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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Η χιτίνη είναι ο δεύτερος πιο διαδεδομένος δομικός πολυσακχαρίτης 

στη φύση μετά την κυτταρίνη. Η χιτοζάνη (απακετυλιωμενή μορφή χιτίνης) δεν 

απαντάται στην φύση τόσο συχνά όσο η χιτίνη. Όμως, οι ελεύθερες 

αμινομάδες κατά μήκος του πολυμερούς προσδίδουν καινούργιες και εντελώς 

διαφορετικές ιδιότητες στο μόριο αυτό. Σε κάποια είδη μυκήτων η χιτοζάνη 

αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος σε διάφορες 

φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Οι απακετυλάσες της χιτίνης στους μύκητες 

συμμετέχουν στη δημιουργία του κυτταρικού τους τοιχώματος και φαίνεται ότι 

παίζουν κάποιο ρόλο στις αλληλεπιδράσεις φυτού-παθογόνου.  

Ο μύκητας Cryptococcus neoformans είναι ένα κοινό ευκαιριακό 

παθογόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο κυτταρικό τοίχωμα του C. neoformans 

εντοπίζεται σε μεγάλο ποσοστό η χιτίνη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι 

απακετυλιωμένο σε χιτοζάνη. Η χιτίνη και η χιτοζάνη αποτελούν πολύ καλούς 

στόχους για μελλοντικά αντιμυκητιακά φάρμακα λόγω της σημασίας τους για 

την ακεραιότητα του κυττάρου και την απουσία τους στον άνθρωπο. Μέχρι 

σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις απακετυλάσες πολύσακχαριτών (που 

εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα με απακετυλάσες της χιτίνης) στον C. 

neoformans που παρουσιάζουν ανοσολογικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η 

ανοσοποίηση με τις απακετυλάσες MP98, MP84 και D25 έχει προστατευτικές 

δράσεις για τον ξενιστή και έτσι αποτελούν υποψήφιους αντιγονικούς 

επιτόπους για την ανάπτυξη εμβολίου για την κρυπτοκοκκίωση.  

Ο μύκητας Fusarium graminearum προσβάλει τα σιτηρά, το καλαμπόκι 

και το ρύζι και έχει χαρακτηριστεί ως το πιο σοβαρό φυτοπαθογόνο την 

τελευταία δεκαετία. Η αποίκιση ενός φυτού από τον μύκητα φέρνει τα κύτταρα 

των οργανισμών κοντά και έτσι το κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του με τον ξενιστή. Ύστερα από 

ανάλυση του γονιδιώματος του F. graminearum βρέθηκε ότι υπάρχουν εννέα 

απακετυλάσες πολυσακχαριτών, εκ των οποίων οι τρεις κωδικοποιούν για 

απακετυλάσες που φέρουν περιοχές πρόσδεσης της χιτίνης. Οι 
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απακετυλάσες αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έχει βρεθεί ότι οι 

περιοχές αναγνώρισης της χιτίνης αυξάνουν την αποτελεσματικότητα δράσης 

των χιτινασών σε αδιάλυτα υπόστρωμα χιτίνης και φαίνεται ότι εμπλέκονται 

στην αναγνώριση και προσβολή του ξενιστή. 

Ο βασικός στόχος της μελέτης αφορά στην απομόνωση του 

μεταγράφου του fg04146, στην κλωνοποίηση των γονιδίων d25, mp84, mp98 

και στην υπερέκφραση των πρωτεϊνών που αυτά κωδικοποιούν. Υποθέτουμε 

ότι το γονίδιο fg04146 είναι σιωπηλό, δηλαδή δεν εκφράζεται, τουλάχιστον 

κάτω από συνθήκες έλλειψης αζώτου και άνθρακα αντίστοιχα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των cDNA βιβλιοθηκών και κάτω από τις 

συνθήκες ανάπτυξης του μύκητα στο εργαστήριο. Για την κλωνοποίηση των 

γονιδίων d25 και mp84 στον pKLAC1 φορέα έκφρασης εφαρμόστηκε η 

στρατηγική κλωνοποίησης I (φυσικό αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη 

πρωτεΐνη) ενώ για το mp98 η στρατηγική κλωνοποίησης II (μη-φυσικό 

αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη πρωτεΐνη) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

πρωτοκόλλου που εφαρμόστηκε. Η εισαγωγή της κασέτας έκφρασης γίνεται 

με χημικό μετασχηματισμό στα κύτταρα K. lactis. Τα μετασχηματισμένα 

κύτταρα ελέγχονται με PCR για τη σωστή ένθεση της κασέτας έκφρασης 

καθώς και για την πολλαπλή ένθεση της. Έγινε ανάπτυξη των σωστά 

μετασχηματισμένων κυττάρων για ανίχνευση της εκκρινόμενης πρωτεΐνης με 

ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών από το υπερκείμενο των καλλιεργειών.  
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ABSTRACT 
 

 

 

Chitin is the second most abundant polysaccharide in nature after 

cellulose. Chitosan which is the deacetylated form of chitin isn’t encountered 

so often as chitin. The free amino groups along the molecule provide chitosan 

with new and entirely different properties. In some fungi species chitosan is an 

important component of the cell wall in different phases of the cell cycle. 

Fungal chitin deacetylases take part in the construction of the cell wall and 

appear to play a role in plant-pathogen interactions. 

The fungus Cryptococcus neoformans is a common opportunistic 

pathogen with worldwide distribution. A considerable part of the cell wall 

consists of chitin most of which is deacetylated to chitosan. Chitin and 

chitosan are very promising future drug targets as they are essential for the 

cell wall and are absent from the human body. To date three polysaccharide 

deacetylases that are very similar to chitin deacetylases have immunologic 

importance. Vaccination with MP98, MP84 and D25 is protective for the host 

so these enzymes are very promising antigenic candidates for a future 

vaccine. 

The fungus Fusarium graminearum infects wheat, corn and rice and is 

considered as the most important plant pathogen of the last decade. During 

plant colonization the cells of the two organisms come in contact so the 

fungus cell wall plays an important role to its interactions with the host. 

Genome analysis of F. graminearum showed that there are nine 

polysaccharide deacetylases three of which contain chitin binding domains. 

These deacetylases are of great importance as it has been found that these 

chitin binding domains increase the activity of chitinases on insoluble chitin 

substrates and appear to be involved in the recognition and infection of the 

host. 

The aim of this project is the isolation of the fg04146 transcript, the 

cloning of the genes d25, mp84, mp98 as well as the overexpression of the 

recombinant proteins they encode. We have come to the conclusion that the 
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gene fg04146 is silent at least under the condition applied for the construction 

of the cDNA libraries used and under the growth conditions of the fungus 

used in the lab. The genes d25, mp98 and mp84 were cloned into pKLAC1 

vector according to the instructions of K. lactis Protein Expression Kit manual. 

The proteins encoded by d25 and mp84 have a native N-terminus whereas 

the protein encoded by mp98 has some additional vector-encoded amino 

acids at the N-terminus. The expression cassettes are inserted into the cells 

by chemical transformation of competent K. lactis cells. The transformants are 

tested with PCR in order to verify the correct integration of the cassette into 

the genome and to screen which transformants contain tandem copies of the 

cassette. Correctly transformed cells are cultured in small scale in order to 

detect the expressed proteins in the supernatant of the cultures with 

polyacrylamide gel electrophoresis followed by Coomassie staining.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

1.1 Χιτίνη και χιτοζάνη. 
 
Οι πιο διαδεδομένοι δομικοί πολυσακχαρίτες είναι α) η κυτταρίνη που 

συμμετέχει στην κατασκευή των κυτταρικών τοιχωμάτων των ανώτερων 

φυτών, β) η χιτίνη στο σκελετικό υλικό των οστρακόδερμων και γ) οι 

πεπτιδογλυκάνες στα βακτηριακά κύτταρα και τους συνδετικούς ιστούς των 

ζώων (Brant, 1976). Η κυτταρίνη και η χιτίνη στην κρυσταλλική τους μορφή 

προσδίδουν αντοχή και ακαμψία σε δομικά στοιχεία και προσφέρουν 

μηχανική στήριξη. Παρέχουν επίσης προστασία στο κυτταρικό τοίχωμα των 

φυτών, φτερών, φυκών και μυκήτων και στον εξωσκελετό των αρθροπόδων. 

Η χιτίνη παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τα ασπόνδυλα, κυρίως τα 

αρθρόποδα (έντομα και καρκινοειδή), ενώ σε μικρότερες ποσότητες από τα 

μαλάκια, τους δακτυλιοσκώληκες και τους νηματώδεις. Απαντάται στο 

κυτταρικό τοίχωμα όλων των μυκήτων (εκτός από τους 

Ωομύκητες/Oomycetes) (Cohen, 2001).  

 Οι φυσικοί πολυσακχαρίτες βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές σε 

πολλούς τομείς όπως στη βιοτεχνολογία, στην ιατρική, στην φαρμακευτική και 

στη βιομηχανία. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για την εύρεση νέων 

ιδιοτήτων και εφαρμογών (ανασκόπηση Tsigos, 2000). 

Η χιτίνη είναι ένα ομοπολυμερές που αποτελείται από κατάλοιπα β-(1-

4)-Ν-ακετυλ-D-γλυκοζαμίνης. Η χιτοζάνη είναι ένα πολυκατιονικό 

βιοπολυμερές που προκύπτει είτε φυσικά είτε από την απακετυλίωση της 

χιτίνης. Ο βαθμός ακετυλίωσης της χιτοζάνης, δηλαδή η επιμέρους σύσταση 

των αλυσίδων σε Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνη και γλυκοζαμίνη, έχει βρεθεί ότι 

ποικίλλει μεταξύ των διαφορετικών παρασκευασμάτων και γι’ αυτό έχει 

προταθεί ο ορισμός της ως η διαλυτότητα αυτής σε διάλυμα οξικού οξέος 

0.1Μ (Roberts, 1993).  
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Εικόνα 1. Η απακετυλίωση της χιτίνης από την απακετυλάση της 

χιτίνης οδηγεί στη δημιουργία χιτοζάνης και οξικού οξέος. 

 

1.1.1 Διάδοση χιτίνης και χιτοζάνης. 
 

Η ευρύτατη διάδοση της χιτίνης οφείλεται στην τάση των αλυσίδων της 

να συνδέονται με υδρογονικούς δεσμούς και να σχηματίζουν έτσι πυκνές 

κρυσταλλικές δομές καθώς και στην ποικιλία των μορφών της. Η χιτίνη, 

εξαιτίας της υψηλής της κρυσταλλικότητας, είναι αδιάλυτη σε υδατικά 

διαλύματα και οργανικούς διαλύτες. Η χιτοζάνη δεν απαντάται στην φύση 

τόσο συχνά όσο η χιτίνη. Οι ελεύθερες αμινομάδες κατά μήκος του 

πολυμερούς προσδίδουν  καινούργιες και εντελώς διαφορετικές ιδιότητες στο 

μόριο. Η χιτοζάνη είναι ένα πολυμερές βιοαποικοδομήσιμο, μη τοξικό στα 

ζώα, διαλυτό σε όξινα διαλύματα, διαθέσιμο σε πολλές φυσικές μορφές και 

πιο εύκολο υλικό στη χρήση από τη χιτίνη. Για αυτούς τους λόγους πολυμερή 

και ολιγομερή χιτοζάνης έχουν πολλές εφαρμογές, όπως στην επεξεργασία 

του νερού, στη γεωργία, σε πρόσθετα τροφών, στα καλλυντικά, σε 

χρωματογραφικά υλικά και αναλυτικά αντιδραστήρια (Hirano, 1996), καθώς 

και σε βιοϊατρικές και φαρμακευτικές εφαρμογές (Dodanc, 1998 & Felt, 1998). 

Επίσης, ολιγομερή χιτίνης και χιτοζάνης εμφανίζουν κάποιες ενδιαφέρουσες 

φυσιολογικές δράσεις (αντικαρκινικές, αντιμικροβιακές) (Shahidi, 1999 & 

Shigemasa, 1996). 

 

1.1.2 Σύνθεση χιτίνης. 
 
Ο σχηματισμός και η εναπόθεση της χιτίνης είναι μία περίπλοκη 

διαδικασία βιοχημικών και βιοφυσικών γεγονότων, που ξεκινάει ενδοκυτταρικά 

 - 10 -



και ολοκληρώνεται με την έγκλιση της χιτίνης σε εξωτερικές υπερ-

μακρομοριακές δομές (εφυμενίδα, περιτροφικές μεμβράνες, κυτταρικό 

τοίχωμα).  

Η σειρά των γεγονότων για τη σύνθεση και εναπόθεση της χιτίνης 

περιλαμβάνει: 

α) Διαδοχικές βιομετατροπές 

σακχάρων, ώστε να 

σχηματιστεί το υπόστρωμα 

UDP-N-ακετυλ-γλυκοζαμίνη. 

 

β) Σύνθεση των μονάδων 

συνθάσης χιτίνης (CS), 

μεταφορά τους, σωστή 

ένθεση τους στις πλασματικές 

μεμβράνες και ενεργοποίηση 

τους. Η μονάδα σύνθεσης 

χιτίνης διασφαλίζει την ένωση 

των νέων πολυμερών χιτίνης σε κρυσταλλικά ινίδια. 

??????2. ??????????? ??????????????????2. ??????????? ????????????      Εικόνα 2: Σχηματισμός υποστρώματος. 

 

γ) Ενζυμική κατάλυση και προσανατολισμός των πολυμερών χιτίνης κατά 

μήκος της μεμβράνης. 

 

δ) Μετατόπιση των πολυμερών κατά μήκος της μεμβράνης. 

 

ε) Κρυσταλλοποίηση και σχηματισμός μικροϊνιδίων με εσωτερικούς 

υδρογονικούς δεσμούς. 

 

στ) Σύνδεση με πρωτεΐνες της εφυμενίδας στα αρθρόποδα ή με 

υδατάνθρακες στο κυτταρικό τοίχωμα των μυκήτων. (Cohen, 2001) 

 
1.1.3 Παρασκευή χιτοζάνης. 

 

Σήμερα, η χιτοζάνη παράγεται από τη χιτίνη με μία σκληρή 

θερμοχημική διαδικασία ή με μία χημικο-ενζυμική διαδικασία. Τα προϊόντα και 
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των δύο μεθόδων είναι μίγματα από τυχαία απακετυλιωμένα ολιγομερή 

χιτοζάνης με ποικίλους βαθμούς πολυμερισμού. Τα ολιγομερή  χιτοζάνης 

παρασκευάζονται με μερική όξινη υδρόλυση των πολυμερών χιτοζάνης Η 

διαδικασία είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και δεν ελέγχεται εύκολα, 

οδηγώντας έτσι σ’ ένα μεγάλο και ετερογενές φάσμα προϊόντων (Chang, 

1997). Η μέθοδος αυτή προκαλεί ανεξέλεγκτη διάσπαση του πολυμερούς και 

αποδίδει προϊόντα με σημαντική ετερογένεια χαρακτηριστικών (μοριακό 

βάρος, βαθμός και κατανομή απακετυλίωσης) και μικρή αξία. Ως εκ τούτου, η 

εναλλακτική ή η συμπληρωματική ενζυμική προσέγγιση (χρήση 

απακετυλασών χιτίνης) στην παραγωγή χιτοζάνης με τρόπο ήπιο, 

ελεγχόμενο, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό έχει ιδιαίτερο βιοτεχνολογικό 

ενδιαφέρον.  

 

1.1.4 Χιτίνη και χιτοζάνη στους μύκητες. 
 

Η χιτίνη είναι σημαντική για την ακεραιότητα του κυτταρικού 

τοιχώματος και του διαφράγματος στους μύκητες, καθώς προσδίδει αντοχή 

μέσω των υδρογονικών δεσμών μεταξύ πολλών αλυσίδων χιτίνης που 

οργανώνονται σε μικροϊνίδια (Minke, 1978). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός, ότι 

παρά την σημασία της αποτελεί μόνο το 1-2% του ξηρού βάρους στις ζύμες 

(Klis, 1994), ενώ σε νηματώδεις μύκητες μπορεί να φτάσει το 40% του ξηρού 

βάρους (Bartnicki-Garcia, 1969).  

Σε κάποια είδη μυκήτων η χιτοζάνη αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό 

του κυτταρικού τοιχώματος σε διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου 

(Christodoulidou, 1996 & Cid, 1995). Οι απακετυλάσες της χιτίνης θεωρείται 

ότι βρίσκονται κοντά στις περιοχές, όπου η χιτίνη διαπερνά την πλασματική 

μεμβράνη. Καθώς συντίθεται η χιτίνη, οι απακετυλάσες μπορούν να δράσουν 

αποτελεσματικά και να παράγουν χιτοζάνη (Gao, 1995 & Davis, 1984).  
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1.2 Οικογένεια 4 εστερασών υδατανθράκων 
 

Οι απακετυλάσες της χιτίνης (EC 3.5.1.41) καταλύουν την υδρόλυση Ν-

ακεταμιδο δεσμών στη χιτίνη κι έτσι παράγεται η χιτοζάνη και 

απελευθερώνεται οξικό οξύ.  

Η οικογένεια 4 εστερασών υδατανθράκων (carbohydrate esterases, CE 

4) περιλαμβάνει τις:  

α) NodB απακετυλάσες χιτοολιγοσακχαριτών,  

β) απακετυλάσες της χιτίνης,  

γ) απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης,  

δ) εστεράσες ακετυλ-ξυλάνης και  

ε) ξυλανάσες A, C, D και E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Σύγκριση ενζύμων της οικογένειας CE 4. Η συντηρημένη 

ΝodB περιοχή εμφανίζεται με μπλε χρώμα. 

 

Τα ένζυμα αυτά καταλύουν την υδρόλυση Ο- ή Ν- προσδεδεμένων 

ακετυλομάδων από τον αντίστοιχο υδατάνθρακα. Διακρίνονται από μια κοινή 

συντηρημένη περιοχή, τη ΝodB (Caufrier, 2003). Εμφανίζουν ιδιαίτερη 

θερμική σταθερότητα στη βέλτιστη θερμοκρασία και μία αυστηρή ειδικότητα 

για υδατοδιαλυτά πολυμερή β-(1,4)-συνδεδεμένα Ν-ακετυλ-D-γλυκοζαμίνης 

(ανασκόπηση Tsigos, 2000).  
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Εικόνα 4: Υποστρώματα των ενζύμων της οικογένειας CE 4. 

 

Οι NodB απακετυλάσες χιτοολιγοσακχαριτών των ριζοβίων 

απακετυλιώνουν κατάλοιπα GlcNAc για τη σύνθεση των NodB παραγόντων -

βακτηριακών σημάτων δημιουργίας ροζιδίων που ελέγχουν τη συμβιωτική 

σχέση με τα ψυχανθή φυτά (John, M, 1993). Οι απακετυλάσες της χιτίνης 

(CDAs) περιέχουν επίσης μια περιοχή ομολογίας NodB (ανασκόπηση Tsigos, 

2000). Οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης αποτελούν τα πιο πρόσφατα 

βιοχημικά χαρακτηρισμένα ένζυμα της οικογένειας και απακετυλιώνουν 

κατάλοιπα Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης ή/και Ν-ακετυλ-μουραμικού στην 

πεπτιδογλυκάνη του βακτηριακού τοιχώματος (Fukushima, 2002 & Psylinakis, 

2005). Οι εστεράσες ακετυλ-ξυλάνης και οι ξυλανάσες αποτελούν 

τροποποιητικά ένζυμα της ξυλάνης που εντοπίζεται στο κυτταρικό τοίχωμα 

των φυτών και υδρολύουν την ακετυλομάδα και τον γλυκοσιδικό δεσμό μεταξύ 

καταλοίπων Ο-ακετυλ-ξυλόζης, αντίστοιχα (Taylor, 2006).  

Πολλά ένζυμα της οικογένειας 4 εστερασών υδατανθράκων εμφανίζουν 

αυξημένη ενεργότητα παρουσία δισθενών μεταλλικών κατιόντων (συνήθως 

Co2+ και Zn2+) (Blair, 2005 & Psylinakis, 2005). Δομικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι η περιοχή ομολογίας NodB σχηματίζει δομή (β/α)8 βαρελιού και το ενεργό 

κέντρο των ενζύμων αυτών περιλαμβάνει συντηρημένα κατάλοιπα ιστιδινών 

και ασπαρτικών οξέων που συμμετέχουν στην κατάλυση. Το μεταλλικό ιόν 
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στο ενεργό κέντρο διαφέρει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και 

συντονίζεται από διαφορετικά κατάλοιπα (Blair, 2004 & Blair, 2005). 

 

1.2.1 Τρόπος δράσης απακετυλασών χιτίνης.  
 

Ο τρόπος  δράσης (mode of action) απακετυλασών της χιτίνης έχει 

μελετηθεί σε  ολιγομερή χιτίνης και σε πολυμερή χιτοζάνης (Martinou, 1989, 

Tokuyasu, 1997 & Tsigos, 1999). Για το ένζυμο από το Mucor rouxii έχει 

δειχθεί ότι απακετυλιώνει μερικώς απακετυλιωμένα πολυμερή χιτοζάνης με το 

μηχανισμό πολλαπλής δράσης (Multiple attack). Κατά αυτό το μηχανισμό το 

ένζυμο υδρολύει τρεις ακετυλομάδες στη σειρά και στη συνέχεια 

αποσυνδέεται από το υπόστρωμα (Martinou, 1989). 

Chitin deacetylaseChitin deacetylase

from  from  M ucorM ucor rouxiirouxii
Chitin deacetylaseChitin deacetylase

from  from  M ucorM ucor rouxiirouxii

 
 

Σχήμα 5: Τρόπος δράσης της απακετυλάσης της χιτίνης από Mucor 

rouxii σε μερικώς απακετυλιωμένες χιτοζάνες. 

 

Επίσης βρέθηκε ότι το ίδιο ένζυμο απακετυλιώνει χιτοολιγομερή με 

βαθμό πολυμερισμού μεγαλύτερο του δύο, αφαιρώντας αρχικά την 

ακετυλομάδα από το μη ανάγον άκρο και στη συνέχεια τις υπόλοιπες με 

σειριακό μηχανισμό (Tsigos, 1999). 
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Substrate Final productSubstrate Final product

Chitin deacetylase
from Mucor rouxii
Chitin deacetylase
from Mucor rouxii

 
 

Σχήμα 6: Τρόπος δράσης της απακετυλάσης της χιτίνης από τον Mucor 

rouxii σε χιτοολιγοσακχαρίτες. Με πράσινο χρώμα δείχνονται οι θέσεις 

απακετυλίωσης.  

 

Ολιγομερή υποστρώματα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη 

διαλεύκανση του τρόπου δράσης της απακετυλάσης της χιτίνης από το C. 

lindemuthianum (ATCC 56676) για την οποία βρέθηκε ότι απακετυλιώνει 

ακολουθώντας το μηχανισμό πολλαπλής αλυσίδας (Multiple chain). Κατά το 

μηχανισμό αυτό, το ένζυμο καταλύει την υδρόλυση μόνο μιας ακετυλομάδας 

σε κάθε σύνδεση του με το υπόστρωμα (Hekmat 2002, Tokuyasu, 1997 & 

Tokuyasu, 2000). Ο διαφορετικός τρόπος απακετυλίωσης έχει προταθεί ότι 

αντιπροσωπεύει το διαφορετικό βιολογικό ρόλο της απακετυλάσης της χιτίνης 

στους μύκητες M. rouxii και C. lindemuthianum. 

 

1.2.2 Βιολογικός ρόλος των απακετυλασών της χιτίνης. 
 
Απακετυλάσες της χιτίνης έχουν απομονωθεί και χαρακτηριστεί από 

διάφορους μύκητες (Absidia coerulea, Aspergillus nidulans, Colletotrichum 

lindemuthianum, Mucor rouxii, Saccharomyces cerevisiae) (ανασκόπηση 

Tsigos, 2000). 

Οι απακετυλάσες της χιτίνης στους μύκητες συμμετέχουν στη 

δημιουργία του κυτταρικού τους τοιχώματος και φαίνεται ότι παίζουν κάποιο 

ρόλο στις αλληλεπιδράσεις φυτού-παθογόνου.  

1) Στην περίπτωση του μύκητα M. rouxii και του A. coerulea, έχει 

δειχθεί ότι η συνθάση της χιτίνης δρα διαδοχικά με την απακετυλάση της 
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χιτίνης για το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος κατά τη βλαστική φάση 

ανάπτυξης (Gao, 1995 & Davis, 1984). Στον S. cerevisiae οι απακετυλάσες 

της χιτίνης χρειάζονται για τη σωστή δημιουργία του τοιχώματος του 

ασκοσπορίου κατά την φάση της σπορίωσης (Christodoulidou, 1996).  

2) Στο μύκητα C. lindemuthianum, η απακετυλάση της χιτίνης βρίσκεται 

εξωκυτταρικά και δρα σε ολιγομερή χιτίνης τα οποία όταν απακετυλιωθούν 

χάνουν την ικανότητα τους να προάγουν αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού 

(Vander, 1998). Επιπλέον, έχει προταθεί ένας ρόλος των απακετυλασών 

χιτίνης στη διαδικασία εισβολής των υφών του μύκητα σε ιστούς του φυτού. Η 

ενζυματική απακετυλίωση μπορεί να προστατεύει τις υφές, αφού μειωμένα 

επίπεδα ακετυλίωσης έχουν ως αποτέλεσμα τη λιγότερο αποτελεσματική 

υδρόλυση της χιτίνης από τις φυτικές ενδοχιτινάσες (Mendgen, 1996 & El 

Gueddari, 2002). 

 

 

 

1.3 O παθογόνος μύκητας Cryptococcus neoformans. 
 
Ο Cryptococcus neoformans είναι ένα κοινό ευκαιριακό παθογόνο σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που ο C. neoformans είναι ικανός να μολύνει 

άτομα με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, συνηθέστερα μολύνει σοβαρά 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ο C. neoformans έχει την ικανότητα είτε 

απλώς να αποικεί στο αναπνευστικό σύστημα του ξενιστή του χωρίς να 

εκδηλώνεται ασθένεια ή ακόμα και να εισβάλλει στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα. Στη πραγματικότητα μπορεί να διασπαρεί από μία τοπική μόλυνση 

και να μολύνει κάθε όργανο του ανθρώπινου οργανισμού (Perfect, 2005). Σε 

σοβαρές καταστάσεις η μόλυνση του πνεύμονα από τον C. neoformans 

εξελίσσεται σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που είναι θανατηφόρα αν δε θεραπευτεί 

εγκαίρως (Bose, 2003). 

Κύριοι παράγοντες μολυσματικότητας του C. neoformans είναι: 1) η 

πολυσακχαρική του κάψα, 2) η εναπόθεση μελανίνης στο κυτταρικό του 

τοίχωμα και 3) η ικανότητα του να αναπτύσσεται στους 37oC.  
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1) Η πολυσακχαρική κάψα περιβάλλει 

το κυτταρικό τοίχωμα και αποτελείται από 

γλουκουρονοξυλομαννάνη (GXM) (90%) και 

γαλακτοξυλομαννάνη (GalXM) (7%) 

(Vaishnav, 1998 & Bhattacharjee, 1984). Αυτή 

η δομή αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στη 

φαγοκυττάρωση του μύκητα, εμποδίζει την 

παραγωγή προφλεγμονοδών κυτοκινών, τη 

δράση του συμπληρώματος (Buchanan, 

1998), επιδεινώνει το εγκεφαλικό οίδημα και 

παρεμβαίνει στην αντιγονοπαρουσίαση 

(Collins, 1991). 

 

 

 

Εικόνα 7:. Η κάψα του C. neoformans. PM: πλασματική μεμβράνη, 
CW: κυτταρικό τοίχωμα, Ca: ινίδια καψιδίου (Doering, 2000). 

2) O C. neoformans, παρουσία των κατάλληλων υποστρωμάτων, 

παράγει τη μελανίνη η οποία εναποτίθεται στο κυτταρικό του τοίχωμα. Κατά 

τη διάρκεια μόλυνσης, η παραγωγή μελανίνης εμποδίζει τις ανοσολογικές 

αποκρίσεις του ξενιστή (Huffnagle, 1995), προστατεύει τα κύτταρα του μύκητα 

από αντιοξειδωτικές ουσίες και από τη φαγοκυττάρωση (Casadevall & 

Perfect, 1998), επιτρέποντας στο παθογόνο να είναι πιο μολυσματικό σε 

σχέση με στελέχη που δεν παράγουν μελανίνη (Barluzzi, 2000). Επιπλέον, τα 

μελανοκύτταρα είναι λιγότερο ευαίσθητα στις αντιμηκυτιακές επιδράσεις 

φαρμάκων (van Duin, 2002). Έτσι, η μελανίνη αυξάνει τη μολυσματικότητα 

του C. neoformans προστατεύοντας τον από αντιμικροβιακούς αμυντικούς 

μηχανισμούς του ξενιστή. (Polacheck, 1982). 

 

3) Η ικανότητα του C. neoformans να αναπτύσσεται καλά στους 37οC 

είναι ένας κοινός φαινότυπος για ενδοκυτταρικά παθογόνα θηλαστικών. Αυτό 

το χαρακτηριστικό του επιτρέπει να επιβιώνει και να αναπτύσσεται στο 

ξενιστή του. 
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1.3.1 Χιτίνη και χιτοζάνη στον Cryptococcus neoformans.  

 

Στον C. neoformans έχει βρεθεί ότι η χιτίνη και η χιτοζάνη υπάρχουν 

στο κυτταρικό τοίχωμα κυττάρων που μεγαλώνουν βλαστικά ενώ τα επίπεδα 

και των δύο πολυμερών ανεβαίνουν εντυπωσιακά καθώς αυξάνεται η 

πυκνότητα των κυττάρων σε υγρή καλλιέργεια. Έχει υπολογιστεί ότι η 

χιτοζάνη είναι 3-5 φορές περισσότερη από τη χιτίνη.  

Η σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος του C. neoformans εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη φάση της ανάπτυξης. Όταν τα κύτταρα διαιρούνται 

ενεργά, υπάρχει μικρή αλλαγή στην ποσότητα της χιτίνης και της χιτοζάνης 

στο κυτταρικό τοίχωμα, αλλά, καθώς τα κύτταρα περνούν από το τέλος της 

λογαριθμικής στη σταθερή φάση τα δύο πολυμερή αυξάνονται (Banks, 2005).  

 

1.3.2 Ανοσοενεργές απακετυλάσες της χιτίνης στον Cryptococcus 

neoformans. 

 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις απακετυλάσες πολύ-

σακχαριτών στον C. neoformans που παρουσιάζουν ανοσολογικό 

ενδιαφέρον. Όλες εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα με απακετυλάσες της χιτίνης 

που έχουν απομονωθεί από άλλους μύκητες.  

Η ΜΡ98 είναι μία ανοσοενεργή μαννοπρωτεΐνη του C. neoformans. Οι 

μαννοπρωτεΐνες έχουν αναγνωριστεί ως κύρια αντιγόνα που ενεργοποιούν 

απόκριση Τ λεμφοκυττάρων στον C. neoformans. (Levitz, 2001). Η ΜΡ84 

είναι μία μαννοπρωτεΐνη που αντιδρά πιο έντονα σε σχέση με τα άλλα 

εξωκυτταρικά προϊόντα με συστατικά του ορού από ασθενείς και πειραματικά 

ζώα (Biondo, 2005). H D25 είναι μία πρωτεΐνη που επάγει delayed-type 

hypersensitivity (DTH) αντιδράσεις. Η D25 ενεργοποιεί τα CD4+ T κύτταρα τα 

οποία αναπτύσσουν μία προστατευτική Th1 απόκριση που σχετίζεται με 

αύξηση της παραγωγής IL-2 και IFN-γ. Ανοσοποίηση με τη φυσική ή την 

ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη είχε ως αποτέλεσμα την παράταση επιβίωσης και 

τη μείωση μυκητιακού φορτίου στα ποντίκια που είχαν προκληθεί από ένα 

στέλεχος του C. neoformans. (Biondo, 2003 & Biondo, 2002). 
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1.4 O φυτοπαθογόνος μύκητας Fusarium graminearum. 

 
Το γένος Fusarium περιλαμβάνει πολλούς νηματοειδείς μύκητες, οι 

οποίοι βρίσκονται στο έδαφος σε συνδυασμό με τα φυτά. Τα περισσότερα 

είδη είναι αβλαβή σαπρόβια και απαντώνται αρκετά συχνά μεταξύ των 

μικροβίων του εδάφους. Κάποια είδη παράγουν τις μυκοτοξίνες στα σιτηρά, οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων και των άλλων 

ζώων που τα καταναλώνουν (Marasas, 1984).  

Το Fusarium graminearum προσβάλει τα σιτηρά, το καλαμπόκι και το 

ρύζι και έχει χαρακτηριστεί ως το πιο σοβαρό φυτοπαθογόνο την τελευταία 

δεκαετία (Windels, 2000). Το F. graminearum συνιστά διπλή απειλή για τα 

αγροτικά προϊόντα αφενός προκαλώντας μείωση της απόδοσης και της 

ποιότητας τους και αφετέρου μολύνοντας αυτά με τοξίνες καθιστώντας τα 

ακατάλληλα για κατανάλωση. To F. graminearum μπορεί να προκαλέσει 

σάπισμα των σπόρων, ερυσίβη των δενδρυλλίων, σάπισμα των ριζών, των 

βλαστών (Mathre, 1997 & Weise, 1999) και σάπισμα των σπαδικίων στο 

καλαμπόκι (White, 1999). Η μόλυνση των σπόρων συμβάλλει στην εδραίωση 

του μύκητα στα χωράφια δημιουργώντας μία πηγή μολυσμένης 

υπολειπόμενης σοδειάς.  

Συναντάται συχνά σε τροπικές και εύκρατες περιοχές αλλά και σε 

ερήμους, σε ορεινές και αρκτικές περιοχές με έντονες κλιματολογικές 

συνθήκες. Η μεγάλη κατανομή του οργανισμού μπορεί να οφείλεται στην 

ικανότητα του να αναπτύσσεται σε πολλά υποστρώματα και να διασπείρεται 

αποτελεσματικά (www.agric.gov.ab.ca).  

 

1.4.1 Κυτταρικό τοίχωμα του Fusarium graminearum. 

 
Το κυτταρικό τοίχωμα του F. graminearum αποτελείται από γλυκόζη και 

Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνη, μαννόζη, γαλακτόζη και ουρονικά οξέα που 

προέρχονται πιθανώς από τις γλυκοπρωτεΐνες του κυτταρικού τοιχώματος. Οι 

γλυκοπρωτεΐνες αποτελούν το 50-60% της συνολικής μάζας του τοιχώματος. 

Υπάρχει επίσης α-1,3-γλουκάνη στο διαλυτό μέρος του τοιχώματος και β-1,3-

γλουκάνη και χιτίνη (10%) στο αδιάλυτο μέρος. H χιτίνη μπορεί να 
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απακετυλιωθεί μερικώς δημιουργώντας αλυσίδες χιτίνης που χωρίζονται από 

τμήματα με κατάλοιπα γλυκοζαμίνης (Fukamizo, 1996).   

Το άκαμπτο κυτταρικό τοίχωμα προσδίδει το σχήμα του κυττάρου και 

συμμετέχει στη σύζευξη, την προσκόλληση στα υποστρώματα, στη βλαστική 

(α)συμβατότητα και στην προστασία του κυττάρου. Η αποίκιση ενός φυτού 

από το μύκητα φέρνει τα κύτταρα των οργανισμών κοντά και έτσι το κυτταρικό 

τοίχωμα του μύκητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση με τον 

ξενιστή. (Schoffelmeer, 1999). 

Το κυτταρικό τοίχωμα ώριμων κυττάρων του F. oxysporum 

αποτελούνται από δύο στρώματα. Το εξωτερικό περιέχει πολλές 

γλυκοπρωτεΐνες που το καθιστούν αδιαπέραστο. Η χιτίνη εντοπίζεται στο 

ενδιάμεσο στρώμα του τοιχώματος. Η β-1,3-γλουκάνη εντοπίζεται στο 

εσωτερικό στρώμα και η αδιαλυτότητα της γλουκάνης μάλλον οφείλεται στην 

ομοιοπολική σύνδεση της με τη χιτίνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8: Κυτταρικό τοίχωμα. του F. oxysporum. a: εξωτερικό,             

b: ενδιάμεσο, c: εσωτερικό στρώμα. (Schoffelmeer, 1999). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απακετυλασών της 

χιτίνης που προέρχονται από τους παθογόνους μύκητες Fusarium 

graminearum και Cryptococcus neoformans. Οι απακετυλάσες της χιτίνης 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιολογία των οργανισμών αυτών και έχουν 

πολλές σημαντικές βιοτεχνολογικές και ιατρικές εφαρμογές.  

Ο αρχικός στόχος της μελέτης αφορά στην απομόνωση του 

μεταγράφου του fg04146 (Fusarium graminearum) και των γονιδίων d25, 

mp84, mp98 (Cryptococcus neoformans) και στην υπερέκφραση των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα γονίδια.  

Στο γένωμα του F. graminearum έχουν αναγνωριστεί εννέα υποθετικές 

απακετυλάσες πολυσακχαριτών, εκ των οποίων οι τρεις φέρουν περιοχές 

πρόσδεσης της χιτίνης. Οι απακετυλάσες αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς έχει βρεθεί ότι οι περιοχές αναγνώρισης της χιτίνης αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα δράσης των χιτινασών σε αδιάλυτα υπόστρωμα χιτίνης 

και φαίνεται ότι εμπλέκονται στην αναγνώριση και προσβολή του ξενιστή. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις απακετυλάσες πολυσακχαριτών στον 

C. neoformans που παρουσιάζουν ανοσολογικό ενδιαφέρον. Όλες εμφανίζουν 

μεγάλη ομοιότητα με απακετυλάσες της χιτίνης που έχουν απομονωθεί από 

άλλους μύκητες. Επιπλέον, η ανοσοποίηση με τις απακετυλάσες MP98, MP84 

και D25 έχει προστατευτικές για τον ξενιστή δράσεις και έτσι οι απακετυλάσες 

αυτές αποτελούν υποψήφιους αντιγονικούς επιτόπους για την ανάπτυξη 

εμβολίου για την κρυπτοκοκκίωση.  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
 
2.1 Υλικά. 

 
• Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τις αντιδράσεις PCR 

συντέθηκαν στο εργαστήριο Μικροχημείας του Ινστιτούτου Μοριακής 

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ). 

• Τα κύτταρα Escherichia coli DH5a που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 

την εταιρεία Novagen ενώ τα κύτταρα E. Coli XLM-Blue MRF 

προσφέρθηκαν από το εργαστήριο της κ. Ρουμπελάκη.  

• Το στέλεχος αγρίου τύπου F. graminearum αγοράστηκε από την 

εταιρία DSMZ. 

• Οι nitrogen-starved και carbon-starved cDNA βιβλιοθήκες του F. 

graminearum προέρχονται από το Fungal Genetic Stock Center 

(FGSG). 

• Το πλήρες K. lactis Protein Expression Kit (Recombinant Protein 

Expression in Yeast) προσφέρθηκε από την εταιρεία New England 

Biolabs.  

• Τα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα των νουκλεϊκών οξέων 

καθώς και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά διαλύματα δράσης τους είναι από 

τις εταιρείες MINOTECH Biotechnology και New England Biolabs. 

• Οι μάρτυρες μοριακών βαρών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου είναι της εταιρείας 

Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH. 

• Για τον καθαρισμό τμημάτων DNA μετά από PCR και αντιδράσεις με 

περιοριστικά ένζυμα καθώς και για την εκχύλιση τμημάτων DNA από 

πήκτωμα αγαρόζης χρησιμοποιήθηκε στήλη QIAquick  της εταιρείας 

QIAGEN. 
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•  Για την μικρής κλίμακας απομόνωση πλασμιδιακού DNA από 

βακτηριακή καλλιέργεια έγινε χρήση της στήλης Nucleospin plasmid 

της εταιρείας MACHEREY NAGEL GmbH. 

• Για τον καθαρισμό συνολικού RNA χρησιμοποιήθηκε το NucleoSpin 

RNA II kit της εταιρείας MACHEREY NAGEL GmbH. 

• Στις προσπάθειες για απομόνωση cDNA από συνολικό RNA 

χρησιμοποιήσαμε το RobusT I RT-PCR kit της εταιρίας FINNZYMES. 

• Τα θρεπτικά υλικά για την καλλιέργεια των βακτηρίων και των μυκήτων 

ήταν της εταιρείας Difco Laboratories και Merck.  

• Τα διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με το 

Sambrook et al.  

• Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αγοράστηκαν από τις εταιρείες Sigma-

Aldrich Inc., Promega Corporation, Boehringer Mannheim GmbH, 

Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH, Qiagen Ltd. 
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2.2 Μέθοδοι. 
 

 

 

Α. Fusarium graminearum 
 

2.2.1 Απομόνωση DNA από cDNA βιβλιοθήκες του Fusarium 

graminearum. 
 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο cDNA βιβλιοθήκες από το Fungal Genetic 

Stock Center (FGSG). Οι βιβλιοθήκες αυτές δημιουργήθηκαν από το αγρίου 

τύπου στέλεχος PH-1 (FGSC #9075) με το σύστημα Stratagene Uni-Zap. 

Στην carbon starved και στην nitrogen starved βιβλιοθήκη το μέσο μέγεθος 

των ενθεμάτων είναι 0.8 kb (0.5-3 kb). Στις δύο αυτές βιβλιοθήκες υπάρχουν 

όλα τα γονίδια του μύκητα τα οποία εκφράζονται σε συνθήκες έλλειψης 

αζώτου και άνθρακα αντίστοιχα. 

 

• Προετοιμάζονται 5 αραιώσεις της κάθε βιβλιοθήκης (από 1/10 έως 

1/10000) σε SM ρυθμιστικό διάλυμα (1 liter: 5.8gr NaCl, 2gr MgSO4, 

50ml 1M Tris-HCl pH 7.5). 

• Με 1μl από κάθε αραίωση μολύνουμε 200μl XLM-Blue MRF κύτταρα 

(O.D595=0.5) που έχουμε επαναδιαλύσει σε διάλυμα 10mM MgSO4   

• Επώαση 30 λεπτών σε θερμοκρασία δωματίου. 

• Μπολιάζουμε με το μίγμα 50ml ΝΖΥ θρεπτικού υλικού (1 liter: 5gr 

NaCl, 2gr MgSO4-7-H2O, 5gr yeast extract, 10gr NZamine caseine 

hydrolysate / ρύθμιση του τελικού διαλύματος σε pH 7.5).  

• Ολονύκτια επώαση των καλλιεργειών στους 370C.  

• Παρατηρούμε αν έχει συμβεί λύση των κυττάρων.  

• Συλλέγεται το υλικό από τις φλάσκες όπου η λύση είναι πιο εκτεταμένη 

(ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση από βακτηριακό DNA). 

• Επώαση 30 λεπτών με χλωροφόρμιο ώστε να λυθούν όλα τα κύτταρα. 

• Ήπια φυγοκέντρηση του υλικού. 
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• Συλλέγεται το υπερκείμενο και γίνεται ολονύκτια κατακρήμνιση στους 

40C με διάλυμα 8X 20% PEG8000-2.5M NaCl. 

• Φυγοκέντρηση στις 10000rpm για 20 λεπτά στους 40C. 

• Επαναδιάλυση της πελέτας σε ρυθμιστικό διάλυμα ΤΕ.  

• Καθαρισμός με φαινόλη-χλωροφόρμιο και δύο φορές με χλωροφόρμιο. 

• Κατακρήμνιση DNA με οξικό νάτριο και αιθανόλη για περίπου 15 λεπτά 

στους -700C. 

• Ολονύκτια επαναδιάλυση της πελέτας σε νερό.  

• Επώαση με 2μl 1mg/ml RNase για 15 λεπτά.  

 

Το DNA που απομονώνεται με αυτόν τον τρόπο προέρχεται από τη 

βιβλιοθήκη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις PCR με 

εκκινητέςa ειδικούς για το μετάγραφο που μας ενδιαφέρει.  
a: 

 Εκκινητές    
 

Εκκινητές  Αλληλουχίαb 

   

P1 FG04146NdeIFW 5’ GGGAATTCCATATGATGAAGTCTTTGGCTCTCC 3’ 

P2 FG04146XhoIRV 5’ CCGCTCGAGGGAGTATGGACAAGTTCCGAA 3’ 

P3 FG04146FW 5’ ATGAAGTCTTTGGCTCTCCTACTCCTGG 3’ 

P4 FG04146RV 5’ TTAGGAGTATGGACAAGTTCCGAAACCA 3’ 

P5 FG04146internalFW 5’ CTGAATGACTCACCGAGCAAG 3’ 

P6 FG04146internalRV 5’ CTTGCTCGGTGAGTCATTCAG 3’ 
b: Mε έντονα πλάγια γράμματα υποδεικνύονται οι αλληλουχίες αναγνώρισης 

περιοριστικών ενζύμων. 

Πίνακας 1: Εκκινητές για το μετάγραφο τoυ fg04146 από το F. graminearum. 

 

2.2.2 Καλλιέργεια και συντήρηση του Fusarium graminearum. 
 

Ο μύκητας μεγαλώνει με μορφή υφών σε πιάτα potato-dextrose agar 

(0.4% Potato Extract, 2% Dextrose, 1.5% Agar) μέσα σε τρεις-τέσσερις μέρες 

περίπου με επώαση στους 250C. Ο μύκητας μπορεί να συντηρηθεί σε agar 
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slants ή και σε πιάτα στους 40C. Με λίγες υφές μπορούμε να μολύνουμε 

φρέσκα πιάτα για να μεγαλώσουμε πάλι το μύκητα.  

 

2.2.3. Απομόνωση συνολικού RNA του Fusarium graminearum. 

 

Γίνεται συνδυασμός του πρωτοκόλλου της ζεστής όξινης φαινόλης με 

το NucleoSpin RNA II kit. Να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο σε κάθε 

πειραματικό στάδιο όπου χειριζόμαστε RNA να χρησιμοποιούνται διπλά 

αποστειρωμένα tips και δοκιμαστικοί σωλήνες, τα διαλύματα να είναι RNase-

free και γενικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.  

 

• Οι υφές του μύκητα που προέρχονται από δύο πιάτα potato-dextrose 

agar μαζεύονται με μία αποστειρωμένη λαβίδα σε ένα δοκιμαστικό 

σωλήνα των 15ml. 

• Προσθέτουμε 500μl διαλύματος όξινης φαινόλης (pH 4.7) με 

χλωροφόρμιο σε αναλογία 5:1 που έχει προθερμανθεί στους 650C και 

500μl TES ρυθμιστικού διαλύματος (10mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM 

EDTA, 10% SDS). 

• Αναδεύουμε δυνατά με vortex για 20 δευτερόλεπτα.  

• Επωάζουμε στους 650C για 1.5 ώρα αναδεύοντας δυνατά ανά 10 

λεπτά με vortex για 20 δευτερόλεπτα.  

(Σημ.: Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνουμε το σπάσιμο των 

κυτταρικών μεμβρανών.) 

• Μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα 1.5 ml δοκιμαστικό σωλήνα και 

φυγοκεντρούμε στις 14000rpm για 30 λεπτά στους 40C.  

• Το υπερκείμενο μοιράζεται σε 4 καθαρούς δοκιμαστικούς σωλήνες του 

1.5 ml. 

• Σε κάθε κλάσμα προσθέτουμε 350μl από το ρυθμιστικό διάλυμα RA1 

(NucleoSpin RNA II kit) και 3.5μl β-μερκαπτοαιθανόλη και αναδεύουμε 

με vortex.  

• Το ιξώδες μειώνεται με φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας τις NucleoSpin 

filter units του ίδιου kit και φυγοκέντρηση.  
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• Στο φιλτραρισμένο δείγμα προσθέτουμε 350μl 70% αιθανόλης και 

αναδεύουμε με vortex.  

• To δείγμα φορτώνεται σε μία NucleoSpin RNA II κολώνα και 

φυγοκεντρείται. 

• Προσθέτουμε 350μl Membrane Desalting Buffer (kit) στη μεμβράνη και 

φυγοκέντρούμε. 

• Επώαση της μεμβράνης για 15 λεπτά με διάλυμα DNase στο 

ρυθμιστικό διάλυμα για την αντίδραση (kit).  

• Η μεμβράνη πλένεται διαδοχικά με 200μl RA2, 600μl RA3 και 250μl 

RA3 (kit).  

• Η κολώνα τοποθετείται σε ένα καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα και γίνεται 

έκλουση του συνολικού RNA με 50-60μl RNase-free Η2Ο (kit).  

• Γίνεται έλεγχος της ακεραιότητας του RNA με ηλεκτροφόρηση σε 0.7% 

πήκτωμα αγαρόζης και ποσοτικοποίηση με Nanodrop.  

 

2.2.4 Επώαση με DNase. 
 

• Σε συνολικό RNA 5-10μg (με όγκο έως 17μl) προσθέτουμε 2μl 10Χ 

DNase buffer (Promega) και 1u DNase. 

• Επώαση για 10 λεπτά στους 370C.  

• Συμπληρώνουμε με νερό έως τα 200μl. 

• Προσθέτουμε 200μl διαλύματος φαινόλης με χλωροφόρμιο. 

• Αναδεύουμε και φυγοκεντρούμε για 5 λεπτά.  

• Επαναλαμβάνουμε με 200μl χλωροφόρμιο. 

• Μεταφέρουμε την υδατική φάση σε ένα καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα.  

• Κατακρήμνιση RNA με οξικό νάτριο pH 5.2 και αιθανόλη. 

• Επαναδιάλυση της πελέτας σε RNase-free Η2Ο.  

• Γίνεται ξανά έλεγχος της ακεραιότητας του RNA με ηλεκτροφόρηση σε 

0.7% gel αγαρόζης και ποσοτικοποίηση με Nanodrop. 

 

 

 

 

 - 28 -



2.2.5 Απομόνωση του μεταγράφου με αντίστροφη μεταγραφή και PCR 
(RΤ-PCR) σε μία αντίδραση. 
 

Στις προσπάθειες μας για να απομονώσουμε το cDNA για την 

FG04146 χρησιμοποιήσαμε το RobusT I RT-PCR kit (FINNZYMES), με το 

οποίο σε μία αντίδραση γίνεται αντίστροφη μεταγραφή του RNA και 

ακολούθως PCR με ειδικούς εκκινητέςa ώστε να πολλαπλασιαστεί το 

μετάγραφο που μας ενδιαφέρει. 

 

Σε μία αντίδραση τελικού όγκου 50μl έχουμε αναμιγνύουμε:  

 2mM MgCl2,  

 1X reaction buffer,  

 150μM dNTPs,  

 5u AMV Reverse Transcriptase,  

 2u DyNAzyme EXT DNA polymerase,  

 10pmol forward και reverse primer και  

 10pg-1μg μήτρα RNA.  

 

Το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1. 30 λεπτά / 480C,  

2. 30 λεπτά / 600C,  

 

3. 2 λεπτά / 940C,  

4. 30 δεύτερα / 940C,  

5. 30 δεύτερα / primers set Tm,  

6. 3 λεπτά / 720C και τέλος 

7. 10 λεπτά / 720C 

 

(1., 2. για την αντίστροφη μεταγραφή/3.-7. για την PCR) 

 

Τα στάδια 4.-6. επαναλαμβάνονται για 35 κύκλους. 

 

 

 - 29 -



2.2.6 Απομόνωση του μεταγράφου με αντίστροφη μεταγραφή και PCR 
(RΤ-PCR) σε δύο αντιδράσεις. 
 

Με αντίστροφη μεταγραφή και PCR σε δύο αντιδράσεις μπορούμε να 

βελτιστοποιήσουμε το κάθε στάδιο ξεχωριστά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

 

Σε μία αντίδραση αναμιγνύουμε: 

 συνολικό RNA 1-2μg και 

 5μM από τον αντίστροφο εκκινητή. 

 

Επωάζουμε για 3 λεπτά στους 850C και προσθέτουμε:  

 1X reaction buffer, 

 100μM dNTPs,  

 10u AMV Reverse Transcriptase,  

 1.5mM MgCl2 και  

 συπληρώνουμε με RNase-free Η2Ο έως τα 20μl.  

 

Ακολουθεί επώαση:  

1. 30 λεπτά / 420C,  

2. 30 λεπτά / 600C και  

3. 10 λεπτά / 940C (απενεργοποίηση του ενζύμου).  

 

Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μεταγραφή προετοιμάζουμε PCR 

αντιδράσεις χρησιμοποιώντας ως μήτρα το cDNA από το προηγούμενο 

στάδιο, όπως περιγράφεται στην 2.2.5 παράγραφο (στάδια 3.-7.). 
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Β. Cryptococcus neoformans 

 
2.2.7 Κλωνοποίηση των γονιδίων d25, mp84 και mp98. 

 

Για την κλωνοποίηση των γονιδίων d25, mp84 και mp98 στον pKLAC1 

φορέα σχεδιάστηκαν εκκινητές σύμφωνα με τις υποδείξεις του εγχειριδίου για 

το K. lactis Protein Expression Kit. 

 

 Εκκινητές    
 

Εκκινητές  Αλληλουχίαb 

   

P7 d25FWXhoI 5’ CCGCTCGAGAAAAGAATGGCGACCGTCGAAACTATC 3’ 

P8 d25RVBglII 5’ GGAAGATCTTTAGCATTGCCAAGAGCTATCCCTC 3’ 

P9 MP98FWBglII 5’ GGAAGATCTATGGATGTTACCGATGAAGCTAG 3’ 

P10 MP98RVKpnI 5’ GGGGTACCTTACAGTAACATCACGCCAGCAAC 3’ 

P11 MP84FWXhoI 5’ CCGCTCGAGAAAAGAATGGGTGCTCCCGATCCCAAG 3’ 

P12 MP84RVBglII 5’ GGAAGATCTTTAGACCATAATAGCAGCAAGGGC 3’ 
b: με έντονα πλάγια γράμματα υποδεικνύονται οι αλληλουχίες αναγνώρισης 

περιοριστικών ενζύμων. 

Πίνακας 2: Εκκινητές για τα γονίδια d25, mp84 και mp98 του C. neoformans. 
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Εικόνα 9: Ο pKLAC1 φορέας έκφρασης (9091 bp) περιέχει στο 5΄ και 3΄ 

τα άκρα του LAC4 υποκινητή (PLAC4-PBI) που διαχωρίζονται από το DNA που 

κωδικοποιεί για τη b-lactamase (ApR) και το pMB1 origin (ori).  

a-mating factor secretion leader sequence (a-MF), multiple cloning site 

(MCS), LAC4 transcription terminator (TT), ADH1 promoter (PADH1), 

acetamidase επιλεκτικός γονιδιακός μάρτυρας (amdS).  

 

Το K. lactis Protein Expression Kit επιτρέπει την κλωνοποίηση και 

έκφραση των γονιδίων που μας ενδιαφέρουν στον μύκητα Klueyveromyces 

lactis. Για να επιτύχουμε την έκκριση της εκφραζόμενης πρωτεΐνης πρέπει να 

κλωνοποιούμε το γονίδιο που μας ενδιαφέρει στον pKLAC1 κάτω από την 

αλληλο

 ότι στο mp98 

υπάρχ

 10 units 

XhoI και 10 units BglII (ή BglII και KpnI για το mp98) σε 20µl 1X 

α με τη στήλη 

υχία οδηγό έκκρισης του a-mating factor (a-MF) στο ίδιο πλαίσιο 

ανάγνωσης. Η περιοχή a-MF οδηγεί την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη στη 

μεταφορά της από το εκκριτικό μονοπάτι. Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη 

κόβεται από την πεπτιδάση σήματος στο ER και από την Kex πρωτεάση στο 

Golgi και έτσι εκκρίνεται στο θρεπτικό στη φυσική της μορφή. 

Για τα γονίδια d25 και mp84 εφαρμόστηκε η στρατηγική κλωνοποίησης 

I (φυσικό αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη πρωτεΐνη) ενώ για το mp98 η 

στρατηγική κλωνοποίησης II (μη-φυσικό αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη 

πρωτεΐνη). Η διαφορετική στρατηγική οφείλεται στο γεγονός

ει η θέση περιορισμού του ενζύμου XhoI, το οποίο αξιοποιείται από την 

στρατηγική I σαν θέση κλωνοποίησης. Στην πρωτεΐνη που παράγεται θα 

υπάρχουν επιπλέον αμινοξέα που κωδικοποιούνται από τον φορέα.  

 

• Απομόνωση των γονιδίων από προϋπάρχουσες κατασκευές DNA 

χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους εκκινητές με PCR. 

• Πέψη 0.5 µg από τα κομμάτια PCR και του pKLAC1 φορέα με

NEBuffer 3 (ή NEBuffer 2 για το mp98) στους 37°C για 2 ώρες. 

•  Καθαρισμός των κομμένων κομματιών και του φορέ

QIAquick. 

• Ακολουθεί η αντίδραση συγκόλλησης για 12-16 ώρες στους 16°C, 

όπου αναμιγνύουμε:  
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♦ ~40 ng κομμένου pKLAC1,  

♦ ~200 ng κομμένων PCR κομματιών,  

T, 10mM spermidine, 1mg/ml BSA),  

•  για το 

ν DH5a κυττάρων. 

 την πλασμιδιακή κατασκευή αναγνωρίζονται 

τάλληλα περιοριστικά 

ς με χρήση της 

ιστοποιηθεί ότι η ένθεση του PCR κομματιού στον φορέα έχει 

ές, προετοιμάζονται αντιδράσεις αλληλούχισης. 

Αυτές περιέχουν ~400 ng DNA και τους κατάλληλους εκκινητές 

• Ξεπάγωμα των δεκτικών κυττάρων στον πάγο για 15 λεπτά. 

ν πάγο. 

• Θερμικό σοκ σε υδατόλουτρο με θερμοκρασία 42ºC για 90 

ια 50 λεπτά στους 37ºC. 

0rpm. 

♦ 2µl 10X T4 DNA Ligase Buffer  (10Χ :0.5 Μ Tris pH 7.4, 0.1M 

MgCl2, 0.1M DT

♦ 3-5 units T4 DNA Ligase,  

♦ 0.5 mM ATP και  

♦ συμπληρώνουμε με ddH2O μέχρι τα 20µl. 

Η pKLAC1 πλασμιδιακή κατασκευή χρησιμοποιείται

μετασχηματισμό χημικά επιδεκτικώ

• Οι αποικίες που φέρουν

με PCR και ακολούθως με διπλή πέψη με τα κα

ένζυμα. 

• Προετοιμάζεται miniprep DNA από τις θετικές αποικίε

στήλης Nucleospin. 

 

 Για να π

γίνει στο σωστό πλαίσιο ανάγνωσης και ότι το κλωνοποιημένο γονίδιο 

δε φέρει μεταλλαγ

αλληλούχισης του φορέα και αποστέλλονται στο εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Εντομολογίας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ). 

 

2.2.8. Μετασχηματισμός χημικά επιδεκτικών κυττάρων E. coli DH5a με 
την πλασμιδιακή κατασκευή. 
 

• Προσθήκη του DNA στα κύτταρα. 

• Επώαση για 30 λεπτά στο

δευτερόλεπτα. 

• Προσθήκη 900μl LB και επώαση γ

• Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 300
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• Απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας του υπερκείμενου και 

επαναιώρηση των κυττάρων. 

ό επιλογής 

LAC1 που περιέχει τα επιθυμητά γονίδια πρέπει να 

ί στο γένωμα του K. lactis στο 

 με SacII 

ώστε να δημιουργηθεί μία «κασέτα έκφρασης» μεγαλύτερη από 6.2 kb 

που π

ώνας.  

ρων K. lactis. 

 κυττάρων K. lactis GG799. 

σμό 

τα κύτταρα K. lactis χρησιμοποιώντας τα επιδεκτικά κύτταρα K. lactis GG799 

νται στο γένωμα 

υ μύκητα με ομόλογο ανασυνδυασμό στον LAC4 τόπο. Με αυτή τη 

διαδικα

• Άπλωμα σε τριβλίο με LB και το κατάλληλο αντιβιοτικ

(αμπικιλλίνη). 

• Επώαση στους 37ºC για 16-20 ώρες. 

2.2.9 Ευθυγράμμιση των pKLAC1 πλασμιδιακών κατασκευών. 

Ο φορέας pK

γίνει ευθύγραμμος για να μπορεί να εντεθε

LAC4 locus. Για το λόγο αυτό γίνεται πέψη των κατασκευών

εριλαμβάνει το PLAC4-PBI, το κλωνοποιημένο γονίδιο και την amdS 

κασέτα επιλογής. 

• Πέψη 2 µg των pKLAC1 πλασμιδιακών κατασκευών με 20 units of 

SacII σε 50µl 1X NEBuffer 4 στους 37°C για 2 ώρες. 

• Καθαρισμός της κομμένης πλασμιδιακής κατασκευής με χρήση της 

QIAquick κολ

• Συνολικά 1 µg κομμένου DNA σε τελικό όγκο μικρότερο από 15µl 

χρειάζεται για τον επιτυχή μετασχηματισμό των κυττά

 

2.2.10 Μετασχηματισμός των
 

Η εισαγωγή της κασέτας έκφρασης γίνεται με χημικό μετασχηματι

σ

και το NEB Yeast Transformation Reagent. Η κασέτα εντίθε

το

σία δημιουργούνται 1x104 μετασχηματισμένα κύτταρα ανά mg DNA. 

Τα μετασχηματισμένα κύτταρα επιλέγονται με βάση την ανάπτυξη τους στο 

Yeast Carbon Base (YCB) Agar Medium που περιέχει 5 mM ακεταμίδιο. 

 

• Ξεπάγωμα επιδεκτικών κυττάρων στον πάγο  
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• Προσθέτουμε 620µl NEB Yeast Transformation Reagent στα κύτταρα 

και ανακατεύουμε λίγο έως το διάλυμα γίνει ομοιογενές. 

• Στα κύτταρα προσθέτουμε 1 µg από την κασέτα έκφρασης που έχει 

υ μας ενδιαφέρει και 

τειρωμένο νερού. 

 και επαναδιάλυση της 

.p.m. 

ποστειρωμένο νερό και 

ό κάθε σωληνάριο σε ξεχωριστά 

μίδιο σε αμμωνία για να τη χρησιμοποιήσουν σαν 

ου έχουν αναπτυχθεί αποικίες κάνουμε streaking 10–20 

χουν 5 mM ακεταμίδιο. 

 Ακολουθεί επώαση στους 30°C για 1–2 μέρες. 

ευθυγραμμιστεί και περιέχει το γονίδιο πο

ανακατεύουμε λίγο. 

• Ακολουθεί επώαση στους 30°C για 30 λεπτά. 

• Θερμικό σοκ με επώαση στους 37°C σε υδατόλουτρο για 1 ώρα. 

• Φυγοκέντρηση στις ~7000 r.p.m για 2 λεπτά και επαναδιάλυση της 

πελέτας σε 1ml αποσ

• Φυγοκέντρηση στις ~7000 r.p.m για 2 λεπτά

πελέτας σε 1ml YPGlu θρεπτικό υλικό.  

• Μεταφέρουμε το μίγμα σε ένα αποστειρωμένο δοχείο και επωάζουμε 

στους 30°C για 30 λεπτά στις 250–300 r

• Φυγοκέντρηση στις ~7000 r.p.m για 2 λεπτά και επαναδιάλυση της 

πελέτας σε 1ml αποστειρωμένο νερό. 

• Παίρνουμε 10, 50 και 100µl από το κυτταρικό διάλυμα σε ξεχωριστά 

καθαρά σωληνάρια που περιέχουν 50µl α

ανακατεύουμε ήπια. 

• Απλώνουμε όλο το κυτταρικό μίγμα απ

YCB Agar Medium πιάτα που περιέχουν 5 mM ακεταμίδιο. Μόνο τα 

κύτταρα που φέρουν το γονίδιο της ακεταμιδάσης (amdS) μπορούν να 

διασπάσουν το ακετα

πηγή αζώτου. 

• Ακολουθεί επώαση στους 30°C για 3–4 μέρες μέχρι να σχηματιστούν 

αποικίες. 

 

• Από τα πιάτα π

ξεχωριστών αποικιών σε φρέσκα πιάτα με YCB Agar θρεπτικό υλικό 

που περιέ

•
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• Τα μετασχηματισμένα κύτταρα μπορούν ακολούθως να ελεγχθούν με 

PCR για τη σωστή ένθεση της κασέτας έκφρασης και για την πολλαπλή 

ένθεση της. 

 

Εικόνα 10: Γενωμική ένθεση της κασέτας έκφρασης. Οι αλληλουχίες 5΄ 

PLAC4 and 3΄ PLAC4 οδηγούν την ένθεση στον υποκινητή του LAC4 γενετικού 

τόπου. 

 
2.2.11 Έλεγχος με PCR. 

να κύτταρα μπορούν ακολούθως να ελεγχθούν με 

CR για τη σωστή ένθεση της κασέτας έκφρασης χρησιμοποιώντας τους 

Εκκινη

 μία περιοχή περίπου 

1mm2 και επαναδιαλύονται σε 25µl διαλύματος 1M σορβιτόλης που 

 
Τα μετασχηματισμέ

P

τές Ένθεσης 1 και 2 που παρέχονται από το kit. 

 

• Συλλέγονται κύτταρα από τα πιάτα επιλογής από

περιέχει 2mg/ml λυτικάση (Sigma #L-2524).  

• Γίνεται ανάδευση με vortex.  

• Επώαση στους 30°C για 1 ώρα. 
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• Γίνεται λύση των κυττάρων με επώαση στους 96°C για 10 λεπτά. 

 Εκκινητής Ένθεσης 2,  

,  

rase και  

ν εξής σταδίων:  

τερόλεπτα,  

°C για 10 minutes. 

 παίρνουμε PCR προϊόν 1.9 kb 

η της 

ασέτας έκφρασης με τις διαφορές ότι:  

R διαρκεί 3 λεπτά αντί για 2 και  

 

2.2.12 ση της εκκρινόμενης 
ρωτείνης. 

ονται κύτταρα από μία περιοχή ~ 2mm2 και επαναδιαλύονται σε 

ml YPGal θρεπτικό υλικό. Οι καλλιέργειες επωάζονται με ανάδευση (~250 

r.p.m.)

• Προσθέτουμε: 

o 10µl 10X Εκκινητής Ένθεσης 1,  

o 10µl 10X

o 2µl 10 mM dNTPs,  

o 10µl 10X Taq ρυθμιστικό διάλυμα

o 1µl Taq DNA Polyme

o 34µl ddH2O. 

• H PCR αποτελείται από 30 κύκλους τω

1. 95°C / 30 δευ

2. 50°C / 30 δευτερόλεπτα και.  

3. 72°C / 2 λεπτά.  

• Ακολουθεί τελική επέκταση στους 72

•  Με σωστή ένθεση του κομματιού

 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και ο έλεγχος για πολλαπλή ένθεσ

κ

i) χρησιμοποιούνται οι Εκκινητές Ένθεσης 2 και 3,  

ii) το στάδιο επέκτασης 3. στην PC

iii) το αναμενόμενο PCR προϊόν είναι 2.3 kb. 

Ανάπτυξη των κυττάρων για ανίχνευ
π
 

Συλλέγ

2

 στους 30°C. Η διάρκεια ανάπτυξης ποικίλει ανάλογα την εκκρινόμενη 

πρωτεΐνη. Γενικά, οι καλλιέργειες αναπτύσσονται τουλάχιστον τρεις ημέρες. 

Από την ημέρα αυτή και έπειτα αναλύεται το υπερκείμενο των καλλιεργειών, 

ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη διάρκεια ανάπτυξης με σκοπό να έχουμε 

μέγιστη έκκριση της πρωτεΐνης. Μία μικρή ποσότητα καλλιέργειας συλλέγεται, 

φυγοκεντρείται για 30 δευτερόλεπτα και το υπερκείμενο μαζεύεται σε ένα νέο 

δοκιμαστικό σωλήνα και αποθηκεύεται στους 4°C. 
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Μεγαλύτερης κλίμακας καλλιέργειες (≥1 L ) μπορούν να γίνουν και να 

ακολουθήσει καθαρισμός της πρωτεΐνης. Το θρεπτικό υλικό εμβολιάζεται με 

1:100 

αποδιατακτικά πηκτώματα 

ολυακριλαμιδίου (SDS-PAGE) 12,5% πυκνότητας, με ασυνεχή συστήματα 

ρυθμισ ώ

νου οξικού οξέος. 
 

τα 

αδιοσημασμένου οξικού οξέος, το οποίο απελευθερώνεται από την ενζυμική 

απακετυλίωση ι

 

 

αραίωση από μία φρέσκια κορεσμένη καλλιέργεια.  

 

2.2.13 Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών. 
 

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση έγινε σε 

π

τικ ν διαλυμάτων (Laemmli, 1970). Η εμφάνιση των πρωτεϊνικών 

ζωνών έγινε με χρώση με Coomassie Brilliant Blue R.  

 

2.2.14 Ραδιομετρικός προσδιορισμός του παραγόμε

Μέτρο της ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότη

ρ

της ραδιοσημασμένης γλυκολ-χ τίνης (Araki, 1980). Η 

αντίδραση απακετυλίωσης για την D25 διεξάγεται σε 50μl τελικό όγκο, με 

ρυθμιστικό διάλυμα MES pH 6.4, 1mM CoCl2, 5μl ραδιοσημασμένου 

υποστρώματος και 27μl υπερκείμενο καλλιέργειας. Ο χρόνος επώασης είναι 

1.5 h σε θερμοκρασία 50oC. Η αντίδραση διακόπτεται με την προσθήκη 100μl 

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

εκχυλίζεται από την υδατική φάση με 500μl οξικού αιθυλεστέρα και μετριέται 

με σπινθηρομετρία. Σημαντικό πλεονέκτημα της ραδιομετρικής μεθόδου είναι 

η ταχύτητα, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της ενζυμικής 

δραστικότητας της απακετυλάσης στα υπερκείμενα των καλλιεργειών. 

 

Εικόνα 11: Αντίδραση παραγωγής ραδιοσημασμένου οξικού οξέος από 

ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη. 
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2.2.15 Συντήρηση μετασχηματισμένων K. lactis κυττάρων που 
εριέχουν κασέτα έκφρασης. 

 φρέσκια ολονύκτια καλλιέργεια μπορούν να 

ποθηκευτούν στους –70°C σε τελική συγκέντρωση 20% (v/v) 

αποστ

 ό ε

π
 

Τα K. lactis κύτταρα από

α

ειρωμένης γλυκερόλης. Για να επαναφέρουμε τα κύτταρα, κάνουμε 

streaking σε ένα πιάτο με YCB θρεπτικ  υλικό μ  5 mM ακεταμίδιο. Μετά από 

αυτή την αρχική ανάπτυξη των ανακτημένων κυττάρων σε πιάτο με θρεπτικό 

υλικό επιλογής μπορούμε να μεγαλώνουμε τα κύτταρα σε πλούσιο θρεπτικό 

υλικό (π.χ YPGal). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

 

Α. Fusarium graminearum 
 

3.1 In silico εύρεση της αλληλουχίας FG04146 του F. graminearum και 
σύγκριση της με άλλες απακετυλάσες της χιτίνης. 

 

Από τη βάση δεδομένων της Pubmed και από τη βάση δεδομένων 

στην οποία έχει κατατεθεί το γένωμα του F. graminearum του Broad Institute 

αναζητήθηκαν υποθετικές απακετυλάσες πολυσακχαριτών. 

 

 Συντηρημένες 

περιοχές 

Περιοχές 

αναγνώρισης 

χιτίνης 

Προβλεπόμενη 

O-Gly και N-Gly 

Ιντρόνια Μέγεθος 

τόπου (nt)

FG03544 pfam01522 0 - + 749 

FG06452 pfam01522 0 - + 820 

FG07503 pfam01522 0 + + 1139 

FG10992 pfam01522 0 + + 1109 

FG04146 cd00035, 

pfam01522 

3 + + 1677 

FG06549 cd00035, 

pfam01522 

3 + + 1684 

FG05847 cd00035, 

pfam01522 

2 + + 1500 

FG00452 pfam01522 0 - - 732 

FG05663 pfam01522 0 - + 927 

 

Πίνακας 3: Προβλεπόμενες απακετυλάσες πολυσακχαριτών του F. 

graminearum. pfam01522: περιοχή απακετυλάσης πολυσακχαριτών, 

cd00035: περιοχή πρόσδεσης χιτίνης που εμπλέκεται στην αναγνώριση ή στην 

πρόσδεση των υπομονάδων χιτίνης. 
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Από τις εννέα προβλεπόμενες απακετυλάσες πολυσακχαριτών, οι τρεις 

(FG04146, FG06549, FG05847) είναι απακετυλάσες χιτίνης που διαθέτουν 

περιοχές αναγνώρισης της χιτίνης. Οι περιοχές αναγνώρισης του 

υποστρώματος πιθανώς να έχουν διπλή σημασία, αφού όπως έχει δειχθεί 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα δράσης των ενζύμων σε αδιάλυτα 

υπόστρωμα και εμπλέκονται στην αναγνώριση και προσβολή του ξενιστή. 

(Limon, 2004 & Kamakura, 2002).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Πρόβλεψη συντηρημένων περιοχών της πρωτεΐνης 

FG04146 του F. graminearum. Mε γκρι χρώμα είναι η περιοχή απακετυλάσης 

πολυσακχαριτών και με πράσινο οι περιοχές αναγνώρισης της χιτίνης. 

 

 

 

 
 

133 207140 150 160 170 180 190(133)
LSQTFDDGP-SASTTKLLDRLKHN---STFFNLG---------VNIVQHPDIYQRMQKEGHLIGSHTWSHVYLPNCDA2 yeast(120)
VALTYDDGP-FTFTPQLLDILKQNDVRATFFVNGNNWAN----IEAGSNPDTIRRMRADGHLVGSHTYAHPDLNTCDA C. lindemuthianum (44)
VALTFDDGP-YKYTNQVLDILKKHNIKATFFITGNNLGKGQIDDHSKPWPKILRRMHSEGHQLASHSWSHQDLSAFG04146(132)
VYLTFDDGPNPVFTPEVLDVLAEHRVPATFFVIG---------AYAKDRPQLIRRMVAQGHEVANHTMTHPDLSANodB Rhizobium (20)
VALTFDDGP F FTPQLLDILK N VKATFFVIGNN A    IHAK  PDIIRRM AEGHLVASHTWSHPDLSAConsensus(133)
208 269220 230 240 250(208)
VSNEKIIAQIEWSIWAMNA-TGNHTPKWFRPPYGGID--NRVRAITRQFGLQAVLWDHDTFDCDA2 yeast(182)
LSSADRISQMRHVEEATRR-IDGFAPKYMRAPYLSC--DAGCQGDLGGLGYHIIDTNLDTKDCDA C. lindemuthianum(114)
ASNELRKQQIIYNEMAFRN-VLGFFPKYLRPPYGTCSRDSGCLDYVTKLGYHVVNWNIDTKDFG04146(206)
CGRRDVERQVLEANRAIRMACPEASVRHIRAPYGIWS--DDVLTTSANAGLAAVHWSVDPRDNodB Rhizobium (86)
LSNEDRIAQIIWAE AIR  I GFSPKYIRPPYGSCS DAGVLA TANLGYHAV WNIDTKDConsensus(208)

Εικόνα 13: Πολλαπλή στοίχιση της FG04146 με άλλες απακετυλάσες 

της χιτίνης που έχουν χαρακτηριστεί σε άλλους μύκητες και με την 

μαννοπρωτεΐνη ΜΡ98 του C. neoformans. 
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3.2 Προσπάθειες απομόνωσης του μεταγράφου της FG04146. 
 

3.2.1 Από cDNA βιβλιοθήκες. 
 

Οι carbon βιβλιοθήκες ελλείψει άνθρακα και ελλείψει αζώτου 

προέρχονται από το αγρίου τύπου στέλεχος PH-1 (FGSC #9075) και σε αυτές 

υπάρχουν όλα τα γονίδια του μύκητα τα οποία εκφράζονται σε συνθήκες 

έλλειψης αζώτου και άνθρακα αντίστοιχα. Το DNA που απομονώνεται από τις 

cDNA βιβλιοθήκες χρησιμοποιήθηκε σαν μήτρα σε αντιδράσεις PCR με 

εκκινητές ειδικούς για το μετάγραφο  

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές αντιδράσεις PCR με διαφορετικές 

συνθήκες, ώστε να καταφέρουμε να πολλαπλασιάσουμε το cDNA του 

γονιδίου που μας ενδιαφέρει. Συνολικά ελεγχθήκαν: α) διαφορετικές 

ποσότητες μήτρας cDNA, κομμένη με περιοριστικά ένζυμα ή όχι, β) ένα 

μεγάλο εύρος θερμοκρασιών υβριδοποίησης των εκκινητών, γ) διαφορετικές 

θερμοκρασίες επιμήκυνσης, δ) διαφορετική διάρκεια επιμήκυνσης, ε) 

διαφορετικές πολυμεράσες καθώς και στ) οι εκκινητές που είχαν σχεδιαστεί 

από τον Μ. Ψυλινάκη. Επιπλέον η διαδικασία απομόνωσης του φαγικού DNA 

επαναλήφθηκε και για τις δύο βιβλιοθήκες μερικές φορές (σημ. ο βαθμός της 

βακτηριακής λύσης για κάθε αραίωση βιβλιοθήκης δεν ήταν σταθερός σε κάθε 

πείραμα). Στην πλειοψηφία των αντιδράσεων PCR δεν παίρναμε κανένα  

(σωστό) προϊόν. Επειδή τα πειράματα επαναλήφθηκαν πολλές φορές 

υποθέτουμε ότι η αδυναμία απομόνωσης του cDNA που μας ενδιαφέρει 

οφείλεται είτε στο γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες δεν είναι πλέον αξιόπιστες ή στην 

επιμόλυνση του φαγικού DNA, που απομονώνουμε, με βακτηριακό DNA των 

XLM-Blue MRF κυττάρων που λύονται από τους ιούς.  

 

3.2.2 Με αντίστροφη μεταγραφή και PCR (RΤ-PCR) σε μία και δύο 
αντιδράσεις. 
 

Με τη δεύτερη προσέγγιση που ακολουθήσαμε για να απομονώσουμε 

το cDNA για την FG04146 χρησιμοποιήσαμε το RobusT I RT-PCR kit. Με 

αυτόν τον τρόπο, σε μία αντίδραση γίνεται αντίστροφη μεταγραφή του RNA 
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και ακολούθως PCR με ειδικούς εκκινητές, ώστε να πολλαπλασιαστεί το 

μετάγραφο που μας ενδιαφέρει.  

Αρχικά γίνεται απομόνωση συνολικού RNA 

του F. graminearum με συνδυασμό του 

πρωτοκόλλου της ζεστής όξινης φαινόλης με το 

NucleoSpin RNA II kit.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Ηλεκτροφόρηση συνολικού RNA από τον F. graminearum 

σε 0.7% πήκτωμα αγαρόζης. Α) λStyI μάρτυρας, Β) πριν και Γ) μετά την 

επώαση με DNase RNase-free. 

 

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές αντιδράσεις RΤ-PCR στις οποίες 

ελέγχθηκαν διάφορες συνθήκες: α) διάφορες ποσότητες μήτρας RNA (από 

100ng έως 1μg) που έχει υποστεί επιπλέον επώαση με DNase ή όχι, β) ένα 

εύρος συγκεντρώσεων MgCl2, γ) διάφορες θερμοκρασίες υβριδοποίησης για 

κάθε ζεύγος εκκινητών, δ) διάρκεια επιμύκηνσης, ε) αριθμός των κύκλων. 

Συμπεριλαμβάναμε πάντα, επιπλέον των συνηθισμένων θετικών και 

αρνητικών αντιδράσεων ελέγχου, και μία αντίδραση στην οποία δεν έχουμε 

προσθέσει την αντίστροφη μεταγραφάση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το 

προϊόν της RΤ-PCR δεν οφείλεται στον πολλαπλασιασμό του γονιδίου από 

τυχόν υπολειπόμενο DNA (που μπορεί ακόμα και σε πολύ μικρή ποσότητα να 

μας δώσει προϊόν).  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία η μήτρα RNA 

είχε προέλθει από μύκητα που είχε αναπτυχθεί (τρεις και έξι μέρες) σε πιάτα 

με θρεπτικό υλικό που περιείχε κολλοειδή χιτίνη. Αυτό έγινε σε μία 

προσπάθεια να επάγουμε την έκφραση του γονιδίου που μας ενδιαφέρει  

(υποθέτοντας ότι παρουσία χιτίνης ο μύκητας επιστρατεύει τις απακετυλάσες 

της χιτίνης). 
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Επίσης, σχεδιάστηκε ένα ζεύγος επικαλυπτόμενων εσωτερικών 

εκκινητών για το μετάγραφο που αντιστοιχούν σε περιοχή εξωνίου ακριβώς 

δίπλα σε ιντρόνιο (FG04146internalFW και FG04146internalRV). Έτσι, 

χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό εκκινητή με έναν αντίστοιχο εσωτερικό σε 

αντιδράσεις RΤ-PCR πολλαπλασιάζεται μια αλληλουχία μήκους 800 και 550 

νουκλεοτιδίων. Τα κομμάτια που πολλαπλασιάζονται με αυτούς τους δύο 

συνδυασμούς χρησιμοποιούνται μαζί σα μήτρα σε μία αντίδραση PCR 

χρησιμοποιώντας τους εξωτερικούς εκκινητές, ώστε να πάρουμε το πλήρους 

μεγέθους μετάγραφο.  

Με αντίστροφη μεταγραφή και PCR (RΤ-PCR) σε δύο αντιδράσεις 

μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το κάθε στάδιο ξεχωριστά και με μεγαλύτερη 

ακρίβεια αλλά επίσης δεν ήταν αποτελεσματικό. 

Έπειτα από πολλές προσπάθειες απομόνωσης του μεταγράφου για 

την FG04146 υποθέτουμε ότι το γονίδιο είναι σιωπηλό, δηλαδή δεν 

εκφράζεται, τουλάχιστον κάτω από τις συνθήκες έλλειψης αζώτου και 

άνθρακα, που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των cDNA βιβλιοθηκών 

(3.2.1) και κάτω από τις συνθήκες ανάπτυξης του μύκητα στο εργαστήριο 

(3.2.2).  
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Β. Cryptococcus neoformans 

 
3.3 In silico εύρεση των αλληλουχιών MP98, MP84 και D25 του 
Cryptococcus neoformans και σύγκριση τους.  
 

Στον C. neoformans έχει βρεθεί ότι η χιτίνη και η χιτοζάνη υπάρχουν 

στο κυτταρικό τοίχωμα κυττάρων που μεγαλώνουν βλαστικά. Μέχρι σήμερα, 

έχουν αναγνωριστεί τρεις απακετυλάσες πολύσακχαριτών στον C. 

neoformans που παρουσιάζουν ανοσολογικό ενδιαφέρον. Όλες εμφανίζουν 

μεγάλη ομοιότητα με απακετυλάσες της χιτίνης που έχουν απομονωθεί από 

άλλους μύκητες.  

 

Εικόνα 15: Αριστερά) πρόβλεψη συντηρημένων περιοχών των MP98, 

MP84 και D25. Mε γκρι χρώμα είναι η περιοχή απακετυλάσης 

πολυσακχαριτών. Δεξιά) οι MP98 και MP84 εμφανίζουν χαρακτηριστικά των 

GPI αγκυροβολημένων πρωτεϊνών: αμινοτελική αλληλουχία σήματος και μία 

θέση ωμέγα (ω) μεταξύ της υδρόφιλης και υδρόφοβης περιοχής στο 

καρβοξυτελικό άκρο. 
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170 236180 190 200 210 220(170)
QTFDDGPSASTTKLLDRLKHN--S---TFFNLGVNIVQH---PDIYQRMQKEGHLIGSHTWSHVYLPCDA2 yeast (122)
LTYDDGPNCSHNAFYDYLQEQKLK--ASMFYIGSNVVDW---PYGAMRGVVDGHHIASHTWSHPQMTCDA M. rouxii (161)
LSFDDGPTDVSPALYDYLAQNNISSSATHFMIGGNIITS---PQSVLIAIEAGGHLAVHTWSHPYMTMP84(128)
LGFDDGPNCSHNALYNLLSENNQK--ATMFFIGSNVMDW---PLQAMRAHDEGHQICVHTWSHQYMTMP98(162)
LTFDDGPYNYEAQVASALDGGK----GTFFLNGANYVCIYDKADEIRALYDGGHTLGSHTWSHADLTD25 (43)
LTFDDGP  S ALYD L N AT F IGSNIV P MRA DEGH IASHTWSH YMTConsensus(170)
237 303250 260 270 280 290(237)
NVSN----EKIIAQIEWSIWAMNATGN-HTPKWFRPPYGGIDNRVRAITR-QFGLQAVLWDHDTFDWCDA2 yeast (181)
TKTN----QEVLAEFYYTQKAIKLATG-LTPRYWRPPYGDIDDRVRWIAS-QLGLTAVIWNLDTDDWCDA M. rouxii (223)
TLTN----EQVVAELGWTMQALSDLNGGRIPLYWRPPYGDVDNRVRAIAKGVFGLVTVLWDSDTNDWMP84(192)
ALSN----EVVFAELYYTQKAIKAVLG-VTPQCWRPPYGDVDNRVRMIAQ-ALNLTTIIWSDDTDDWMP98(224)
QLDESGINEALFVELSKVEDAFVKILG-VKPRYFRPPYGNINDNVLNVLSERGYTKVFLWSDDTGDAD25(106)
 LSN E VIAEL WT AI I G VTPRYWRPPYGDIDNRVR IA  GL  VLW  DT DWConsensus(237)

 

Εικόνα 16: Πολλαπλή στοίχιση των απακετυλασών χιτίνης του C. 

neoformans με τις χαρακτηρισμένες απακετυλάσες χιτίνης από τους μύκητες 

S. cerevisiae και M. rouxii. 

 

3.4 Κλωνοποίηση των d25, mp84, mp98 και υπερέκφραση των 
ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε κύτταρα K. lactis. 

 

Για την κλωνοποίηση των γονιδίων d25 και mp84 στον pKLAC1 

φορέας έκφρασης εφαρμόστηκε η στρατηγική κλωνοποίησης I (φυσικό 

αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη πρωτεΐνη), ενώ για το mp98 η στρατηγική 

κλωνοποίησης II (μη-φυσικό αμινοτελικό άκρο στην παραγόμενη πρωτεΐνη). 

Αρχικά, σχεδιάστηκαν οι κατάλληλοι εκκινητές και ακολούθως έγινε ο 

πολλαπλασιασμός των γονιδίων με PCR, πέψη των κομματιών και του φορέα 

έκφρασης, αντίδραση συγκόλλησης, μετασχηματισμός σε κατάλληλα 

επιδεκτικά κύτταρα και αναγνώριση των θετικών αποικιών.  

Κατόπιν, ο φορέας pKLAC1 που περιέχει τα επιθυμητά γονίδια έγινε 

ευθύγραμμος για να μπορεί να εντεθεί στο γένωμα του K. lactis στο LAC4 

τόπο. Για το λόγο αυτό, γίνεται πέψη των κατασκευών με SacII ώστε να 

δημιουργηθεί μία «κασέτα έκφρασης». Η εισαγωγή της κασέτας έκφρασης 

γίνεται με χημικό μετασχηματισμό στα κύτταρα K. lactis χρησιμοποιώντας τα 

επιδεκτικά κύτταρα K. lactis GG799 και το αντιδραστήριο NEB Yeast 

Transformation. Τα μετασχηματισμένα κύτταρα επιλέγονται με βάση την 

ανάπτυξη τους στο Yeast Carbon Base (YCB) Agar θρεπτικό υλικό που 

περιέχει 5mM ακεταμίδιο. Τα μετασχηματισμένα κύτταρα ελέγχονται με PCR 

για τη σωστή ένθεση της κασέτας έκφρασης (χρησιμοποιώντας τους 
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Εκκινητές Ένθεσης 1 και 2) και για πολλαπλή ένθεση της κασέτας έκφρασης 

(χρησιμοποιώντας τους Εκκινητές Ένθεσης 2 και 3). Μετά από αυτό το 

στάδιο, γίνεται ανάπτυξη των κυττάρων (διαγνωστική σε 2ml YPGal θρεπτικό 

υλικό) για ανίχνευση της εκκρινόμενης πρωτεΐνης με ηλεκτροφορητική 

ανάλυση πρωτεϊνών από το υπερκείμενο των καλλιεργειών. Οι πρωτεΐνες που 

ανιχνεύτηκαν με την ηλεκτροφόρηση υπερκειμένου από τις διαγνωστικές 

καλλιέργειες είχαν μικρή συγκέντρωση και γι’ αυτό δεν παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση πρωτεΐνης υπήρχε στις 

καλλιέργειες για την D25 σε σχέση με τις MP98 και MP84. Έγιναν δύο 

προσπάθειες υπερέκφρασης της D25 σε καλλιέργειες ενός λίτρου που 

επωάστηκαν στους 30oC για 5 μέρες. Το υπερκείμενο των καλλιεργειών 

συγκεντρώθηκε έως τελικό όγκο περίπου 200ml και έγινε ολονύκτια 

διαπήδηση έναντι των ρυθμιστικών διαλυμάτων 20mM Tris pH 7.5 και 20mM 

Bis-Tris pH 6.5.  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

 

 

4.1 Συζήτηση. 

 
Ο μύκητας Fusarium graminearum προσβάλει τα σιτηρά, το καλαμπόκι 

και το ρύζι και έχει χαρακτηριστεί ως το πιο σοβαρό φυτοπαθογόνο την 

τελευταία δεκαετία (Windels, 2000). Η αποίκιση ενός φυτού από το μύκητα 

φέρνει τα κύτταρα των οργανισμών κοντά και έτσι το κυτταρικό τοίχωμα του 

μύκητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του με τον ξενιστή. 

(Schoffelmeer, 1999).  

Στο γένωμα του F. graminearum έχουν αναγνωριστεί εννέα 

απακετυλάσες πολυσακχαριτών, εκ των οποίων οι τρεις (FG04146, FG06549, 

FG05847) φέρουν και περιοχές πρόσδεσης της χιτίνης. Οι περιοχές 

αναγνώρισης του υποστρώματος πιθανώς να έχουν διπλή σημασία αφού, 

όπως έχει δειχθεί, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα δράσης των ενζύμων σε 

αδιάλυτα υπόστρωμα και εμπλέκονται στην αναγνώριση και προσβολή του 

ξενιστή. Η προσθήκη περιοχών δέσμευσης της χιτίνης με μεθόδους 

πρωτεϊνικής μηχανικής έχει οδηγήσει στην παραγωγή χιτινασών με αυξημένη 

υδρολυτική αποτελεσματικότητα σε αδιάλυτα υποστρώματα χιτίνης (Limon, 

2004). Μια απακετυλάση της χιτίνης, η οποία φέρει και περιοχή αναγνώρισης 

της χιτίνης βρέθηκε ότι συνεισφέρει στη φυτοπαθογόνο ικανότητα του μύκητα 

M. grisea (Kamakura, 2002). Η σημασία της ενζυμικής μετατροπής της χιτίνης 

σε χιτοζάνη σε συγκεκριμένα στάδια της μόλυνσης φυτικών ιστών από 

παθογόνους μύκητες προκύπτει από μελέτες σε μια σειρά άλλων 

φυτοπαθογόνων μυκήτων (El Gueddari, 2002).  

Από τις απακετυλάσες πολυσακχαριτών που φέρουν και περιοχές 

πρόσδεσης της χιτίνης, έχουν κλωνοποιηθεί οι κωδικές περιοχές και των δύο. 

Η FG05847 έχει υπερεκφραστεί σε E. coli και στον Schizosaccharomyces 

pombe ενώ η FG06549 μόνο σε E. coli (προσωπική επικοινωνία με Δρ 

Moerschbacher). Δεδομένου, ότι παρά τις προσπάθειες απομόνωσης του 

μεταγράφου για τo fg04146 από τη δική μας ομάδα και του Δρ 

 - 48 -



Moerschbacher δεν επιτεύχθηκε ο στόχος αυτός, υποθέτουμε ότι το γονίδιο 

είναι σιωπηλό ή εκφράζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες ή σε συγκεκριμένο 

στάδιο ανάπτυξης του μύκητα. Ο μεγάλος αριθμός απακετυλασών χιτίνης, 

ενδεχομένως να μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι απακετυλάσες δρουν 

συνεργατικά ή είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα 

χιτοζάνης στο κυτταρικό τοίχωμα παρά την εμφάνιση μεταλλάξεων που θα 

απενεργοποιούσαν κάποιο από τα γονίδια των απακετυλασών (Young, 2001). 

 

Ο μύκητας Cryptococcus neoformans είναι ένα κοινό ευκαιριακό 

παθογόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από τους κύριους παράγοντες 

μολυσματικότητας του είναι και η πολυσακχαρική του κάψα, που περιβάλλει 

το κυτταρικό τοίχωμα. Η βιογένεση και η ακεραιότητα του κυτταρικού 

τοιχώματος είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη, επιβίωση και 

παθογένεια του C. neoformans και συνιστούν ελκυστικούς στόχους 

αντιμυκητιακής θεραπείας (Reese, 2003 & Fromtling, 1982).  

Στο κυτταρικό τοίχωμα του C. neoformans εντοπίζεται σε μεγάλο 

ποσοστό η χιτίνη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι απακετυλιωμένο σε 

χιτοζάνη (Banks, 2005). Από τις απακετυλάσες πολυσακχαριτών του C. 

neoformans, αυτές που εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα με απακετυλάσες της 

χιτίνης από άλλους μύκητες, προάγουν προστατευτικές ανοσολογικές 

αποκρίσεις στον ξενιστή του μύκητα (Biondo, 2002, Biondo, 2003 Biondo, 

2005 & Levitz, 2001).  

Η χιτίνη και η χιτοζάνη αποτελούν πολύ καλούς στόχους για μελλοντικά 

αντιμυκητιακά φάρμακα λόγω της σημασίας τους για την ακεραιότητα του 

κυττάρου και την απουσία τους στον άνθρωπο. Επιπλέον, στις ίδιες εργασίες 

έχει βρεθεί ότι η ανοσοποίηση με τις απακετυλάσες MP98, MP84 και D25 έχει 

προστατευτικές για τον ξενιστή δράσεις και έτσι οι απακετυλάσες αυτές 

αποτελούν υποψήφιους αντιγονικούς επιτόπους για την ανάπτυξη εμβολίου 

για την κρυπτοκοκκίωση.  

Έχει βρεθεί ότι η χιτοζάνη διατηρεί την κυτταρική ακεραιότητα και 

βοηθάει στο διαχωρισμό των εκβλαστημάτων. Επιπλέον διατηρεί το 

φυσιολογικό μέγεθος της κάψας και η έλλειψή της οδηγεί σε αδυναμία 

εναπόθεσης της μελανίνης (Baker, 2007). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι Cda1 

(TIGR ID: CNF01800), MP98 και η MP84 είναι οι απακετυλάσες που 
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συμμετέχουν στη δημιουργία της χιτοζάνης στο κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα 

ενώ η D25 δεν εμπλέκεται τουλάχιστον απευθείας σε αυτήν τη διαδικασία 

κατά τη βλαστική φάση ανάπτυξης. Η D25 έχει βρεθεί ότι έχει δράση σαν 

απακετυλάση της χιτίνης (Μπαλωμένου, μη δημοσιευμένα αποτελέσματα), 

όταν ανασυνδυασμένη της μορφή εκφράστηκε σε κύτταρα E.coli. 

Η D25 λοιπόν έχει υπερεκφραστεί σε προκαρυωτικό σύστημα 

έκφρασης, αλλά δεδομένου ότι πρόκειται για ευκαρυωτική εκκρινόμενη 

πρωτεΐνη, το σύστημα K. lactis Protein Expression Kit θεωρείται πιο 

κατάλληλο. Με το σύστημα αυτό, εκκρινόμενες πρωτεΐνες μπορούν να 

εκφραστούν σε υψηλά επίπεδα (10-15 mg/L). Επιπλέον, οι πρωτεΐνες που 

εκφράζονται αφενός εκκρίνονται στο θρεπτικό υλικό (λόγω του α-ΜF) και 

αφετέρου φέρουν όλες τις απαραίτητες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις 

που μία ευκαρυωτική πρωτεΐνη μπορεί να χρειάζεται. Από κάποια πρώτα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι πρωτεΐνη που παράγεται στο μύκητα είναι πιο 

ενεργή σε σχέση με αυτή που παράγεται σε κύτταρα E.coli. Η ενζυμική 

ενεργότητα μετρήθηκε με το ραδιενεργό ενζυμική δοκιμή, όπου σαν 

υπόστρωμα χρησιμοποιείται η ραδιενεργή γλυκολ-χιτίνη και το 

συγκεντρωμένο υπερκείμενο καλλιέργειας ενός λίτρου από το μύκητα είχε 

περίπου 2500 κρούσεις (Counts per minute, CPU) έναντι 1400. 

 

 

 

4.2 Προοπτικές.  
 

Ο βασικός στόχος της μελέτης αφορά στην απομόνωση του 

μεταγράφου του fg04146 και των γονιδίων d25, mp84, mp98 και στην 

υπερέκφραση των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα 

γονίδια.  

Το μετάγραφο για το fg04146 ενδεχομένως μπορεί να απομονωθεί αν 

το F. graminearum αναπτυχθεί σε διαφορετικές συνθήκες ή αν απομονωθεί 

συνολικό RNA από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσε να απομονωθεί το γονίδιο fg04146, να κλωνοποιηθεί σε κατάλληλο 

φορέα έκφρασης και να γίνουν προσπάθειες υπερέκφρασης της πρωτεΐνης σε 

κάποιο κατάλληλο ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης.  
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Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει υπερέκφραση των πρωτεϊνών MP98, 

MP84 και D25 με μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες, καθαρισμός με 

χρωματογραφικές μεθόδους και ενζυμικός χαρακτηρισμός τους. Ενδιαφέρον 

θα ήταν επίσης να λυθούν οι δομές των ενζύμων και να μελετηθεί ο 

μηχανισμός δράσης τους σε ολιγομερή υποστρώματα χιτίνης και πολυμερή 

χιτοζάνης χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR), που επιτρέπει την εξακρίβωση του βαθμού 

απακετυλίωσης από τη δράση των ενζύμων πάνω σε υποστρώματα χιτίνης. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να διευκρινισθεί εάν τα ένζυμα απακετυλιώνουν τα 

υποστρώματα χιτίνης σειριακά ή σε τυχαίες θέσεις. Μπορεί να αξιολογηθεί ο 

ρόλος των γονιδίων αυτών στην παθογένεση των μυκήτων από όπου 

προέρχονται (απενεργοποίηση του κάθε γονιδίου χωριστά με τη μέθοδο gene 

disruption, καταστολή της έκφρασης με gene silencing). 
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	2.2.9 Ευθυγράμμιση των pKLAC1 πλασμιδιακών κατασκευών.
	Ο φορέας pKLAC1 που περιέχει τα επιθυμητά γονίδια πρέπει να γίνει ευθύγραμμος για να μπορεί να εντεθεί στο γένωμα του K. lactis στο LAC4 locus. Για το λόγο αυτό γίνεται πέψη των κατασκευών με SacII ώστε να δημιουργηθεί μία «κασέτα έκφρασης» μεγαλύτερη από 6.2 kb που περιλαμβάνει το PLAC4-PBI, το κλωνοποιημένο γονίδιο και την amdS κασέτα επιλογής.

