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I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ανθρώπινη πρωτεΐνη EMSY αποτελείται από 1322 αμινοξέα έχει δειχτεί να 

δρα σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και των οωθηκών. Φέρει μια αλληλουχία 

80 αμινοξέων στο αμινοτελικό άκρο της, την ENT, η οποία αποδείχτηκε πως είναι 

ιδιαίτερα συντηρημένη και μπορεί να βρεθεί από την Drosophila μέχρι το 

Arabidopsis. Η EMSY αλληλεπιδρά με ρυθμιστές της χρωματίνης και πιθανά 

σχηματίζει διμερή καθώς εχει δειχτεί ο ομοδιμερισμός της ENT επικράτειας. Ενώ 

στον άνθρωπο η ENT επικράτεια υπάρχει σε μονο ένα αντίγραφο, στο Arabidopsis 

περιέχεται σε 9 διαφορετικές πρωτεΐνες˙ 8 απο τις οποίες περιλαμβάνουν επισης και 

μια ομόλογη της Tudor επικράτειας, την Agenet. Αυτες οι EMSY-Like πρωτεΐνες 

(EML) πιθανα επικοινωνούν με ρυθμιστές αναδιάταξης της χρωματίνης στα φυτά και 

με άλλα μόρια που σχετίζονται με τον επιγενετικό έλεγχο και την γονιδιακή ρύθμιση 

της άνθισης. Στόχος λοιπόν ήταν ο βιοχημικός χαρακτηρισμός των επιμέρους 

επικρατειών μιας EML πρωτεΐνης. Με την ετερολογη έκφραση αυτών των πρωτεινών 

σε κυτταρα E. coli δοκιμάσαμε να επιβεβαιώσουμε την ικανότητα πρόσδεσης DNA 

από την ENT επικράτειας, καθώς και την ικανότητα αναγνώρισης διαφορετικών 

τροποποιήσεων στις αμινοτελικές ουρές των ιστονών από την Agenet επικράτεια. 
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ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.1. Οργάνωση του DNA στα ευκαρυωτικά χρωμοσώματα 

 Το μέγεθος του γονιδιώματος ενός ευκαρυωτικού κυττάρου είναι τάξεις 

μεγέθους μεγαλύτερο από την διάμετρο του πυρήνα του. Ωστόσο, η ικανότητα του να 

αναδιπλώνεται στον χώρο και να σχηματίζει δομές οφείλεται σε ένα πολλαπλό 

επίπεδο οργάνωσης και πακεταρίσματος που το καθιστά ικανό. Η διαδικασία ξεκινά 

από το DNA το οποίο αλληλεπιδρά με ένα σύνολο πρωτεϊνών, τις ιστόνες. Υπάρχουν 

4 κύριες ιστόνες (H2A, H2B, H3, H4) οι οποίες στον χώρο σχηματίζουν ένα 

οκταμερές το οποίο αποτελείται από δυο μόρια κάθε μιας. Οι αλληλουχίες των 

αμινοξέων των ιστονών, συμπεριλαμβανομένων των αμινοτελικών ουρών, είναι 

εντυπωσιακά συντηρημένες από τον S. cerevisiae 

μέχρι τον άνθρωπο. Οι ιστόνες εμφανίζουν βασικές 

ιδιότητες καθότι το ένα τέταρτο των αμινοξικών 

καταλοίπων της κάθε μίας είναι είτε αργινίνη είτε 

λυσίνη. Είναι θετικά φορτισμένες πρωτεΐνες με 

αποτέλεσμα να προσελκύουν το αρνητικά 

φορτισμένο DNA, το οποίο σχηματίζει μια 

αριστερόστροφη υπερέλικα γύρω από αυτές και 

σταθεροποιείται υπό την δράση μιας συνδετικής 

ιστόνης, της Η1. Η δομή αυτή ονομάζεται 

νουκλεόσωμα και περιλαμβάνει το οκταμερές των 

ιστονών, ένα τμημα DNA μήκους 146 ζευγών 

βάσεων γύρω από αυτό καθώς και το συνδετικό 

DNA μεταξύ αυτού και του επόμενου 

νουκλεοσώματος (Εικόνα 1).  

 Το νουκλεόσωμα όπως και κάθε άλλη δομή 

οργάνωσης της χρωματίνης εμφανίζει 

δυναμικότητα στον χρόνο (Strayer, Βιοχημεία, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 31, 983-386; 

Lewis, Genes VII, 567-9). Τα νουκλεοσώματα από μόνα τους παίρνουν μια ελικοειδή 

διάταξη, σχηματίζοντας μια σειρά από στοιβαγμένα στρώματα. Στην δομή αυτή 

συμμετέχουν τόσο οι αμινοτελικές ουρές των ιστονών που εκτείνονται μακριά από 

τον πυρήνα του οκταμερούς όσο και η H1. Έπειτα, η αναδίπλωση αυτών των ινών 

Εικόνα 1. Κάτοψη (Α) και Πρόσοψη (Β) 
του οκταμερούς των ιστονών με την 
διπλή έλικα του DNA να τυλίγεται γύρω 
από αυτό.(STRAYER, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, Τόμος Ι) 
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των νουκλεοσωμάτων σε θηλιές συμπυκνώνει 

ακόμη περισσότερο το DNA. Οι θηλιές με την 

σειρά τους συσπειρώνονται πάνω σε ικρίωμα 

πρωτεϊνών και έτσι πακετάρονται στον μέγιστο 

βαθμό σχηματίζοντας το χρωμόσωμα (Εικόνα 2). 

Ο ρόλος του πακεταρίσματος του ευκαρυωτικού 

γονιδιώματος έχει άμεση σχέση με την ρύθμιση 

της γονιδιακής έκφρασης (Brink et al., 2006).  

Η ανοικτή μορφή της χρωματίνης, δηλαδή οι 

περιοχές όπου το DNA που είναι προσβάσιμες σε 

μεταγραφικούς παράγοντες και στην RNA 

πολυμεράση περιγράφουν την ευχρωματίνη ενώ 

τα τμήματα του γονιδιώματος στα οποία δεν 

διευκολύνεται η έναρξη της μεταγραφής 

περιγράφουν την ετεροχρωματίνη (Kwon et al., 

1994; Reyes et al., 2002).  Η μετατροπή της 

ευχρωματίνης σε ετεροχρωματίνη, και 

αντίστροφα, αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό 

της δυναμικότητας της γονιδιακής έκφρασης 

στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, και οφείλεται σε δυνάμεις που ενεργούν πάνω 

στην δομή του νουκλεοσώματος (Horvath et al.,2001;Liu et al., 2003). 

 

1.2. Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 

 Τα ευκαρυωτικά κύτταρα αντιμετωπίζουν την έκφραση των γονίδιων τους με 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε σχέση με τους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Τα 

κύτταρα σε πολυκύτταρους οργανισμούς πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο της στιγμής 

έναρξης, λήξης και διάρκειας της έκφρασης κάθε γονιδίου τους. Αυτός ο έλεγχος 

είναι αποτέλεσμα τόσο της εγγενής κατάστασης του κυττάρου όσο της επιτυχούς 

αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον. Αυτός ο συντονισμός καθίσταται ιδιαίτερα 

απαραίτητος κατά την φάση διαφοροποίησης των κυττάρων που έχει ως στόχο την 

εξειδίκευση τους. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, η δόμηση της χρωματίνης στα 

χρωμοσώματα προσφέρει επιπλέον επίπεδα ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης 

(Campbell, Biology, 2nd edition, p.377-8). Για την έκφραση ενός γονιδίου απαιτείται 

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση της 
συσπείρωσης της χρωματίνης. 
(http://www.medinfo.net/imi/research-
areas/large-scale-genomic-instability/) 
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συνεργασία μεταξύ του συγκεκριμένου τμήματος του γονιδιώματος και των 

μεταγραφικών παραγόντων. Αυτοί αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μοτίβα τόσο στην 

αλληλουχία όσο και στην δομή της χρωματίνης. (Caselle et al., 2002). Η επιτυχής 

αναγνώριση είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την προσέλκυση ολόκληρης της 

μεταγραφικής συσκευής στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου και το πρώτο βήμα 

για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης. 

 

1.3. Η αναδιαμόρφωση της χρωματίνης 

 Η κυτταρική διαφοροποίηση και η ανάπτυξη ελέγχονται από χωρική και 

χρονική ενεργοποίηση ή αποσιώπηση συγκεκριμένων γονιδίων. Γενετικές και 

βιοχημικές μελέτες αποκαλύπτουν πως οι αλλαγές στο μεταγραφικό μοτίβο 

προϋποθέτουν αναδιάταξη της χρωματίνης στις ρυθμιστικές περιοχές έκφρασης των 

γονιδίων. Αυτές οι τροποποιήσεις στην δομή της χρωματίνης με τις αντίστοιχες 

μεταβολές στην γονιδιακή έκφραση του μητρικού κυττάρου είναι κληρονομήσιμες 

και να εμφανίζονται και στις επόμενες κυτταρικές γενιές κυττάρων (Reyes et al., 

2002). 

 

1.4. Ο ρόλος των τροποποιήσεων των ιστονών στην διαμόρφωση της χρωματίνης  

 Μελέτες σε  φυτά και ζώα υπέδειξαν 

την ύπαρξη μετά- μεταφραστικών 

τροποποιήσεων στις αμινοτελικές ουρές 

των ιστονών. Οι ομοιοπολικές μετά-

μεταφραστικές τροποποιήσεις ιστονών 

(PTMs) παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

δυναμικότητα και λειτουργιά της 

χρωματίνης (Strahl et al., 2000; Allis et al., 

2004). Οι PTMs υπάρχουν και στους 

πυρήνες των ιστονών αλλά γνωρίζουμε 

ελάχιστα για το αντίκτυπο που έχουν στην 

γονιδιακή έκφραση (Zhang et al., 2010). 

Τέτοιες τροποποιήσεις όπως είναι η 

μεθυλίωση, η ακετυλίωση και η 

φωσφορυλίωση συγκεκριμένων αμινοξέων μπορούν να επηρεάσουν τόσο την 

αλληλεπίδραση των ιστονών με το DNA όσο και με άλλες πρωτεΐνες (Grant A., 

Εικόνα 3. Μοντέλο Ι: οι τροποποιημένες ιστόνες 
μπορούν να μεταβάλουν τη χρωματινική δομή. 
Μοντέλο ΙΙ: μια PTM μπορεί να αποτρέψει την 
πρόσδεση ενός παράγοντα στο υπόστρωμα 
χρωματίνης. Μοντέλο ΙΙΙ: μια PTM μπορεί να 
δημιουργήσει μια θέση πρόσδεσης για μια 
συγκεκριμένη πρωτεΐνη (Berger S.L.,2002) 
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2001). Έχουν προταθεί τρία μοντέλα για την δράση των PMTs στις ιστόνες, βάσει 

του αποτελέσματός τους (Εικόνα 3). 

 Τo πιο σημαντικό στοιχειό του κώδικα των ιστονών είναι η επικοινωνία 

μεταξύ των τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις ιστονών δεν συμβαίνουν μεμονωμένα 

αλλά με συνδυαστικό τρόπο οπότε κάθε σύνολο από αυτές, κοντά σε ρυθμιστική 

περιοχή ενός, γονιδίου μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στην δομή της 

χρωματίνης και κατ΄ επέκταση στην ικανότητα έκφρασης του γονιδίου αυτού. 

Κάποιες τροποποιήσεις μπορούν να προάγουν τον σχηματισμό ή την απομάκρυνση 

κάποιων άλλων στην ίδια (cis-) ή σε διαφορετική (trans-) ιστόνη. Οι πρωτεΐνες που 

αλληλεπιδρούν με αυτές τις PTMs χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : στους “writers”, 

οι οποίοι τοποθετούν τις τροποποιήσεις, στους “erasers” που τις απομακρύνουν και 

στους “readers” που τις διαβάζουν και ρυθμίζουν τον επιγενετικό γονιδιακό έλεγχο 

(Berger S.L., 2002;Kouzarides, 2007). 

 

1.4.1. Ακετυλίωση 

 Η ακετυλίωση είναι γνωστό να αυξάνει την προσβασιμότητα των 

μεταγραφικών παραγόντων στο DNA μέσω δομικών αλλαγών στην νουκλεοσωμική 

διάταξη. Η ακετυλίωση φαίνεται να προάγει την ATP-εξαρτώμενη αναδιάταξη 

χρωματίνης κατά την μεταγραφική ενεργοποίηση (Grant A., 2001). Οι ακετυλιωμένες 

ιστόνες σχετίζονται με την ευχρωματίνη ενώ ακόμα η ακετυλίωση φαίνεται να 

λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες όπως η αντιγραφή, η συναρμολόγηση 

νουκλεοσωμάτων, πακετάρισμα χρωματίνης και αλληλεπίδραση με άλλες μη-ιστόνες. 

Η ακετυλίωση μπορεί να καταλυθεί από εξειδικευμένα ένζυμα, τις 

ακετυλοτρανφεράσες ιστονών (Histone Acetyl Transferases, HATs), οι οποίες 

Εικόνα 4. Τα 4 είδη μετά-μεταφραστικών τροποποιήσεων σε κατάλοιπα αμινοξέων των αμινοτελικών άκρων 
των H3 και H4 ιστονών. (http://eric.diluccio.fr/blog/2012/02/histone-modifications-and-cancers/) 
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ανήκουν σε διάφορες οικογένειες. Η οικογένεια HAT GNAT στοχεύει την ιστόνη H3 

σαν κύριο υπόστρωμα, η οικογένεια MYST στοχεύει την ιστόνη H4 ενώ η οικογένεια 

CBP/p300 στοχεύει και τις δυο. Η αναγνώριση των ακετυλιωμένων καταλοίπων σε 

μια ιστόνη μπορεί να αναγνωριστεί από τις Bromo πρωτεϊνικές επικράτειες (Kanno et 

al., 2004; Knapp et al.,2012). Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός από από-ακετυλάσες 

ιστονών (Histone DeACetylases, HDACs) έχουν ταχτοποιηθεί και δρουν σας συν-

καταστολείς της μεταγραφής (Grant A., 2001). Η δράση των δυο αυτών κατηγοριών 

ενζύμων στους υποκινητές και στις ρυθμιστικές περιοχές των γονιδίων επηρεάζει την 

δομή της χρωματίνης και κατ’ επέκταση την έκφραση τους (Reyes et al., 2002). Οι 

μη-ακετυλιωμένες λυσίνες στην αμινοξυτελική ουρά των ιστονών αλληλεπιδρούν 

άμεσα με το DNA και αναστέλλουν την μεταγραφή του εκάστοτε γονιδίου (San-

Miguel et al., 2005). 

 

1.4.2. Μεθυλίωση 

 Σε αντίθεση με την ακετυλίωση, η οποία συνήθως σχετίζεται με την 

μεταγραφική ενεργοποίηση, η μεθυλίωση σε κατάλοιπα λυσίνης  ή αργινίνης μπορεί 

να αποτελέσει σήμα είτε για ενεργοποίηση είτε για καταστολή της έκφρασης 

(Jacobsen et al.,2004;Martin et al., 2005). Ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας 

έγκειται στο γεγονός οτι μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές μεθυλιωμένες καταστάσεις 

σε κάθε κατάλοιπο (πχ οι λυσίνες μπορεί να είναι μονο- δι- ή τριμεθυλιωμένες και οι 

αργινίνες μπορεί να είναι μονο- ή διμεθυλιωμένες). Με δεδομένο οτι υπάρχουν 

τουλάχιστον 24 αναγνωρισμένες θέσεις μεθυλίωσης λυσίνης ή αργινίνης στις ιστόνες 

Η3,Η4, Η2Α και Η2Β, ο αριθμός διακριτών νουκλεοσωμικών μεθυλιωμένων 

καταστάσεων είναι τεράστιος. Η μεθυλίωση επιτυγχάνεται με τις 

μεθυλοτρανσφεράσες των ιστονών, οι περισσότερες εκ των οποίων περιλαμβάνουν 

τις SET επικράτειες που καταλύουν την αντίδραση. Η μεθυλίωση συμμετέχει σε 

διάφορες βιολογικές διαδικασίες όπως στον σχηματισμό ετεροχρωματίνης, στην 

απενεργοποίηση του χρωμοσώματος X και αναστολή της μεταγραφής (Lachner et al., 

2003; Margueron et al., 2005). Η αναγνώριση των μεθυλιωμένων καταλοίπων στις 

ιστόνες γίνεται από πρωτεϊνικές επικράτειες όπως πχ την Chromo και την Tudor 

επικράτεια. Όπως με τις από-ακετυλάσες έτσι και εδώ υπάρχουν πρωτεΐνες ικανές να 

εντοπίσουν την μεθυλίωση σε κάποιο κατάλοιπο και αντίστοιχα να την 

απομακρύνουν (Tsukada et al., 2006). Το ένζυμο LSD1 απομακρύνει μεθυλομάδες 

ειδικά από την Η3Κ4 και συμμετέχει στη μεταγραφική καταστολή (Cheng X. and 
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Zhang X., 2007). Όταν το LSD1 προσδέσει έναν παράγοντα όπως ο υποδοχέας 

ανδρογόνων (AR) και το σύμπλοκο απομεθυλιώνει την Η3Κ9 αντί για την Η3Κ4 και 

κάτω από αυτές τις συνθήκες ενεργοποιεί αντί να καταστέλλει τη μεταγραφή. 

 

1.4.2.1. Μεθυλίωση καταλοίπων λυσίνης  

 H3K4 

 Η μεθυλίωση στην λυσίνη 4 της ιστόνης H3 σχετίζεται με ευχρωματίνη και 

ειδικότερα με γονίδια που είναι ενεργά ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν. Συναντούνται 

και οι τρεις καταστάσεις μεθυλίωσης σε μεταγράψιμα γονίδια, ενώ η τριμεθυλιωμένη 

κατάσταση εμφανίζεται κατά την διάρκεια ενεργούς μεταγραφής και ιδιαίτερα στο 

5΄ακρο των γονιδίων. Η μεθυλίωση της H3K4 στον υποκινητή γίνεται από την SET1 

HKMT. Η H3K4me3 προάγει την σύνδεση του συμπλόκου TAF στον υποκινητή 

καθώς και την μονοουβικουιτυλίωση της H2BK123. Στην D. melanogaster, οι 

H3K4me2 και H3K4me3 τροποποιήσεις προάγουν την στρατολόγηση της CHD1 και 

του συμπλόκου NURF για την αναδιάταξη της χρωματίνης. Η μεθυλιωμένη μορφή 

της H3K4 σε συνδυασμό με την φωσφορυλιωμένη H3S10 αποτρέπουν in vitro 

μεθυλίωση της H3K9, η οποία έχει κατασταλτικό χαρακτήρα (Liu et al.,2010). 

 

 H3K36 

 Η μεθυλίωση στην λυσίνη 36 της ιστόνης H3 είναι απαραίτητη για την 

επιμήκυνση της RNA πολυμεράσης II στην κωδική περιοχή του μεταγραφόμενου 

γονιδίου, και για αυτό τον λόγο απαντάται συνήθως σε εκείνες της περιοχές του 

γονιδίου. Η μεθυλοτρανσφεράση που καταλύει την αντίδραση είναι η SET2, η οποία 

προσδένεται στην RNA πολυμεράση όταν η τελευταία είναι φωσφορυλιωμένη στην 

σερίνη 2 της CTD περιοχής της. (Berger S.L., 2002) Η H3K36me3 φαίνεται να 

συσσωρεύεται στα 3’ άκρα των γονιδίων που μεταγράφονται ενεργά. 

 

 Η3Κ9 

 Η μεθυλίωση στην λυσίνη 9 της ιστόνης H3 προάγει την δημιουργία 

περικεντρομερικής ετεροχρωματίνης. Το ενζυμο που μεθυλιώνει την H3K9 είναι η 

SUV39H1 Η περιοχή SET στην SUV39 είναι η καταλυτική περιοχή, ικανή για την 

μεθυλίωση της H3K9, δημιουργώντας θέσεις πρόσδεσης της HP1, μέσω της Chromo 

επικράτειας της (Liu et al, 2010). Η HP1 αλληλεπιδρά με τον εαυτό της και σε 
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συνεργασία με την SUV39H1 προάγεται η ετεροχρωματινοποίηση της περιοχής. Η 

μεθυλίωση της H3K9 κοντά σε υποκινητές ενεργά μεταγραφόμενων γονιδίων μπορεί 

να προάγει τη σίγησή τους καθώς γίνεται στρατολόγηση της HP1γ σε τοπικό επίπεδο 

(Jacobsen et al, 2004,). Επιπλέον, πειράματα σε S. pombee έδειξαν τη σύνδεση 

ανάμεσα στο σχηματισμό ετεροχρωματίνης και την παραγωγή short interfering RNA 

(siRNAs), τα οποία προέρχονται από αμφίδρομη μεταγραφή κεντρομερικών 

επαναλήψεων που επεξεργάζονται από το ένζυμο της Dicer. Τα siRNAs 

πακετάρονται μετά στο σύμπλοκο RITS, το οποίο περιέχει την πρωτεΐνη Chp1 που 

προσδένει τη μεθυλιωμένη Η3Κ9 και έτσι η μεταφορά του RITS στη χρωματίνη 

αποτελεί το εναρκτήριο στάδιο σχηματισμού ετεροχρωματίνης (Grewal et al., 

2006;Volpe et al., 2006; 2011). H μεθυλίωση της Η3Κ9 είναι απαραίτητη για να 

μεθυλίωση του DNA και αντίστροφα, η μεθυλίωση Η3Κ9 προάγεται από ύπαρξη 

CpG νησίδων στο DNA (Soppe et al.,2002). Στο A. thaliana, ωστόσο, η H3K9me3 

εμφανίζεται σε σημεία χρωματίνης (Fransz et al.,2006) 

 

 H3K27 

 Η μεθυλίωση στη λυσίνη 27 της ιστόνης H3 είναι μια κατασταλτική 

τροποποίηση που εδράζεται σε τρεις διακριτές περιοχές στο κύτταρο: στους 

ευχρωματινικούς γονιδιακούς τόπους, στην περικεντρομερική ετεροχρωματίνη και 

στο απενεργοποιημένο Χ χρωμόσωμα στα θηλαστικά. Το ένζυμο που διαμεσολαβεί 

για την Η3Κ27 μεθυλίωση είναι το EZH2 στα ανθρώπινα κύτταρα, ένα ομόλογο της 

πρωτεϊνης Enhancer of Zeste [E(z)] της D melanogaster. Στους ευχρωματινικούς 

τόπους συνήθως απαντάται η τριμεθυλιωμένη κατάσταση της (H3K27me3) και 

φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην διατήρηση της μεταγραφικής κυτταρικής 

μνήμης ενώ παράλληλα η ετεροχρωματινοποίηση που προκύπτει λόγω της 

μονομεθυλίωσης στην H3K27 είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης ή όχι μεθυλιωμένου 

DNA (Kouzarides T.,2007; Liu et al.,2010). 

  

 H4K20 

 Η δι- και τριμεθυλίωση στη λυσίνη 20 της ιστόνης H4, στα θηλαστικά, είναι 

παρούσα στην περικεντρομερική ετεροχρωματίνη και τα ένζυμα που διαμεσολαβούν 

για αυτές τις τροποποιήσεις είναι τα SUV4-20H1 και SUV4-20H2 αντίστοιχα. 

Πειράματα σε S. cerevisiae έδειξαν, πως η Η4Κ20me βρίσκεται σε σημεία 
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επιδιόρθωσης DNA (Berger S.L., 2002;Kouzarides T., 2007), ενώ η H4K20me3, στο 

Α. thaliana, σχετίζεται με χρωματίνη και μεταγραφή (Fransz et al., 2006) 

 

1.4.2.2. Μεθυλίωση καταλοίπων αργινίνης 

 Η μεθυλίωση αργινίνης μπορεί να οδηγήσει είτε σε θετική είτε σε αρνητική 

ρύθμιση της μεταγραφής. Δύο μεθυλοτρανσφεράσες, η PRMT1 (protein αrginine 

methyltransferase) και η  PRMT4/CARM1 έχουν συνδεθεί με τη μεταγραφική 

ενεργοποίηση.  Η PRMT1 μεθυλιώνει την Η4R3 και η PRMT4/CARM1 μεθυλιώνει 

τις H3R2, H3R17 και H3R26. Αντίθετα, μια άλλη μεθυλοτρανσφεράση αργινίνης, η 

PRMT5, η οποία μεθυλιώνει την H3R8 και την H4R3, λειτουργεί σαν καταστολέας 

σε πολλά γονίδια (Kouzarides T., 2007). 

 

1.4.3. Φωσφορυλίωση 

 Η φωσφορυλίωση είναι η πρώτη PTM που εντοπίστηκε όταν έγινε γνωστό ότι  

οι κινάσες ρυθμίζουν τη μεταγωγή σήματος από την επιφάνεια του κυττάρου, 

διαμέσου του κυτταροπλάσματος, στον πυρήνα οδηγώντας σε αλλαγές στη γονιδιακή 

έκφραση (The Cell. A molecular approach, 2
nd

 edition, chapter 13). Η φωσφορυλίωση 

της H3 ιστόνης είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της μίτωσης και της μείωσης 

(Reyes et al., 2002). Η φωσφορυλίωση στη σερίνη 10 της ιστόνης H3 (H3S10p) 

σχετίζεται με ενεργοποίηση της μεταγραφής σε κύτταρα θηλαστικών.  

Πίνακας 1. Τροποποιήσεις ιστονών στον άνθρωπο και ο ρόλος τους στη μεταγραφή 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΝΗ ΑΜΙΝΟΞΥ ΜΕΤΑΓ. ΡΟΛΟΣ  

ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ Η3 Κ9, Κ14, Κ18, Κ56 ACTIVATION 

 
Η4 Κ5, Κ8, Κ12, Κ16 ACTIVATION 

 
Η2Β Κ6, Κ7, Κ16, Κ17 ACTIVATION 

ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ Η3 Κ4, Κ36, Κ79 ACTIVATION 

 
Η3 Κ9, Κ27 REPRESSION 

 
Η4 Κ20 REPRESSION 

ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Η3 S10 ACTIVATION 

ΟΥΒΙΚΟΥΙΤΙΝΙΛΙΩΣΗ H2B K123 ACTIVATION 

 
H2A K119 REPRESSION 

ΣΟΥΜΟΥΛΙΩΣΗ H4 K5, K8, K12, K16 REPRESSION 

 
H2A K126 REPRESSION 

 
H2B K6, K7, K16, K17 REPRESSION 
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1.5. DNA Μεθυλίωση 

 Η μεταφορά μιας μεθυλομάδας σε βάσεις του DNA είναι μια από τις πιο 

συνήθεις μετά-συνθετικές τροποποιήσεις που υπόκειται το DNA. Τα γονίδια που 

φέρουν μεθυλιώσεις στον υποκινητή τους συχνά δεν εκφράζονται. (Campbell, 

Biology, 2
nd

 Edition, p. 382). Εμφανίζεται σε διαφορετικό βαθμό σε όλους τους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς εκτός από τον S. cerevisiae. Η DNA μεθυλίωση σε 

συνδυασμό με τις τροποποιήσεις των ιστονών αποτελούν τον βασικό άξονα του 

επιγενετικού μηχανισμού (Kondo et al., 2002), καθώς επίσης συμβάλλει στην 

αναδιάταξη της χρωματίνης (Soppe et al., 2002). Αυτός ο επιγενετικός έλεγχος είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για την σωστή ανάπτυξη των ανώτερων ευκαρυωτικών 

οργανισμών, για το γενωμικό εντύπωμα, για την άμυνα του ξενιστή προκειμένου να 

σιγήσει μεγάλο μέρος του γονιδιώματος ξένης προέλευσης (π.χ. αντιγραφόμενα 

μεταθετά στοιχεία, ιϊκές αλληλουχίες και άλλες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες 

(Finnegan et al., 1998) και είναι ο κύριος μηχανισμός σίγησης των γονιδίων του ίδιου 

του οργανισμού (San-Miguel et al., 2005). Οι DNA μεθυλοτρανσφεράσες (DNMTs) 

καταλύουν είτε την εκ νέου DNA μεθυλίωση είτε τη διατήρηση της μεθυλίωσης του 

ημιμεθυλιωμένου DNA μετά την αντιγραφή του DNA. Υπάρχουν σήματα που 

καθοδηγούν τις DNMTs για τη μεθυλίωση συγκεκριμένων περιοχών DNA, όπως 

είναι οι υψηλά επαναλαμβανόμενες γραμμικές αλληλουχίες του γονιδιώματος (πχ 

περικεντρομερική χρωματίνη) και στηρίζονται κυρίως σε κατασταλτικές μεθυλιώσεις. 

Κάποια λειτουργικά RNAs στα φυτά παρέχουν το σήμα για τη de novo μεθυλίωση 

του DNA δια μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται RNA-εξαρτώμενη DNA 

μεθυλίωση (RdDM). Οι DNA μεθυλοτρανσφεράσες σε συνεργασία με τις από-

ακετυλάσες των ιστονών παίζουν άμεσο ρόλο στην καταστολή της μεταγραφής 

(Rountree et al., 2000; Fuks et al., 2002). 

 

1.6. Πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην αναδιάταξη της χρωματίνης. 

 Το SNF2/ISWI κινητοποιεί νουκλεοσώματα κατά μήκος του DNA. Το 

Brahma/SWI/SNF παροδικά τροποποιεί τη δομή των νουκλεοσωμάτων 

χαλαρώνοντας έτσι τις επαφές του DNA και των ιστονών. Μερικά από τα σύμπλοκα 

με ενεργότητα ΑΤΡ-υδρόλυσης προσομοιάζουν ανταλλακτικά σύμπλοκα που είναι 

αφιερωμένα στην αντικατάσταση κλασικών κεντρικών ιστονών με εξειδικευμένες 

παραλλαγές (ισομορφές) πρωτεϊνών ιστονών. Εναλλακτικά η στρατολόγηση 

συμπλόκων αναδιοργάνωσης της χρωματίνης όπως το SAGA (Spt-Ada-Gcn-
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acetyltransferase) μπορεί να ενδυναμωθεί από προϋπάρχουσες τροποποιήσεις 

ιστονών για να διασφαλίσουν τη μεταγραφική ενεργότητα των στόχων. Μια από τις 

πιο ενδιαφέρουσες πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην δόμηση της χρωματίνης είναι η 

CAF1 (chromatin assembly factor 1) και η οποία έχει μελετηθεί λεπτομερώς στον S. 

cerevisiae, σε ζώα και φυτά. Η CAF1 είναι ένα τριμερές σύμπλοκο που αποτελείται 

από τις CAC1, CAC2 και CAC3 στον S. cerevisiae, τις  p150, p60, και p48 στον 

άνθρωπο, και τις FAS1, FAS2, και MSI1 στο A. thaliana. Το γονιδίωμα του A. 

thaliana περιλαμβάνει 5 γονίδια για πρωτεΐνες όμοιες της CAC3, που ορίζονται ως 

AtMSI1-5. Αυτές οι πρωτεΐνες μπορούν να προσδεθούν σε ιστόνες και να 

αλληλεπιδράσουν με DHACs ιστονών και με ATP-εξαρτώμενες πρωτεΐνες 

αναδιάταξης της χρωματίνης. Η CAF1 σχετίζεται με τις ιστόνες H3 και H4 όταν 

αυτές είναι ακετυλιωμένες σε συγκεκριμένα κατάλοιπα ενώ στα φυτά έχει 

αναγνωριστεί ο ρόλος της στην διατήρηση των μοτίβων έκφρασης γονιδίων 

εμπλεκόμενων στην διαδικασία της  ανάπτυξης (Reyes et al., 2002). 

 

1.7. ATP-εξαρτώμενη αναδιάταξη χρωματίνης 

 Τα σύμπλοκα αναδιάταξης της χρωματίνης (ATP-dependent chromatin 

remodeling machines, CRMs) αποτελούνται από πολλές πρωτεϊνικές υπομονάδες και 

ο ρόλος τους είναι να αποσταθεροποιούν την δομή του νουκλεοσώματος. Η in vitro 

δράση των CRMs οδηγεί στην μετατόπιση του νουκλεοσώματος ή στην πλήρη 

απομάκρυνση του, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα στο DNA και την 

ρευστότητα της χρωματίνης (Reyes et al., 2002) (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5. CRMs και νουκλεοσωμική θέση λόγος 1:1 μεταξύ CRM και νουκλεοσώματος μπορεί να 
οδηγήσει στην απομάκρυνση ολόκληρου του οκταμερούς (πάνω).Σε άλλες καταλυτικές συγκεντρώσεις 
CRM, μπορεί να γίνει ολίσθηση του οκταμερούς (μέση).Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί 
αλλαγές στην προσβασιμότητα της DNase I ή κάποιου άλλου περιοριστικού ενζύμου χωρίς την αλλαγή 
της θέσης του οκταμερούς (κάτω)(Reyes et al., 2002). 
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2. ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.1. Η δομή της χρωματίνης και η επιγενετική κληρονομικότητα. 

 Η ετεροχρωματίνη αποτελείται από ισχυρά πακεταρισμένη χρωματίνη στην 

οποία οι ιστόνες είναι απo-ακετυλιωμένες, μεθυλιωμένες και έχουν προσδεθεί πάνω 

της πληθώρα μη- ιστονικών πρωτεϊνών. Επιπλέον στα σπονδυλωτά και στα φυτά το 

DNA της ετεροχρωματίνης είναι μεθυλιωμένο. Καθώς η ετεροχρωματίνη είναι 

σταθερά κληρονομήσιμη, η αντιγραφή της δεν απαιτεί μονάχα τον διπλασιασμό του 

DNA αλλά και την επανατοποθέτηση των τροποποιήσεων τόσο στις νέες ιστόνες όσο 

και στο θυγατρικό DNA. Για αυτό τον λόγο η αντιγραφή προσφέρει έδαφος μελέτης 

και κατανόησης της επιγενετικής κληρονομικότητας (Wallace et al., 2005). 

 

2.2. Οι πρωτεϊνικές επικράτειες της «The Royal Family»  

 Σε αυτήν την οικογένεια ανήκουν οι 

πρωτεϊνικές επικράτειες: PWWP, Tudor, Chromo, 

MBT, και Agenet. Αυτές οι επικράτειες είναι όμοιες 

μεταξύ τους τόσο σε πρωτοταγή όσο και σε 

τεταρτοταγή δομή (Maurer-Stroh et al.,2003) και για 

αυτό τον λόγο είναι πολύ πιθανό να προέρχονται 

από έναν κοινό πρόγονο, ο οποίος αναγνώριζε 

μεθυλιωμένα υποστρώματα (Εικόνα 6). Πρωτεΐνες 

που εμπεριέχουν τέτοιες επικράτειες εμπλέκονται συχνά στην διαδικασία 

αναδιάταξης της χρωματίνης (Maurer-Stroh et al 2003;Hughes-Davies et al., 2003, 

Malecek et al., 2012). 

 

2.2.1. Η PWWP επικράτεια 

 Η PWWP επικράτεια είναι ~ 70 αμινοξέα και έχει ονομαστεί βάσει της 

κεντρικής αλληλουχίας του πυρήνα της 'Pro-Trp-Trp-Pro'. Η επικράτεια αυτή μπορεί 

να βρεθεί σε μια, και λιγότερο συχνά σε δυο αντίγραφα στον πυρήνα πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν με το DNA και λειτουργούν ως μεταγραφικοί παράγοντες 

ρυθμίζοντας αναπτυξιακές διαδικασίες. Λόγο της θέση της, της αμινοξικής 

αλληλουχίας εκατέρωθεν της PWWP και των άλλων παρευρισκόμενων επικρατειών, 

ο ρόλος της φαίνεται να σχετίζεται με την αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-πρωτεΐνης (Stec 

et al., 2000). Η PWWP επικράτεια είναι διατηρημένη και βρίσκεται σε περισσότερες 

από 60 ευκαρυωτικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των DNA 

Εικόνα 6. Η κοινή προέλευση των 
μελών της οικογένειας πρωτεϊνικών 
επικρατειών, «Royal Family» 
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μεθυλοτρανσφερασών Dnmt3a και Dnmt3b (Qiu et al., 2002), το οποίο υποδεικνύει 

ότι ίσως κάποιες από τις ισομορφές των PWWP επικρατειών είναι πιθανό να 

προσδένονται σε μεθυλιωμένο DNA (Maurer-Stroh et al 2003). 

 

2.2.2. Η Tudor επικράτεια 

 Η Tudor επικράτεια αποτελείται από 50-70 αμινοξικά κατάλοιπα και η πρώτη 

ταυτοποίηση της έγινε στην πρωτεΐνη Tudor στην D. melanogaster (Ponting C.P 

1997). Αυτή η επικράτεια μπορεί να βρεθεί σε ένα ή περισσότερα αντίγραφα μέσα σε 

πολλές ευκαρυωτικές πρωτεΐνες, οι οποίες συνεντοπίζονται με ριβονουκλεοπρωτείνες 

ή με μονόκλωνα DNA-σχετιζόμενα πρωτεϊνικά σύμπλοκα στον πυρήνα, στην 

μιτοχονδριακή μεμβράνη ή/και στους κινητοχώρους. Ακόμα έχει βρεθεί να 

συνεργάζεται με άλλες επικράτειες όπως με τη SN επικράτεια της σταφυλοκοκκικής 

νουκλεάσης, τη OTU επικράτεια, τη KH επικράτεια, την επικράτεια της 

DEAH/DEAD ελικάσης κ.α. Ο πιο γνωστός ρόλος της είναι να δρα ως μοτίβο 

αναγνώρισης σε αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης κατά τον μεταβολισμό και 

την μεταφορά  RNA μορίων χωρίς όμως να προσδένεται άμεσα σε αυτά (Selenko et 

al., 2001). 

 

2.2.3. Η Chromo επικράτεια 

 Η chromo (chromatin organization modifier) επικράτεια είναι μια ιδιαίτερα 

συντηρημένη αλληλουχία 60 αμινοξέων, η οποία εντοπίστηκε πρωτίστως στις 

πρωτεΐνες χρωματίνης HP1 και  Polycomb στην D. melanogaster (Paro and Hogness., 

1991;Paro, 1990) Οι ομόλογες της HP1 πρωτεΐνης περιέχουν 2 συντηρημένες 

ομόλογες επικράτειες: μια chromo επικράτεια στο αμινοτελικό άκρο και μια 

“chromoshadow” επικράτεια στο καρβοξυτελικό άκρο (Clark and Elgin., 1992). Οι 

πρωτεΐνες που περιέχουν Chromo επικράτεια αναγνωρίζουν μεθυλιωμένα 

υποστρώματα και αποτελούν βασικό στοιχείο στον επιγενετικό έλεγχο της 

ετεροχρωματίνης και στην γονιδιακή έκφραση της ευχρωματίνης καθώς το σύνολο 

των πρωτεϊνών με τις οποίες αλληλεπιδρούν είναι αρκετά μεγάλο (Cavalli et al., 

1998). 
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2.2.4. Η MBT επικράτεια 

 Η δομή των τμηματικών επαναλήψεων σε μια MBT επικράτεια έχει αναλυθεί 

(Wang et al., 2003) και κάθε τμήμα εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με τις Tudor, 

PWWP, και Chromo επικράτειες εντός του κεντρικού της πυρήνα. Με αυτό σαν 

δεδομένο, είναι πολύ πιθανό η MBT επικράτεια να προσδένεται σε πρωτεΐνες και 

βασικοί υποψήφιοι στόχοι είναι οι μετά-μεταφραστικά τροποποιημένες ιστόνες 

(Maurer-Stroh et al., 2003). 

 

2.2.5. Η Agenet επικράτεια 

 Η Agenet επικράτεια είναι μια νεοανακαλυφθείσα επικράτεια και έχει βρεθεί 

μέχρι στιγμής κυρίως στα φυτά και σε 3 (FXR1,FXR2 και FMR1) στον ανθρωπο. 

Μια οικογένεια από 62 τέτοιες Agenet επικράτειες έχει βρεθεί σε 29 διαφορετικές 

πρωτεΐνες στο A. thaliana και είναι ομόλογες της Tudor επικράτειας (Tudor-like) 

(Maurer-Stroh et al., 2003) (Εικόνα 8). Στο A. thaliana, η Agenet φαίνεται να 

συνυπάρχει με επικράτεια ακετυλοτρανσφεράσης, με την φυτικη PHD επικράτεια, με 

τις BAH επικράτειες, με τις ACT επικράτειες  και με άλλες (Εικόνα 9). Τέτοιες 

επικράτειες εμπλέκονται στην αναδιάταξη της χρωματίνης, ωστόσο ο ρόλος της 

Agenet σε αυτό το κομμάτι είναι άγνωστος (Maurer-Stroh et al., 2003).  

 

Εικόνα 7 Σχηματική απεικόνιση των δομικών χαρακτηριστικών των πρωτεϊνών που περιέχουν την 
Agenet (Maurer-Stroh et al., 2003). 

Εικόνα 7. Πολλαπλή στοίχιση των αλληλουχιών από φυτικές Agenet επικράτειες. Χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα CHROMA (http://www.lg.ndirect.co.uk/chroma/). 29 εκπρόσωποι από τις 62 A. thaliana Agenet 
επικράτειες (Maurer-Stroh et al., 2003). 
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2.3. Το ανθρώπινο EMSY γονίδιο 

Το γονίδιο της EMSY έχει ταυτοποιηθεί ότι κωδικοποιεί μια πρωτεϊνική αλληλουχία 

1322 αμινοξέων, η οποία είναι ικανή να προσδεθεί στο αμινοτελικό άκρο του BRCA2 

σε μια περιοχή όπου έχει 

απαλείφει σε περιπτώσεις 

κληρονομικού καρκίνου 

του μαστού. (Nordling et 

al., 1998) (Εικόνα 9). 

Επιπροσθέτως έχει δειχτεί 

και η συμμετοχή της 

EMSY σε ορισμένες 

περιπτώσεις σποραδικού 

καρκίνου του μαστού και 

των ωοθηκών σε 13% και 17% των 

περιπτώσεων, αντίστοιχα. Ο τρόπος δράσης 

της όμως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τον 

BRCA2, αλλά παρατηρήθηκε 

πολλαπλασιασμός του γονιδιακού τόπου 

και υπερέκφραση της πρωτεΐνης (Hughes-

Davies et al., 2003) (Εικόνα 10) 

 

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση των δομικών χαρακτηριστικών των πρωτεϊνών που περιέχουν την 
Agenet (Maurer-Stroh et al., 2003). 

Εικόνα 9. Θέση πρόσδεσης της ανθρώπινης πρωτεΐνης EMSY στο 
αμινοτελικό άκρο του BRCA2 (Hughes-Davies et al., 2003) 

Εικόνα 10. Ανίχνευση με μέθοδο FISH των 
πολλαπλών αντιγράφων του γονιδίου της 
EMSY(πράσινο) και του μάρτυρα για την 
κεντρομερική περιοχή του χρωμοσώματος 11 
(κόκκινο)σε καρκινικά κύτταρα μαστού (Hughes-
Davies et al., 2003). 
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 Η EMSY έχει κρυσταλλογραφηθεί και μια περιοχή 80 αμινοξέων στο 

αμινοτελικό άκρο της, η οποία φαίνεται να είναι συντηρημένη. Στους ανώτερους 

οργανισμούς όπως ο άνθρωπος, μονάχα μια πρωτεΐνη, η EMSY, φαίνεται να περιέχει 

αυτό το μέλος από μια καινούρια οικογένεια πρωτεϊνικών επικρατειών, την ΕΝΤ. Η 

θέση της στο αμινοτελικό άκρο της EMSY (EMSY N-Terminus) έδωσε το όνομα 

στην οικογένεια αυτών των επικρατειών (Hughes-Davies et al., 2003; Chavali et al., 

2005). 

  Η EMSY αλληλεπιδρά με τους ρυθμιστές της χρωματίνης HP1β και BS69. Σε 

πειράματα yeast two-hybrid, η HP1 βρέθηκε να αλληλεπιδρά με τα πρώτα 140 

αμινοξέα της EMSY, τα οποία περιλαμβάνουν την ENT επικράτεια. Ακόμα ο 

μεταγραφικός παράγοντας BS69, ο οποίος περιέχει μια PWWP επικράτεια καθώς και 

ορισμένες πρωτεΐνες με MBT επικράτεια φαίνεται να αλληλεπιδρούν με την EMSY, 

το οποίο σημαίνει πως η EMSY συντονίζει την πρόσδεση πρωτεϊνών που περιέχουν 

επικράτειες της Royal Family (Hughes-Davies et al., 2003). Ακόμα, η EMSY έχει 

συνεντοπιστεί  με μια ισομορφή της Η2Α (γH2AΧ) σε σημεία όπου υπάρχει σπάσιμο 

τις διπλής έλικας και γίνεται επιδιόρθωση (Hughes-Davies et al., 2003; Cousineau I 

and. Belmaaza A., 2011). Τέλος δείχτηκε ότι η EMSY είναι αναστολέας της 

έκφρασης INF-εξαρτώμενων γονιδίων (Interferon-stimulated genes) και μια 

φωσφορυλίωση στη σερίνη 209 της EMSY είναι ικανή για την καταστολή αυτής της 

λειτουργίας (Ezell et al., 2011). 

 

2.4. Η ENT είναι μια εξελικτικά συντηρημένη επικράτεια αναδιάταξης της 

χρωματίνης  

  Η ENT επικράτεια εμφανίζεται και σε άλλους οργανισμούς όπως στη D. 

melanogaster καθώς και σε πολλές φυτικές πρωτεΐνες του A.thaliana. Στο γονιδίωμα 

του φαίνεται να κωδικοποιούνται 9 διαφορετικές πρωτεΐνες που να περιλαμβάνουν 

αυτήν την επικράτεια και στις περισσότερες από αυτές συνυπάρχει με την Agenet 

επικράτεια (Grotewold et al.,2007; Adams-Cioaba et al., 2010). Όλες οι ENT 

επικράτειες περιέχουν ένα κατάλοιπο ιστιδίνης πλήρως συντηρημένο, πράγμα που το 

καθιστά μάλλον λειτουργικά σημαντικό.  
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 Η ENT επικράτεια διαμορφώνει στον χώρο μια 

μοναδική διάταξη με 5 α-έλικες, οι οποίες σχηματίζουν 

μια ελικοειδή δέσμη (Εικόνα 12Α). Λόγω του θετικού της 

φορτίου έχει προταθεί η άμεση αλληλεπίδραση της με το 

DNA (Chavali et al., 2005). Σε πειράματα yeast-two 

hybrid, παρατηρήθηκε ο ομοδιμερισμός της ENT 

επικράτειας με αντιπαράλληλες κατευθύνσεις των μορίων 

της και η δομή του συμπλόκου σταθεροποιείται μέσω 

δυνάμεων υδροφοβικότητας. Στην φυσική της κατάσταση, 

η ENT οργανώνεται σε διμερή δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα για ταυτόχρονη αλληλεπίδραση με διάφορους 

πρωτεϊνικούς συμπαράγοντες (Εικόνα 12Β). 

Κρυσταλλογραφικές αναλύσεις έδειξαν πως η ENT 

επικράτεια στην hEMSY φαίνεται να προσδένει το 

σύμπλοκο HP1-HP1, το 

οποίο σχηματίζεται από την 

αναγνώριση των chromo-

shadow επικρατειών μεταξύ 

των 2 HP1 μορίων (Εικόνα 

12Γ) (Huang et al., 2006). 

 

Εικόνα 11. Πολλαπλές στοιχήσεις αλληλουχιών των ENT επικρατειών. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
CHROMA (Hughes-Davies et al., 2003). 

Εικόνα 12. (Α)Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των 5 α-ελίκων της ENT επικράτειας.(Β) Σχηματική 

απεικόνιση του ομοδιμερούς από ENT επικράτειες.(Γ) Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου 2ENT:4HP1.Με 

πράσινο και γαλάζιο παρουσιάζονται οι δυο ENT επικράτειες στο κέντρο και κάθε μια από αυτές αλληλεπιδρά 

με ένα διμερές από HP1 πρωτεΐνες (Chavali et al., 2005;Huang et al., 2006). 

(Α) 

(Β) 

(Γ) 
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2.5. Η ENT επικράτεια και άνθιση 

Η άνθιση, δηλαδή η μετάβαση από την βλαστική στην αναπαραγωγική ανάπτυξη, 

είναι ένας κεντρικός διακόπτης στην ζωή του φυτού. Τα φυτά έχουν εξελίξει διάφορα 

μονοπάτια για να ρυθμίσουν την έναρξη, την διάρκεια και το τέλος της άνθισης για 

την βέλτιστη αναπαραγωγική επιτυχία τους (Koornneef et al., 1998). Στο A. thaliana, 

το FLOWERING LOCUS C (FLC) είναι ένας καταστολέας της άνθισης, και παίζει 

σημαντικό ρόλο καθώς βρίσκεται στο μεγαλύτερο σύνολο των ρυθμιστικών 

μονοπατιών που σχετίζονται με την άνθιση. Γενετικές αναλύσεις σε φυτά A. thaliana 

υπέδειξαν την σημασία του γονιδίου FRIGIDA (FRI) και της σχέσης του με το FLC 

στον καθορισμό άνθισης (Lee et al., 1993; Clarke and Dean, 1994). Το 

PHOTOPERIOD-INDEPENDENT EARLY FLOWERING1 (PIE1) γονίδιο 

κωδικοποιεί ένα μέλος της οικογένειας των ISWI πρωτεϊνών, οι οποίες είναι ATP-

εξαρτώμενες πρωτεΐνες αναδιάταξης της χρωματίνης. Η έκφραση του PIE1 απαιτείται 

για την ενεργοποίηση του FLC από το FRI και στα πλαίσια του αυτόνομου 

μονοπατιού. H δράση του PIE1 είναι απαραίτητη στην ρύθμιση της έκφρασης του 

FLC σε επίπεδα που να αναστέλλει την άνθιση, το οποίο συνάδει με τον γενικότερο 

ρόλο των ISWI και της οικογένειας SWI2/SNF2 ATPασών ως ενεργοποιητές της 

μεταγραφής (Noh et al., 2003). Ο χρόνος έναρξης της άνθισης εξαρτάται από μια 

ισορροπημένη έκφραση ενός ολόκληρου δικτύου γονιδίων, τα οποία ρυθμίζονται 

τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Μεταλλάξεις στο EBS (early 

bolting in short days) γονίδιο μπορεί να επισπεύσει την άνθιση. Το EBS γονίδιο 

κωδικοποιεί μια πυρηνική πρωτεΐνη η οποία περιέχει δυο επικράτειες (bromoadjacent 

homology domain και plant Zn finger homeodomain) οι οποίες μεσολαβούν για 

αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης- πρωτεΐνης. Αυτό υποδεικνύει την συμμετοχή του EBS 

στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης και σε ένα σύμπλοκο μεταγραφικής 

καταστολής της έναρξης της άνθισης σε short days συνθήκες (Gómez-Mena et al., 

2001; Pineiro et al., 2003). Η εκτεταμένη έκθεση σε συνθήκες ψύχους οδηγεί στην 

σταδιακή απόσβεση της έκφρασης του FLC μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται 

εαρινοποίηση (vernalization) και η οποία επιτρέπει στο φυτό να ανθίσει την άνοιξη 

(He et al., 2004). Η μετάβαση από την βλαστική στην αναπαραγωγική κατάσταση 

είναι ξεκάθαρο ότι ρυθμίζεται από παράγοντες αναδιάταξης της χρωματίνης. 

Μειωμένα επίπεδα της HDAC HDA1 και μεταλλάξεις στο γονίδιο της 

ετεροχρωματινικής πρωτεΐνης LHP1 προκαλούν μεταβολές στον χρόνο άνθισης 

(Reyes et al., 2002). Η LHP1 είναι ομόλογη της HP1, στο A. thaliana και είναι 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

22 
 

μοναδική, ενώ στα θηλαστικά υπάρχουν τρεις ισομορφές της HP1(α, β, γ). Η HP1 

είναι μια ιδιαίτερα συντηρημένη πρωτεΐνη από τον S. pombee μέχρι τον άνθρωπο. 

Πρώτα ανακαλύφθηκε στην D. melanogaster (HP1/HP1α, και πρόσφατα 

ανακαλύφθηκαν οι HP1β και HP1γ (Smothers et al., 2001). Κάθε μόριο HP1 έχει μια 

συντηρημένη chromo επικράτεια στο αμινοτελικό άκρο και μια chromoshadow 

επικράτεια στο καρβοξυτελικό άκρο (Singh et al., 2003). Παρόμοια δομή έχει και η 

ομόλογη της, η LHP1, η οποία έχει δειχτεί ότι in vitro αλληλεπιδρά με την H3 ιστόνη 

όταν αυτή είναι διμεθυλιωμένη στην λυσίνη 9 (H3K9me2) (Jackson et al., 2002). 

Επιπροσθέτως βρέθηκε πως μια πρωτεΐνη που περιέχει τις ENT και Agenet 

επικράτειες (RIF1) είναι μέρος του C1/R Enhanceosome, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την ρύθμιση της έκφρασης των ανθοκυανινών (Grotewold et al., 2007) Τέλος, η 

KDM2B πρωτεΐνη, η οποία φέρει μια jumonji-Class επικράτεια παρατηρήθηκε να 

αλληλεπιδρά με την EMSY σε πειράματα yeast two-hybrid. Πρόσφατα, εντοπίστηκαν 

δυο μεταγραφικοί, παράγοντες με Jmj-C επικράτειες, ELF6 και REF6 να παίζουν 

ρόλο στην άνθιση σε φυτά A. thaliana. Ο ELF6 λειτουργεί ως καταστολέας του 

φωτοπεριοδικού μονοπατιού, ενώ ο REF6 είναι μια απομεθυλάση της Η3Κ27 (Liu et 

al., 2011) και δρα ως καταστολέας του FLC (Noh et al., 2004).  

 

 

Εικόνα 13.Τα μόρια-ρυθμιστές της άνθισης ως στόχοι αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών που περιέχουν την ENT 
επικράτεια (Koornneef et al., 1998,Lee et al., 1993,Clarke and Dean, 1994. Noh et al., 2003 Gómez-Mena et al., 
2001; Pineiro et al., 2003 He et al., 2004 Reyes et al., 2002 Gaudin et al., 2001 Jackson et al.,2002 Hughes-
Davies et al., 2003 Noh et al., 2004) 

KDM2B 
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2.5.1. Πειράματα με τη φυτική ENT επικράτεια σε S. cerevisiae  

 Εξ' αιτίας της συσχέτισης του ENT με τις πρωτεϊνικές επικράτειες της “Royal 

Family”, εξετάστηκε ο ρόλος της στη ρύθμιση της αναδιάταξης της χρωματίνης. Για 

να δοκιμαστεί ο ρόλος αυτής της επικράτειας στα φυτά δυο γονίδια, EML1 και EML4 

του A. thaliana (At3g12140 και At2g44440, αντίστοιχα) χρησιμοποιήθηκαν για να 

γίνει ο πολλαπλασιασμός της ENT επικράτειας.  

 

 Μέσα από πειράματα 

yeast two-hybrid, δείχτηκε ότι η 

ENT επικράτεια που προήλθε 

από γονίδια του A. thaliana, 

επίσης ομοδιμερίζεται. Η 

ετερόλογη έκφραση αυτών των 

επικρατειών συντηγμένη με μια 

αλληλουχία σινιάλο για 

μεταφορά της στον πυρήνα των 

κυττάρων S. cerevisiae υπήρξε 

καταστροφική για την κυτταρική 

ανάπτυξη, καταλήγοντας σε 

σημαντικές αλλαγές στην 

κυτταρική μορφολογία καθώς 

και σε διάχυση του γενετικού υλικού (Εικόνα 15). Από άλλα πειράματα yeast two-

hybrid δείχτηκε ότι η φυτικη ENT επικράτεια ενδεχομένως να αλληλεπιδρά με την 

ουβικουιτίνη και με μια πρωτεΐνη LOB (lateral organ boundaries). Οι πρωτεΐνες LOB 

εμπλέκονται σε αναπτυξιακές διαδικασίες στα φυτά που σχετίζονται με παράγοντες 

αναδιάταξης της χρωματίνης, ενώ η ουβικουιτινιλίωση των ιστονών είναι σημαντική 

τροποποίηση στην αναδιάταξη της χρωματίνης. Επίσης όπως δείχτηκε για την 

ανθρώπινη ENT επικράτεια ο ομοδιμερισμός της, έτσι και με τις φυτικές ENT1 και 

ENT4 επικράτειες επαληθεύτηκε τόσο ο ομοδιμερισμός όσο και ο ετεροδιμερισμός 

At2g44440(long) (0.2373)

AT5G13020 (0.2322)

At3g12140 (0.1314)

At5g06780@4 (0.1530)

AT3G57960 (0.3845)

AT3G57970 (0.3585)

AT3G57250 (0.4414)

At4g32440 (0.3446)

AT5G20030 (0.3261)

(Α) 

(Β) 

Εικόνα 14. (Α) Δενδρόγραμμα των γονιδίων του A. thaliana που 
περιέχουν την ENT επικράτεια(Β) Ομαδοποίηση των EMSY-like 
(EML) πρωτεϊνών του A. thaliana που περιέχουν την ENT 
επικράτεια βάσει της θέσης της Agenet επικράτειας. 
Παρουσιάζεται ο γενετικός τόπος από τον οποίο έχουν προέλθει 
καθώς και το σύνολο των αμινοξέων τους  
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μεταξύ τους. Τέλος, η καθαρισμένη μορφή της παραχθείσας σε βακτήρια ENT4 

(At2g44440 nt145-618) πρωτεΐνης παρουσίασε ισχυρή ικανότητα πρόσδεσης σε DNA 

και πιο συγκεκριμένα στην 2μ origin of replication του S. cerevisiae (Kampranis S.C., 

Ardah M., unpublished data). Η 2μ περιέχει επαναλήψεις πλούσιες σε ΑΤ, τις 

ονομαζόμενες ARSs, και βρίσκονται σε πολλούς ευκαρυωτικούς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανημένων και των φυτών. Θεωρούνται σημαντικές για την σωστή 

εκκίνηση της αντιγραφής καθώς και έχει δειχτεί η σχέση τους με των 

πολλαπλασιασμό γονιδίων σε θηλαστικά και φυτά (Borisjuk et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Μεταλλάγματα στο A. thaliana παρουσιάζουν φαινότυπο πρόωρης άνθισης 

 Για να γίνει κατανοητός ο ρόλος της ENT επικράτειας στις EMSY-Like 

φυτικές πρωτεΐνες (EML proteins), χρησιμοποιήθηκαν δυο T-DNA μεταλλάγματα 

γονιδίων (EML1 και EML2) τέτοιων πρωτεϊνών. Για το πρώτο υπήρχαν 2 

διαφορετικές μεταλλάξεις, και τα ομόζυγα φυτά που έφεραν την κάθε μετάλλαξη 

ονομάστηκαν bb1-/- και bb2-/- ενώ για το δεύτερο γονίδιο υπήρχε μόνο μια 

μετάλλαξη και τα ομόζυγα μεταλλαγμένα φυτά ονομάστηκαν bb3-/-. Η ανάλυση των 

ομόζυγων, προς αυτές τις μεταλλάξεις, φυτών έδειξε ότι η απώλεια της ENT1 

επικράτειας μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη άνθιση. Το επόμενο βήμα ήταν να 

δημιουργηθούν διπλά μεταλλάγματα. Ο φαινότυπος του διπλού μεταλλάγματος 

περιελάμβανε λεπτότερο βλαστό, μεγαλύτερη ρίζα, διαφορετικό σχήμα και μικρότερο 

αριθμό φύλλων σε σχέση με του αγρίου τύπου. Τα φυτά μεγάλωσαν σε long day 

συνθήκες και η πιο σημαντική αλλαγή που παρατηρήθηκε ήταν η χρονική στιγμή 

άνθισης, όπου για διπλά μεταλλάγματα επήλθε 5-6 μέρες νωρίτερα από τα αγρίου 

τύπου (Εικόνα 16). 

Εικόνα 15. Κύτταρα S. cerevisiae που εκφράζουν την ENT1 φυτική επικράτεια σε μικροσκόπιο φθορισμού. (Α) 

Hoechst stained κύτταρα στα οποία παρατηρείται η διάχυση του DNA(πράσινο), (B)Κύτταρα χωρίς χρώση για 

να δοθεί έμφαση σε μορφολογικά χαρακτηριστικά (Ardah M., Unpublished data) 
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 Κάποια πρωταρχικά RT-PCR αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση στην 

έκφραση των FT και SOC1 γονιδίων, τα οποία προάγουν την άνθιση, και ταυτόχρονη 

μείωση στην έκφραση του FLC γονιδίου. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή 

στην έκφραση των SMZ και SNZ γονιδίων, τα οποία είναι καταστολείς του FT μέσα 

από το αυτόνομο μονοπάτι και το μονοπάτι της εαρινοποίησης (Kampranis 

S.,Vlachonasios K., unpublished data) 

 

2.6. Modified Histone Peptide Arrays για τις EML πρωτεΐνες. 

 Όπως αναφερθηκε ηδη, στο Α.thaliana, η 

πλειοψήφια των πρωτεϊνών που περιέχουν την ENT 

επικράτεια φέρουν μαζί τους μια Tudor-like 

επικράτεια, την Agenet. Όταν εκφράστηκαν οι EML 

πρωτεΐνες έγινε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί το 

κατά πόσο αυτή η Agenet επικράτεια εμφανίζει 

εξειδίκευση στην πρόσδεση χρωματίνης. Ετσι μια 

σειρά από Modified Histone Peptide Arrays, των 

οποίων η ιδέα βασίζεται σε αυτή των microarrays, 

έδειξε πως οι EML πρωτεΐνες αναγνωρίζουν κάποιες 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις της χρωματίνης όπως 

πχ H4K20me2, H4K20me3, H4R24me2 και 

Η3Κ4me3 με μεγαλύτερη συγγένεια πρόσδεσης σε σχέση με άλλες τροποποίησεις 

ιστονών όπως πχ την Η3Κ36me2 και την H3R2me2(a) (Kampranis S., unpublished 

data). 

Εικόνα 16. Ο φαινότυπος των μεταλλαγμένων bb1, bb2, bb3, bb1;bb3, bb2;bb3, και του 
αγρίου τύπου φυτού (Col) την 26

η
 ημέρα. Τα φυτά μεγάλωσαν σε long day συνθήκες και για 

τα μεταλλάγματα παρατηρήθηκε πρόωρη άνθιση ως και 6 ημέρες σε σχέση με του αγρίου 
τύπου. (Vlachonasios K., Unpublished data) 

Εικόνα 17. Modified Histone Peptide 

Arrays. Κάθε θέση περιέχει 

πολλαπλές επαναλήψεις ενός 

ολιγοπεπτιδίου, που προσομοιάζει 

τμήμα της αμινοτελικού άκρου μιας 

ιστόνης, και το οποίο φέρει ένα 

διαφορετικό μοτίβο από PTMs. Εδώ 

εξετάστηκε η ικανότητα πρόσδεσης 

μιας EML πρωτεΐνης (Kampranis S., 

unpublished data) 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Με στόχο την αποκωδικοποίηση του ρόλου των EML φυτικών πρωτεινών μια 

σειρά από πειράματα πραγματοποίηθηκε ώστε να διερευνηθεί η λειτουργία τους. 

Πειράματα σε ζυμομύκητες έδειξαν τον ομοδιμερισμό της φυτικής ENT, κάτι που 

ισχύει και για την ανθρώπινη, καθώς και την αλληλεπίδραση της με το DNA. Διπλά 

μεταλλάγματα φυτών Arabidopsis για κάποιο EML γονίδιο είχαν χαρακτηριστικό 

φαινότυπο ενώ παρουσίαζαν και πρόωρη άνθιση. Επιπλέον δείχτηκε η επικοινωνία 

της με μόρια που ρυθμίζουν την γονιδιακή έκφραση. Τα RT-PCR αποτελέσματα 

έδειξαν ποιά γονίδια επιρρεάζονται και διατυπώθηκε η υπόθεση του ρόλου της EML 

ως βασικού συντελεστή στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνη κατά την ενεργοποίηση 

του αυτόνομου μονοπατιού που προάγει την άνθιση. Τα γονίδια για την έκφραση των 

επιμέρους επικρατειών της EML κλωνοποιήθηκαν σε βακτηριακούς φορείς έκφρασης 

και στόχος μας ήταν η παραγωγή και η απομόνωση των πρωτεινών αυτών. Για την 

Agenet επικράτεια, θα επικεντρωθούμε στον βιοχημικό χαρακτηρισμό της καθως και 

στην μελέτη της αλληλεπίδρασης της με την χρωματίνη, και συγκεκριμένα με τις 

αμινοτελικές ουρές των ιστονών. Για την ENT επικράτεια θα προσπαθήσουμε να 

επιβεβαιώσουμε την αλληλεπίδραση της με το DNA. H ανάλυση της σχέσης ENT- 

Agenet μεσα από την ρόλο τους στις EML πρωτεινες μπορει να βοηθήσει στην 

κατανόηση της δράσης της ανθρώπινης ENT και στην περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης της με πρωτεινες αναδιαμόρφωσης χρωματίνης και ρυθμιστικούς 

παράγοντες επιγενετικού ελέγχου. 
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III. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

4. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

4.1. Βακτηριακά στελέχη E. coli  

Μach1 (Invitrogen): Το στέλεχος αυτό έχει την βέλτιστη ικανότητα ανάπτυξης σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη E. coli. Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μη ομόλογου 

ανασυνδιασμού μέσω της recA που εκφράζει και προσφέρεται για μετασχηματισμό 

με μη-μεθυλιωμένο DNA, προϊόν PCR. Φέρει γονίδια ανθεκτικότητας έναντι του Τ1 

και Τ5 βακτηριοφάγου (tonA). Χρησιμοποιήθηκε για τον πολλαπλασιασμό και την 

απομόνωση πλασμιδιακού DNA. 

. 

BL-21 Codon++ (Invitrogen): Το στέλεχος αυτό φέρει DE3 (λυσιγόνο) και το 

πλασμίδιο pLysS DE3 το οποίο εκφράζει την Τ7 πολυμεράση, η οποία βοηθά στην 

έκφραση ανασυνδυασμένων γονιδίων μέσω του IPTG. Ακόμα φέρει γονίδια 

υπερέκφραση συγκεκριμένων αμινοξέων (Αργινίνη, Λευκίνη και Ισολευκίνη), καθότι 

θέλαμε να εκφράσουμε φυτικές πρωτεΐνες. Στο συγκεκριμένο στέλεχος BL21 είχαν 

ενσωματωθεί επίσης ήδη 2 πλασμίδια που προσέφεραν ανθεκτικότητα σε καναμικίνη 

και χλωραφαινικόλη. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 

εκάστοτε πρωτεΐνης.   

 

4.2. Πλασμιδιακοί φορείς και γονιδιακές κατασκευές 

pET102/D-TOPO: 

 Περιέχει ως γονίδιο ενδιαφέροντος το τμήμα του At3g12140 που περιέχει την 

Agenet (AGN1-1). Η εισαγωγή των γονιδίων στους φορείς είχε γίνει στο παρελθόν 

και για τον μετασχηματισμό των βακτηρίων απλά χρειάστηκε η επαναδιάλυση των 

πλασμιδίων σε ddH2O. 

 

pRSETa- mod 12140 (nt1-312) / pCRII TOPO-MBP: 

 Για το τμήμα του At3g12140 που περιέχει το ΕΝΤ (ΕΝΤ1) χρειάστηκε να 

προβούμε σε μεθόδους κλωνοποίησης καθότι η πρωτεΐνη μας ήταν μη διαλυτή. Έτσι 

στοχεύσαμε στην σύντηξη της με μια άλλη πρωτεΐνη, την Maltose Binding Protein 

(MBP), και η οποία ταυτόχρονα θα λειτουργούσε και σαν ταμπέλα (tag) για τον 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

28 
 

μετέπειτα καθαρισμό ολόκληρης της πρωτεΐνης με χρωματογραφία συγγένειας (Βλ. 

Υλικά και μέθοδοι 4.9.2).  

 

 

 

 

  

pET102 /AGN1-1

6519 bp

6xHis

Amp(R)

ROP

V5 epitope

lacI

Trx-AGN1-1-6xHis

T7 primer

T7 reverse primer

TrxFus forward primer

V5 reverse primer

bla promoter

T7 promoter

lac operator

RBS

pBR322 origin

T7 transcription terminator

BamHI (1)

BglII (6075)

HindIII (262)

NcoI (44)

PstI (1622)

SacI (260)

SalI (49)

SmaI (6380)

XbaI (6141)

AatII (945)

ApaI (5150)

AgeI (316)

XmaI (6378)

MluI (310)

MluI (5353)

V5 epitope (100.0%)

6xHis (100.0%)

T7 forward primer (invitrogen) (100.0%)

T7 promoter sequence (100.0%)

T7 reverse sequencing primer (100.0%)

198anti (100.0%)

198sense (100.0%)

145anti (100.0%)

145sense (100.0%)

PRM1 (100.0%)

PRM2 (100.0%)

Τα pET102/D TOPO έχουν ήδη δεχτεί το γονίδιο για την έκφραση της AGN1, συντηγμένες με 6xHis 

και Trx, μπροστά από Τ7 υποκινητή. Το γονίδιο ανθεκτικότητας στην Amp θα βοηθήσει τα 

βακτηρίων που έχουν μετασχηματιστεί να αναπτυχτούν σε θρεπτικό μέσο με Amp. 

(Β) 
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pJG4-5 (12140short)

6761 bp

B42AD-HA

ampR

B42AD-HA-12140short

HA1 epitope

GAL1 Promoter

Trp1 ?

BamHI (1643)

EcoRI (850)

NotI (1664)

SalI (1655)

XhoI (1174)

NdeI (857)

NdeI (2022)

MfeI (1545)

MfeI (2072)

MfeI (4259)

XbaI (1649)

XbaI (2385)

XbaI (4315)

HindIII (529)

HindIII (954)

HindIII (1180)

HindIII (1787)

HindIII (3886)

425 reverse (100.0%)

12140R (100.0%)

12140L (100.0%)

NLS1 (100.0%)

RBS(pRSETa) (100.0%)

pCRII TOPO MBP

5123 bp

MBP

BamHI (295)

EcoRI (1494)

HindIII (277)

NcoI (3072)

ApaLI (3439)

ApaLI (4685)

AvaI (1470)

AvaI (1527)

PstI (1503)

PstI (2693)

pRSETa m od-1 2 1 40 (1 -3 12  ta gge d)

3210 bp
12140

Amp R

BamHI (203)

BglII (551)

EcoRI (209)

HindIII (313)

NcoI (538)

NotI (544)

XbaI (59)

NdeI (99)

NdeI (216)

12140R (97.0%)

12140L (100.0%)

T7 forward primer (invitrogen) (100.0%)

T7 promoter sequence (100.0%)

T7 reverse sequencing primer (100.0%)

6xHis (100.0%)

EK recognition site (100.0%)

Xpress epitope (100.0%)

T7 gene 10 leader (100.0%)

RBS(pRSETa) (100.0%)

Το γονίδιο του MBP πολλαπλασιάστηκε με PCR και ενσωματώθηκε στο pCRII-TOPO (Γ). Το 

pRSETa-mod 12140(nt1-312) (Δ) και pJG4-5 12140 (E) περιέχουν το γονίδιο της ENT1 καθώς και 

γονίδιο ανθεκτικότητας στην Amp. Το pMAL-C2X εκφράζει την MBP της οποίας το γονίδιο δεν έχει 

κωδικόνιο λήξης έτσι ώστε με τις διάφορες θέσεις περιοριστικής κοπής να γίνεται ενσωμάτωση 

γονιδίων άλλων πρωτεϊνών και σύντηξη. 

 

(Γ) 

(Δ) 

(Ε) 

pMAL-C2X

6645 bp

lacI

Amp+

Start Codon

malE

tac promoter

BamHI (2702)

BglII (188 8)

EcoRI (2696)

HindIII (2728 )

SalI (2714)

XbaI (2708)

PGEX3 (100.0%)

M13F (100.0%)

(Z) 
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4.3. Σχηματισμός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων (Competent Cells) 

 

Buffer-X: 

50 mM CaCl2 

5% (v/v) Glycerol 

10 mM MOPS pH 6.6 (μόνο με NaOH), φιλτραρισμένο 

Προσθέτουμε ddH2O μέχρι τον επιθυμητό τελικό όγκο. 

 

Μέθοδος:  

 Από μια βακτηριακή καλλιέργεια των 5 ml που είχε αναπτυχτεί overnight 

παίρνουμε 1 ml και το προσθέτουμε σε 400 ml LB χωρίς αντιβιοτικά. Μετρούμε σε 

φασματοφωτόμετρο την οπτική απορρόφηση (OD) της καλλιέργειας στα 600nm  

μέχρι να γίνει ∼0.2 (2-3h) . Στην συνέχεια η καλλιέργεια μεταφέρεται σε 50 ml 

αποστειρωμένους σωλήνες  falcon και αφήνεται για 10΄στον πάγο. Φυγοκεντρούμε τα 

κύτταρα στις 5000rpm για 10’ στους 4ºC και επαναδιαλυτοποιούμε σε 50 ml 

παγωμένο Buffer-X. Μετά από 20΄επωασης στον πάγο, φυγοκεντρούμε (5000rpm- 

10’- 4ºC) και διαλυτοποιούμε σε 3 ml παγωμένου Buffer-X. Φτιάχνουμε 50 μL 

aliquots των κυττάρων σε 1.5 mL eppendorfs, και τα καταψύχουμε γρήγορα (fast 

freeze) σε υγρό άζωτο. Γίνεται αποθήκευση στους -80°C. 

 

4.4. Μετασχηματισμός Βακτηρίων (Transformation) 

 

Θρεπτικά Μέσα:  

 

 Luria-Bertani (LB):  

0.5 % (w/v) NaCl 

1 % (w/v) Bacto-tryptone 

0.5% (w/v) Υeast extract. 

2% (w/v) Agar (για στρώση σε τρυβλία Petri) 

 Προσθέτουμε 100% του συνολικού όγκου ddH2O και αποστειρώνουμε στους 

121°C για 30’. 
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 Terrific Broth (TB): 

1.2 % (w/v) Bacto-tryptone 

2.4 % (w/v) Bacto-yeast extract. 

0.4 % (v/v) Glycerol 

0.4% (w/v) Glycine (προαιρετικά) 

 Προσθέτουμε 90% του συνολικού όγκου ddH2O και αποστειρώνουμε στους 

121°C για 30’. Για το υπόλοιπο 10% του όγκου, προσθέτουμε ένα ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών με 0.17M KH2PO4 και 0.72M K2HPO4, δίνει pH 7.5 στο ΤΒ 

θρεπτικό μέσο. 

 

Διαλύματα Αντιβιοτικών  

 Αμπικιλλίνη (Amp), 50 mg/ml ddΗ2Ο. Συντήρηση στους -20°C. 

 Χλωραμφαινικόλη (Cam), 34 mg/ml ddΗ2Ο. Συντηρηση στους -20°C. 

 Καναμυκίνη (Kan), 50 mg/ml ddΗ2Ο. Συντηρηση στους -20°C. 

 Η προσθήκη των αντιβιοτικών γίνεται πάντα μετά την αποστείρωση του 

θρεπτικού και τα θρεπτικά μέσα με αντιβιοτικά αποθηκεύονται στους 4°C μέχρι την 

χρήση τους. 

 

Μέθοδος: 

 Αναμιγνύουμε 50 μL επιδεκτικών κυττάρων με 2 μL πλασμιδιακού DNA και 

2μL β-Mercaptoethanol 0.5M. Επωάζουμε για 30’ στον πάγο. Μετά επάγουμε 

θερμικό σοκ (Heat shock) το οποίο διαρκεί 45’’ στους 42°C μέσα σε υδατόλουτρο. 

Άμεσα επιστρέφουν στον πάγο για 3’. Στη συνέχεια προσθέτουμε θρεπτικό μέσο LB 

χωρίς αντιβιοτικά (200 μL) και τα επωάζουμε για 1h στους 37°C,με ανάδευση. Μετά 

την ανάρρωση απλώνουμε σε τρυβλία Petri (plating) 100-150 μL από τα 

μετασχηματισμένα βακτήρια και τα αφήνουμε να αναπτυχτούν overnight (14-16h) 

στους 37°C. Επιλέγουμε αποικίες για μικρής κλίμακας υγρή καλλιέργεια σε LB με 

αντιβιοτικά και αφήνουμε να αναπτυχτούν overnight. Για τα Mach1 ακολουθεί η 

διαδικασία της απομόνωσης πλασμιδιακού DNA. Για τα BL-21 ακολουθεί η 

διαδικασία επαγωγής της πρωτεινοσύνθεσης. Για την αποθήκευση των 

μετασχηματισμένων βακτηρίων δημιουργούμε Glycerol stocks, αναμιγνύοντας 0.5 

mL από την μικρής κλίμακας υγρή καλλιέργεια με 0.5 mL από 50% Glycerol. Γίνεται 

αποθήκευση στους -80°C. 
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4.5. Χειρισμοί του DNA και κλωνοποίηση 

4.5.1. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA (QIAprep Miniprep Handbook, 1997) 

Χημική σύσταση των Qiagen® αντιδραστήριων: 

P1 (διάλυμα επαναδιαλυτοποίησης)  

50 mM Glucose 

25 mM Tris-HCL, pH 8.0 

10 mM EDTA, pH 8.0 

100 μg/ml RNase A 

P2 (διάλυμα ρήξης κυττάρων) 

0.2 N NaOH 

1% SDS 

N3 (διάλυμα εξουδετέρωσης) 

3 M Guanidine-HCL, pH 4.8 

PE (διάλυμα πλύσης) 

10 mM Tris-HCL, pH 7.0 

50 mM Ethanol 

PB (διάλυμα καθαρισμού) 

1.6 M Guanidine-HCL, pH 4.8 

40% 2-Propanol 

EB (διάλυμα έκλουσης) 

10 mM Tris-HCL, pH 8.5 

 

Μέθοδος  

 Μεταφέρουμε 1.5 mL από την overnight καλλιέργεια σε ένα eppendorf και 

φυγοκεντρούμε στις 13.000 rpm για 5΄. Αφαιρούμε το υπερκείμενο, προσθέτουμε 

250μL P1 (με RNAse) και αναδεύουμε στο Vortex μέχρι την πλήρη διαλυτοποίηση. 

Έπειτα προσθέτουμε 250μL P2, ανακατεύουμε ελαφρώς και αφήνουμε για επώαση 5΄ 

σε θερμοκρασία δωματίου προτού προσθέσουμε 350μL N3. Ανακατεύουμε ελαφρώς 

και φυγοκεντρούμε στις 13.000 rpm για 5΄. Μετά την φυγοκέντριση μεταφέρουμε το 

υπερκείμενο σε μια Qiagen® miniprep κολώνα, την οποία τοποθετούμε στην ειδική 

θέση στην QIAvac Vacuum Manifolds
®
 και ανοίγουμε την αντλία κενού. 

Προσθέτουμε 500 μL PE ακολουθούμενα από 750 μL PB. Στην συνέχεια 

φυγοκεντρούμε την κολώνα στις 13.000 rpm για 2΄ για να απομακρυνθεί πλήρως το 

PB. Προσθέτουμε 50 μL EB στο κέντρο της κολώνας, την μεταφέρουμε σε νέο 
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eppendorf, και περιμένουμε 2΄ πριν την τελική φυγοκέντριση (13.000rpm- 2΄) κατά 

την οποία το πλασμιδιακό DNA, που απομονώθηκε, βρίσκεται στην έκλουση. Γίνεται 

αποθήκευση στους -20°C. 

 

4.5.2. Περιοριστική Κοπή (πέψη) DNA: 

 Η πέψη του DNA με περιοριστικά ενζυμα είναι το πρώτο βήμα κλωνοποίησης 

μιας πρωτεΐνης και της παραγωγής της σε βακτήρια. Σε ένα πλασμίδιο (φορέας) 

εισάγεται μια αλληλουχία του γονιδίου (ένθεμα) μιας πρωτεΐνης, εντός σωστού 

πλαισίου ανάγνωσης, για την έκφραση της. Για τα πειράματα μας, ο in silico 

σχεδιασμός της κλωνοποίησης έγινε πρωταρχικά με το πρόγραμμα Vector NTI v11.5 

(Invitrogen). 

 

Όγκος (μL) Πέψη με 1 ενζυμο Πέψη με 2 ενζυμα 

Πλασμιδιακό DNA 5 5 

Διάλυμα αντίδρασης 2 3 

BSA 10x 2 3 

Περιοριστικό ένζυμο 1 0.5 έκαστο 

ddH2O 20 18 

Μέθοδος: 

 Αφού αναμιχθούν όλα τα μέρη της αντίδρασης (με το ενζυμο να τοποθετείται 

τελευταίο) γίνεται επώαση για 2h στους 37°C σε Heatblock. Στην συνέχεια 

προστίθεται ο αντίστοιχος όγκος από 6x loading dye για να σταματήσει η αντίδραση 

της πέψης και τα δείγματα μπορούν να φυλαχθούν στους 4°C μέχρι να αναλυθεί η 

αποτελεσματικότητα της πέψης σε agarose gel (0.8%). 

 

4.5.3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Μέθοδος: 

 Η διαδικασία της PCR στοχεύει στον πολλαπλασιασμό ενός τμήματος DNA. 

Για την αντίδραση χρειάζεται το μητρικό τμημα DNA (template) που θέλουμε να 

πολλαπλασιάσουμε, μαζί με μικρά τμήματα DNA (εκκινητές - primers) 

συμπληρωματικά των 3’ άκρων τα οποία αναγνωρίζει η DNA πολυμεράση (Taq) και 

με τα ελευθέρα νουκλεοτίδια (dNTPs) σχηματίζει τις συμπληρωματικές αλυσίδες 

τους. Αναμιγνύονται 10 μL διάλυμα αντίδρασης πολυμεράσης 10x, 1 μL dNTPs, 1 
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μL μητρικό DNA, 1 μL από κάθε εκκινητή, 35.5 μL αποστειρωμένο ddH2O και 0.5 

μL MyTaq® πολυμεράση, η οποία προστίθεται αφού το μίγμα έχει τοποθετηθεί στην 

συσκευή PCR και έχει επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία. Η διαδικασία της PCR 

αποτελείται από 4 βήματα: Αποδιάταξη (94°C), υβριδοποίηση (50°C), αντιγραφή 

(72°C) και πάλι αποδιάταξη (94°C). Αυτά τα βήματα επαναλήφτηκαν για 25 κύκλους 

και το αποτέλεσμα της αντίδρασης αποθηκεύτηκε στους 4°C μέχρι τον έλεγχο και την 

εισαγωγή του σε φορέα κλωνοποίησης. 

 

4.5.4. MyTaq
®
 A- overhangs Reaction 

Μέθοδος: 

 Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στην MyTaq
®

 πολυμεράση να τοποθετεί 

ελεύθερα νουκλεοτίδια Αδενίνης στα 3΄ άκρα των αλυσίδων DNA. Αναμιγνύονται 

6,5 μL διαλύματος αντίδρασης MyTaq
®

, 1 μL dNTPs, 2 μL καθαρό DNA (PCR 

προϊόν ή απομονωμένο DNA από Agarose gel), και 0.5 μL MyTaq
®
 πολυμεράση. 

Ακολουθεί επώαση για 20’ στους 72 °C. Γίνεται αποθήκευση στους -20°C. 

 

4.5.5. pCRII-TOPO (A-overhangs) Cloning  

Μέθοδος: 

 Η pCRII-TOPO κλωνοποίηση (Invitrogen, USA) είναι η πιο αποδοτική 

τεχνική για ένθεση τμημάτων DNA που έχουν προέλθει από PCR Taq πολυμεράσης. 

Οι TOPO φορεις όταν γραμμικοποιούνται δίνουν ελεύθερα 3’ προεξέχοντα άκρα με 

Θυμίνες (Τ). Έτσι κατά την ένθεση (ligation) υβριδοποιούνται τα ελεύθερα (Α) του 

ενθέματος με τα ελεύθερα (Τ) του φορέα. Αναμιγνύονται 3μl από το καθαρό DNA με 

τα Α- προεξέχοντα άκρα, 1μl διάλυμα αλάτων 1x, 1μl ddH2O και 1μl από pCRII-

TOPO (TA) φορέα και επωάζουμε για 20΄ σε θερμοκρασία δωματίου. Στην συνέχεια 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μετασχηματίσουμε βακτήρια ή να το 

αποθηκεύσουμε στους -20 °C overnight. 

 

4.5.6. Απομόνωση DNA από Agarose gel (QIAquickTM Spin Handbook, 1999) 

Μέθοδος: 

 Ζυγίζουμε το τμήμα του gel που περιέχει το DNA, και προσθέτουμε 3 φορές 

το βάρος του σε όγκο διαλύματος QD (guanidine thiocyanate). Επωάζουμε στους 

55°C σε heatblock μέχρι να λιώσει το gel και στην συνέχεια μεταφέρουμε το διάλυμα 

σε Qiagen® miniprep κολώνα, την οποία τοποθετούμε στην ειδική θέση στην QIAvac 
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Vacuum Manifolds
®
 και ανοίγουμε την αντλία κενού. Προσθέτουμε 500 μL PE 

ακολουθούμενα από 750 μL PB. Στην συνέχεια φυγοκεντρούμε την κολώνα στις 

13.000 rpm για 2΄ για να απομακρυνθεί πλήρως το PB. Προσθέτουμε 50 μL EB στο 

κέντρο της κολώνας, την μεταφέρουμε σε νέο eppendorf, και περιμένουμε 2΄ πριν την 

τελική φυγοκέντριση (13.000rpm- 2΄) κατά την οποία το πλασμιδιακό DNA, που 

απομονώθηκε, βρίσκεται στην έκλουση. Γίνεται αποθήκευση στους -20°C. 

 

4.6. Agaroge gel Electrophoresis 

50x TAE (0.5L): 

Tris Base: 121 g 

Glacial Acetic Acid: 28.6 mL 

EDTA 0.5M- pH 8.0: 50 mL 

Προσθέτουμε ddH2O μέχρι τον τελικό όγκο. 

 

6x loading dye: 

0.6 M Tris-HCl, pH 7.5 

6 mM EDTA (χωρίς EDTA για τα DNA Binding Assays)  

30% (w/v) Glycerol 

Κόκκοι Bromophenol Blue 

 

Μέθοδος: 

 Ζυγίζουμε 0.8g Agarose και τα διαλύουμε σε 100ml ddH2O. Ζυγίζουμε το 

διάλυμα. Θερμαίνουμε μέχρι να διαλυθεί η αγαρόζη. Προσθέτουμε τον ddΗ2Ο μέχρι 

το αρχικό βάρος. Περιμένουμε να κρυώσει και προσθέτουμε 3% (v/v) GelRed®. Το 

αδειάζουμε στην συσκευή/καλούπι για να στερεοποιηθεί (~15’) αφού έχουμε 

τοποθετήσει εκ των προτέρων τα χτενάκια. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου 

απομακρύνουμε τα χτενάκια και γεμίζουμε την δεξαμενή με TAE 1x μέχρι να 

καλυφτούν πλήρως τα πηγάδια. Για την προετοιμασία των δειγμάτων αναμειγνύουμε 

το DNA δείγμα με τον αντίστοιχο όγκο από το 6x loading buffer. Φορτώνουμε τα 

δείγματα DNA και τον DNA ladder. Τρέχουμε το gel στα 150V για τουλάχιστον 25’ 

ώστε να επιτευχτεί η βέλτιστη διαχώριση των DNA τμημάτων. Ελέγχουμε τα 

αποτελέσματα σε UV light box. 
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4.7. Επαγωγή της πρωτεινοσύνθεσης 

Μέθοδος: 

 Από μια μικρής κλίμακας καλλιέργεια BL21 κυττάρων μπορούμε να πάρουμε 

κύτταρα και να τα μεταφέρουμε σε νέο θρεπτικό μέσο. Κατά την ανακαλλιέργεια, για 

δοκιμαστικά πρωτεινοσύνθεσης μεταφέρουμε 50 μL σε 5 mL LB/TB με αντιβιοτικό/ά 

ενώ όταν θέλουμε να περάσουμε σε παραγωγή της πρωτεΐνης σε μεγάλη κλίμακα 

μεταφέρουμε 5 mL σε 500 mL LB/TB με αντιβιοτικό/ά.  Επωάζουμε στους 37°C με 

μεγάλη ταχύτητα ανάδευσης (160-200 rpm).Θεωρητικά για τα E. coli ο χρόνος 

διπλασιασμού είναι 17΄ στους 37°C Για χαμηλότερες θερμοκρασίες ο χρόνος 

διπλασιασμού των κυττάρων αυξάνεται. Μετράμε την οπτική απορρόφηση στα 

600nm κάθε ώρα μέχρι να φτάσει το εύρος τιμών 0.5-0.7. Το BL21 codon++ E. coli 

στέλεχος παρατηρήθηκε στο εργαστήριο ότι στους 37°C χρειάζεται 170΄, στους 30°C 

χρειάζεται 6 h, στους 25°C χρειάζεται 8-9 h και στους 18 °C χρειάζεται παραπάνω 

από 16 h. Στην συνέχεια προσθέτουμε 0.01% IPTG 0.5 M και επωάζουμε με 

ανάδευση στους 37°C για 4 h, στους 30 °C για 8 h, στους 25 °C για 13-16 h και στους 

18 °C για 1d. Στην συνέχεια φυγοκεντρούμε στην μέγιστη ταχύτητα για 20΄ στους 

4°C. Απομακρύνουμε το υπερκείμενο και αποθηκεύουμε την πελλέτα στους -20 °C. 

 

4.8. Μέθοδοι ελέγχου πρωτεϊνικής έκφρασης: 

1. Total Cell Extract (Ύπαρξη πρωτεΐνης στα δοκιμαστικά πρωτεινοσύνθεσης) 

Διαλυτοποιούμε την πελλέτα (Υλικά και Μέθοδοι: 3.6) σε 150μL ddH2O,κάνουμε 

Vortex για 10΄ και στην συνέχεια παίρνουμε 60 μL στα οποία προσθέτουμε 20 μL 

Sample Application Buffer (SAB) 4x. Έπειτα θερμαίνουμε τα δείγματα για 5΄ στους 

95°C και μετά φυγοκεντρούμε για 5΄ στις 13.000rpm.Φορτώνουμε 10 μL από το 

δείγμα για SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. 

 

2. BugBuster (Ύπαρξη διαλυτής πρωτεΐνης στα δοκιμαστικά πρωτεινοσύνθεσης) 

Διαλυτοποιούμε την πελλέτα (Υλικά και Μέθοδοι: 3.6) σε 150μL BugBuster 1x και 

κάνουμε Vortex. Στην συνέχεια τα αφήνουμε σε ήπια ανάδευση για 20΄ και μετά 

φυγοκεντρούμε για 15΄ στις 13.000rpm στους 4°C. Ανακατεύουμε 30 μl από αυτό το 

δείγμα με 10 μL Sample Application Buffer (SAB) 4x. Φορτώνουμε 20 μL από το 

δείγμα για SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. 
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4.9. Απομόνωση πρωτεΐνης από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια μέσω 

χρωματογραφίας συγγένειας (Protein Affinity Purification) 

4.9.1. Με Ni-NTA σφαιρίδια αγαροζης 

Phenylmethyl Sulfonyl Floride (PMSF), SIGMA, 

Lysozyme, SIGMA,  

Ni-NTA agarose beads, QIAGEN, διαλυμένα σε 30% αιθανόλη  

 

Buffers Lysis (A) pH 8.0 Wash (B) pH 8.0 Elution (C) pH 8.0 

KH2PO4 50 mM 50 mM 50 mM 

KCl 300 mM 300 mM 300 mM 

Imidazole 10 mM 20 mM 250mM 

 

MasterMix (300mL): 

 Αναμιγνύονται 2.04 g KH2PO4 και 6.72 g KCl σε 250mL ddH2O. Το pH 

ρυθμίζεται στο 8.0 χρησιμοποιώντας NaOH 10% και προσθέτεται ddH2O μέχρι τον 

τελικό όγκο. Χωρίζουμε το διάλυμα σε 3x 100mL και προσθέτουμε 0.068 g, 0.136 g 

και 1.7 g Imidazole για να παράγουμε το Lysis (Α) διάλυμα, το Wash (Β) διάλυμα 

and Elution (Γ) διάλυμα, αντίστοιχα. 

 

Μέθοδος:  

 Το Ιμιδαζόλιο (Imidazole) αλληλεπιδρά με τα κατάλοιπα Ιστιδίνης στο 6xHis 

tag μέσω των ιόντων νικελίου (Ni
2+

) και στην συνέχεια στα σφαιρίδια αγαρόζης. Στα 

buffers A και B η χαμηλή συγκέντρωση ιμιδαζόλιου αποτρέπει την μη-ειδική 

πρόσδεση πρωτεϊνών, ενώ κατά την διάρκεια της έκλουσης χρησιμοποιούμε μεγάλη 

συγκέντρωση Ιμιδαζόλιου για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και να επιτραπεί η 

απελευθέρωση της -προσδεδεμένης στα σφαιρίδια- πρωτεΐνης.  

 Η διαλυτοποίηση της πελλέτας γίνεται με Lysis (Α) στο οποίο προστίθενται 

(0.2g Lysozyme και 50mg PMSF) / 20ml διαλύματος και ακολουθεί επώαση για 30΄ 

στον πάγο. Στην συνέχεια γίνεται το σπάσιμο των κυττάρων διάρκειας 10’-15’, με 

75% ένταση υπερήχων και 10”on/ 20”off για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του 

διαλύματος. Για την κατακρήμνιση των κυτταρικών υπολειμμάτων έγινε μεταφορά 

του διαλύματος σε eppendorfs και φυγοκέντριση στις 13.000rpm για 20’ στους 4°C. 
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Στην συνέχεια ακολούθησε η συγκέντρωση των υπερκειμένων σε ένα σωλήνα falcon 

και προστέθηκαν 0.3ml σφαιρίδια αγαρόζης (Ni-NTA agarose beads) / 20ml 

διαλύματος. Τα σφαιρίδια είναι διαλυμένα σε αιθανόλη, η οποία αντικαθίσταται από 

Lysis (Α), προτού γίνει η ανάμιξη τους με το πρωτεϊνικό διάλυμα. Γίνεται επώαση για 

1h στους 4°C με ελαφριά ανάδευση, ώστε να γίνει η πρόσδεση της πρωτεΐνης στα 

σφαιρίδια. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού γίνεται φυγοκέντριση για 25’ στις 1.500 

rpm στους 4°C και συλλέγεται το υπερκείμενο, το οποίο ορίζουμε ως Flow through 

και φυλάσσεται στους 4°C μέχρι τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 

απομόνωσης. Στην πελλέτα βρίσκονται τα σφαιρίδια με την πρωτεΐνη που μας 

ενδιαφέρει. Κάνουμε 2-3 πλύσεις με το Wash (B) διάλυμα, δηλαδή προσθέτουμε έως 

10 mL, αναδεύουμε ελαφρώς, φυγοκεντρούμε (5’- 700rpm- 4°C) και απομακρύνουμε 

το υπερκείμενο. Τo τελευταίο στάδιο είναι αυτό της έκλουσης της πρωτεΐνης μας. 

Πριν την τελευταία φυγοκέντριση με Wash (Β) έχουμε μεταφέρει το διάλυμα σε 

μικρότερο σωλήνα falcon για να γίνονται καλύτεροι χειρισμοί. Μετά την 

απομάκρυνση του τελευταίου Wash (Β) προσθέτουμε 300 μL Elution (C) διάλυμα και 

αναδεύουμε ελαφρώς για 1΄ με την άκρη του tip της πιπέττας Gilson
®
. 

Φυγοκεντρούμε (3’- 700rpm- 4°C) και στην συνέχεια απομακρύνουμε 300 μL, το 

Elution 1, και το οποίο το φυλάσσουμε στον πάγο. Επαναλαμβάνουμε το βήμα της 

έκλουσης τουλάχιστον 4 φορές. Ελέγχουμε την καθαρότητα και ποσοτικά την 

συγκέντρωση του πρωτεϊνικού διαλύματος με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. Τα 

Elutions που περιέχουν την πρωτεΐνη συγκεντρώνονται και αναμιγνύονται με ίσου 

όγκου 100% glycerol και αποθηκεύονται στους -20°C ή/και ακολουθεί η μεταφορά 

της πρωτεΐνης στο κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα (πχ PEB) μέσω της τεχνικής της 

διαπίδυσης. 

 

 Ανακύκλωση των σφαιριδίων αγαρόζης 

0.5M NaOH 

6M GuHCl 

70% Ethanol 

30% Ethanol 

 

Μέθοδος: 

 Συγκεντρώνουμε όλα τα χρησιμοποιημένα σφαιρίδια αγαρόζης σε ένα 

σωλήνα falcon των 50mL και προσθέτουμε 10 mL dH2O/ 5 mL σφαιριδίων. 
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Φυγοκέντριση για 2΄ στις 1.000 rpm στους 25°C. Απομακρύνουμε το υπερκείμενο 

και επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά το βήμα. Προσθέτουμε 10 mL ΝαΟΗ, 

ανακατεύουμε  και φυγοκεντρούμε (2΄- 1000rpm- 25°C). Απομακρύνουμε το 

υπερκείμενο και προσθέτουμε 10 mL dH2O και φυγοκεντρούμε (2΄- 1000rpm- 25°C). 

Επαναλαμβάνουμε το βήμα αυτό 3 φορές. Στην συνέχεια προσθέτουμε 10 mL 

GuHCl, ανακατεύουμε και φυγοκεντρούμε (2΄- 1000rpm- 25°C). Απομακρύνουμε το 

υπερκείμενο και προσθέτουμε 10 mL dH2O και φυγοκεντρούμε (2΄- 1000rpm- 25°C). 

Επαναλαμβάνουμε το βήμα αυτό 3 φορές. Απομακρύνουμε το υπερκείμενο και 

προσθέτουμε  10 mL 70% Ethanol, ανακατεύουμε και φυγοκεντρούμε (2΄- 1000rpm- 

25°C). Απομακρύνουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 30% Ethanol σε ίσο όγκο 

με αυτόν των σφαιριδίων. Η αποθήκευση των ανακυκλωμένων σφαιριδίων γίνεται 

στους 4°C. 

 

4.9.2. Με ρητίνη αμυλόζης (Amylose resin) 

Column Buffer pH 7.4 (0.5L): 

20mM TRIS-HCl, pH 7.4: 1.21g 

200mM NaCl: 5.84g 

1Mm EDTA: 0.146g 

1Mm DTT: 0.077g 

Για CB+ Maltose (10mM), διαλύουμε 0.54g Maltose σε 150 mL CB 

 

Μέθοδος: 

 Η επικράτεια MBP προσδένει την αμυλόζη με μικρότερη συγγένεια από τη 

μαλτόζη ωστόσο είναι αρκετά ισχυρή για να απομονώσει την πρωτεΐνη μας από το 

υπόλοιπο διάλυμα πάνω στην ρητίνη. Όταν γίνεται η έκλουση με μαλτόζη ουσιαστικά 

αντικαθίσταται η αμυλόζη και έτσι η MBP μεταφέρεται στο διάλυμα. Για να 

απομακρυνθούν μετά τα μόρια της μαλτόζης από την MBP περνάμε το πρωτεϊνικό 

διάλυμα από κολώνα καθαρισμού με Hydroxyapatite, ο οποίος επιτρέπει την έκλουση 

της MBP, χωρίς να είναι πάνω της δεσμευμένη η μαλτόζη, στο κατάλληλο διάλυμα. 

 Η διαλυτοποίηση της πελλέτας γίνεται με CB στο οποίο προστίθενται (0.2g 

Lysozyme και 50mg PMSF) / 20ml διαλύματος και ακολουθεί επώαση για 30΄ στον 

πάγο. Στην συνέχεια γίνεται το σπάσιμο των κυττάρων διάρκειας 10’-15’, με 75% 

ένταση υπερήχων και 10”on/ 20”off για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του 

διαλύματος. Για την κατακρήμνιση των κυτταρικών υπολειμμάτων έγινε μεταφορά 
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του διαλύματος σε eppendorfs και φυγοκέντριση στις 13.000rpm για 20’ στους 4°C. 

Στην συνέχεια ακολούθησε η συγκέντρωση των υπερκειμένων σε ένα σωλήνα falcon 

και προστέθηκαν 0.5ml ρητίνης αμυλόζης (amylose resin) / 20ml διαλύματος,. 

Γίνεται επώαση για 1h στους 4°C με ελαφριά ανάδευση, ώστε να γίνει η πρόσδεση 

της πρωτεΐνης στην ρητίνη. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού γίνεται φυγοκέντριση 

για 25’ στις 1.500 prm στους 4°C και συλλέγεται το υπερκείμενο το οποίο ορίζουμε 

ως Flow through και φυλάσσεται στους 4°C μέχρι τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της απομόνωσης. Στην πελλέτα βρίσκονται η ρητίνη με την 

πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Κάνουμε 2-3 πλύσεις με το CB διάλυμα, δηλαδή 

προσθέτουμε έως 10 mL, αναδεύουμε ελαφρώς, φυγοκεντρούμε (5’- 700rpm- 4°C) 

και απομακρύνουμε το υπερκείμενο. Πριν την τελευταία φυγοκέντριση με CB, 

έχουμε μεταφέρει το διάλυμα σε μικρότερο σωλήνα falcon για να γίνονται καλύτεροι 

χειρισμοί. Μετά την απομάκρυνση του τελευταίου CB προσθέτουμε 400 μL 

CB+Maltose διάλυμα και αναδεύουμε ελαφρώς για 1΄ με την άκρη του tip της 

πιπέττας Gilson
®
. Φυγοκεντρούμε (3’- 700rpm- 4°C) και στην συνέχεια 

απομακρύνουμε 400 μL, και τα φυλάσσουμε στον πάγο. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 

της έκλουσης τουλάχιστον 5 φορές. Μεταφέρουμε το διάλυμα των Elutions σε 

κολώνα καθαρισμού με  6 mL Hydroxyapatite από την οποία έχουμε ήδη περάσει 

40ml CB διαλύματος για να την ρυθμίσουμε στο αντίστοιχο pH. Έχουμε υπολογίσει 

πόσο χρόνο χρειάζεται να περάσουν τα 40 ml από την κολώνα, οπότε μπορούμε να 

υπολογίζουμε σε ποιο χρονικό διάστημα θα γίνει η έκλουση της πρωτεΐνης μας από 

την στιγμή που βάλουμε 4 mL το διάλυμα έκλουσης, που είναι το PEB. Ελέγχουμε 

την καθαρότητα και την συγκέντρωση ποσοτικά του πρωτεϊνικού διαλύματος με 

SDS-PAGΕ ηλεκτροφόρηση. Η πρωτεΐνη καταψύχεται γρήγορα (Fast Freeze) 

φυλάσσεται στους -80°C μέχρι την χρήση της. 

 

4.10. SDS-PAGE Ηλεκτροφόρηση 

Tris-HCl, 1 M, pH 8.8 σε ddH2O (Lower) 

Tris-HCl, 1 M, pH 6.8 σε ddH2O (Upper) 

Sodium dodecyl sulfate (SDS), 10% (w/v) in ddH2O 

TEMED, ready-to-use  

Acrylamide/Bisacrylamide, Με αναλογία 37.5:1 (40% acrylamide)  

Ammonium persulfate (APS), 10% (w/v) σε ddH2O 
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4x Sample application buffer (4x SAB): 

 250 mM Tris-HCl, pH 6.8 

 20% Glycerol,  

 4 % (w/v) SDS,  

 1.43 M β-Mercaptoethanol,  

 Κόκκοι Bromophenol blue. 

 

Protein markers:  

Bluestar® Prestained protein marker Cat. No MWP03 (Fermentas) 

SDS-PAGE Molecular Weight Standards, Broad Range Cat. No 161-0317 (Bio Rad) 

 

SDS-PAGE 

2 GELS 8% 

Resolving 

10% 

Resolving 

12% 

Resolving 

15% 

Resolving 

Stacking 

ddH20 4 mL 3.5 mL 3 mL 2.5 mL 3.7 mL 

TRIS 1M pH 8.8 3.75 mL 3.75 mL 3.75 mL 3.75 mL - 

TRIS 1M pH 6.8 - - - - 620 μL 

Acrylamide 2 mL 2.5 mL 3 mL 3.5 mL 500 μL 

10% SDS 100 μL 100 μL 100 μL 100 μL 50 μL 

APS 100 μL 100 μL 100 μL 100 μL 50 μL 

TEMED 10 μL 10 μL 10 μL 10 μL 5 μL 

 

10x SDS-PAGE Running Buffer (1L) 

Glycine:  14.4% (w/v) 

TRIS base: 3.03% (w/v) 

SDS: 1% (w/v) 

Προσθέτουμε ddH2O μέχρι τον τελικό όγκο 

 

Coomasie Stain/ Destain 

Methanol:  50% (v/v) 

Glacial Acetic Acid: 10% (v/v) 

dH2O: 40% (v/v) 

Coomassie Dye (Stain): 0.2% (w/v) 
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Μέθοδος:  

 Η συσκευή για τον πολυμερισμό εγκαταστάθηκε σύμφωνα με της 

εργοστασιακές οδηγίες. Το resolving gel  κάλυψε  τα 2/3 του χώρου ανάμεσα στα 2 

γυαλιά και αφού πολυμερίστηκε (~25’) προστέθηκε το stacking gel μαζί με το 10-slot 

Teflon comb το οποίο δημιουργεί τα πηγαδάκια στα οποία φορτώνονται τα δείγματα. 

Μετά τον πολυμερισμό του stacking gel (~25’), αφαιρέθηκε το comb και η συσκευή 

τοποθετήθηκε μέσα σε ένα δοχείο το οποίο μέσω του 1x Running Buffer και 

ηλεκτρικής τάσης (200mV, 30mA) δημιουργήθηκε κύκλωμα ώστε να κινηθούν οι 

πρωτεΐνες. Τα πρωτεϊνικά δείγματα προετοιμάστηκαν με 4x SAB, θερμάνθηκαν 

στους 95°C για 5’ και φυγοκεντρίθηκαν για 1’ στις 13000rpm και στην συνέχεια 

φορτώθηκαν μέσα στα πηγάδια. Μετά από περίπου 45’ το gel μεταφέρθηκε σε δοχείο 

για 1h staining με Coomassie blue και overnight destaining. 

 

4.11. Τεχνική της διαπίδυσης με Dialysis Cassette ή SnakeSkin
®

 

Phosphate Enzyme Buffer (PEB) - pH 7.5 (1L) 

9.2 mM KH2PO4 (139.09):  1.28 g 

40.5 mM K2HPO4 (174.18): 7.07 g 

150 mM KCl (74.56):  11.18 g 

1 mM DTT (154.25): 0.154 g 

Προσθέτουμε ddH2O μέχρι τον τελικό όγκο. 

 Η τεχνική βασίζεται στην ωσμωτική πίεση και στην διαφορά των 

συγκεντρώσεων των μορίων μέσα και έξω από την «τσέπη» που σχηματίζει η διπλή 

μεμβράνη της κασέτας ή του Snakeskin. Οι μεμβράνες αυτές επιτρέπουν σε ιόντα και 

μόρια με χαμηλό μοριακό βάρος (<7000 Da) να εισέλθουν και να εξέλθουν από τον 

χώρο όπου βρίσκεται η πρωτεΐνη. Πρώτα επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση της πίεσης 

και στην συνέχεια με την αλλαγή του ρυθμιστικού διαλύματος ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ωθείται το σύστημα στην αραίωση του αρχικού πρωτεϊνικού διαλύματος 

μέχρι την πλήρη αντικατάσταση του από το διάλυμα διαπίδυσης.  

 

Μέθοδος: 

 Για μικρούς όγκους (0.5-3 mL) χρησιμοποιείται η κατάλληλη κασέτα 

διαπίδυσης. Για μεγάλους όγκους χρησιμοποιείται το SnakeSkin, του οποίου η 

χωρητικότητα είναι 3ml διαλύματος/ 1 cm. Για την προετοιμασία, εμβαπτίζουμε την 

κασέτα ή το snakeskin στο διάλυμα διαπίδυσης για 10΄ στους 4°C. Χρησιμοποιούμε 
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ένεση με σύριγγα για να απομακρύνουμε τον αέρα από το εσωτερικό της κασέτας και 

εισάγουμε το πρωτεϊνικό διάλυμα. Σε ένα δοχείο βάζουμε 300mL από το διάλυμα 

διαπίδυσης και με ένα floater κρατάμε την κασέτα ή το snakeskin στην επιφάνεια. 

Ήπια ανάδευση στους 4°C. Κάθε 3h αλλάζουμε το διάλυμα, και φυλάσσουμε λίγο 

από το αχρησιμοποίητο για τα πειράματά μας. Σε περίπτωση που απαιτείται 

συγκέντρωση του πρωτεϊνικού διαλύματος, αυτή γίνεται με φυγοκέντριση του σε 

amplicon κολώνες. Δημιουργούμε aliquots της πρωτεΐνης και καταψύχουμε γρήγορα 

(fast freeze) με υγρό άζωτο και τα αποθηκεύουμε στους -80°C. 

 

5. Protein Binding Assays 

5.1. Θερμιδομετρία Ισοθερμικής Τιτλοδότησης (Isothermal Titration 

Calorimetry -ITC) 

 Το ITC είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη μελέτη της θερμοδυναμικής 

μακροσκοπικών αλληλεπιδράσεων (Malecek et al.,2012). Σε ένα πείραμα ITC, 

γίνεται τιτλοδότηση των δυο αντιδραστήριων και προσδιορίζεται η δέσμευση τους με 

άμεση μέτρηση της ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον. Είναι η μόνη τεχνική 

όπου η σταθερά πρόσδεσης (Binding constant) (Kb), η ελεύθερη ενέργεια κατά Gibbs 

(ΔG), η ενθαλπία (ΔΗ) και η εντροπία (ΔS) μπορούν να προσδιοριστούν άμεσα και 

με ακρίβεια από ένα μόνο πείραμα (Leavitt et al.,2001). Η ικανότητα για πλήρη 

θερμοδυναμικό χαρακτηρισμός, έχει κάνει τη τεχνική να βρει ευρεία εφαρμογή στην 

μελέτη των βιολογικών συστημάτων (Velazquez-Campoy et al.,2005). Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα του ITC είναι ότι τα πειράματα γίνονται σε φυσιολογικό ρυθμιστικό 

διάλυμα και έτσι τα αντιδραστήρια δεν χρειάζονται κάποια χημική τροποποίηση η 

ακινητοποίηση. Επιπλέον μπορεί να γίνει προσδιορισμός της στοιχειομετρίας της 

αντίδρασης, η οποία είναι ανεξάρτητη από την συγγένεια πρόσδεσης των 

αντιδραστηρίων και εξάγεται από το σημείο ισορροπίας της αντίδρασης. Ο 

προσδιορισμός της συνεργατικότητας σε συστήματα που περιλαμβάνουν πολλαπλά 

σημεία αλληλεπίδρασης καθιστά τη τεχνική του ITC ικανή για ανάλυση τέτοιων 

γεγονότων αλληλεπίδρασης όπως είναι ο σχηματισμός πολυπρωτεϊνικών συμπλόκων 

(Rickert et al.,2004) ή η πρόσδεση πολλών προσδετών (ligands)(Dam et al.,2000). 

 Στόχος των πειραμάτων μας στο ITC ήταν η επαλήθευση των αποτελεσμάτων 

των Modified Histone Peptide Arrays (βλ. Εισαγωγή 2.6) μόνο για την πρωτεϊνική 

επικράτεια Agenet, η οποία θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση της 

EML με τη χρωματίνη. Έτσι έγινε η παραγωγή, ο καθαρισμός και η ποσοτικοποίηση 
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της πρωτεΐνης (AGN1) και χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα ολιγοπεπτίδια που 

έφεραν τροποποιήσεις. Με τον προσδιορισμός της σταθεράς δέσμευσης (Kb) ή 

αποδέσμευσης (1/ Kb) του έκαστου πεπτιδίου- στόχου από την πρωτεΐνη μπορεί να 

γίνει μια εκτίμηση για το ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος της EML στην γονιδιακή 

ρύθμιση. 

 Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ήταν η VP-ITC Microcalorimeter
®
 της 

MicroCal, LLC
®
, και το πρόγραμμα για την παρακολούθηση του πειράματος ήταν το 

VP-viewer 2000 ITC. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα 

Origin v7.0. Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο VP-ITC 

Microcalorimeter User’s Manual. Οι παράμετροι που έπρεπε να ελεγχθούν για το 

πειραματικό κομμάτι ήταν η θερμοκρασία στην οποία θα γινόταν η αντίδραση (20°C) 

το pH του διαλύματος (7.5) και η αλατότητα (150 mΜ KCl). Οι συγκεντρώσεις των 

διαλυμάτων των αντιδραστηρίων έπρεπε να είναι γνωστές επίσης. Μέσα στη θαλάμη 

(Cell) εισάγαμε 2.3mL από την πρωτεΐνη μας (AGN1 0.01 mM) και 300μL από 

ολιγοπεπτίδιο, συγκέντρωσης 2.2 mM, στην σύριγγα (syringe), η οποία επέτρεπε 

συγκεκριμένο όγκο να γίνεται ενέσιμος μέσα στην θαλάμη. Μετά από 19 ενέσεις είχε 

γίνει η καμπύλη τιτλοδότησης και μπορούσαμε να υπολογίσουμε την σταθερά 

πρόσδεσης. Η αντίδραση που γίνεται μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

 

Όπου k
1
, k

-1
 οι κινητικές ταχύτητες της αντίδρασης. Η σταθερά αποδέσμευσης Kd 

προκύπτει από τον λόγο ([AGN1] x [Πεπτίδιο]) / [Σύμπλοκο] , εκφράζεται σε Molar 

και περιγράφει την συγγένεια του πεπτιδίου προς την πρωτεΐνη. 

 Τα ολιγοπεπτίδια αποτελούνταν από 11 αμινοξέα και προσομοίωναν τμήμα 

της αμινοτελικής ουράς των H3 και H4 ιστονών. Στο αμινοτελικό άκρο, σε κάποια 

είχε προστεθεί χημικά βιοτίνη (ένα μόριο που προσδένεται στην στρεπταβιδίνη και 

την νουτραβιδίνη και έχει Kd της τάξης 10
-15

 Μ) ενώ κάποια άλλα έφεραν μια 

ακετυλομάδα. Συγκεκριμένα αμινοξέα αυτών των ολιγοπεπτιδίων επίσης έφεραν 

τροποποιήσεις (κυρίως των τριών ειδών μεθυλίωσης) που αντιπροσώπευαν γνωστές 

τροποποιήσεις ιστονών όπως πχ Η3Κ4me3. Κάποια από τα ολιγοπεπτίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν παραχθεί στο παρελθόν ενώ κάποια άλλα συντέθηκαν 

χημικά από την Caslo ApS, Denmark. Τα ίδια πεπτίδια χρησιμοποιήθηκαν και για τα 

πειράματα στον ακουστικό βιοαισθητήρα QCM-D. 
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5.2. O Ακουστικός βιοαισθητήρας QCM-D 

 5.2.1. Γενικές αρχές  

 Οι βιοαισθητήρες είναι μικρές συσκευές που χρησιμοποιούν βιολογικές 

αντιδράσεις για την ανίχνευση μορίων- στόχων (αναλύτες). Τέτοιου είδους 

μηχανήματα συνδέουν το στοιχείο της βιολογικής αναγνώρισης με έναν φυσικό 

μεταγωγέα ο οποίος μεταφράζει την βιοαναγνώριση σε ένα ηλεκτρικό μετρήσιμο 

σήμα. Οι βιοαισθητήρες ανίχνευσης συγγένειας (Bioaffinity devices) βασίζονται στην 

επιλεκτική πρόσδεση του αναλύτη στο μόριο προσδέτη που βρίσκεται στην επιφάνεια 

του βιοαισθητήρα. Σε αυτόν τον τομέα οι ακουστικοί βιοαισθητήρες έχουν βρει 

ευρεία εφαρμογή όπως για την εξερεύνηση άλλων αλληλεπιδράσεων του DNA, 

συμπεριλαμβανομένου της πρόσδεσης πρωτεΐνης πάνω σε αυτό, της  

παρακολούθησης ενζυματικών διεργασιών και αντιδράσεων ή ακόμα για την 

παρακολούθηση της πρόσδεσης αντικαρκινικών φαρμάκων πάνω στο DNA στα 

πλαίσια της διαγνωστικής ιατρικής έρευνας (Tsortos et al., 2008). O βιοαισθητήρας 

που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα της εργασίας αυτής, ήταν το μοντέλο Q-

sense® Ε-401 της Q-sense
®
 Corporation (Sweden). Αυτός ο ακουστικός 

βιοαισθητήρας είναι ένα “Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring” 

(QCM-D) σύστημα, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει με εξαιρετική ακρίβεια την 

αύξηση ή μείωση μάζας, καθώς επίσης και τις αλλαγές στην ιξωδοελαστικότητα 

επάνω στην επιφάνεια του κρυστάλλου. 

 Από την κάτω πλευρά της κυκλικής επιφάνεια του κρυστάλλου, εφαρμόζεται 

συνεχής τάση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 2 ηλεκτροδίων σε αντιδιαμετρικά σημεία. 

Αυτό δημιουργεί ένα ακουστικό κύμα επάνω στην επιφάνεια καθώς τα μόρια της 

ξεκινούν να ταλαντώνονται. Το βάθος εισχώρησης (δ) είναι η απόσταση στην οποία 

φτάνει το ακουστικό κύμα πάνω από τον κρύσταλλο και μέσα στο δείγμα, μέχρι η 

ενέργεια του να μειωθεί στο 1/e της αρχικής του ενέργειας. Η εξίσωση για τον 

υπολογισμό του δ είναι η δ=           , οπού η και ρ είναι η ιξωδοελαστικότητα 

και πυκνότητα του δείγματος, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τα 

πειράματα μας το εγκάρσιο ακουστικό κύμα που εισέρχεται μέσα στο υγρό, 

αποσβαίνει με μήκος ~200nm. O QCM-D λειτούργει σε πραγματικό χρόνο και 

παρέχει 200 data points/ δευτερόλεπτο (Reimhult et al.,2003).
 

Η θεμελιώδης 

συχνότητα του ακουστικού κύματος είναι 5MHz ενώ στα πειράματα 
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χρησιμοποιήθηκε η 7
η
 αρμονική (35MHz) για να παρακολουθήσουμε με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τις αλλαγές στο ακουστικό κύμα. 

 Το σήμα λοιπόν που λαμβάνουμε από τον βιοαισθητήρα, οφείλεται στις 

αλλαγές που συμβαίνουν επάνω από την επιφάνεια του κρυστάλλου. Η μεταβολή 

στην συχνότητα ταλάντωσης (ΔF) οφείλεται στην μάζα που μπορεί να προσδένεται 

επάνω από στην επιφάνεια ή να απελευθερώνεται από αυτή. Σε ιδανικές συνθήκες 

υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της αλλαγής στην συχνότητα και στην 

προστιθέμενη μάζα: Δm= (Cf / n) x ΔF όπου Cf =17.7 ng/ (cm
2
 Hz) είναι η σταθερά 

ευαισθησίας μάζας για f= 5MHz και n (= 1,3,..) είναι ο αριθμός της αρμονικής στην 

οποία γίνεται η μέτρηση (Cho et al., 2010). Η μεταβολή στην απόσβεση της ενέργειας 

του κύματος (Energy Dissipation), ΔD, είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών στην 

ιξωδοελαστικότητα της επιφάνειας. Στόχος των πειραμάτων μας στον QCM-D ήταν η 

επαλήθευση των αποτελεσμάτων των Modified Histone Peptide Arrays (Βλ. 

Εισαγωγή 2.6) και του ITC με μια νέα και διαφορετική τεχνολογία όπως αυτή των 

βιοαισθητήρων. 

 Ο βιοαισθητήρας Q-sense® Ε-401 είναι χωρισμένος σε 2 διακριτά μέρη: το 

κουτί με τις 4 μηχανικές θαλάμους (Chambers) και την Ηλεκτρονική μονάδα. Το 

μοντέλο αυτό έχει μειώσει σημαντικά τον πειραματικό χρόνο καθώς επιτρέπει στον 

χρήστη να εκτελεί 4 ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα, ταυτόχρονα. Εντός της κάθε 

θαλάμης τοποθετείται ο κρύσταλλος, πάνω από τον οποίον περνά το δείγμα με 

σταθερή ροη, με την βοήθεια μιας περισταλτικής αντλίας Gilson
®
. Μέσα στην 

θαλάμη, πριν το δείγμα φτάσει στην επιφάνεια του κρυστάλλου, περνά μέσα από 

θερμαινόμενες σπείρες, ώστε να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του δείγματος, στην 

θερμοκρασία του κρυστάλλου (25°C). Αυτό μειώνει τον κίνδυνο για πειραματικά 

σφάλματα στην μέτρηση των τιμών ΔF και ΔD. Το σήμα του ακουστικού κύματος 

μεταφέρεται από την θαλάμη στην Ηλεκτρονική Μονάδα μέσω καλωδίου, οπού και 

επεξεργάζεται και καταγράφεται. Η Ηλεκτρονική Μονάδα συνδέεται με Η/Υ, στον 

οποίον με το κατάλληλο πρόγραμμα (QSoft
®
 401), οι τιμές  Συχνότητας  και 

Απόσβεσης Ενέργειας  του ακουστικού κύματος προβάλλονται. Μετά το τέλος κάθε 

πειραματικής διαδικασίας τα δεδομένα αποθηκεύονται και τροποποιούνται 

καταλλήλως με το πρόγραμμα Microsoft Office Excel 2007. Η πειραματική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε  περιγράφεται στο Q-sense manual. 
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 Ο σχεδιασμός τον πειραμάτων οδήγησε σε τρεις διαφορετικές μεθόδους 

προσέγγισης της εξέτασης της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης μας με τα πεπτίδια και 

θα περιγραφεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

5.2.2. Λιπίδια και Λιποσώματα  

 Λιπίδια είναι μικρά μόρια, 2-3nm, με μια υδρόφιλη και μια υδρόφοβη ομάδα. 

Σε υδατικό περιβάλλον, αυτά σχηματίζουν αυθόρμητα διμοριακό λεπτό φύλλο 

(διπλοστοιβάδα), το οποίο αποτελεί, ένα φράγμα διάχυσης για πολικά μόρια. Η 

υδρόφοβη ομάδα των λιπιδίων αποτελείται από λιπαρά οξέα, τα οποία είναι 

καρβολικά οξέα με μακρά μη διακλαδισμένη αλειφατική ουρά (αλυσίδα) με 

μεταβλητό μήκος και το βαθμό κορεσμού. Τα λιπαρά οξέα δημιουργούν το υδρόφοβο 

φράγμα, ενώ το υπόλοιπο τμημα του μορίου  (η αλκοόλη) έχει υδρόφιλη 

συμπεριφορά που του επιτρέπει να αλληλεπιδράσει με το υδατικό περιβάλλουν. Τα 

egg-PC και DGS-NTA αγοράστηκαν από Avanti
®

 Polar Lipids corp. Είχαν 

αποθηκευθεί σε χλωροφόρμιο (CHCl3), στους -20 °C μέχρι τη χρήση. Τα λιποσώματα 

δεν είναι τίποτα άλλο, παρά κλειστές λιπιδικές διπλοστοιβάδες, ο σχηματισμός των 

οποίων, κατά συνέπεια, προκύπτει από την αμφιπαθή φύση των μορίων τους.  

 

Μέθοδος 

 Στα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε κενά λιποσώματα (egg-PC: DGS-NTA, 

95: 5) διαμέτρου ~70 nm. Σε επιφάνεια πυριτίου αυτά ανοίγουν, απλώνονται και 

δημιουργούν μια λιπιδική διπλοστοιβάδα (SLB). Για τον σχηματισμό λιποσωμάτων 

χρησιμοποιείται μία σύριγγα 50 μL και δύο σύριγγες του 1 mL η κάθε μια 

(Hamilton
®
). Το σύστημα σχηματισμού λιποσωμάτων (extruder) και οι μεμβράνες 

(διαμέτρου 19 mm, με διάμετρο πόρων 50nm) αγοράστηκαν από Avestin
®

 

Corporation. Για 1mg λιποσωμάτων χρησιμοποιήθηκαν 0.050 mg από DGS-NTA και 

0.950 mg egg-PC. Τα λιπίδια διαλύονται σε CHCl3 για να αποφευχθούν 

συσσωματώματα λιπιδίων. Χρησιμοποιήσαμε ροη Ν2 για να εξατμιστεί το CHCl3 και 

μετά από 1 ώρα τα λιπίδια είχαν σχηματίσει ένα ομοιόμορφο πολύ-στοιβαδικό φιλμ  

λιποσωμάτων στον πυθμένα της φιάλης. Στη συνέχεια προσθέσαμε 1 mL TBS (NaCl 

300mM, Tris 50mM, pH 7.5) και αφήσαμε την φιάλη να αναδεύεται στις 600rpm για 

πάνω από μια ώρα. Στην συνέχεια, περάσαμε το διάλυμα κυστιδίων μέσα από τον 
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extruder ο οποίος περιείχε την μεμβράνη. Τα λιποσώματα που σχηματίστηκαν μετά 

από αρκετές (21) επαναλήψεις διέλευσης μέσα από τους πόρους της μεμβράνης είχαν 

διάμετρο ~ 70 nm και διατηρήθηκαν στους 4 °C μέχρι τη χρήση.  

 

5.3. DNA Binding Assay 

 Όπως αναφέρθηκε στο Κεφ. 2.5.1, είχε γίνει μια προσπάθεια επαλήθευσης της 

ικανότητας πρόσδεσης DNA από την φυτικη ENT επικράτεια. Το τμημα που 

χρησιμοποιήθηκε για εκείνα τα πειράματα ήταν το ΕΝΤ2 (nt145-618). Σε αυτήν την 

εργασία έγιναν πειράματα για τον έλεγχο αυτής της ικανότητας αλλά για το τμήμα 

ΕΝΤ1(nt1-312).H διαδικασία περιελάμβανε την πέψη του πλασμιδίου pJG4-5(12140) 

με MfeI και η επώαση των προϊόντων της πέψης με την καθαρή ENT1-MBP 

πρωτεΐνη στο κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. Τα αποτελέσματα της πρόσδεσης της 

πρωτεΐνης με κάποιο από τα τμήματα του DNA φαίνονται σε Agarose gel 

1%ηλεκτροφορηση ,όπου το προσδεδεμένο τμημα δεν μεταναστεύει όπως θα έπρεπε 

(gel band swift). 

 

 

 

 

 

 

 

 Την πλήρη λίστα με τα χημικά, τα ένζυμα, τα ολιγοπεπτίδια με την 

αλληλουχία τους καθώς και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται στο 

Παράρτημα 1. 

  

Εικόνα 88: DNA Binding Assay[1.pJG4-5 12140 MfeI digested +BSA 
incubation,2.pJG4-5 12140 MfeI digested +ENT2 incubation. Παρατηρείται η 
πρόσδεση της ζώνης των 2000bp με την ENT2 και η μη μετανάστευση της 
(gel band swift). 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

49 
 

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1. Βιοχημικός χαρακτηρισμός της AGN1 (Agenet) πρωτεΐνης. 

 6.1.1.Ετερόλογη έκφραση της Agenet επικράτειας σε βακτήρια 

 Το πρώτο βήμα για τον χαρακτηρισμό της Agenet επικράτειας ήταν η 

ετερόλογη έκφραση της. Επιλέχτηκαν τα βακτηριακά κύτταρα E. coli (BL21 

Codon++) για να μετασχηματιστούν με το πλασμίδιο pET102-D/AGN1-1, το οποίο 

περιείχε το τμημα του γονιδίου At3g12140 που κωδικοποιεί την Agenet επικράτεια 

(Κεφ. 4.4). Τα κύτταρα μεγάλωσαν σε θρεπτικό μέσο LB παρουσία αντιβιοτικών και 

έγινε επαγωγή της πρωτεϊνοσύνθεσης με την χρήση του επαγωγέα (IPTG). Κατά την 

παραγωγή της πρωτεΐνης το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν σε διαλυτή μορφή οπότε 

ακολούθησε η απομόνωση της με χρωματογραφία συγγένειας, η οποία βασιζόταν 

στην αναγνώριση του 6xHis tag, που ήταν συντηγμένο στο αμινοτελικό άκρο της, 

από τα σφαιρίδια αγαρόζης που έφεραν ενεργά NTA (Κεφ. 4.7.- 4.9). Η προετοιμασία 

της πρωτεΐνης AGN1 για τα πειράματα βιοχημικού χαρακτηρισμού  περιελάμβανε 

την μεταφορά της πρωτεΐνης στο κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα καθώς και τη 

συμπύκνωση του πρωτεϊνικού διαλύματος (Κεφ. 4.11).  

 6.1.2. Θερμιδομετρία Ισοθερμικής Τιτλοδότησης (ITC) 

 Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της Agenet ήταν η 

Θερμιδομετρία Ισοθερμικής Τιτλοδότησης (Isothermal Titration Calorimetry- ITC) 

(Κεφ. 5.1). Η Agenet, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει σε μια οικογένεια πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν με τις αμινοτελικές ουρές των ιστονών. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της 

σειράς πειραμάτων ήταν η επιβεβαίωση της επιλεκτικότητας της Agenet επικράτειας 

απέναντι σε συγκριμένες τροποποιήσεις με στόχο να διερευνηθεί η λειτουργία της και 

ο ρόλος των EML πρωτεϊνών που την περιέχουν στην γονιδιακή ρύθμιση. Mε την 

τεχνική του ITC εξετάστηκαν οι διαφορετικές σταθερές αποδέσμευσης (Kd) της 

Agenet επικράτειας (AGN1 πρωτεΐνη) από τα πεπτίδια που έφεραν τροποποιήσεις σε 

συγκεκριμένα κατάλοιπα τους. Επιλέχθηκαν πεπτίδια που φέρουν τις συγκεκριμένες 

τροποποιήσεις για τις οποίες τα Modified Histone Peptide Arrays που είχαν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Kampranis S., unpublished data, Κεφ. 2.6) είχαν 

δείξει υψηλές, ενδιάμεσες καθώς και χαμηλές εντάσεις δέσμευσης. Σε ένα ITC 

πείραμα, ορίζουμε τη πρωτεΐνη/ ένζυμο και τον προσδέτης της. Στην προκειμένη 

περίπτωση η πρωτεΐνη ήταν η AGN1 και ο προσδέτης ήταν το πεπτίδιο. Για κάθε 
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πείραμα ITC, χρειάζονταν 2.3 mL πρωτεΐνης AGN1 (0.1 mM) και 300 μL πεπτιδίου 

(2.2 mM), τα οποία έπρεπε να είναι στο ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα και σε συγκεκριμένη 

θερμοκρασία την οποία εμείς ορίζουμε. Κατά την διάρκεια του πειράματος λαμβάνει 

χώρα η αλληλεπίδραση όταν γίνονται ενέσιμοι μικροί όγκοι του προσδέτη μέσα στο 

διάλυμα της πρωτεΐνης. Σε ένα διάγραμμα πειράματος ITC παρατηρείται ο ρυθμός 

μεταβολής της απορρόφησης και επανεκπομπής της ενέργειας (μcal/ sec), με την 

μορφή θερμότητας, που οφείλεται στην δέσμευση και αποδέσμευση των μορίων 

αυτών. Ο υπολογισμός της σταθεράς αποδέσμευσης (Κd= 1/ Ka) περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό μιας καμπύλης τιτλοδότησης ((kcal/mole of injectant) / Molar ratio) της 

αντίδρασης, η οποία περιγράφει την μεταβολή της ενεργειακής απορρόφησης σε 

σχέση με την συγκέντρωση του προσδέτη. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιμές Kd 

για όλα τα πεπτίδια που δοκιμάστηκαν καθώς και η σχετική ένταση που είχαν τα 

πεπτίδια αυτά με την EML2 στα Modified Histone Peptide Arrays. Στα διαγράμματα 

που ακολουθούν παρουσιάζεται η αντίδραση αλληλεπίδρασης της AGN1 με 

διαφορετικά πεπτίδια καθώς και οι καμπύλες τιτλοδότησης. 

Πινάκας 2. Κατάταξη των σταθερών αποδέσμευσης των ολιγοπεπτιδίων από την AGN1. Η 
θερμοκρασία (20°C), η ιοντική ισχύς (pH 7.5) και η αλατότητα ([KCl]:150mM) ήταν σταθεροί 
παράγοντες για όλα τα πειράματα.  

Πεπτίδια Kd (mM) 
Σχετική ένταση από 

τα Peptide arrays 

H3K4me3  0.058 ± 0.001  1.000 

H3R2me2s- K4me3  0.340 ± 0.023 0.7608 

Ac-H4K20me3 0.390 ± 0.065  1.000 

H3K27me3 >1  0.4161 

H3R2me2a- K4me3 >1  0.4087 

H3K27me2- K36me2 >10  0.3673 

H3 unmodified  no binding  0.3454 

H4K20me3 no binding  n/a 

H3K36me2  no binding  n/a 
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AGN1 + Buffer (Control) 

 

AGN1 + H3K4me3 AGN1 + H3R2me2s 
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AGN1 + H3K27me3 AGN1 + H3R2me2a 

 

AGN1 + Ac-H4K20me3 
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 Θέλοντας να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων στο ITC για να 

καθορίσουμε ποιός είναι ο ρόλος των EML πρωτεϊνών στην γονιδιακή ρύθμιση του 

μονοπατιού της άνθισης πρέπει να παρατηρήσουμε ποιές τροποποιήσεις ιστονών 

αναγνωρίζονται από την Agenet επικράτεια της. Παρατηρούμε πως η AGN1 δεν 

αλληλεπιδρά με το πεπτίδιο που αντιπροσωπεύει την μη τροποποιημένη H3(1-11) 

αλλά η παρουσία τριμεθυλίωσης στην λυσίνη 4 (H3K4me3), οδηγεί σε ισχυρή 

πρόσδεση (Kd= 0.058mM). Στα ευκαρυωτικά κύτταρα έχει δειχτεί ότι ο συνδυασμός 

της H3K4me3 με άλλες τροποποιήσεις σε κατάλοιπα της Η3 όπως πχ μεθυλίωση 

στην αργινίνη 2 μπορεί να επηρεάσει την πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων. Για 

αυτόν τον λογο, εξετάσαμε την αλληλεπίδραση της AGN1 με το H3K4me3 παρουσία 

διμεθυλίωσης στην αργινίνη 2 (συμμετρική και ασύμμετρη) και παρατηρήθηκε η 

αύξηση της σταθεράς αποδέσμευσης. Όσον αφορά άλλες τροποποιήσεις της H3 

έδωσαν ασθενή έως καθόλου δέσμευση, αποδεικνύοντας έτσι την εξειδίκευση αυτής 

της πρωτεϊνικής επικράτειας. Ακόμα, αποδείχτηκε πως μια τροποποίηση στο 

αμινοτελικό άκρο, όπως είναι η ακετυλίωση, στην H4K20me3 μπορεί να καθορίσει 

την πρόσδεση ή όχι της AGN1. Οι τιμές που βρίσκονται στην τελευταία στήλη του 

Πινάκα 2 είναι οι σχετικές εντάσεις από τα Peptide arrays με την EML2. Τα 

αποτελέσματα μεταξύ των δυο τεχνικών συνάδουν, ωστόσο η διαφορά που προκύπτει 

για την H4K20me3, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι για το ITC χρησιμοποιήθηκαν 

11μερη πεπτίδια ενώ για τα Arrays χρησιμοποιήθηκαν 21μερη και η αλληλεπίδραση 

με την Agenet απαιτεί επιπλέον δομικά στοιχεία μοριακής αναγνώρισης πέρα από 

αυτά τα 11 αμινοξέα. Στο A. thaliana, οι τροποποιήσεις Η3Κ4me3 και H4K20me3, οι 

οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια με την AGN1, βρίσκονται σε σημεία ευχρωματίνης 

και ενεργής μεταγραφής (Berger S.L., 2002; Kouzarides T., 2007). Τα φυτικά 

μεταλλάγματα για τις EML πρωτεΐνες εμφάνιζαν πρόωρη άνθιση (Βλ. Εισαγωγή 

2.5.2) συνεπώς οι πρωτεΐνες αυτές επάγουν την καταστολή της. Επομένως το 

συμπέρασμα, που προκύπτει, είναι ότι έχουν λειτουργικό ρόλο στην ενεργοποίηση 

της μεταγραφής γονιδίων που καταστέλλουν την άνθιση.  
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 6.1.3. Ακουστικός Βιοαισθητήρας QCM-D. 

 Ο ακουστικός βιοαισθητήρας είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης μορίων (Κεφ. 5.2). Πειράματα όπως αυτά που σχεδιάστηκαν να 

γίνουν στον QCM-D, δεν είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Ο πρωταρχικός στόχος των 

πειραμάτων στον ακουστικό βιοαισθητήρα ήταν η παρατήρηση της αλληλεπίδρασης 

με σκοπό την προσπάθεια υπολογισμού της σταθεράς πρόσδεσης των διαφορετικών 

ολιγοπεπτιδίων με την AGN1 πρωτεΐνη ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Ένα από 

τα βασικά στοιχεία που έπρεπε να λάβουμε υπόψη ήταν ότι η μάζα των 

ολιγοπεπτιδίων (~1.500 Da) ήταν κοντά στο ελάχιστο όριο ευαισθησίας  και υπήρχε 

περίπτωση μη ανίχνευσης του σήματος. Επιπλέον, επειδή η μεθοδολογία στηρίζεται 

στην παρατήρηση της αλληλεπίδρασης πάνω σε επιφάνεια χρυσού ή πυριτίου, θα 

έπρεπε να αποφευχθούν οι μη- ειδικές αλληλεπιδράσεις της επιφάνειας με τα μόρια. 

Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά οδήγησαν σε 3 διαφορετικά πειραματικά σχέδια.  

 

Πειραματικός σχεδιασμός 

 Τα μόρια με τα οποία σχεδιάστηκαν τα πειράματα στην επιφάνεια χρυσού 

ήταν η πρωτεΐνη AGN1, οι πρωτεΐνες στρεπταβιδίνη και νουτραβιδίνη, δυο πεπτίδια 

H3K4me3 και Η3Κ27me3 (τα οποία έχουν διαφορετικές σταθερές πρόσδεσης βάσει 

των αποτελεσμάτων του ITC και των Peptide arrays) με βιοτινιλιωμένα αμινοτελικά 

άκρα και η BSA. Στο πρώτο πειραματικό σχέδιο, λίγα μόρια στρεπταβιδίνης 

προσρροφούνται πάνω στην επιφάνεια χρυσού και η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται 

με BSA. Τα λίγα μόρια στρεπταβιδίνης προσφέρουν αντίστοιχα λίγες θέσεις 

πρόσδεσης για τα βιοτινιλιωμένα πεπτίδια και έτσι αποφεύγονται στερεοχημικές 

παρεμποδίσεις στην πρόσδεση της AGN1 με αυτά. Ακόμα η BSA θα απέτρεπε την 

αλληλεπίδραση της AGN1 με την επιφάνεια. Στο δεύτερο πειραματικό σχέδιο, 

χρησιμοποιείται η πρωτεΐνη AGN1 για να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια και στην 

συνέχεια γίνεται η προσθήκη των πεπτιδίων. Το τρίτο πειραματικό σχέδιο 

περιελάμβανε την αλλαγή της επιφάνεια χρυσού σε επιφάνεια πυριτίου, πάνω στην 

οποία δημιουργείται μια διπλοστοιβάδα λιπιδίων, κάποια από τα οποία θα έφεραν 

NTA στην υδρόφιλη κεφαλή τους (Βλ. Υλικά και Μέθοδοι Κεφ. 5.2.2). Η 

διπλοστοιβάδα αποτρέπει την μη ειδική αλληλεπίδραση των μορίων με την επιφάνεια 
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και εξασφαλίζει ορισμένες θέσεις πρόσδεσης για την AGN1 μέσω των NTA. Στο 

τελευταίο βήμα γίνεται η προσθήκη των πεπτιδίων (Εικόνα 19). 

  

 Ακολουθούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων στον ακουστικό 

βιοαισθητήρα. Τα δυο σήματα που λαμβάνουμε σε ένα QCM-D πείραμα είναι η 

αλλαγή στην συχνότητα του ακουστικού κύματος (μπλε γραμμή), η οποία 

μεταφράζεται ως η μάζα που προσδένεται, και η απόσβεση της έντασης του κύματος 

(κόκκινη γραμμή), το οποίο μεταφράζεται ως η αλλαγή στην ιξωδοελαστικότητα του 

διαλύματος πάνω από την επιφάνεια.  

 1
η
 Σειρά Πειραμάτων 

Διαθέταμε τρεις επιφάνειες 

χρυσού (S1, S3 και S4-Control). Η 

μείωση στην συχνότητα (Frequency) 

του ακουστικού κύματος οφείλεται 

στην προσθήκη μάζας πάνω από την 

επιφάνεια. Στο πρώτο βήμα έγινε η 

προσθήκη στρεπταβιδίνης και η 

κάλυψη της υπόλοιπης επιφάνειας με 

BSA [Σχ. 1]. Η προσθήκη της BSA, η 

οποία σχηματίζει μονή επίστρωση, 

γίνεται έως ότου δεν παρατηρείται 

Εικόνα 19. Σχηματικές απεικονίσεις 
των πειραμάτων στον QCM-D 
ακουστικό βιοαισθητήρα. (Α) Η 
επιφάνεια χρυσού καλύπτεται από 
μόρια στρεπταβιδίνης (μωβ) και BSΑ 
(πράσινο). Στις θέσεις που 
προσφέρουν οι στρεπταβιδίνες 
προσδένονται τα βιοτινιλιωμένα 
πεπτίδια (μαύρο) και στην συνέχεια 
προσδένεται η AGN1 (κόκκινο). (Β) 
Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια 
χρυσού με AGN1 και στην συνέχεια 
περνάμε το πεπτίδιο. (Γ) Δημιουργούμε 
πάνω σε επιφάνεια πυριτίου, μια 
διπλοστοιβάδα λιπιδίων (μπλε), που σε 
ορισμένες θέσεις φέρει NTA για να 
προσδεθεί η AGN1 μέσω της 6xHis tag, 
και στην συνέχεια προσδένεται το 
πεπτίδιο 

Εικόνα 20. Πρώτος πειραματικός σχεδιασμός. Στο Control 
δεν προστέθηκε κάποιο πεπτίδιο και είχαμε πρόσδεση 
της AGN1 (μη ειδική αλληλεπίδραση). 
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μείωση στην συχνότητα το οποίο σημαίνει πως όλη η επιφάνεια είναι πλήρως 

καλυμμένη. Για control δεν έγινε προσθήκη στρεπταβιδίνης παρά μόνο προσθήκη 

BSA, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 
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Σχ. 1. Βήμα Α1 (S1/S3): Προσθήκη 10μM Στρεπταβιδίνης (18’) πάνω στην επιφάνεια χρυσού. 

Βήμα Α2 (S1/S3): Προσθήκη 50μΜ BSA (30’, 46’, 63’) μέχρι την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. 

Σχ. 2. Βήμα A1 (Control): Προσθήκη 50μΜ BSA (16’, 28’, 44’, 62’) μέχρι την πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας. 
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 Στα S1 και S3, όπου υπήρχε στρεπταβιδίνη πάνω στην επιφάνεια 

προστέθηκαν τα πεπτίδια H3K4me3 [Σχ. 3] και H3K27me3 [Σχ. 4] αντίστοιχα, τα 

οποία από την μείωση στην συχνότητα συμπεραίνουμε οτι προσδέθηκαν στα μόρια 

της στρεπταβιδίνης μέσω της βιοτινης. Στο Control δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο 

πεπτίδιο.  
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Σχ. 3. Βήμα Α3 (S1): Προσθήκη 22μM b-H3K4me3 (52’) πάνω στα μόρια στρεπταβιδίνης.  

 

Σχ. 4. Βήμα Α3 (S3): Προσθήκη 22μM b-H3K27me3 (52’) πάνω στα μόρια στρεπταβιδίνης.  
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Επόμενο βήμα ήταν η προσθήκη της AGN1 πρωτεΐνης. 
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Σχ. 4. Βήμα Α2 (Control): Προσθήκη 3μM (172’) και 10μΜ (189’) AGN1 πάνω σε BSA. 

 

Σχ. 6. Βήμα Α4 (S3): Προσθήκη 3μM (172’) και 10μΜ (189’) AGN1 πάνω σε H3K27me3.  

 

Σχ. 5. Βήμα Α4 (S1): Προσθήκη 3μM (172’) και 10μΜ (189’) AGN1 πάνω σε H3K4me3.  
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 Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων στα Σχήματα 5, 6 και 7 

προκύπτει το συμπέρασμα πως η πρωτεΐνη AGN1 αλληλεπιδρά μη ειδικά με την BSA 

ή με την στρεπταβιδίνη καθώς υπάρχει αλλαγή στο σήμα ακόμα και στο Control όπου 

δεν έχει προστεθεί πεπτίδιο. Επομένως αυτό που μπορεί να μεταβληθεί στον 

σχεδιασμό είναι το βήμα της BSA, και η κάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας με 

νουτραβιδίνη έναντι στρεπταβιδίνης. Ωστόσο θα έπρεπε να ελεγθεί πρώτα μήπως η 

AGN1 αλληλεπιδρά με την νουτραβιδίνη. Σε αυτά τα πειράματα [Σχ. 8 και 9] 

προστέθηκε, σε δυο βήματα, ίση ποσότητα νουτραβιδίνης στην προσπάθεια να 

καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια και όπως παρατηρήθηκε στο δεύτερο βήμα δεν 

υπήρξε καμία μεταβολή στην συχνότητα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε κορεσμό. Το 

επόμενο βήμα ήταν η προσθήκη AGN1 και από τη μεταβολή στην συχνότητα 

συνεπάγεται ως συμπέρασμα η μη ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων. 
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Σχ. 8. Βήμα Α1 (S1): Προσθήκη 50μΜ Νουτραβιδίνης (5’, 16’) πάνω στην επιφάνεια χρυσού. 

 

Σχ. 9. Βήμα Α2 (S1): Προσθήκη 20μΜ AGN1 (22’) πάνω στην Νουτραβιδίνη. 
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 Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι οτι τα μόρια της νουτραβιδίνης επιτρέπουν σε μια 

μικρότερου μοριακού βάρους πρωτεΐνη, όπως είναι η AGN1, να εισχωρήσει ανάμεσα 

τους και να αλληλεπιδράσει με την επιφάνεια του χρυσού. Σαν συμπέρασμα όλων 

αυτών ήταν η δοκιμή του δεύτερου πειραματικού σχεδιασμού  

 2
η
 Σειρά Πειραμάτων 

 

Σε αυτά τα πειράματα έγινε η 

προσθήκη της πρωτεΐνης AGN1 

κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια με την 

ελπίδα να προσροφάται χωρίς να χάνεται 

η ικανότητα αλληλεπίδρασης με τα 

πεπτίδια και στην συνέχεια η προσθήκη 

αυτών (Εικόνα 21).  

 

 

Αρχικά, στο πρώτο βήμα έγινε προσθήκη από ίδιας συγκέντρωσης διάλυμα 

AGN1, σε διαδοχικά βήματα, μέχρι να γίνει πλήρης κάλυψη της επιφάνειας όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 10. Ως Control χρησιμοποιήθηκε μόνο BSA.  

 

 

 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί [Σχ. 11] παρατηρείται μόνο η αλλαγή στην 

συχνότητα και οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν τα διαδοχικά βήματα, σε 

εκείνα τα χρονικά σημεία, όπου έγινε η προσθήκη αυξανόμενης συγκέντρωσης 

πεπτιδίου (από 1 μM μέχρι 0.2 mΜ) έως ότου υπάρξει μετρήσιμο σήμα. 
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Εικόνα 21. Δεύτερος Πειραματικός σχεδιασμός. Η 
προσπάθεια να καλύψουμε 100% της επιφάνειας 
προτού περάσει το πεπτίδιο, έγινε με διαδοχικά 
βήματα προσθήκης AGN1 διαλύματος ίδιας 
συγκέντρωσης. 

 

10 

Σχ. 10. Βήμα Β1 (S1/S3): Προσθήκη 20μΜ AGN1 (5’, 20’, 35’, 59’) πάνω στην επιφάνεια χρυσού 

μέχρι την πλήρη κάλυψη της. 
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 Δυστυχώς το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τόσο στα πειράματα 

με την AGN1 όσο και στο Control έχουμε σήμα, το οποίο μπορεί να οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση του πεπτιδίου με την επιφάνεια στα κενά που δημιουργούνται μεταξύ 

των μορίων πρωτεΐνης. Η πορεία που ακολουθήθηκε ώστε να αποφευχθούν οι μη 

ειδικές αλληλεπιδράσεις της επιφάνειας ήταν μέσω της κάλυψή της από μια 

διπλοστοιβάδα λιπιδίων (Εικόνα 22). 

 3
η
 Σειρά Πειραμάτων 

 Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι πειραμάτων έγινε 

η δοκιμή κάλυψης της επιφάνειας με διπλοστοιβάδα λιπιδίων 

(SLB), 5% των οποίων είχαν μόρια NTA στην υδρόφιλη κεφαλή 

τους. Σε αυτή την σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε επιφάνεια 

πυριτίου έναντι χρυσού για να επιτευχτεί το αυθόρμητο 

διάνοιγμα των λιποσωμάτων. Όταν τα λιποσώματα δημιουργούν 

SLB, το σήμα που στον βιοαισθητήρα είναι χαρακτηριστικό. 

Παρατηρείται η μεταβολή της συχνότητας λόγο της μάζας που 

προστίθεται, και το σήμα της απόσβεσης αυξάνεται και στην 

συνέχεια επιστρέφει σχεδόν στην αρχική του θέση [Σχ. 12].  
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Εικόνα 22. Τρίτος πειραματικός σχεδιασμός. Τα λιποσώματα δημιουργούν αυθόρμητα 
διπλοστοιβάδα (SLB) όταν βρεθούν πάνω σε καθαρή επιφάνεια πυριτίου. Η 
ενεργοποίηση των NTA γίνεται με την προσθήκη Ni

2+
 το οποίο βοηθά στην 

αλληλεπίδραση με το 6xHis tag της πρωτεΐνης και στην συνέχεια δοκιμάζουμε το 
πεπτίδιο με την ελάχιστη Kd (H3K4me3) 

Σχ. 11. Βήμα Β2 (S1/S3/Control): Προσθήκη πεπτιδίου συγκέντρωσης 1μM (124΄), 4μM (138’), 

20Μm (151’), 50μM (169’), 100μM (195’) και 200μM (214’) πάνω στην AGN1. Στο S1 

προστέθηκε H3K4me3 ενώ στα S3 και control προστέθηκε H3K27me3. 
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 Αφού επιτευχθεί το άνοιγμα των λιποσωμάτων γίνεται ενεργοποίηση 

των NTA προσθέτοντας Ni
2+

.Τα ιόντα νικελίου που προστίθενται δεν επηρεάζουν την 

μάζα, αλλά το σήμα που  λαμβάνεται είναι λόγω του φορτίου και για αυτό επιστρέφει 

πίσω στις αρχικές τιμές όταν επιστρέφει στο ρυθμιστικό διάλυμα [Σχ.13].  

 

 

  

 Το νικέλιο βρίσκεται στο ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα με τα λιποσώματα 

(TBS), οπότε υπάρχει ένα βήμα αλλαγής του διαλύματος από TBS σε αυτό των 

πειραμάτων μας (PEB χωρίς DTT) και παρουσιάζεται στο Σχήμα 14. 
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Σχ. 13. Βήμα Γ2: Προσθήκη νικελίου (42’) για την ενεργοποίηση των NTA και επιστροφή στο 

ρυθμιστικό διάλυμα (57’) 

 

Σχ. 12. Βήμα Γ1: Η προσθήκη λιποσωμάτων (18’) πάνω στην επιφάνεια πυριτίου οδηγεί στο 

σχηματισμό διπλοστοιβάδας 
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 Μετά γίνεται η προσθήκη της AGN1 πρωτεΐνης όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 15, η οποία προσδένεται στα NTA μέσω της 6xHis tag και τέλος προστίθεται 

το πεπτίδιο[Σχ. 16]. 

 

 

 Αυτό που παρατηρείται στο Σχήμα 15 είναι η αδυναμία πρόσδεσης της 

AGN1 στα NTA και για αυτό απαιτούνται αρκετά βήματα με σταδιακή αύξηση της 

συγκέντρωσης της πρωτεΐνης.   
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Σχ. 14. Βήμα Γ3: Αλλαγή ρυθμιστικού διαλύματος από TBS σε PEB χωρίς DTT (72’). 

 

Σχ. 15. Βήμα Γ4: Προσθήκη 0.4μΜ (88’), 0.8μM (103’) και 20μM (130΄) AGN1. 
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 Στο τέλος προσθέσαμε το πεπτίδιο σε μεγάλη συγκέντρωση και δεν 

παρατηρήθηκε κάποια ουσιαστική αλλαγή στο σήμα [Σχ. 16].  

 

  

 Το πρόβλημα ενδεχομένως να βρίσκεται στην αλληλεπίδραση της AGN1 με 

τα NTA. Ο αριθμός των λιπιδίων με NTA βάσει άλλων πειραμάτων είναι 

υπεραρκετός. Είναι πιθανό τα ΝΤΑ να μην έχουν ενεργοποιηθεί σωστά ή το 6xHis 

tag της πρωτεΐνης να μην είναι προσβάσιμο λόγω καποιας αναδίπλωσης της 

πρωτεΐνης.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, από τα πειράματα στον ακουστικό βιοαισθητήρα δεν 

καταφέραμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε 

την αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης μας με τα πεπτίδια- στόχους, παρόλα αυτά 

υπάρχουν προοπτικές για δημιουργία νέων πειραματικών σχεδιασμών. 

6.2. Έκφραση της ENT1 Πρωτεΐνης 

 Στην προσπάθεια να 

κατανοήσουμε τον ρόλο της 

EML πρωτεΐνης στα φυτά έγινε 

προσπάθεια διερεύνησης της 

δράσης των επιμέρους 

επικρατειών της. Αφού δείχτηκε 

η πρόσδεση της Agenet σε 

ιστόνες, στόχος τώρα ήταν να 

επιβεβαιώσουμε αλληλεπίδραση 

της ΕΝΤ με το DNA. Αυτή η 

αλληλεπίδραση είχε ήδη δειχτεί 

για την ENT4 (τμημα του γονιδίου At2g44440) (Κεφ. 2.5.1) οπότε επί του παρόντος 

επικεντρωθήκαμε στην αλληλεπίδραση της ENT1 που προέρχεται από ένα άλλον 

γενετικό τόπο. Το πρώτο βήμα λοιπόν ήταν η παραγωγή και η απομόνωση της. 
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Εικόνα 23. Τα PCR προϊόντα. Το At3g12140 (nt1-312) 
κωδικοποιεί την ENT1 και το At2g44440 (nt145-618) 
κωδικοποιεί την ENT2. 

Σχ. 16. Βήμα Γ5: Προσθήκη 20μM AGN1 (176’) και 22mM H3K4me3 (202’) 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

65 
 

Αρχικά, το τμημα του γονίδιου At3g12140(nt1-312) που κωδικοποιεί την ΕΝΤ1 

πρωτεΐνη, κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα pRSETa-mod, δημιουργώντας το 

pRSETa-mod 12140(nt1-312). Κατά την κλωνοποίηση αυτή η ΕΝΤ1 συντήχτηκε με 

6xHis tag, το οποίο θα διευκόλυνε στην απομόνωση της. Κατά την έκφραση της σε 

βακτηριακά κύτταρα BL21 Codon++ παρατηρήθηκε σχηματισμός συσσωματωμάτων 

και έγιναν εκτεταμένες προσπάθειες για παραγωγή διαλυτής πρωτεΐνης. 

 6.2.1. Κλωνοποίηση του At3g12140(nt1-312) σε φορέα έκφρασης. 

 Για την αποφυγή των συσσωματωμάτων έγινε προσπάθεια σύντηξης στο 

αμινοτελικό άκρο της ENT1 (ώστε να μην χαθεί η ενεργότητα της) με μια πρωτεΐνη, 

η οποία θα την διατηρούσε σε διαλυτή μορφή. Αυτή η πρωτεΐνη ήταν η Maltose 

Binding Protein, 43kDa, η οποία θα χρησίμευε ταυτόχρονα και ως tag για την 

απομόνωση της πρωτεΐνης. Έτσι προέκυψαν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για να 

επιτευχτεί αυτή η σύντηξη. Η πρώτη περιελάμβανε την μεταφορά του γονιδίου της 

MBP στο pRSETa-mod 12140 (nt1-312), που περιείχε το τμημα του At3g12140 για 

την ΕΝΤ (ΕΝΤ1), και η δεύτερη περιελάμβανε την μεταφορά του τμήματος αυτού σε 

ένα φορέα που εκφράζει την MBP (pMAL-C2X). Ακολουθούν τα αποτελέσματα των 

κλωνοποιήσεων.  

 Πολλαπλασιασμός του γονιδίου της MBP μέσω (MyTaq) PCR και 

κλωνοποίηση του στο pRSETa-mod 12140(nt1-312). 

 

 Το πρώτο βήμα ήταν ο πολλαπλασιασμός του γονιδίου της MBP με PCR ώστε 

να γίνει η ενσωμάτωση του σε pCRII- TOPO φορέα. Μετά την ενσωμάτωση 

μετασχηματίσαμε Mach1 κύτταρα, τα οποία αναπτύχτηκαν overnight σε στερεό 

θρεπτικό υλικό με Amp και στην συνεχεία κάναμε υγρές καλλιέργειες από τις 

προκύπτουσες αποικίες. Ακολούθησε απομόνωση πλασμιδιακού DNA και η 

επαλήθευση της ενσωμάτωσης έγινε μέσω περιοριστικής κοπής με EcoRI.  

  

Εικόνα 24. Agarose gel: (A) Το PCR προϊόν MBP (1443bp). (Β) Αναζήτηση του pCRII-TOPO-MBP από 3 
διαφορετικές καλλιέργειες. Η σωστή ενσωμάτωση, μετά από πέψη με EcoRI/BglII δίνει μια ζώνη 1751bp 
(κόκκινο) 

(A) 
(B) 
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 Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε EcoRI και BamHI-HF για την κοπή των 

pCRII- MBP και pRSETa-mod 12140 και την λήψη του ενθέματος και του φορέα 

αντίστοιχα. Η προσπάθεια επαλήθευσης της κλωνοποίησης απέτυχε και ο λόγος ήταν 

η μη σωστή κοπή από την BamHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ενσωμάτωση του At3g12140(nt1-312) στον pMAL-C2X φορέα έκφρασης. 

 Για την μεταφορά του γονιδίου της ENT1(At3g12140 nt1-312) έγινε κοπή του 

pJG4-5 12140 με ΕcoRI/ ΧhoI και του pMAL-C2X με EcoRI/ SalI. Σε agarose gel 

παρατηρήθηκαν οι σωστές ζώνες φορέα και ενθέματος οπότε προχωρήσαμε στην 

κλωνοποίηση. Η σωστή ενσωμάτωση του γονιδίου στον νέο φορέα επιβεβαιώθηκε με 

κοπή BglII/ HindIII, η οποία έδωσε τις σωστές ζώνες. 

Εικόνα 26. Agarose gel: (A) Απομόνωση φορέα (pMAL-C2X) και 
ενθέματος (12140). [1.pJG4-5 12140 uncut, 2.pJG4-5 12140 
EcoRI/XhoI cut, 3.pMAL uncut, 4.pMAL EcoRI/SalI cut, 5.pMAL 
EcoRI cut, 6.pMAL SalI cut] (Β) Επιβεβαίωση μετά το gel 
extraction. (Γ) Επιβεβαίωση της κλωνοποίησης με πέψη με 
BglII/HindIII δίνει δυο ζώνες (912bp και 234bp) 

 

Εικόνα 25. Agarose gel: Αναζήτηση του pRSETa-mod 12140-MBP από 5 διαφορετικές 
καλλιέργειες. Η σωστή κλωνοποίηση, μετά από πέψη με BamHI/NotI δίνει μια ζώνη 1296bp. 

1Kbp 

 

500bp 

Α 

Β

  Β 

Γ 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

67 
 

6.3.2. Έκφραση και Απομόνωση της MBP-ENT1 πρωτεΐνης 

 Το επόμενο βήμα ήταν ο 

μετασχηματισμός BL21 Codon++ με το φορέα 

έκφρασης pMAL-C2X-12140 και η παραγωγή 

της πρωτεΐνης MBP-ENT1 (57kDa). Έγινε 

δοκιμή της έκφρασης σε θρεπτικό μέσο μόνο 

με Amp (3 βακτηριακές καλλιέργειες) και σε 

θρεπτικό μέσο με Amp,Cam και Kan (3 

βακτηριακές καλλιέργειες) καθώς επίσης 

ελέγθηκε η δράση του IPTG. Παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά στην ποσότητα της 

παραχθείσας πρωτεΐνης (Εικόνα 28Α), και 

ακολούθησε μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια 

στους 37°C σε θρεπτικό μέσο παρουσία Amp 

και με προσθήκη IPTG. Τέλος, έγινε 

απομόνωση της πρωτεΐνης βάσει του πρωτοκόλλου που περιγράφεται στο Κεφ.4.9. 

Έγινε έλεγχος απόδοσης της μεθόδου απομόνωσης (Εικόνα 28Β) και ποσοτικοποίηση 

του τελικού πρωτεϊνικού διαλύματος.  

 

 6.3.3. DNA Binding Assay 

 Στόχος αυτών των πειραμάτων ήταν να επιβεβαιώσουμε την ικανότητα 

πρόσδεσης της ENT επικράτειας στο DNA. Βασιζόμενοι σε αποτελέσματα 

προηγούμενων πειραμάτων (Ardah M., master thesis) για την ENT2 πρωτεΐνη, 

ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, όπως περιγράφεται στο Κεφ. 4.3, για την MBP-

ENT1. Το πρώτο βήμα ήταν πέψη του πλασμιδίου pJG4-5 12140 (nt1-312) με MfeI 

και τα προϊόντα της πέψης αναμίχτηκαν με καθαρή MBP-ENT1 πρωτεΐνη. Ως 

Control έγινε μια επώαση με AGN1, η οποία δεν προσδένει DNA. Αυτό που 

αναμενόταν ήταν η μη μετανάστευση της ζώνης των 2k bp, η οποία είναι ο στόχος 

της ENT.  

Εικόνα 28. SDS-PAGE: (A) Επιβεβαίωση παραγωγής διαλυτής MBP-ENT1 (BugBuster) από 3 καλλιέργειες με 
Amp και 3 καλλιέργειες με Amp,Cam και Kan. (B) Απομόνωση της MBP-ENT1 (στο τελικό διάλυμα 
αναμίχθηκαν μόνο τα Elutions 1 και 2). 

pMAL-C2X-12140short

6951 bp

malE

12140short

lacI

Amp+

Start Codon

tac promoter

EcoRI (2696)

BglII (1888)

HindIII (28 00)

HindIII (3034)

Εικόνα 27. Το πλασμίδιο pMAL-C2X-12140 
(6951bp) εκφράζει την MBP-ENT1 (57kDa). 

(Α) (Β) 
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 Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπάρχει αλληλεπίδραση της MBP-

ENT1 με το DNA καθώς η ζώνη των 2kbp παρατηρήθηκε σε όλα τα δείγματα. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στις παραμέτρους του πειράματος πρόσδεσης (pH, 

ιοντική ισχύς, θερμοκρασία, χαμηλή [Mg
2+

]), οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν. 

Ακόμα μπορεί να οφείλεται σε στερεοχημική παρεμπόδιση του σημείου 

αλληλεπίδρασης λόγω της MBP. Αυτό μπορεί να λυθεί με την αποκοπή του τμήματος 

της MBP (με κίνδυνο να μειωθεί και πάλι η διαλυτότητα της ENT1) με την βοήθεια 

μιας πρωτεάσης (Factor Xa). Τέλος μπορεί όντως η συγκεκριμένη ENT να μην 

προσδένει DNA. Αν λάβουμε όλα αυτά υπόψη, απαιτούνται περισσότερα πειράματα 

και  υπάρχει χώρος για βελτιστοποίηση του πειραματικού σχεδιασμού καθώς και για 

επιδίωξη δημιουργίας ενός νέου φορέα με το γονίδιο της ENT1.  

  

Εικόνα 29. Agarose gel: DNA Binding 
Assay. [1.pJG4-5 12140 uncut, 2.pJG4-5 
12140 MfeI digested, 3.pJG4-5 12140 
MfeI digested +AGN1 incubation, 
4.pJG4-5 12140 MfeI digested +ENT1 
incubation].  
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ο πειραματικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν ο βιοχημικός χαρακτηρισμός 

δυο βασικών επιμέρους επικρατειών της EML πρωτεΐνης, Agenet και ENT. Έγινε 

έκφραση και απομόνωση της AGN1 πρωτεΐνης (η Agenet επικράτεια από τον 

γενετικό τόπο At3g12140) με στόχο την διερεύνηση της ικανότητας της να 

αλληλεπιδρά με την χρωματίνη. Τα δυο εργαλεία για αυτά τα πειράματα ήταν το ITC 

και ο Q-sense. Στο ITC μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την διαφορετική συγγένεια 

που έχει η AGN1 πρωτεΐνη με τις διάφορες τροποποιήσεις που μπορεί να φέρουν οι 

αμινοτελικές ουρές των ιστονών. Η AGN1 έδειχνε να αναγνωρίζει καλύτερα τις 

H3K4me3 και H4K20me3 από ότι την H3K27me3, την μη μεθυλιωμένη μορφή της 

H3 και την H3K36me2. Η μεγαλύτερη συγγένεια προς τις τροποποιήσεις που 

σχετίζονται με την ευχρωματίνη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της EML στην 

γονιδιακή ρύθμιση είναι να συμμετέχει στην προώθηση της μεταγραφής γονιδίων 

καταστολής της άνθισης. Ως συνέχεια στο ITC, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την 

αλληλεπίδραση της με ιστόνες που φέρουν τροποποιήσεις σε διαφορετικά κατάλοιπα. 

Στον Q-sense προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για να 

παρατηρήσουμε την διαφορετική ικανότητα πρόσδεσης ενός πεπτιδίου στην AGN1. 

Οι πληροφορίες που αντλήσαμε από αυτά τα πειράματα σχετίζονταν με την φύση της 

πρωτεΐνης και ότι μπορεί να αλληλεπιδράσει μη ειδικά με άλλες πρωτεΐνες όπως είναι 

η BSA και η στρεπταβιδίνη. Δεν επιτευχτεί η παρατήρηση της πρόσδεση του 

πεπτιδίου, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του πειραματικού σχεδιασμού. Το 

αποτέλεσμα ενός τέτοιου επιτυχούς πειράματος μπορεί να προσφέρει έδαφος για 

αρκετές εφαρμογές μελέτης κινητικής αλληλεπιδράσεων. Τέλος, έγινε προσπάθεια 

χαρακτηρισμού της ENT επικράτειας. Το ΕΝΤ γονίδιο που κλωνοποιήθηκε 

προερχόταν από τον γενετικό τόπο At3g12140 και χρειάστηκε η μεταφορά του σε 

κατάλληλο φορέα έκφρασης και σύντηξη του με το γονίδιο έκφρασης της MBP. Η 

MBP, εξασφάλισε σε διαλυτή μορφή την ΕΝΤ1 και συγχρόνως χρειάστηκε στην 

απομόνωση της μέσω του πρωτοκόλλου καθαρισμού με ρητίνη αμυλόζης. Η MBP-

ENT1 δοκιμάστηκε σε DNA Binding Assay αλλά δεν παρατηρήθηκε πρόσδεση του 

DNA στην πρωτεΐνη. Ένα πιθανό σενάριο είναι η στερεοχημική παρεμπόδιση από 

την MBP. Συνεπώς το επόμενο βήμα είναι να κοπεί η MBP μέσω καποιας 

πρωτεάσης, ή διαφορετικά να δημιουργηθεί μια νέα γονιδιακή κατασκευή έκφρασης 

της ENT1. 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

70 
 

VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Cat. No 

Acetone 1L Sigma 320110-1L 

Acrylamide 2K- Solution 40% 500mL AppliChem A0857-0500 

Agar 500g Scharlau 07-004-500 

Agarose 10g Invitrogen 15510-019 

Ammonium persulfate 250g AppliChem A1142.0250 

Ampicillin 25g Sigma A1593-25G 

Amylose Resin 15mL New England Labs E8021S 

β-Mercaptoethanol 10mL Sigma M6250-10ML 

Bovine Serum Albumin 50g Roche  3117332001 

Bromophenol Blue 25g Sigma B0176 

BugBuster 10x 50mL Novagen 70921 

Calcium Chloride 1Kg Sigma C-3881 

Chloramphenicol 25g Sigma C-0378 

DC Protein Assay Kit - Bio-Rad 500-0113-5 

DL-Dithiothreitol 5g Sigma D9779 

Ethanol Absolute 2.5L Fisher Scientific E10650DF17 

Ethylenediaminetetraacetic acid 1Kg Sigma E9884-1KG 

Glacial Acetic Acid 2.5L Merck 1.00063-2511 

Glycerol 1L Sigma G-5516 

Glycine 1Kg AppliChem A1067.1000 

Guanidine Hydrochloride 1Kg AppliChem A-1499.1000 

Hydroxyapatite 25mL Bio-Rad 130-0150 

Imidazole 100g Sigma I2399 

IPTG 25g AppliChem A1008.0025 

Kanamycin Sulfate 25g AppliChem A1493.0025 

Lysozyme 10g Fluka 62971 

Maltose 25g Sigma 61438-25G 

Methanol  2.5L Sigma 18316-4 

MOPS 250g AppliChem A2947.0250 

NaOH 1Kg Merck 1.06498-1000 

Ni-NTA Agarose Beads 25mL Qiagen 1018244 

Phenylmethyl Sulfonyl Floride 5g Sigma P7626-5G 

Potassium Chloride 1Kg Merck 1.04936-1000 

Potassium Phosphate Dibasic 1Kg Sigma P3786-1KG 

Potassium Phosphate Monobasic 1Kg Sigma P0662-1KG 

Sodium Chloride  1Kg AppliChem A1149.1000 

Sodium Dodecyl Sulfate  1Kg CalbioChem 428015 

TEMED 25mL AppliChem A1148.0025 

Terrific Broth 500g Invitrogen 22711-022 

Tris Base 1Kg AppliChem A1086.1000 
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Tryptone 500g AppliChem A1553.500 

Urea 1Kg Bio-Rad 161-0731 

Yeast Extract 1Kg AppliChem A1552-1000 

 

CLONING 5'-Restriction Sequense-3' ΕΤΑΙΡΙΑ Cat. No 

BamHI-HF G/GATCC New England Labs R3136 

BglIII A/GATCT New England Labs R0144 

EcoRI G/AATTC New England Labs R0101 

HindIII A/AGCCT New England Labs R0104 

MfeI C/AATTG New England Labs R0589 

SalI G/TCGAC New England Labs R0138 

XhoI C/TCGAG New England Labs R0146 

MyTaq Polymerase - New England Labs M0267 

NEB Buffers - New England Labs B7001-4 

TOPO Cloning Kit - Invitrogen 451641 

 

Q-sense ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Cat. No. 

DGS-NTA Avanti Polar Lipids  790528P 

Egg-PC Avanti Polar Lipids  840051P 

LiposoFast-Basic Extruder Avestin - 

Neutravidin Thermo Scientific 31000 

Polycarbonate membranes (19mm/70nm) Avestin - 

Streptavidin Thermo Scientific 21125 

 

ΙΣΤΟΝΗ/ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΡΟΠ. ΑΜΙΝ. ΑΚΡΟΥ 

H3 Unmodified 1-11 ARTKQTARKST None 

H3K4me3 1-11 ART-K(me3)-QTARKST Biotin 

H3K27me3 22-32 TKAAR-K(me3)-SAPST Biotin 

H3K36me2 30-40 PSTGGV-K(me2)-KPHR Biotin 

H3K27me2-K36me 26-36 R-K(me2)SAPSTGGV-K(me) Biotin 

H3R2me2s (Symmetric) 1-11 A-R(me2s)-TKQTARKST Biotin 

H3R2me2a (Asymmetric) 1-11 A-R(me2a)-TKQTARKST Biotin 

H4K20me3 15-25 AKRHR-K(me3)-VLRDN Biotin 

H4K20me3 15-25 AKRHR-K(me3)-VLRDN Acetyl Group 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

Culus-991 Thermo Υπερκαταψύκτης 
  

Excella E24 Incubator Shaker Eppendorf Επωαστήρας 
  

GFL 3005 GFL Αναδευτήρας 
  

KUBOTA 5800 KUBOTA Φυγόκεντρος (Falcon) 
  

Lambda15 UV/VIS spectrophotometer Perkin- Elmer Φασματοφωτόμετρο 
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Medingen B16 E11 Medingen Υδατόλουτρο 
  

Microfuge- Lite Beckman Φυγόκεντρος (Eppendorf) 
  

Multi-Blok Heater LAB-LINE Heatblock 
  

NanoDrop Thermo Φασματοφωτόμετρο 
  

PCR TC312 Techne PCR 
  

Power Pack™ Basic (SDS) Bio-Rad Τροφοδοτικό 
  

Power Supply 1061 (Agarose) Life Technologies Τροφοδοτικό 
  

Q-sense E -401  Q-sense Corp.  Βιοαισθητήρας 
  

Vibra-Cell Sonics 
Μηχανή Παραγωγής 
Υπερήχων   

VP-ITC Microcalorimeter MicroCal, LLC 
θερμιδομετριτής 
τιτλοδότησης   
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VI.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

Εικόνα 9 .  Κάτοψη (Α) και Πρόσοψη (Β) του οκταμερούς των ιστονών 

με την διπλή έλικα του DNA να τυλίγεται γύρω από αυτό  

Εικόνα 10.  Σχηματική απεικόνιση της συσπείρωσης της χρωματίνης.  

Εικόνα 11.  Τα τρία μοντέλα PTMs 

Εικόνα 12.  Τα 4 είδη μετά -μεταφραστικών τροποποιήσεων σε 

κατάλοιπα αμινοξέων των αμινοτελικών ουρών των H3 και H4 ιστονών.  

Πίνακας 2.  Τροποποιήσεις ιστονών και ο ρόλος τους στη μεταγραφή  

Εικόνα 13.  CRMs και νουκλεοσωμική θέση  

Εικόνα 14.  Η κοινή προέλευση των μελών της οικογένειας πρωτεϊνικών 

επικρατειών, «Royal Family»  

Εικόνα 7.  Πολλαπλή στοίχιση των αλληλουχιών από φυτικές Agenet  

επικράτειες.  

Εικόνα 8.  Σχηματική απεικόνιση των δομικών χαρακτηριστικών των 

πρωτεϊνών που περιέχουν την Agenet   

Εικόνα 9.  Θέση πρόσδεσης της ανθρώπινης πρωτεΐνης EMSY στο 

αμινοτελικό άκρο του BRCA2  

Εικόνα 10. Ανίχνευση της EMSY με μέθοδο FISH  

Εικόνα 11.  Πολλαπλές στοιχήσεις αλληλουχιών των ENT επικρατειών .  

Εικόνα 12.  (Α)Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των 5 α-ελίκων της 

ENT επικράτειας.(Β) Σχηματική απεικόνιση του ομοδιμερούς από ENT 

επικράτειες. (Γ) Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου 2 ENT:4HP1.  

Εικόνα 13.Τα μόρια -ρυθμιστές της άνθισης ως στόχοι αλληλεπίδρασης 

πρωτεϊνών που περιέχουν την ENT επικράτεια  

Εικόνα 14.  (Α) Δενδρόγραμμα των γονιδίων του A. thaliana  που 

περιέχουν την ENT επικράτεια(Β) Ομαδοποίηση των πρωτεϊνών του A. 

thaliana  που περιέχουν την ENT επικράτεια βάσει της θέσης της 

Agenet  επικράτειας.  

Εικόνα 15.  Κύτταρα ζυμομύκητα που εκφράζουν την ENT1 φυτική 

επικράτεια σε μικροσκόπιο φθορισμού.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΑΚΗ 

74 
 

Εικόνα 16.  Ο φαινότυπος των μεταλλαγμένων bb1, bb2, bb3, bb1;bb3,  

bb2;bb3, και του αγρίου τύπου φυτού ( Col) την 26
η
 ημέρα  

Εικόνα  17.  Modified Histone Peptide Arrays.  

Εικόνα  158.  DNA Binding Assay 

Πινάκας  2.  Κατάταξη των σταθερών αποδέσμευσης των ολιγοπεπτιδίων 

από την AGN1 

Εικόνα 19.  Σχηματικές απεικονίσεις των πειραμάτων στον QCM-D 

ακουστικό βιοαισθητήρα  

Εικόνα 20.  Πρώτος πειραματικός σχεδιασμός  

Εικόνα 21.  Δεύτερος πειραματικός  σχεδιασμός  

Εικόνα 22.  Τρίτος πειραματικός σχεδιασμός  

Εικόνα 23.  Τα PCR προϊόντα  

Εικόνα 24.  Agarose gel : (A) Το  PCR προϊόν  MBP (1443bp). (Β) 

Αναζήτηση του pCRII-TOPO-MBP από 3 διαφορετικές καλλιέργειες  

Εικόνα 25.  Agarose gel : Αναζήτηση του pRSETa-mod 12140-MBP από 

5 διαφορετικές καλλιέργειες  

Εικόνα 26.  Agarose gel : (A) Απομόνωση φορέα (pMAL-C2X) και 

ενθέματος (12140). (Β) Επιβεβαίωση μετά το gel extraction .  (Γ) 

Επιβεβαίωση της κλωνοποίησης  

Εικόνα 27.  Το πλασμίδιο pMAL-C2X-12140 (6951bp) εκφράζει την 

MBP-ENT1 (57kDa) 

Εικόνα 28.  SDS-PAGE: (A) Επιβεβαίωση παραγωγής διαλυτής MBP-

ENT1 (B) Απομόνωση της MBP-ENT1 

Εικόνα  29.  Agarose gel : DNA Binding Assay 
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