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Περίληψη 

 

H I-CreI είναι μια διμερής αυτοκατευθυνόμενη ενδουνουκλεάση (homing  

endonuclease), ενώ Α11 και Μ8 είναι τα μεταλλάγματα που παρασκευάστηκαν 

από την εταιρία Cellectis. Το ένζυμο αυτό έχει την χαρακτηριστική ιδιότητα των 

αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών να αναγνωρίζει και να διασπά μια 

ψευδοπαλλινδρομική DNA αλληλουχία είκοσι δυο βάσεων, καθώς επίσης και να 

προωθεί την οριζόντια μεταφορά εσωνίων. LAGLIDADG είναι η ονομασία της 

οικογένειας αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών όπου ανήκει η I-CreI  και 

περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες ενδονουκλεασών. Τα παραπάνω μεταλλάγματα 

αναγνωρίζουν μια αλληλουχία – στόχο που βρίσκεται στο XPC ανθρώπινο γονίδιο 

και σχετίζεται με την ασθένεια Xeroderma Pigmentosum. ∆ομική ανάλυση του 

συμπλέγματος της I-CreI  με το DNA-στόχο έδειξε ότι οχτώ αμινοξέα της 

πρωτεΐνης αλληλεπιδρούν με εφτά βάσεις DNA.  

Η διαδικασία της παλινόστησης περιλαμβάνει δυο σταδιακά βήματα: i) διάσπαση 

του συγγενικού αλληλόμορφου από όπου λείπει το κινητό στοιχείο και ii) την 

επαγωγή ομόλογου ανασυνδυασμού κατά τον οποίο το κινητό μόριο DNA 

αντιγράφεται στην συγκεκριμένη θέση του δέκτη. Οι πρωτεΐνες αυτές στην φύση 

μεταφράζονται είτε σαν ανεξάρτητα (free standing) ένζυμα είτε σαν κοινού 

πλαισίου πρωτεΐνες σύντηξης (in frame fusion proteins) εντός πρωτεϊνικών 

εσωνίων (inteins). Σαν αποτέλεσμα, παράγονται πολυλειτουργικές πρωτεΐνες που 

εμφανίζουν δραστικότητα τόσο ενδονουκλεάσης όσο και πρωτεϊνικής λιγάσης 

(protein ligation activity). Παράλληλα, χάρη στην εξειδίκευσή τους ως προς την 

αλληλουχία αναγνώρισης, η γενετική μηχανική μπορεί να στηριχθεί σε αυτά τα 

ένζυμα. Στην πραγματικότητα, η αλληλουχία - στόχος μπορεί να τροποποιηθεί 

ελαφρώς ανάλογα με τις ανάγκες καθώς οι ενδονουκλεάσες αυτές χρησιμοποιούν 

μια ευέλικτη στρατηγική αναγνώρισης των homing αλληλουχιών, όπου 

συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί μπορούν να γίνουν ανεκτοί χωρίς σημαντική 

απώλεια της συγγένειας για πρόσδεση ή της αποτελεσματικότητας στην διάσπαση  

του DNA. Επιπλέον, υπομονάδες διαφορετικών τύπων ενδονουκλεασών μπορούν 

να συνδυαστούν σε ετεροδιμερή μέσω σύντηξης, μιας διαδικασίας που έχει ούτως 

ή άλλως ευνοηθεί από την εξέλιξη. 
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Η RM6 είναι ένα μετάλλαγμα της αγρίου τύπου Rop, που προκύπτει με την 

αφαίρεση των πέντε αμινξέων της αλληλουχίας του βρόχου. Εμφανίζει πολύ 

αυξημένη σταθερότητα και το ομοδιμερές μοτίβο των τεσσάρων α-ελίκων της 

αγρίου τύπου Rop έχει μετατραπεί σε μια ομοτετραμερή δομή τεσσάρων α-ελίκων 

της RM6. Αυτή η αυξημένη σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για τον ρόλο της 

RM6 ως φορέα των ετεροδιμερών της I-CreI .    

Ο συνδυασμός αυτών των δυο πρωτεϊνών σε μια κοινού πλαισίου πρωτεΐνη 

σύντηξης, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για 

τον ετεροδιμερισμό της I-CreI . Το πρωτεϊνικό πλαίσιο στήριξης (scaffold) που η 

RM6 παρέχει, σε συνδυασμό με τους δυο διαφορετικού μήκους πεπτιδικούς 

συνδέτες (linkers) των υπομονάδων της RM6 και τις I-CreI , μπορεί να ευνοήσει 

τον ετεροδιμερισμό έναντι του ομοδιμερισμού. Επιπρόσθετα, καθώς η RM6 

διαθέτει μια πολύ σταθερή διαμόρφωση εξαιτίας του δεματίου των τεσσάρων α-

ελίκων, καθώς και έναν καλά πακεταρισμένο πυρήνα, συνεισφέρει στην αύξηση 

της σταθερότητας ολόκληρου του βιομορίου. 

Η προσέγγιση αυτή έχει σαν μακροπρόθεσμο στόχο να αναπτύξει μεγανουκλεάσες 

με νέες ειδικότητες σαν ένα νέο εργαλείο στην αντικατάσταση γονιδίων. Η ιδιότητα 

της I-CreI  να προσδένει και να διασπά ποικίλες DNA αλληλουχίες παλινόστησης 

(homing sites), μπορεί να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο εργαλείο με το οποίο τα 

ελαττωματικά γονίδια θα είναι δυνατό να αντικαθίστανται και τα σωστά γονίδια να 

κληροδοτούνται στα θυγατρικά κύτταρα. 
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Summary 

 

 

I-CreI  is a dimeric homing endonuclease while A11 and M8 are mutants 

constructed by Celectis. This enzyme has the typical property of homing 

endonucleases to bind and cleave a 22bp pseudo-pallindromic DNA homing site 

and to promote lateral transfer of mobile introns as well. LAGLIDAG is the 

endonuclease family of several hundred members which I-CreI  belongs to. A11 

and M8 mutants recognize a 22 bp target sequence in the human XPC gene 

(involved in Xeroderma Pigmentosum). Structural analysis of the complex of I-CreI  

bound to its DNA target have revealed interactions of eight residues of each 

monomer with seven DNA bases.  

The homing process basically includes  two sequential steps: i) cleaving of the 

cognate allele from which the mobile element is absent and ii) stimulation of 

homologous recombination event that duplicates the mobile DNA into the recipient 

locus. Those proteins are naturally translated either as free standing enzymes or 

as in frame fusion proteins within inteins. As a result, bifunctional proteins, with 

endonuclease and protein ligation activity, are produced. Also, thanks to their 

sequence specificity, genetic engineering can rely on those enzymes. In fact, their 

target sequence can be slightly altered according to the needs. More precisely, 

those endonucleases use a flexible homing site recognition strategy in which 

individual polymorphisms are tolerated without significant loss of binding affinity or 

cleavage efficiency. Furthermore, subunits of different endonuclease types can be 

combined in heterodimers by fusion, a process favored by evolution.  

RM6 is a deletion mutant which arises by excision of the five aminoacids in the 

loop sequence of wild type Rop. It shows  a significantly inhased stability shift and 

the homodimeric four α-helix motif of w.t. Rop has turned into a homotetrameric 

four α-helix structure in Rm6. This stability is very important for the role of RM6 

molecule as a carrier of I-CreI  heterodimers. 

Combination of those two proteins in an in frame fusion protein has been 

performed with the aim to develop a new I-CreI   dimerization strategy. The 

scaffold that Rm6 provides the whole biomolecule with, in combination with the two 

different peptide linkers between Rm6 and I-CreI  subunits, may favour the 

formation of I-CreI  heterodimers against this of homodimers. Moreover, as Rm6 
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has a very stable conformation because of 4 α-helix bundle with a well packed 

core it contributes in a stability lift of the whole biomolecule. 

This approach aims to develop, in the long way meganucleases with novel 

specificities, as a new tool in gene replacement. The property of I-CreI  to bind and 

cleave diverse DNA homing sites can turn out an innovative  tool with which the 

faulty gene can be substituted and the corrected gene can be inherited to daughter 

cells. 
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1. Εισαγωγή 
 
 
I. Σημασία επαναπρογραματισμού διαφόρων ενζύμων στην θεραπεία ασθενειών 

Οι προσπάθειες που γίνονται για την εκμετάλλευση των μεγανουκλεασών στην 

θεραπεία γενετικών ασθενειών βασίζονται στην κατανόηση και διαχείριση της 

λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση 

που περιλαμβάνει τομείς όπως η βιοχημεία, η τρισδιάστατη δομική ανάλυση 

πρωτεϊνών, η υπολογιστική μοντελοποίηση της πρωτεϊνικής δομής και λειτουργίας, η 

γενετική μηχανική και τεχνικές κατευθυνόμενης εξέλιξης (directed evolution 
techniques) που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία πρωτεϊνών με επιθυμητές 

ιδιότητες. Η προσπάθεια επανασχεδιασμού των μεγανουκλεασών συνδυάζεται με 

την αναζήτηση στην φύση νέων ενζύμων που τροποποιούν DNA. Τα υποψήφια 

ένζυμα θα δοκιμαστούν ώστε να αποδειχθεί εάν μπορούν να διασπάσουν μόρια 

γενετικού υλικού και να επιτρέψουν στη συνέχεια την ενσωμάτωση 

αναπληρωματικών γονιδίων στις κομμένες περιοχές με την επιθυμητή 

αποτελεσματικότητα και εξειδίκευση. 

Το επόμενο βήμα είναι να δειχθεί ότι οι υπό ανάπτυξη τεχνικές μπορούν να 

εφαρμοστούν σε πειραματόζωα και καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων, κατάκτηση 

που με τη σειρά της θα οδηγούσε σε κάποια στρατηγική για την εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας προς επινόηση νέων και αποτελεσματικών θεραπειών 

γενετικών ασθενειών. Επίσης, εκτός από τα πιθανότατα τεράστια οφέλη που θα 

προκύψουν από την θεραπεία μονογενετικών ασθενειών (που προκαλούνται από 

ένα ελαττωματικό γονίδιο), η στρατηγική αυτή θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει 

την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θεραπειών για διαταραχές που συσχετίζονται με 

πολλά γονίδια. 

 

 

II. Κινητικότητα τύπου Ι εσωνίων και ομόλογος ανασυνδυασμός γονιδίων 

 

Πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει την εισαγωγή κινητών 

παρεμβαλλόμενων αλληλουχιών DNA (συνήθως εσωνίων) σε συγγενικά 

αλληλόμορφα - παραλήπτες τα οποία δεν φέρουν την συγκεκριμένη αλληλουχία. Το 
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καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ένζυμα που συμμετέχουν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ζεύγος ομόλογων αλληλουχιών σαν υποστρώματα 

(παρόλο που συγκεκριμένου τύπου ακολουθίες μπορεί να ευνοούνται έναντι 

κάποιων άλλων). Η μεταφορά κινητών εσωνίων μπορεί να είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματική. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά 

υποκυτταρικά τμήματα μη συγγενικών οργανισμών (Turmel et al.) ενώ σε μερικές 

περιπτώσεις επιτρέπεται ακόμα και η εξάπλωση σε διαφορετικές γενιές μέσα σε 

ολόκληρες βιολογικές οικογένειες, όπως αποδείχθηκε για εσώνια μυκήτων που 

βρέθηκαν διασπαρμένα σε όλους τους ιστούς αγγειόσπερμων φυτών. (Cho et al.). 

H συχνότητα του ανασυνδυασμού δεν είναι σταθερή σε όλο το γονιδίωμα, αλλά 

επηρεάζεται τόσο από γενικές όσο και από ειδικές επιδράσεις. Η συνολική 

συχνότητα ανασυνδυασμού μπορεί να διαφέρει στις ωοθήκες απ’ ότι στα 

σπερματοζωάρια: ο ανασυνδυασμός είναι δύο φορές πιο συχνός στις γυναίκες απ’ 

ότι στους άνδρες. Επίσης, η συχνότητα μέσα στο γονιδίωμα εξαρτάται και από την 

δομή των χρωμοσωμάτων: π.χ. ο επιχιασμός καταστέλλεται γύρω από τις 

συμπυκνωμένες και αδρανείς περιοχές της ετεροχρωματίνης.  

Στην διαδιακασία του ομόλογου ανασυνδυασμού οι αυτοκατευθυνόμενες 

ενδονουκλεάσες έχουν τριπλό ρόλο: α) την αναγνώριση μιας αλληλουχίας DNA - 

στόχου η οποία αντιστοιχεί στην θέση εισαγωγής του κινητού στοιχείου, β) την 

διάσπαση ενός διπλού δεσμού DNA και γ) την επαγωγή των κυτταρικών 

μηχανισμών για την επιδιόρθωση αυτής της διάσπασης. 

 

 

III. Στόχευση γονιδίων 

 

Η στόχευση γονιδίων είναι η αντικατάσταση ενός ενδογενούς τμήματος DNA με ένα 

ομόλογο - αλλά όχι πανομοιότυπο - τμήμα εξωγενούς DNA, μέσω ομόλογου 

ανασυνδυασμού. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην δράση ενζύμων που είναι 

προγραμματισμένα να αναγνωρίζουν και να αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένες 

αλληλουχίες DNA. Στην στόχευση γονιδίων το προγραμματισμένο ένζυμο εισάγεται 

στο κύτταρο μαζί με ένα πλασμίδιο που φέρει το κινητό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό 

στο πλασμίδιο συνορεύει εκατέρωθεν με την ομόλογη περιοχή την οποία το ένζυμο 

έχει προγραμματιστεί να αναγνωρίζει. Από την στιγμή που το ένζυμο εισέλθει στον 

πυρήνα το χρωμοσωμικό DNA κόβεται και το επιθυμητό γονίδιο αντιγράφεται και 
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εισάγεται στο χρωμόσωμα με την διαδικασία επιδιόρθωσης διάσπασης δίκλωνου 

DNA (Double Strand Brake repair), η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει ομόλογο 

ανασυνδυασμό. Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί σε μια μόνιμη ενσωμάτωση που 

κληρονομείται στους απογόνους. Τα κύτταρα με το ανασυνδυασμένο γενετικό υλικό 

πολλαπλασιάζονται με κυτταρική διαίρεση και με τον τρόπο αυτό αντικαθιστούν τα 

αρχικά παθογενή κύτταρα. Ο ομόλογος ανασυνδυασμός αποτελεί ένα πολύ βασικό 

εργαλείο στην αντικατάσταση γονιδίων και σε συνδυασμό με τις υψηλής εξειδίκευσης 

DNA ενδονουκλεάσες, οι οποίες επιδέχονται επαναπρογραμματισμό της 

αλληλουχίας που αναγνωρίζουν, μπορούν να αντικαταστήσουν γονίδια με μεγάλη 

αποδοτικότητα, επιλεκτικότητα και επαναληψιμότητα.  

Στα κύτταρα των θηλαστικών ο βασικός περιοριστικός παράγοντας της στόχευσης 

γονιδίων είναι ο χαμηλός ρυθμός καθώς μόνο ένα στο ένα εκατομμύριο κύτταρα 

στοχεύεται επιτυχώς. Ο ρυθμός παρόλα αυτά, μπορεί να αυξηθεί κατά πολλές τάξεις 

μεγέθους με την διάσπαση της διπλής έλικας DNA στην περιοχή εισαγωγής του 

γονιδίου. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός της μη ενζυμικής διάσπασης του DNA κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες είναι κατά πολύ μικρότερος, σε σημείο που να μην είναι 

μετρήσιμος ή άμεσα συγκρίσιμος με την ενζυμική αντίδραση. Ο ρυθμός αυτός 

αυξάνεται κατά τουλάχιστον έξι τάξεις μεγέθους σε σχέση με τον ρυθμό διάσπασης 

αλληλουχιών DNA που δεν αναγνωρίζονται από κάποια ειδική ενδονουκλεάση. 

(Chevalier et al., 8) 

Για να υπάρχει η δυνατότητα στόχευσης οποιασδήποτε περιοχής σε ένα περίπλοκο 

γένωμα, προαπαιτείται η διαθεσιμότητα νουκλεασών οι οποίες να αναγνωρίζουν μία 

μοναδική αλληλουχία μέσα σε αυτό. Νουκλεάσες που διαθέτουν τέτοια 

επιλεκτικότητα θα επέτρεπαν την εισαγωγή, μεταβολή και εξάλειψη οποιασδήποτε 

αλληλουχίας χρησιμοποιώντας τον ομόλογο ανασυνδυασμό με την παρουσία μιας 

«επιδιορθωτικής μήτρας» (“repair matrix”). (Pingoud, 27) Εάν το αλληλόμορφο που 

φέρει το εσώνιο χρησιμοποιηθεί σαν επιδιορθωτική μήτρα, το ανοιχτό πλαίσιο 

ανάγνωσης της ενδονουκλεάσης αναπαράγεται στην περιοχή στόχευσης και με τον 

τρόπο αυτό ο κύκλος του ομόλογου ανασυνδυασμού ολοκληρώνεται. (Chevalier et 

al., 8) Επίσης, μια τέτοιου είδους «επιδιορθωτική μήτρα» θα μπορούσε να αποτελεί 

ένα πλασμίδιο με μια αγρίου τύπου γονιδιακή ακολουθία στην περίπτωση που ένα 

μεταλλαγμένο γονίδιο πρόκειται να αντικατασταθεί. (Pingoud, 27) 
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IV. Μεγανουκλεάσες και στόχευση γονιδίων 

 

Ως μεγανουκλεάσες ορίζονται οι νουκλεάσες με εκτεταμένες περιοχές αναγνώρισης 

που ως βασική τους αρχή επιτρέπουν την στόχευση ενός μοναδικού γονιδίου σε ένα 

περίπλοκο γονιδίωμα και ως εκ τούτου προσφέρουν την δυνατότητα για υψηλής 

ακρίβειας γενωμική χειρουργική και γονιδιακή θεραπεία. (Pingoud, 27). Τέτοιου 

είδους μεγανουκλεάσες απαντώνται στην φύση και σαν «αυτοκατευθυνόμενες 

ενδονουκλεάσες» (“homing endonuceases”). Τα ένζυμα αυτά αναγνωρίζουν 

αλληλουχίες DNA μήκους μέχρι και 40 ζεύγη βάσεων και μπορούν να παραχθούν 

τεχνητά είτε ανασυνδυάζοντας επικράτειες αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών, 

είτε ανακατασκευάζοντας την περιοχή πρόσδεσης DNA (μέσω σημειακών 

μεταλλάξεων), είτε με την σύντηξη μιας επικράτειας νουκλεάσης (nuclease domain) 

που δεσμεύει DNA, όπως τα δάχτυλα ψευδαργύρου (zinc fingers) ή τα 

ολιγονουκλεοτίδια τριπλής έλικας (triple helix forming oligonucleotides), σε μια 

υπομονάδα αναγνώρισης DNA. 

 

Α) Νουκλεάσες δαχτύλων ψευδαργύρου (zinc finger nucleases). 

 

Πρόκειται για νουκλεάσες που αποτελούνται από την μη ειδική καταλυτική 

επικράτεια της τύπου IIS περιοριστικής ενδονουκλεάσης FokI συντηγμένης στο 

καρβοξυτελικό της άκρο με τρία έως τέσσερα δάχτυλα ψευδαργύρου (Zn fingers). 

Κάθε δάχτυλο ψευδαργύρου αποτελείται από περίπου 30 αμινοξικά κατάλοιπα τα 

οποία αναδιπλώνονται σε μια χαρακτηριστική ββα δομή που δεσμεύει ετεροπολικά 

ένα δικατιόν ψευδαργύρου χρησιμοποιώντας δύο κυστεΐνες και δύο ιστιδίνες. Ένα 

δάχτυλο ψευδαργύρου προσδένεται σε μια τριβασική αλληλουχία-στόχο: κάθε 

νουκλεοτίδιο συνδέεται με ένα αμινοξικό κατάλοιπο το οποίο προεξέχει από την α-

έλικα και εισέρχεται στην αυλάκα του DNA στόχου. Αλλάζοντας αυτά τα αμινοξικά 

κατάλοιπα η εξειδίκευση αυτής της επικράτειας μπορεί να τροποποιηθεί. Έχουν 

σχεδιαστεί δάχτυλα ψευδαργύρου που αναγνωρίζουν όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς GNN τριπλετών. Επίσης, τέτοιου είδους νουκλεάσες μπορούν να 

συνδυαστούν για την αναγνώριση μιας εκτεταμένης αλληλουχίας. 
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Β)Περιοριστικές ενδονουκλεάσες τριπλής έλικας που σχηματίζουν 

ολιγονουκλεοτιδικές συντήξεις  

 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των περιοριστικών 

ενζύμων και στον σχηματισμό τριπλής έλικας. Η αλληλουχία - στόχος που 

προκύπτει από την σύντηξη της περιοριστικής ενδονουκλεάσης με το 

ολιγονουκλεοτίδιο, είναι μια σύνθεση της αλληλουχίας αναγνώρισης της 

ενδονουκλεάσης και της αλληλουχίας τριπλής έλικας. Με τέτοιου είδους 

«προγραμματιζόμενες» περιοριστικές ενδονουκλεάσες κάθε γονίδιο μπορεί κατ’ 

αρχήν να στοχευθεί, δεδομένης της συνδυαστικής ευελιξίας που αυτή η σύντηξη 

προσφέρει. 

 

Γ) Αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες (Homing Endonucleases) 

 

Οι αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα που έχουν την ιδιότητα να 

προσδένονται στο γενετικό υλικό με μεγάλη επιλεκτικότητα και κατόπιν να το 

τροποποιούν. Πρόκειται για μεγανουκλεάσες με σχετικά μεγάλες περιοχές 

πρόσδεσης (12-45 βάσεις DNA) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επαγωγή ομόλογου ανασυνδυασμού γονιδίων. Συναντώνται σε όλα τα βιολογικά 

υπερβασίλεια (superkingtoms). Η λειτουργία τους έγκειται στην ενσωμάτωση 

κινητών στοιχείων DNA (εσωνίων) που κωδικοποιούν για τις συγκεκριμένες 

ενδονουκλεάσες, σε αλληλόμορφα-δέκτες τα οποία δε φέρουν την συγκεκριμένη 

αλληλουχία. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μια τροποποίηση του γενετικού υλικού η 

οποία στη συνέχεια κληρονομείται. Για να είναι εξελικτικά αποτελεσματικές, οι 

αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες πρέπει να συνδυάζουν δύο αντικρουόμενες 

ιδιότητες: χρειάζεται να έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης έτσι ώστε η μεταφορά 

εσωνίων να γίνεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια αποφεύγοντας κάποια τοξικότητα στο 

γένωμα του ξενιστή, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να έχουν κάποια ευελιξία ως 

προς την αλληλουχία αναγνώρισης έτσι ώστε να επιτρέπουν την παράλληλη 

μεταφορά ποικίλων γονιδίων για μια μεγάλη γκάμα αλληλουχιών (Chevalier et al., 8).  

 

Η μεταφορά τύπου ΙΙ εσωνίων ξεκινάει από την στιγμή που η 

ενδονουκλεάση εκφράζεται και ακολουθούν τα παρακάτω στάδια: 



i) αναγνώριση και πρόσδεση στην αλληλουχία-στόχο που αντιστοιχεί στην 

περιοχή εκατέρωθεν της θέσης εισαγωγής του εσωνίου 

ii) διάσπαση του διπλού δεσμού DNA 

iii) επαγωγή κυτταρικών μηχανισμών για την επιδιόρθωση του DNA (Double 

Strand Repair mechanisms). 

 

 

Εικόνα 1: 

Μηχανιμισμοί ομόλογου ανασυνδυασμού τύπου I κινητών εσωνίων (introns) και 

πρωτεϊνικών εσωνίων(inteins) 

(Stoddard). 

 

Έχει διατυπωθεί ο συλλογισμός για το αν οι συγκεκριμένες ενδονουκλεάσες ή/ 

και τα κινητά στοιχεία, προσφέρουν κάποιο όφελος στο γονίδιο ή οργανισμό-

ξενιστή. Τα καλύτερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι αλληλουχίες που υπόκεινται 

στην διαδικασία του ομόλογου ανασυνδυασμού (homing), συνήθως δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από περιστασιακά “εγωιστικό” (selfish) DNA (Stoddard et 

al.). Παρόλα αυτά, φαίνεται πιθανό ότι ένα μικρό ποσοστό των 

αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών απέκτησε πιο ευεργετικό ρόλο για τον 

ξενιστή. Με τον τρόπο αυτό, τα συγκεκριμένα ένζυμα προκάλεσαν εξελικτική 

πίεση για την διατήρησή τους και έτσι διέφυγαν του κύκλου της εισβολής-

αποβολής (invasion–elimination cycle) όπου υπόκεινται οι περισσότερες 

στοχευόμενες αλληλουχίες. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι εκείνο κάποιων 
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αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών που συμμετείχαν στο μάτισμα εσωνίου 

του ξενιστή εξ ου και ονομάστηκαν “ματουράσες” (Lambowitz et al., Bolduc et 

al.). Καθώς η καθεαυτή παρουσία των εσωνίων μπορεί να μην ωφελεί σε κάτι τον 

ξενιστή, η ανάγκη της πρωτεΐνης για αποτελεσματική απομάκρυνση των 

ενδιάμεσων αλληλουχιών μπορεί να έχει ασκήσει αρκετή εξελικτική πίεση για την 

διατήρηση μιας λειτουργικής πρωτεΐνης η οποία με την σειρά της συνέβαλε στην 

διατήρηση του εσωνίου και του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης της πρωτεΐνης για 

την οποία κωδικοποιεί. Επιπλέον, ορισμένες αυτοκατευθυνόμενες 

ενδονουκλεάσες, φαίνεται να έχουν «υιοθετηθεί» από τον ξενιστή σαν 

ανεξάρτητα ένζυμα (freestanding enzymes). Για παράδειγμα στον βακτηριοφάγο 

μερικές αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες φαίνεται να παρέχουν κάποιο 

όφελος στον ξενιστή τους με το να κόβουν ειδικά το DNA του ετερόλογου φάγου 

σε μικτές μολύνσεις (Goodrich et al.). Tο εάν πιθανότατα «ωφέλιμες» 

αυτοακατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες ακολουθούν ένα κύκλο εισβολής–

αποβολής (invasion–elimination cycle) μένει ακόμα να αποδειχτεί, αλλά φαίνεται 

πιθανό ότι η δυναμική της ανακύκλωσης εσωνίων που περιγράφηκε παραπάνω 

μεταβάλλεται για τέτοια συστήματα (Stoddard). 
 

Με βάση την ομολογία σε επίπεδο αλληλουχίας, οι αυτοκατευθυνόμενες 

ενδονουκλεάσες διακρίνονται στις τέσσερις παρακάτω οικογένειες: 

 

α)LAGLIDADG ενδονουκλεάσες 

 

Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει πάνω από διακόσιες ενδονουκλεάσες όπως: I-

CreI, I-SceI, I-DmoI, PI-PfuI. Η ονομασία της προκύπτει από το αντίστοιχο 

αμινοξικό μοτίβο που φέρουν όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας και το οποίο 

ακολουθείται από περίπου εκατό αμινοξέα διαφορετικά για κάθε ένζυμο. Γενικά 

τα μοτίβα αυτά είναι συντηρημένα και σχηματίζουν τον πυρήνα της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις επικράτειες (domains) ή τις υπομονάδες της 

ενδονουκλεάσης. Με βάση τον αριθμό μοτίβων ανά ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 

η οικογένεια περικλείει δύο κατηγορίες: 

 i) τα ομοδιμερή, που εμφανίζουν ένα μοτίβο ανά ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης και  

ii) τα μονομερή, με δύο μοτίβα.  
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Οι ενδονουκλεάσες που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία αναγνωρίζουν είτε 

παλινδρομικές είτε ψευδοπαλινδρομικές αλληλουχίες DNA. (π.χ. I-CreI). Η κάθε 

υπομονάδα αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μια επικράτεια που αποτελείται από α-

έλικες και β-κλώνους.  

 

 
Εικόνα 2:  

Το σύμπλοκο της I- CreI με την αλληλουχία - στόχο (Chevalier et al ) 

  

 

Στην δεύτερη περίπτωση κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα εμπεριέχει δύο 

επικράτειες που σχηματίζουν ένα ψευδοσυμμετρικό ενζυμικό μονομερές, 

διαμόρφωση που δίνει στο ένζυμο την δυνατότητα αναγνώρισης μη 

παλινδρομικών αλληλουχιών - στόχων με σημαντική ασυμμετρία (π.χ. I-SceI, I-

DmoI). Κάθε επικράτεια παρουσιάζει μια χαρακτηριστική ββαββα αναδίπλωση η 

οποία περιλαμβάνει κατάλοιπα που αλληλεπιδρούν με τη μισή αλληλουχία DNA 

και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πρόσδεση (Sylva et al., 31). Κάθε 

LAGLIDADG ακολουθία βρίσκεται στο αμινοτελικό άκρο της α-έλικας της 

επικράτειας και συνεισφέρει με τα απαραίτητα αμινοξέα τόσο στην διαμόρφωση 

του καταλυτικού κέντρου όσο και στο πακετάρισμα των ελίκων κατά την 

αλληλεπίδραση των επικρατειών ή υποεπικρατειών (domains, subdomains). 

 

β)GIY-YIG ενδονουκλεάσες 

 

Οι δομές των ενδονουκλεασών αυτής της ομάδας είναι παρόμοιες με αυτές της 

HNH ομάδας. Η καταλυτική GIY-YIG επικράτεια που περιέχει τις συντηρημένες 
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αλληλουχίες από τις οποίες πήρε η συγκεκριμένη ομάδα την ονομασία της, 

εμφανίζει μια σχετικά μη ειδική δραστηριότητα κατά την κατάτμηση του DNA η 

οποία καθορίζεται από τις αλληλουχίες-στόχους οι οποίες υπαγορεύονται από τις 

προσαρτηθείσες υπομονάδες πρόσδεσης DNA. Σε αντίθεση με τις 

προαναφερθείσες ενδονουκλεάσες (LAGLIDADG), δεν έχει ακόμα 

αναπαρασταθεί κάποιο ενεργό κέντρο τύπου GIY-YIG σε σύμπλοκο με το DNA-

στόχο και κατ’ επέκταση οι ενδονουκλεάσες αυτής της οικογένειας από 

μηχανιστική άποψη δεν έχουν γίνει διεξοδικά κατανοητές. Παρόλα αυτά, 

συγκρίσεις των δομών των ενεργών κέντρων υποδηλώνουν την πιθανότητα 

παρόμοιας στρατηγικής στην λύση ενός φωσφοδιεστερικού δεσμού με ένζυμα 

των ομάδων HNH και His-Cys box (Kowalski et al.).  
 

 
 

(V. Derbyshire) 
 

 

γ) HNH αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες 

Οι ενδονουκλεάσες αυτής της οικογένειας γενικά συναντώνται σε εσώνια φάγων 

(Mehta et al. 2004). Τα αρχέτυπα μέλη της (όπως η I-HmuI), αναγνωρίζουν 

επιμήκεις, ασύμμετρες αλληλουχίες DNA (από 24 ζεύγη βάσεων και άνω). Τα 

ένζυμα αυτά διαθέτουν μια ιδιαίτερα εκτεταμένη, αρθρωτή, μονομερή δομή, στην 

οποία η σχετικά μη ειδική επικράτεια της νουκλεάσης (nuclease domain) που 

βρίσκεται κοντά στο ενζυμικό αμινοτελικό άκρο, είναι προσδεμένη σε επιπλέον 

δομικά μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά με τη σειρά τους, αν και συνεισφέρουν στην 

πρόσδεση του DNA, ταυτόχρονα περιορίζουν την εξειδίκευση του ενζύμου (Shen 

et al.). Πολλά από αυτά τα ένζυμα εγχαράσσουν τον ένα από τους δύο κλώνους 

της ασύμμετρης αλληλουχίας-στόχου.  
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δ) His-Cys box ενδονουκλεάσες 

Πρόκειται για ένζυμα που έχουν εξελιχθεί σε συμπαγείς ομοδιμερείς δομές και 

κωδικοποιούνται κατά κανόνα από εσώνια πυρηνίσκων τα οποία εμπεριέχονται 

σε rDNA γονίδια ξενιστών (Flick et al.). Αναγνωρίζουν συμμετρικές αλληλουχίες 

στόχους μικρότερου μεγέθους αλλά με μεγαλύτερη, σε γενικές γραμμές, 

εξειδίκευση σε σχέση με τα ΗΝΗ ένζυμα. Η βασική τους λειτουργία έγκειται στην 

διάσπαση του διπλού δεσμού κατά την διαδικασία της στόχευσης, με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν των LAGLIDADG συστημάτων. (Stoddard) 

 

 
Εικόνα 3: 

(Barry L. Stoddard) 

 

 

V. Η αγρίου τύπου ενδονουκλεάση I-CreI 

 

Πρόκειται για ένα ομοδιμερές που έχει την ιδιότητα να προσδένεται σε μια 

ψευδοπαλινδρομική αλληλουχία DNA και να την χωρίζει σε δύο τμήματα με 

διάσπαση του δίκλωνου DNA. Η συμμετρία αναιρείται στα ζεύγη βάσεων ± 1, 2, 6 

και 7 (Thompson et al.) 
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Εικόνα 4: 

Η παλινδρομική αλληλουχία στόχος της w.t. I-CreI (Durrenberg et al.). 

 

Η πρόσδεση του ενζύμου στο DNA βασίζεται στην αλληλεπίδραση 

συγκεκριμένων αμινοξέων με αντίστοιχες βάσεις της αλληλουχίας-στόχου. Η 

αλληλουχία στόχος απαρτίζεται από δύο παλινδρομικά τμήματα DNA, καθένα 

από τα οποία εμφανίζει μια βασική αύλακα (groove) με την οποία αλληλεπιδρούν 

αμινοξέα αποκλειστικά ενός εκ των δύο μονομερών της πρωτεΐνης. Συγκεκριμένα 

τα κατάλοιπα Y33, Q38, S40, K28 και Q44 αλληλεπιδρούν με τέσσερις αδενίνες, 

το κατάλοιπο N30 με μια θυμίνη ενώ τα κατάλοιπα R68 και R70 με δύο 

γουανίνες.  

 

Εικόνα 5: 
Έμμεσες και άμεσες αλληλεπιδράσεις καταλοίπων της I-CreI με την αλληλουχία στόχο  

Με κόκκινο χρώμα συμβολίζονται οι άμεσοι υδρογονικοί δεσμοί ενώ με μπλε εκείνοι που 

διαμεσολαβούνται από μόρια νερού. 

(Chevalier et al., Sylvain Arnould et al. ). 
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Οι αλληλεπιδράσεις αυτές που βασίζονται στις επαφές των τεσσάρων 

αντιπαράλληλων β-κλώνων με νουκλεοτιδικά άτομα της βασικής αύλακας 

(groove), είναι είτε άμεσες γέφυρες υδρογόνου είτε έμμεσες (διαμεσολαβούνται 

από μόρια νερού) και εκτείνονται στην περιοχή ανάμεσα στα ζεύγη βάσεων ±3 

και ±11. Οι επαφές που δημιουργεί η I-CreI είναι κατάλληλες για σχηματισμό 

δεσμών υδρογόνου με τους 26 από τους 66 συνολικά δότες/ δέκτες δεσμών 

υδρογόνου που βρίσκονται στις δύο αύλακες του DNA-στόχου (δηλαδή 13 από 

τους 33 δότες της κάθε αύλακας). Αυτές οι άμεσες επαφές δημιουργούνται από 

οκτώ ισοδύναμες πρωτεϊνικές πλευρικές αλυσίδες που αλληλεπιδρούν με κάθε 

μισό της αλληλουχίας στόχου. Συνολικά, η συγκεκριμένη ενδονουκλεάση 

χρησιμοποιεί το 78% των πιθανών επαφών των βασικών αυλακών του DNA (και 

47 % όλων των βασικών και δευτερευουσών αυλακών) οι οποίες είναι διαθέσιμες 

στην περιοχή αναγνώρισης (Chevalier et al., 8).  

 

 
Εικόνα 6: 

 Οι βασικές αύλακες της αλληλουχίας στόχου της I-CreI. 

 

 

Ένα επιπλέον σημαντικό δομικό χαρακτηριστικό της I-CreI, όπως και όλων των 

ενδονουκλεασών που εμπίπτουν στην LAGLIDADG οικογένεια, είναι το αββαββα 

μοτίβο δευτεροταγούς δομής. Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται μια φορά σε κάθε 

αναδιπλωμένο μονομερές ή δύο φορές στην ίδια επικράτεια για τις διμερείς και 

μονομερείς LAGLIDADG ενδονουκλεάσες αντίστοιχα. Η πρόσδεση του DNA 

εξαρτάται από τους τέσσερις β-κλώνους της κάθε επικράτειας που 

αναδιπλώνονται σε ένα αντιπαράλληλο β-πτυχωτό φύλλο σχηματίζοντας το 

 22



προαναφερθέν σαμάρι (saddle), εκεί ακριβώς όπου τοποθετείται η βασική 

αύλακα του DNA, διευκολύνοντας έτσι την πρόσδεση. (Chevalier et al., 8) Το 

καταλυτικό κέντρο του ενζύμου βρίσκεται στην περιοχή που αλληλεπιδρούν τα 

δυο μονομερή και σχηματίζεται από έλικες που αυτά συνεισφέρουν. Σε αντίθεση 

με την I-CreI, άλλες αυτοκατευθυνόμενες ενδονουκλεάσες, όπως για παράδειγμα 

το πρωτεϊνικό εσώνιο (intein) της PI-SceI, διαθέτουν δύο τύπων επικράτειες: μια 

υπεύθυνη για το πρωτεϊνικό μάτισμα και μια επιπλέον για την πρόσδεση DNA 
(Arnould et al.) 

Η πρόσδεση της I-CreI στο DNA περιλαμβάνει σημαντικές μεταβολές της 

διαμόρφωσης και των δύο μορίων. Η σύγκριση των δομών προσδεμένης με μη 

προσδεμένης πρωτεΐνης αποκαλύπτει διαφορές στην στερεοδιαμόρφωση 

ιδιαίτερα όσο αφορά τις περιοχές όπου βρίσκονται οι δύο λούπες. Τα κατάλοιπα 

29 – 37 που συνδέουν τους κλώνους β1 και β2, κατά την αλληλεπίδραση 

πρωτεΐνης με DNA συμμετέχουν στην πρόσδεση της αλληλουχίας στόχου και 

υιοθετούν μια αρκετά διαφορετική διαμόρφωση. Η λούπα αυτή προσφέρει τρεις 

πλευρικές αλυσίδες (Asn30, Ser32, Tyr33) στις επαφές με τα νουκλεοτίδια ±10 

και ±11 που βρίσκονται στα άκρα της αλληλουχίας και παρέχει μια διακριτική 

καμπή του β-κλώνου που επιτρέπει την διατήρηση επαφής με ένα μεγάλο τμήμα 

του DNA. Μια δεύτερη λούπα που προηγείται του κλώνου β3, παρόλο που δεν 

φέρει κάποιες πλευρικές αλυσίδες σε επαφή με νουκλεοτιδικές βάσεις, 

βελτιστοποιεί τις επαφές με τον σκελετό των φωσφορικών στην περιοχή των 

βάσεων ±3. Η αλληλουχία στόχος σταδιακά διπλώνεται γύρω από την επιφάνεια 

πρόσδεσης της ενδονουκλεάσης, προσδίνοντας με τον τρόπο αυτό μια γενική 

καμπυλότητα της τάξης των 45o καθ’ όλο το μήκος της. Το DNA υπερελίσσεται 

τοπικά ανάμεσα στις βάσεις ±3 (η γωνία στροφής αγγίζει τις 50ο) με μια σχετική 

μεταβολή στην κάμψη της έλικας που σχηματίζουν τα ζεύγη βάσεων καθώς και οι 

κεκαμένες στροφές των ίδιων βάσεων. Η πρόσδεση του DNA είναι συμμετρική 

και προκύπτει από τον συνδυασμό δύο πανομοιότυπων συστροφών του σε 

απόσταση τριών βάσεων από κάθε θέση διάσπασης (cleavage site).(Jurica et 

al.). Όπως διαπιστώθηκε για την επικράτεια της ενδονουκλεάσης PI-SceI, οι 

κινήσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της κλίσης στροφής της 

κεντρικής περιοχής της θέσης διάσπασης μήκους τεσσάρων βάσεων, που 

μεταφράζεται σε ένα στένεμα της δευτερεύουσας αύλακας (minor groove) (Moure 

et al.). 
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Εικόνα 7 : 

Οι διαμορφώσεις της I-CreI σε δεσμευμένη και μη δεσμευμένη κατάσταση 

 

Όσο αφορά τα ενεργά κέντρα της I-CreI, από την κρυσταλλική δομή φαίνεται να 

φέρουν τρία δικατιόντα ασβεστίου ενώ παράλληλα το DNA έχει υποστεί μια 

κάμψη 10ο από το ίδιο το ένζυμο (Chevalier et al., 6). Επίσης, τα D20, Q47, K98 

είναι τα τρία πιο καθοριστικά αμινοξικά κατάλοιπα του ενεργού κέντρου της I-CreI 

και είναι συντηρημένα. Το ίδιο ισχύει και για τα κατάλοιπα S22 και S40 των β-

κλώνων που δημιουργούν επαφές με παρόμοια άτομα είτε του διαλύτη είτε του 

σκελετού του DNA και εμφανίζονται συντηρημένα τόσο στη δομή όσο και τη 

λειτουργία πρόσδεσης. Το κατάλοιπο Q38 όπως προαναφέρθηκε, δημιουργεί 

άμεση επαφή με την αδενίνη ±9 συνάπτοντας διπλό αμφιμερή δεσμό ενώ το 

κατάλοιπο Y33 δημιουργεί επίσης αμφιμερή δεσμό με την αδενίνη ±10.  

Οι άμεσες επαφές της I-CreI με το DNA είναι πιο συντηρημένες στους κλώνους 

β3 και β4 οι οποίοι μαζί με τους β1 και β2 δημιουργούν το προαναφερθέν 

«σαμάρι» (saddle) πρόσδεσης του DNA. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτός των 

άλλων τρία συντηρημένα αμινοξέα: τα R68, R70 και D75 και σχηματίζει μια 

σταθερή τοπολογία κλώνου - στροφής - κλώνου όπου οι δύο αργινίνες 

εκτείνονται στο εσωτερικό του β3 κλώνου. Αυτά τα δύο αμινοξέα δημιουργούν 

ισχυρούς εδικούς αμφιμερείς δεσμούς με συντηρημένες βάσεις γουανίνης ενώ 

ένας διπλός δεσμός υδρογόνου συνδέει το κατάλοιπο D75 με το R70 (Chevalier 

et al., 8). 
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Εικόνα 8 : 

Αλληλεπιδράσεις καταλοίπων της I-CreI με την αλληλουχία στόχο. 

 

 

Παράλληλα, η αγρίου τύπου I-CreI παρουσιάζει μεγάλη ανεκτικότητα στις 

μεταλλάξεις νουκλεοτιδίων στην αλληλουχία - στόχο. Πιο συγκεκριμένα, τα 

περισσότερα νουκλεοτίδια που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή δύνανται να 

αντικατασταθούν με τουλάχιστον ένα εναλλακτικό ζεύγος βάσεων χωρίς να 

προκαλείται απώλεια της ευαισθησίας στην πρόσδεση και την διάσπαση του 

DNA. (Argast). Οι θέσεις όπου τέτοιου είδους πολυμορφισμοί γίνονται πιο εύκολα 

ανεκτοί αντιστοιχούν σε ζεύγη βάσεων στα οποία δεν έχει διατηρηθεί η εσωτερική 

παλινδρομικότητα της αλληλουχίας στόχου. Επίσης, τα συγκεκριμένα ζεύγη 

βάσεων εμφανίζουν λιγότερες άμεσες επαφές με τις πλευρικές αλυσίδες του 

ενζύμου στο σύμπλοκο πρωτεΐνης/DNA. (Jurica et al.). Οι επιμήκεις αλληλουχίες 

αναγνώρισης σε συνδυασμό με την ανεκτικότητα σε συγκεκριμένους 

νουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς, μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της 

τοξικότητας για τον ξενιστή αλλά και στην αναγνώριση ενός καθορισμένου 

πληθυσμού αλληλουχιών-στόχων με μεγάλη ομολογία στην αρχέτυπη περιοχή 

εισαγωγής εσωνίων. Αυτή είναι πιθανότατα και μια αναγκαία προϋπόθεση για 

την διατήρηση της επιλεκτικότητας ενός κινητού στοιχείου (εσωνίου) σε μια 

συγκεκριμένη αλληλουχία-στόχο, καθώς επαναλαμβανόμενη οριζόντια μετάδοση 

των εσωνίων φαίνεται να είναι απαραίτητη για την διατήρησή τους σε έναν 

πληθυσμό ξενιστών με ταχύτατη διαφοροποίηση και προσάρτηση νέων ειδών 

(Koufopanou et al., Goddard et al.). 
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VI.  Κατασκευή ετεροδιμερών ενζύμων από αρχικά ομοδιμερή με σκοπό την 

αλλαγή της αλληλουχίας στόχου 

 

Η ιδιότητα των μεγανουκλεασών να επάγουν στοχευμένη τροποποίηση του 

γενώματος μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού αποτελεί ένα πολυμήχανο εργαλείο 

τόσο για την γενετική μηχανική όσο και για την γονιδιακή θεραπεία. Παρόλα 

αυτά, η χρήση των φυσικών μεγανουκλεασών περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 

γκάμα αλληλουχιών - στόχων και για τον λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για την κατασκευή επανασχεδιασμένων μεγανουκλεασών που να 

αναγνωρίζουν επιλεγμένες αλληλουχίες στόχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ομοδιμερών ενδονουκλεασών μεταλλάσσονται αμινοξέα που αλληλεπιδρούν με 

την αλληλουχία στόχο έτσι ώστε να αναγνωρίζουν ψευδοπαλινδρομικές 

αλληλουχίες DNA, γεγονός όμως που περιορίζει δραστικά την χρήση τους. Σε 

άλλες περιπτώσεις οι περιοχές διαφορετικών μονομερών οι οποίες κανονικά 

αλληλεπιδρούν προς σχηματισμό του ομοδιμερούς κάποιας φυσικής 

μεγανουκλεάσης, έχουν επανασχεδιαστεί έτσι ώστε να ευνοείται η 

αλληλεπίδραση με το μονομερές κάποιας άλλης μεγανουκλεάσης προς 

σχηματισμό ετεροδιμερούς. Επίσης, η σύνδεση δυο μονομερών διαφορετικών 

ενδονουκλεασών έχει επιχειρηθεί και μέσω κάποιου πεπτιδικού συνδέτη (linker) 

με σκοπό να ρυθμιστεί ο σχηματισμός ετεροδιμερών ανάμεσα σε σχετιζόμενες 

μεγανουκλεάσες όπως η I-DmoI και η I-CreI. (Fajardo et al.). Με τον τρόπο αυτό 

τα δυο μονομερή σχηματίζουν ένα λειτουργικό ετεροδιμερές του οποίου η 

αλληλουχία στόχος αναγνωρίζεται και τροποποιείται περισσότερο από την 

αντίστοιχη αλληλουχία των δυο επιμέρους ομοδιμερών που πιθανότατα επίσης 

να σχηματίζονται σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Αυτός ο σχεδιασμός αυξάνει 

μαζικά την λίστα των πιθανών DNA αλληλουχιών που μπορούν να στοχευθούν 

με επαναπρογραμματισμένες I-CreI μεγανουκλεάσες. 

 Εν προκειμένω, ο ετεροδιμερισμός ευνοείται στερεοχημικά, μέσω ενός 

πρωτεϊνικού πλαισίου στήριξης (scaffold) που φέρει τα διαφορετικά μονομερή σε 

κατάλληλο προσανατολισμό έτσι ώστε να ευνοηθεί ο ετεροδιμερισμός έναντι του 

ομοδιμερισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τον ρόλο του πρωτεϊνικού 

πλαισίου στήριξης παίζει η πρωτεΐνη RM6, ένα μετάλλαγμα της ROP (Repressor 

Of Primer), με αυξημένη σταθερότητα που κατασκευάστηκε στα πλαίσια μελέτης 

της ROP ως ένα νέο βιοϋλικό. 
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2. Υλικά και Μέθοδοι 

 

 

I. Σχεδιασμός τελικού βιομορίου με το πρόγραμμα απεικόνισης και επεξεργασίας 

δομών MIFIT 

 

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του βιομορίου μετά από μια προκαταρκτική ανάλυση 

για το πώς θα έπρεπε να είναι η διαμόρφωσή του στο χώρο, αποφασίστηκε ότι η 

πρωτεΐνη RM6 είναι ιδανική για τον ρόλο του φορέα των επιθυμητών 

ετεροδιμερών της ICreI. Σε αυτή την απόφαση συνηγόρησαν τόσο η σταθερή 

δομή της RM6 όσο και ο αντιπαράλληλος τρόπος με τον οποίο οι α-έλικες 

αναδιπλώνονται κατά τον σχηματισμό του αντίστοιχου δεματίου. Επίσης, για να 

επιτευχθεί ο τελικός στόχος, δηλαδή να ευνοηθεί η δημιουργία ετεροδιμερών 

έναντι αυτής των ομοδιμερών χρειάστηκε να προστεθούν δύο μικρής έκτασης 

πολυπεπτίδια ανάμεσα στα τρία μονομέρη των πρωτεϊνών που θα 

υποβοηθούσαν στερεοχημικά την προσέγγιση των ετεροδιμερών. Το πρώτο 

πολυπεπτίδιο που συνδέει τα μονομερή A11 και RM6, αποτελείται από εφτά 

κατάλοιπα ενώ το δεύτερο που συνδέει τα μονομερή RM6 και M8 έχει μήκος τρία 

κατάλοιπα. 
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Πιο αναλυτικά, τα αμινοτελικά και καρβοξυτελικά άκρα των α-ελίκων βρίσκονται 

στις αντίστοιχες κορυφές των δυο διαγωνίων ενός νοητού παραλληλόγραμμου 

όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Ως γνωστό, βάσει πυθαγορείου θεωρήματος, η 

διαγώνιος έχει μεγαλύτερο μήκος από τις πλευρές του ορθογωνίου. Αυτό 

σημαίνει ότι η απόσταση ανάμεσα στα όμοια μονομερή της CreI που θα 

βρίσκονται στις θέσεις αυτές (η Α11 είναι συνδεδεμένη με το αμινοτελικό άκρο 

της RM6 ενώ η Μ8 με το καρβοξυτελικό), θα είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

διαφορετικών μονομερών των οποίων η απόσταση είναι ίση με το μήκος των 

πλευρών του νοητού αυτού ορθογωνίου. Επίσης, οι διαφορετικού μήκους 

συνδέτες (ο συνδέτης του αμινοτελικού άκρου της RM6 είναι μεγαλύτερος από 

αυτόν του καρβοξυτελικού άκρου της), δίνουν από την μια σχετική ελευθερία 

κίνησης των Α11 και Μ8 αλλά παράλληλα το μήκος τους είναι μικρότερο από το 

ήμισυ της διαγωνίου έτσι ώστε η ακτίνα της νοητής περιστροφής κάθε 

μονομερούς της CreI γύρω από τον άξονα – α-έλικα, να μην επιτρέπει την στενή 

προσέγγιση των όμοιων μονομερών που θα οδηγούσε σε κάποια μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 

Αμινοτελικό άκρο 

Εικόνα 9:  

Κάτοψη του δεματίου των τεσσάρων α-
ελίκων της RM6 (καρβοξυτελικά άκρα: 
κόκκινο χρώμα, αμινοτελικά άκρα: μπλε 
χρώμα). 

         Εικόνα 10: 

Καρβοξυτελικό άκρο 

∆εμάτιο των τεσσάρων  

α-ελίκων της RM6.
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Εικόνα 11α:  

Πρόσοψη μορίου A11_RM6 _M8. 

To κίτρινο βέλος εστιάζει στα ετεροδιμερή της ICreI, ενώ το μπλε στην RM6. 

 

 

                       
Εικόνα 11β:  

Κάτοψη μορίου A11_RM6 _M8. 
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Εικόνα 11γ:  

Πρόσοψη μορίου A11_RM6 _M8. 

 

 

• Η πρωτεΐνη RM6 

 

Πρόκειται για ένα μετάλλαγμα της w.t. ROP που προέκυψε με την αφαίρεση 

πέντε αμινοξέων (30-34) από την περιοχή της στροφής με σκοπό την 

αποκατάσταση της επτάδας σε εκείνο το σημείο (Glykos et al., 2006). Το 

μετάλλαγμα RM6 έχει μετατραπεί από ομοδιμερές σε ομοτετραμερές μόριο χωρίς 

στροφές. Η μέση του δεματίου είναι αρνητικά φορτισμένη, ενώ οι άκρες του 

θετικά φορτισμένες, κάτι τελείως διαφορετικό από την wtRop όπου παρατηρείται 

η ύπαρξη δύο ξεχωριστών επιφανειών (μπροστά και πίσω), μία θετικά 

φορτισμένη και μία αρνητικά.  
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Εικόνα 12: 

 Απεικόνιση της αγρίου τύπου (wild type) Rop (αριστερά) και του μεταλλάγματος 

RM6 (δεξιά) (Banner, Kokkinidis et al., 1987) 

 

 

II. Χειρισμοί DNA 

 

A) Ο φορέας κλωνοποίησης pET26b(+) (Novagen) 

 

Ο φορέας αυτός ανήκει στην οικογένεια των ColE1 πλασμιδίων. Χρησιμοποιεί το 

σύστημα lac, που περιλαμβάνει το γονίδιο lacI το οποίο κωδικοποιεί για τον 

αντίστοιχου τύπου καταστολέα και χειριστή, που μπορεί να μπλοκάρει τη 

μεταγραφή. Η υπερέκφραση του γονιδίου-στόχου γίνεται κάτω από τον έλεγχο 

του ισχυρού υποκινητή του βακτηριοφάγου Τ7, ο οποίος είναι ειδικός για την Τ7 

RNA πολυμεράση. Στο γονιδίωμα του βακτηριακού στελέχους BL21(DE3) είναι 

ενσωματωμένος ο προφάγος I του βακτηριοφάγου Τ7, ο οποίος φέρει το γονίδιο 

της Τ7 πολυμεράσης. Το γονίδιο αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισχυρού 

υποκινητή lacUV5. Το προϊόν του γονιδίου lacI (lac repressor) προσδένεται στον 

υποκινητή lacUV5 και εμποδίζει την έκφραση του γονιδίου της Τ7 πολυμεράσης. 

Ο επαγωγέας IPTG είναι χημικό ανάλογο της λακτόζης και η προσθήκη του έχει 

ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του lac καταστολέα από τον lac χειριστή. 

Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει η μεταγραφή του γονιδίου της Τ7 πολυμεράσης από 

την πολυμεράση I του βακτηρίου. Η Τ7 πολυμεράση μεταγράφει το γονίδιο-στόχο 
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με πολύ γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες το προϊόν του να 

αποτελεί το πολυπληθέστερο συστατικό του κυττάρου. Η πρωτεΐνη που 

παράγεται με αυτό το σύστημα φέρει στο καρβοξυ-τελικό της άκρο και μια ετικέτα 

έξι ιστιδινών (6xHis-Tag). Ο pET26b(+) φέρει γονίδιο αντίστασης στην 

καναμυκίνη. 

 
Εικόνα13: 

Χάρτης του φορέα κλωνοποίησης και πρωτεϊνικής 
υπερέκφρασης pET26b. 

 

 

B) Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας (minipreps) με αλκαλική λύση 

(πρωτόκολλο invitrogen)  

 

Επιλέγονται μοναδιαίες αποικίες από τα τριβλύα μετασχηματισμού και 

προστίθενται σε υγρό θρεπτικό μέσο LB εφοδιασμένο με 25μg/ml καναμυκίνη. Οι 

καλλιέργειες αφήνονται να αναπτυχθούν στους 37°C υπό γρήγορη ανάδευση 

(250 rpm) για 16 ώρες. Την επόμενη ημέρα, 3 ml από την κάθε καλλιέργεια 

μεταφέρεται σε πλαστικούς σωλήνες του 1.5 ml (eppedorfs) και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 10’ στις 13000 rpm. Το υπερκείμενο αφαιρείται και η πελέτα 

 32



επαναδιαλύεται σε 150μl διαλύματος R3 κατόπιν προσθήκης RNAσης σε 

συγκέντρωση 10mg/ml. Ακολουθεί προσθήκη 300 μl διαλύματος L7 και το μίγμα 

επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 5’. Στη συνέχεια προστίθενται 225μl 

διαλύματος Ν3 οπότε και πραγματοποιείται κατακρήμνιση του DNA στον πάγο 

για 5’. Το μίγμα φυγοκεντρείται για 10’, στις 13000 rpm σε θερμοκρασία 

δωματίου.  

Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε προαποστειρωμένο πλαστικό σωλήνα και 

ακολουθεί πρωτόκολλο απομόνωσης DNA με φαινόλη. Προστίθενται 670 μl 

(όσος και ο όγκος του μίγματος) φαινόλη, το μίγμα αναδεύεται με vortex και 

φυγοκεντρείται στις 13000rpm για 3’. Προκύπτουν δυο φάσεις και με προσοχή 

απομονώνεται η άνω φάση. Το DNA κατακρημνίζεται με την προσθήκη 2,5 

όγκων καθαρής αιθανόλης και επώαση στους -80°C για 30’. Το DNA 

περισυλλέγεται με φυγοκέντρηση στις 13000rpm, στους 4°C για 30’. Αφαιρείται 

όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία και η πελέτα ξεπλένεται με 500μl 

διαλύματος αιθανόλης 70%. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000rpm, στους 4°C 

για 10’ και οι πλαστικοί σωλήνες αφήνονται ανοιχτοί για να απομακρυνθεί κάθε 

ίχνος αιθανόλης από την πελέτα. 

 

 

Γ) Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από Ε.coli μικρής κλίμακας (minipreps) με την 

βοήθεια κολώνας ανιοντοανταλλαγής (QIAGEN) 

 

Παραλαμβάνονται 3 ml βακτηριακής καλλιέργειας που φέρει το επιθυμητό 

πλασμιδιακό DNA, η οποία επωάστηκε σε γυάλινους σωλήνες, στους 37ο C και 

για 16 ώρες. Η καλλιέργεια φυγοκεντρείται σε δυο δόσεις σε σωλήνες 

μικροφυγοκέντρησης του 1,5 ml, στις 13000 στροφές, για 8 λεπτά. Η κυτταρική 

πάστα επαναδιαλύεται σε 0,25 ml διαλύματος P1. Στη συνέχεια προστίθενται 

0,25 ml διαλύματoς P2 και γίνεται ανάμιξη με 4-6 αντιστροφές του σωλήνα. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται και για το διάλυμα Ν3 (0,35ml) και ακολουθεί άμεσα 

φυγοκέντρηση στις 13000 στροφές για 10 λεπτά σε επιτραπέζια φυγόκεντρο. Το 

υπερκείμενο φορτώνεται σε μια κολώνα ιοντοανταλλαγής που περιλαμβάνεται 

στο αντίστοιχο kit. Η έκλουση του DNA από την κολώνα γίνεται με 30 ή 50 ml 

διαλύματος EB ή Η2Ο. 
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∆) Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR: polymerase chain reaction) 

 

Κατά την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης γίνεται πολυμερισμός μιας 

συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA, η οποία ορίζεται μέσω των εκκινητών, από μια 

ιδιαίτερα θερμοσταθερή DNA πολυμεράση (Pfu - NewEngland Biolabs). Οι 

εκκινητές (primers) είναι συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, που στο μεγαλύτερο μέρος 

τους είναι συμπληρωματικά ως προς τα άκρα του τμήματος DNA που πρόκειται 

να πολυμεριστεί. Για τον σχεδιασμό των primers είναι απαραίτητο να ληφθούν 

υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες όπως:  

α) η πλήρης απουσία συμπληρωματικότητας τόσο εσωτερικής όσο και με τον 

έτερο εκκινητή  

β) περιεκτικότητα σε GC που πρέπει να φτάνει το 40% - 60% και 

γ) στην παρούσα περίπτωση αναγκαία ήταν η προσθήκη συγκεκριμένων 

επιπλέον νουκλεοτιδίων. 

Τα στάδια που περιλαμβάνει η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης είναι τα εξής: 

1. Αποδιάταξη των δίκλωνων μορίων της μήτρας DNA (επώαση στους 94°C)  

Κατά την αποδιάταξη, η δίκλωνη έλικα ανοίγει σε δύο αλυσίδες μονόκλωνου DNA 

και όλες οι ενζυματικές αντιδράσεις σταματούν (π.χ. η επιμήκυνση του 

προηγούμενου κύκλου). 

2. Υβριδισμός των εκκινητών 

Οι εκκινητές υφίστανται στο διάλυμα σε διαρκή κίνηση Brown. Ιονικοί δεσμοί 

μεταξύ των εκκινητών και της μονόκλωνης μήτρας σχηματίζονται και 

καταστρέφονται διαρκώς. Οι πιο σταθεροί δεσμοί επί της ειδικής αλληλουχίας 

διαρκούν περισσότερο από τους ασταθείς τυχαίους υβριδισμούς με τη μήτρα και 

πάνω σε αυτό το μικρό τμήμα δικλώνου DNA επικάθεται η πολυμεράση και 

ξεκινά την επιμήκυνση. Μόλις πολυμεριστούν οι πρώτες βάσεις, οι δεσμοί 

υδρογόνου μεταξύ μήτρας και εκκινητή είναι τόσο ισχυροί, που δεν 

αποδιατάσσονται πλέον στη θερμοκρασία τήξης. Η θερμοκρασία υβριδισμού που 

επιλέγεται για την αντίδραση εξαρτάται από την θερμοκρασία τήξης του κάθε 

εκκινητή η οποία γίνεται γνωστή από την κατασκευάστρια εταιρία. 

3. Επιμήκυνση στους 72°C  

Η θερμοκρασία αυτή είναι η ιδεατή για τη δράση της θερμοσταθερής 

πολυμεράσης. Οι εκκινητές όπου έχει γίνει η πρώτη προσθήκη βάσεων, έχουν 

ήδη αναπτύξει ισχυρή ιονική έλξη με τη μήτρα, πολύ ισχυρότερη σε σχέση με τις 
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δυνάμεις αποδιάταξης. Εκκινητές που βρίσκονται σε θέσεις μη ειδικού 

υβριδισμού απελευθερώνονται από τη μήτρα σε αυτήν τη 

θερμοκρασία και δε δίνουν προϊόν επιμήκυνσης. Οι βάσεις τοποθετούνται στο 3’ 

του εκκινητή καθώς η πολυμεράση προσθέτει dNTPs στη διεύθυνση 5’-3’, 

διαβάζοντας τη μήτρα από το 3’ προς το 5’ άκρο. 

 

 

 Ε) Πέψεις DNA με ένζυμα περιορισμού 

 

Για την προετοιμασία του DNA των φορέων και των ενθεμάτων (προϊόντα PCR) 

για την αντίδραση της μεταξύ τους σύνδεσης (ligation), όπως επίσης και για την 

ταυτοποίηση των ανασυνδυασμένων κλώνων μετά από τον μετασχηματισμό, 

έγιναν πέψεις του αντίστοιχου DNA με περιοριστικά ένζυμα των εταιρειών 

Biolabs και Minotech, στα ενδεικνυόμενα ρυθμιστικά διαλύματα, παρουσία 

0.1μg/ml BSA όπου προτείνεται. Οι πέψεις με τα ένζυμα περιορισμού 

πραγματοποιήθηκαν στους 37°C για 1,5 ώρα στην περίπτωση των προϊόντων 

PCR και ολονύκτια στην περίπτωση πλασμιδιακού DNA. Οι ποσότητες 

περιοριστικών ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά υπάκουαν στον 

κανόνα-ορισμό της μονάδας (unit) περιοριστικού ενζύμου, βάσει του οποίου μια 

μονάδα περιοριστικού ενζύμου είναι εκείνη η ποσότητα που απαιτείται για να 

πέψει πλήρως 1 μg DNA σε 1 ώρα, στους 37°C. 

 

 

ΣΤ) Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

 

Ηλεκτροφόρηση είναι η τεχνική κατά την οποία φορτισμένα μόρια κινούνται σε 

ηλεκτρικά πεδία. Σε αυτή την τεχνική εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος 

της πηκτής αγαρόζης και τα νουκλεϊκά οξέα, λόγω του αρνητικού τους φορτίου, 

μετακινούνται προς τον θετικό πόλο. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται διαχωρισμός 

των νουκλεϊκών οξέων με βάση το μέγεθος και το σχήμα τους. Στην πηκτή 

αγαρόζης προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των 

βάσεων του DNA και φθορίζει στο υπεριώδες φως. Με τον τρόπο αυτό μπορούν 

να διακριθούν οι ζώνες του DNA σε συσκευή με UV light. Η αγαρόζη, που 
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διατίθεται σε μορφή σκόνης, αναμειγνύεται με ρυθμιστικό διάλυμα TBE 0.5x σε 

κωνική φλάσκα. Το μείγμα 

θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 5’ μέχρι πλήρους διαλύσεως 

της αγαρόζης και αφήνεται να κρυώσει υπό ανάδευση για περίπου 20’. Όταν η 

θερμοκρασία του διαλύματος πέσει κάτω των 50°C, προστίθεται 10μl 

βρωμιούχου αιθιδίου συγκέντρωσης 10μg/μl. Το διάλυμα αναδεύεται ελαφρώς, 

χύνεται σε ειδική ηλεκτροφορητική συσκευή και αφήνεται να πολυμεριστεί 

παρουσία μιας χτένας που αφήνει κενές αύλακες για την τοποθέτηση των προς 

ηλεκτροφόρηση δειγμάτων. Τα δείγματα αναμειγνύονται με 6x agarose gel-

loading buffer και η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στα 120V. Οι πηκτές 

αγαρόζης που παρασκευάστηκαν είναι πυκνότητας 1-1.3%, ανάλογα με το 

μέγεθος των διαχωριζόμενων τμημάτων DNA. 

 

 

Ζ) Καθαρισμός και απομόνωση DNA από gel αγαρόζης (gel extraction 

purification) 

 

Ο εν λόγω καθαρισμός χρησιμοποιήθηκε στις περιπτώσεις πέψεως με 

περισσότερα του ενός περιοριστικά ένζυμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο). 

Εφόσον το DNA έχει φορτωθεί και ηλεκτροφορεθεί για αρκετή ώρα στο gel 

αγαρόζης έτσι ώστε οι ζώνες των διαφορετικών τμημάτων DNA να διαχωριστούν 

εντελώς, η επιθυμητή ζώνη αποκόπτεται από την πηκτή αγαρόζης με ένα 

αποστειρωμένο σε υπεριώδη ακτινοβολία νυστέρι, ελαχιστοποιώντας όσο το 

δυνατόν τον όγκο της αγαρόζης. Η μπάντα ζυγίζεται και σε αυτήν προστίθενται 3 

όγκοι κατάλληλου διαλύματος που εμπεριέχεται στο kit της Qiagen και κατόπιν 

ακολουθεί το πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρίας. Στο τέλος η έκλουση 

από την κολώνα γίνεται είτε με το ρυθμιστικό διάλυμα ΕΒ (10mM Tris, pH=8,5) 

είτε με νερό στα 30 ή 50μl.  

 

 

Η) Αντίδραση λιγάσης 

 

Η T4 DNA λιγάση καταλύει το σχηματισμό φωσφοδιεστερικού δεσμού μεταξύ 

μιας 5’ φωσφορικής ομάδας και μιας 3’ ομάδας –ΟΗ μεταξύ δύο άκρων δίκλωνου 
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DNA, είτε αυτά είναι τυφλά είτε προεξέχοντα. Η αντίδραση λιγάσης 

πραγματοποιείται σε κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα (50mM Tris-HCl pH 7.5, 

10mM MgCl2, 10mM DTT, 1mM ATP, 25μg/ml BSA). Η ποσότητα DΝA που 

χρησιμοποιείται στην αντίδραση μπορεί να κυμανθεί από 0.01 έως και 1 μg. Οι 

αντιδράσεις λιγάσης πραγματοποιήθηκαν με χρήση του ενζύμου T4 DNA λιγάση 

της Minotech, στους 16°C για 14-16 ώρες.  

 

 

III. Χειρισμοί κυττάρων 

 

Α) Προετοιμασία δεκτικών κυττάρων για μετασχηματισμό με θερμικό σοκ (heat 

shock) 

 

Γίνεται εμβολιασμός 5ml LB με μια μοναδική αποικία βακτηρίων, από στερεή 

καλλιέργεια LB - agar και η καλλιέργεια επωάζεται, στους 37οC, με ανάδευση, για 

16 ώρες. Ακολουθεί εμβολιασμός 100ml LB με 1ml από τη προκαλλιέργεια και 

γίνεται επώαση υπό ανάδευση στους 37οC μέχρι η οπτική της πυκνότητα να 

φτάσει 0.6-0.8. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 3000rpm για 10’, στους 4οC. 

Ακολουθεί επαναδιάλυση των κυττάρων σε 30ml παγωμένου διαλύματος TfbI 

(30mM CH3COOK, 50mM MnCl2, 100mM KCl, 10mM CaCl2, 15% γλυκερόλη) και 

επώαση στον πάγο για 30min. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 3500rpm, για 10’, 

στους 4οC και κατόπιν επαναδιάλυση σε 4ml παγωμένου διαλύματος TfbII 

(10mM MOPS pH 7, 75mM CaCl2, 10mM KCl, 15% γλυκερόλη). Τα κύτταρα 

χωρίζονται σε aliquots των 100μl σε παγωμένους σωλήνες μικροφυγοκέντρησης, 

καταψύχονται ακαριαία σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους -80οC. 

 

 

Β) Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων  

 

Για την μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται κάθε φορά ένα aliquot δεκτικών κυττάρων 

τα οποία φυλάσσονται σε μονοδόσεις των 100 μl στους -80°C. Τα δεκτικά 

κύτταρα αφήνονται στον πάγο να ξεπαγώσουν και στη συνέχεια προστίθενται 10 

μl είτε της αντίδρασης λιγάσης είτε διαλύματος πλασμιδιακού DNA. (Η ελάχιστη 

απαιτούμενη ποσότητα γενετικού υλικού είναι 10 ng.) Ακολουθεί επώαση στον 
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πάγο για 30’ ενώ αμέσως μετά τα κύτταρα υποβάλλονται σε θερμικό σοκ στους 

42°C για 90’. Γίνεται επώαση στον πάγο για 2’ ώστε να ξανακλείσουν οι πόροι 

του πυρηνικού φακέλου, προστίθενται 400μl LB και τα κύτταρα επωάζονται 

στους 37°C για 1 ώρα έτσι ώστε να προκύψει μια ικανοποιητική ποσότητα 

αντιγράφων. Τα κύτταρα επιστρώνονται σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα (LB - 

άγαρ) με το κατάλληλο αντιβιοτικό (καναμικύνη 25mg/ml) και τα τριβλύα 

επωάζονται στους 37°C για 16 ώρες. 

 

 

Γ) Παρασκευή βακτηριακών δειγμάτων καλλιέργειας σε γλυκερόλη προς μακρά 

αποθήκευση 

 

Σε σωλήνες μικροφυγοκέντρησης τοποθετολυνται 400μl καλλιέργειας 

επωασμένης για 16 ώρες. Προστίθενται 600μl διαλύματος αποστειρωμένης 

γλυκερόλης 80% (τελική συγκέντρωση γλυκερόλης: 30%). Ακολούθει ψύξη με 

υγρό άζωτο και αποθήκευση στους -80°C. 

 

 

IV. Πρωτεϊνική έκφραση και καθαρισμός 

 

Α) Επαγωγή της έκφρασης ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε μικρή κλίμακα, (mini 

inductions) από κύτταρα BL21(DE3) για έλεγχο των επιπέδων έκφρασης της 

ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης 

 

Από μια ολονύκτια καλλιέργεια κυττάρων BL21(DE3) που περιέχουν τον φορέα 

έκφρασης μαζί με το επιθυμητό ένθεμα, χρησιμοποιούμε 0,5 ml και εμβολιάζουμε 

10ml υγρού θρεπτικού μέσου LB, εφοδιασμένου με τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Η 

καλλιέργεια επωάζεται στους 370C με γρήγορη ανάδευση, έως ότου η τιμή της 

απορρόφησης στα 600nm της καλλιέργειας φτάσει περίπου το 0,8 - 0,9. Στο 

σημείο αυτό λαμβάνεται ένα δείγμα 1ml από την καλλιέργεια, και η κυτταρική 

πελέτα (non induced δείγμα) φυλάσεται στον πάγο μέχρι το τέλος της επαγωγής. 

Ακολουθεί επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης στους 280C για 4 ώρες, με 

προσθήκη IPTG σε τελική συγκέντρωση 1mM. Μετά το πέρας της επαγωγής, 

λαμβάνεται ένα ακόμα δείγμα καλλιέργειας 1ml (induced δείγμα). Τα δύο 
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δείγματα, non induced & induced, επαναδιαλύονται σε 25 και 70 μl αντίστοιχα 1x 

διάλυμα Laemmli, βράζονται για 5min και τέλος ηλεκτροφορούνται κατά SDS-

PAGE (βλέπε παρακάτω). 

 

 

Β) Καθαρισμός πρωτεΐνης φέρουσας ετικέτα έξι ιστιδινών (His tag) από στήλη 

συγγένειας Ni-NTA αγαρόζης, υπό φυσικές (native) συνθήκες 

 

Η ετικέτα ιστιδίνης που κωδικοποιείται στο τέλος του γονιδίου της πρωτεΐνης 

χρησιμοποιείται για την απομόνωση αυτής από το μίγμα του ολικού βακτηριακού 

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος, καθώς προσδένονται στις Ni-NTA (nickel-nitriloacetic 

acid) ομάδες του προσροφητικού υλικού. Η ετικέτα αυτή γενικά δεν είναι 

ανοσογόνος, δεν εμπλέκεται στην δίπλωση της φυσικής πρωτεΐνης ενώ σε 

συνήθη pH οι ιστιδίνες είναι ουδέτερα φορτισμένες με αποτέλεσμα να μην 

επηρεάζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά και η ενεργότητα των εν λόγω 

πρωτεϊνών. Για τους παραπάνω λόγους η απομάκρυνση της ετικέτας δεν είναι 

απαραίτητη μετά το πέρας της χρήσης της.  

Καθώς οι ιστιδίνες προσδένονται ισχυρά σε άτομα νικελίου καθίσταται δυνατή η 

κατατακράτηση σε προσροφητικό υλικό με ακινητοποιημένο νικέλιο που δίνει την 

δυνατότητα για ελεγχόμενη έκλουση (elution) της επιθυμητής πρωτεΐνης η οποία 

φέρει ουρά ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό της άκρο. Για να αποφευχθεί η μη ειδική 

πρόσδεση πρωτεϊνών στο υλικό, το διάλυμα λύσης (lysis buffer), περιέχει χαμηλή 

συγκέντρωση ιμιδαζολίου (5mM). Επίσης ακολουθείται διαδικασία έκπλυσης 

(wash) με αυξημένη συγκέντρωση ιμιδαζολίου για να αποφευχθεί η συνέκλουση 

με την επιθυμητή πρωτεΐνη άλλων ενδογενών πρωτεϊνών που περιέχουν 

κατάλοιπα ιστιδίνης. Ο τελικός διαχωρισμός της πρωτεΐνης επιτυγχάνεται με 

έκπλυση της κολώνας με ρυθμιστικά διαλύματα ιμιδαζολίου βαθμωτής μεταβολής 

συγκέντρωσης (gradient). Η έκλουση γίνεται με αυξημένη συγκέντρωση 

ιμιδαζολίου, οπότε η ουρά των δέκα ιστιδινών δεν μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί 

το ιμιδαζόλιο για τις θέσεις πρόσδεσης στις Ni-NTA ομάδες του προσροφητικού 

υλικού. 
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Γ) Προετοιμασία πρωτεϊνικού εκχυλίσματος έκλουσης από στήλη Ni-NTA 

αγαρόζης για ανάλυσή του σε κολώνα μοριακής διήθησης Sephacryl S-300 (gel 

filtration) 

 
Τα εκλούσματα της ανασυνδιασμένης με ετικέτα ιστιδινών πρωτεΐνης, που 

καθαρίστηκε από κυτταρική πάστα 2-3,5 L καλλιέργειας, με στήλη νικελίου (5 ή 

10ml), ενώθηκαν και το δείγμα που προέκυψε υπεβλήθη σε ολονύκτια διαπίδυση 

έναντι διαλύματος 25 mM Tris/HCl pH 8.0, 500 mM NaCl, 5mΜ β-

μερκαπτοαιθανόλη και 5% γλυκερόλη, μέσω ημιπερατής μεμβράνης. Το διάλυμα 

αυτό στη συνέχεια συμπυκνώθηκε με χρήση δυο τύπων συγκεντρωτικών 

σωλήνων Amicon που επιτρέπουν τη διέλευση από τους πόρους μορίων 

μεγέθους μεγαλύτερου από 10000 Da (10000 cut off) και 30000 Da (30000 cut 

off). Το συμπυκνωμένο δείγμα όγκου 3 ml, αφού φυγοκεντρήθηκε για 10’ σε 

πλαστικό σωλήνα των 15ml (falcon), έτσι ώστε να κατακάτσουν πιθανές 

μικροποσότητες ιζήματος, φορτώθηκε σε κολώνα μοριακής διήθησης Sephacryl 

S-300 όγκου 120ml, η οποία είχε εξισορροπηθεί με διάλυμα 25 mM Tris/HCl pH 

8.0, 500 mM NaCl, 5mΜ β-μερκαπτοαιθανόλη και 5% γλυκερόλη. Κατά τη 

διάρκεια της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης συλλέχθηκαν κλάσματα όγκου 

2ml το καθένα τα οποία συνοδεύονταν από ένα χρωματογράφημα της 

απορρόφησης των εκλουσμάτων στα 240 και 280 nm. Mετά το πέρας της 

διαδικασίας τα δείγματα των κλασμάτων που εμφάνοσαν κάποια απορρόφηση 

στα δύο μήκη κύματος ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 12,5% 

υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS page) για την ταυτοποίηση της επιθυμητής 

πρωτεΐνης στους φυσικούς πληθυσμούς που διαχωρίσθηκαν κατά την εφαρμογή 

της μοριακής διήθησης. 

 

 

∆) Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών σε διάλυμα 

 

i) με τη μέθοδο Bradford 

 

Κατά τη μέθοδο αυτή, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

ενδιαφέροντος σε διάλυμα βάσει της απορρόφησής στα 595nm της και 

επιλύνοντας την εξίσωση πρότυπης καμπύλης απορρόφησης. Αρχικά 
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κατασκευάζεται η πρότυπη καμπύλη με BSA (Bovine Serum Albumin) μετρώντας 

την απορρόφηση γνωστών συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης. Μετράται η 

απορρόφηση του κάθε δείγματος και στο τέλος δημιουργείται μια γραφική 

παράσταση με την βοήθεια κάποιου υπολογιστικού προγράμματος (excel των 

windows). Η εξίσωση της καμπύλης αυτής που έχει σαν τετμημένες (χ) τις 

απορροφήσεις των δειγμάτων στα 595 nm και σαν τεταγμένες (ψ) τις 

συγκεντρώσεις των δειγμάτων, επιλύεται ως προς ψ και έτσι υπολογίζεται η τιμή 

της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης στο άγνωστο διάλυμα. Η προετοιμασία που 

ακολουθείται για τα άγνωστα διαλύματα πριν την φωτομέτρηση είναι η εξής: σε 5-

20 μl δείγματος προσθέτουμε H2O μέχρι τα 100 μl. Στο αραιωμένο δείγμα 

κατόπιν προστίθενται 1000 μl διαλύματος εργασίας Bradford (95% αιθανόλη, 

80% φωσφορικό οξύ, 0.06% διαλύματος Bradford*). Τα δείγματα αναδεύονται, 

τοποθετούνται σε κατάλληλες κυψελίδες φωτομέτρησης ορατού φάσματος και 

ακολουθεί μέτρηση της απορρόφησής τους στα 595 nm σε φασματοφωτόμετρο. 

Ως τυφλό δείγμα για μηδενισμό του οργάνου, χρησιμοποιείται 1ml διαλύματος 

εργασίας Bradford και 100μl H2O.  
*(To διάλυμα Bradford αποτελείται από 95% αιθανόλη, 88% φωσφορικό οξύ και 

3.5 mg/ml SERVA blue G και υπόκειται σε φιλτράρισμα). 

 

ii) με τη μέθοδο απορρόφησης (Α) στα 280nm 

 

Χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση: Α= ε x c x l όπου Α η απορρόφηση στα 280nm, ε ο 

συντελεστής απορρόφησης (extinction coefficient), c η συγκέντρωση του 

δείγματος και l το μήκος της κυψελίδας. Ο συντελεστής ε υπολογίστηκε με το 

πρόγραμμα ProtParam του Expasy. 

 

 

E) Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών δειγμάτων σε πηκτή πολυακρυλαμίδης  

 

i) υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS page) 

 

Πρόκειται για μια ακόμη εφαρμογή της τεχνικής της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή. Η 

κινητικότητα του κάθε μορίου είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης επί το 

καθαρό φορτίο του μορίου δια την τριβή που εμφανίζεται λόγω του σχήματος και 
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του μεγέθους του. Στην μέθοδο της ηλεκτροφόρησης πηκτής τα μόρια 

διαχωρίζονται σε υδατικά διαλύματα μέσα σε μια μήτρα πηκτής. Οι τριβές που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα μόρια του δείγματος και της πηκτής οδηγούν στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όσο πιο πυκνή είναι μια πηκτή 

τόσο πιο μεγάλη θα είναι η δυσκολία στην κίνηση των μορίων και τόσο πιο 

επιτυχής ο διαχωρισμός. Οι πηκτές πολυακρυλαμιδίου σχηματίζονται ως 

αποτέλεσμα συμπολυμερισμού μονομερούς ακρυλαμιδίου με Ν,Ν μεθυλενο-δις-

ακριλαμίδιο. Αυτά τα δύο αντιδραστήρια είναι σταθερά και πολυμερίζονται εύκολα 

με την προσθήκη συστήματος που δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Το APS 

(υπερθειικό αμμώνιο) προκαλεί την δημιουργία ελεύθερων ριζών ενώ ο 

καταλύτης TEMED (Ν,Ν, - τετραμεθυλοαιθυλενο διαμίνη) πετυχαίνει την διάδοση 

ελευθέρων ριζών στο σύστημα πολυμερισμού (Kingsbury & Masters, 1970). Κατά 

την μη συνεχή ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιούνται δύο πηκτές ηλεκτροφόρησης. 

Τα δείγματα εισάγονται στην πάνω ζώνη που αποτελείται από μια πηκτή 

χαμηλής συγκέντρωσης (πηκτή συσσώρευσης, stacking gel). Στην ζώνη αυτή, 

εκτός των άλλων, τα δείγματα ευθυγραμμίζονται και δημιουργείται ένα κοινό 

μέτωπο που ορίζεται από μια ευθεία. To διάλυμα ηλεκτροφόρησης Laemmli 

αποτελείται από 25 mM Tris base, 192 mM Glycine pH 8.3, 0.1% SDS. To 

ρυθμιστικό διάλυμα και τα δείγματα των πρωτεϊνών τιτλοδοτούνται αρχικά εντός 

της πηκτής συσσώρευσης σε pH 6.8. Ως αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες έχουν 

μεγαλύτερη κινητικότητα από τα ιόντα γλυκίνης και συσσωρεύονται μπροστά 

τους. Ακολούθως εισερχόμενες στην δεύτερη πηκτή (πηκτή διαχωρισμού) με pH 

8.8 οι σχηματιζόμενες πλέον ζώνες πρωτεϊνών αρχίζουν να διαχωρίζονται βάση 

του φορτίου τους και του μεγέθους τους. Στην ηλεκτροφόρηση κατά Laemmli 

έχουμε πολυμερισμό της πηκτής σε μορφή πλάκας που σχηματίζεται από δύο 

ορθογώνια τζάμια. Μετά την ανάμιξη των συστατικών [12,5% μείγματος 

ακρυλαμίδης (29% ακρυλαμίδη, 1% Ν,Ν’ – μεθυλενοδισακρυλαμίδη), 0.375 Μ 

Tris-HCl pH 8.8, 0.2% SDS, 0.2% APS, TEMED], το διάλυμα της πηκτής 

διαχωρισμού τοποθετείται εντός του συστήματος και αφήνεται να πολυμεριστεί. Η 

πηκτή συσσώρευσης (5% μείγμα ακρυλαμίδης, 0.125 Μ Tris-HCl pH 6.8, 0.1% 

SDS, 0.1% APS και TEMED) παρακευάζεται στην συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Ο 

πολυμερισμός στην πηκτή συσσώρευσης γίνεται παρουσία μιας χτένας που 

αφήνει τις απαραίτητες κενές αύλακες όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 

πηκτής αγαρόζης. 
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 Στην ηλεκτροφόρηση με SDS οι πρωτεΐνες τρέχουν ως αποδιατεταγμένα 

μονομερή. Αρχικά, κατά την παρασκευή του δείγματος χρησιμοποιείται 

μερκαπτοαιθανόλη για την αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών ενώ το 

απορρυπαντικό SDS (δωδεκανοθειικό νάτριο) ενώνεται σε όλες τις περιοχές της 

πρωτεΐνης προσδίδοντας έτσι σταθερό λόγο ανιονικού φορτίου προς μάζα. Τα 

προς ηλεκτροφόρηση δείγματα των πρωτεϊνών αναμειγνύονται 1:1 με το διπλα 

συγκεντρωμένο διάλυμα φόρτωσης (2x sample buffer: 100 mM Tris-HCl pH 6.8, 

4% SDS, 20% glycerol, 0.2% Bromophenol blue, 200mM DTT). Ακολουθεί 

πεντάλεπτος βρασμός των πρωτεϊνών στους 90°C και μετά από μια γρήγορη 

φυγοκέντρηση γίνεται η φόρτωσή τους στην πηκτή. Η πηκτή μετά το φόρτωμα 

των δειγμάτων ηλεκτροφορείται σε τάση 200V. 

 

ii) υπό μη αποδιατακτικές (native) συνθήκες  
 
Στην ηλεκτροφόρηση αυτού του είδους, οι πρωτεΐνες των δειγμάτων που 

ηλεκτροφορούνται, διαχωρίζονται βάσει του λόγου του φορτίου τους ως προς την 

μέση υδροδυναμική ακτίνα, της δομής και του μοριακού τους βάρους. Τέτοιες 

πηκτές δεν είναι πληροφοριακές ως προς το είδος και το μοριακό βάρος της 

πρωτεΐνης που ηλεκτροφορείται (όπως συμβαίνει στην περίπτωση SDS-PAGE), 

αλλά μπορούν να δώσουν κάποια στοιχεία για την κατάσταση και τη 

συμπεριφορά των φυσικών πληθυσμών της πρωτεΐνης σε ένα έκλουσμά της [αν 

η πρωτεΐνη απεικονίζεται μετά από τη χρώση της πηκτής ως μια συμπαγής 

μπάντα (ένας ή λίγοι διακριτοί φυσικοί πληθυσμοί μορίων) ή ως ένα νέφος 

(smear) καθ’ όλη τη στήλη της ηλεκτροφόρησης (πολλοί και διαφορετικοί φυσικοί 

πληθυσμοί μορίων)]. Το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, το διάλυμα 

ηλεκτροφόρησης και το διάλυμα φόρτωσης κατά την προετοιμασία των 

πρωτεϊνικών δειγμάτων δεν περιέχουν SDS ούτε αναγωγικούς παράγοντες και τα 

πρωτεϊνικά δείγματα δεν βράζονται πριν τη φόρτωσή τους στο πήκτωμα. Η 

πηκτή διαχωρισμού έχει pH 8.0 και η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στους 

40C. 

 

iii) ηλεκτροφόρηση επωάσεων πρωτεϊνών με αλληλουχίες στόχους σε native 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης  
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Πρόκειται για μια τεχνική που επιτρέπει την μελέτη της δραστικότητας πρωτεϊνών 

που προσδένουν και τροποποιούν DNA. Στην τεχνική αυτή διατηρούνται όλες οι 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής ηλεκτροφόρησης υπό μη 

αποδιατακτικές συνθήκες (native gel electrophoresis) όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, ενώ παράλληλα προστίθεται ένα νέο στοιχείο: η 

αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης με το DNA και ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Η πηκτή μετά την ηλεκτροφόρηση βάφεται αρχικά με βρωμιούχο αιθίδιο (10 

μg/ml) οπότε το DNA απεικονίζεται κατά την έκθεσή του σε UV ακτινοβολία. 

Ακολουθεί χρώση με διάλυμα coomassie έτσι ώστε να εμφανιστούν και οι 

πρωτεϊνικές ζώνες. 

Εν προκειμένω, έγιναν δύο είδη επωάσεων με σκοπό την διερεύνηση: 

i) της πρόσδεσης της πρωτεΐνης στην αλληλουχία- στόχο και 

ii) της ενεργότητας της πρωτεΐνης. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, αυτό που αναμένεται είναι στο δείγμα της επώασης να 

υπάρχει μια ζώνη DNA που θα τρέχει πολύ ψηλότερα από την μπάντα του 

ελεύθερου δίκλωνου DNA η οποία χρησιμοποιείται σαν μάρτυρας. Ακριβώς στην 

περιοχή που εμφανίζεται η ζώνη αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται και μια 

πρωτεϊνική ζώνη έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη συμπλόκου της πρωτεΐνης 

με το DNA.  

Στην δεύτερη περίπτωση, σαν μάρτυρες χρησιμοποιούνται τόσο δίκλωνο όσο και 

μονόκλωνο DNA. Για την ταυτοποίηση διάσπασης δίκλωνου DNA από την 

πρωτεΐνη, απαραίτητη είναι η εμφάνιση μιας ζώνης που θα τρέχει χαμηλότερα 

από το δίκλωνο DNA και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του μονόκλωνου DNA. 

Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς η πρωτεΐνη διασπά το DNA σε δυο ίσα τμήματα, το 

κομμένο τμήμα θα τρέχει στο ίδιο ύψος με το μονόκλωνο DNA. 

 

 

ΣΤ) Χρώση της πηκτής με κυανό του Coomassie και αποχρωματισμός 

 

Μετά την ηλεκτροφόρηση, για να γίνουν ορατές οι ζώνες των πρωτεϊνών πρέπει 

να ακολουθήσει η διαδικασία χρώσης. Για τον σκοπό αυτό η πηκτή τοποθετείται 

σε διάλύμα χρώσης (45% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, 2.5% w/v Coomassie blue) 

όπου και αφήνεται για 15-20 υπό ήπια ανάδευση. Ακολουθεί ανάλογη επώαση 
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σε διάλυμα αποχρωματισμού (30% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ), για τουλάχιστον 1 

ώρα μέχρι να παραμείνουν βαμμένες μόνο οι ζώνες των πρωτεϊνών. Η χρωστική 

δεσμεύεται στα βασικά κατάλοιπα των πρωτεϊνών (κυρίως αργινίνης και 

αρωματικών αμινοξέων) και έτσι εμφανίζονται οι ζώνες πάνω στην πηκτή. 

 

 

V. Βιοχημικός χαρακτηρισμός 

 

Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η μελέτη της δραστικότητας των πρωτεϊνών 

τόσο ως προς την πρόσδεση όσο και ως προς την τροποποίηση των DNA 

αλληλουχιών – στόχων. Για τον λόγο αυτό, έγιναν δυο σειρές πειραμάτων που 

αφορούσαν την πρόσδεση (binding assays) και την διάσπαση (cleavage assays) 

του DNA.  

Στην πρώτη περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επίτευξη ισχυρής 

πρόσδεσης του DNA από την πρωτεΐνη καθώς είναι ένα σημείο που παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πειράματος. Για την μελέτη της πρόσδεσης 

γίνεται επώαση στους 37 οC για μια ώρα, βάσει των πρωτοκόλλων για την 

ενδονουκλεάση I-CreI. Κατά την ηλεκτροφόρηση υπό μη αποδιατακτικές 

συνθήκες που ακολουθεί, η πρωτεΐνη θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με 

την αλληλουχία – στόχο και παράλληλα να μην χάσει την τεταρτοταγή δομή της. 

Με τον τρόπο αυτό το προσδεμένο DNA θα τρέξει πολύ πιο αργά από το 

ελεύθερο (μάρτυρας) με αποτέλεσμα την μετατόπιση της αντίστοιχης ζώνης κατά 

την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (band shift). Με την εν συνεχεία 

χρώση της πηκτής με coomasie, είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν όντως η ζώνη 

DNA αντιστοιχεί σε σύμπλοκο με την πρωτεΐνη καθώς η ίδια περιοχή της πηκτής 

θα έχει δώσει σήμα και με τις δυο χρωστικές (βρωμιούχο αιθίδιο – coomassie). 

Στην δεύτερη περίπτωση, αντίθετα η πρωτεΐνη μετά την βασική επώαση πρέπει 

να απελευθερώσει το DNA έτσι ώστε αυτό να τρέξει αδέσμευτο χωρίς την 

επίδραση της προσδεμένης σε αυτό πρωτεΐνης. Για τον σκοπό αυτό, μετά την 

επώαση στους 37 οC για μια ώρα, επιχειρείται η αποδέσμευση του DNA από την 

πρωτεΐνη με αποδιάταξη αυτής σε μια σχετικά υψηλή θερμοκρασία (50 οC) και με 

παράλληλη προσθήκη κατάλληλων ουσιών όπως SDS και πρωτεϊνάση Κ. Η 

αντίστοιχη θερμοκρασία που συχνά χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους 

πρωτόκολλα για την I-CreI φτάνει τους 70 οC για 30’, αλλά στην συγκεκριμένη 
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περίπτωση αυτή είναι απαγορευτική μιας και θα ήταν δυνατό να γίνει αποδιάταξη 

του δίκλωνου DNA καθώς πρόκειται για μικρού μήκους αλληλουχίες (περίπου 30 

βάσεις). Έγινε λοιπόν μια τροποποίηση των αρχικών πρωτόκολλων με μείωση 

της θερμοκρασίας της επώασης για την απελευθέρωση του DNA (από 70 οC σε 

50 οC), παράταση της διάρκειας της αντίδρασης (από 30’ σε 50’) και αύξηση της 

συγκέντρωσης των αποδιατακτικών μέσων (SDS από 1,5% σε 5%). 

Επιπρόσθετα, στα αρχικά πειράματα η ηλεκτροφόρηση των πηκτών εμφάνιζε 

διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν και το φαινόμενο του «χαμόγελου» 

(“smile effect”). Στην περίπτωση αυτή το μέτωπο κατά την ηλεκτροφόρηση 

σχημάτιζε μια ανάποδη καμπύλη. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε όταν η 

ηλεκτροφόρηση άρχισε να γίνεται αυστηρά στους 8 οC, σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο και όχι απλά μέσα σε πάγο. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι ένα 

πιθανότατο αίτιο για την δυσλειτουργία αυτή μπορεί να ήταν η υπερθέρμανση της 

πηκτής στο κέντρο λόγω της εφαρμοζόμενης τάσης που με την σειρά της 

κατακρήμνιζε την πρωτεΐνη. 

Μετά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το μέτωπο κατά την 

ηλεκτροφόρηση επωάσεων διάσπασης DNA συνέχιζε να μην έχει μορφή ευθείας 

αλλά κυματοειδή. Η ιδιομορφία που είχαν αυτές οι επωάσεις ήταν η 

διαφοροποίηση ως προς την συγκέντρωση MgCl2. Αυτό που δοκιμάστηκε στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η εξισορρόπηση, κατά κάποιον τρόπο, των 

αλατοτήτων των δειγμάτων μιας και οι μεγάλες διαφορές που αυτά είχαν ως 

προς την αλατότητα πιθανότατα να ήταν ο αστάθμητος παράγοντας. Η 

εξισορρόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε είτε με αραίωση των πυκνών σε MgCl2 

δειγμάτων (που έφτανε έως και την μισή αρχική συγκέντρωση) είτε με προσθήκη 

NaCl στα λιγότερα πλούσια σε MgCl2 δείγματα. Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές 

αυτές έλαβαν χώρα μετά το πέρας των επωάσεων και λίγο πριν φορτωθούν στην 

πηκτή, έτσι ώστε οι αντίστοιχες αντιδράσεις των επωάσεων να μην επηρεαστούν 

από την αλλαγή αυτή. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι αλληλουχίες στόχοι που χρησιμοποιήθηκαν στις 

επωάσεις ήταν ομόλογες μεταξύ τους και η ακριβής σύνθεσή τους φαίνεται 

παρακάτω: 

Α11_Α11: TCGAGATGTCGT|ACGACATCTCGA 

Α11_Μ8 : TCGAGATGTCAC|ACAGAGGTACGA 

Μ8_Μ8 : TCGTACCTCTGT|ACAGAGGTACGA 
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VI. Μελέτη των πρωτεϊνών με Φασματοσκοπία Κυκλικού ∆ιχρωισμού (CD) 

 

Το επίπεδα πολωμένο φως μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο κυκλικά 

πολωμένα στοιχεία ίσης μαγνητικής ικανότητας: ένα αριστερόστροφα και ένα 

δεξιόστροφα πολωμένο. Ο κυκλικός διχρωισμός βασίζεται στην διαφορετική 

απορρόφηση αυτών των δύο στοιχείων. Σήμα στην φασματοσκοπία κυκλικού 

διχρωισμού προκύπτει όταν η φωτεινή ακτινοβολία αλληλεπιδρά με χειρόμορφες 

(οπτικώς ενεργές) ουσίες ή ομάδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να στρέφουν 

το επίπεδο πόλωσης του (επίπεδα) πολωμένου φωτός (Kelly, Jess et al. 2005). 

Αυτές οι χειρόμορφες ομάδες στην περίπτωση της πρωτεϊνικής μελέτης είναι δύο 

ειδών: 

α) οι πεπτιδικοί δεσμοί της κύριας αλυσίδας που απορροφούν το πολωμένο φως 

στην περιοχή του άπω-υπεριώδους (far UV, 240-180nm) και  

β) οι αρωματικές πλευρικές αλυσίδες που απορροφούν στο εγγύς-υπεριώδες 

(near UV, 320-260nm).  

Τα συγκεκριμένα όργανα (γνωστά και ως φασματοπολωσίμετρα), μετρούν την 

διαφορά της απορρόφησης μεταξύ αριστερόστροφα και δεξιόστροφα πολωμένης 

ακτινοβολίας, όπου: ∆Α= ΑL – AR (Kelly, Jess et al. 2005). Η σχέση που συνδέει 

αυτή τη διαφορά απορρόφησης με την έλλειπτικότητα (ellipticity) θ η οποία 

προκαλείται στο πολωμένο φως είναι θ = 32.98 ∆Α 

Η απορρόφηση των πεπτιδικών δεσμών μπορεί να φανερώσει με ποιο τρόπο και 

σε τι ποσοστό δευτεροταγών δομών (α-έλικα, β-κλώνους) είναι αναδιπλωμένες οι 

πεπτιδικές αλυσίδες. Έτσι η α-έλικα εμφανίζει δυο αρνητικές κορυφές στα 222 και 

208nm και μια έντονη, θετική, κορυφή στα 190nm ενώ η β-στροφή εμφανίζει 

θετικές κορυφές κοντά στα 225nm, στα 200-205nm και 180-190nm και μια 

αρνητική στα 210-215nm. Για την β-πτυχωτή επιφάνεια οι χαρακτηριστικές 

κορυφές είναι μια αρνητική στα 215-216 nm και μια θετική στα 195-200nm. 

Παράλληλα τα πεπτίδια που έχουν χάσει την δευτεροταγή τους δομή 

παρουσιάζουν μια αρνητική κορυφή στα 197-199nm. Τέλος, εκτός από την 

μελέτη των στοιχείων δευτεροταγούς δομής, η φασματοσκοπία κυκλικού 

διχρωισμού ενδείκνυται και στην μελέτη της θερμικής αποδιάταξης και 

επαναδιάταξης των πρωτεϊνών. Ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα 

παρακολούθησης όλης της πορείας από την αναδιπλωμένη στην αποδιαταγμένη 

μορφή και ενίοτε αντιστρόφως.  
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο J-810 της 

Jasco με ενσωματωμένο ένα PTC-423S/L Peltier Type Temperature Control 

System της Jasco για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η βαθμονόμηση του 

οργάνου έγινε με τη χρήση του άλατος αμμωνίου του d-10-καμφορσουλφονικού 

οξέος. Η ροή του αζώτου (απαραίτητο για την καλή λειτουργία του 

φασματοφωτομέτρου, καθώς απομακρύνει το Ο2 από τα εσωτερικά συστήματά 

του) ήταν 3-5 L/min. Για τη λήψη των φασμάτων δοκιμάστηκαν διάφορες 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης. Οι μετρήσεις έγιναν σε ρυθμιστικό διαλύμα πρωτεΐνης 

10mM Na2SO4, 10mM Tris pΗ=8, 1mM β-μερκαπτοαιθανόλη. Όλα τα φάσματα 

διορθώθηκαν με το φάσμα του ρυθμιστικού διαλύματος και ακολούθησε ανάλυση 

με τα προγράμματα Spectra Analysis και Interval Analysis της Jasco. 

Η ανάλυση των φασμάτων αυτών με ειδικούς αλγόριθμους μπορεί να δώσει 

χρήσιμες πληροφορίες (ποιοτικές και ποσοτικές) για το περιεχόμενο μιας 

πρωτεΐνης σε δευτεροταγή δομικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της συμπεριφοράς μιας πρωτεΐνης κατά την 

θερμική ή χημική της αποδιάταξη και επαναδιάταξη και τα ανακτώμενα φάσματα 

είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των θερμοδυναμικών και κινητικών 

παραμέτρων των αντιδράσεων αυτών.  

 

 

VII. Κρυσταλλογραφία 

  

Η κρυσταλλογραφία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της τρισδιάστατης δομής χημικών μορίων και βιομορίων και βασίζεται στην 

περίθλαση ακτίνων Χ κρυστάλλων αυτών. Η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών είναι 

μια εική περίπτωση κατακρήμνισης βιομορίων. Η κρυσταλλική κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από υψηλή τάξη και συμμετρία στο πακετάρισμα των μορίων και 

το κρυσταλλικό πλέγμα προϋποθέτει επαναλήψεις όμοιων δομικών μονάδων. 

Συνεπώς, ανομοιογενή δείγματα είναι δύσκολο να κρυσταλλώσουν και για τον 

λόγο αυτό στην κρυσταλλογραφία είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή καθαρότητα 

και ομοιογένεια του δείγματος. Για να κρυσταλλώσει ένα βιομόριο, θα πρέπει το 

διάλυμα στο οποίο βρίσκεται να υπερκορεσθεί. Ο υπερκορεσμός του διαλύματος 

ενός βιομορίου είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση της διαλυτότητάς του. Η 

διαλυτότητα των βιομορίων περιγράφεται από τα λεγόμενα διαγράμματα 
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διαλυτότητας, τα οποία συσχετίζουν την διαλυτότητά του με τη συγκέντρωσή του, 

τη συγκέντρωση των παραγόντων κατακρήμνισης, το pH, τη θερμοκρασία, την 

ιοντική ισχύ κτλ. Στο σχήμα 1, παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα 

διαλυτότητας. 

 

 
Σχήμα 1.  

Τυπικό διάγραμμα διαλυτότητας ενός βιομορίου. 

 

 

Η ζώνη ενπυρήνωσης (nucleation zone) είναι η περιοχή όπου δημιουργούνται 

πυρήνες κρυστάλλων. Η εύρεση αυτής της περιοχής είναι ο πρωταρχικός στόχος 

στα πειράματα κρυστάλλωσης. Η μετασταθερή ζώνη (metastable zone) είναι η 

περιοχή στην οποία οι ήδη σχηματισμένοι πυρήνες μπορούν να μεγαλώνουν. 

Ωστόσο, σε αυτή την περιοχή δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέων πυρήνων. Η 

ζώνη ενπυρήνωσης και η μετασταθερή ζώνη είναι διακριτές περιοχές του 

υπερκορεσμού. Η κατακρήμνιση είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση υπερκορεσμού, 

κατά την οποία ο υπερκορεσμός του διαλύματος είναι τόσο υψηλός, ώστε η 

περίσσεια του βιομορίου κατακρημνίζεται ως άμορφο ίζημα. Ο υπερκορεσμός 

ενός διαλύματος βιομορίου βοηθά το σύστημα να ξεπεράσει το ενεργειακό 

φράγμα της ελεύθερης ενέργειας ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι κατάλληλες 

συνθήκες υπερκορεσμού θα οδηγήσουν τα περισσότερα βιομόρια του 

διαλύματος στην κρυσταλλική φάση (δημιουργία πυρήνων), καθώς θα είναι αυτή, 

πλέον, που θα ευνοείται ενεργειακά. Η δημιουργία πυρήνων και το μεγάλωμα 
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των κρυστάλλων επηρεάζονται από ποικίλες παραμέτρους. Η συγκέντρωση και η 

ομοιογένεια του πρωτεϊνικού δείγματος, το pH του διαλύματος, η φύση των 

κατακρημνιστών και των αλάτων, καθώς και η θερμοκρασία είναι μερικές από 

αυτές. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κρυστάλλωση του μεταλλάγματος είναι 

η διάχυση ατμών (vapor diffusion). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο φαινόμενο της 

τάσης ατμών. Όταν δυο διαλύματα τοποθετηθούν σε ένα αεροστεγώς κλειστό 

σύστημα, τείνουν να εξισορροπήσουν την τάση ατμών τους μέσω διάχυσης. Το 

διάλυμα που περιέχει την πρωτεΐνη έχει πολύ μικρότερο όγκο σε σχέση με το 

δεύτερο διάλυμα που ονομάζεται δεξαμενή, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση 

των διαφόρων ουσιών, που υπάρχουν στο διάλυμα της πρωτεΐνης, επηρεάζεται 

άμεσα από τη συγκέντρωση των συστατικών της δεξαμενής. Στην παρούσα 

εργασία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της κρεμαστής σταγόνας (hanging drop). Σε 

αυτή την τεχνική, αρχικά προστίθενται όλα τα απαραίτητα συστατικά του 

διαλύματος της δεξαμενής (ρυθμιστικό διάλυμα, αλάτι, κατακρημνιστής, νερό 

κτλ.) και αναμειγνύονται. Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής είναι 1ml και η 

σταγόνα δημιουργείται ως εξής: 2μλ από το διάλυμα της δεξαμενής 

αναμειγνύονται με 2μλ από το πρωτεϊνικό διάλυμα (7-10mg/ml, Bradford) και η 

σταγόνα, που σχηματίζεται, τοποθετείται σε σιλικοναρισμένη καλυπτρίδα. Η 

τελευταία τοποθετείται πάνω από το διάλυμα της δεξαμενής και ανάποδα (σχήμα 

2). Η εξισορρόπηση του συστήματος έγινε στους 18οC. 
 

 
Σχήμα 2 

. Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής της κρεμαστής σταγόνας. 
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3. Αποτελέσματα 

 

I.Τεχνικές και μέθοδοι μοριακής βιολογίας 

 

Α) Επανακλωνοποίηση των γονιδίων A11, RM6, M8 στον πλασμιδιακό φορέα 

pET26b(+) 
 

o Σχεδιασμός εκκινητών 

i)A11 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επανακλωνοποίηση της A11 με 

μήτρα πλασμίδια του φορέα pcls με το γονίδιο, ήταν οι εξής: 

• ο άνω εκκινητής που εισάγει την θέση CATATG της NdeI περιοριστικής 

ενδονουκλέασης: 

→5’-GGA GAT AGA CAT ATG GCC AAT ACC AAA TAT AAC AAA G–3’  

                                                                           Α11 

 

• ο κάτω εκκινητής που εισάγει την θέση C CAT GG της NcoI περιοριστικής 

ενδονουκλέασης και τα κατάλοιπα Ser, Gly, Ser, Met στην περιοχή της πρώτης 

λούπας: 

→5’-GCC CAT GGA ACC TGA GTC GGC CGC CGG–3’ 

                                                                     A11 

 

ii) RM6 

Για την ανάκτηση μεγάλης ποσότητας αντιγράφων του γονιδίου της RM6, σαν 

αρχικό γενετικό υλικό (μήτρα) χρησιμοποιήθηκαν πλασμίδια με το γονίδιο σε 

φορέα κλωνοποίησης pF1K T7 Flexi της (Promega). Αν και υπήρχαν πλασμίδια 

με το γονίδιο σε φορέα κλωνοποίησης pET26b(+), δεν προτιμήθηκαν καθώς οι 

φορείς αυτοί φέρουν εξαρχής το γονίδιο της αγρίου τύπου Rop. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά πιθανό κατά την αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης να προέκυπταν αμιγώς αντίγραφα των γονιδίων RM6 και Rop 

καθώς το πρώτο ως μετάλλαγμα του δεύτερου έχει μεγάλη ομολογία με αυτό και 

σαν αποτέλεσμα οι εκκινητές της RM6 θα προσδένονταν και στο γονίδιο της 

αγρίου τύπου Rop. 
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Για την αντίδραση της πολυμεράσης στην περίπτωση της RM6 

χρησιμοποιήθηκαν δύο συνδιασμοί εκκινητών . 

α) Για την πρωτεΐνη A11_RM6: 

• άνω εκκινητής που εισάγει: 

o την θέση CCATGG της NcoI περιοριστικής ενδονουκλέασης και 

o τα υπόλοιπα κατάλοιπα Gly, Gly, Ser της πρώτης λούπας 

→5’-GCC CAT GGG AGG TTC GAC CAA ACA GGA AAA AACC–3’ 

                                                                                    RM6 

• κάτω εκκινητής που εισάγει: 

o την θέση CTCGAG της XhoI περιοριστικής ενδονουκλέασης και 

o τα υπόλοιπα κατάλοιπα Gly, Gly, Ser της πρώτης πεπτιδικής λούπας 

→ 5’–CCG CTCGAG GAG GTT TTC ACC GTC ATC ACC–3’ 

                                                               RM6 

 

β) Για την πρωτεΐνη A11_RM6_M8: 

• άνω εκκινητής (παραμένει ο ίδιος): 

→5’-GCC CAT GGG AGG TTC GAC CAA ACA GGA AAA AAC–3’ 

                                                                                  RM6 

• κάτω εκκινητής που εισάγει: 

o την θέση GAGCTC της SacI περιοριστικής ενδονουκλέασης και 

o τα κατάλοιπα Ser, Gly, Ser, Ser της δεύτερης πεπτιδικής λούπας 

→ 5’–GGA GCT CCC AGA GAG GTT TTC ACC GTC ATC–3’ 

                                                                    RM6 

 

iii) M8 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επανακλωνοποίηση της M8 με 

μήτρα πλασμίδια του φορέα pcls με το γονίδιο, ήταν οι εξής: 

• άνω εκκινητής που εισάγει την θέση GAGCTC της SacI περιοριστικής 

 ενδονουκλέασης και το κατάλοιπο Gly 

→5’-GGA GCT CTG GGG CCA ATA CCA AAT ATA ACA AAG AG–3’ 

                                                                     Μ8 
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• κάτω εκκινητής που εισάγει: 

o την θέση CTCGAG της XhoI περιοριστικής ενδονουκλέασης  

5’-G CTG GGT CTC GAG GGC CGC C–3’ 

                                                   Μ8                                        

 

Να σημειωθεί ότι σε κάθε ένθεμα διατηρήθηκε μόνο το κωδικόνιο έναρξης του 

πρώτου γονιδίου (της A11) και το κωδικόνιο λήξης του τελευταίου γονιδίου (είτε 

της RM6 είτε της Μ8). Όλα τα ενδιάμεσα κωδικόνια έναρξης και λήξης 

μετατράπηκαν, μέσω των εκκινητών, σε κωδικόνια που κωδικοποιούν για τα 

αμινοξέα των δυο ενδιάμεσων πεπτιδίων. 

*(τα μεγάλα βέλη αναφέρονται στην περιοχή που προσδένεται ο εκκινητής πάνω 

σε κάθε γονόδιο) 

 

 

Β) Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

 

Τα συστατικά της αντίδρασης με τη σειρά προσθήκης τους είναι τα παρακάτω: 

 

Συστατικό Ποσότητα 

H2O 28 μl 

Μήτρα DNA 

(10pgμl) 

10 μl 

Reaction buffer 

(10x) 

20mM Mg 

5 μl 

Upper primer 2,5 μl 

Lower primer 2,5 μl 

dNTPs 10mM 1 μl 

DNA πολυμεράση 

(Pfu) 

1 μl 

Όγκος αντίδρασης 50 μl 
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Σε κάθε αντίδραση υπήρχε ένα τυφλό δείγμα στο οποίο δεν είχε προστεθεί 

ποσότητα DNA και ο αντίστοιχος όγκος είχε αντικατασταθεί από H2O. Στην 

περίπτωση που και στην αντίδραση αυτή παίρναμε προϊόν θα σήμαινε ότι κάποιο 

από τα αντιδραστήρια έχει μολυνθεί με DNA, γεγονός όμως που δεν συνέβη.  

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης για κάθε γονίδιο ήταν οι εξής: 

 

1. Τ= 94 ο C για 5’ 

2. T= 94 ο C για 30’ 

3. Τ= Tm για 30’‘ 

4. Τ= 72 ο C για 3’ 

5. Επιστροφή στο βήμα 2 και εκτέλεση 30 κύκλων (για τα βήματα 2-4) 

6. Τ= 72 ο C για 10’ 

7. ∆ιατήρηση στους 4 ο C 

8. Τέλος 

 

Μετά το πέρας της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν 5μl από κάθε δείγμα με 1 μl 

διαλύματος φόρτωσης σε 1% πηκτή αγαρόζης: Ακολούθησε διαχωρισμός και 

καθαρισμός όλης της υπόλοιπης ποσότητας με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

αγαρόζης (gel extraction purification, βλ. Yλικά και μέθοδοι) 

 

 

                                500 bp        A11         RM6           M8 

 
 

Εικόνα 11. Ηλεκτροφόρηση σε 1% πηκτή αγαρόζης των αντιδράσεων PCR. 

Στήλη 1: μάρτυρας (DNA ladder). Το ενισχυμένο θραύσμα έχει αναμενόμενο 

μέγεθος 500 περίπου bp. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
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Γ) Αντιδράσεις λιγάσης 

 

Αρχικά έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για εισαγωγή των τριών ένθετων 

στον φορέα pet26b+ σε ένα στάδιο. Στην περίπτωση αυτή, αρχικά γινόταν πέψη 

του βέκτορα με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI και XhoI καθώς και των προϊόντων 

της PCR με τα αντίστοιχα ένζυμα. Καθώς οι παραπάνω προσπάθειες απέτυχαν, 

επιχειρήθηκε εισαγωγή σε τρία στάδια. Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι 

επιτυχημένες απόπειρες. 

 

i) Εισαγωγή γονιδίου A11 

Αρχικά έγινε πέψη τόσο του βέκτορα pet26b+ όσο και του γονιδίου της A11 με τα 

ένζυμα NdeI και NcoI. Ανάμεσα στις διάφορες αναλογίες βέκτορα-ενθέματος που 

δοκιμάστηκαν, εκείνη που έφερε το επιθυμητό αποτελέσμα ήταν ίση με 1:9,6.  

 

                                        A1 A2  A3  A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

      

500bp 

500bp 

                                        B1 B2  B3  B4  B5 B6  B7 B8 B9 B10 
 

Εικόνα 14 
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Όπως φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό από τους κλώνους που προέκυψαν φαίνεται 

να φέρουν ένθεμα μεγέθους 500 βάσεων κατά προσέγγιση (όσο και το μέγεθος 

του γονιδίου της A11). Ακολούθησε απομόνωση πλασμιδίων των κλώνων Β1 και 

Β8 με χρήση κολώνας ιοντοανταλλαγής και στη συνέχεια έγινε αλληλούχιση του 

DNA. Μετά από επεξεργασία των αλληλουχιών που προέκυψαν με το 

πρόγραμμα DNAman (green edition) η εικόνα ήταν η παρακάτω: 

 

    NdeI                                                                                                              NcoI 

 
 

Σχήμα 3 
 

 

ii) Εισαγωγή γονιδίου RM6 

 

Η εισαγωγή του γονιδίου της RM6 έγινε σε δυο διαφορετικές θέσεις του βέκτορα. 

Για την πρωτεΐνη A11_RM6 η εισαγωγή έγινε ανάμεσα στις θέσεις NcoI και XhoI 

του pet26b+ ενώ για την A11_RM6_M8 στις θέσεις NcoI και SacI. Σε κάθε 

περίπτωση έγινε πέψη πλασμιδίων του κλώνου Β8 αλλά και του γονιδίου της 

RM6 (προϊόν PCR), με τα κατάλληλα ένζυμα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε στην συνέχεια ήταν η εξής: 

α) Για την A11_RM6: Επιχειρήθηκε αντίδραση λιγάσης σε αναλογία βέκτορα 

προς ένθεμα 1:2. Οι κλώνοι που προέκυψαν από την κλωνοποίηση επωάστηκαν 

ολονύκτια σε 5ml LB με 25 μg/ml καναμυκίνη. Έγινε απομόνωση πλασμιδίων με 

minipreps, ακολούθησαν πέψεις με τα ένζυμα NdeI /XhoI και στο τέλος 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1% οπότε και φάνηκε το μέγεθος του 

ενθέματος. 
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                         M  Α1 Α2  Α3 Α4   Α5 Α6   Α7  Α8 Α9       Α10 A11 Α12 

 

RM6(180 bp) 200bp 

                                Α13  M Α14 Α15 Α16   Α17 Α18 Α19 Α20 
Εικόνα15 

 

 

Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των κλώνων έφερε ένθεμα μεγέθους λίγο 

μικρότερου από 200 βάσεις. Καθώς το γονίδιο της RM6 είναι μήκους 180 βάσεων 

οι παραπάνω κλώνοι θεωρήθηκαν θετικοί και στάλθηκαν για αλληλούχιση 

ορισμένοι από αυτούς: Α4, Α15 και Α18. Η επεξεργασία των αλληλουχίων με το 

DNAman έδειξε: 

 

                  NdeI                                                                      NcoI                   XhoI 

 
Σχήμα 4 

 

 

β) Για την A11_RM6_M8: Στην περίπτωση αυτή η αναλογία βέκτορα προς 

ένθεμα που οδήγησε στο επιθυμητό αποτελέσμα ήταν: 1:2. Έγινε απομόνωση 
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πλασμιδίων από τους κλώνους που προέκυψαν και ακολούθησαν πέψεις με τα 

ένζυμα NcoI και SacI. 
 

                                   C1 C2 C3 C4 700bpC5 C6  C7  C8 C9 C10 

 

 680bp 

Εικόνα15 

 

 

Μετά την διαδικασία αλληλούχισης των κλώνων C2 και C5 φάνηκε ότι πράγματι 

το γονίδιο της RM6 είχε μπει στην σωστή θέση. Με την βοήθεια του 

προγράμματος DNAman ταυτοποιήθηκαν οι αλληλουχίες των γονιδίων της A11 

και της RM6 εντός του κλώνου C2: 

 

 

   NdeI                                                                                NcoI                           SacI 

 

 
Σχήμα 5 
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iii) Εισαγωγή γονιδίου M8 

 

Η εισαγωγή του γονιδίου της M8 έγινε με αντίδραση λιγάσης σε αναλογία 1:5 

βέκτορα προς ένθεμα. Οι πέψεις με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI και XhoI 

έδειξαν:  
             

                                     I1   I2    I3  I4 1200bp I5  J1   J2  J3   J4 

 

1180bp 

Εικόνα16 

 

 

Από τους κλώνους Ι4, Ι5 και J3 επιλέχθηκε ο δεύτερος βάσει των 

αποτελεσμάτων της αλληλούχισης. Τέλος, έγινε μετασχηματισμός BL21 

κυττάρων με πλασμιδιακό DNA των κλώνων Α4 και Ι5. (βλ. Υλικά και μέθοδοι) 

                

               NdeI                                                NcoI         SacI                                 XhoI 

 

 
 

Σχήμα 6 
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ΙΙ. Πρωτεϊνική έκφραση – καθαρισμός 

 

Α) Μελέτη έκφρασης και διαλυτότητας 

 

 i) της πρωτεΐνης Α11_RM6 

 

Αρχικά δοκιμάστηκαν διάφορες συστάσεις ρυθμιστικών διαλυμάτων λύσης 

κυττάρων έτσι ώστε να αυξηθεί η ποσότητα διαλυτής πρωτεΐνης έναντι της 

αδιάλυτης. Συνολικά 350 ml ολονύκτια επαγόμενων κυττάρων (1mM IPTG, 37oC) 

μοιράστηκαν σε ποσότητες των 10ml, απομονώθηκαν με υπερφυγοκέντρηση 

στις 13000 στροφές για 45’, η κυτταρική πάστα επαναδιαλύθηκε σε 1ml και 

ακολούθησε λύση των κυττάρων με υπέρηχους (4x30’’). 

Κατόπιν, δείγματα των υπερκείμενων και των πελετών ηλεκτροφορήθηκαν σε 

πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5%. Τα διαλύματα λύσης που χρησιμοποιήθηκαν 

διατηρούσαν κάποια σταθερή βασική σύσταση (25mM Tris pH=8.0, 5 mM 

ιμιδαζόλιο, 5mΜ β-μερκαπτοεθανόλη) και τα συστατικά που μεταβάλλονταν ήταν 

το NaCl (με συγκέντρωση από 50mM έως 800mM) και η γλυκερόλη (με 

συγκέντρωση 0% ή 5%). 

 

 
                                   S1   P1         S2    P2  M  S3   P3  S4   P4   S5      P5  S6    P6 

Εικόνα17: 
Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των δειγμάτων μελέτης διαλυτότητας σε 

διαφορετικά διαλύματα λύσης. 
∆ιαλύματα λύσης με σταθερή βασική σύσταση: 25mM Tris pH=8.0, 5 mM ιμιδαζόλιο, 5mΜ β-

μερκαπτοεθανόλη και διακυμαινόμενες συγκεντρώσεις NaCl και γλυκερόλης. ∆ιάλυμα 1: 50 mM 

NaCl, 5% γλυκερόλη, ∆ιάλυμα 2: 50 mM NaCl, ∆ιάλυμα 3: 200 mM NaCl, 5% γλυκερόλη, 

∆ιάλυμα 4: 500 mM NaCl, 5% γλυκερόλη, ∆ιάλυμα 5: 500 mM NaCl, ∆ιάλυμα 6: 800 mM NaCl, 

5% γλυκερόλη, S=υπερκείμενο, P= πελλέτα, M: πρωτεϊνικός μάρτυρας 
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Από την παραπάνω εικόνα φαίνεται πως το διάλυμα με σύσταση 25mM Tris 

pH=8.0, 500 mM NaCl, 5% γλυκερόλη, 5 mM ιμιδαζόλιο, 5mΜ β-

μερκαπτοεθανόλη είναι το καταλληλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα που 

δοκιμάστηκαν για την λύση των κυττάρων. Οι προσπάθειες καθαρισμού που 

ακολούθησαν και για τις δυο πρωτεΐνες βασίστηκαν σε αυτό το συμπέρασμα. 

 

Για την μελέτη της έκφρασης της Α11_RM6 δοκιμάστηκαν διάφορες συνθήκες 

επωάσεις κατά την επαγωγή (induction) της έκφρασης της πρωτεΐνης. Οι 

συνθήκες αυτές αποτελούσαν διαφορετικούς συνδυασμούς θερμοκρασίας (16 oC 

, 28 oC και 37 oC ) και διάρκειας επώασης (4 ώρες ή ολονύκτια - Ο/Ν). 

Ακολούθησε λύση των επωασμένων κυττάρων στο προεπιλεγμένο διάλυμα και 

ένα μέρος των ποσοτήτων των σπασμένων κυττάρων ηλεκτροφορήθηκε. 

                  

 

 

 

 

    

                                        1      2     Μ       3     4      5      6 
Εικόνα 18: 

1:μη επαγόμενα κύτταρα, 2:επαγόμενα κύτταρα (1mM IPTG) 16oC Ο/N, Μ:πρωτεϊνικός μάρτυρας, 
3:επαγόμενα κύτταρα (1mM IPTG) 28oC 4h, 4:επαγόμενα κύτταρα (1mM IPTG) 28oC O/N, 5:επαγόμενα 

κύτταρα (1mM IPTG) 37oC 4h, 6:επαγόμενα κύτταρα (1mM IPTG) 37oC O/N 
 

 

 

Στη συνέχεια, το υπόλοιπο μέρος φυγοκεντρήθηκε στις 12000 στροφές για 45’ 

και αφού η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε όγκο ίσο με τον αρχικό, δείγματα των 

πελετών και των υπερκειμένων (όγκου 5μl) ηλεκτροφορήθηκαν. 
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  1        2        3        M      4         5            6         7      M      8        9        10     11    

Εικόνα 19 
Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των δειγμάτων μελέτης διαλυτότητας. 

 1: μη επαγόμενα κύτταρα, 2: υπερκείμενο 16 oC Ο/Ν, 3: πελέτα 16 oC Ο/Ν, M: πρωτεϊνικός 
μάρτυρας, 4: υπερκείμενο 28 oC 4 ώρες, 5: πελέτα 28 oC 4 ώρες, 6: υπερκείμενο 28 oC Ο/Ν, 7: 
πελέτα 28 oC Ο/Ν, 8: υπερκείμενο 37 oC 4 ώρες, 9: πελέτα 37 oC 4 ώρες, 10: υπερκείμενο 37 oC 
Ο/Ν, 11: πελέτα 37 oC Ο/Ν 
 
 
Τα αποτελέσματα της μελέτης της έκφρασης σε συνδυασμό με αυτά για την 

διαλυτότητα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η καταλληλότερη συνθήκη έκφρασης 

της πρωτεΐνης είναι ολονύκτια (16 ώρες), στους 16 oC. Στη συνθήκη αυτή 

φαίνεται να επιτυγχάνεται υπερέκφραση με ένα ικανοποιητικό μέρος της 

πρωτεΐνης να βρίσκεται σε διαλυτή μορφή. 

 

ii) Μελέτη έκφρασης και διαλυτότητας της πρωτεΐνης Α11_RM6_M8 

 

Οι ίδιες συνθήκες έκφρασης και διαλυτότητας μελετήθηκαν και για την πρωτεΐνη 

Α11_RM6_M8 βάσει της διαδικασίας που περιγράφηκε προηγουμένως. 

 

                                    1          2      M     3      4      5       6      
Εικόνα 20: 

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των κυτταρικών δειγμάτων μελέτης επαγωγής 

1:επώαση 16 oC, 4 ώρες, 2: επώαση 16 oC, Ο/Ν, Μ: πρωτεϊνικός μάρτυρας, 3: επώαση 28oC, 

4ώρες, 4: επώαση 28oC, Ο/Ν, 5: επώαση 37 oC, 4 ώρες, 6: επώαση 37oC Ο/Ν. 
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  1       2     Μ    3     4     5    6       7        8     9     10        11     12      13    M 

Εικόνα 21 

:Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των δειγμάτων μελέτης διαλυτότητας. 
1: υπερκείμενο 28 oC Ο/Ν, 2: πελέτα 28 oC Ο/Ν, M: πρωτεϊνικός μάρτυρας, 3: πελέτα 28 oC 4 
ώρες, 4: υπερκείμενο 28 oC 4 ώρες, 5: πελέτα 16 oC Ο/Ν, 6: υπερκείμενο 16 oC Ο/Ν, 7: πελέτα 16 

oC 4 ώρες, 8: υπερκείμενο16 oC 4 ώρες, 9: μη επαγόμενα κύτταρα, 10: υπερκείμενο 37 oC 4 
ώρες, 11: πελέτα 37 oC 4 ώρες, 12: υπερκείμενο 37 oC Ο/Ν, 13: πελέτα 37 oC Ο/Ν. 
 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η καταλληλότερη συνθήκη για την 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης είναι στους 28 oC , για 4 ώρες. 

 

 

Β) Βασικό σχήμα καθαρισμού 

 

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε σε δυο στάδια:  

α) με χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες όπου 

χρησιμοποιήθηκε στήλη συγγένειας τύπου NiNTA αγαρόζης (όγκος μήτρας:10ml) 

και ακολούθησε ηλεκτροφόρηση των εκχυλισμάτων καθαρισμού (βλ. Υλικά και 

μέθοδοι). 

β) χρωματογραφία μοριακής διήθησης (gel filtration chromatography) για την 

ανάλυση των φυσικών πληθυσμών (βλ. Υλικά και μέθοδοι). 

 

i) Σχήμα καθαρισμού για την πρωτεΐνη Α11_RM6 

 

Κατά τον καθαρισμό της A11_RM6 επιμολύνθηκαν συνολικά 2L θρεπτικού μέσου 

(LB) με 50ml προκαλλιέργειας που είχε επωαστεί ολονύκτια στους 37oC με 

25μg/ml καναμυκίνη. Η καλλιέργεια επωάστηκε μέχρι η οπτική πυκνότητα να 

φτάσει περίπου το 0.8 οπότε και έγινε επαγωγή με 1 mM IPTG. Ακολούθησε 
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ολονύκτια επώαση στους 16oC. Η πάστα που συλλέχθηκε (8-9g), 

επαναδιαλύθηκε σε 200ml διάλυμα λύσης (25mM Tris pH=8.0, 500 mM NaCl, 5% 

γλυκερόλη, 5 mM ιμιδαζόλιο, 5mΜ β-μερκαπτοεθανόλη) και τα κύτταρα 

διαρρήχθηκαν με την χρήση υπερήχων (20 x 30”). Αφού το μίγμα 

υπερφυγοκεντρήθηκε στις 13000 στροφές, το υπερκείμενο φορτώθηκε σε στήλη 

νικελίου με τη βοήθεια αντλίας και ταχύτητα 1ml/min. Η στήλη πλύθηκε με 100ml 

διάλυματος πλύσης 1 (wash 1) και 50ml διάλυματος πλύσης 2 (wash 2). Στην 

συνέχεια ξεκίνησε έκλουση της πρωτεΐνης με 150ml διαλύματος διαβαθμισμένης 

συγκέντρωσης (gradient buffer) ιμιδαζολίου (30mM → 500mM) ενώ συλλέχθηκαν 

κλάσματα των 5ml. Στη συνέχεια ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 

12,5% μικρές ποσότητες από τα κλάσματα και τα εκλούσματα (10μl) καθώς και 

από το διάλυμα που εκλούσθηκε κατά το φόρτωμα της κολώνας (flowthrough – 

5μl). 
 

 
   1      2      3     Μ     4      5      6     7      8    9    10    Μ     11    12    13   14    15 

 
Εικόνα 22: 

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των δειγμάτων έκλουσης της στήλης NiNTA. 

1: επαγόμενα κύτταρα (induced cells), 2: μη επαγόμενα κύτταρα (uninduced cells), 3: έκλουσμα 

φόρτωσης υπερκειμένου (flowthrough), 4: έκλουσμα έκπλυσης 1(wash 1), 5: έκλουσμα έκπλυσης 

2(wash 2), 6→15 κλάσματα πρωτεΐνης 1→10 από την στήλη NiNTA από 77mM έως 187mM 

ιμιδαζόλιο. 
 

 

Τα κλάσματα 5→11 που περιέχουν την περισσότερη και πιο καθαρή πρωτεΐνη 

χρησιμοποιούνται στο δεύτερο βήμα καθαρισμού με κολώνα μοριακής διήθησης 

S300 (βλ.Υλικά και μέθοδοι). Σκοπός του πειράματος αυτού ήταν ο διαχωρισμός 

βάσει μοριακού βάρους των φυσικών πληθυσμών μορίων που υπάρχουν μέσα 

στο διάλυμα έκλουσης της πρωτεΐνης.  
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Εικόνα 23: 

Καμπύλη καθαρισμού μοριακής διήθησης (gel filtration) της πρωτεΐνης A11_RM6 με στήλη 

σεφαρόζης S300. 

 

Βάσει του χρωματογραφήματος που προέκυψε από αυτό το στάδιο καθαρισμού, 

η πρωτεΐνη εμφανίζει τέσσερις πληθυσμούς: δυο βασικούς και δυο μικρότερους. 

Η κορυφή A (κλάσματα 16→18) βρίσκεται εκτός των διαχωριστικών ορίων της 

κολώνας και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μοριακού 

της βάρους. Η κορυφή B (κλάσματα 28→31), εμφανίζει μοριακό βάρος ίσο με 

194 kda. 

 

ii) Σχήμα καθαρισμού για την πρωτεΐνη Α11_RM6_Μ8 

 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για την έκφραση και τον καθαρισμό της 

πρωτεΐνης Α11_RM6_Μ8 με την μόνη διαφορά ότι η επώαση που ακολούθησε 

της επαγωγής έγινε στους 28 oC και διήρκησε 4 ώρες.  

 

 

 

κορυφή Β
κορυφή Α
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                                    1         2         Μ     3          4         5        6      

Εικόνα 24: 

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των έκφρασης πρωτεΐνης 

1: μη επαγόμενα κύτταρα, 2: επαγόμενα κύτταρα, Μ: πρωτεϊνικός μάρτυρας, 3: πελλέτα, 4: 

έκλουσμα έκπλυσης 1(wash 1), 5: έκλουσμα έκπλυσης 2(wash 2), 6: έκλουσμα φόρτωσης 

υπερκειμένου (flowthrough). 

 

 
   2     3      4     5     6     7     M     8      9    10       11      M      12        13       14       15 

Εικόνα 25: 
Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης 12,5% των δειγμάτων έκλουσης της στήλης NiNTA. 

Εκλούσματα 2→15 της πρωτεΐνης Α11_RM6_Μ8 από την στήλη NiNTA από 77mM έως 233mM 

ιμιδαζόλιο. 

 

 

Τα κλάσματα 3-15 αναμίχθηκαν, συγκεντρώθηκαν και φορτώθηκαν σε κολώνα 

μοριακής διήθησης S300 (βλ. Υλικά και μέθοδοι). 

 

 

 

 

κορυφή Α

κορυφή Β 

Εικόνα 26: 

Καμπύλη καθαρισμού μοριακής διήθησης (gel filtration) της πρωτεΐνης A11_RM6_M8 με στήλη 

σεφαρόζης S300. 
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Όπως φαίνεται παραπάνω, η πρωτεΐνη εκλούσθηκε σε δυο φυσικούς 

πληθυσμούς. Ο πρώτος (κλάσματα 16→19, κορυφή Α) βρίσκεται εκτός των 

ορίων της κολώνας ενώ ο δεύτερος (κλάσματα 24→31, κορυφή Β) εμφανίζεται με 

μοριακό βάρος στα 297 kda. 

 

 

III. Βιοφυσικός χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία κυκλικού διχρωισμού (CD). 

 

A) Πρωτεΐνη A11_RM6 

 

Η φασματοσκοπία κυκλικού διχρωισμού είναι μια πολύπλευρη μέθοδος, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για τη μελέτη της περιεκτικότητας μιας 

πρωτεΐνης σε δευτεροταγή δομικά στοιχεία και της σταθερότητας αυτής κατά την 

θερμική ή χημική της μετουσίωση. Η περιεκτικότητα μιας πρωτεΐνης σε 

δευτεροταγή δομικά στοιχεία μπορεί να εκτιμηθεί από το φάσμα της πρωτεΐνης 

στο άπω-υπεριώδες φως (far UV 240-170nm). Για την αξιόπιστη εξαγωγή 

συμπερασμάτων θα πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές, όπως οι εξής: 

α. Ο λόγος σήμα/ θόρυβο (signal:noise ratio, S/N) θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν υψηλότερος. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με τη χρήση κατάλληλου 

πρωτεϊνικού διαλύματος. Τα συνήθη ρυθμιστικά διαλύματα απορροφούν αρκετά 

έντονα στο άπω-υπεριώδες με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λόγου S/N. 

Έτσι, είναι αναγκαία η επιλογή του κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος. Ο λόγος 

S/N επηρεάζεται και από τις διάφορες παραμέτρους, που χρησιμοποιούνται κατά 

τη μέτρηση των φασμάτων. 

β. Τα φάσματα των πρωτεϊνών θα πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετή 

πληροφορία, δηλαδή οι μετρήσεις να περιλαμβάνουν τιμές σε, όσο το δυνατό, 

χαμηλές περιοχές του άπω-υπεριώδους. 

Η μελέτη της σταθερότητας μιας πρωτεΐνης μπορεί να γίνει με τη συνεχή 

παρακολούθηση του φάσματος σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, ενώ αυξάνει η 

θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υπολογιστεί η θερμοκρασία 

αποδιάταξης ή τήξης (Tm) που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία όπου ~50% της 

πρωτεΐνης είναι αποδιαταγμένη, ενώ ~50% παραμένει αναδιπλωμένη και που 

αποτελεί μέτρο της θερμικής σταθερότητας αυτής. Επίσης, με τη φασματοσκοπία 

κυκλικού διχρωϊσμού, είναι δυνατή η μέτρηση φασμάτων άπω-υπεριώδους κατά 
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την θερμική μετουσίωση μιας πρωτεΐνης. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να δώσει 

χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αποδιατάσσεται μια πρωτεΐνη. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, για τις μετρήσεις των φασμάτων στο άπω-υπεριώδες 

χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικά διαλύματα με συγκέντρωση πρωτεΐνης 0,2 mg/ml 

σε διάλυμα Tris/HCl pH=7,6 ή pH=8.0, 50mM Na2SO4 και 1mM β-

μερκαπτοαιθανόλης. Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών προσδιορίστηκε με τη 

μέθοδο Bradford (βλ. Υλικά και μέθοδοι). Οι μετρήσεις έγιναν σε θερμοκρασίες 

10οC - 90oC ανά 10οC, στην περιοχή 260-195nm του άπω-υπεριώδους. Η 

θερμική μετουσίωση της πρωτεΐνης έγινε με αύξηση της θερμοκρασίας από τους 

10οC μέχρι τους 90οC με ταχύτητα 80οC/h και συνεχή μέτρηση του φάσματος στα 

222nm, καθώς το συγκεκριμένο μήκος κύματος είναι χαρακτηριστικό για την α-

έλικα και χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της μετουσίωσης. Για όλες 

τις παραπάνω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα μήκους 0.1cm.  

Το φάσμα της A11_RM6 κατά τη σάρωση θερμοκρασιών (10 oC -90 oC) 

καταγράφεται ως σιγμοειδής καμπύλη, χαρακτηριστική για τη μεταφορά από την 

αναδιπλωμένη στην μετουσιωμένη πρωτεΐνη (γράφημα iii). Η επίλυση της 

πρώτης παραγώγου παράγει τη θερμοκρασία τήξης της πρωτεΐνης και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η θερμοκρασία αυτή είναι Tm= 71.2οC.  

 

 

i) φάσμα απορρόφησης στους10oC  

 

 
Γράφημα 1 
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ii) φάσμα απορρόφησης στην περιοχή 10oC-50 oC 

 

 
Γράφημα 2 

 

 

iii) φάσμα απορρόφησης στην περιοχή 10oC-90 oC 

 

 
Γράφημα 3 
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iv) απορρόφηση στα 222nm – 1η παράγωγος 

 

          

 

∆CD(mdeg) 

∆Τ 

 

Γράφημα 4 

Γραφήματα από τη θερμική μετουσίωση της πρωτεΐνης A11_RM6. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

έγινε από τους 10οC στους 90οC με ταχύτητα 80οC/h. Παρουσιάζεται η πρώτη παράγωγος της 

συγμοειδούς καμπύλης του αρχικού φάσματος απορρόφησης στα 222nm. To σημείο τήξης (Tm) 

εμφανίζεται στους 72 οC. 

 

 

B) Πρωτεΐνη A11_RM6_M8 

 

i) φάσμα απορρόφησης στους10oC  

 
Γράφημα 5 
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ii) φάσμα απορρόφησης στην περιοχή 10oC-50 oC 

 

 
Γράφημα 6 

 

iii) φάσμα απορρόφησης στην περιοχή 10oC-90 oC 

 

 
Γράφημα 7 
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iv) πορρόφηση στα 222nm – 1η παράγωγος 

 

α

 
Γράφημα 8 

Γραφήμα από τη θερμική μετουσίωση της πρωτεΐνης A11_RM6. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

έγινε από τους 10οC στους 90οC με ταχύτητα 80οC/h. Παρουσιάζεται η πρώτη παράγωγος της 

συγμοειδούς καμπύλης του αρχικού φάσματος απορρόφησης στα 222nm. To σημείο τήξης (Tm) 

εμφανίζεται στους 64 οC. 

 

) Βιοχημικός χαρακτηρισμός

 

IV  

ει αντίστοιχων 

 ι

οδειχθεί ότι 

): 10mM Tris-HCl (pH= 7.9), 

 

Στα συγκεκριμένα πειράματα έγινε προσπάθεια διερεύνησης των συνθηκών 

πρόσδεσης και διάσπασης του DNA από τις δυο πρωτεΐνες βάσ

πρωτοκόλλων για την ενδονουκλεάση ICreI (Whang et al., 1997). 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν σε γενικές γραμμές η ίδια και στις δυο 

περιπτώσεις (βλ. Υλικά και μέθοδοι), με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τις 

συνθήκες επώασης. Πιο συγκεκριμένα, στο διάλυμα των επωάσεων πρόσδεσης 

έγινε προσθήκη CaCl2 (10mM) που ενισχύει την πρόσδεση των ενζύμων στο 

DNA. Στην περίπτωση των επωάσεων για την μελέτη διάσπασης του DNA 

επειδή ακριβώς η ισχυρή πρόσδεση δεν είνα  επιθυμητή, η προσθήκη CaCl2 

παραλείφθηκε. Παράλληλα, στις επωάσεις αυτές δοκιμάστηκαν διάφορες 

συγκεντρώσεις MgCl2 καθώς από προηγούμενες μελέτες έχει απ

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διάσπαση του DNA από την CreI. 

Η σύσταση των διαλυμάτων των διάφορων επωάσεων είναι η εξής: 

• ∆ιάλυμα επώασης για πρόσδεση (binding buffer

10mM MgCl2, 10mM CaCl2, 50mM NaCl, 1mM DTT. 

 72



• ∆ιάλυμα επώασης για μελέτη διάσπασης DNA (cleavage buffer): 10mM 

Tris-HCl (pH= 7.9), 40mM MgCl2*, 50mM NaCl, 1mM DTT. 

• ∆ιάλυμα επώασης για απελευθέρωση του DNA (stop buffer): 50% 

μια από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε 

ρισμένες από τις επωάσεις για διάσπαση του DNA, για όλες τις υπόλοιπες 

χύει η παραπάνω συγκέντρωση). 

κειας μιας 

λούθησε ηλεκτροφόρηση στους 
 οC, που ξεκίνησε στα 200V και έφτασε μέχρι και τα 280V μιας και σε 

 η συσκευή εμφάνιζε σφάλμα. 

 

i) A  

γλυκερόλη, 95mM EDTA pΗ=8, 5% w/w SDS, 1,5 mg/ml πρωτεϊνάση Κ, κυανό 

της βρωμοφαινόλης (bromophenol blue) 

*(Η συγκέντρωση του MgCl2 ήταν 

ο

ισ

 

 

Α) Μελέτη πρόσδεσης DNA 

 

Κατά την μελέτη πρόσδεσης του DNA πραγματοποιήθηκε επώαση διάρ

ώρας, στους 37 οC, στο αντίστοιχο διάλυμα. Ακο

8

χαμηλότερη τάση

11_RM6

 

∆είγμα #1 #2 #3 #4* 

Στοιχειομετρία 2:1 1:1 1:3 1:3 

A11_RM6 22 μΜ 22 μΜ 22 μΜ 22 μΜ 

A11A11(DNA) 11 μΜ 22 μΜ 66 μΜ 66 μΜ 
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σε 

ηκτή μετά 

από η με coomassie. 

 

 

Κατά την χρώση της πηκτής με βρωμιούχο αιθίδιο και μετέπειτα εμφάνιση των 

ζωνών DNA με UV ακτινοβολία, φαίνεται μια ζώνη αρκετά μετατοπισμένη σε 

σχέση με το ελεύθερο δίκλωνο DNA. H μετατόπιση αυτή (band shift) οφείλεται 

στον σχηματισμό συμπλόκου με την πρωτεΐνη που οδηγεί σε επιβράδυνση του 

DNA κατά την ηλεκτροφόρηση. Στην συνέχεια αφού έγινε χρώση της ίδιας 

πηκτής και με coomassie, εμφανίστηκαν στις ίδιες περιοχές αντίστοιχες ζώνες 

οπότε κι ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για σύμπλοκο πρωτεΐνης με DNA. 

 

 

 

                    Μ   1     2    3    4                                       Μ     1    2     3     4 

ελεύθερο 
 DNA 

Σύμπλοκο 
Πρωτεΐνης
 Με DNA  

Εικόνα 27: 

Αριστερά η εικόνα της πηκτής μετά από ηλεκτροφόρηση στους 8 οC για περίπου 4 ώρες, 

πηκτή πολυακρυλαμίδης με TBE 7,5% και χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο. ∆εξιά η ίδια π

 χρώσ
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ii) A11_RM6_M8 

 

∆είγμα #1 #3 #4* #2 

Στοιχειομετρία 2:1 1:3 1:3 1:1 

A11_RM6_M8 10.4 μM 10.4 μM 10.4 μM 10.4 μM 

A11M8(DNA) 5.2 μΜ 10.4 μΜ 31.2 μΜ 31.2 μΜ 

 

 

 περίπτωση παραμονής του DNA στην πηκτή μετά 

 πέρας της παραπάνω ηλεκτροφόρησης είναι αυτή του σχηματισμού 

υ ι 

υνθήκη επώασης όπου έχει γίνει προσθήκη 

πορρυπαντικού chaps. Παρόλο που η ίδια ακριβώς συνθήκη έχει επαναληφθεί 

 όμως προσθήκη απορρυπαντικού (δείγμα #3), μόνο στην συγκεκριμένη 

ταφέρνει να εισέλθει στην πηκτή. Το γεγονός αυτό 

δηγεί στο συμπέρασμα ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες η πρωτεΐνη αν και 

ενεργή δεν είναι διαλυτή. 

 
Εικόνα 28: 

Αριστερά η εικόνα της πηκτής μετά από ηλεκτροφόρηση στους 8 οC για περίπου 4 ώρες, σε 

πηκτή πολυακρυλαμίδης με TBE 7,5% και χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο. ∆εξιά η ίδια πηκτή μετά 

από χρώση με coomassie. 

Στην περίπτωση του ετεροδιμερούς τα συμπεράσματα είναι ανάλογα. Η πηκτή 

ηλεκτροφορήθηκε για περίπου τέσσερις ώρες στα 200 – 280V. To χρονικό αυτό 

διάστημα για να διανύσει το ελεύθερο DNA όλο το μήκος της πηκτής και να 

διαφύγει από την κάτω μεριά στην δεξαμενή του διαλύματος ηλεκτροφόρησης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μόνη

1 2 3 4 1 2 3 4

Σύμπλοκο 
πρωτεΐνης 
 Με DNA  
 

το

συμπλόκου με την αλληλουχία στόχο. Η ζώνη του συμπλόκου πο  φαίνετα στην 

φωτογραφία αντιστοιχεί σε σ

α

χωρίς

περίπτωση το σύμπλοκο κα

ο
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*(έγινε προσθήκη απορρυπαντικού Chaps 0,01% που βοηθά στην 

διαλυτοποίηση της πρωτεΐνης) 

 

        

 

 μελέτη π δεση υ DN ραγμ ποιή  επώαση διάρκειας μια

 37 ο   σ ύ τ

ελευθέ  D  υ . ρ η τ

 

i) A11_RM6 (4:1, πρωτεΐνη:DNA) 

 

    

Β. Μελέτη διάσπασης DNA 

Κατά την ρόσ ς το A π ατο θηκε ς 

ώρας, στους C, στο διάλυμα διάσπα ης DNA. Ακολο θησε επώαση σ ο 

διάλυμα απ ρωσης NA για 50’, στο ς 50 οC Η ηλεκτ οφόρησ  έγινε σ α 

90-100V. 

 
                                        1    2   s.s.  d.s.  3     4      5     6      7    8 

Ηλεκτροφόρηση επωάσεων δέσμευσης  πολυακρυλαμίδης-TBE 7,5% όπου 

 

∆είγμα #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

MgCl2 0mM 10mM 20mM 30mM 40mM 50mM 60mM 70mM 

A11_RM6 40μΜ 40μΜ 40μΜ 40μΜ 40μΜ 40μΜ 40μΜ 40μΜ 

A11A11(DNA) 10μΜ 10μΜ 10μΜ 10μΜ 10μΜ 10μΜ 10μΜ 10μΜ 

Εικόνα 29: 

 DNA σε πηκτή

εμφανίζεται μέτωπο κυματοειδούς μορφής 
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Εικόνα

Επανάληψη επωάσεων και ηλεκτροφόρηση κατόπιν μιας σχετικής εξισορρόπησης της 

αλατότητας των δειγμάτων. 

 

 

ii) A11_RM6_M8 (4:1 / πρωτεΐνη:DNA) 

 

          d.s     1     2       3     4   5     6   7    8 
 30: 

 
                      8        7       6        5       4       3       2        1      s.s.   d.s. 

να 31 

 

 

 

 

 

 

 

∆είγμα #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

MgCl2 0mM 20mM 10mM 30mM 40mM 50mM 60mM 70mM 

A11_ 0.4μΜ 10.4μΜRM6_M8 10.4μΜ  10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 1

A11M8(DNA) 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2. 6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 6 μΜ 2.

Εικό
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iii) A11_RM6_M8 (4:1 / πρωτεΐνη:DNA) 

 

 
                     8      7        6       5        4        3        2      1       s.s.  d.s. 

Εικόνα 32: 
Ηλεκτροφόρηση επωάσεων διάσπασης DNA κατόπιν σχετικής εξισορρόπησης της αλατότητας σε 

πηκτή πολυακρυλαμίδης-TBE 7,5%. 

 

 

Από τις παραπάνω εικόνες προκύπτει το συμπέρασμα ότι και οι δυο πρωτεΐνες 

 ενεργότητα ενδονουκλεάσης. Οι δυο ζώνες DNA που εμφανίζονται 

 δείγματα των επωάσεων και τρέχουν στο ίδιο ύψος με το ελεύθερο δίκλωνο 

 μονόκλωνο αντιστοιχούν στο άκοπο και κομμένο DNA αντίστοιχα καθώς 

 το ίδιο μήκος. Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις MgCl2 φαίνεται να παίζουν 

 ρόλο στην απόδοση της αντίδρασης διάσπασης αλλά από τις παραπάνω 

 δεν μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το 

 είναι η βέλτιστη συγκέντρωση για την κάθε πρωτεΐνη. 

 

∆είγμα #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

MgCl2 0mM 20mM 40mM 60mM  80mM 100mM 120mM 140mM

A11_RM6_M8 10.4μΜ  10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ 10.4μΜ

A11M8(DNA) 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 2.6 μΜ 

εμφανίζουν

στα

και

έχουν

βασικό

εικόνες

ποια
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Γ) Μελέτη εξειδίκευσης στην αλληλουχία στόχο 

 

 

 

RM6

γμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.  Στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η 

ια διαδικασία με τις επωάσεις διάσπασης σε 40mM MgCl2. Από την εικόνα 33 

ροκύπτει το συμπέρασμα ότι και οι δυο πρωτεΐνες κόβουν κατά βάση την δική 

 αλληλουχία παρόλο που εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ομολογίας με τις  έτερες 

. Επίσης, για την περίπτωση του ετεροδιμερούς 

 

που

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 33: 

Στήλη 1: A11_RM6 (10μΜ)/ A11A11 DNA (5μΜ), Στήλη 2: A11_RM6 (10μΜ)/ A11M8 DNA (5μΜ), 

Στήλη 3: A11_RM6 (10μΜ)/ M8M8 DNA (5μΜ), Στήλη 4: A11_RM6_M8 (5μΜ)/ A11A11 DNA 

(5μΜ), Στήλη 5: A11_RM6_M8 (5μΜ)/ A11M8 DNA (5μΜ), Στήλη 6: A11_ _M8 (5μΜ)/ M8M8 

DNA (5μΜ) 

 

 

Για την μελέτη της εξειδίκευσης των πρωτεΐνών ως προς τις αλληλουχίες που 

αναγνωρίζουν, επιχειρήθηκαν επωάσεις με ομόλογες αλληλουχίες όπως αυτές 

των ομοδιμερών (A11A11, M8M8) και του ετεροδιμερούς (A11M8) των 

μεταλλα

   1      2        3       4    5      6       7        8     9    d.s.DNA 

ίδ

π

τους

αλληλουχίες που δοκιμάστηκαν

της CreI (A11RM6M8),  θα μπορούσε να εικαστεί ότι διασπά και τις άλλες δυο 

αλληλουχίες λόγω μερικού ομοδιμερισμού των μονομερλων της CreI  αυτή 

φέρει. 
 

 

 

V. Κρυσταλλώσεις 

 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα κρυστάλλωσης με τη μέθοδο της διάχυσης 

ατμών κ ι τη χρήση της τεχνικής της κρεμαστής σταγόνας. Τα πιάτα α

κρυσταλλώσεων διατηρήθηκαν στους 18οC για όλο το υπόλοιπο διάστημα. Σε 
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κάθε συνθήκη τοποθετούνταν δυο σταγόνες που αντιστοιχούσαν στους δυο 

διαφορετικούς βασικούς φυσικούς πληθυσμούς της κάθε πρωτεΐνης που 

 

% v/v 2-προπανόλη στις σταγόνες που 

ά

,1M K H2PO4, 0,1M Mes pH=6,5, 2,0M NaCl και σε συγκέντρωση 7,0 

g/ml. Ακολούθησε επανάληψη της συνθήκης με πρωτεΐνη επόμενου 

αθαρισμού καθώς επίσης και διερεύνηση των συνθηκών κρυστάλλωσης: 0,1Μ 

es pH=6,2 – 6,7, 1M – 2,5M NaCl με σταθερή συγκέντρωση φωσφορικών στο 

,1 Μ. Παρόλα αυτά ο κρύσταλλος δεν επαναλήφθηκε και αρκετές εβδομάδες 

ργότερα εμφάνισε σημάδια τήξης πριν φωτογραφηθεί ή μετρηθεί σε κάποια 

εννήτρια. 

 

προέκυψαν από τον καθαρισμό μοριακής διήθησης.  

Στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της διάχυσης ατμών 

σε συνδυασμό με την τεχνική της κρεμαστής σταγόνας. Καθώς πρόκειται για δύο 

εντελώς καινούρια βιομόρια, για τις πρώτες απόπειρες κρυσταλλώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σειρές από έτοιμα διαλύματα της Molecular Dimensions, 

τα Structure Screen Ι, ΙΙ. 

Μετά από περίπου 15 ημέρες εμφανίστηκαν μικροί θύσανοι στην συνθήκη: 0,2Μ 

MgCl2, 0,1Μ Hepes pH=7,5, 30

αντιστοιχούσαν στους πληθυσμούς μεγαλύτερου μοριακού βάρους και για τις δυο 

πρωτεΐνες. Οι συγκεντρώσεις τους είχαν ως εξής: 9,5mg/ml για την A11_RM6 και 

7,2 mg/ml για την A11_RM6_Μ8. Κατά την προσπάθεια βελτιστοποίησης αυτών 

των κρυστάλλων έγινε περαιτέρω διερεύνηση της συγκέντρωση του MgCl2 και 

των τιμών pH οπότε και προέκυψαν εκ νέου μικροί θύσανοι στην περιοχή 0,1M - 

0,3M MgCl2 και 7,0 - 7,3 τιμών pH. 

Περίπου ένα μήνα μετ  εμφανίστηκαν σημάδια κρυστάλλων στην συνθήκη 0,2Μ 

MgCl2, 0,1Μ Tris pH=8,5, 1,6 εξανεδιόλη 3,4M στους πληθυσμούς μεγαλύτερου 

μοριακού βάρους (βλ. Βασικό σχήμα καθαρισμού) και των δυο πρωτεϊνών. 

Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο η δεύτερη κορυφή της πρωτεΐνης 

A11_RM6_Μ8 εμφάνισε ένα και μοναδικό κρύσταλλο στην συνθήκη 0,1Μ 

NaH2PO4, 0

m

κ

M

0

α

γ
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VI. Μετρήσεις σκέδασης μικρής γωνίας (Small Angle Xray Scattering) 

 

Συλλέχθηκαν δεδομένα Saxs για τις δυο πρωτεΐνες στο συγχροτρόνιο DE.S.I. 

στο Αμβούργο. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χειροκίνητο τρόπο, 

 ενώ h πρωτεΐνη 

υλλογή δεδομένων διήρκησε 2’ για κάθε δείγμα και 

ραγματοποιήθηκε στους 10 ºC σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και διαλύματα: 

 

g/ml, 1,4 mg/ml, 2.9 mg/ml 

αραπάνω δεδομένων δεν έχει ολοκληρωθεί, σε 

1RM6M8) : 

) η γυροσκοπική ακτίνα βάσει 

 i) της συνάρτησης κατανομής ζευγών (pair distribution function): 56.58 Å 

ii) της προσέγγισης Guinier (Guinier approximation): 61.5 Å 

β) η μέγιστη διάμετρος: 180 Å 

γ) όγκος σωματιδιακού αποκλεισμού VPorod = 519.33 nm3 

 

χρησιμοποιήθηκαν κυψελίδες τύπου Mica και μήκους 1mm

αναφοράς ήταν η BSA. Η σ

π

1ο διάλυμα: 500mM NaCl, 25mM Tris pH=8, 5% glycerol, 5mM b-

mercaptoethanol 

• A11RM6M8: 0.7 mg/ml, 1.5 mg/ml, 3.0 mg/ml, 5.8 mg/ml 

• A11RM6:       0.9 mg/ml 

 

2ο διάλυμα: 200mM NaCl, 25mM Tris pH=8, 2% glycerol, 5mM b-

mercaptoethanol 

• A11RM6M8: 0.6mg/ml, 0.7 m

• A11RM6: 0.8 mg/ml, 0.9 mg/ml 

 

Αν και η επεξεργασία των π

πρώτη φάση έχουν προσδιοριστεί για το ετεροδιμερές (A1

α
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Γράφημα 8 

 

 

δ) ο β
 

 

αθμός αναδίπλωσης 

 
Γράφημα 9 

Το ετεροδιμερές βάσει της γραφικής παράστασης Kratky εμφανίζεται αναδιπλωμένο.  
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4. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 
Η πρωτεΐνη CreI έχει μελετηθεί σε μεγάλη έκταση και όσο αφορά τα δομικά 

χαρακτηριστικά της και ως προς την δράση της ως ενδονουκλεάση. Η 

προσπάθεια δημιουργίας ετεροδιμερούς μέσω σύντηξης αυτής με άλλη 

πρωτεΐνη-φορέα που θα ευνοεί τον ετεροδιμερισμό στερεοχημικά, αποτελεί μια 

καινοτομία. Σε αντίστοιχες προσπάθειες η στρατηγική που συνήθως ακολουθείται 

είναι η εύνοια του ετεροδιμερισμού μέσω μεταλλάξεων συγκεκριμέ ων αμινοξέων 

των μονομερών έτσι ώστε να ευνοείται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αμινοξέα 

διαφορετικών μονομερών. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταλασσόμενα αμινοξέα 

εστιάζονται στις α-έλικες της περιοχής αλληλεπίδρασης των δυο

ν

 διαφορετικών 

τη

της γλυκερόλης (5%) οδήγησε σε κατακρήμνιση. Μάλιστα, το 

 θ

δομικών μοτίβων και φέρουν αντίθετα φορτισμένα κατάλοιπα τα οποία βάσει 

σχεδιασμού θα αλληλεπιδρούν λόγω φορτίου. Σε άλλες περιπτώσεις έχει 

επιχειρηθεί η σύνδεση των δυο μονομερών μέσω ενός απλού πεπτιδικού 

συνδέ  μεγάλου μήκους. 

Οι διάφορες απόπειρες καθαρισμού (βλ. έδειξαν πως πρόκειται για δυο μέτριας 

σταθερότητας πρωτεΐνες μιας και ακόμα και μειώσεις στις συγκεντρώσεις του 

NaCl (500mΜ) και 

συγκεκριμένο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε, κατέστησε προβληματικά διάφορα 

είδη μετρήσεων (π.χ. κυκλικού διχρωισμού, σκέδασης μικρής γωνίας - saxs). 

Κάποια περαιτέρω βελτίωση στο διάλυμα της πρωτεΐνης ή μια σειρά 

μεταλλάξεων πιθανότατα να έλυνε αυτό το πρόβλημα. Επίσης και οι δυο 

πρωτεΐνες εμφανίζουν μεγάλη ευαισθησία σε σχετικά υψηλές ερμοκρασίες (άνω 

των 18οC) όπου και έχουν έντονη την τάση για κατακρήμνιση.  

Τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού που συλλέχθηκαν για την A11_RM6_M8 

δείχνουν μια δομή πλούσια σε α-έλικες, γεγονός αναμενόμενο τόσο για την δομή 

της RM6 που αποτελείται αποκλειστικά από α-έλικες, όσο και για την δομή της I-

CreI. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμφανίζει αυξημένη 

θερμοσταθερότητα με σημείο τήξης στους 71.2 οC. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει η 

μεγάλη σταθερότητα του μορίου της RM6 με σημείο τήξης που αγγίζει τους 100 

οC (Lassale et al.). 

Όσο αφορά την δράση των δυο πρωτεϊνών ως ενδονουκλεασών (τύπου I-CreI), 

οι απόπειρες βιοχημικού χαρακτηρισμού έδειξαν ότι υπάρχει τέτοιου είδους 
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ενεργότητα. Μάλιστα, ως προς την πρόσδεση, για το ομοδιμερές της I-CreI 

(A11_RM6) φάνηκε ξεκάθαρα ότι προσδένει την αντίστοιχη αλληλουχία στόχο 

δ

κτή η είσοδος της πρωτεΐνης στην πηκτή (βλ. Αποτελέσματα- Βιοχημικός 

χαρακτηρισμός). Σχετικά με την διάσπαση του DNA (cleavage), έγινε ξεκάθαρο 

ότι αι οι δυο πρωτεΐνες εμφανίζουν δραστικότητα με το ομοδιμερές να φαίνεται 

ελαφρώς πιο ενεργό από το ετεροδιμερές. Πολύ σημαντική διαπίστωση είναι 

επιλεκτικότητα που και οι δυο πρωτεΐνες εμφανίζουν στις δικές τους αλληλουχίες 

στόχους παρόλο που διασπούν και ομόλογες αλληλουχίες, σε σημαντικά 

μικρότερο ποσοστό. 

Οι ροσπάθειες για κρυστάλλωση, επίσης έδειξαν μια παρόμοια συμπεριφορά 

για α δυο κατασκευάσματα. Συγκεκριμένα, θυσάνους κρυστάλλων εμφάνισαν οι 

μεγαλομοριακοί πληθυσμοί των δυο πρωτεϊνών σε δυο κοινές συνθήκες 

ατα – Κρυσταλλώσεις). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 

μια ένδειξη ότι δεν πρόκειται για συσσωματώματα (aggregations) που εκλούονται 

κτός διαχωριστικών ορίων και απαραίτητη για τον σκοπό αυτό θα ήταν η χρήση 

 

 

(βλ. Αποτελέσματα, εικόνα 31). Σημάδια πρόσδεσης εμφάνισε και το 

ετεροδιμερές (A11_RM6_Μ8) που όμως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης καθώς 

πρόκειται για ένα εξαιρετικά ογκώ ες μη σφαιρικό μόριο του οποίου η είσοδος 

στην πηκτή ηλεκτροφόρησης γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Επίσης, στα διαλύματα 

των επωάσεων εμφανίζει μειωμένη διαλυτότητα κάτι που παρατηρήθηκε τόσο δια 

γυμνού οφθαλμού (κατά την προσθήκη της πρωτεΐνης στο διάλυμα) όσο και στις 

πηκτές πολυακρυλαμίδης όπου μόνο παρουσία ήπιου απορρυπαντικού (chaps) 

έγινε εφι

κ

π

 τ

(Αποτελέσμ

ε

μιας κολώνας μοριακής διήθησης μεγαλύτερων μοριακών βαρών (S400 ή και πιο 

πάνω). 
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	0BΟι προσπάθειες που γίνονται για την εκμετάλλευση των μεγανουκλεασών στην θεραπεία γενετικών ασθενειών βασίζονται στην κατανόηση και διαχείριση της λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση που περιλαμβάνει τομείς όπως η βιοχημεία, η τρισδιάστατη δομική ανάλυση πρωτεϊνών, η υπολογιστική μοντελοποίηση της πρωτεϊνικής δομής και λειτουργίας, η γενετική μηχανική και τεχνικές κατευθυνόμενης εξέλιξης (directed evolution techniques) που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία πρωτεϊνών με επιθυμητές ιδιότητες. Η προσπάθεια επανασχεδιασμού των μεγανουκλεασών συνδυάζεται με την αναζήτηση στην φύση νέων ενζύμων που τροποποιούν DNA. Τα υποψήφια ένζυμα θα δοκιμαστούν ώστε να αποδειχθεί εάν μπορούν να διασπάσουν μόρια γενετικού υλικού και να επιτρέψουν στη συνέχεια την ενσωμάτωση αναπληρωματικών γονιδίων στις κομμένες περιοχές με την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και εξειδίκευση.
	1BΤο επόμενο βήμα είναι να δειχθεί ότι οι υπό ανάπτυξη τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν σε πειραματόζωα και καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων, κατάκτηση που με τη σειρά της θα οδηγούσε σε κάποια στρατηγική για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς επινόηση νέων και αποτελεσματικών θεραπειών γενετικών ασθενειών. Επίσης, εκτός από τα πιθανότατα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν από την θεραπεία μονογενετικών ασθενειών (που προκαλούνται από ένα ελαττωματικό γονίδιο), η στρατηγική αυτή θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θεραπειών για διαταραχές που συσχετίζονται με πολλά γονίδια.

