά και υπεριώδους ακτινοβολίας. Πιθανολογείται ότι η υψηλή αυτή ανθεκτικότητα 

οφείλεται στις διασυνδέσεις με το στρώμα πεπτιδογλυκάνης. Αντίθετα τα LCV είναι 

ράβδοι μήκους περίπου 0.5-1 μm με διασκορπισμένη χρωματίνη. Θεωρούνται η 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021-2022 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

7 
 

βιολογικά ενεργή μορφή του βακτηρίου, η οποία καταστρέφεται εύκολα σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. [7]. Αν και το βακτήριο εισέρχεται στον ξενιστή με την 

μορφή SCV κατά τη φάση υστέρησης, διάρκειας περίπου δύο ημερών, μεταβάλλεται 

στην ενεργή μορφή LCV όπου και συνεχίζει να αναπτύσσεται εκθετικά για περίπου 

τέσσερις ημέρες και φτάνει στη στατική φάση έξι ημέρες μετά τη μόλυνση [8]. 

 

Εικόνα 1: Μικρογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου των SCV (αριστερά) και LCV (δεξιά)[8] 

 

1.5. Κύκλος μόλυνσης  

Ολοι οι οργανισμοί αναπτύσσουν διάφορους μηχανισμούς για να τρέφονται, να 

αναπτύσσονται, να αμύνονται φυσικά σε λοιμώξεις. Μία τέτοια διαδικασία είναι 

αυτή της φαγοκυττάρωσης η οποία κυρίως συμβάλλει στην άμυνα των οργανισμών. 

Όταν ένα βακτήριο, παθογόνο ή μη,  εισβάλλει σε έναν οργανισμό, αυτός προσπαθεί 

να αμυνθεί έναντι του εισβολλέα με τη  διαδικασία που ονομάζεται φαγοκυττάρωση. 

Κατά τη διαδικασία αυτή οι ξενιστές προσδένονται στην επιφάνεια του 

φαγοκυττάρου και ενεργοποιούν επιφανειακούς υποδοχείς οι οποίοι επάγουν την 

ενδοκυττάρωση του παθογόνο μικροοργανισμού. Η εισαγωγή του παθογόνου στο 

κύτταρο δημιουργεί το φαγόσωμα το οποίο όταν ενωθεί με ένα λυσόσωμα προκαλεί 

αντίξοες συνθήκες στον μικροοργανισμό-εισβολέα με αποτέλεσμα τη καταστροφή 

του. Παρόλα αυτά υπάρχουν βακτήρια που εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε τέτοιες 

συνθήκες, αναστέλλοντας τη σύντηξη φαγοσωμάτιου-λυσοσωμάτιου. Το βακτήριο 

C.burnetii, είναι ένα βακτήριο που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω μολυσμένων 
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αερολυμάτων, των οποίων η εισπνοή ενεργοποιεί μακροφάγα (hAMs) κατάλληλα για 

την επιβίωση και την αντιγραφή του βακτηρίου. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα στο 

φαγοσωμάτιο αφού πρώτα τροποποιηθεί κατάλληλα με στόχο τη δημιουργία μιας 

αρχικής μορφής πρώιμου κενοτοπίου (PV) στο οποίο παράγονται πρώιμα 

ενδοσώματα. Μέσα στο κενοτόπιο αυτό οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη βακτηρίων (ρΗ περίπου 5,4)[9,10] παρόλα αυτά η C.burnetii έχει την 

ικανότητα να αναπτύσσεται κανονικά κάτω από αντίξοες συνθήκες. Το πρώιμο αυτό 

κενοτόπιο διαθέτει έναν δείκτη πρώιμων αντισωμάτων (Rab5)[13] συνδεδεμένος με 

ΑΤΡ-αση αλλά και έναν δείκτη αυτοφαγοσωμάτων (LC3). Όταν το κενοτόπιο εξελιχθεί 

στην αναπτυγμένη μορφή του (CCV) αλληλεπιδρά με τον ξενιστή, ο δείκτης Rab5 

απουσιάζει ενώ συνεχίζει να εμφανίζεται ο δείκτης LC3 μαζί με το δείκτη 

αναπτυγμένων ενδοσωμάτων (Rab7). Κατά την ανάπτυξη του κενοτοπίου το ρΗ έχει 

μειωθεί σε 5 και στο κυστίδιο εντοπίζονται λυσωσομικές πρωτεΐνες LAMP-1, LAMP-

2, LAMP-3 που πιθανολογείται ότι συμμετέχουν στον σχηματισμό του CCV. Η 

παρουσία των λυσωσοματικών πρωτεϊνών οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του ρΗ σε 

4.5. Πολλά εκκολαπτόμενα CCV από τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί ενώνονται με 

στόχο τη δημιουργία μεγάλου χώρου για την περαιτέρω εκθετική ανάπτυξη του 

βακτηρίου έως ότου να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κυτταροπλάσματος του 

ξενιστή[11,12]. Όλη η διαδικασία ανάπτυξης και επέκτασης του CCV στηρίζεται σε 

πρωτεΐνες τελεστές του εκκριτικού συστήματος της C.burnetii, το οποίο βρίσκει 

μεγάλη ομολογία με το εκκριτικό σύστημα της Legionella pneumophila.  
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Εικόνα 2: (Α)Το βακτήριο C.burnetii εισέρχεται κύτταρο μέσω της διαδικασίας της φαγoκυττάρωσης, 
αναπτύσσεται σε ένα κενοτόπιο με τη βοήθεια πρωτεϊνών του εκκριτικού συστήματος Dot/Icm Τ4SS. 
Πιθανότατα στην ανάπτυξη συμβάλλει και η OmpA. (Β) Κύτταρα HeLa μολύνθηκαν με το βακτήριο C. 
Burnetii και παρατηρήθηκαν με μικροσκοπία ανοσοφθορισμού. Με τη βοήθεια ενός αντισώματος anti-
C. burnetii το βακτήριο φθορίζει με κόκκινο χρώμα. 8 ώρες μετά τη μόλυνση το βακτήριο φαίνεται να 
αναπτύσσεται αργά στο πρώιμο κενοτόπιο (PV). 48 ώρες μετά, η ενεργοποίηση πρωτεϊνών τελεστών 
βοηθά στην γρηγορότερη ανάπτυξη του βακτηρίου έως ότου 96 ώρες μετά το βακτήριο να 
καταλαμβάνει τη πλειονότητα του κυττάρου [13].  

1.6. Γονιδίωμα 

Το γονιδίωμα της C.burnetii περιέχει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεϊνικά μόρια 

υπεύθυνα για την επιβίωση του βακτηρίου αλλά και την ανάπτυξη του μέσα στο 

κύτταρο ξενιστή. Τα περισσότερα βακτήρια που προσβάλλουν έναν μικροοργανισμό 

απελευθερώνουν σε αυτόν πρωτεΐνες τελεστές, προσβάλλουν δηλαδή τον ξενιστή 

και με ανταλλαγή γενετικού υλικού μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται T4SS 

μεταφέρονται απευθείας στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα συστήματος είναι το σύστημα Dot/Icm Τ4SS της Legionella το οποίο 

αποδεδειγμένα είναι απαραίτητο για τη δημιουργία του κενοτοπίου και την 
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αντιγραφή της και συνεπώς συνδέεται και με τη παθογένεια της. Μεγάλη ομολογία 

παρουσιάζει το σύστημα της C. burnetii το οποίο μελετήθηκε διεξοδικά [14]. Το 

γονιδίωμα της C.burnetii περιέχει 24 από τα 27 γονίδια της Legionella με εξαίρεση τα 

γονίδια IcmR, DotJ και DotV τα οποία αντικαθίστανται στη Coxiella με τα αντίστοιχα 

μεταλλαγμένα DotB, IcmS, IcmW και IcmT. Αποδεδειγμένα και τα γονίδια αυτά 

σχετίζονται με τη παθογένεια της C. burnetii διότι σε πρόσφατες μελέτες που έγινε 

διαγραφή του DotA και DotB γονιδίου και τροποποίηση των DotE, DotF, DotG, DotL1, 

DotH, DotK, DotM, DotN, IcmD, IcmV και IcmX αποδείχτηκε ότι η ανάπτυξη του PV 

δεν ήταν δυνατή [15]. Από τη μελέτη του εκκριτικού συστήματος της Legionella, έγινε 

διαφοροποίηση του συστήματος Dot/Icm σε δύο υποσύμπλοκα. Το υποσύμπλοκο 

Τ4CP της εσωτερικής μεμβράνης το οποίο αποτελείται από τα γονίδια DotL(IcmO), 

DotM(IcmP) και DotN(IcmJ) και το ετεροδιμερές ζέυγος γονιδίων  IcmS/Icm, υπέθυνο 

για τη σύνδεση των υποστρωμάτων με το κυτταρόπλασμα του ξενιστή. Ακολουθεί το 

διαμεβρανικό υποσύμπλοκο πυρήνα που ενώνει την εσωτερική με την εξωτερική 

μεμβράνη και αποτελείται από τα γονίδια DotC, DotD, DotF(IcmG), DotG(IcmE) και 

την DotH(IcmK)[16].  Η λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών μελετάται ακόμα και σήμερα 

με τις πιο πρόσφατες μελέτες να συνδέουν, τη DotA ως μία πρωτεΐνη εσωτερικής 

μεμβράνης καθώς και τη DotB ως μία κυττοπλασματική πρωτεΐνη στην εσωτερική 

μεμβράνη που δρά ως ATPάση. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πρωτεΐνες που 

σχετίζονται με τη σύνθεση και τη σταθερότητα του λειτουργικού υποσυμπλόκου 

πυρήνα οι οποίες είναι η DotF, DotG και δύο λιποπρωτείνες DotC, DotD. Τέλος η DotH 

πρωτεΐνη πιθανολογείεται ότι σχετίζεται με το θάνατο των βακτηρίων [16].  

1.7. Πυρετός Q – Χαρακτηριστικά   

Ο πυρετός Q είναι μία ασθένεια που έχει μελετηθεί στο βάθος των χρόνων και έχει 

αποκτήσει τον ενδιαφέρον των ερευνητών από τη πρώτη τυχαία εμφάνιση του έως 

και σήμερα. Έχει μελετηθεί εκτενώς και θεωρείται μία ασθένεια που υπάρχει παντού 

στο περιβάλλον σύμφωνα με μία μελέτη στις ΗΠΑ όπου πάρθηκαν δείγματα από 

δεξαμενές και διάφορα ζώα σε πολλές περιοχές και η μόλυνση ήταν εμφανής σε όλα 

τα δείγματα[18]. Η μόλυνση της C. burnetii στα ζώα ονομάζεται coxiellosis και είναι 

συνήθως ασυμπτωματική καθώς τις περισσότερες φορές αποβάλλεται από αυτά 
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μέσω των προϊόντων που παράγουν ή των κοπράνων τους. Αποδεδειγμένα 

μεταφέρεται στα ζώα και από τα τσιμπούρια. Αντίθετα στον ανθρώπινο οργανισμό 

κύριος τρόπος μετάδοσης είναι τα μολυσμένα αερολύματα, όμως μπορεί να 

μεταδοθεί και από μολυσμένα τρόφιμα. Ταυτόχρονα μελέτες έχουν φέρει στην 

επιφάνεια μετάδοση του παθογόνου και μέσω σπέρματος[19] . Η ασθένεια μπορεί να 

εμφανιστεί σε δύο φάσεις στις οποίες αποδεδειγμένα εκφράζονται διαφορετικές 

πρωτεΐνες του βακτηρίου, όπως μία πρωτεΐνη εξωτερικής μεμβράνης Com1 [20] , και 

κατεπέκταση διαφέρουν και τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στους ασθενείς. Η 

οξεία μορφή της νόσου (φάση ΙΙ) εμφανίζεται στο 50%-60% των ασθενών 

ασυμπτωματικά ενώ για ασθενείς με συμπτώματα η εμφάνιση της νόσου ποικίλει. 

Συνήθως εκδηλώνεται με πυρετό, ίδρωτα, βήχα, μυαλγίες και αρθραλγίες. Ένα 

αρκετά σημαντικό ποσοστό ασθενών εμφανίζει επίσης ηπατίτιδα ή ακόμα και 

πνευμονία η οποία αν και ήπια μπορεί να εξελιχθεί σε οξεία αναπνευστική 

δυσχέρεια. Αν τα συμπτώματα εμφανιστούν και θεραπευτούν εγκαίρως ο ασθενής 

πιθανότερα δεν θα περάσει στη χρόνια μορφή της νόσου. Παρόλα αυτά εφόσον 

σύνηθες είναι το φαινόμενο της ασυμπτωματικής πάθησης, στη πλειοψηφία των 

ασθενών εκδηλώνεται και η χρόνια μορφή. Η χρόνια μορφή (φάση Ι) παρουσιάζει 

διακυμάνσεις, μπορεί δηλαδή να εμφανιστεί ασυμπτωματικά αλλά και να 

δημιουργήσει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια με την ενδοκαρδίτιδα να είναι η 

πιο κοινή μορφή της. ‘Άτομα επιρρεπή σε βαλβιδικές ανωμαλίες, εγκυμονούσες ή 

ασθενείς με ανοσοκαταστολή, θα εμφανίσουν ενδοκαρδίτιδα σε ποσοστό περίπου 

70%. Επιπλέον εξίσου συνήθεις είναι οι αγγειακές λοιμώξεις και τα ανευρύσματα 

αορτής που οδηγούν σε ποσοστό θνησιμότητας 25%. Επιπλέον, σπάνια 

καταγράφηκαν και περιπτώσεις οστεομυελίτιδας με σημάδια κόπωσης ακόμα και 

μετά το τέλος της θεραπείας [21].  

1.8. Πυρετός Q – Διάγνωση  

Η διάγνωση του Q πυρετού είναι αρκετά δύσκολη μιας και τα συμπτώματα τις 

περισσότερες φορές δεν είναι εμφανή ή παραπέμπουν σε απλή νόσο σχετικά 

ακίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Με μία αρχική ανάλυση από ορό αίματος, 

τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά της νόσου. Στην περίπτωση 
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του οξύ πυρετού, ο αριθμός των λευκοκυττάρων σε ασθενείς μπορεί να εμφανίζει 

μία μικρή αύξηση και ήπιες αυξήσεις και στα επίπεδα τρανσαμινασών, ιδιαίτερα σε 

περίπτωση ηπατίτιδας. Πιο εύκολα μπορεί να εντοπιστεί σε περιπτώσεις 

παρατεταμένου πυρετού με εμφάνιση αυξημένων επιπέδων ηπατικών ενζύμων. Η 

απομόνωση του βακτηρίου από καλλιέργεια είναι αρκετά χρονοβόρα και επικίνδυνη, 

γι’αυτό και επιτρέπεται μόνο σε καταρτισμένα κλινικά εργαστήρια επιπέδου 

βιολογικής ασφαλείας 3. Παρόλα αυτά αν και εφόσον γίνει απομόνωση του 

βακτηρίου από καλλιέργεια η ανίχνευση του C. burnetii γίνεται με χρώση Giemsa ή 

Gimenez και δοκιμασία ανοσοφθορισμού με πολυκλωνικό ή μονοκλωνικό anti-C. 

burnetii αντίσωμα. Επιπλέον, η PCR έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να ανιχνεύσει DNA 

της C. burnetii με τη βοήθεια ειδικών επισημασμένων εκκινητών, όμως η τεχνική αν 

και αρκετά ευαίσθητη δεν προτιμάται για δείγματα αίματος ασθενών. Σήμερα στις 

πιο επιτυχημένες τεχνικές διάγνωσης κατατάσσονται η μεθοδος έμμεσου 

ανοσοφθορισμού (indirect immunofluorescence-IFA), η ανοσοπροσρόφηση 

δεσμευμένου ενζύμου (Enzyme linked immunosorbent assay-ELISA) και η δοκιμασία 

στερέωσης συμπληρώματος (complement fixation). Η μέθοδος IFA είναι απλή αλλά 

ακριβή ορολογική τεχνική που βασίζεται στη παρασκευή αντιγόνων υψηλής 

ευαισθησίας για την ανίχνευση αντισωμάτων C. burnetii και στις δύο διαφορετικές 

φάσεις. Η ένδειξη αντισωμάτων για τις δύο φάσεις είναι διαφορετική και 

υπολογίζεται περίπου ΙgG≥200 για τη φάση ΙΙ και ΙgG≥800 για τη φάση Ι. Η δοκιμασία 

στερέωσης συμπληρώματος είναι πολύ ειδική αλλά όχι τόσο ευαίσθητη τεχνική. 

Κυρίως χρησιμοποιείται για ορούς της οξείας φάσης. Η ELISA είναι μία από τις πλέον 

αξιόπιστες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου. 

Παρουσιάζεται ως η πιο ειδική και ευαίσθητη τεχνική από όσες αναφέρθηκαν, 

κατάλληλη και για οροεπιδημιολογικές έρευνες διάφορων ασθενειών[22].  

1.9. Πυρετός Q – Θεραπεία   

Οι περισσότεροι ασθενείς που θα νοσήσουν με την οξεία μορφή της νόσου, δεν θα 

χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή. Παρόλα αυτά η αντιμετώπιση με τη βοήθεια 

σκευάσματος συνίσταται κυρίως για να αποφευχθεί η μετάβαση στη χρόνια μορφή 

της πάθησης. Επιβεβαιωμένα, ένας ασθενής που θα λάβει φαρμακευτική αγωγή 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021-2022 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

13 
 

εντός 3 ημερών από την έναρξη συμπτωμάτων θα μπορέσει να θεραπεύσει εύκολα 

τη νόσο. Η καλύτερη θεραπεία φαίνεται να είναι η χορήγηση δοξυκυκλίνης , η οποία 

διαπερνά τις μεμβράνες και καταστρέφει το ανεπιθύμητο βακτήριο. Πιθανολογείται 

ότι η αποτελεσματική της δράση οφείλεται σε αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης. 

Προτάσεις έγιναν και για χρήση φθοριοκινολονών (FQs) οι οποίες περνούν στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό και φαίνονται ιδανικές για την αντιμετώπιση της 

μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Ωστόσο καμία μελέτη δεν απέδειξε την επικράτεια τους 

έναντι της δοξυκυκλίνης. Στη χρόνια μορφή της νόσου οι θεραπείες που 

χρησιμοποιούνται είναι κυρίως συνδυαστικές. Η χειρουργική επέμβαση παραμένει 

μια σημαντική λύση για πάσχοντες με σημαντική βαλβιδική βλάβη ή καρδιακή 

ανεπάρκεια. Ωστόσο η πλέον συνηθισμένη θεραπεία είναι η χορήγηση δοξυκυκλίνη-

υδροξυχλωροκίνη για χρονικό διάστημα έως και 2,5 χρόνια. Καθόλο το διάστημα 

αυτό γίνεται έλεγχος αντισωμάτων IgA και IgG για να φανεί η βελτίωση του παθόντα 

αλλά και οποιαδήποτε περίπτωση υποτροπής[23]. Αρκετές μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί και για την δημιουργία κατάλληλου εμβολίου με στόχο τη 

πρόληψη κατά του βακτηρίου. Σήμερα υπάρχει στην αγορά ένα εμβόλιο που 

ονομάζεται Q-Vax, το οποίο διατίθεται μόνο στην Αυστραλία πιθανότατα γιατί 

προκαλεί καταστολή του ανοσοποιητικού και υπερευαισθησία του οργανισμού. 

Προσδοκίες υπάρχουν και για μία σειρά εμβολίων WCV (whole-cell-vaccine) τα οποία 

σύμφωνα με πρώτες μελέτες τονώνουν μακροχρόνια τον οργανισμό, στηριζόμενα σε 

κυτταρική ανοσία (αντιμετώπιση βακτηρίου από Τ-λεμφοκύτταρα) σε αντίθεση με τα 

Q-Vax που βασίζονται στη χημική ανοσία (παραγωγή αντισωμάτων από τα Β-

λεμφοκύτταρα). Έτσι οι περιπτώσεις κρουσμάτων θα μειωθούν χωρίς τη καταστολή 

του ανοσοποιητικού συστήματος [24].  

1.10. Αντιγονικές πρωτεΐνες 

Η μεγάλη δυσκολία στην διάγνωση της αναφερόμενης νόσου οδήγησε στην ανάγκη 

αρχικά υποθέσεων και μετέπειτα διεξοδικών μελετών για ευκολότερο εντοπισμό του 

βακτηρίου και άμεση θεραπεία του ασθενούς. Ιδανικά η εύρεση ενός εύχρηστου 

διαγνωστικού εργαλείου που θα ανιχνεύει έναν βιοδείκτη του βακτηρίου θα ήταν 

αρκετά αποτελεσματική. Τα ερωτήματα που τίθενται όμως είναι ποιοι είναι οι 
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κατάλληλοι βιοδείκτες, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ο εντοπισμός τους και αν τελικά 

θα μπορέσει να υπάρξει διάκριση των δύο μορφών της ασθένειας με τη μέθοδο αυτή. 

Μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν για τις πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης (outer 

membrane proteins-OMPs) διότι εφόσον βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια, 

αλληλεπιδρούν άμεσα με τον ξενιστή και χαρακτηρίζονται ως ανοσοκυρίαρχες. Η 

απόκριση τους σε ορούς ασθενών, η οποία θα μετριέται με μεθόδους 

ανοσοφθορισμού, ανοίγει τους δρόμους για τη δημιουργία εύχρηστων ορολογικών 

τεστ για το βακτήριο C.burnetii όμοιων με των ήδη υπάρχοντων για τα βακτήρια 

Legionella, Plasmodium και Campylobacter[25]. Μάλιστα έχουν προταθεί και για 

χρήση σε εμβόλια που θα βασίζονται στη τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA[26]. 

Οι πρωτείνες CBU_1910 (Com1) και CBU_0612 (OmpH) ήταν από τις πρώτες που 

αποτέλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πειραματικά έδειξαν μεγάλη ανταπόκριση σε 

ορούς ασθενών της χρόνιας μορφής της νόσου συνεπώς θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ορολογικού τεστ ανίχνευσης της 

ενδοκαρδίτιδας[25]. Επόμενες μελέτες παρουσίασαν ενδιαφέρον και για άλλες της 

πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης, με υψηλή απόκριση και ευαισθησία, γεγονός που 

προμηνύει το μέλλον της διάγνωσης του Q πυρετού σε οποιαδήποτε μορφή του.  

1.11.Σκοπός εργασίας  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έκφραση και η μελέτη πιθανών αντιγονικών 

πρωτεϊνών του βακτηρίου C. burnetii. Οι πρωτεΐνες που επιλέχθηκαν να μελετηθούν 

δεν έχουν αναφερθεί βιβλιογραφικά ως αντιγονικές, παρόλα αυτά μία κυτταρική 

σειρά αυτών παρατηρήθηκε σε 3 χρονικά διαστήματα μόλυνσης (2, 10 και 19 ημέρες) 

και καταγράφηκαν οι πρωτεΐνες που εκφράζονται στα διαστήματα αυτά. 

Εντοπίστηκαν πρωτεΐνες με διαφορετικά ποσοστά αφθονίας και επιλέχθηκαν αυτές 

που εκφράζονται περισσότερο, υπερισχύουν δηλαδή όταν το βακτήριο μολύνει έναν 

υγιή οργανισμό. Έτσι ξεκίνησε ο συλλογισμός ότι αν κάποια από τις πρωτεΐνες αυτές 

είναι αντιγονική, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας καλός βιοδείκτης, μιας και 

η παρουσία της στον ανθρώπινο οργανισμό που έχει μολυνθεί δεν είναι αμελητέα. 

Για το σκοπό αυτό, αφού εισήχθησαν σε πλασμίδια τα γονίδια που κωδικοποιούν τις 

υπό μελέτη πρωτεΐνες, πραγματοποιήθηκε ετερόλογη έκφραση σε βακτήρια 
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Escherichia Coli (E.coli) με στόχο την έκφραση και την απομόνωση τους. Τα 

απομονωμένα κλάσματα πρωτεΐνης που συλλέχθηκαν δοκιμάστηκαν σε ορούς 

αιμοδοτών και ασθενών οξείας και χρόνιας μορφής της νόσου για να μελετηθεί η 

αντιγονικότητα τους αλλά και η εκλεκτικότητα σε μία από τις δύο φάσεις της 

ασθένειας με στόχο να συμβάλλουν στην άμεση και αξιόπιστη διάγνωση της. 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. Πρωτεΐνες που μελετήθηκαν  

Οι πρωτεΐνες που υπάρχουν σε υψηλή αφθονία και επιλέχθηκαν να μελετηθούν 

παρατίθενται στο πίνακα παρακάτω, μαζί με τα μοριακά τους βάρη και την τοπολογία 

τους στο κύτταρο.  

 

Protein 

 

Gene name 

Molecular Weight 

(MW) KDa 

 

Localization 

CBU_1706 Alkyl hydroperoxide 23.2 Cytosole 

CBU_1984 Hypothetical exported 

protein 

12.8 Unknown 

CBU_1425 Hypothetical Antigen 

protein 

15.5 Membrane 

CBU_0632 Uncharacterized 

protein 

13.3 Periplasm 

CBU_0963 Putative 

peroxiredoxin 

18.2 Periplasm 

CBU_0473 Bacterial DNA-binding 

protein 

15.7 Cytosole 

CBU_1471 Cell shape 

determining protein 

38.6 Periplasm (committed to 

membrane) 

CBU_0496 Acyl carrier protein 10.7 Periplasm 

CBU_1290 Chaperone protein 

DnaK 

72.1 Periplasm (committed to 

membrane) 

CBU_1169 Heat shock protein 18.6 Periplasm 
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2.2. Μετασχηματισμός 

Η εισαγωγή των πλασμιδίων στα κύτταρα επιτυγχάνεται με το μετασχηματισμό. Ο 

μετασχηματισμός βακτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτροδιάτρηση 

είτε χημικά με χημειοδεκτικά κύτταρα. Στη πρώτη περίπτωση η εισαγωγή του 

πλασμιδίου οφείλεται σε αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης με 

τη βοήθεια εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η μέθοδος μετασχηματισμού που 

πραγματοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα που ακολούθησαν ήταν η δεύτερη, κατά 

την οποία το άνοιγμα της μεμβράνης οφείλεται σε θερμικό σοκ που προκαλείται στα 

κύτταρα από μεταβολές της θερμοκρασίας ανά διαστήματα. Η καλλιέργεια 

αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό LΒ (αναλύεται στη συνέχεια) και με αντιβιοτικό 

καρβενικιλλίνη (Carb), όμοιο της αμπικιλλίνης. Στις συνθήκες αυτές βέλτιστη τιμή 

θερμοκρασίας μετασχηματισμού είναι οι 420C. Ποσότητα 50 μL χημειοδεκτικών 

κυττάρων BL21 (τα οποία φυλλάσονται στους -800C) αναμειγνύονται με 0.5 μL 

πλασμιδίου, χωρίς επίπονες ανακινήσεις διότι το DNA μπορεί να αποδιαταχθεί, και 

αφήνονται στον πάγο για 20 λεπτά. Ακολουθεί θέρμανση στους 420C για 30 

δευτερόλεπτα και επιστροφή στο πάγο για άλλα 5 λεπτά. Οι αλλαγές αυτές στη 

θερμοκρασία προκαλούν το άνοιγμα και το κλείσιμο των πόρων της κυτταρικής 

μεμβράνης των χημειοδεκτικών κυττάρων ώστε να επιτευχθεί η εισαγωγή του 

πλασμιδίου. Στη συνέχεια στο διάλυμα προστίθεται 1 mL LB και αφήνεται να 

επωαστεί υπό ανάδευση για μία ώρα στους 370C. Στο σημείο αυτό με φυγοκέντριση 

στα 5000 rpm για 3 λεπτά τα κύτταρα κατακρυμνίζονται. Τα 90 μL υπερκείμενου 

αφαιρούνται και στα υπόλοιπα 10 μL τα κύτταρα επαναιωρούνται. Αυτά απλώνονται 

σε τρυβλία Petri τα οποία περιέχουν το επιθυμητό θρεπτικό, άγαρ και καρβενικιλλίνη 

σε συγκέντρωση 50μgr/ml. Αφήνονται για ανάπτυξη στους 370C ολονύκτια (16 ώρες 

περίπου). 

2.3. Έλεγχος βέλτιστων συνθηκών έκφρασης (Expression test) 

Μετά το μετασχηματισμό μία μοναδιαία αποικία προστίθεται σε κλειστό με 

αλουμινόχαρτο δοκιμαστκό σωλήνα ο οποίος περιέχει 2 mL LB καθώς και αντιβιοτικό 

Carb συγκέντρωσης 50μgr/ml σε αναλογία συγκέντρωσης 1:1000 (2 μL). Η 

προκαλλιέργια αφήνεται να επωαστεί στους 370C για 16 με 18 ώρες υπό 170 rpm 
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ανάδευση και με αυτή πραγματοποιείται εμβολιασμός σε κωνική που περιέχει 50 mL 

LB, 50 μL Carb συγκέντρωσης 50μg/mL η οποία αφήνεται στις ίδιες συνθήκες. Στη 

συνέχεια προσδιορίζεται η οπτική πυκνότητα στα 600 nm, OD(600) , και μόλις 

ξεπεράσει το 0,4 πραγματοποιείται επαγωγή με  IPTG. Δοκιμάστηκαν δύο 

συγκεντρώσεις του επαγωγέα (0.5 mM και 1 mM) με σκοπό της εύρεση της βέλτιστης 

και λήφθηκαν δείγματα ανά μία ώρα και κάποιες φορές και o/n.   

2.4. Έλεγχος έκφρασης  

Στα κύτταρα που συλλέγονται, προστίθενται 100 μL 20% SDS και αφήνονται να 

επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για δεκαπέντε λεπτά. Το SDS, ένα ανιοντικό 

επιφανειοδραστικό, δρά ως αποδιατακτικό και βοηθά στη διάσπαση των κυττάρων. 

Ακολουθεί φυγοκέντριση για 10 λεπτά σε 10000 rpm και τα άσπαστα κύτταρα 

κατακρημνίζονται. Συλλέγεται μέρος του υπερκείμενου για ηλεκτροφόρηση και 

ανοσοαποτύπωση (Western blot) ώστε να γίνει εμφανής η έκφραση της πρωτεΐνης. 

2.5. Καλλιέργειες E.Coli   

Απαραίτητα διαλύματα  

• 1 Lt θρεπτικού υλικού LB με pH 7-7.2 (10 gr tryptone, 5 gr yeast extract, 10 gr 

ΝαCl) 

• IPTG 0.5 mM, 1 mM  

Τα τρυβλία που δημιουργήθηκαν από τον μετασχηματισμό χρησιμοποιούνται και για 

τη καλλιέργεια κυττάρων με σκοπό τη συλλογή αυτών και την απομόνωση της 

επιθυμητής πρωτεΐνης. Μία μοναδιαία αποικία προστίθεται σε αποστειρωμένη, 

κλειστή με αλουμινόχαρτο κωνική φιάλη ή οποία περιέχει 50 mL LB καθώς και 

αντιβιοτικό Carb 50μg/mL σε αναλογία συγκέντρωσης 1:1000 (50 μL). Το θρεπτικό 

που χρησιμοποιείται πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την 

επιβίωση και την ανάπτυξη των οργανισμών. Συνεπώς περιέχει αλάτι (ΝαCl), πηγή 

άνθρακα, αζώτου και θείου (meat peptone) καθώς και πηγή βιταμινών και 

ανόργανων στοιχείων (yeast extract). Η προκαλλιέργια αφήνεται να επωαστεί στους 

370C για 16 με 18 ώρες υπό 170 rpm ανάδευση. Έπειτα μετριέται η οπτική πυκνότητα 
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στα 600 nm, OD(600), και πραγματοποιείται εμβολιασμός με μέρος της 

προκαλλιέργειας σε καλλιέργεια ενός λίτρου (1 Lt LB-1000 μL Carb). Τα mL 

προκαλλιέργειας που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται με γνώμονα η καλλιέργεια 

του ενός λίτρου να έχει αρχικό OD περίπου 0,1. Τα κύτταρα συνεχίζουν να 

μεγαλώνουν στις ίδιες συνθήκες και στη μία και μισή ώρα ελέγχεται ξανά η 

απορρόφηση. Στόχος είναι να ξεπεράσει το OD τη τιμή 0.4. Μόλις η απορρόφηση 

ξεπεράσει το 0.4 (κοντά στο 0.5 βέλτιστη απόδοση), πραγματοποιείται η επαγωγή 

του οπερονίου για τη παραγωγή της επιθυμητής πρωτεΐνης με επαγωγέα IPTG. Η 

συγκέντρωση του επαγωγέα καθώς και η ώρα αναμονής για βέλτιστη έκφραση μετά 

την επαγωγή έχει προσδιοριστεί για την κάθε πρωτεϊνη μέσωτου έλεγχου της 

έκφρασης που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. Μετά τη συλλογή της 

καλλιέργειας ακολουθεί συλλογή κυττάρων με φυγοκέντριση στα 6000 rpm για 10 

λεπτά στους 40C. Κατά την διαδικασία της καλλιέργειας για τη συλλογή κυττάρων, 

λαμβάνονται τρία δείγματα. Δύο τη στιγμή πριν την επαγωγή, όπου στο ένα 

προστίθεται γλυκερόλη και φυλάσσεται στους -800C ως stock κυττάρων για 

οποιαδήποτε χρήση,  και ένα t0 μόλις πριν την επαγωγή(control). Επιπλέον ένα μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πριν τη φυγοκέντριση ως t’ βέλτιστης έκφρασης.  

2.6. Σπάσιμο κυττάρων με χρήση υπερήχων  

Απαραίτητα διαλύματα: 

• Lysis buffer (HEPES 20 mM pH 7.5, NaCl 300 mM και EDTA 1 mM) 

Τα κύτταρα που έχουν συλλεχθεί αναμειγνύονται με lysis buffer με σκοπό την 

ομογενοποίηση του δείγματος. Το PMSF είναι αναστολέας πρωτεασών, προστίθενται 

πριν το τέλος της διαδικασίας για να εμποδίζει τη δράση πρωτεασών και συνεπώς 

την αποικοδόμηση των πρωτεϊνών. Τέλος η DNAάση προστίθεται για την 

αποικοδόμηση του DNA και συνεπώς συλλογή πιο καθαρής πρωτεΐνης. Ο όγκος του 

lysis buffer που προστίθεται εξαρτάται από τη ποσότητα των κυττάρων. Συγκεκριμένα 

πολλαπλασιάζονται τα γραμμάρια αυτών επί έξι. Η μισή ποσότητα προστίθεται στην 

αρχή και αφήνεται σε πάγο υπό ανάδευση για διαλυτοποίηση, περίπου 10 λεπτά. 

Μόλις διαλυθούν προστίθεται η υπόλοιπη ποσότητα lysis buffer και η DNAάση. Λίγο 
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πριν την εισαγωγή της βελόνας υπερήχων στο falcon, προστίθεται το PMSF και 

πραγματοποιούνται 20 κύκλοι υπερήχων (15 sec ανοιχτό και 45 sec κλειστό). Μόλις 

τα κύτταρα σπάσουν παρατηρείται χρωματική αλλαγή και διάλυμα πιο διαυγές από 

το αρχικό. Ακολουθεί φυγοκέντριση στα 12000 rpm για 20 λεπτά με στόχο τη 

κατακρύμνιση των άσπαστων κυττάρων και έπειτα υπερφυγοκέντριση του 

υπερκείμενου στα 100.000 g για 1 ώρα με στόχο τον διαχωρισμό του υδατοδιαλυτού 

και του μεμβρανικού πρωτεόματος. Η απομόνωση πρωτεΐνης πραγματοποιείται από 

το πρωτέομα στο οποίο αναμένεται.  

2.7. Bradford 

Απαραίτητα διαλύματα: 

• Διάλυμα Bradford (0.01% w/v Coomassie Βrilliand Blue G-250, 4.7% w/v 

αιθανόλη καθώς και 8.5% w/v φωσφορικό οξύ) 

H δοκιμή Bradford, είναι με μέθοδος μέτρησης πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. Βασίζεται 

στη σύνδεση μίας χρωστικής που ονομάζεται Coomassie Blue με το πλήθος των 

πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, η σύνδεση της χρωστικής με τις πρωτεΐνες προκαλεί 

μετατόπιση στο μήκος κύματος απορρόφησης της χρωστικής από 465 nm σε 595 nm. 

Συνεπώς η απορρόφηση στα 595 nm οφείλεται στις υπό μελέτη πρωτεΐνες. Το 

απορρυπαντικό Triton, είναι απαγορευτικό κατά τη λύση αν επρόκειτο να 

ακολουθήσει Bradford, καθώς χρωματίζει όλο το διάλυμα μπλέ και δεν 

παρουσιάζεται χρωματική αλλαγή. Η μέθοδος πραγματοποιείται μέσω κατασκευής 

καμπύλης βαθμονόμησης με τα μg πρότυπης πρωτεΐνης και άγνωστων δειγμάτων. 

Αρχικά κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη αναφοράς με τη μέτρηση διπλετών 

γνωστών συγκεντρώσεων BSA στα 595 nm. Το γράφημα είναι αυτό που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης. 

Πραγματοποιούνται αραιώσεις του υπό μελέτη δείγματος, τόσο του υδατοδιαλυτού 

(1/10 και 1/20) όσο και του μεμβρανικού (1/20 και 1/40) ώστε να υπάρχουν 

περισσότερα σημεία στη καμπύλη και συνεπώς πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Με το 

τρόπο αυτό μετριέται η απορρόφηση και προκύπτει η συγκέντρωση πρωτεΐνης για το 

εκάστοτε πρωτέομα.  
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2.8. Ηλεκτροφόρηση πηκτής πολυακρυλαμιδίου (SDS-PAGE) 

Απαραίτητα διαλύματα:  

• ΑΒ-mix (ακρυλαμίδιο 48 g/100 ml , bis-ακρυλαμίδιο 1.5 g/100 ml ) 

• Gel buffer 3Χ (Tris/HCl 3M pH 8.45, SDS 0.3% w/v) 

• Διάλυμα καθόδου (10X Tris 1 M, Tricine 1 Μ SDS 1% w/v pH 8.25) 

• Διάλυμα ανόδου (10X Tris/HCl 1 M, pH 8.9)   

• sample buffer 4Χ (SDS 12% w/v, γλυκερόλη 10% w/v, μερκαπτοαιθανόλη 6% 

w/v, 0.05% w/v Coomassie Brilliant Blue G-250 και Tris/HCl 100mM pH 7.15) 

Η ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται με κύριο στόχο τον διαχωρισμό μακρομορίων. 

Ηλεκτροφόρηση πηκτής πολυακρυλαμιδίου είναι συνηθέστερη κυρίως σε μεγάλα 

μακρομόρια, όπως οι πρωτεΐνες. Οι πηκτές αυτές διακρίνονται για την υψηλή τους 

αναλυτική ισχύ, δέχονται μεγάλη ποσότητα δείγματος και εμφανίζουν ελάχιστες 

αλληλεπισδράσεις μεταξύ των μετακινούμενων μορίων και της σταθερής μήτρας. Το 

απορρυπαντικό SDS που χρησιμοποιείται, εκτός από αποδιατακτικές ιδιότητες 

προσδίδει στις πρωτεΐνες αρνητικό φορτίο με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός τους να  

βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διαφορά μοριακού βάρους . Στην πηκτή δεν 

υπάρχει νεκρός όγκος αλλά ένα συνεχές δίκτυο πόρων, με αποτέλεσμα τα μικρά 

μόρια να προηγούνται των μεγαλύτερων μορίων. Υπήρχαν δύο στοιβάδες πηκτής, η 

επιστοίβασης και η διαχωρισμού, οι οποίες έχουν διαφορετική ιοντική ισχύ και 

διαφορετικό pH. Επιπλέον στις πηκτές διαφοροποιείται και η συγκέντρωση 

ακρυλαμιδίου και bis-ακρυλαμιδίου και συνεπώς οι πόρους που δημιουργούνται. Η 

πηκτή επιστοίβασης έχει χαμηλότερη συγκέντρωση ακρυλαμιδίου και κατ’επέκταση 

πόρους μεγαλύτερου μεγέθους. Το αντίστροφο ισχύει για τη πηκτή διαχωρισμού. Τα 

διαλύματα που χρησιμοποιούνται, επίσης διαφέρουν. Το διάλυμα καθόδου που 

είναι στο εσωτερικό μέρος είναι φορτισμένο αρνητικά ώστε να απωθεί τις πρωτεΐνες 

που είναι εξίσου φορτισμένες αρνητικά και να κατευθύνονται προς το ανόδου που 

είναι εξωτερικά και φορτισμένο θετικά. Τα δείγματα που ετοιμάζονται 

αναμιγνύονται με sample buffer 4Χ. Το SDS  είναι ένα ανιοντικό απορρυπαντικό το 

οποίο αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και προσδίδει το αρνητικό φορτίο. Αντίστοιχα η 

μερκαπτοαιθανόλη διασπά τους δισουλφιδικούς δεσμούς και η χρώση κάνει τις 
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λωρίδες να είναι εμφανείς. Τέλος η γλυκερόλη λόγω μεγάλου ιξώδους βοηθά το 

δείγμα που είναι στο πηγάδι να μη διαχέεται. Για τη δημιουργία της πηκτής, τόσο 

επιστοίβασης όσο και διαχωρισμού είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν τα 

διαλύματα ΑΒ-mix και Gel buffer 3Χ. Οι πηκτές παρασκευάζονται με χημικό 

πολυμερισμό ελεύθερων ριζών του ακρυλαμιδίου. Ο εκκινητής- καταλύτης είναι το 

Ν,Ν,Ν’,Ν’-τετραμεθυλαιθύλενοδιαμίνη (ΤΕΜΕD). Απαραίτητο είναι ωστόσο και το 

υπερθειικό αμμώνιο 10% (APS).      

• Πηκτή διαχωρισμού 10% 

6 mL AB-mix 

10 mL Gel buffer  

3gr γλυκερόλη 100% 

Αραίωση μέχρι τελικό όγκο 30 mL 

150 μL 10% APS 

15 μL TEMED 

• Πηκτή επιστοίβασης 4% 

1 mL AB-mix 

4 mL Gel buffer  

Αραίωση μέχρι τελικό όγκο 12 mL 

90 μL 10% APS 

9 μL TEMED 

Μόλις τα δείγματα είναι έτοιμα αφήνονται για μισή ώρα στους 400C ώστε να δράσει 

το sample buffer. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στα 200 V και ολοκληρώνεται 

σε περίπου μισή ώρα. Έπειτα το gel αφήνεται σε χρώση ή ακολουθεί διαδικασία 

ανοσοαποτυπώματος. Το διάλυμα χρώσης περιέχει Coomassie Brilliant Blue G-250, 

μεθανόλη 20%, θειικό αμμώνιο 10% w/v , φωσφορικό οξύ 10% ν/v η οποία όπως έχει 

αναφερθεί προσδένεται στις πρωτεΐνες και οδηγεί στη δημιουργία μπλέ ζώνων. 

Συνηθίζεται η χρώση να αφήνεται o/n, ακολουθεί το διάλυμα αποχρωματισμού 

(οξικό οξύ 7% v/v, μεθανόλη 5% ). Η πηκτή φυλάσσεται σε διάλυμα οξικού οξέος 1%.  
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2.9. Silver staining (Χρώση Αργύρου) 

Απαραίτητα διαλύματα: 

• Fixation (διάλυμα 30% αιθανόλης, 10% οξικό οξύ σε nanopure νερό) 

• Διάλυμα ευαισθητοποιητή (διθειονικό νάτριο 25 mg/100 mL) 

• Διάλυμα χρώσης (0.2% νιτρικός άργυρος σε 37% φορμαλδεύδη) 

• Διάλυμα εμφάνισης (6% ανθρακικό νάτριο σε 37% φορμαλδεύδη) 

• Stop solution (5% οξικό οξύ) 

Η χρώση αργύρου είναι μία από της πιο ευαίσθητες τεχνικές χρώσης με αρκετά 

χαμηλό όριο ανίχνευσης. Πρώτο στάδιο της χρώσης είναι το fixation, για δύο ώρες ή 

ιδανικότερα o/n. Στο στάδιο αυτό οι λωρίδες ξεβάφονται και οι πρωτεΐνες 

σταθεροποιούνται στα πηγαδάκια του gel. Ακολουθούν ξεπλύματα 3 φορές για 10 

λεπτά με 30% αιθανόλη, και 2 φορές για 10 λεπτά με nanopure νερό. Επόμενο βήμα 

είναι ο ευαισθητοποιητής για περίπου ένα λεπτό, με σκοπό να κάνει τους πόρους της 

πηκτής ευκολότερα προσβάσιμους για τον άργυρο. Επαναλαμβάνονται 2 πλυσίματα 

για 10 λεπτά με nanopure νερό, και στη συνέχεια πραγματοποιείται η χρώση. Η 

διαδικασία αυτή διαρκεί 25 λεπτά και γίνεται καλύπτοντας το δοχείο με 

αλουμινόχαρτο ώστε να μην είναι διαπερατό από φως. Η πηκτή ξεπλένεται με νερό, 

μεταφέρεται σε γυάλινο σκεύος ώστε να πραγματοποιηθεί η εμφάνιση για περίπου 

10-15 λεπτά. Μόλις φανερωθεί το επιθυμητό σήμα στη πηκτή, δηλαδή έντονη καφέ 

λωρίδα, προστίθεται το stop solution για περίπου 5 λεπτά. Τα απόβλητα από τις 

πλύσεις αποβάλλονται στα βαρέα μέταλλά και το gel φυλάσσεται σε 1% οξικό οξυ.  

2.10. Ανοσοαποτύπωση (Western Blot) 

Απαραίτητα διαλύματα:  

• TBST (10 mM Tris/HCl pH 8, 150 mM NaCl και 0.05% tween 20)  

• AP Buffer (100 mM Tris/HCl pH 9.5, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2) 

• BCIP (συγκέντρωση στερεού 50 mg/ml σε 70% DMF) 

• NBT (50 mg/ml) 
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Η μέθοδος Western blotting είναι μία διαδικασία ηλεκτροφορητικής μεταφοράς των 

πρωτεϊνών από μία πηκτή πολυακρυλαμιδίου σε συνθετική μεμβράνη και στη 

συνέχεια ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με χρήση αντισωμάτων. Στα πειράματα που 

ακολούθησαν γίνεται μεταφορά πρωτεϊνών από μία πηκτή πολυακρυλαμιδίου σε μία 

μεμβράνη πολυβίνυλο-διφθοριδίου (PVDF). Η πηκτή μαζί με τη μεμβράνη 

τοποθετούνται σε μία συσκευή Western, της οποίας το πάνω μέρος είναι θετικά 

φορτισμένο, σε διευθέτηση σάντουιτς, με τη μεμβράνη πάνω από τη πηκτή για να 

επιτευχθεί η μεταφορά των αρνητικών φορτισμένων πρωτεινών προς το θετικά 

φορτισμένο μέρος της συσκευής και συνεπώς προς τη μεμβράνη. Η μεταφορά 

λαμβάνει χώρα για 1 ώρα και 30 λεπτά σε σταθερό ρεύμα 1mA/cm2. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας η μεμβράνη επωάζεται σε ορό γάλατος ,BSA 2% (0.4 g 

σκόνη γάλατος σε 20 mL TBST) για την κάλυψη των μη ειδικών θέσεων. Στη συνέχεια 

η μεμβράνη επωάζεται σε αντίσωμα anti-polyHistidine-Alkaline phosphate (Sigma) 

1:2000 (10 μL αντισώματος σε 20 mL TBST) διότι οι επιθυμητές πρωτεΐνες διαθέτουν 

ιστιδίνες στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Ακολουθούν ξανά πλύσεις με TBST καθώς και 

αλκαλική φωσφατάση, για απομάκρυνση περισσεύοντος αντισώματος. Οπτικό 

αποτέλεσμα εμφανίζεται με χρήση BCIP(50mg/ml)/NBT(50mg/ml),  χρώση που 

προκαλεί τη δημιουργία μώβ χρώματος στα σημεία όπου ανιχνεύονται οι επιθυμητές 

πρωτεΐνες. Το χρώμα αυτό οφείλεται στην υδρόλυση του BCIP από την αλκαλική 

φωσφατάση, παρουσία απαραίτητου υποστρώματος της αντίδρασης ΝΒΤ.  

2.11. Απομόνωση πρωτεϊνών με χρωματογραφία στήλης Ni+2-NTA 

Aπαραίτητα διαλύματα:  

• Buffer A (20 mM HEPES pH 7.5, 300 mM NaCl) 

• Buffer B (20 mM HEPES pH 7.5, 300 mM NaCl, 500 mΜ ιμιδαζόλιο).  

Οι πρωτεΐνες που μελετώνται απομονώθηκαν με χρωματογραφία στήλης συγγένειας.  

Χρησιμοποιήθηκε στήλη Ni+2 σε όλες διότι έχουν στο άκρο τους ιστιδίνες. Η  ιστιδίνη 

που υπάρχει στα άκρα των επιθυμητών πρωτεϊνών συμπλοκοποιείται με το νικέλιο 

με αποτέλεσμα τη κατακράτηση τους. Η έκλουση της πρωτεΐνης γίνεται με διάλυμα 

ιμιδαζολίου 300 mM διότι το ιμιδαζόλιο εμφανίζει μεγαλύτερη συγγένεια με τη 
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στήλη και αντικαθιστά τη δεσμευμένη πρωτεΐνη. Αρχικά γίνεται εξισορρόπηση της 

στήλης με 10 όγκους στήλης διαλύματος 10 mM ιμιδαζολίου. Έπειτα το δείγμα αφού 

φιλτραριστεί (φίλτρο 0.2 mm) για την απομάκρυνση μετουσιωμένων πρωτεϊνών 

αφού προστεθεί σε αυτό 20 μL ιμιδαζόλιο συγκέντρωσης 1Μ  για αύξηση 

προσδετικής ικανότητας αφήνεται να περάσει από τη στήλη και συλλέγεται το πρώτο 

κλάσμα (flow through). Ακολουθεί πλύση της στήλης με 10 όγκους στήλης 

διαλυμάτων 10 mM και 30 mM ιμιδαζολίου και συλλέγονται τα κλάσματα (washes 

10,30). Η έκλουση γίνεται στο τελευταίο κλάσμα με 5 όγκους στήλης διαλύματος 300 

mM ιμιδαζολίου. Αν  η απομόνωση ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζητούμενη πρωτεΐνη 

θα υπάρχει μόνο στο τελευταίο κλάσμα. Ακολουθεί συμπύκνωση της πρωτεΐνης με 

ειδικό φίλτρο Amicons Ultra Centrifugal Filters (Invitrogen) ανάλογα το μοριακό 

βάρος της πρωτεΐνης, έως τελικό όγκο 500μL.    

2.12. Αναγέννηση στήλης Ni+2-NTA 

Απαραίτητα διαλύματα:  

• Διάλυμα αναγέννησης (6 Μ χλωριούχο γουανιδίνιο, 0.2 Μ οξικό οξύ σε νερό) 

• 100 mM EDTA (EDTA σε νερό με pH 8) 

• Διάλυμα εξισορρόπησης His Binding Buffer (10 mM ιμιδαζόλιο, 300 mM 

NaCl, 50 mM Na3PO4) 

Μία στήλη νικελίου, ακριβώς λόγω της παρουσίας του μετάλλου, έχει χρώμα γαλάζιο. 

Παρόλα αυτά μετά από κάποιες χρήσεις της, το έντονο χρώμα χάνεται και συνεπώς 

η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού μειώνεται. Για να επαναχρησιμοποιηθεί η 

στήλη, είναι αναγκαία η αναγέννηση της. Αρχικά είναι απαραίτητο να αποδιαταχθεί 

και να απομακρυνθεί τυχόν πρωτεΐνη αλλά και οποιαδήποτε άλλη ένωση και 

ακαθαρσίες που έχουν κατακρατηθεί στη στήλη. Για το σκοπό αυτό παρασκευάζονται 

διαλύματα με χλωριούχο γουανιδίνιο, οξικό οξύ, SDS και αιθανόλη. Έπειτα το EDTA 

συμπλοκοποιεί το περισσεύον νικέλιο και το απομακρύνει. Ακολουθεί προσθήκη 

NiSO4 για την εκ νεόυ παρουσία Ni+2 καθώς και εξισορρόπηση με ιμιδαζόλιο για την 

αύξηση προσδετικής ικανότητας των επιθυμητών πρωτεϊνών. Τα διαλύματα που 

δημιουργούνται αφήνονται να περάσουν από τη στήλη με συγκεκριμένη σειρά, και 
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σε συγκεκριμένες ποσότητες, ανάλογα τα ml της εκάστοτε στήλης που θα 

αναγεννηθεί . Η διαδικασία είναι η εξής: 

1. Πλύσιμο της στήλης με 2 όγκους στήλης διάλυμα αναγέννησης  

2. Πλύσιμο της στήλης με 5 όγκους στήλης νερό 

3. Πλύσιμο της στήλης με 3 όγκους στήλης 2% SDS σε νερό 

4. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 25% αιθανόλη  

5. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 50% αιθανόλη 

6. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 75% αιθανόλη 

7. Πλύσιμο της στήλης με 5 όγκους στήλης 100% αιθανόλη 

8. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 75% αιθανόλη 

9. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 50% αιθανόλη 

10. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης 25% αιθανόλη 

11. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης νερό 

12. Πλύσιμο της στήλης με 5 όγκους στήλης 100mM EDTA  

13. Πλύσιμο της στήλης με 1 όγκο στήλης νερό 

14. Πέρασμα στη στήλη 2 όγκους στήλης 100 mM NiSO4 για δέσμευση Ni+2 

15. Πλύσιμο της στήλης με 2 όγκους στήλης νερό 

16. Πλύσιμο της στήλης με 2 όγκους στήλης διάλυμα αναγέννησης 

17. Εξισορρόπηση της στήλης με 2 όγκους στήλης διάλυμα His Binding Buffer  

2.13. BCA 

Απαραίτητα διαλύματα:  

• BCA διάλυμα με αναλογία 1:50 (50 mL BCA σε 1 mL Cu+2) 

Η μέθοδος BCA βασίζεται σε παρόμοιες χημικές αρχές με τη μέθοδο Bradford. Είναι 

μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό πρωτεϊνικής συγκέντρωσης, 

όμως διαφέρει ως προς το διάλυμα που αντιδρά με το πρωτεϊνικό διάλυμα. Η υπό 

μελέτη πρωτεΐνη αντιδρά με το Cu+2 και το δικιγχονινικό οξύ (BCA). Ο μονοσθενής 

χαλκός συμπλέκεται με το BCA με αποτέλεσμα τη μετατροπή του κιτρινοπράσινου 

χρώματος που έχει στην ελεύθερη μορφή του σε μώβ χρώμα (σύμπλοκο Cu+- BCA). 

Σε 10 μL δείγματος πρωτεΐνης προστίθεται 200 μL αντιδραστηρίου και καταγράφεται 
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η απορρόφηση στα 562 nm. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης προσδιορίζεται από τη 

πρότυπη καμπύλη. Η μέθοδος πλεονεκτεί μεταξύ άλλων κυρίως παρουσία 

επιαφανειοδραστικών όπως το SDS. Η δοκιμή BCA πραγματοποιείται μετά τη 

χρωματογραφία στήλης νικελίου, σε όλα τα κλάσματα που συλλέχθηκαν (flow 

through, washes, elution).  

2.14. Δοκιμασία σε ορούς ασθενών-αιμοδοτών 

Ένας απλός και εύκολος τρόπος να εξεταστεί η αντιγονικότητα των πρωτεϊνών, πριν 

πραγματοποιηθεί η μέθοδος ELISA, είναι ο έλεγχος της απόκρισης των πρωτεϊνών σε 

ορούς μέσω ανοσοαποτύπωσης. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

εξετάστηκαν τρείς κατηγορίες ορών, οι αιμοδότες που θεωρητικά δεν πάσχουν και 

δεν εμφανίζουν συγγένεια σε αντιγονικές πρωτεΐνες, και οι ασθενείς χρόνιας και 

οξείας μορφής της ασθένειας. Ιδανικά πρωτεΐνες που εμφανίζουν εκλεκτικότητα σε 

μία από τις δύο μορφές, εμφανίζουν εντονότερη μπάντα στη μεμβράνη του western 

στη μορφή αυτή. Αρχικά πραγματοποιείται western blotting στα συμπυκνωμένα 

καθαρά δείγματα πρωτεϊνών με τη διαδικασία που έχει αναλυθεί χωρίς καμία 

τροποποίηση μέχρι και το στάδιο επώασης στη BSA. Ακολουθούν πλύσεις με TBST και 

έπειτα οι μεμβράνες επωάζονται για μία ώρα στους  διαφορετικούς υπό μελέτη 

ορούς. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται αραιωμένα δείγματα ορών με αραίωση 

1:500 (20 μL ορού σε 10 mL TBST). Μετά την επώαση σε ορούς ακολουθεί επώαση 

για μία ώρα σε αντίσωμα anti-Human 1:1000 (20 μL anti-Human σε 20 mL TBST). Οι 

πλύσεις και η διαδικασία χρώσης που ακολουθούν είναι η ίδια που έχει αναφερθεί 

στη παράγραφο όπου αναλύεται η διαδικασία του ανοσοαποτυπώματος.  

2.15. Ανοσοπροσρόφηση δεσμευμένου ενζύμου- Enzyme linked 

immunosorbent assay (ELISA) 

Η ELISA είναι μία από τις κυριότερες ανοσοχημικές τεχνικές που χρησιμοποιείται για 

ανίχνευση της νόσου μέχρι και σήμερα διότι συνδυάζει υψηλή ευαισθησία, σχετικά 

χαμηλό κόστος υλικών και οργάνων.  

Απαραίτητα διαλύματα:  
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• PBS (KCl 2.7 mM, NaCl 0.137 mM, Na2HPO4 0.01 M, KH2PO4 1.7 x 10-3 M).  

• Coating buffer (Na2CO3 / NaHCO3 σε pΗ 9.6, στο pΗ αυτό οι περισσότερες 

πρωτεΐνες είναι αποπρωτονιωμένες με αρνητικό φορτίο, συνεπώς 

προσδένονται ευκολότερα στο plate) 

• Blocking buffer (PBS, 1% BSA, 0.05% Tween20, για την κάλυψη των μη ειδικών 

θέσεων) 

• Washing buffer (PBS, 0.05% Tween20 σε ρΗ 7.4, για ξεπλύματα στα ενδιάμεσα 

στάδια) 

• TMB (περιέχει κυρίως φωσφορικό και κιτρικό οξύ, δρα ως υπόστρωμα της 

ενζυμικής αντίδρασης) 

• Stop solution (0.5 M H2SO4) 

Σε ένα ειδικό για μέτρηση σε φωτόμετρο, plate των 96 θέσεων (96-well polystyrene 

plate) , γίνεται αρχικά η μονιμοποίηση των επιθυμητών πρωτεϊνών. Σε κάθε πηγαδάκι 

η συγκέντρωση πρωτεΐνης πρέπει να είναι 5 μg/ml οπότε σύμφωνα με τη 

συγκέντρωση που έχει ήδη προσδιοριστεί με τη μέθοδο της BSA, πραγματοποιείται 

η κατάλληλη αραίωση σε Coating buffer. Σε κάθε πηγαδάκι προστίθενται 100 μL 

πρωτεΐνης σε διπλέτες για πιο αξιόπιστη μέτρηση. Η πρώτη διπλέτα είναι το blank, 

από το οποίο απουσιάζει πρωτεΐνη, οροί και αντίσωμα, αλλά προστίθενται όλα τα 

ενδιάμεσα διαλύματα. Το plate καλύπτεται με μεμβράνη και αφήνεται o/n στους 4οC. 

Την επόμενη μέρα η περίσσεια των πρωτεϊνών απορρίπτεται και μένει μόνο ό,τι έχει 

μονιμοποιηθεί στο plate. Σε κάθε πηγαδάκι προστίθενται 200 μL blocking buffer και 

το plate  αφήνεται να επωαστεί για μία ώρα στους 37 οC. Ακολουθούν 3 πλύσεις με 

washing buffer, και επώαση για μία ώρα στους 37 οC σε 100 μL ορού 1:100 (50 μL 

ορού σε 5 mL blocking buffer). Μετά και μία ώρα γίνονται εκ νέου 3 πλύσεις με 

washing buffer, και επώαση για μισή ώρα στους 37 οC σε 100 μL αντισώματος anti-

human HPR 1:3000 (3.3 μL αντισώματος σε 10 mL blocking buffer). Ακολουθούν ξανά 

3 πλύσεις με washing buffer και προσθήκη 100 μL TMB για 10 λεπτά. Η αντίδραση 

λαμβάνει χώρα και οδηγεί στην ανάπτυξη μπλέ χρώματος. Το μπλέ αυτό χρώμα 

μετατρέπεται σε κίτρινο μετά το τέλος της αντίδρασης, κατά τη προσθήκη 100 μL stop 

solution. Μετριέται και καταγράφεται η απορρόφηση στα 450 nm.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021-2022 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

28 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Καμία από τις υπό μελέτη πρωτεΐνες δεν έχει ταυτοποιηθεί ως αντιγονική. Παρόλα 

αυτά η CBU_1425 χαρακτηρίζεται ως πιθανή αντιγονική και η CBU_1290 γνωστή και 

ως DnaK είναι πρωτεΐνη-συνοδός η οποία πιθανολογείται ότι σχετίζεται με τη 

μόλυνση του βακτηρίου. Η CBU_1706 είναι μία αναγωγάση που είναι απαραίτητη για 

τη δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών, ενώ σχετίζεται άμεσα και με τη μετατροπή 

του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε νερό, όπως και η πρωτεΐνη CBU_0963. Η 

CBU_1984 είναι μία υποθετικά εξαγόμενη πρωτεΐνη καθώς επίσης και η CBU_0632 

και η CBU_1471 η οποία είναι υπεύθυνη για τη μορφοποίηση και το μέγεθος των 

κυττάρων. Η πρωτεΐνη CBU_1169 είναι αρκετά ευαίσθητη σε μεταβολές 

θερμοκρασίας και συγκέντρωσης άλατος, συμμετέχει στην αναδίπλωση αλλά και τη 

δημιουργία μικρών ολιγομερών πρωτεϊνών. Αρκετά ενδιαφέρουσα λειτουργία 

παρουσιάζει η πρωτεΐνη CBU_0496, η οποία σχετίζεται με τη δημιουργία του λιπιδίου 

Α στο LPS, λιπίδιο που αποδεδειγμένα επηρεάζει τη λοιμογόνο δράση του βακτηρίου.  

3.1. Αποτελέσματα μετασχηματισμού  

Για τις καλλιέργειες πραγματοποιήθηκε αρχικά μετασχηματισμός των πλασμιδίων 

που περιέχουν τα επιθυμητά γονίδια σε κύτταρα E.coli και ανάπτυξη τους σε τρυβλία. 

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των καλλιεργειών δείγμα κυττάρων 

φυλάσσοταν σε stock γλυκερόλης στους -800C δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να 

δημιουργηθούν τρυβλία χωρίς τη ανάγκη για μετασχηματισμό σε περίπτωση 

μόλυνσης των αρχικών. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε ανάπτυξη των 

αποικιών για όλες τις πρωτεΐνες. Τα δύο τρυβλία διαφέρουν αρκετά κυρίως λόγω του 

δείγματος που αφήνεται στο θρεπτικό μίας και κατά το μετασχηματισμό το δείγμα 

είναι υγρό ενώ στη δεύτερη περίπτωση στερεό που λιώνει σταδιακά, κάνοντας έτσι 

το ομοιογενές στρώσιμο δυσκολότερο.  
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Εικόνα 3: Αριστερά φαίνεται τρυβλίο που έχει προέλθει από μετασχηματισμό ενώ δεξιά από glycerol 
stock.  

 

3.2 Αποτελέσματα expression test 

Και οι δέκα πρωτεΐνες υποβλήθηκαν σε έλεγχο βέλτιστης έκφρασης με τη διαδικασία 

και τις συνθήκες που έχουν ήδη περιγραφεί. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά 

ενθαρρυντικά διότι από τις δέκα πρωτείνες μόνο τρεις δεν κατάφεραν να 

εκφραστούν. Στις πρωτείνες CBU_0632, CBU_0963 καθώς και στη CBU_0496, η 

προκαλλιέργεια όσο και η καλλιέργεια αναπτυσσόταν κανονικά, σε λογικά χρονικά 

πλαίσια όπως και στις υπόλοιπες. Η ανεπιτυχής έκφραση μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες, όπως ο μη επιτυχημένος μετασχηματισμός είτε οι συνθήκες 

που δοκιμάστηκαν για την έκφραση. Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι μεμβράνες 

των expression tests, επιτυχημένων ή μη, καθώς και με βέλος το σημείο που 

αναμένεται η κάθε πρωτεΐνη ανάλογα με το μοριακό της βάρος το οποίο προβλέπεται 

από τον marker. Μικρές αποκλίσεις στο μοριακό βάρος (5-10 KDa) που αναμένεται 

στη μεμβράνη είναι λογικές και αποδεκτές αν υπάρχουν.  

Μετά τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπάρχει αναλυτικός πίνακας με τις 

συνθήκες και το χρόνο βέλτιστης έκφρασης της εκάστοτε πρωτεΐνης.  
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3.2.1. Πρωτεΐνη CBU_0963 

                                    1     2    3   4    5    6    7   8   9   10   11   12  

 

Εικόνα 4: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_0963. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C 
IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 
mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM, (11 ) 0/N  C IPTG 0.5 mM, (12) 
O/N C IPTG 1 mM.   

3.2.2. Πρωτεΐνη CBU_1706 

                            1     2      3      4       5     6    7    8    9   10  

 

Εικόνα 5: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_1706. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C 
IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 
mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM  

 

 

 

 

18.2 KDa 

23.2 KDa 
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3.2.3. Πρωτεΐνη CBU_1425 

                                            1    2    3    4    5   6      7  8  9  10   

     

Εικόνα 6: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_1425. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C 
IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 
mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM  

Μικρές διαφοροποιήσεις στα gel είναι φανερές διότι δεν εμπρόκειτο για ένα 

εννιαίο συνεπώς μπορεί να έχουν τρέξει ελαφρώς διαφορετικά.  

 

3.2.4. Πρωτεΐνη CBU_1984 

                                    1   2   3   4   5    6     7    8   9   10                                                      

   

Εικόνα 7: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_1984. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C 
IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 
mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM  

15.5 KDa 

12.8 KDa 
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Παρατηρείται ότι η πρωτείνη CBU_1984εμφανίζεται σχεδόν στο διπλάσιο από το 

μοριακό της βάρος το οποίο παραπέμπει στη πιθανή δημιουργία διμερών. Επιπλέον 

παρατηρείται διαφορετικός χρόνος έκφρασης ανάλογα με τη συγκέντρωση του IPTG. 

Δηλαδή η επιθυμητή πρωτείνη μπορεί να εκφραστεί και με συγκέντρωση 0.5 mM 

αλλά και με συγκέντρωση 1 mM σε διαφορετικούς χρόνους.  

 

3.2.5. Πρωτεΐνες CBU_0632, CBU_0496 

                                1    2   3    4    5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15   16   17  18 19  

 

Εικόνα 8: Western Blot από expression test για τις πρωτεΐνες CBU_ 0632 και CBU_0496.  CBU_0632 (1) 

marker, (2) t=0, (3) t=1 C IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 

mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM, 
CBU_0496 (11) t=0, (12) t=1 C IPTG 0.5 mM,  (13)  t=1 C IPTG 1 mM, (14 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (15 ) t=2 

C IPTG 1 mM, (16) t=3 C IPTG 0.5 mM, (17) t=3 C IPTG 1 mM, (18 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (19 ) t=4 C IPTG 
1 mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 KDa 

10.7 KDa 
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3.2.6. Πρωτεΐνη CBU_0473 

                                          1      2     3     4     5    6     7     8    9    10   

 

Εικόνα 9: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_0473. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C 
IPTG 0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 
mM, (8) t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM.  

 

 

3.2.7. Πρωτεΐνη CBU_1471 

                                1        2  3      4      5         6      7      8       9      10   11        

       

Εικόνα 10: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη CBU_1471. (1) marker, (2) t=1 C IPTG 0.5 
mM,  (3)  t=1 C IPTG 1 mM, (4 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (5 ) t=2 C IPTG 1 mM, (6) t=3 C IPTG 0.5 mM, (7) t=3 
C IPTG 1 mM, (8 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (9 ) t=4 C IPTG 1 mM, (10 ) 0/N  C IPTG 0.5 mM, (11) O/N C IPTG 
1 mM.  

 

 

 

38.6 KDa 

15.7 KDa 
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3.2.8. Πρωτεΐνη CBU_1169  

                                                    1      2   3   4   5   6    7  8      9  10  11  12         

      

Εικόνα 11: Western Blot από expression test για την πρωτεΐνη 1169. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C IPTG 
0.5 mM,  (4)  t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 mM, (8) 
t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM, (11 ) 0/N  C IPTG 0.5 mM, (12) O/N C 
IPTG 1 mM.  

 

3.2.9. Πρωτεΐνη CBU_1290 

                                    1   2  3     4    5     6    7    8    9   10   11  12 

 

Εικόνα 12: Western Blot από expression test για την  πρωτεΐνη 1290. (1) marker, (2) t=0, (3) t=1 C IPTG 
0.5 mM, (4) t=1 C IPTG 1 mM, (5 ) t=2 C IPTG 0.5 mM, (6 ) t=2 C IPTG 1 mM, (7) t=3 C IPTG 0.5 mM, (8) 
t=3 C IPTG 1 mM, (9 ) t=4 C IPTG 0.5 mM, (10 ) t=4 C IPTG 1 mM, (11 ) 0/N  C IPTG 0.5 mM, (12) O/N C 
IPTG 1 mM. 

 

72.1 KDa 

18.6 KDa 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021-2022 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

35 
 

Πίνακας 1: Συνθήκες και αποτελέσματα Expression test 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

CBU_0936 370C , 0.5mM & 1mM IPTG , 170 rpm ανάδευση Δεν εκφράστηκε 

CBU_0632 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση Δεν εκφράστηκε 

CBU_0496 370C, 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση Δεν εκφράστηκε 

CBU_0473 370C, 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 3h , 0.5mM IPTG 

CBU_1471 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 2h ,0.5 mM IPTG 

CBU_1425 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 4h, 1mM IPTG 

CBU_1706 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 2h, 0.5mM IPTG 

CBU_1290 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 3h, 1 mM IPTG 

CBU_1169 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 4h, 0.5mM IPTG 

CBU_1984 370C , 0.5mM & 1mM IPTG, 170 rpm ανάδευση 2h , 0.5mM IPTG 

 

 

3.3. Έλεγχος πιθανής αντιγονικότητας  

Τα δείγματα που συλλέχθηκαν ως t βέλτιστης έκφρασης, δοκιμάστηκαν σε μίγμα 

ορών και αιμοδοτών. Το μίγμα αυτό περιείχε τρείς ορούς οξείας (51618, 133, 191) και 

έναν ορό χρόνιας (127), ενώ το μίγμα υγιών αιμοδοτών δύο αιμοδότες (54633,2804). 

Οι πρωτεΐνες δεν είναι απομονωμένες, καθαρές και συμπυκνωμένες, συνεπώς οι 

προσδοκίες του πειράματος αυτού δεν ήταν πολλές. Καμία από τις πρωτεΐνες δεν 

έδωσε απόκριση σε αιμοδότες, όπως θα έπρεπε να συμβεί, ενώ στους ορούς φάνηκε 

να αποκρίνεται μόνο η πρωτεΐνη CBU_0473 με τη παρουσία μίας έντονης λωρίδας 

αρκετά κοντά στο μοριακό της βάρος.  
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3.3.1 Τεστ σε μίγμα ορών  

                                                          1      2    3   4   5   6   7   8    

 

Εικόνα 13: Western Blot από test μίξ ορών για όλες τις πρωτεΐνες. (1) marker, (2) CBU_1425 (3) 
CBU_1169, (4) CBU_1471, (5) CBU_0473, (6 ) CBU_1984, (7) CBU_1290, (8) CBU_1706 

 

3.3.2. Τεστ σε μίγμα αιμοδοτών  

                                                                  1   2   3   4   5   6   7   8 

 

Εικόνα 14: Western Blot από test μίξ ορών για όλες τις πρωτεΐνες. (1) marker, (2) CBU_1425 (3) 
CBU_1169, (4) CBU_1471, (5) CBU_0473, (6 ) CBU_1984, (7) CBU_1290, (8) CBU_1706 

 

3.4. Έκφραση πρωτεϊνών από 1 Lt καλλιέργειας  

Για την απομόνωση και τον καθαρισμό των πρωτεϊνών είναι απαραίτητη η συλλογή 

μεγάλης ποσότητας κυττάρων (περίπου 2 g). Όλες οι πρωτεΐνες αναπτύχθηκαν σε 

καλλιέργειες τους ενός λίτρου διότι από παλαιότερες δοκιμές σε άλλες πρωτεΐνες του 

βακτηρίου, μία μονόλιτρη καλλιέργεια ήταν αρκετή για τη συλλογή σχεδόν 2g 
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κυττάρων[28] .Πράγματι η πλειοψηφία των πρωτεϊνών επιβεβαίωσαν τα δεδομένα 

αυτά. Μεγάλο ενδιαφέρον αποτέλεσε η πρωτεΐνη 1425. Καθώς φάνηκε κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειας, η πρωτεΐνη αυτή δυσκολευόταν να αναπτυχθεί σε μεγάλη 

ποσότητα θρεπτικού. Μετά τη πρώτη καλλιέργεια του 1 L όπου η συλλογή κυττάρων 

ήταν σχεδόν 0,7 g, δοκιμάστηκε η ανάπτυξη της πρωτεϊνης σε μικρότερους όγκους με 

στόχο την επιλογή του πιο κατάλληλου. Σε όγκους 100-250 mL το αρθροιστικό 

αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο από αυτό των 500 mL, παρόλα αυτά για να γίνει 

λιγότερο επίπονη η διαδικασία η πρωτεΐνη CBU_1425 συνέχισε να αναπτύσσεται σε 

2 καλλιέργειες των 500 mL με αρκετά αποδοτικά αποτελέσματα.  

Πίνακας 2: καλλιέργειες κυττάρων για τη πρωτεΐνη 1425-Η10 

Όγκος (mL) καλλιέργειας Μάζα (g) κυττάρων 

100 0.3 

250 0.5 

500 0.9 

1000 0.7 

 

Μετά από κάθε καλλιέργεια τα t0 και t’  βέλτιστης έκφρασης υποβάλλονται σε SDS 

page και Western blot. Θεωρητικά, στο t0 δεν υπάρχει έκφραση της πρωτεΐνης ενώ 

στο t’ υπάρχει στο μέγιστο βαθμό. Παρόλα αυτά πολλές φορές και στο t0 

παρατηρείται έκφραση, λόγω επαγωγέων που υπάρχουν στο θρεπτικό υλικό. Η 

απομόνωση συνεχίζεται στις πρωτεΐνες που εμφανίζουν σήμα στο χρόνο έκφρασης 

τους. Από τις 7 πρωτεΐνες που εκφράστηκαν στα expression test, μόνο οι 5 έδειξαν να 

αναπτύσσονται στις μεγάλες καλλιέργειες. Συνεπώς οι πρωτεΐνες CBU_1425, 

CBU_1706, CBU_1290, CBU_1169 και CBU_1471 ήταν αυτές που στη πορεία 

επιλέχθηκαν για μελέτη αντιγονικότητας.  
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3.4.1. Δείγματα μετά από καλλιέργειες  

                                                          1    2    3   4   5    6   7    8   9                       

 

Εικόνα 15: Western Blot από δείγματα καλλιέργειας. (1) marker, (2) CBU_0473 t=0 (3) CBU_0473 t=4, 
(4) CBU_1984 t=0, (5) CBU_1984 t=2, (6) CBU_1425 t=0, (7) CBU_1425 t=4, (8) CBU_1706 t=0, (9) 
CBU_1706 t=2. 

 

                                                1    2    3     4     5                      6       7     8  

     

Εικόνα 16: Western Blot από δείγματα καλλιέργειας. (1) marker, (2) CBU_1290 t=3 (3) CBU_1290 t=0, 
(4) CBU_1169 t=4, (5) CBU_1169 t=0, (6) marker, (7) CBU_1471 t=2, (8) CBU_1471 t=0. 

 

3.5. Καθαρισμός πρωτεϊνών  

Με γνώμονα τις αλληλουχίες των γονιδίων, μέσω εφαρμογής (pSort), έγινε μία πρώτη 

πρόβλεψη της τοπολογίας των πρωτεϊνών που ωστόσο πολλές φορές δεν 
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συμφώνησε με τα πειραματικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό πριν τη 

χρωματογραφία στήλης, το μεμβρανικό και το υδατοδιαλυτό κλάσμα υποβάλλονταν 

σε SDS PAGE και western blot. Η πρωτεΐνη CBU_1425 βιβλιογραφικά και πειραματικά 

εμφανίζεται στις μεμβράνες. Η πρωτεΐνη CBU_1706 βιβλιογραφικά εντοπίζεται στις 

μεμβράνες όμως πειραματικά το σήμα στο υδατοδιαλυτό κλάσμα είναι εντονότερο, 

γι’ αυτό και ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε και στα δύο κλάσματα. Η πρωτεΐνη 

CBU_1169 αν και βιβλιογραφικά βρίσκεται στο υδατοδιαλυτό κλάσμα, πειραματικά 

απομονώθηκε από το μεμβρανικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν οι πρωτεΐνες 

CBU_1290 και CBU_1471, οι οποίες βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα αλλά είναι 

δεσμευμένες σε μεμβράνες. Πειραματικά η CBU_1290 εμφανίζεται και στα δύο 

κλάσματα με αυτό του μεμβρανικού να είναι εντονότερο ενώ η CBU_1471 

φανερώνεται μόνο στις μεμβράνες. Πριν το καθαρισμό πραγματοποιήθηκε σε όλες 

τις πρωτεΐνες μέτρηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford. Έτσι 

φάνηκε η συγκέντρωση συνολικής πρωτεΐνης του διαλύματος, όχι μόνο της 

επιθυμητής. Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού μετρήθηκε με τη 

μέθοδο της BSA η συγκέντρωση του κλάσματος που περιέχει μόνο την υπό μελέτη 

πρωτεΐνη.    

 

3.5.1. Απομόνωση CBU_1425 

                                                                      1    2  3  4 5  6  7      

    

Εικόνα 17: CBU_1425. (1) marker, (2) μεμβρανικό κλάσμα, (3) υδατοδιαλυτό κλάσμα, (4) elution 300, 
(5) elution amicon (6) elution 300, (7) elution amicon  
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

 
ΠΡΩΤΕΪΝΗ CBU_1425 

 

 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(μg/μL) 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 35,38 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ 24,25 

 

Παρόλο που υπάρχει ένα αρκετά αχνό σήμα στην μεμβράνη για το κλάσμα της 

συμπυκνωμένης πρωτεΐνης, στη πηκτή απουσιάζει. Η δύσκολη εμφάνιση με το 

αντίσωμα anti-His προμηνεύει εξίσου δύσκολη ή και μηδαμινή εμφάνιση σε ορούς.  

 

3.5.2. Απομόνωση CBU_1706  

                                                             1      2     3     4    5      6    7   

    

Εικόνα 18: CBU_1706. (1) marker, (2) υδατοδιαλυτό κλάσμα, (3) μεμβρανικό κλάσμα, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ 
ΚΛΑΣΜΑ : (4) elution 300, (5) elution amicon (6) elution 300, (7) elution amicon  
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                     1      2     3    4   5      6    7 

        

Εικόνα 19: CBU_1706 (1) marker, (2) υδατοδιαλυτό κλάσμα, (3) μεμβρανικό κλάσμα, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ : 
(4) elution amicon, (5) elution 300 (6) elution amicon, (7) elution 300 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

 
 ΠΡΩΤΕΪΝΗ CBU_1706 

 

 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(μg/μL) 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 20,65 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ 12,98 
 

Αν και το σήμα του υδατοδιαλυτού κλάσματος είναι μεγαλύτερο, η ολική 

συγκέντρωση είναι μικρότερη. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό γιατί πιθανότατα η 

πλειοψηφία του κλάσματος περιέχει την υπό μελέτη πρωτείνη. Παρόλα αυτά το 

μεμβρανικό κλάσμα εμφανίζει σήμα και συμφωνεί με τη βιβλιογραφία. Συνεπώς η 

απομόνωση πρωτεϊνης δοκιμάστηκε και από τα δύο κλάσματα. Επειδή ήταν αρκετά 

δύσκολο να επιλεχθεί ένα από τα δύο κλάσματα, και τα δύο δοκιμάστηκαν σε ορούς 

ασθενών μήπως η διάκριση τους προέλθει από την απόκριση τους στους ορούς 

αυτούς.  

 

 

 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021-2022 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

42 
 

3.5.3. Απομόνωση CBU_1290  

 

                                                             1       2     3       4   5     6    7   

       

Εικόνα 20: CBU_1290. (1) marker (2) μεμβρανικό κλάσμα. (3) υδατοδιαλυτό κλάσμα , (4) elution 
amicon, (5) elution 300 (6) elution 300, (7) elution amicon 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ  CBU_1290 

 
 

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
(μg/μL) 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 15,67 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ 5,57 
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                                                              1       2     3      4   5     6   7    

         

Εικόνα 21: CBU_1169 (1) marker (2) μεμβρανικό κλάσμα. (3) υδατοδιαλυτό κλάσμα , (4) elution amicon, (5) 
elution 300 (6) elution amicon, (7) elution 300  

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ CBU_1169 

 

 

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(μg/μL) 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 3,17 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ 3,38 

 

Τα αποτελέσματα καθαρισμού της πρωτεΐνης CBU_1290 ήταν ικανοποιητικά. Στη 

πηκτή φαίνεται ότι δεν είναι πλήρως καθαρή (πολλές μπάντες), παρόλα αυτά είναι 

πιθανό  να είχε βελτιωθεί με χρήση ενός πιο κατάλληλου φίλτρου amicon. Η επιλογή 

των φίλτρων γίνεται βάση του μοριακού βάρους. Το κατάλληλο για την πρωτεΐνη 

αυτή θα ήταν ένα φίλτρο 50 kDa κάνοντας τις μπάντες που φαίνονται κάτω από τα 

50 kDa να μην υπάρχουν, όμως δεν ήταν διαθέσιμο γι’αυτό επιλέχθηκε φίλτρο 30 

kDa. Παρόλα αυτά το σήμα στο Western blot είναι περισσότερο καθαρό, με υψηλή 

συγκέντρωση, γεγονός ενθαρρυντικό για την συνέχεια. Η CBU_1169 φαίνεται μετά το 

καθαρισμό να χάθηκε σε μεγάλο βαθμό. Μία πολυ αχνή μπάντα μπορεί να διακριθεί 

στο western όπως και στο gel. Αρκετά ενδιαφέρον αποτελεί η μπάντα που φαίνεται 

περίπου στα 50 kDa, η οποία είναι φανερή και στα expression test και στα δείγματα 
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από καλλιέργεια αλλά εκεί μπορεί να εκτιμηθεί ότι πρόκειται για διαφορετική 

πρωτείνη αφού τα δείγματα δεν έχουν καθαριστεί. Παρόλα αυτά υπάρχει και μετά 

το καθαρισμό στη πηκτή και στη μεμβράνη και μάλιστα μπορεί να διακριθεί 

ευκολότερα από το σήμα χαμηλού μοριακού βάρους που αναμένουμε συνεπώς είναι 

αρκετά πιθανό να οφείλεται στη δημιουργία διμερών της υπό μελέτη πρωτεΐνης. 

 

3.5.4. Απομόνωση 1471-Η10 

                                                              1    2    3     4   5     6    7                     

   

Εικόνα 22: CBU_1471 (1) marker (2) μεμβρανικό κλάσμα. (3) υδατοδιαλυτό κλάσμα , (4) elution 
amicon, (5) elution 300 (6) elution amicon, (7) elution 300  

 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

 
ΠΡΩΤΕΪΝΗ CBU_1471 

 

 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(μg/μL) 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 49,87 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ 28,95 

 

Ο καθαρισμός της πρωτεΐνης CBU_1471, δεν φαίνεται να έδωσε αποτελέσματα. 

Πιθανών να χάθηκε κατά το καθαρισμό, διότι σήμα δεν διακρίνεται ούτε στη 

μεμβράνη αλλά ούτε στη πηκτή.  
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Η συγκέντρωση των κλασμάτων των πρωτεϊνών που συλλέχθηκαν είναι απαραίτητο 

να προσδιοριστεί πριν από τεχνικές ελέγχου αντιγονικότητας. Πιθανότατα όσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση τόσο καλύτερο σήμα θα υπάρχει και στο western 

blot, συνεπώς αναμένεται η CBU_1290 να αποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

ορούς αν και εφόσον είναι αντιγόνικη. Με τη μέθοδο BSA προσδιορίστηκε η 

πρωτεϊνική συγκέντρωση στο κλάσμα που θα δοκιμαστεί στους ορούς.  

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα πρωτεινικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο BSA 

Πρωτεΐνη Πρωτεϊνική συγκέντρωση που 

προσδιορίστηκε με BSA (C amicon  μg/μL) 

CBU_1706 (MEM) 0,58 

CBU_1706(YΔ/ΤΟ) 1,4 

CBU_1425 0,36 

CBU_1471 0,47 

CBU_1290 1,7 

CBU_1169 0,17 

 

 

3.6. Silver staining  

Η πλειονότητα των συμπυκνωμένων κλασμάτων πρωτεΐνης δεν είναι επαρκώς 

φανερή στο SDS page με χρώση Coomassie Brilliant Blue G-250. Ωστόσο οι 

συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών δεν είναι τόσο αποθαρρυντικές. Μία πιο ευαίσθητη 

τεχνική χρώσης, πιθανότατα θα δώσει αναμενόμενα σήματα που δεν εμφανίζονται 

με χρώση Coomassie. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε χρώση αργύρου , η οποία 

διακρίνεται για το μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας της.  
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         1    2    3    4    5    6     7                           7     6    5     4    3    2      1 

 

Εικόνα 23: SDS page με χρώση Coomassie και silver staining. (1) CBU_1290, (2) CBU_1169 , (3) 
CBU_1425, (4) CBU_1706 ΥΔ/ΤΟ, (5) CBU_1706 (ΜΕΜ), (6) CBU_1471, (7) marker.  

Το χαμηλότερο όριο ανίχνευσης της χρώσης αργύρου είναι ιδιαίτερα φανερό μετά 

την σύγκριση των παραπάνω πηκτών. Όλες οι επιθυμητές πρωτεΐνες είναι εμφανείς 

σε αντίθεση με τη χρώση με Coomassie όπου μπορούν να διακριθούν μόνο οι 

CBU_1169, CBU_1290 και το μεμβρανικό κλάσμα της CBU_1706. Ιδιαίτερα η CBU_1425 

και η CBU_1471, μπορούν να διακριθούν και μάλιστα στο σωστό μοριακό βάρος. 

Παρατηρούνται σε όλες τις πρωτεΐνες παραπάνω από μία μπάντες που μπορεί να 

οφείλονται σε συσσωματώματα αλλά και σε μη αποδοτικό καθαρισμό της στήλης 

νικελίου. Η πηκτή με χρώση αργύρου επιβεβαιώνει επίσης και ότι το μεμβρανικό 

κλάσμα της CBU_1706 έχει μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης από το υδατοδιαλυτό 

αλλά και ότι η CBU_1169 παρουσιάζει μία μπάντα σε ύψος διπλό από το μοριακό της 

βάρος εξίσου έντονη με αυτή στο ύψος του μοριακό της βάρους συνεπώς δεν μπορεί 

να αγνοηθεί.  

 

3.7. Δοκιμασίες σε ορούς 

Όλα τα κλάσματα συμπυκνωμένης πρωτεΐνης που συλλέχθηκαν δοκιμάστηκαν σε 

ορούς ασθενών και υγιών αιμοδοτών με στόχο να φανερωθεί η απόκριση τους. Οι 

αιμοδότες θεωρούνται αρνητικά κοντρόλ του τεστ αυτού, είναι υγιείς και δεν έχουν 

αντισώματα της νόσου ώστε να δεσμεύσουν πρωτεΐνες. Παρόλα αυτά το ενδεχόμενο 
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ένας αιμοδότης να πάσχει ή απλώς να έχει εκτεθεί στο βακτήριο και να έχει ελαφρώς 

αναπτυγμένα αντισώματα είναι εξίσου πιθανό. Οι μεμβράνες που παρουσιάζονται 

έχουν έντονο background το οποίο οφείλεται στις διάφορες πρωτεΐνες που μπορεί 

να περιέχει ένας ορός αίματος. Παρόλα αυτά έντονα σήματα μπορούν να διακριθούν.  

Οι οροί που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:  

• Αιμοδότες Α: 2217, 3305, 3883, 3314, 3306 

• Αιμοδότες Β: 54633, 2804 

• Οξείας Α: 3787, 3793, 3795, 3786 

• Οξείας Β: 21, 2933, 2957 

• Οξείας Γ: 51618, 133, 191, 218, 221, 53124, 52974, 53308 

• Χρόνιας Α: 1A, 2A, 2B, 3504 

• Χρόνιας Β: 127 (ασθενής που πάσχει από ενδοκαρδίτιδα) 

 

3.7.1. Δοκιμασία σε αιμοδότες  

 

                                        1   2   3   4   5   6   7            2   3   4   5   6   7  

       

Εικόνα 24: Western Blot από test μίξ αιμοδοτών (1) marker (2) CBU_1425, (3) CBU_1169, (4) CBU_1706 
μεμβρανικό, (5) CBU_1706 υδατοδιαλυτό (6 ) CBU_1471,  (7) CBU_1290. 

Η απόκριση στους ορούς αιμοδοτών ήταν αρκετά κοντά στη προβλεπόμενη. Καμία 

από τις πρωτεΐνες δεν έδωσαν κάποιο σήμα, με εξαίρεση τη 1290-Η10 που εμφανίζει 

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Α ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Β 
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μία αχνή λωρίδα στο δεύτερο μίγμα αιμοδοτών. Όπως θα παρατηρηθεί και στη 

συνέχεια η πρωτεΐνη αυτή δείχνει να αποκρίνεται στους αιμοδότες και στην ELISA.  

 

3.7.2. Δοκιμασία σε ορούς οξείας φάσης  

 

                1  2    3    4    5    6    7        2   3   4   5   6   7          2   3   4   5   6   7 

    

Εικόνα 25: Western Blot από test μίξ ορών οξείας (1) marker (2) CBU_1425, (3) CBU_1471, (4) 
CBU_1169, (5) CBU_1706 υδατοδιαλυτό (6 ) CBU_1706 μεμβρανικό, (7) CBU_1290 .  

Το μοναδικό σήμα που μπορεί να διακριθεί στην πρώτη μεμβράνη είναι αυτό της 

CBU_1290, στο αναμενόμενο μοριακό βάρος. Στο δεύτερο μιξ οξείας εκτός από τη 

CBU_1290, απόκριση δίνει και η CBU_1706, το μεμβρανικό κλάσμα. Στο τρίτο μιξ 

ορών καμία πρωτεΐνη δεν εμφανίζεται. Όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια η 

απορρόφηση της CBU_1290 αλλά και της CBU_1706 είναι εξίσου μεγάλη και στα δύο 

μιξ ορών. Επιπλέον οι απορροφήσεις όλων των πρωτεϊνών για το τρίτο μιξ ορών είναι 

αρκετά χαμηλές, συνεπώς είναι πιθανό οι οροί στη τρίτη περίπτωση να μην είναι 

αξιόπιστοι.   

 

 

 

 

ΟΞΕΙΑΣ Α ΟΞΕΙΑΣ Β ΟΞΕΙΑΣ Γ 
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              1    2   3    4    5   6    7       1    2    3    4    5    6    7 

    

Εικόνα 26: Western Blot από test μίξ ορών οξείας (1) marker (2) CBU_1425, (3) CBU_1471,  (4) 

CBU_1169,  (5) CBU_1706 υδατοδιαλυτό (6 ) CBU_1706 μεμβρανικό, (7) CBU_1290. 

Στη πρώτη μεμβάνη μπορούν να διακριθούν δύο σήματα, ένα από τη πρωτεΐνη 

CBU_1290 και ένα από τη πρωτεΐνη CBU_1169. Το σήμα της CBU_1290 είναι στο 

επιθυμητό μοριακό βάρος ενώ αυτό της CBU_1169 είναι αρκετά υψηλότερα από το 

αναμενόμενο. Παρόλα αυτά η πρωτεΐνη αυτή εμφανίζει σε όλες τις διαδικασίες που 

έχουν προηγηθεί μπάντα κοντά στα 50KDa. Στο ίδιο μιξ ορών όπως θα αναλυθεί στη 

συνέχεια η CBU_1169 εμφανίζει πολύ μεγάλη απορρόφηση, συνεπώς υπάρχει 

επαναληψιμότητα στις δύο τεχνικές. Στο δεύτερο μιξ ορών χρόνιας, ο ορός 

προέρχεται από ασθενή που πάσχει από ενδοκαρδίτιδα. Καμία από τις πρωτεΐνες δεν 

δείχνει μεγάλη απόκριση τόσο στο western όσο και στην ELISA εκτός από την 

CBU_1290 η οποία εμφανίζει μία αχνή μπάντα.  

Με μία πρώτη εκτίμηση μόνο από τη τεχνική του western blot προκύπτει ότι η 

CBU_1290 αποκρίνεται στους περισσότερους ασθενείς , οξείας και χρόνιας φάσης,  η 

CBU_1706 εμφανίζει μία ευαισθησία για τους ασθενείς οξείας φάσης ενώ η 

CBU_1169 για αυτούς της χρόνιας. Ωστόσο οι τεχνικές ανοσοφθορισμού είναι 

περισσότερο ευαίσθητες και πιθανότατα να οδηγήσουν σε πιο αξιόπιστα 

συμπεράσματα.   
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3.8. ELISA 

3.8.1. Αποτελέσματα μετρήσεων 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα για την εκάστοτε πρωτεΐνη 

 
ΠΡΩΤΕΙΝΗ  

 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

Α 

 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

B 

 
ΟΞΕΙΑΣ 

A 

 
ΟΞΕΙΑΣ 

B 

 
ΟΞΕΙΑΣ  

Γ 

 
ΧΡΟΝΙΑΣ  

A 

 
ΧΡΟΝΙΑΣ 

B 

CBU_1169 1.786 
1.688 

0.398 
0.353 

3.757 
3.644 

1.972 
1.846  

 

1.146 
0.969 

4.000 
3.865 

1.162 
1.125 

CBU_1706 
(ΥΔ/ΤΟ) 

1.363 
1.301 

 
 

1.315 
1.085 

 
 

 1.827 
1.697 

 

CBU_1706 
(MEM) 

0.505 
0.628 

0.153 
0.160 

2.816 
2.518 

2.517 
2.364 

1.748 
1.616 

3.775 
3.838 

1.538 
1.524 

CBU_1425 0.984 
1.051 

 0.548 
0.764 

  0.434 
0.511 

 

CBU_1471 0.648 
0.513 

 
1.757 
1.463 

0.609 
0.847 

0.364 
0.605 

 
1.123 
1.373 

1.761 
1.821 

0.966 
1.055 

0.393 

(2.263) 
 

1.867 
1.585 

0.496 
0.422 

 

Οι υπό μελέτη πρωτεΐνες δοκιμάστηκαν αρχικά στο μιξ αιμοδοτών Α, οξείας Α και 

χρόνιας Α. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθόρισαν τη συνέχεια των 

πειραμάτων στους υπόλοιπους ορούς. Αναφορικά με τη πρωτεΐνη CBU_1169, 

φαίνεται να αποκρίνεται θετικά στους ορούς της χρόνιας, με αρκετά υψηλή 

απορρόφηση,  το οποίο επιβεβαιώνεται και από το western blot. Επιπλέον θετικά 

αποκρίνεται και στο μίγμα οξείας. Η απορρόφηση στους αιμοδότες είναι σχεδόν η 

μισή από αυτή των ασθενών. Στους ασθενείς οξείας Β και Γ η απόκριση δεν είναι τόσο 

υψηλή όσο σε αυτούς της Α και μάλιστα αν συγκριθεί με τους αιμοδότες Α είναι 

σχεδόν ίδια. Παρόλα αυτά οι αιμοδότες Β δείχνουν πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Η CBU_1706 απομονώθηκε από το μεμβρανικό αλλά και το υδατοδιαλυτό κλάσμα 

συνεπώς και τα δύο δοκιμάστηκαν σε ορούς. Το υδατοδιαλυτό κλάσμα δείχνει να 

αναγνωρίζει αντισώματα σε όλους τους ορούς αιμοδοτών και ασθενών χωρίς 

ιδιαίτερη διαφορά, αντίθετως το μεμρανικό κλάσμα δείχνει να αποκρίνεται στους 
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ασθενείς σχεδόν με διπλάσια απορρόφηση. Συνεπώς ήταν και το κλάσμα μεταξύ των 

δύο που επιλέχθηκε για μετέπειτα δοκιμές. Στις επόμενες δοκιμές οι αποκρίσεις των 

ασθενών συνέχισαν να είναι υψηλές χωρίς όμως να μπορεί να γίνει διαφοροποίηση 

μεταξύ αυτών της οξείας και της χρόνιας μορφής. Η CBU_1425 φαίνεται να μην 

αποκρίνεται θετικά σε ασθενείς, με την αναγνώριση των αντισωμάτων στους 

αιμοδότες να είναι πολύ παρόμοια. Η CBU_1471 φάνηκε αρχικά να μην παρουσιάζει 

ιδιαίτερη απόκριση. Παρόλα αυτά υπήρξε μία τιμή αρκετά διαφορετική από τις 

υπόλοιπες στο μίγμα ορών χρόνιας φάσης συνεπώς για να μην υπάρξει αμφιβολία η 

πρωτεΐνη δοκιμάστηκε εκ νέου. Οι αποκρίσεις στους επόμενους ορούς ήταν λίγο 

υψηλότερες αλλά παρέμεναν χαμηλές σε σχέση με τους αιμοδότες και τις υπόλοιπες 

πρωτεΐνες.    

Αρκετό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η πρωτεΐνη CBU_1290 στο western blot αλλά και 

στην ELISA. Οι τιμές απορρόφησης που σημειώθηκαν στους ασθενείς είναι οι 

υψηλότερες που έχουν σημειωθεί από όλες τις υπό μελέτη πρωτεΐνες. Παρόλα αυτά 

σημαντική απόκριση εμφανίστηκε και στους αιμοδότες. Οι υψηλές αποκρίσεις 

σντισωμάτων σε ασθενείς αλλά και η εμφάνιση λωριδών στο western blot, 

δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω πειράματα με στόχο, αν είναι εφικτή, η μείωση 

της απόκρισης στους αιμοδότες. Η πρωτεΐνη αυτή όπως και όλες όσες προηγήθηκαν 

μονιμοποιήθηκε στο plate σε συγκέντρωση 5 μg/mL. Στα πρώτα μίγματα ορών η 

πρωτεΐνη δοκιμάστηκε και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Σε χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Αντίθετα σε 

συγκετρώσεις υψηλότερες των 5 μg/mL η πρωτεΐνη δείχνει να αποκρίνεται 

περισσότερο στους ασθενείς από ότι στους αιμοδότες. Συνεπώς με αύξηση της 

συγκέντρωσης της πρωτεΐνης παρατηρείται προτίμηση προς τους ασθενείς ορούς σε 

σε σχέση με τους αιμοδότες, χωρίς όμως να είναι πλήρως διαυγές αν αυτή η μικρή 

μείωση στους αιμοδότες είναι αρκετή για να μπορέσει να γίνει διαχωρισμός 

ασθενών. 
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Πίνακας 10: Αποτελέσματα για την πρωτεΐνη 1290-Η10 

 
ΠΡΩΤΕΙΝΗ 

 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

Α 

 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

B 

 
ΟΞΕΙΑΣ 

A 

 
ΟΞΕΙΑΣ 

B 

 
ΟΞΕΙΑΣ  

Γ 

 
ΧΡΟΝΙΑΣ  

A 

 
ΧΡΟΝΙΑΣ 

B 

CBU_1290        

5 μg/ml 

2.835 

2.801 

1.068 

0.877 

4.000 

3.916 

3.605 

3.472 

2.277 

2.370 

3.984 

3.969 

3.436 

3.150 

CBU_1290 

1 μg/ml 

2.333 

2.195 

 3.698 

3.399 

  2.981 

2.811 

 

CBU_1290 

2 μg/ml 

1.426 

1.348 

 3.116 

2.980 

  3.370 

3.517 

 

CBU_1290 

7 μg/ml 

1.844 

1.869 

 3.770 

3.538 

  3.944 

3.809 

 

CBU_1290 

10 μg/ml 

1.537 

1.454 

 2.458 

2.337 

  2.316 

2.537 

 

 

3.8.2. Στατιστική ανάλυση 

Είναι αρκετά δύσκολο να προκύψουν συμπεράσματα με τόσες λίγες επαναλήψεις 

που πραγματοποιήθηκαν. Παρόλα αυτά μία στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

είναι αναγκαία για μία πρώτη εκτίμηση. Για τις πρωτεΐνες που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον απορροφήσεις κατασκευάστηκαν διαγράμματα ROC. Στα διαγράμματα 

αυτά παρουσιάζονται στον άξονα x’x οι τιμές ¨1-ειδικότητα¨ και στον άξονα y’y οι 

τιμές ¨ευαισθησίας¨. Οι πληροφορίες που δίνονται από τα διαγράμματα αυτά 

ποικίλουν ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν δοθεί. Ο περιορισμένος αριθμός τιμών 

στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπει διαχωρισμό των φάσεων της ασθένειας αλλά 

μόνο διαχωρισμό των ατόμων σε θετικούς (ασθενείς οποιασδήποτε φάσης) και 

αρνητικούς (αιμοδότες). Αρχικά, όσο πιο κοντά είναι η τιμή του εμβαδού της 

περιοχής του διαγράμματος (area) στο 1 , τόσο περισσότερο ο διαχωρισμός θετικών-

αρνητικών έχει επιτευχθεί. Επιπλέον από το γράφημα μπορεί να προσδιοριστεί το 

κατώτερο όριο διαχωρισμού ή αλλιώς η τιμή απορρόφησης πάνω από την οποία ένας 

δότης θα θεωρείται ότι νοσεί. Ιδανικά, για κάθε πρωτεΐνη απαιτείται μεγάλη 
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ευαισθησία και μικρή τιμή 1-ειδικότητα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών των τιμών 

δίνει το όριο διαχωρισμού και έτσι όσο περισσότερο μετατοπισμένο προς τα 

αριστερά είναι ένα γράφημα τόσο καλύτερες τιμές προκύπτουν.  

• CBU_1169 

 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ROC για την πρωτεΐνη CBU_1169 

Πίνακας 11: Δεδομένα διαγράμματος 1 

AREA 
 

ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

0.8 1.7 

 

• CBU_1290 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ROC για την πρωτεΐνη CBU_1169 
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Πίνακας 12: Δεδομένα διαγράμματος 2 

AREA 
 

ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

0.9 2.8 
 

 

• CBU_1471 

 

• Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ROC για την πρωτεΐνη CBU_1471 

 

Πίνακας 13: Δεδομένα διαγράμματος 3 

AREA 
 

ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

0.7 0.7 
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• CBU_1706 

 

 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ROC για την πρωτεΐνη CBU_1706 

Πίνακας 14 : Δεδομένα διαγράμματος 4 

AREA 
 

ΟΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

1.0 0.6 
 

 

Ανάμεσα στα τέσσερα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν καλύτερη τιμή area έχει 

αυτό της πρωτείνης CBU_1706, το οποίο επίσης έχει και μικρό όριο διαχωρισμού. 

Παρόλα αυτά για την πρωτεΐνη CBU_1471 οι περισσότερες τιμές μετρήσεων κάνουν 

τα συμπεράσματα πιο αξιόπιστα και αν και οι τιμές είναι χαμηλότερες πιθανόν να 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο το πραγματικό αποτέλεσμα.  

Ένα ακόμα γράφημα δημιουργήθηκε για την πρωτεΐνη CBU_1290 με στόχο να γίνει 

εμφανές αν οι εναλλαγές στη συγκέντρωση μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία 

της πρωτεΐνης. Στα σημεία 1.0, 2.0, 5.0, 7.0 και 10.0 τοποθετούνται οι απορροφήσεις 

των αιμοδοτών ενώ στα σημεία 1.1, 2.1, 5.1, 7.1 και 10.1 οι αντίστοιχες 

απορροφήσεις των ασθενών. Έτσι μπορεί να γίνει μία σύγκριση πόσο διαφέρουν οι 

απορροφήσεις σε υγιής- ασθενέις. Όσο πιο κοντά είναι οι κύκλοι της κάθε τιμής (1.0 
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με 1.1) μεταξύ τους, τόσο δυσκολότερος είναι ο διαχωρισμός των ατόμων που 

νοσούν. Είναι λοιπόν φανερό ότι αν και η απορρόφηση των αιμοδοτών σε υψηλές 

συγκεντρώσεις είναι χαμηλή, η απορρόφηση και των ασθενών μειώνεται και η 

διαφοροποίηση είναι δυσκολότερη. Σε συγκέντρωση 2 mg/ml μπορεί να φανεί ότι οι 

απορροφήσεις αποκλίνουν αρκετά και συνεπώς πιθανότατα η συγκέντρωση 2 mg/ml 

είναι μία καλή τιμή να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μετρήσεις με στόχο το 

προσδιορισμό του κατώτερου ορίου διαχωρισμού ασθενών-αιμοδοτών.  

 

 

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα πρωτεΐνης 1290-Η10 σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
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4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αντιγονικές πρωτεΐνες έχουν θέσει μεγάλες προσδοκίες στο τομέα της διάγνωσης 

του Q πυρετού. Η ποικιλομορφία και η δύσκολη μελέτη του βακτηρίου δημιουργεί 

διάφορα ζητήματα και ερωτηματικά σε αρκετά ευρήματα γύρω από αυτό. Η έρευνα 

των πρωτεϊνών εξωτερικής μεμβράνης του βακτηρίου φαίνεται να εμφανίζει πολλές 

προοπτικές ακόμα και στη πρόληψη της νόσου.  Άκρως σημαντικό είναι οι πρωτεΐνες 

που θα επιλεχθούν για οποιοδήποτε στάδιο να διακρίνονται όχι μόνο για την 

ικανότητα τους να αποκρίνονται σε ορούς αλλά και για την ευαισθησία τους, δηλαδή 

την μικρή απόκριση τους σε υγιής αιμοδότες. Η CBU_1425 βιβλιογραφικά μπορεί να 

χαρακτηριστεί αντιγονική ωστόσο είναι ακόμα υπό μελέτη διότι η απορρόφηση της 

σε αιμοδότες είναι υψηλή[27]. Το ίδιο μοτίβο έχει παρουσιαστεί και για την CBU_1290, 

μία πρωτεΐνη που πιθανολογείται ότι έχει σημαντικό ρόλο στη μόλυνση του ξενιστή 

από το βακτήριο. Η βιβλιογραφία για την πρωτεΐνη CBU_1290[27] επιβεβαιώνεται 

άμεσα και από τη σειρά πειραμάτων που αναλύθηκαν. Η μεγάλη ευαισθησία της 

αλλά και η χαμηλή ειδικότητα της είναι τόσο από τα πειράματα αυτά όσο και από 

σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα αποδεδειγμένη. Μία αντιγονική πρωτεΐνη που 

πληρεί όλες τις προυποθέσεις απόκρισης σε ορούς, δεν προυπάρχει αλλά 

εμφανίζεται μόνο μετά τη προσβολή του βακτηρίου στον ανθρώπινο οργανισμό και 

μπορεί να απομονωθεί και να μελετηθεί σχετικά εύκολα, πιθανότατα να μπορέσει να 

θεωρηθεί καλός βιοδείκτης για τη νόσο και να βοηθήσει στις μελέτες διάγνωσης και 

θεραπείας της. 
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