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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα κατά Gram αρνητικά φυτοπαθογόνα βακτήρια στα οποία ανήκει το 

Pseudomonas syringae pv phaseolicola, προκαλούν την αντίδραση υπερευαισθησίας 

(ΗR) σε ανθεκτικά φυτά και συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την ασθένεια βακτηριακή 

κηλίδωση (Hallo Blight) σε ευπαθείς ποικιλίες της φασολιάς (Phaseolus vulgaris). Για 

τηςν εκδήλωση αυτών των φαινοτύπων απαιτείται η λειτουργικότητα του γονιδιακού 

συμπλόκου hrp/hrc που κωδικεύει το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ (TTSS). Το εκκριτικό 

αυτό σύστημα δομείται από τουλάχιστον 20 πρωτεΐνες, διαμεμβρανικές  και διαλυτές 

πρωτεΐνες οι οποίες και αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες στο 

χώρο της Μοριακής Φυτοπαθολογίας και Βιοτεχνολογίας φυτών. Τμήμα αυτών των 

ερευνών επικεντρώθηκε στη δομή του TTSS και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

πρωτεϊνών που το απαρτίζουν, οι οποίες δύναται να μελετηθούν μέσω του συστήματος 

των δύο υβριδίων της ζύμης. Τα πειραματικά δεδομένα οδηγούν σε πιθανή πρόβλεψη της 

τοπολογίας των HrcQa, HrcT, HrcS, HrcR, HrcV, HrcU και HrpQ όπως και διαπίστωση 

της αλληλεπίδρασης μιας πρωτεΐνης (HrpE) με τρεις άλλες (HrcS, HrpQ, HrcQa), οι 

οποίες συμμετέχουν στο δομικό πυρήνα του TTSS. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς τη διαλεύκανση του συνόλου των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των πρωτεϊνών που συγκροτούν το TTSS. 
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Α. Εισαγωγή 
 
 
Α.1 Γενικά 
 

Τα φυτά, ως μη κινούμενοι οργανισμοί, έχουν ένα διακριτό πρόβλημα σε σχέση με 

τα ζώα, όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών, αφού δεν μπορούν να τραπούν 

σε φυγή και έτσι αναγκάζονται να αμυνθούν. Το οπλοστάσιο των φυτών περιλαμβάνει 

τόσο επαγώμενους όσο και μόνιμους μηχανισμούς άμυνας. Επειδή η λειτουργία των 

μηχανισμών άμυνας συνοδεύεται με υψηλό ενεργειακό κόστος έχουν επιλεχθεί οι 

επαγώμενοι παρά οι συστατικοί μηχανισμοί αντίστασης, ιδιαίτερα σε περιόδους που δεν 

υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα φυτά [1]. Η επιλογή αυτή ερμηνεύει γιατί 

παρατηρούνται οι ίδιοι μηχανισμοί άμυνας έναντι διαφορετικών φυτοπαθογόνων [2]. 

Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί πως ορισμένοι απ’ αυτούς τους μηχανισμούς μπορεί να 

έχουν αρνητική επίδραση σε κάποιους που εξειδικεύονται σε άλλους εχθρούς για το φυτό 

[3,4]. Αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως μεταβολικές αλλαγές οι οποίες αναφέρονται σε 

υπερπαραγωγή δομικών πολυσακχαριτών, πρωτεϊνών, γλυκοπρωτεϊνών, αδιάλυτων 

φαινολικών ουσιών και φυτοαλεξινών τα οποία σε συνδυασμό με ρυθμιστικές ουσίες 

όπως το σαλικυλικό οξύ, το αιθυλένιο και γενικά μεταβολίτες προερχόμενους από 

διάσπαση λιπιδίων, προσφέρουν επαρκή άμυνα των φυτών έναντι των φυτοπαθογόνων. 

Εξελικτικά οι φυτικοί οργανισμοί, όπως όλοι οι ανώτεροι οργανισμοί, προσαρμόζονται 

στην εξελικτική πορεία αυτών που αποτελούν άμεσους κινδύνους, όσον αφορά στην 

πιθανή προσβολή της ομαλής λειτουργίας αυτών. Γεγονός που ενισχύεται και από την 

παρατήρηση της μεταβολής των συστημάτων έκκρισης των φυτοπαθογόνων βακτηρίων 

και παράλληλη προσαρμογή της ανθεκτικότητας των φυτών και δημιουργία ανθεκτικών 

στελεχών ανά τους αιώνες.  

Κύρια αιτία της συνεχούς αυτής «μάχης» για την επιβίωση αποτελεί το γεγονός πως 

τα φυτά λειτουργούν ως μια «αποθήκη» με θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την επιβίωση των φυτοπαθογόνων οργανισμών. Παρόλα αυτά η ασθένεια γενικά είναι η 

εξαίρεση παρά ο κανόνας, καθώς τα φυτά μπορούν επαρκώς να αντιστέκονται στις 

επιθέσεις των εχθρών τους.  
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Α.1.2 Τρόποι με τους οποίους τα φυτά βγαίνουν συνήθως νικητές στη «μάχη» 
(μηχανισμοί τους οποίους τα φυτά χρησιμοποιούν έναντι των εχθρών τους) 
 

. Τα φυτά έχουν στη διάθεση τους, μια πληθώρα από αμυντικούς μηχανισμούς 

έναντι των παθογόνων. Οι μηχανισμοί αυτοί είτε είναι δομικοί είτε χημικοί, 

προϋπάρχοντες ή επαγόμενοι, ή συνήθως ένας συνδυασμός αυτών παρέχει την πιο 

αποτελεσματική αντίδραση. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί τα ακριβή 

μονοπάτια αυτών των μηχανισμών και βρίσκονται ακόμα υπό μελέτη 

 
 
 
 
 
Α.1.2.1 Τα γονίδια R των φυτών  
 

Τα γονίδια ανθεκτικότητας (Resistance genes) των φυτών κωδικοποιούν για 

συγκεκριμένες πρωτεΐνες ανθεκτικότητας (Resistance proteins), που αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένες πρωτεϊνες των μικροβίων που προκαλούν την εκδήλωση ασθένειας [5]. 

Το γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για τη μελέτη των πρωτεϊνών R είναι η υπόθεση 

της άμεσης αλληλεπίδρασης αυτών με τις πρωτεϊνες αμολυσματικότητας (Avirulence 

proteins) του παθογόνου. Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών 

είναι αντικρουόμενα, καθώς δεν παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις απευθείας 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση 

του γονιδίου Pto της τομάτας, όπου για την αναγνώριση της πρωτεϊνης AvrPto του 

βακτηρίου Pseudomonas syringae απαιτούνται δύο πρωτεΐνες R από τις οποίες η 

πρωτεϊνη Pto αντιδρά απευθείας με την AvrPto, ενώ για την άλλη πρωτεϊνη, την Prf, δεν 

υπάρχει ένδειξη αλληλεπίδρασης [13]. Η πληθώρα των συμβάντων αυτών οδήγησε την 

επιστημονική κοινότητα στη διατύπωση της υπόθεσης “επιτήρησης” (guard hypothesis) 

[14,15,16,17], η οποία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ψευδομονάδας και Arabidopsis  βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση.  
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Εικόνα 1. Μοντέλο για έμμεση αναγνώριση των πρωτεϊνών Avr της ψευδομονάδας από τις αντίστοιχες πρωτεϊνες  R 
του Arabidopsis, RPM1και RPS2 [18]. Φυτό ανθεκτικό σε προσβολή εκφράζει τα γονίδια ανθεκτικότητας rpm1 και 
rps2. Οι πρωτεΐνες του βακτηρίου μεταφέρονται μέσω του μηχανισμού έκκρισης ΙΙΙ (TTSS) στο κυτταρόπλασμα του 
φυτικού κυττάρου, όπου όταν η πρωτεΐνη AvrB εισέλθει, στοχεύει την RIN4 και προκαλεί τη φωσφορυλίωση της. Η 
RPM1 που "φρουρεί" την RIN4 αναγνωρίζει τη φωσφορυλίωση της και ενεργοποιεί το μηχανισμό άμυνας. Όταν η 
AvrRpt2 εισέλθει ξανά στοχεύεται η RIN4 όμως στην περίπτωση αυτήν έχουμε "καταστολή" αυτής. Το συμβάν 
αναγνωρίζεται από την RPS2, η οποία ενεργοποιεί τον αμυντικό μηχανισμό της [71].  
 
 

Μέχρι σήμερα πέντε κατηγορίες R γονιδίων έχουν χαρακτηριστεί. Οι πρωτεΐνες 

Xa21 και οι  Cf-X διαθέτουν ενδομεμβρανικές και εξωμεμβρανικές περιοχές, εκ των 

οποίων οι τελευταίες είναι πλούσιες σε λευκίνες (Leucine Rich Repeats, LRRs) οι οποίες 

πιστεύεται ότι βοηθούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών φυτού και 

παθογόνου [6]. Επίσης, οι πλούσιες σε λευκίνες περιοχές φαίνεται να συνδέονται και με 

την αρνητική ρύθμιση των  πρωτεϊνών R κατά την απουσία παθογόνου [7]. Υπάρχουν 

όμως και εξαιρέσεις σε αυτήν την υπόθεση, όπως το γονίδιο pto της τομάτας, όπου 

κωδικοποιεί για μια κινάση σερίνης-θρεονίνης [8]. 

Οι κινάσες που αποτελούν επίσης αποδέκτες των πρωτεϊνών των παθογόνων, όπως 

για παράδειγμα οι FLS2, συγκροτούν μια ξεχωριστή κατηγορία πρωτεϊνών R που 

περιλαμβάνει ένα ενδοκυτταρικό μοτίβο κινάσης επιπρόσθετα της διαμεμβρανικής και 

εξωκυτταρικής περιοχής πλούσιων σε λευκίνες [9]. Οι πρωτεΐνες RPW8 αποτελούν 

ξεχωριστή κλάση που έχει ανακαλυφθεί μάλιστα πρόσφατα [10].  
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Οι πιο μεγάλη όμως κλάση πρωτεϊνών R που έχει μελετηθεί και περιλαμβάνει 

περίπου 150 μέλη στο Arabidopsis είναι αυτή στην οποία οι πρωτεΐνες έχουν μια περιοχή 

πρόσδεσης νουκλεοτιδίων (Nucleotide Binding Site, NBS) και ένα καρβόξυ-τελικό άκρο 

πλούσιο σε λευκίνες (LRRs). Η κλάση αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε δύο υποκλάσεις 

ανάλογα με το αν περιλαμβάνουν/διαθέτουν μια περιοχή ομόλογη με τον υποδοχέα 

ιντερλευκίνης, γνωστή ως TIR ή μια coiled-coil (CC) στο άμινο-τελικό άκρο τους.  

  

 
 
Εικόνα 2. Παρουσίαση της τοπολογίας και δομής των πέντε κατηγοριών των πρωτεϊνών R. Οι πρωτεΐνες Xa21 και 
Cf-X έχουν διαμεμβρανικές και εξωκυττάριες περιοχές πλούσιες σε λευκίνες. Η πρόσφατη RPW8 φέρει πιθανό σήμα 
στο αμινο-τελικό άκρο της. Το γονίδιο pto κωδικοποιεί για μια κυτταροπλασμική κινάση σερίνης/θρεονίνης, όμως 
μπορεί να σχετίζεται με τη μεμβράνη μέσω του αμινο-τελικού της άκρου. Η μεγαλύτερη κλάση των πρωτεϊνών R με τα 
σημεία πρόσδεσης νουκλεοτιδίων (NBS) και την περιοχή πλούσια σε λευκίνες (LRR), είναι πιθανότατα 
κυτταροπλασμική, παρόλο που θα μπορούσαν να συσχετίζονται και με τη μεμβράνη και φέρουν διακριτές αμινο-
τελικές περιοχές [33]. 
 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως διαφορετικά φυτικά είδη 

ξενιστών μπορούν πολλές φορές να αναγνωρίζουν την έκφραση των ίδιων πρωτεϊνών 

από το ίδιο παθογόνο και συγκεκριμένα για τις πρωτεΐνες Avr του είδους Pseudomonas 

syringae. Έχει πρόσφατα αναφερθεί πως το γονίδιο rpg1-b που κωδικοποιεί για πρωτεΐνη 

R στη σόγια, αναγνωρίζει την πρωτεΐνη AvrB της ψευδομονάδας P. s. glycinea [11]. Το 

γονίδιο rpg1-b της σόγιας και το rpm1 κωδικοποιούν διαφορετικές πρωτείνες (CC-NB-

LRR) με την ίδια όμως λειτουργία [12]. Η μελέτη αυτού του φαινομένου θα δώσει και τις 

απαντήσεις στο ερώτημα, γιατί τα γονίδια R δεν λειτουργούν όταν μεταφέρονται σε 

"μακρινά" μεταξύ τους φυτικά είδη. 
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Α.1.2.2 Ενεργές μορφές οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) 
 

Ο μηχανισμός αυτός άμυνας των φυτών είναι ανεξάρτητος των μεταγραφικών 

συμβάντων και αποτελεί "χημική" μέθοδο. Περιλαμβάνει υπερπαραγωγή ενεργών ριζών 

ΟB2 PB

-
P και υπεροξειδίου του υδρογόνου ΗB2 BΟB2 B στα σημεία του φυτού που έχει γίνει 

προσβολή από παθογόνο. Αυτή η αντίδραση έγινε γνωστή και ως "οξειδωτική έκρηξη" 

(oxidative burst) [19]. Τα παράγωγα αυτά προκαλούν τοξικότητα στην περιοχή όπου 

απελευθερώνονται και για αυτό και εμποδίζουν την προσβολή [20]. Έχει επίσης 

αποδειχθεί πως τα παράγωγα αυτά προκαλούν ως σηματοδότες την έκφραση γονιδίων 

που σχετίζονται με τους μηχανισμούς άμυνας, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως το 

σαλικυλικό και ιασμονικό οξύ και το αιθυλένιο [21]. Επίσης, έχει βρεθεί πως τα ΟB2 PB

-
P
 

και ΗB2BΟB2  Bμπορεί να λειτουργούν συνεργιστικά με το νιτρικό οξύ (NOB3 B), ώστε να έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα έναντι της προσβολής [22]. 

 
Α.1.2.3 Ιασμονικό οξύ-Αιθυλένιο 
 

Το ιασμονικό οξύ είναι ένα ακόρεστο λιπαρό οξύ και διαδραματίζει, όπως και τα 

μεθυλιωμένα παράγωγα του, σημαντικό ρόλο στην άμυνα των φυτών έναντι των 

φυτοπαθογόνων. Στο μονοπάτι παραγωγής του, το πρώτο βήμα είναι η παραγωγή 

λινολενικού οξέος, κυρίως από τις φυτικές μεμβράνες, μέσω της χλωροπλαστικής 

φωσφολιπάσης Α1 που κωδικοποιείται από  το γονίδιο dad1 [23]. Το λινολενικό οξύ 

οξειδώνεται στη συνέχεια από μια λιποξυγενάση και μετατρέπεται σε 12-οξο-

φυτοδιενοϊκό οξύ (12-oxo-PDA) μέσω της επίδρασης μια οξειδοσυνθάσης και μιας 

οξειδοκυκλάσης. Το ιασμονικό οξύ συντίθεται από το 12-oxo-PDA μέσω τριών βημάτων 

β-οξείδωσης [24]. Με μετατροπή αυτού παράγονται και τα μεθυλιωμένα παράγωγα του. 

Το ιασμονικό οξύ και τα παράγωγα του, συγκεντρώνονται στην περιοχή προσβολής 

του φυτού και είναι απαραίτητο για την έκφραση των πεπτιδίων PDF1.2 και Thi2.1 που 

συγκροτούν μια αντιμικροβιακή θειονίνη [25].  Τα μεθυλιωμένα παράγωγα αυτού όταν 

εφαρμόστηκαν σε φυτά Arabidopsis αγρίου τύπου προσέδωσαν ανθεκτικότητα σε A. 

brassicicola και B. cinerea [26,27]. Επίσης η έκφραση του PDF1.2 εξαρτάται από την 

ταυτόχρονη παρουσία ιασμονικού οξέος και αιθυλενίου [28], ενώ η έκφραση του Thi2.1 

εξαρτάται από την υψηλή συγκέντρωση μεθυλιωμένων παραγώγων του ιασμονικού [29].  
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Και το αιθυλένιο αλλά και το ιασμονικό οξύ επηρεάζουν την έκφραση των 

πρωτεϊνών PR  που με τη σειρά τους και αυτές ανήκουν στους μηχανισμούς άμυνας των 

φυτών [30].  

 
 
 
Α.1.2.4  Αντίδραση υπερευαισθησίας 
 

Ένας ακόμα μηχανισμός άμυνας των φυτών ενάντι στην προσβολή από παθογόνα 

είναι ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (programmed cell death, PCD) o οποίος 

εκφράξεται φαινοτυπικά ως αντίδραση υπερευαισθησίας (hypersensitive response, HR), 

όπου προκαλείται τοπική θανάτωση των φυτικών κυττάρων στο σημείο προσβολής, έτσι 

ώστε να καταστραφούν οι περιοχές θρέψης του παθογόνου με αποτέλεσμα να 

παρεμποδιστεί η εξάπλωση του παθογόνου στο φυτό. Καθώς τα φυτά δε διαθέτουν μια 

κατηγορία πρωτεϊνών, γνωστές ως κασπάσες (caspases), που είναι υπεύθυνες για 

προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο στα ζώα, το ρόλο αυτό διαδραματίζουν οι 

πρωτεάσες σερίνης. Η διαδικασία αυτή υπόκειται σε γενετικό έλεγχο, καθώς μια σειρά 

από μεταλλάξεις αποκάλυψαν πως είναι δυνατή η εκδήλωση  δημιουργία αντίδρασης 

υπερευαισθησίας ακόμα και κατά την απουσία παθογόνου [31].  

Τα βιότροφα παθογόνα ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους στα φυτά χωρίς την 

πρόκληση αντίδρασης υπερευαισθησίας. Μερικά επίσης, απελευθερώνουν παράγωγα 

που καταστέλλουν τους μηχανισμούς πρόκλησης κυτταρικού θανάτου. Σε αντίθεση με 

αυτά, τα νεκρότροφα παθογόνα προκειμένου να ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους 

απαιτούν την ύπαρξη νεκρών κυττάρων, για αυτό και έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που 

επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτές στα φυτικά κύτταρα μέσω «νεκροτοξινών», όπως για 

παράδειγμα η fumonisin B του μύκητα Fusarium moniliforne που προκαλεί τον 

κυτταρικό θάνατο [32].  

Η αντίδραση υπερευαισθησίας στο σύνολο της είναι άμεσα συσχετιζόμενη με 

"οξειδωτική έκρηξη" (oxidative burst), αποδόμηση της κυτταρικής μεμβράνης, 

απελευθέρωση της λειτουργίας των αντλιών καλίου και ασβεστίου, δράση 

ενδονουκλεασών, πέψη του πυρηνικού DNA σε διακριτού μεγέθους τμήματα 

(νουκλεοσώματα) και de novo γονιδιακή έκφραση. Δεν έχει όμως εξακριβωθεί ποιά από 

αυτά τα συμβάντα λαμβάνουν μέρος κατά την ρύθμιση και εκτέλεση του κυτταρικού 
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θανάτου στα πλαίσια της αντίδρασης υπερευαισθησίας. Η ύπαρξη σουπεροξειδικών 

ανιόντων στον αποπλασμικό χώρο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης υπερευαισθησίας 

[34] σε μερικές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες η ύπαρξη υπεροξειδίου του υδρογόνου, 

κυρίως σε διακριτά μεγέθη, αποτελούν δείκτες της πληθώρας των συμβάντων που 

περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι 

το γεγονός πως η αντίδραση υπερευαισθησίας έπεται της "οξειδωτικής έκρηξης" 

(oxidative burst) [35].  

 
 
 
Α.1.3 Μηχανισμοί καταστολής της άμυνας των φυτών-εισβολή των βακτηρίων 
 

Τα φυτοπαθογόνα βακτήρια προκειμένου να προχωρήσουν στην καταστολή 

αμυντικών μηχανισμών, και επομένως στην "εισβολή" τους, στο φυτό διαθέτουν 

μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνουν το στόχο τους. Η αλληλεπίδραση των 

βακτηρίων με τα κύτταρα του ξενιστή, χαρακτηρίζεται από παράγοντες οι οποίοι είτε 

βρίσκονται στη μεμβράνη των βακτηρίων είτε εκκρίνονται στον εξωκυττάριο χώρο. 

Παρόλο που οι εκκρινόμενοι παράγοντες είναι πολυάριθμοι και επιτελούν μια πληθώρα 

από λειτουργίες, όπως πρωτεόλυση, κυτταροτοξικότητα και πρωτεϊνική φωσφορυλίωση 

και αποφωσφορυλίωση, υπάρχουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι που αυτοί 

εκκρίνονται από το κυτταρόπλασμα του βακτηρίου στον εξωκυτταρικό χώρο. Οι τρόποι 

αυτοί ονομάζονται συστήματα έκκρισης στα αρνητικά κατά Gram βακτηριακά στελέχη 

και είναι πέντε. 

 

Α.1.3.1 Εκκριτικό σύστημα τύπου Ι 

 

Η έκκριση των πρωτεϊνών μέσω του εκκριτικού συστήματος τύπου Ι λαμβάνει 

χώρα χωρίς τη βοήθεια του συστήματος Sec [36,37]. Έτσι η όλη διαδικασία είναι ένα 

συνεχόμενο συμβάν χωρίς την παρουσία "διαμεσολαβητικών" συστημάτων. Η εκκριτική 

διαδικασία τύπου Ι απαιτεί τρεις εκκριτικές πρωτεΐνες:  

- Μια ATPάση- μεταφορέα στην εσωτερική μεμβράνη (πρωτεΐνη ABC- Atp 

Binding Cassette), που παρέχει την αρχική ενέργεια για την έκκριση  
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- Μια πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης, η οποία μεταφέρεται μέσω του 

συστήματος Sec 

- Μια πρωτεΐνη ενσωματωμένη στην εσωτερική μεμβράνη της οποίας το   

μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στον περιπλασμικό χώρο.  

Οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από αυτό το σύστημα δεν υπόκεινται πρωτεόλυση 

του εκκριτικού σήματος, το οποίο βρίσκεται στο καρβοξυ-τελικό άκρο τους και 

συγκεκριμένα στα τελευταία 60 αμινοξέα.   

 

 

Α.1.3.2 Εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙ και τύπου ΙV 

 

Οι δύο αυτοί μηχανισμοί έκκρισης [38,39] παρόλο που διαφέρουν στον τρόπο με 

τον οποίο μεταφέρονται οι πρωτεΐνες διαμέσου της εξωτερικής μεμβράνης, η έκκριση 

και στις δύο περιπτώσεις εξαρτάται από τη λειτουργία του συστήματος Sec. Η 

εκκρινόμενη πρωτεΐνη σε αυτά τα συστήματα φέρει στο αμινο-τελικό της άκρο μια 

ακολουθία-μοτίβο τριάντα αμινοξέων που αποτελεί το σινιάλο έκκρισης. Όταν φτάσει 

στην εξωτερική μεμβράνη, η ακολουθία αυτή αποκόπτεται από την πρωτεΐνη. Στο 

βακτηριακό στέλεχος E. coli το σύστημα Sec αποτελείται από τις πρωτεΐνες SecD, SecF, 

SecY της εσωτερικής μεμβράνης, μια κυτταροπλασματική ATPάση (SecA), η οποία  

συσχετίζεται με τη μεμβράνη και προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια για εξαγωγή, μια 

τσαπερόνη (SecB) που προσδένεται στις πρωτεΐνες που πρόκειται να εκκριθούν, 

λειτουργώντας προστατευτικά και μια πεπτιδάση, η οποία βρίσκεται στον περιπλασμικό 

χώρο.  

Στο σύστημα τύπου II, η μεταφορά εκτός της εξωτερικής μεμβράνης επιτελείται με 

τη βοήθεια και κάποιων άλλων πρωτεϊνών της εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης. 

Όπως αναφέρεται στη περίπτωση της πουλουλανάσης της Klebsiella oxytoca, 

δεκατέσσερεις επιπλέον παράγοντες που κωδικοποιούνται από ένα συνεχές τμήμα του 

γονιδιώματος είναι απαραίτητες για τη μεταφορά. Οι μισές τουλάχιστον από αυτές 

βρίσκονται στο κυτταροπλασματικό μέρος της εσωτερικής μεμβράνης, ενώ οι PulS και 

PulD εδράζονται στην εξωτερική μεμβράνη [39].  
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Στο σύστημα τύπου IV μεταφέρονται πρωτεΐνες που καλούνται αυτομεταφορείς και 

σε αυτούς περιλαμβάνονται κυτοτοξίνες του βακτηρίου Helicobacter pylori, μια 

οικογένεια εξωτερικών μεμβρανικών πρωτεϊνών του βακτηρίου Bortedella pertussis και 

οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες SepA και EspC του βακτηρίου Sighela flexneri. Αυτοί οι 

αυτομεταφορείς δημιουργούν έναν πόρο στην εξωτερική μεμβράνη μέσω του οποίου 

περνούν εκτός.  

 

Α.1.3.3 Εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ 

Σε αυτό το σύστημα έκκρισης (ΤΤSS- Type Three Secretion System) όπως και στην 

περίπτωση του τύπου Ι, δεν έχουμε παρεμβολή του συστήματος Sec, παρόλο που αρκετά 

συστατικά του τύπου III, έχουν ομοιότητες στις ακολουθίες του αμινο-τελικού τους 

άκρου. Το σύστημα αυτό αποτελείται από περίπου 20 πρωτεΐνες, πολλές από τις οποίες 

εδράζονται στην εσωτερική μεμβράνη. Μια από αυτές είναι και μια κυτταροπλασματική 

ATPάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες της εσωτερικής 

μεμβράνης παρουσιάζουν μεγάλη ομολογία με πρωτεΐνες του μαστιγίου (flagellum) σε 

αρνητικά και θετικά κατά Gram βακτήρια, ενώ μια από αυτές της εξωτερικής μεμβράνης 

παρουσιάζει μεγάλη ομολογία με την PulD του συστήματος ΙΙ. Όπως και στους 

παραπάνω τύπους εκκριτικών συστημάτων τα γονίδια που κωδικοποιούν για τις 

πρωτεΐνες του εδράζονται σε μια συνεχή γονιδιακή περιοχή [53,54,55].  

Το σήμα της έκκρισης στις πρωτεΐνες του συστήματος αυτού βρίσκεται στα 

τελευταία 20 αμινοξέα του αμινο-τελικού τους άκρου και χαρακτηριστικό αποτελεί το 

γεγονός πως δε διαθέτουν κάποια ακολουθία-σινιάλο που είναι κοινή. Για αυτό τον λόγο 

υποστηρίζεται η άποψη πως το σήμα της έκκρισης βρίσκεται στην 5΄ περιοχή του mRNA 

που κωδικοποιεί για αυτές [51,52]. Κάποια ακόμα χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών αυτού 

του συστήματος αποτελεί το γεγονός πως προστατεύονται από μικρού μοριακού βάρους 

κυτταροπλασματικές τσαπερόνες και έχουν σκοπό κυρίως την έκκριση στο 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή και όχι τόσο στον αποπλασματικό χώρο, όπως 

γίνεται στην περίπτωση του συστήματος Ι που οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες είναι ενεργές 

στον χώρο αυτό. Για το λόγο αυτό και ένας παράγων ρύθμισης του συστήματος αυτού 

είναι η φυσική επαφή με το κύτταρο ξενιστή [56, 57, 58]. Επίσης οι τσαπερόνες του 

ΤΤSS είναι υπεύθυνες και για κάποιου είδους ρύθμιση του [60]. Συχνά το γονίδιο που 
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κωδικοποιεί για κάθε μία από αυτές βρίσκεται κοντά (τοπολογικά) στην πρωτεΐνη με την 

οποία πρόκειται να αλληλεπιδράσει [59]. Έχει αποδειχθεί ακόμα πως τέτοιου είδους 

τσαπερόνες στο βακτήριο Salmonella typhimurium προσφέρουν εξειδίκευση στο σινιάλο 

έκκρισης, καθώς κατά την πλήρη απουσία αυτών οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες εξέρχονταν 

χωρίς κανένα έλεγχο από το TTSS [61]. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες αυτές (τσαπερόνες) 

βοηθούν την έκκριση τοποθετώντας ενός είδους ιεραρχία στις πρωτεΐνες που πρόκειται 

να εκκριθούν [62,63].  

To TTSS αποτελεί ένα δι-οργανισμικό σύστημα μεταφοράς, ικανό να μεταφέρει 

πρωτεΐνες, διαμέσου των δυο βακτηριακών μεμβρανών, του κυτταρικού τοιχώματος και 

της ευκαρυωτικής μεμβράνης, στο κυτταρόπλασμα του ξενιστή. Η λειτουργία αυτή 

λαμβάνει χώρα in vivo όταν το παθογόνο έρχεται σε στενή επαφή με τον ξενιστή και in 

vitro κάτω από κατάλληλες συνθήκες που μιμούνται τις περιβαλλοντικές συνθήκες του 

ξενιστή [44]. 

H μορφολογία του TTSS μελετήθηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

και, εκτός της εκπληκτικής ομοιότητας με την δομή του μαστιγίου (εικόνα 3), έγινε 

σαφές ότι μορφολογικά το TTSS χωρίζεται σε δυο μέρη: i) σε ένα επιμηκυσμένο, κούφιο 

εξωκυτταρικό όργανο, ονομαζόμενο βελόνα (needle) στα ζωοπαθογόνα και αγωγός Hrp 

(Hrp pilus) στα φυτοπαθογόνα βακτήρια, μέσω του οποίου εκκρίνονται πρωτεΐνες και  ii) 

σε μια κυλινδρική βάση (cylindrical base) που εντοπίζεται τις δυο βακτηριακές 

μεμβράνες, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στο όλο σύστημα [44]. 
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Εικόνα 3. Σύγκριση του βακτηριακού μαστιγίου (αριστερά) με το σύστημα έκκρισης ΙΙΙ (δεξιά). Οι περιοχές που 
παρουσιάζουν ομολογία έχουν τον ίδιο χρωματισμό, ενώ αντίθετα οι χωρίς ομολογία περιοχές παρουσιάζονται με 
διαφορετικό χρώμα. ΙΜ, εσωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη, PG, στρώμα πεπτιδογλυκάνης, ΟΜ, εξωτερική 
μεμβράνη που περιέχει λιποπολυσακχαρίτες. Στο μαστίγιο o L-δακτύλιος αντιδρά με την εξωτερική μεμβράνη (ΟΜ), 
ενώ ο P-δακτύλιος βρίσκεται στην περιοχή της πεπτιδογλυκάνης. Η υδρόλυση του ATP με τις ATPάσες πιθανότατα 
προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια για την έκκριση πρωτεϊνών μέσω του συστήματος.   
 

Το σύστημα έκκρισης ΙΙΙ είναι το βασικό σύστημα παθογένειας για τα βακτήρια 

των ειδών Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia, Erwinia και Pantoea, τα οποία 

εποικίζουν τον αποπλασματικό χώρο των φυτικών ιστών και προκαλούν κυτταρικό 

θάνατο σε κάποιο στάδιο της παθογένειας. Τα περισσότερα από αυτά τα παθογόνα 

προσβάλλουν συγκεκριμένα φυτικά είδη και παρουσιάζουν συμβατές αλληλεπιδράσεις 

οδηγώντας σε εκδήλωση ασθένειας. Σε ανθεκτικά φυτά, αναπτύσσεται ασύμβατη 

αλληλεπίδραση της οποίας το αποτέλεσμα είναι ορατό μέσω της αντίδρασης 

υπερευαισθησίας που είναι μια γρήγορη ανταπόκριση του μηχανισμού άμυνας- νέκρωση 

των κυττάρων της περιοχής μόλυνσης του φυτού και σχετίζεται με αμολυσματικότητα 

του παθογόνου. Σημαντική ώθηση στην εξιχνίαση των μηχανισμών της φυτοπαθογένειας 

έδωσαν οι μελέτες του Flor πάνω στη σκωρίαση του λιναριού (flax rust). Τα 

αποτελέσματά του αποτέλεσαν την υπόθεση "γονίδιο-προς-γονίδιο" (gene-for-gene 

hypothesis), σύμφωνα με την οποία το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φυτού-

παθογόνου καθορίζεται γενετικά τόσο από το φυτό όσο και από το παθογόνο [45]. Πιο 
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συγκεκριμένα, κατά την παραπάνω αλληλεπίδραση μπορούν να συμβούν δυο 

ενδεχόμενα: να προκληθεί ασθένεια (συμβατή αντίδραση φυτού-παθογόνου) ή να μην 

προκληθεί ασθένεια (ασύμβατη αντίδραση φυτού-παθογόνου). Στην δεύτερη περίπτωση 

μιλάμε για εκδήλωση αντίδρασης υπερευαισθησίας (Hypersensitive Response, HR), 

δηλαδή για επαγωγή εντός 24-48 ωρών προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου στις 

περιοχές επαφής του παθογόνου με τον μη συμβατό ξενιστή. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις του Flor, κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν το φυτό φέρει ένα συγκεκριμένο 

γενετικά κυρίαρχο γονίδιο ανθεκτικότητας R (Resistant) και το παθογόνο ένα 

λειτουργικά αντίστοιχο και επίσης κυρίαρχο γονίδιο αμολυσματικότητας (avr).  Tα 

γονίδια avr (avirulence) επάγονται στο παθογόνο και κωδικοποιούν ειδικούς διεγέρτες 

(elicitors) που εκκρίνονται από το TTSS και αναγνωρίζονται στο εσωτερικό του φυτικού 

κυττάρου από υποδοχείς που κωδικοποιούνται από τα γονίδια R του, με αποτέλεσμα την 

αντίδραση υπερευαισθησίας και την εμφάνιση ανθεκτικότητας (εικόνα 4). 

 

 
 
Εικόνα 4. Η αλληλεπίδραση R-Avr κατά την συμβατή (ασθένεια) και μη συμβατή (ανθεκτικότητα) αλληλεπίδραση 
τους, σύμφωνα με την θεωρία του Flor [45]. 
 
 
Εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ στα βακτήρια του γένους Pseudomonas 
 
 

Στην περίπτωση του είδους Pseudomonas syringae το σύστημα έκκρισης Τύπου ΙΙΙ 

κωδικοποιείται από τα γονίδια hrp (HR and Pathogenicity genes). Αυτά τα γονίδια 
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ανακαλύφθηκαν στο είδος P. s. pv. phaseolicola [41] και τα χαρακτηριστικά τους είναι 

τα εξής: 

- είναι παρόντα στα περισσότερα φυτοπαθογόνα βακτήρια που έχουν 

μελετηθεί 

- η έκφραση τους επάγεται από την παρουσία φυτικού ιστού ή σε 

κατάλληλο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (hrp inducing medium), που μιμείται τις 

συνθήκες του αποπλασματικού χώρου των φυτών, όπου ζουν τα βακτήρια 

- εμπλέκονται στην εκκριτική λειτουργία του συστήματος III 

- τα γονίδια που κωδικοποιούν για τις Hrp πρωτεΐνες, εδράζονται σε μια 

συνεχή περιοχή του γονιδιώματος του βακτηρίου (hrp locus) και περιλαμβάνει 

είκοσι επτά ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs) τα οποία είναι οργανωμένα σε 6 

οπερόνια [42,43].  

- Διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες: η μία κωδικοποιεί για δομικά συστατικά 

του εκκριτικού συστήματος ΙΙΙ και περιλαμβάνει 8 γονίδια hrc (hrp genes and 

Conserved), η δεύτερη κωδικοποιεί για ρυθμιστικές πρωτεΐνες (HrpL, HrpR, 

HrpS, HrpV) και η τρίτη για εκκρινόμενες πρωτεΐνες κάποιες από τις οποίες είναι 

εξωκυτταρικά συστατικά του ΤΤSS, όπως η HrpA (δομική πρωτεΐνη του αγωγού 

μεταφοράς).  

- Η περιοχή hrp στο γονιδίωμα της ψευδομονάδας αποτελείται από τρεις 

υποπεριοχές: τη συντηρημένη, τη μεταβλητή περιοχή εκκρινόμενων πρωτεϊνών 

Avr (conserved and exchangeable effector locus) και την hrp/hrc περιοχή. Αυτές 

συνθέτουν τη "νησίδα" παθογένειας hrp/hrc (εικόνα 4).  

 
Εικόνα 5. Η συντηρημένη περιοχή των hrp/hrc γονιδίων μέσα στη "νησίδα" παθογένειας των Psy 61, Psy 
B728a και Pto DC3000. Τα γνωστά ρυθμιστικά γονίδια είναι σκιασμένα. Τα βέλη υποδεικνύουν την 
κατεύθυνση της μεταγραφής, με τα μικρά "κουτάκια" να δείχνουν την παρουσία των Hrp "κουτιών". Το 
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τρίγωνο, υποδεικνύει το ένθεμα των 3,6 Kb με τα φαγικά γονίδια στην περιοχή hrp/hrc του στελέχους B728a 
[72].  

 
 
 
 

 
 
Εικόνα 6. Το σύστημα Hrp/Avr του P. syringae. Α) το σύμπλεγμα γονιδίων hrmA/hrc/hrp του P. syringae pv. 
syringae. Κωδικοποιεί για ένα σύστημα έκκρισης ΙΙΙ (TTSS) που πιστεύεται πως εκκρίνει την πρωτεΐνη HrmA (Avr)   
στα φυτικά κύτταρα. Τουλάχιστον εννέα πρωτεΐνες (που κωδικοποιούνται από τα hrc γονίδια) θεωρείται πως είναι 
συστατικά όλων των TTSS. Τα εναπομείναντα hrp γονίδια κωδικοποιούν ρυθμιστικές πρωτεΐνες (σκούρο πράσινο), 
γνωστές εξωκυτταρικές πρωτεΐνες (πορτοκαλί) και άλλα συστατικά του ΤΤSS της ψευδομονάδας (ανοικτό πράσινο). 
Αυτό το σύμπλεγμα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συμπλέγματος-"νησίδας" γονιδίων παθογένειας που 
συμπεριλαμβάνει αρκετά από τα γονίδια avr που φέρουν τα στελέχη της ψευδομονάδας. Οι πρωτεΐνες Avr θεωρείται 
ότι έχουν αρκετούς στόχους στο κύτταρο του ξενιστή και αν δεν εντοπιστούν από  πρωτεΐνες R συμβάλλουν στην 
προσβολή του ξενιστή. Β-D) Παρατήρηση αποικιών του P. syringae στην επιφάνεια φυτικών κυττάρων μέσω της 
μικροσκοπίας confocal έπειτα από σαράντα ώρες επώασης εκφράζοντας την Aequorea victoria πράσινη φθορίζουσα 
πρωτεΐνη. Η κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη είναι από την περιφέρεια χλωροπλαστών [73].  
 

Μια μεγάλη επίσης κατηγορία πρωτεϊνών του TTSS που έχει ταυτοποιηθεί είναι οι 

Avr που κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα avr γονίδια (avirulence genes). Η σχέση 

μεταξύ αυτών και του TTSS δεν ήταν αρχικά εμφανής, ώσπου βρέθηκε πως τα γονίδια 

hrp και avr είχαν κοινή μεταγραφική ρύθμιση και διαδραμάτιζαν ρυθμιστικό ρόλο στη 

λειτουργία του TTSS – ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΕΔΩ ?? [47,48,49] και ότι οι πρωτείνες Avr 

δρούσαν  μέσα στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων του ξενιστή, γεγονός που οδήγησε 

στην ιδέα πως μεταφέρονται μέσω του TTSS στο φυτικό κύτταρο και προκαλούν τα 

φαινοτυπικά ή βιοχημικά επακόλουθα της μόλυνσης. Ονομάστηκαν δε γονίδια 

αμολυσματικότητας γιατί μεταφορά τους σε βακτήρια που ήταν παθογόνα τα έκαναν 

αμολυσματικά. Ορισμένες πρωτεΐνες Avr φέρουν το σήμα έκκρισης τους στο 5΄ άκρο 

του mRNA που κωδικοποιεί για αυτές, όπως έχει βρεθεί για τις AvrB και AvrPto [50]. Σε 
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αντίθεση με αυτές τις πρωτεΐνες που προκαλούν την αντίδραση υπερευαισθησίας μόνο 

αν εισέλθουν στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή, τα βακτήρια έχουν στο 

οπλοστάσιο τους και πρωτεΐνες οι οποίες εκκρίνονται στο διακυττάριο περιβάλλον και 

μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση υπερευαισθησίας σε καθαρισμένη μορφή. Είναι οι 

λεγόμενες χαρπίνες. Αυτές είναι πλούσιες πρωτεΐνες σε γλυκίνες, θερμοανθεκτικές και 

παρουσιάζουν έλλειψη σε κυστείνες [64,65]. Αν και ο ρόλος τους σε ορισμένες 

περιπτώσεις φαίνεται να είναι συνεργιστικός με τις πρωτεϊνες Avr κατά τη μόλυνση, δεν 

έχει μέχρι σήμερα διελευκανθεί πλήρως. 

 

 
Εικόνα 7. Διάγραμμα του TTSS στην ψευδομονάδα. Κάποιο άγνωστο σήμα στον φυτικό αποπλασματικό χώρο 
ενεργοποιεί το hrpR/hrpS/hrpL μονοπάτι μεταφοράς σήματος οδηγώντας στη μεταγραφή hrc/hrp και άλλων γονιδίων 
που κωδικοποιούν μεταφερόμενες πρωτεϊνες. Οι πρωτεΐνες HrpR(R) και HrpS(S) συνενώνονται και ενεργοποιούν τον 
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σ P

54
P-εξαρτώμενο εκκινητή  του hrpL. Μια Lon πρωτεάση, η HrpV(V) και η HrpA ρυθμίζουν την έκφραση του hrpL 

μέσω κάποιων μετα-μεταγραφικών ή μεταγραφικών μηχανισμών. Η έκφραση των hrc/hrp γονιδίων οδηγεί σε 
συγκρότηση του TTSS το οποίο μεταφέρει πρωτεϊνες από το κυτταρόπλασμα του βακτηρίου, στο κυτταρόπλασμα του 
φυτικού κυττάρου είτε για να καταστείλουν την αμυντική λειτουργία είτε για να χρησιμοποιήσουν θρεπτικά συστατικά 
και νερό [70].  
 

Οι προς έκκριση πρωτεϊνες του TTSS απαιτούν πολλές φορές την παρουσία 

τσαπερονών που λειτουργούν βοηθητικά και προστατευτικά στην έκκριση τους [46] και 

οι οποίες κάποιες φορές κωδικοποιούνται από γενετικά κοντινά γονίδια. Οι τσαπερόνες 

είναι γενικά μικρού μοριακού βάρους πρωτεΐνες, χωρίς να έχουν ομοιότητες όσον αφορά 

στην ακολουθία τους. Παρόλα αυτά όλες έχουν μια κοινή αμφιπαθητική α-έλικα στο 

καρβοξυ-τελικό τους άκρο. Ο μηχανισμός λειτουργίας τους όμως δεν είναι γνωστός 

μέχρι σήμερα. Πιθανότατα οδηγούν τις προς έκκριση πρωτεΐνες στην εκκριτική μηχανή ή 

τις προστατεύουν από πρωτεόλυση στο κυτταρόπλασμα. Επιπρόσθετα οι πρωτεϊνες που 

βοηθούνται από την παρουσία  τσαπερονών πιθανώς να εκκρίνονται πιο γρήγορα από ότι 

αυτές που δεν έχουν.  

 
 

 
Εικόνα 8. TTSS και λειτουργία των τσαπερονών. Τριών ειδών σηματοδότηση έχει περιγραφεί στο TTSS: 1) μέσω 
του 5΄ mRNA, 2) μέσω του συμπλόκου τσαπερόνης και εκκρινόμενης πρωτεΐνης (φαίνεται το ομοδιμερές της 
τσαπερόνης και το σημείο πρόσδεσης τονίζεται με μαύρη γραμμη) και 3) μέσω του πεπτιδίου στο αμινο-τελικό άκρο. 
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Η πρόσδεση των τσαπερονών αποτρέπει το μη σωστό δίπλωμα των πρωτεϊνών, όπως επίσης και προστατεύει από τη 
δημιουργία συμπλόκων στο βακτηριακό κυτταρόπλασμα. Μερικές τσαπερόνες ωστόσο διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη γονιδιακή ρύθμιση. Το σήμα του mRNA απαιτεί η έκκριση να είναι συν-μεταφραζόμενη (co-translational), 
ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις όχι. Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες που είναι προσδεδεμένες με τσαπερόνες ενδέχεται να 
εκκρίνονται πρώτες, καθώς φέρουν και το σήμα στο αμινο-τελικό τους άκρο. Οι τσαπερόνες επίσης, αποδεσμεύονται 
και παραμένουν στο βακτηριακό κύτταρο, ενώ οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται οδηγούνται στο φυτικό κυτταρόπλασμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.1.3.4 Εκκριτικό σύστημα τύπου V: 
 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά του T-DNA στην περίπτωση του 

Agrobacterium tumefaciens και την έκκριση τοξίνης στην περίπτωση της Bordetella 

pertussis [40]. Η οικογένεια των πρωτεϊνών που εκκρίνονται μέσω αυτού του συτήματος 

περιλαμβάνει αυτές που εκκρίνονται μέσω του αυτομεταφορέα (τύπος Va ή ΑΤ-1), τις 

Vb  και τις Vc ή ΑΤ-2 [66,67]. Οι πρωτεΐνες αυτές παρουσιάζουν ομοιότητες στην 

πρωτοταγή τους δομή.  
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Εικόνα 9. Σχηματική απεικόνιση των συστημάτων έκκρισης V. Το μονοπάτι έκκρισης των πρωτεϊνών Va βρίσκεται 
αριστερά, αυτό των Vb στο κέντρο και τέλος αυτό των Vc στα δεξιά. Διακρίνονται τα τέσσερα λειτουργικά μέρη των 
πρωτεϊνών: η ακολουθία σινιάλο (signal sequence), το τμήμα μεταφοράς (passenger domain), η περιοχή του συνδέτη 
(linker domain) και η περιοχή β (β-domain). Οι πρωτεινες που χρησιμοποιούν τον αυτομεταφορέα συνθέτονται και 
εκκρίνονται μέσω του μηχανισμού Sec. Επίσης, εκκρινόμενες πρωτεΐνες που φέρουν ασυνήθιστα μεγάλη ακολουθία 
σινιάλο, που υποβοηθά τον Srp μηχανισμό έκκρισης, παρατηρούνται σε όλες τις κατηγορίες του συστήματος έκκρισης 
V. Όταν κατά την έκκριση οι πρωτεΐνες ξεπεράσουν την εσωτερική μεμβράνη, η ακολουθία σινιάλο αποκόπτεται και η  
β-περιοχή εισέρχεται στην εξωτερική μεμβράνη σχηματίζοντας μια μορφή β-βαρελιού και έτσι ανοίγοντας πόρο σε 
αυτήν (εξωτερική μεμβράνη). Μέσω αυτού του πόρου το τμήμα μεταφοράς εξέρχεται του βακτηρίου και υπόκειται ή 
όχι σε περαιτέρω επεξεργασία [68]. 
 

 
 
Εικόνα 10. Παρουσίαση των Sec-εξαρτώμενων και Sec-ανεξάρτητων συστημάτων έκκρισης των αρνητικών κατά 
Gram βακτηρίων. Το σύστημα Ι χρησιμοποιείται από το βακτήριο E. coli, το σύστημα ΙΙ από το στέλεχος Yersinia 
pestis, το σύστημα ΙV από το Agrobacterium tumefaciens,. Τα εκκρινόμενα πολυπεπτίδια παρουσιάζονται με 
πορτοκαλί χρώμα με τα αμινο- και καρβοξυ-τελικά τους άκρα να έχουν κόκκινο χρωματισμό. Μόνο οι πρωτεΐνες που 
εκκρίνονται από Sec-εξαρτώμενα συστήματα περιλαμβάνουν πεπτίδια μεταφοράς που αποκόπτονται από αυτά και 
μπορεί να αναδιπλώνονται πλήρως ή μερικώς στο κυτταρόπλασμα με τη βοήθεια άλλων πρωτεϊνών, όπως  για 
παράδειγμα η DsbA, ένω αυτές που δεν έχουν αναδιπλωθεί σωστά αποδομούνται από πρωτεάσες όπως η DegP. Όπου 
P: περιπλασμικός χώρος, SP: πεπτίδιο σινιάλο, β: περιοχή-β του αυτομεταφορέα IgA1, Ν: αμινο-τελικό άκρο, C: 
καρβόξυ-τελικό άκρο [69].  
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Α.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
 

Στη σημερινή εποχή των γοργών εξελίξεων στον τομέα της μοριακής βιολογίας, η 
επιστημονική κοινότητα έχει πλέον στα χέρια της τις πλήρεις αλληλουχίες των 
γενωμάτων αρκετών οργανισμών- μοντέλων. Η μελέτη και ο χαρακτηρισμός αυτών των 
αλληλουχιών μας έχει οδηγήσει σε διάφορες προβλέψεις όσον αφορά στις βιοχημικές και 
κυτταρικές λειτουργείες 4000 περίπου νέων ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης του 
βακτηρίου E. coli, 6000 του σακχαρομύκητα (S. cerevisiae), 13000 της δροσόφιλας 
(Drosophila melanogaster) και 19000 του νηματώδους (C. elegans) [77, 78, 79, 80]. 
Επίσης, με την πλήρη αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος ακόμα περισσότερα 
ερωτήματα και πολλές υποθέσεις μπορούν να προκύψουν αναφορικά με το ρόλο 100,000 
ανοικτών αναγνωστικών πλαισίων [81, 82]. Από μόνες τους όμως αυτές οι ακολουθίες 
δεν μπορούν να προσφέρουν και πολλά για την κατανόηση της λειτουργίας των 
πρωτεϊνών που κωδικοποιούν. Η χρησιμοποίηση συγκριτικών γενωμικών μεθόδων 
μπορεί να μας καθοδηγήσει σε αρκετά συμπεράσματα για τη λειτουργία τους. Για 
παράδειγμα, σύγκριση μεταξύ νέων αναγνωστικών πλαισίων στο σακχαρομύκητα S. 
cerevisiae και στο νηματώδη C. Elegans μας έχει οδηγήσει στον καθορισμό αρκετών 
ορθόλογων γονιδίων. Επιπλέον, οι μισές από τις πρωτεΐνες της δροσόφιλας δείχνουν 
σχετική ομολογία με αυτές των θηλαστικών. Υπάρχουν όμως και πρωτεΐνες οι οποίες δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με αυτές άλλων οργανισμών, καθώς δεν υπάρχει 
ομολογία μεταξύ τους.  

Για αυτόν το σκοπό έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές για το λειτουργικό 
χαρακτηρισμό πρωτεϊνών γενικά. Στην παρακάτω εικόνα είναι εμφανές ότι βασικός 
στόχος των εργαστηρίων στη σημερινή εποχή είναι η αξιοποίηση μιας σειράς τεχνικών 
και μεθοδολογιών για την κατανόηση της λειτουργίας των γονιδιωμάτων και των 
πρωτεομάτων των διαφόρων οργανισμών.  
 
 

 
 
 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των σύγχρονων πειραματικών διαδικασιών που 
οδηγούν στην κατανόηση της λειτουργίας των γονιδίων.  
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Α.2.1 Τεχνικές για αναγνώριση και μελέτη πρωτεϊνικών  
          αλληλεπιδράσεων 
 

Οι περισσότερες πρωτεΐνες απαιτούν "φυσικές" αλληλεπιδράσεις με άλλες 
πρωτεΐνες προκειμένου να επιτελέσουν το βιολογικό τους ρόλο. Για τη μελέτη 
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων έχουν προταθεί βιοχημικές και γενετικές τεχνικές. Στις 
βιοχημικές μεθόδους συγκαταλέγεται η συν-ανοσοκατακρήμνιση (co-
immunoprecipitation) και η κατασκευή συντηγμάτων με την πρωτεϊνη GST (glutathione-
s-transferase) και στις γενετικές το σύστημα των δύο υβριδίων της ζύμης (Yeast 2-hybrid 
system). Με την πρώτη μέθοδο, πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν ενδογενώς μεταξύ τους 
μπορούν να απομονωθούν και να συνκαθαριστούν με τη χρήση συγκεκριμένων 
αντισωμάτων [83]. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι δε χρειάζεται οι 
πρωτεΐνες που πρόκειται να καθαριστούν να αλληλεπιδράσουν κατευθείαν η μία με την 
άλλη. Για παράδειγμα όπως φαίνεται και στην εικόνα 1 μια πρωτεΐνη Χ μπορεί να 
σχετίζεται με μία άλλη πρωτεΐνη Ζ μέσω μιας άλλης Υ. Παρόλο όμως που μπορούμε να 
αντλήσουμε αρκετές πληροφορίες από αυτήν τη μέθοδο, η δυσκολία της έγκειται στο 
γεγονός πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, καθώς είναι δύσκολη η 
παραγωγή αντισωμάτων για καθεμία από όλες τις πρωτεΐνες που μελετάμε. Η τεχνική της 
GST περιλαμβάνει αρχικά σύντηξη των υπό μελέτη πρωτεϊνών με την πρωτεϊνη GST, 
επώαση με άλλες πρωτεϊνες, έτσι ώστε αν υπάρχει αλληλεπίδραση οι τελευταίες να 
συνκαθαριστούν μέσω αγαρόζης γλουταθειόνης (GA). Τα αποτελέσματα αυτής της 
μεθόδου είναι ορατά έπειτα από αποδιατακτική (SDS) ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 
πολυακρυλαμιδίου [84, 85]. Και αυτή όμως η τεχνική δεν προσφέρεται για πρωτεομική 
ανάλυση μεγάλης κλίμακας.  
 
 
 

 
Εικόνα 2. Το σχήμα Α παρουσιάζει τη μέθοδο του συν-ανοσοκατακρήμνισης με τη χρήση κατάλληλων αντισωμάτων. 
Το σχήμα Β παρουσιάζει τη μέθοδο GST που μπορεί να εφαρμοστεί και σε βακτήρια [88]. Α) Η συν-
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ανοσοκατακρήμνιση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντισωματα (IgG) επιτρέπει τον καθαρισμό ενδογενών 
πρωτεϊνών. Β) Οι πρωτεΐνες που συντήκονται με την GST (Glutathione-S-Transferase), μπορούν να εκφραστούν και 
να καθαριστούν στα βακτήρια ή σε άλλα συστήματα έκφρασης και χρησιμοποιείται, για να βοηθήσει στην εξακρίβωση 
των πρωτεϊνών που αντιδρούν με αυτήν σε αγαρόζη γλουταθιόνης (GA Glutathione Agarose). Οι X, Y, Z είναι οι 
πρωτεΐνες "δόλωμα", "λεία" και κάποια άλλη που μπορεί να αντιδρά με την πρωτεινη "λεία" αντίστοιχα.  
 
 
 

Στην περίπτωση τώρα της μεθόδου των δύο υβριδίων της ζύμης [10], η αλληλουχία 
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Χ που είναι προς χαρακτηρισμό συντήκεται με μια 
αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί την περιοχή δέσμευσης στο DNA (DB, DNA binding 
domain) ενός μεταγραφικού παράγοντα, όπως ο Gal4p. Η δεύτερη αλληλουχία, που 
κωδικοποιεί την υπό μελέτη πρωτεΐνη Υ, συντήκεται σε μια αλληλουχία DNA που 
κωδικοποιεί την περιοχή ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα (AD, activation 
domain). Φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊνών Χ και Υ οδηγεί στην 
αλληλεπίδραση και των δύο περιοχών (BD και AD) του παράγοντα μεταγραφής, με 
αποτέλεσμα την έκφραση γονιδίων αναφοράς (His3, Ade2, lacZ).  

Η μέθοδος των δύο υβριδίων της ζύμης μπορεί να πραγματοποιηθεί in vivo και 
απαιτεί μόνο την κλωνοποίηση των υπό μελέτη γονιδίων σε κατάλληλους φορείς. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευρέως διαδεδομένη η παρούσα μέθοδος και κατ’ επέκταση 
να χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό μεγάλων ομάδων πρωτεϊνών και πρωτεομάτων. 
Πρόσφατα το σύστημα των δύο υβριδίων της ζύμης χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
χαρτών που περιέχουν «όλες» τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών του 
σακχαρομύκητα S. cerevisiae και του νηματώδη C. elegans [87, 88, 89] 
 
 
 
 

 

 
 
Εικόνα 3. Παρουσιάζεται η μέθοδος των δύο υβριδίων της ζύμης, κατά την οποία οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
πρωτεϊνών μπορούν να παρατηρηθούν σε ζωντανά κύτταρα ζύμης ( ‘in levuro’). Στο σχήμα τα δυο πλασμίδια που 
φέρουν τα συντήγματα αντιδρούν μεταξύ τους και ως αποτέλεσμα ενεργοποιούνται τα γονίδια αναφοράς [91]. 
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Α.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου της ζύμης των  
          δύο υβριδίων 
 

Στη μοριακή βιολογία γενικότερα χρησιμοποιείται μια πληθώρα μεθόδων οι οποίες 
με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν ή μη εγκυρότητα και αξιοπιστία σε σχέση με τα 
αποτελέσματα που προσφέρουν. Όπως όλες οι μέθοδοι έτσι και αυτή, η οποία 
χρησιμοποιείται και στην παρούσα ερευνητική εργασία, έχει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο ανάλυσης της παραγράφου αυτής. 
 
Πλεονεκτήματα: 
 

1) Είναι μια in vivo τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιούνται ζωντανά κύτταρα 
ζύμης ως φορείς του πειράματος σε αντίθεση με τις βιοχημικές μεθόδους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.. 

2) Χρησιμοποιείται ευκαρυωτικό σύστημα γεγονός που βιολογικά προσομοιώνει 
καλύτερα τα υψηλότερα και πιο εξελιγμένα συστήματα ευκαρυωτών, στις περιπτώσεις 
που ελέγχεται η αλληλεπίδραση πρωτεϊνών ευκαρυωτικών κυττάρων.  

3) Δεν έχει υψηλές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα οι κλασσικές βιοχημικές 
προσεγγίσεις που απαιτούν μεγάλες ποσότητες καθαρισμένων πρωτεϊνών ή υψηλής 
ποιότητας αντισώματα. Στη μέθοδο αυτή μόνο το cDNA του γονιδίου που μας 
ενδιαφέρει απαιτείται για τη σύντηξη στο κατασκεύασμα.  

4) Είναι δυνατόν με μικρές τροποποιήσεις στο υπό μελέτη γονίδιο (π.χ. ελλείψεις 
βάσεων, μεταλλαγές κτλ.) να εξάγουμε περισσότερα συμπεράσματα, ακόμα και να 
τροποποιήσουμε γνωστές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών.  

5) Είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αλληλεπιδράσεων ημι-ποσοτικά σε ισχυρές, 
μεσαίες και ασθενείς σε αντίθεση με τις in vitro μεθόδους. 

6) Μπορούν να μελετηθούν σε αυτό το σύστημα και εξωκυτταρικές πρωτεΐνες που 
υφίστανται τροποποιήσεις όπως γλυκοσυλίωση, γεγονότα τα οποία δεν αναμένεται να 
συμβαίνουν στον πυρήνα της ζύμης.  

7) Είναι γρήγορη και εύκολη μέθοδος. 
 
Μειονεκτήματα: 
 

1) Αν η πρωτεΐνη που μελετάται μπορεί να ενεργοποιήσει από μόνη της τη 
μεταγραφή (αυτό-ενεργοποίηση), τότε το θετικό σήμα που παίρνουμε από το γονίδιο 
αναφοράς είναι πλασματικό, καθώς δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Για αυτό και πρέπει 
αρχικά να ελεγχθεί το ενδεχόμενο αυτό. 

2) Η χρήση πρωτεϊνικών συντηγμάτων μπορεί να τροποποιήσει την ενεργότητα ή 
και το ποσοστό πρόσδεσης της σε μια από τις δύο περιοχές (δόλωμα ή λεία). Αυτό 
σχετίζεται με το σωστό "δίπλωμα" των πρωτεϊνών.  

3) Η μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε ετερόλογα συστήματα μπορεί να 
εξαρτώνται από μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις όπως γλυκοσυλίωση, φωσφορυλίωση 
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και δημιουργία δισουλφιδικών γεφυρών οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται ελάχιστα ή και 
καθόλου στα συστήματα αυτά.  
 

4) Η μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνουν εξωκυττάριες 
πρωτεΐνες μειονεκτεί σε σχέση με τις ενδοκυττάριες στο σύστημα των δύο υβριδίων της 
ζύμης, καθώς οι συντηγμένες πρωτεΐνες πρέπει να έχουν στόχο τον πυρήνα. 

5) Η μελέτη αλληλεπιδράσεων με cDNA βιβλιοθήκες μπορεί να μην εμφανίσει 
θετικά αποτελέσματα γιατί ορισμένοι κλώνοι της βιβλιοθήκης είτε είναι ημιτελείς ή δεν 
έχουν τη σωστή κατεύθυνση για έκφραση και έτσι μπορεί το σύστημα να μη δίνει 
αξιόπιστα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται με αυτές τις προϋποθέσεις. 

6) Η αδυναμία ανίχνευσης αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο πρωτεϊνών δεν αποτελεί 
κατ’ ανάγκη και απουσία φυσικής αλληλεπίδρασης. Έχει αποδειχθεί πως διάφορα 
τμήματα κάποιων πρωτεϊνών μπορεί να αλληλεπιδρούν καλύτερα από ότι η ολόκληρη  
πρωτεΐνη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο σωστό "δίπλωμα" αυτών. Έτσι όπως είναι 
φυσιολογικό, πολλές φορές παρατηρείται πλασματικά αρνητικό αποτέλεσμα παρόλο που 
υπάρχει αλληλεπίδραση, καθώς ενδέχεται κάποιο τμήμα της πρωτεΐνης να επηρεάζει το 
σωστό "δίπλωμα" της.  

7) Η ανίχνευση θετικής αλληλεπίδρασης στο σύστημα αυτό βασίζεται στην έκφραση 
γονιδίων αναφοράς, τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιηθούν και να εμφανίσουν ένα 
πλασματικό θετικό αποτέλεσμα, καθώς είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν οι περιοχές 
AD και BD του μεταγραφικού παράγοντα μέσω μιας τρίτης, ενδογενούς πρωτεΐνης της 
ζύμης.  

8) Ορισμένες πρωτεΐνες, όταν εκφράζονται στις ζύμες ή όταν έχουν ως στόχο τους 
τον πυρήνα μπορεί να γίνουν τοξικές για το σύστημα. Άλλες μπορεί να συμβάλλουν στην 
αποδόμηση κάποιων πρωτεϊνών του συστήματος που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
τους ή οι υπό μελέτη πρωτεϊνες να είναι ασταθείς στα κύτταρα της ζύμης και να 
αποδομούνται.  
 
 
Α.2.3 Ποικολομορφία στα συστήματα της ζύμης των δύο υβριδίων  
 

Υπάρχουν αρκετά συστήματα δύο υβριδίων της ζύμης (ανάλογα με το γονίδιο 
αναφοράς) που χρησιμοποιούνται γενικά στην ανίχνευση αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
πρωτεϊνών, όμως δύο από αυτά είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα: 

1) Το σύστημα του Gal4, όπου ανιχνεύονται αλληλεπιδράσεις μέσω λειτουργικής 
ανασύστασης του μεταγραφικού παράγοντα Gal4p. Οι δύο πρωτεΐνες που μελετούνται 
παράγονται σε σύντηξη με τις πρωτεϊνικές περιοχές Gal4-BD και Gal4-AD. Τα δύο 
πλασμίδια που φέρουν τα συντήγματα μεταφέρονται σε στέλεχος ζύμης που φέρει 
ανωφορικά του γονιδίου της LacZ, αλληλουχίες μεταγραφικής ενεργοποίησης (UAS) 
των υποκινητών GAL1-GAL10). Έτσι, σε περίπτωση που υπάρχει αλληλεπίδραση, 
ενεργοποιείται η μεταγραφή του γονιδίου lacZ και οι αποικίες γίνονται μπλε σε θρεπτικό 
μέσο καλλιέργειας που περιέχει το υπόστρωμα X-gal.  

Στην περίπτωση αυτού του συστήματος για να αποφευχθούν πλασματικά 
αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τις ενδογενείς πρωτεΐνες Gal4 και Gal80 
της ζύμης, το στέλεχος που θα μετασχηματιστεί φέρει ελλείψεις στην αλληλουχία των 
γονιδίων gal4 και gal80. Έτσι, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να 
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αναπτύσσονται λίγο πιο αργά από τα κανονικά (Τα γονιδια gal χρειάζονται θρεπτικά 
υλικά με κύρια/μόνη πηγή άνθρακα τη γαλακτόζη) 

2) Το σύστημα του LexA που χρησιμοποιεί την αλληλουχία του αντίστοιχου 
γονιδίου του E. coli. Σ’ αυτήν την περίπτωση το στοιχείο AD αποτελεί τμήμα της 
ακολουθίας DNA του E. coli και εκφράζει ένα πεπτίδιο το οποίο λειτουργεί ως 
ενεργοποιητής της μεταγραφής όταν προσδεθεί σε αυτό ένα στοιχείο  BD. Τα 
συντήγματα που δημιουργούνται μεταφέρονται σε στελέχη ζύμης τα οποία στο DNA 
τους φέρουν τις αλληλοχίες πρόσδεσης της πρωτεϊνης LexA  ανοδικά κάποιον γονιδίων 
αναφοράς, όπως το LacZ ή Leu2. Λόγω του γεγονότος ότι το LexA, σε αντίθεση με το 
Gal4, δεν παράγεται ενδογενώς στο ζυμομύκητα, αυτό το σύστημα είναι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενο, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να έχουμε ψευδοθετικά αποτελέσματα 
μέσω της αυτοενεργοποίησης.  

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι φορείς που φέρουν τα συντήγματα που 
χρησιμοποιούνται στα προαναφερόμενα συστήματα των δύο υβριδίων της ζύμης. 
 
Πίνακας 1. Στον πίνακα αναφέρονται οι φορείς που χρησιμοποιούνται στα δύο συστήματα των δύο υβριδίων της 
ζύμης τα οποία βασίζονται στο Gal4 και LexA, καθώς και τα γονίδια αναφοράς και οι γενικές πληροφορίες που 
απαιτούνται [89]. 
 

Όνομα 
μάρτυρας 
επιλογής 

λειτουργική 
περιοχή υποκινητής 

Βασίζονται στο 
GAL3   
pMA424 TRP1 GAL4DB Original vector, 12Kb 
pGTB9 TRP1 GAL4DB+HA ADH1 (truncated) 
pAS1 TRP1 GAL4DB+HA ADH1 (full lenght) 
pAS2 TRP1 GAL4DB ADH1 (full lenght) 
pAS2-1 LEU2 GAL4AD ADH1 (full lenght) 
pGAD2F LEU2 GAL4AD Original vector, 13Kb 
pGAD424 LEU2 GAL4AD ADH1 (truncated) 
pGAD10 LEU2 GAL4AD ADH1 (truncated) 
pGAD-GL LEU2 GAL4AD ADH1 (truncated) 
pGAD-GH LEU2 GAL4AD ADH1 (full lenght) 
pGAD1318 LEU2 GAL4AD ADH1 (full lenght) 
pSE1107 LEU2 GAL4AD ADH1 (full lenght) 
pSD-10 URA3 GAL4AD   
pACT1 LEU2 GAL4AD   
pACT2 LEU2 GAL4AD+HA ADH1 (truncated) 
Βασίζονται στο 
LexA   
pBTM116 TRP1 LexA ADH1 (truncated) 
pLexA HIS3 LexA ADH1 (full lenght) 
pB42AD TRP1 B42+SV40NLS+HA GAL1 (full lenght) 
pHybLex/Zeo Zeocin LexA ADH1 (truncated) 

pYESTrp TRP1 

V5 
epitope+SV40NLS+ 
B42 GAL1 (full lenght) 

pGilda HIS3 LexA GAL1 (full lenght) 
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3) Το σύστημα της διαχωριζόμενης ουβικουιτίνης (Split Ubiquitine system)(Εικόνα 4) 
(Johnsson και Varshavsky, 1994), το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μελέτη 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. 

 
Εικόνα 4. Το μόριο της ουβικουιτίνης που αποτελείται από 76 αμινοξέα, είναι συντηρημένο σε όλους τους 
ευκαρυώτες και παίζει βασικό ρόλο στην αποδόμηση πρωτεϊνών.  
 
 

Το σύστημα αυτό, βασίζεται στην επανασυγκρότηση ενός μορίου της ουβικουιτίνης, 
η οποία δεσμεύεται σε πρωτεϊνες και τις οδηγεί σε αποδόμηση μέσω του 26S 
πρωτεασώματος (Hershko, 2005; Mayer, 2000). Όταν μια ενδοκυτταρική πρωτεΐνη 
πρόκειται να αποδομηθεί, προσκολλούνται σ΄αυτή μόρια ουβικουιτίνης τα οποία την 
κατευθύνουν στο πρωτεόσωμα 26S, όπου αποδομείται. Η ουβικουιτίνη ανακυκλώνεται 
και επαναχρησιμοποιείται καθώς το κύτταρο αποσπά την αλυσίδα των μορίων της που 
δημιουργείται από την πρωτεΐνη στόχο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένες πρωτεάσες τις UBPs (Ubiquitin Binding Proteins). Αυτές αναγνωρίζουν 
ένα μοτίβο γλυκίνης-γλυκίνης και κόβουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα σε αυτό το σημείο. 
Ετσι η ελεύθερη ουβικουιτίνη οδηγείται ξανά στο κυτταρόπλασμα, για να 
επαναχρησιμοποιηθεί στον επόμενο κύκλο ουβικιτινυλίωσης . Στην εικόνα 5 φαίνεται 
σχηματικά ο κύκλος της ουβικουιτινυλίωσης. 
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Εικόνα 5. Χρήση της ουβικουιτίνης μέσω της διαδικασίας που έχει περιγραφεί στο κείμενο. (Α), δημιουργία 
αλυσίδας μορίων ουβικουιτίνης και πρόσδεση στην πρωτεΐνη στόχο, (Β) και (C) απομάκρυνση της αλυσίδας 
πολυουβικουιτίνης μέσω των UBPs από την πρωτεΐνη στόχο και (D) διαχωρισμός των επιμέρους μορίων της αλυσίδας 
και απελευθέρωση τους στο κυτταρόπλασμα για επαναχρησιμοποίηση τους [76].  
 

Οι Nils Johnsson και Alexander Varshavsky, εφευρέτες του συστήματος, 
παρατήρησαν πως το μόριο της ουβικουιτίνης του ζυμομύκητα μπορεί να διαχωριστεί σε 
δύο μέρη, τα Nub (που περιλαμβάνει το άμινο-τελικό άκρο της) και Cub (που 
περιλαμβάνει το καρβόξυ-τελικό άκρο της) που όταν εκφράζονται χωριστά στο κύτταρο, 
δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τις UBPs. Αν όμως αυτά συν-εκφραστούν στο ίδιο 
κύτταρο η υψηλή συγγένεια τους τα οδηγεί σε επανασυγκρότηση ολόκληρου του μορίου 
της ουβικουιτίνης που αναγνωρίζεται άμεσα από τις UBPs και αποκόπτεται.  

Η ισχυρή συγγένεια των δύο ξεχωριστών μορίων μπορεί να διακοπεί αλλάζοντας 
μια ισολευκίνη που περιέχει το τμήμα Nub στη θέση 3 της πρωτεΐνης, σε γλυκίνη. Έτσι, 
το τμήμα Nub μετονομάζεται σε NubG και δεν παρουσιάζεται σχεδόν καμία συγγένεια 
μεταξύ των δύο μορίων, όταν συν-εκφραστούν στο ίδιο κύτταρο.  
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Εικόνα 6. (Α) Όταν δεν συν-εκφράζονται τα δύο μέρη του μορίου στο ίδιο κύτταρο δεν αναγνωρίζονται από τις UBPs 
επειδή δεν γίνεται ανασύσταση ολοκληρου του μορίου της ουβικουιτίνης και. (Β) όταν συνεκφράζονται συμβαίνει το 
αντίθετο με αποτέλεσμα οι αλυσίδες πολυουβικουιτίνης να αποκόπτονται από την πρωτεϊνη-στόχο και οι 
ουβικουτινυλιομένες πρωτεϊνες να οδηγούνται στο πρωτεάσομα 26S, και (C) μετατροπή της αγρίου τύπου NubI σε 
NubG, μέσω της αλλαγής μιας ισολευκίνης σε γλυκίνη στη θέση 3 του μορίου [76]. 
 
 

Οι δύο παραπάνω ερευνητές μετά από αυτήν την ανακάλυψη προχώρησαν στο 
σχεδιασμό του πλήρους συστήματος ανίχνευσης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, το 
οποίο περιλαμβάνει σύντηξη της μιας πρωτεΐνης Χ που μελετάμε με το πρωτεϊνικό 
τμήμα Cub και σύντηξη της άλλης υπό μελέτη πρωτεϊνης Υ με το πρωτεϊνικό τμήμα 
NubG. Μια πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊνών Χ και Υ φέρνει τα δύο 
τμήματα της ουβικουιτίνης πολύ κοντά το ένα με το άλλο, οπότε επανασυγκροτείται 
ολόκληρο το μόριο εκ νέου και αναγνωρίζεται από τις UBPs, όποτε και αποκόπτεται, 
Έπειτα από την πέψη του μορίου, απελευθερώνεται από την επανασυγκροτημένη 
ουβικουιτίνη ο μεταγραφικός παράγοντας LexA-VP16 (URA3 και DHFR). 
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Εικόνα 7. (Α) δεν υπάρχει συγγένεια μεταξύ Cub και NubG και έτσι δεν αναγνωρίζεται το μόριο από τις UBPs. (Β) οι 
πρωτεΐνες Χ και Υ μετά την αλληλεπίδρασή τους, φέρνουν κοντά τα δύο χωριστά μέρη και υπάρχει επανασυγκρότηση 
ολόκληρου του μορίου και πέψη αυτού από τις UBPs.  
 
 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα DualMembrane kit 

3 P01001 της εταιρείας Dualsystems BiotechP

®
P, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 

"Υλικά και Μέθοδοι". Το σύστημα βασίζεται στα όσα αναφέρθηκαν για το σύστημα 

διαχωρισμού της ουβικουιτίνης και προσφέρεται κυρίως για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ πρωτεϊνών εκ των οποίων η μία ή και δύο είναι διαμεμβρανικές  

Αρχικά η μια υπό μελέτη διαμεμβρανική πρωτεΐνη (“δόλωμα”, bait) συντήκεται στο 

Cub τμήμα που είναι συντηγμένο ήδη με το μεταγραφικό παράγοντα LexA-VP16. Η 

δεύτερη υπό μελέτη πρωτεΐνη («λεία», prey) συντήκεται στο τμήμα NubG της 

ουβικουιτίνης. Σε περίπτωση που οι δύο πρωτεΐνες αλληλεπιδράσουν τα Cub και NubG 

έρχονται σε επαφή και επανασχηματίζουν την λειτουργική ολοουβικουιτίνη. Το μόριο 

της οποίας αναγνωρίζεται από τις UBPs, γεγονός που οδηγεί στην αποκοπή του 

μεταγραφικού παράγοντα LexA-VP16 από την υπόλοιπη αλυσίδα. Ο μεταγραφικός 

παράγοντας στη συνέχεια οδηγείται στον πυρήνα όπου προσδένεται στις αλληλουχίες 

ενεργοποίησης LexA που βρίσκονται ανοδικά της έναρξης μεταγραφής του γονιδίου 



 37

αναφοράς με αποτέσμα την ενεργοποίηση της έκφρασης του, καθώς ο παράγων VP16 

βοηθά το σύμπλοκο της RNA πολυμεράσης II να ξεκινήσει τη μεταγραφή. Τα γονίδια 

αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το σύστημα είναι 1) δύο αυξοτροφικοί παράγοντες-

δείκτες, οι HIS3 και ADE2, των οποίων η ενεργοποίηση επιτρέπει στα κύτταρα ζύμης να 

αναπτύσσονται σε θρεπτικά μέσα καλλιέργειας που δεν έχουν ιστιδίνη ή αδενίνη και 2) 

το γονίδιο lacZ που κωδικοποιεί το ένζυμο β-γαλακτοσιδάση το οποίο επιτρέπει τη 

χρωματική ανίχνευση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων είτε σε στερεό θρεπτικό μέσο 

καλλιέργειας, που περιέχει το υπόστρωμα X-gal του ενζύμου είτε επιτρέπει και την 

ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε υγρό καλλιέργημα. 

 
 

 
  
 
Εικόνα 8. (Α) σύντηξη της μιας πρωτεΐνης που μελετάται στο πρωτεϊνικό τμήμα Cub. (Β) σύντηξη της δεύτερης υπό 
μελέτη πρωτεΐνης στο πρωτεϊνικό τμήμα NubG και (C) αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών οδηγεί στην έναρξη της 
μεταγραφής του γονιδίου αναφοράς [76].  
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Α.2.4 Ιδιαιτερότητες των μεμβρανικών πρωτεϊνών στο σύστημα της     
          ζύμης των δύο υβριδίων  
 
 

Μια βασική απαίτηση του συστήματος της διαχωριζόμενης ουβικουιτίνης 
προκειμένου να είναι λειτουργικό, αποτελεί η παρουσία τόσο του πρωτεϊνικού τμήματος 
Cub-LexA-VP16 όσο και του NubG στην κυτταροπλασματική πλευρά της κυτταρικής 
μεμβράνης, γεγονός που εξαρτάται από την μεμβρανική τοπολογία της υπό μελέτη 
πρωτεΐνης. Με βάση αυτή την τεχνική απαίτηση, οι διαμεμβρανικές πρωτεϊνες 
διαχωρίζονται στις παρακάτω  κατηγορίες:    

i) Πρωτεϊνες τύπου  Ι: Η τοπολογία των πρωτεϊνών αυτών είναι: αμινοτελικό άκρο 
(με πεπτίδιο-οδηγό, signal peptide) εκτός κυτταροπλάσματος και καρβοξυτελικό άκρο 
εντός (Nout-Cin) (Eικόνα 9). 
 
 

 
Εικόνα 9. Το Ν-τελικό άκρο της πρωτεϊνης είναι εκτός κυτταροπλάσματος, ενώ το C-τελικο άκρο εντός (Nout-Cin) 
[76]. 
 
ii)Πρωτεϊνες τύπου ΙΙ: Πρωτεϊνες με πολλαπλά διαμεμβρανικά τμήματα στις οποίες το 
Ν-τελικό άκρο  (χωρίς πεπτίδιο-οδηγό) είναι εντός κυτταροπλάσματος όπως και το C-
τελικό άκρο (Nin-Cin). 
 
iii) Πρωτεϊνες τύπου ΙΙ: Αυτές που έχουν το Ν-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος 
και το C-τελικό άκρο εκτός (Nin-Cout). 
 



 39

 
Εικόνα 10. Το Ν-τελικό άκρο της πρωτεινης είναι εντός κυτταροπλάσματος, ενώ το C-τελικο άκρο εντός ή εκτός 
[76]. 
 

Η τοπολογική κατηγορία στην οποία ανήκει μια πρωτεΐνη καθορίζει και τον φορέα 
στον οποίο θα κλωνοποιηθεί το αντίστοιχο γονίδιο, προκειμένου να μελετηθεί η 
αλληλεπίδραση της με κάποια άλλη. Οι φορείς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το σύστημα 
Dual Membrane kit αναφέρονται στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Στοιχεία των φορέων που είναι διαθέσιμοι για την κατασκευή των «bait» συντηγμάτων και των 
γονιδίων επιλογής των στελεχών της ζύμης και του βακτηρίου Ε. coli για τον έλεγχο πρωτεϊνικών ελληλεπιδράσεων. 

Φορείς για πρωτείνες "δόλωμα" 

Όνομα 
Αυξότροφος 
δείκτης 

Έναρξη 
μεταγραφής(ζύμες) Ανθεκτικότητα

Έναρξη μεταγραφής( E. 
coli) 

pBT3-N LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-C LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-SUC LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-STE LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 
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Πίνακας 3. Στοιχεία των φορέων στελεχών ζύμης και E. coli  που είναι διαθέσιμοι για το έλεγχο πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων.  
Φορείς ελέγχου 

Όνομα 
Αυξότροφος 
δείκτης 

Έναρξη της 
αντιγραφής 
(ζύμες) Ανθεκτικότητα 

Έναρξη της 
αντιγραφής 
(E. coli) 

pCCW-
Alg5 LEU2 

CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pAI-Alg5 TRP1 
CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pDL2-
Alg5 TRP1 

CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

 
 

Στην παρακάτω εικόνα επίσης, διαφαίνονται τα συντήγματα που πρέπει να 
δημιουργηθούν ανάλογα με την τοπολογία των άκρων της υπό μελέτης πρωτεΐνης και 
ανάλογα αν θα είναι "δόλωμα" ή "λεία" κατά την αλληλεπίδραση. 
 

 
 
 

Συντήγματα "δόλωμα" 
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pBT3/NpBT3/N

 
Εικόνα 11. Η κατασκευή των συντηγμάτων bait. H επιλογή του κατάλληλου φορέα εξαρτάται από την τοπολογία της 
πρωτεΐνης στη μεμβράνη.  Στην περίπτωση της πρώτης κατηγορίας πρωτεϊνών όπου η τοπολογία τους είναι Αμινο-
τελικό άκρο εκτός- Καρβοξυ-τελικό άκρο εντός, ο φορέας που χρησιμοποιείται είναι ο pBTB3B/SUC. Στην πρώτη 
περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας με την τοπολογία και των δύο άκρων της πρωτεΐνης εντός, χρησιμοποιείται ο 
φορέας pBTB3B/STE. Στη δεύτερη περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας με το Αμινο-τελικό άκρο εντός και το Καρβοξυ-
τελικό άκρο εκτός, ο φορέας που χρησιμοποιείται είναι ο pBTB3B/N [76]. 
 
 
 
 
  

Συντήγματα "λεία" 
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Εικόνα 12. Η κατασκευή των συντηγμάτων "δόλωμα" εξαρτάται από την τοπολογία της πρωτεΐνης στη μεμβράνη.  
Στην περίπτωση της πρώτης κατηγορίας πρωτεϊνών όπου η τοπολογία τους είναι Αμινο-τελικό άκρο εκτός- Καρβοξυ-
τελικό άκρο εντός ο φορές που χρησιμοποιείται είναι ο pBTB3B/SUC. Στην πρώτη περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας 
με την τοπολογία και των δύο άκρων της πρωτεΐνης εντός, χρησιμοποιείται ο φορέας pBTB3B/STE. Στη δεύτερη 
περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας με την πρωτεΐνη να είναι «διαλυτή» (μη διαμεβρανική) , ο φορέας που 
χρησιμοποιείται είναι ο pBTB3B/N [76]. 
 
Οι χάρτες και οι επιμέρους πληροφορίες για τους παραπάνω φορείς παρατίθενται στο 
αντίστοιχο "Παράρτημα" της παρούσας μελέτης.  
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B. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
B.1    ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

B.2 Συνθήκες ανάπτυξης φυτών 
 

Σπόροι από κάθε ποικιλία (Nicotiana tabacum cv. Xanthi και Nicotiana benthamiana) 

πριν να τοποθετηθούν στο χώμα για ανάπτυξη τοποθετήθηκαν για 24 ώρες σε νερό 

προκειμένου να σπάσει ο λήθαργος και να είναι πιο εύκολο το φύτρωμα του σπόρου. 

Έπειτα τοποθετήθηκαν σε μίγμα χώματος (φυλλόχωμα, τύρφη) σε θάλαμο επώασης 

ελεγχόμενου περιβάλλοντος (θερμοκρασία 22P

ο
PC και φωτοπερίοδος 16 ώρες φως-8 ώρες 

σκοτάδι). 

 

Β.2.1    Βακτηριακά κύτταρα και μετασχηματισμός 
 

Χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος DH5a του βακτηρίου Escherichia coli, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ικανότητα μετασχηματισμού. Επιπλέον καθιστά δυνατή την 

επιλογή μεταξύ μπλε και άσπρων αποικιών, καθώς ο γενότυπος του έχει την έλλειψη 

Δ(lacZ)M15, που εκφράζει το καρβοξυτελικό άκρο της β-γαλακτοσιδάσης, καθιστώντας 

έτσι δυνατή την συμπληρωματικότητα με το lac α τμήμα που φέρουν οι πλασμιδιακοί 

φορείς.  

 

 

Β.2.2  Παρασκευή δεκτικών βακτηριακών κυττάρων Escherichia coli 

για μετασχηματισμό 
Η μέθοδος στηρίζεται στο πρωτόκολλο που περιγράφεται από τους Cohen et al. (1972). 

 

• Μοναδιαία αποικία του βακτηριακού στελέχους Escherichia coli DH5a 

επωάζεται σε υγρό θρεπτικό μέσο LB (Luria και Bertani) για 12 ώρες στους 37P

ο
PC. 
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• Σε κωνική φιάλη με 200 ml αποστειρωμένου θρεπτικού μέσου LB μολύνουμε με 

2 ml από την προηγούμενη καλλιέργεια (αναλογία εμβολιάσματος/θρεπτικού 

μεσου 1:100) και πωάζουμε στους 37 P

ο
PC, μέχρι οπτικής πυκνότητας 0,5, στα 

550nm. Ακολουθεί φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 5000 rpm, στους 4 P

ο
PC, για 

κατακρήμνιση των βακτηριακών κυττάρων.  

• Στη συνέχεια το ίζημα επανααιωρείται στον πάγο, σε  μισό του αρχικού όγκου 

της καλλιέργειας κρύου διαλύματος που περιέχει 25mM CaClB2 Bκαι 10mM Tris-Cl, 

pH=8, προψυγμένου σε θερμογρασία πάγου. Ακολουθεί κατακρήμνιση των 

βακτηριακών κυττάρων με φυγοκέντριση στις 5000 rpm για 5 λεπτά, στους 4P

ο
PC.  

 

• Στη συνέχεια το ίζημα επανααιωρείται στον πάγο σε 1/15 του αρχικού όγκου της 

καλλιέργειας κρύου διαλύματος που περιέχει 75mM CaCl B2 B και 10mM Tris-HCl,  

pH=8. Τέλος προστίθεται αποστειρωμένη γλυκερόλη στο αιώρημα, σε τελική 

συγκέντρωση 15% ο/κ.ο. 

 

• Το δείγμα αναμιγνύεται, μοιράζεται σε πλαστικά φιαλίδια τύπου eppendorf και 

καταψύχεται με τη χρήση υγρού αζώτου.  

 

• Τα δεκτικά βακτηριακά κύτταρα μπορούν να διατηρηθούν αποθηκευμένα στους  

-80P

ο
PC για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

 

 

Β.2.3 Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων Ε. coli με πλασμιδιακό 

DNA 
 

• Σε 200μl δεκτικών βακτηριακών κυττάρων προστίθενται 10-50ng πλασμιδιακού 

DNA και αναμιγνύονται καλά. 

 

• Το μίγμα επωάζεται στον πάγο για 30 λεπτά. 
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• Ακολουθεί θερμικό σοκ των κυττάρων στους 42-43 P

ο
PC, για 2-3 λεπτά. 

 

• Όσο τα φιαλίδια είναι ακόμα στους 42-43P

ο
PC, προστίθεται 1,5ml θρεπτικού μέσου 

LB. Γίνεται καλή ανάμιξη και το δείγμα επωάζεται με ανάδευση για 1 ώρα στους 

37 P

ο
PC. 

 

• Κατάλληλη ποσότητα στρώνεται  σε τρυβλία με θρεπτικό μέσο LB που περιέχουν 

κατάλληλο αντιβιοτικό επιλογής, συνήθως αμπικιλλίνη (100 μg/ml). Συνίσταται 

φυγοκέντριση του δείγματος για 30 δευτερόλεπτα και επανααιώρηση των 

κυττάρων στον όγκο του θρεπτικού που πρόκειται να επιστρωθεί. Τα τρυβλία 

επωάζονται στους 37P

ο
PC για 12 έως 16 ώρες, αναλόγως της ταχύτητας ανάπτυξης 

του στελέχους και της περιεκτικότητας του υποστρώματος σε θρεπτικά στοιχεία.  

 

Β.2.4  Αποθήκευση βακτηριακών κυττάρων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα  
 

Μοναδιαία αποικία εμβολιάζεται σε υγρό θρεπτικό μέσο (συνήθως LB) με το κατάλληλο 

αντιβιοτικό (διατήρηση πλασμιδίων, αποφυγή μολύνσεων) και η επωάζεται για 12 ώρες 

στους 37 P

ο
PC. 

 

• Σε φιαλίδιο eppendorf μεταφέρονται 1600μl της καλλιέργειας και προστίθενται 

400μl γλυκερόλης 100%. 

 

• Το μίγμα αναμιγνύεται επαρκώς και ψύχεται σε υγρό άζωτο. 

 

• Τα κύτταρα αποθηκεύονται για διατήρηση στους -80 P

ο
PC. 
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Β.2.5 Μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα  
 

 Για το μετασχηματισμό κυττάρων σακχαρομύκητα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

ΤRAFO, όπως περιγράφεται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο των Ausubel et al. 
Η διαδικασία περιγράφεται ως εξής: 

- Μοναδιαία αποικία σακχαρομύκητα μεταφέρεται σε κωνική φιάλη που περιέχει 50mL 

YPAD/YEP και επωάζεται σε θερμοκρασία 30 P

ο
PC, μέχρι η οπτική πυκνότητα των 

κυττάρων, σε μήκος κύματος 546 nM να φτάσει την τιμή των 0,6-0,8. 

- Τα κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται για 20 λεπτά στις 3000rpm σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

- Ακολουθεί πλύση των κυττάρων σε μισό όγκο της αρχικής καλλιέργειας απιονισμένου 

και αποστειρωμένου νερού και ξανά φυγοκέντριση αυτών για 10 λεπτά στις 3000rpm σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

- Επαναδιάλυση του ιζήματος σε κατάληλο όγκο διαλύματος 0,1Μ οξικού λιθίου (LiAc), 

80 μl ανά 10 ml αρχικής καλλιέργειας 

- Τα κύτταρα διαμοιράζονται ανά 50μL σε φιαλίδια eppendorf, κατακρημνίζονται και 

απομακρύνεται το υπερκείμενο. 

- Στο ίζημα προστίθενται με τη σειρά τα εξής:    240 μl 50% PEG 3.350 
                                36 μl 1 M LiAc 
                                50 μl 2 mg/ml βρασμένου DNA 
                                         σπέρματος σολωμού 

                                                                             10 μg DNA σε συνολικό όγκο 50 μl 

- Ακολουθεί έντονη ανάμιξη (vortex) μέχρι να αναμιχθούν πολύ καλά τα συστατικά και 

επωάζονται στους 30P

 ο
PC για 30 λεπτά. 

- Στη συνέχεια ακολουθεί θερμικό σοκ στους 42 P

 ο
PC για 20 λεπτά και φυγοκέντριση για 

20 δευτερόλεπτα σε μέγιστη ταχύτητα. 

- Το ίζημα επαναδιαλύεται σε κατάλληλο όγκο αποστειρωμένου και απιονισμένου νερού 

ή σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο και επιστρώνεται κατάλληλη ποσότητα σε τρυβλία 

επιλογής. 

- Τέλος ακολουθεί επώαση για 3 ημέρες στους 30 P

 ο
PC. 
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Στη συγκεκριμένη εργασία μετασχηματίστηκαν κύτταρα του στελέχους ΝΜΥ51 του 

σακχαρομύκητα και επιστρώθηκαν σε τρυβλία επιλογής με πλήρες ελάχιστο θρεπτικό 

μέσο (minimal medium) στο οποίο υπήρχε επιλογή μέσω έλλειψης αμινοξέων. Έτσι 

υπήρχαν τρυβλία: 

- SD-Leu-Trp 

- SD-Leu-Trp-His 

- SD-Leu-Trp-His-Ade 

Ανάλογα με τον αριθμό των αποικιών που αναπτύχθηκαν σε κάθε τρυβλίο υπολογίστηκε 

/εκτιμήθηκε το ποσοστό επιτυχίας του μετασχηματισμού, ενώ η επί τοις εκατό ανάπτυξη 

στα τρυβλία SD-Leu-Trp-His και SD-Leu-Trp-His-Ade σε σχέση με την ανάπτυξη στα 

τρυβλία SD-Leu-Trp υποδηλώνει αν η πρωτεϊνη είναι λειτουργική στο σύστημα της 

διαχωριζόμενης ουβικουιτίνης. 

 

 

Β.3 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από κύτταρα E. coli 
 

Μονή βακτηριακή αποικία, που περιέχει το προς απομόνωση πλασμίδιο, αναπτύσσεται 

σε υγρό θρεπτικό μέσο LB παρουσία κατάλληλου αντιβιοτικού. Η ανάπτυξη της 

καλλιέργειας λαμβάνει χώρα στους 37P

ο
PC για 12 ώρες. Η καλλιέργεια γίνεται σε 

βακτηριολογικούς σωλήνες, που περιέχουν 5ml θρεπτικού με την κατάλληλη ποσότητα 

αντιβιοτικού. Από αυτήν την καλλιέργεια 1.5ml μεταφέρεται σε φιαλίδιο eppendorf και 

φυγοκεντρείται για 2 λεπτά στις 12000rpm. 

Στην περίπτωση που το πλασμιδιακό DNA προορίζεται για απευθείας αλληλούχιση, 

συνίσταται η απομόνωση να γίνεται με χρήση κατάλληλου εμπορικού σκευάσματος για 

κατά το δυνατόν αυξημένη καθαρότητα του προϊόντος. Στην παρούσα μελέτη η 

απομόνωση πλασμιδιακού DNA υψηλής καθαρότητας πραγματοποιήθηκε με το 

NucleospinTM Plasmid Miniprep Kit, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας 

εταιρείας Macherey-Naghel.  
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Β.3.1 Μέθοδος αλκαλικής λύσης  
 

• Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 200μl κρύου διαλύματος P1, με προσοχή να μη 

δημιουργούνται φυσαλίδες. 

 

• Προστίθενται 250μl διαλύματος P2, το δείγμα ανακινείται αργά και αφήνεται 

στον πάγο για διάστημα όχι άνω των 5 λεπτών.  

 

• Προστίθενται 300μl κρύου διαλύματος P3 και ακολουθεί ανάμιξη του δείγματος.  

 

• Ακολουθεί φυγοκεντριση στις 13000rpm για 15 λεπτά.  

 

• Σε φιαλίδιο eppendorf με το προς καθαρισμό δείγμα σε υδατικό διάλυμα, 

προστίθεται ίσος όγκος φαινόλης και ακολουθεί έντονη ανακίνηση για την 

ανάμιξη των δυο φάσεων. 

 

• Στη συνεχεία το δείγμα φυγοκεντρείται για 4-5 λεπτά στις 13000rpm. 

 

• Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καινούριο eppendorf και προστίθεται ίσος όγκος 

μίγματος που περιέχει φαινόλη:χλωροφόρμιο:ισοαμυλική αλκοόλη σε αναλογία 

25:24:1. Ακολουθεί έντονη ανάμιξη.  

 

• Το δείγμα φυγοκεντρείται για 4-5 λεπτά στις 13000rpm 

 

• Επαναλαμβάνεται το τρίτο βήμα και ακολουθεί φυγοκέντριση για 4-5 λεπτά στις 

13000rpm. 

 

• Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο eppendorf όπου προστίθεται ίσος όγκος 

χλωροφόρμιο: ισοαμυλική αλκοόλη(24:1), με σκοπό την απομάκρυνση των 

υπολειμμάτων φαινόλης. Ακολουθεί ισχυρή  ανάμιξη και φυγοκεντριση για 2 

λεπτά στις 13000rpm. 
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• Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο eppendorf και προστίθεται 1/10 του όγκου 

3Μ CHB3 BCOONa, pH=4.8 και 2,5 όγκοι κρύας αιθανόλης 100%. Ακολουθεί 

ανάμιξη και επώαση στους -20P

ο
PC για 12 ώρες τουλάχιστον, για κατακρήμνιση 

των νουκλεϊνικών.  

 

• Ακολουθεί φυγοκέντριση για 30 λεπτά στις 13000rpm, στους 4P

ο
PC.  

 

• Απομακρύνεται το υπερκείμενο και το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει.  

• Το ίζημα επαναδιαλύεται σε κατάλληλη ποσότητα ddHB2 BO. 

• Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 20-50μl ddHB2 BO 

• Το δείγμα φυλάσσεται στους -20 P

ο
PC. 

 

Β.3.2 Μέθοδος λύσης δια του βρασμού 
  

• Το βακτηριακό ίζημα διαλύεται σε 350μl STET 

 

• Ακολουθεί βρασμός του δείγματος για 1 λεπτό και φυγοκεντρείται αμέσως για 10 

λεπτά στις 12000rpm. 

 

• Το λευκό ίζημα απομακρύνεται από το φιαλίδιο με τη βοήθεια οδοντογλυφίδας. 

 

• Στο υπερκείμενο προστίθεται ίσος όγκος ισοπροπανόλης σε σχέση με τον όγκο 

του δείγματος.  

 

• Το δείγμα φυγοκεντρείται για 12 λεπτά στις 12000rpm. 

 

• Μετά την απομάκρυνση του υπερκειμένου, το ίζημα ξεπλένεται με 250μl 70% 

ο/κ.ο. αιθανόλης. 
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• Το DNA επαναδιαλύεται σε 20-50μl ddHB2 BO. 

 

 

 

Β.4    Απομόνωση RNA από φυτικούς ιστούς 
 

• Ποσότητα νωπού ή διατηρημένου στους -80 P

ο
PC  φυτικού ιστού λειοτριβείται σε 

γουδί με τη χρήση υγρού αζώτου. 

 

• Το δείγμα μεταφέρεται σε σωλήνα falcon, όπου για κάθε 1gr ιστού προστίθενται 

2,5ml διαλύματος ομογενοποίησης και 2,5ml ουδέτερης φαινόλης. Ακολουθεί 

έντονη ανάμιξη για 30 sec (vortex). 

 

• Στη συνέχεια προστίθεται 2,5mL διαλύματος χλωροφορμίου/ισοαμυλικής (24:1) 

ανά γραμμάριο ιστού. 

 

• Ακολουθεί έντονη ανάμιξη για 30 sec (vortex).  

 

• Στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντριση για 30 λεπτά στις 3500rpm και στους 4P

ο
PC. 

 

• Το υπερκείμενο μεταφέρεται με προσοχή, ώστε να μη διαταραχθεί η ενδιάμεση 

φάση σε καινούριο falcon και προστίθεται ίσος όγκος διαλύματος 

χλωροφορμίου/ισοαμυλικής (24:1). Ακολουθεί έντονη ανάμιξη και ξανά 

φυγοκεντριση στις 3500rpm για 15 λεπτά και στους 4 P

ο
PC.  

 

• Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο falcon και προστίθεται διάλυμα LiCl, έτσι 

ώστε η τελική του συγκέντρωση να είναι 4Μ. Ακολουθεί ανάμιξη και επώαση 

στους -20 P

ο
PC για τρεις ώρες τουλάχιστον. 

 

• Ακολουθεί φυγοκέντριση του δείγματος για 30 λεπτά στις 12.000rpm και στους 

4P

ο
PC.  
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• Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο falcon και προστίθεται διάλυμα 70% 

αιθανόλης. Ακολουθεί φυγοκέντριση για 10 λεπτά στις 10.000rpm και στους 4P

ο
PC. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 2-3 φορές. 

 

• Το ίζημα επαναδιαλύεται σε κατάλληλη ποσότητα   ddΗB2 BΟ στον πάγο. 

 

 

Β.5     Κατεργασία με DNάση 
 

Ο κατεργασία με DNάση πραγματοποιείται μετά την απομόνωση και τον προσδιορισμό 

της συγκέντρωσης του RNA, πριν πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αντίστροφης 

μεταγραφής, με σκοπό να απομακρυνθούν οποιαδήποτε υπολείμματα DNA που θα 

αλλοίωναν τα αποτελέσματα των αντιδράσεων PCR. Η διαδικασία πραγματοποιείται με 

τη χρήση του ένζυμου RQ1 RNase-Free DNaseI, το οποίο αποδομεί μόνο- και δι-κλωνα 

μόρια DNA ενδονουκλεολυτικά, παράγοντας 3’-ΟΗ νουκλεοτίδια. Η αντίδραση 

συνήθως πραγματοποιείται σε όγκους που κυμαίνονται από 30-80μl, ανάλογα με τη 

συγκέντρωση του RNA που είναι διαθέσιμη. Τα συστατικά της αντίδρασης 

περιλαμβάνουν: 

 

Σε φιαλίδιο eppendorf προστίθενται: 

Α.10-20μgr ολικό RNA 

Β. πυκνό (10Χ) ρυθμιστικό διάλυμα RQ1 DNase, σε τελική συγκέντρωση 1Χ. 

Γ. 0,5μl RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor (40u/μl) 

Δ. 4-5 units RQ1 RNase-FREE DNaseI (1u/μl) 

Ε. ddHB2 BO, μέχρι τη συμπλήρωση του τελικού όγκου. 

 

• Το μίγμα επωάζεται για 45-60 λεπτά στους 37 P

ο
PC 

• Ακολουθεί ο καθαρισμός των προϊόντων της αντίδρασης μέσω της μεθόδου 

φαινόλη: χλωροφόρμιο/ισοαμυλική, η οποία περιγράφηκε παραπάνω, αφού 

πρώτα αυξηθεί ο όγκος στα 200-400μl με προσθήκη ddHB2 BO. Αυτό γίνεται για να 
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απομακρυνθούν τα υπολείμματα του ΜgSOB4  Bπου περιείχε το διάλυμα της 

αντίδρασης, καθώς κατά τη διαδικασία του RT-PCR θα είχαμε μεταβολή της 

επιθυμητής συγκέντρωσης Mg. 

• Μετά τον καθαρισμό ακολουθεί εκ νέου προσδιορισμός της συγκέντρωσης του 

RNA στα φιαλίδια.  

 

 

Β.6   Αντίστροφη μεταγραφή-RT 
 

Με τη διαδικασία αυτή συνθέτεται μονόκλωνο συμπληρωματικό cDNA από ολικό 

συνήθως RNA, ποσότητας 1,5-2μgr. Το ένζυμο που χρησιμοποιείται είναι η Superscript 

II RNase H- Reverse Transcriptase. Η αντίδραση που πραγματοποιείται σε δυο στάδια 

έχει ως εξής: 

 

• 1P

ο   
Pστάδιο 

 

Σε φιαλίδιο χωρητικότητας 0,5ml προσθέτεται:    -   1-2,5μgr ολικό RNA 

- ολιγο-dT σε τελική                                                  

      συγκέντρωση 25ng/μl ή 2pmol 

-    dNTPs σε τελική συγκέντρωση  

      0,5mM 

-    ddHB2 BO, μέχρι συμπλήρωσης  

      του όγκου 

 

Το μίγμα ανιμιγνύεται και θερμαίνεται 5-7 λεπτά στους 65 P

ο
PC για αποδιάταξη και στη 

συνέχεια τοποθετείται στον πάγο.  

 

 

• 2P

ο  
Pστάδιο 

 

Στο δείγμα προστίθενται:             -  ρυθμιστικό διάλυμα αντίστροφης μεταγραφάσης  
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                                                         σε τελική αναλογία 1Χ 

                                                      -  DTT (100mM) σε τελική συγκέντρωση 10mM 

                                                      -  1-1,5μl RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor 

• Το δείγμα αναμιγνύεται και τοποθετείται στους 42 P

ο
PC  για 2 λεπτά, προστίθεται 

1,5μl SuperScriptII (200u/μl) και επωάζεται στους 42P

ο
PC για 1 ώρα. 

• Στη συνέχεια το δείγμα τοποθετείται στους 70P

ο
PC για 15 λεπτά και τέλος 

τοποθετείται στους 4P

ο
PC. Για την αντίδραση του PCR μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όγκοι που αντιστοιχούν στο 1/10 της αντίδρασης του RT.  

 

 

Β.7      Ανάλυση νουκλεϊνικών οξέων σε πήκτωμα αγαρόζης 
 

Η ανάλυση γίνεται με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και στηρίζεται στο αρνητικό 

φορτίο και το μέγεθος των μορίων του DNA/RNA. Ο διαχωρισμός των τμημάτων γίνεται 

βάση του μοριακού τους βάρους, καθώς η κινητικότητα τους στην πηκτή είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του λογάριθμου του μεγέθους τους. Η περιεκτικότητα της πηκτής 

σε αγαρόζη εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων που πρόκειται να αναλυθούν και 

συνήθως κυμαίνεται από 0,6-2% β./κ.ο.. Η ανίχνευση των μορίων είναι δυνατή με την 

προσθήκη βρωμιούχου αιθίδιου το οποίο παρεμβάλλεται ανάμεσα στα ζεύγη βάσεων των 

νουκλεϊνικών μορίων και έχει την ικανότητα να φθορίζει όταν εκτεθεί στο υπεριώδες 

φως. Για την παρασκευή της πηκτής έχουμε: 

 

- Ποσότητα αγαρόζης προστίθεται σε κατάλληλο όγκο απεσταγμένου νερού και 

θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να διαλυθεί εντελώς. 

- Προστίθεται πυκνό διάλυμα ΤBE (10Χ), έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 

0,5Χ. 

- Προστίθεται ποσότητα βρωμιούχου αιθίδιου (10mg/ml), έτσι ώστε η τελική 

συγκέντρωση να είναι  0,5 μg/ml. 

- η πηκτή τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο της συσκευής ηλεκτροφόρησης, με την 

αντίστοιχη χτένα και αφήνεται να στερεοποιηθεί.  
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- αφού στερεοποιηθεί η πηκτή απομακρύνεται με προσοχή η χτένα, ώστε να μην 

παραμορφωθούν τα πηγαδάκια και το δοχείο τοποθετείται μέσα στην ηλεκτροφορητική 

συσκευή όπου προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα ( 0,5Χ ΤBΕ).  

- Στα προς ανάλυση δείγματα προστίθεται μικρή ποσότητα χρωστικής COL1 (κυανούν 

του μεθυλενίου).  

Τα δείγματα εισάγονται στα πηγαδάκια και εφαρμόζεται τάση στα άκρα της συσκευής 

που ανάλογα με το μέγεθος της πηκτής, την περιεκτικότητα της σε αγαρόζη και την 

επιθυμητή ταχύτητα διαχωρισμού, θα κυμαίνεται από 40-130V.  

 

 

Β.8 Πέψη νουκλεϊνικών οξέων με ενδονουκλεάσες περιορισμού 
 

 

Ανάλογα με την εφαρμογή των προϊόντων της πέψης, γίνεται και η επιλογή του 

κατάλληλου ένζυμου περιορισμού κυρίως βάση του αριθμού των θέσεων περιορισμού 

που αναγνωρίζει το ένζυμο σε δεδομένη ακολουθία. Οι αντιδράσεις πέψης γίνονται σε 

όγκους 20-50μl με τα εξής συστατικά: 

 

Α) δείγμα DNA, όγκου μέχρι 80% του τελικού όγκου της αντίδρασης 

Β) πυκνό ρυθμιστικό διάλυμα (10Χ), σε τελική συγκέντρωση 1Χ 

Γ) ενδονουκλεάση περιορισμού  (μονάδα ένζυμου η οποία ορίζεται σαν η ποσότητα που 

απαιτείται για να κοπεί πλήρως 1μg DNA, σε μια ώρα, σε αντίδραση όγκου 50μl, στους 

37P

ο
PC). 

Δ) ddHB2BO μέχρι συμπλήρωση του όγκου της αντίδρασης 

Ε) BSA (10Χ, 10 μg/mL) σε τελική συγκέντρωση η οποία ποικίλει ανάλογα με το 

περιοριστικό ένζυμο που χρησιμοποιείται. 

 

Το δείγμα αναμιγνύεται και επωάζεται στους 37P

ο
PC από 1-12 ώρες. Η θερμοκρασία 

επώασης αντιστοιχεί στην άριστη θερμοκρασία δράσης που ποικίλει για τα διάφορα 

ένζυμα που στη πλειοψηφία τους όμως λειτουργούν άριστα στους 37P

ο
PC. 
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Β.9 Απομόνωση και καθαρισμός κλασμάτων DNA από πήκτωμα 

       αγαρόζης 
 

Για την απομόνωση κλάσματος DNA από πηκτή αγαρόζης, αρχικά γίνεται ο 

διαχωρισμός στο πήκτωμα αγαρόζης. Τοποθετούμε μέγιστη ποσότητα δείγματος, ώστε 

να μας δώσει επαρκή ποσότητα κλάσματος και αφήνουμε να αναλυθεί σε πηκτή 

αγαρόζης 1% αργά σε χαμηλή τάση, μέχρι να διαχωριστεί πλήρως το επιθυμητό τμήμα 

από τα υπόλοιπα. Η πηκτή τοποθετείται σε γυάλινη πλάκα και με τη βοήθεια υπεριώδους 

φωτισμού αποκόπτεται το τμήμα της πηκτής που περιέχει την επιθυμητή ζώνη DNA. Το 

τμήμα αγαρόζης που αποκόπηκε μεταφέρεται σε φιαλίδιο eppendorf, ζυγίζεται και 

ακολουθεί καθαρισμός του βάσει του πρωτοκόλλου που αναφέρεται στο εμπορικό 

σκεύασμα QIAquickTM Gel Extraction Kit ( QIAGEN ).  

 

 

Β.10 Υπολογισμός της συγκέντρωσης νουκλεϊνικών οξέων 

φασματοφωτομετρικά 
 

Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των νουκλεϊνικών οξέων στηρίζεται στη μέτρηση της 

οπτικής πυκνότητας κατάλληλης αραίωσης, στα 240, 260 και 280 nm, με τη χρήση 

φασματοφωτομέτρου (μοντέλο U-1100 της Hitachi). Η μέτρηση στα 260 nm επιτρέπει 

τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των νουκλεϊνικών οξέων, σύμφωνα με το γνωστό 

τύπο των Beer-Lambert με βάσει τον οποίο η οπτική απορρόφηση στα 260 nm ίση με τη 

μονάδα αντιστοιχεί σε συγκέντρωση RNA ίση με 40 μg/ml. Ο προσδιορισμός της 

συγκέντρωσης RNA ενός δείγματος υπολογίζεται με βάσει την εξίσωση : 

 
40μg/ml x  O.D. B260nm Bτου δείγματος x  Συντελεστής αραίωσης 

 
Είναι επίσης γνωστό ότι σε διαλύματα DNA στα οποία έχει απομακρυνθεί το RNA, όταν 

η οπτική απορρόφηση είναι ίση με τη μονάδα, τότε η συγκέντρωση του DNA είναι ίση 
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με 50μg/ml. Οπότε ο προσδιορισμός της τελικής συγκέντρωσης του δείγματος σε DNA 

υπολογίζεται με βάση την εξίσωση: 

 
50μg/ml x O.D. B260nmBτου δείγματος  x   Συντελεστής αραίωσης 

 
Οι μετρήσεις στα 240 και 280 nm αναφέρονται στην απορρόφηση των φαινολικών και 

των πρωτεϊνών του δείγματος αντίστοιχα και αποτελούν μέτρο καθαρότητας του. Για 

δείγματα χωρίς προσμίξεις, όπως πολυφαινόλες ή πολυσακχαρίτες ο λόγος O.D. B260B/ 

O.D. B280 B ισούται με 2 στην περίπτωση του RNA, ενώ στην περίπτωση του DNA ο λόγος 

ισούται με 1.8.  

 

 

 

Β.11  Ενοποίηση DNA τμημάτων με πλασμιδιακό φορέα 
 

Η διαδικασία της ενοποίησης στηρίζεται στην ιδιότητα της Τ4 DNA λιγάσης να 

αναγνωρίζει άκρα και να συνδέει τμήματα συμπληρωματικά ( 5΄ ή 3΄ προεξέχοντα) ή 

τυφλά άκρα. Οι χρησιμοποιούμενοι πλασμιδιακοί φορείς καθίστανται γραμμικοί μετά 

από πέψη με ένζυμα περιορισμού, οπότε και είναι δυνατή η ενοποίηση τους με 

κατάλληλο τμήμα DNA, μέσω της λιγάσης.  

Η αντίδραση πραγματοποιείται σε τελικό όγκο 10-20μl και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

συστατικά: 

 

- Κατάλληλη ποσότητα DNA, ώστε με δεδομένη ποσότητα πλασμιδιακό φορέα 

(συνήθως 25ng ) να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αναλογία μορίων τμήματος DNA/ φορέα. 

Για την αναλογία ισχύει ο τύπος: 

 

μέγεθος φορέα (kb) x  ng τμήματος DNA / ng φορέα x  μέγεθος τμήματος DNA (kb)  

 

Συνήθως χρησιμοποιείται αναλογία ίση με τη μονάδα, όμως και αναλογίες 3:1 ή 1:3, 

λειτουργούν ικανοποιητικά.  
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- Προστίθεται κατάλληλη ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος 10Χ ή 2Χ μέχρις τελικής 

συγκέντρωσης 1Χ. 

- Προστίθεται 1μl Τ4 DNA λιγάσης ( 3 Weiss units). 

- ddHB2 BO μέχρι συμπλήρωσης του όγκου της αντίδρασης. 

 

Ο συνολικός όγκος φορέα και DNA που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να ξεπερνά τον 

επιτρεπόμενο όγκο με βάση τα υπόλοιπα συστατικά της αντίδρασης, γι’ αυτό συχνά 

απαιτείται προσαρμογή του συνολικού όγκου της αντίδρασης κατά περίπτωση. Το δείγμα 

αναμιγνύεται και τοποθετείται για 12 ώρες στους 14-16 P

ο
PC. 

 

 

Β.12     Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συστατικά και οι συγκεντρώσεις των 

συστατικών στοιχείων μιας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης: 

 
 
 
 
Συστατικά 
αντίδρασης Αρχικό πυκνό διάλυμα 

Τελική 
συγκέντρωση 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
PCR 10X 1X 
dNTP's 10mM το καθένα 200μM 
Ορθός εκκινητής 10-20μΜ 200-300nM 
Ανάστροφος 
εκκινητής 10-20μΜ 200-300nM 
DNA μήτρα  ποικίλει 
DNA πολυμεράση ( units/μl) units 
Deep Vent 5 2,5 

ddHB2 BO 
μέχρι τελικού όγκου 25μl ή 

50μl   
 
 

Το ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να περιέχει MgCl B2, Bσυνήθως σε συγκέντρωση 1,5mM και 

αν δεν περιέχει τότε προστίθεται στο μίγμα αντίδρασης ξεχωριστά από φιαλίδιο με πυκνό 
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διάλυμα MgCl B2 B συγκέντρωσης 25mM. Ικανοποιητικές συγκεντρώσεις ιόντων Mg P

2+ 
Pστην 

αντίδραση κυμαίνονται από 1-4mM με συνήθη χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση 1,5mM.  

Τα χρησιμοποιούμενα φιαλίδια για την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης είναι 

χωρητικότητας 0.5ml, και τοποθετούνται στην κεφαλή της συσκευής PCR ( MJ Research 

PTC200 thermal cycler ) που έχει προγραμματιστεί στο κατάλληλο πρόγραμμα.  

Τα στάδια που περιλαμβάνει ένα γενικό πρόγραμμα PCR είναι τα εξής: 

- Αρχική θερμοκρασία αποδιάταξης ( 94 P

ο
PC ) για 2-3 min 

- Αποδιάταξη ξανά στους 94 P

o
PC για 30 sec 

- Σύνδεση εκκινητών σε θερμοκρασία που εξαρτάται από το Τm τους, για 30-40          

    sec 

- Επιμήκυνση στους 72P

ο
PC για την Deep Vent πολυμεράση, για χρόνο που ποικίλει  

   βάσει του μεγέθους του πολυμερισμού και των προδιαγραφών κάθε ενζύμου  

   (45 sec – 8 min) 

- Τελική επιμήκυνση και κατανάλωση του ενζύμου, για χρόνο 7-10 min, στη 

θερμοκρασία επιμήκυνσης ( 72P

ο
PC ). 

 

Οι αντιδράσεις PCR που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας  για 

κάθε γονίδιο ξεχωριστά διαφαίνονται στους παρακάτω πίνακες: 

- Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα για κλωνοποίηση τους στο φορέα pBT3/STE 

 

 

 

Πίνακας 1. Παρουσίαση προγραμμάτων της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα ερυενητική εργασία, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι αλληλουχίες που αναφέρονται για κλωνοποίηση 
των προιόντων στο φορέα pBT3/STE. 

HrcQa HrcR HrcT HrpQ 
94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 

94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

45P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

50P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

45P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

40P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times 
94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

55P

o
PC for 30sec 60P

o
PC for 30sec 55P

o
PC for 30sec 50P

o
PC for 30sec 
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72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times 
72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 

4 P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 

    
    

HrcV HrcU HrcS 
94oC for 4min 94oC for 4min 94oC for 4min 
94oC for 30sec 94oC for 30sec 94oC for 30sec 

45oC for 30 sec + 1o/cycle 
45oC for 30 sec + 
1o/cycle 

40oC for 30 sec + 
1o/cycle 

72oC for 2min 72oC for 1min 72oC for 30sec 
Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times 
94oC for 30sec 94oC for 30sec 94oC for 30sec 
55oC for 30sec 55oC for 30sec 50oC for 30sec 
72oC for 2min 72oC for 1min 72oC for 30sec 
Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times 
72oC for 5min 72oC for 5min 72oC for 5min 
4oC for ever 4oC for ever 4oC for ever 

 

- Ο δεύτερος πίνακας αναφέρεται στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα για κλωνοποίηση τους στο φορέα pBT3/Ν 

Πίνακας 2. Παρουσίαση προγραμμάτων της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα ερυενητική εργασία, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι αλληλουχίες που αναφέρονται για κλωνοποίηση 
των προιόντων στο φορέα pBT3/N. 

HrcQa HrcR HrcT HrpQ 
94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 

94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

45P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 50P

o
PC for 30 sec + 1P

o
P/cycle 

50P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

45P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 5 times Goto 2 for 10 times 
94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

55P

o
PC for 30sec 60P

o
PC for 30sec 55P

o
PC for 30sec 55P

o
PC for 30sec 

72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 25 times Goto 6 for 20 times 
72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 

4 P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 

       

HrcV Hrcu HrcS  
94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min  

94P

o
PC for 30sec 94oC for 30sec 94P

o
PC for 30sec  

42P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 45P

o
PC for 30 sec + 1P

o
P/cycle 

48P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle  

72P

o
PC for 2min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min  
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Goto 2 for 8 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times  
94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec  

50P

o
PC for 30sec 55P

o
PC for 30sec 58P

o
PC for 30sec  

72P

o
PC for 2min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min  

Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times  
72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min  

4 P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever  

 

Πίνακας 3. Παρουσίαση προγραμμάτων της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα ερυενητική εργασία, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι αλληλουχίες που αναφέρονται για κλωνοποίηση 
των προιόντων στους φορείς των συντηγμάτων "λεία.. 

HrcN HrpE HrcJ 
94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 94P

o
PC for 4min 

94oC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

45P

o
PC for 30 sec + 1P

o
P/cycle 

45P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

50P

o
PC for 30 sec + 

1 P

o
P/cycle 

72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times Goto 2 for 10 times 
94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 94P

o
PC for 30sec 

55P

o
PC for 30sec 55P

o
PC for 30sec 60P

o
PC for 30sec 

72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 72P

o
PC for 1min 

Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times Goto 6 for 20 times 
72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 72P

o
PC for 5min 

4 P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 4P

o
PC for ever 

AvrPphF(ORF2)   
94P

o
PC for 4min   

94P

o
PC for 30sec   

45P

o
PC for 30 sec + 1P

o
P/cycle   

72P

o
PC for 1min   

Goto 2 for 5 times   
94P

o
PC for 30sec   

50P

o
PC for 30sec   

72P

o
PC for 1min   

Goto 6 for 25 times   
72P

o
PC for 5min   

4 P

o
PC for ever   

 
 

 

Β.13  PCR αποικιών 
 

Η διαδικασία εφαρμόζεται για την πιστοποίηση της ένθεσης του επιθυμητού τμήματος 

DNA σ’ έναν πλασμιδιακό φορέα. Η επαλήθευση μπορεί να γίνει αν η ακολουθία είναι 
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γνωστή, με το σχεδιασμό και χρησιμοποίηση σε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης  

εξειδικευμένων εκκινητών από την ακολουθία ή μέσω της ενίσχυσης του προϊόντος του 

αναμενόμενου μεγέθους, με χρήση εκκινητών από τα άκρα του φορέα ή των ίδιων 

εκκινητών που παρήγαγαν το προϊόν αρχικά. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στάδια: 

- Με αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα λαμβάνεται δείγμα βακτηριακής αποικίας από 

στερεό υπόστρωμα και επαναιωρείται σε 10μl ddHB2 BO σε φιαλίδιο eppendorf. 

- Ετοιμάζεται μίγμα αντίδρασης PCR, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιώντας ως μήτρα 

DNA 3μl από το αιώρημα των κυττάρων. 

- Το πρόγραμμα της αντίδρασης σχεδιάζεται κατάλληλα και δεν χρειάζεται να υπερβαίνει 

τους 25 κύκλους. 

- Τα προϊόντα της αντίδρασης αναλύονται σε πηκτή αγαρόζης. 

 

 

 

 

 

Β.14 Υποκλωνοποίηση προϊόντων PCR 
Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι πλασμιδιακοί φορείς όπως για παράδειγμα οι pProEx-HT, 

pTB7-7 B, pBTB3 B-STE, pBTB3 B-N και για να γίνει δυνατή η υποκλωνοποίηση των επιθυμητών 

τμημάτων DNA σε αυτούς σχεδιάστηκαν κατάλληλοι εκκινητές οι οποίοι έφεραν θέσεις 

περιορισμού διαφόρων ενζύμων ανάλογα με τη θέση που επρόκειτο να κλωνοποιηθούν 

στον κατάλληλο φορέα (οι χάρτες των φορέων βρίσκονται στο Παράρτημα). 

 

Β.15 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 
 

Πίνακας χαρακτηριστικών και αλληλουχιών των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα ερευνητική εργασία. Τα U και D υποδηλώνουν τον «άνω» και «κάτω» 
εκκινητή, με την αντίστοιχη κατεύθυνση αλληλουχίας 5’--->3’. Οι θέσεις αναγνώρισης 
των περιοριστικών ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση είναι 
υπογραμμισμένες. Στον πρώτο πίνακα αναφέρονται οι εκκινητές για τις πρωτεΐνες 
"δόλωμα", ενώ στο δεύτερο για τις πρωτεΐνες "λεία".  
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Όνομα/ 
κωδικός 
εκκινητή Αλληλουχία 

Μέση 
θερμοκρασία 
τήξης (Tm, °C) 

Μέγεθο
ς 
προϊόν
τος 
(bp) 

HrcQa-1U 5’-CCTGCATGGGCCATTACGGCCATGAGCGCGCTG-3’ 56,6°C 720 bp 

HrcQa-1D 5’-TCTTCCTGGGCCGAGGCGGCCTTGTACTCATGG-3 47,1°C   

HrcT-1U 5’- ATCACTGCAGGCCCTTCGACGCCCACG-3’ 53.2°C 794 bp 

HrcT-1D 5’-TTCAAGCTTGGCACTTGCACCAGAAGCG-3 54.2 °C   

HrcU-1U 5’- GTGCCTGCAGTGAAAAAACCGAAAAGGCTAC-3’ 49.4°C 
1080 
bp 

HrcU-2D 5’- CCCAAAGCTTAGCTCCACCTCAACCTGAATC-3’ 53.4 °C   

HrcQa-2U 5’-CTTGCtGCAgGAGCGCGCTGCGTCTGC-3’ 55 °C 720 bp 

HrcQa-2D 5’-TACAAAGCTTGAGTACTCATGGTGGCGGTGC-3’ 54 °C   

HrcV-1U 5’-GTCATAAGCTTTCTGAACATGATTGCCCTG-3’ 47 °C 2087 bp 

HrcV-1D 5’-GGCTAAGCTTGCGTGCTCGTTGTCTATTGG-3’ 52 °C   

HrpQ-1U 5’-TCAAAGCTTTGAATTACGCGTACTGAACGG-3’ 42 °C 974 bp 

HrpQ-1D 5’-GCATTCACAAGCTTACCTCAATGTGCCG-3’ 42 °C   

HrcS-1U 5’-GAGGCAAGCTTGGAAGCGTTGGCGTTGTTC-3’ 43,1 °C 270 bp 

HrcS-1D 5’-CCCGAAGCTTGCAATCAGGTCGAAGGCC-3’ 47,3 °C   

HrcR-1U 5’-GATCAAGCTTAGCGCTGTTTCTTGGCTCGC-3’ 46,8 °C 626 bp 

HrcR-1D 5’-GAAGAAGCTTTCGAGCAGTCGGGACCAAC-3’ 51,5 °C 

HrcR-2U 5’-CCGACCATGGCTGGCGCTGTTTCTTGGCTC-3’ 58,8 °C 626 bp 

HrcR-2D 5’-CTTCCGCGGCCGCCTCACATATACGAATAG-3’ 55,2 °C 

HrcT-1U 5’- ATCACTGCAGGCCCTTCGACGCCCACG-3 53.2°C 794 bp 
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HrcT-2D 5’-GTAGCCATGGCGGTTTTTTCACTCACGGCAC-3’ 52.8°C 

HrcU-1U 5’- GTGCCTGCAGTGAAAAAACCGAAAAGGCTAC-3 49.4°C 
1080 
bp 

HrcU-1D 5’- GCTCCGCGGTTAAAGCTCCACCTCAACCTG-3’ 50.9°C 

HrpQ-2U 5’- GAGCAAAGGCCATTACGGCCATGTTTGAATTACG-3’ 45.0°C 974 bp 

HrpQ-2D 5’-CTGGCTCAGGCCGAGGCGGCCCAGTTCACCTC-3’ 52.1°C 

HrcS-2U 5’-CTTTAAGAGGCCATTACGGCCATGGAAGCGTTGG-3’ 48.9°C 270 bp 

HrcS-2D 5’- GGGCGTCGGCCGAGGCGGCCTGATTGACCCCG-3’ 56.4°C 

HrcV-2U 5’- GCTTTTTGGGCCATTACGGCCATGAATCAAGTC-3’ 44.3°C 2087 bp 

HrcV-2D 5’-GAAAGGCGGCCGAGGCGGCCTCGTTGTCTATTG-3’ 48.4°C 

HrcN-1U 5’- GGTGGATTCGTGAATGCTGCACTGAGCCAG-3’ 48,1°C 1356 bp 

HrcN-1D 5’- TGTGAATTCCATCGTTACTCCGGCAGTCTG-3’ 50,4°C   

HrpE-1U 5’-CTCTGTAGGCCATTACGGCCATGCTCGCCAAAC-3’ 50,4°C 600 bp 

HrpE-1D 5’- CATTTTGGCCGAGGCGGCCTGTTTCAGGCAGAC-3’ 46,3 °C   

AvrPphF-
1U 5’- CCATCTGGCCATTACGGCCGGTAATATCTGC-3’ 44,8°C 650 bp 

AvrPphF-
1D 5’- TTCCTATGGCCGAGGCGGCCGTGCTAATCGAGG-3’ 48,4 °C   

HrcJ-1U 5’- GCAGTGAGGCCATTACGGCCTTCACTGGCTTGTC -3’ 52,8 °C 750 bp 

HrcJ-1D 5’- TCGGCAAGGCCGAGGCGGCCGCACGCGCCGG-3’ 58,5 °C   
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Β.16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 
 
 
Β.16.1 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα E. coli 
με ψύξη-τήξη (freeze-thaw) 
 
- Φυγοκέντριση 2-5mL κυττάρων από κορεσμένη καλλιέργεια του στελέχους Ε. coli 
για 20 λεπτά στις 5000rpm, στους 4 P

ο
PC. 

- Επαναδιάλυση του ιζήματος σε 100μL διαλύματος 50 mM φωσφορικών pH 8.0, 100 
mM NaCl, 1mM DTT, 20% glycerol, 1 mM PMSF. 
- Ακολουθεί ψύξη των κυττάρων για 5 λεπτά σε υγρό άζωτο και στη συνέχεια τήξη 
αυτών στους 37P

 ο
PC για 5 λεπτά. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 3 φορές και με 

αυτόν τον τρόπο τα κύτταρα διαρρηγνύονται και απελευθερώνονται οι πρωτεΐνες. 
- Ακολουθεί φυγοκέντριση στις 14000rpm και στους 4 P

ο
PC. 

- Συλλέγεται το υπερκείμενο και ηλεκτροφορείται σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμίδης  
 
 
Β.16.2 Επαγωγή  και απομόνωση πρωτεϊνών σε κύτταρα E. coli  
 
Η απομόνωση των πρωτεϊνών έγινε μέσω της μεθόδου χρωματογραφίας 
ιοντοανταλλαγής, με τη χρήση Ni-NTA αγαρόζης, όπου σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
αυτής είναι απαραίτητη η χρήση των φορέων pPROEx-HT για κλωνοποίηση των 
ακολουθιών που κωδικοποιούν την υπό μελέτη πρωτεΐνη, καθώς περιέχουν περιοχή 6 
ιστιδίνων όπως φαίνεται και από τον παρακάτω χάρτη του φορέα pPROEx-HTa. Αυτή η 
περιοχή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδεθούν οι πρωτεΐνες στην αγαρόζη και να 
εκλουστούν στη συνέχεια με κατάλληλα διαλύματα. 
 
 

 
Εικόνα 3. Αλληλουχία του φορέα pProEX-HTa στην οποία διαφαίνονται οι θέσεις περιορισμού, αλλά και η 
αλληλουχία που περιλαμβάνει τις έξι ιστιδίνες.  
 
 
Η διαδικασία της επαγωγής έχει ως εξής:  
Μονή αποικία επωάζεται σε θρεπτικό μέσο LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για 12-16 
ώρες στους 37P

 ο
PC. Στη συνέχεια μεταφέρεται κατάλληλη ποσότητα από την κορεσμένη 

καλλιέργεια σε 100mL-1L θρεπτικού μέσου LB, μέχρις ότου η αρχική οπτική πυκνότητα 
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μετρούμενη στα 600nM να είναι 0,1 και επωάζεται στους 37 P

 ο
PC μέχρι η τελική οπτική 

πυκνότητα να είναι από 0,6-0,8. Στη συνέχεια τοποθετείται διάλυμα 0,5mM IPTG και 
ακολουθεί επώαση στους 28P

 ο
PC για 3-6 ώρες. 

Μετά την επαγωγή της/των πρωτεϊνών έπεται η διαδικασία καθαρισμού τους, η οποία 
γίνεται είτε υπό φυσιολογικές είτε υπό αποδιατακτικές συνθήκες. 
 
Β.16.2.1 Καθαρισμός πρωτεϊνών υπό φυσιολογικές συνθήκες   
 
- Φυγοκέντριση των κυττάρων για 30 λεπτά στις 5000rpm και στους  4P

ο
PC 

- Επαναδιάλυση των κυττάρων σε κατάλληλο όγκο (ανάλογα με τον αρχικό όγκο 
καλλιέργειας ) ρυθμιστικού διαλύματος εκχύλισης με προσθήκη αναστολέα πρωτεασών 
PMSF σε τελική συγκέντρωση 1mM 
- Διάρρηξη των κυττάρων με υπερήχους  
- Επώαση για 30 λεπτά στον πάγο 
- Φυγοκέντριση στις 10000rpm για 40 λεπτά και στους  4 P

ο
PC 

- Το υπερκείμενο τοποθετείται σε κολώνα με κατάλληλο όγκο Νi-NTA αγαρόζη 
(ανάλογα με τον αρχικό όγκο καλλέργειας) 
- Προσθήκη στην κολώνα διαλύματος έκπλυσης (4 φορές) (επί τρεις όγκους σε σχέση με 
τον όγκο της αγαρόζης νικελίου) 
- Προσθήκη διαλύματος έκλουσης 1mL, (5 φορές) 
- Ξέπλυμα της κολώνας με διπλάσιο όγκο από αυτόν της αγαρόζης διαλύματος 0,2Μ 
Οξικού οξέος  
-  Ξέπλυμα της κολώνας με διπλάσιο όγκο από αυτόν της αγαρόζης με απεσταγμένο και 
αποστειρωμένο νερό 
-  Ξέπλυμα της κολώνας με διπλάσιο όγκο από αυτόν της αγαρόζης διαλύματος 30% 
αιθανόλης επί δύο φορές και αποθήκευση της κολώνας στους 4 P

ο
PC. 

 
 
Β.16.2.2 Καθαρισμός πρωτεϊνών υπό αποδιατακτικές συνθήκες  
 
Στη μέθοδο αυτήν, το μόνο που αλλάζει σε σχέση με τα παραπάνω αφορά τη σύσταση 
των διαλυμάτων, καθώς αυτά περιέχουν 8Μ ουρία που αποτελεί ένα πλήρως 
αποδιατακτικό συστατικό και έτσι παραλείπεται το στάδιο των υπερήχων και αντί αυτού 
πραγματοποιείται επώαση υπό έντονη ανακίνηση σε θερμοκρασία δωματίου των 
κυττάρων σε διάλυμα εκχύλισης. Επίσης παραλείπεται και η προσθήκη αναστολέα 
πρωτεασών PMSF, όπως και Triton X-100. 
 
 
Β.16.3 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών  
 
Η ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών πραγματοποιείται σε αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης σύμφωνα με τη μέθοδο του Laemmli. Το πήκτωμα αυτό 
αποτελείται από δύο μέρη:  
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- Το πήκτωμα ανάλυσης (resolving gel) που αποτελείται από 12-17% πολυακρυλαμίδη 
(ανάλογα με το μέγεθος της αναλυόμενης πρωτεϊνης), 375 mM Tris pH 8.8, 0.1% SDS, 
ammonium persulfate και TEMED και  
- το πήκτωμα επιστοίβασης (stacking gel) που αποτελείται από 4% πολυακρυλαμίδη, 125 
mM Tris pH 6.8, 0.1% SDS, ammonium persulfate και TEMED. 
Το πήκτωμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τοποθετείται σε διάλυμα το οποίο περιέχει 
25 mM Tris, 192 mM Glycine pH 8.0 και 0.1% SDS. 
Οι πρωτεΐνες τώρα που πρόκειται να ηλεκτροφορηθούν τοποθετούνται σε ίσου όγκου  
διάλυμα 100 mM Tris pH 6.8, 200 mM DTT, 4% SDS, 0.2% bromophenol blue, 20% 
glycerol και θερμαίνονται για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία 100P

 ο
PC. 

Οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης είναι 20 mA ανά πήκτωμα 
 
Β.16.4 Χρώση για ανίχνευση ολικών πρωτεϊνών σε πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης 
 
- Χρώση Coomasie Brilliant blue R-250 
Η πηκτή τοποθετείται σε διάλυμα που περιέχει: 50% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, 0.002% 
Coomasie Brilliant blue R-250 για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και με συνεχή 
ανάδευση. 
Κατόπιν τοποθετείται σε διάλυμα που περιέχει: 50% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, για να 
επιτευχθεί ο αποχρωματισμός και να γίνουν ορατές οι πρωτεϊνικές ζώνες και στη 
συνέχεια ξηραίνεται σε διάλυμα 100% αιθανόλης.  
 
 
Β.16.5 Ανάλυση WESTERN  
 
Η ανάλυση Western περιλαμβάνει τη μεταφορά πρωτεϊνών από πηκτώματα 
ακρυλαμιδίου σε φίλτρα νιτροκυτταρίνης και την ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών 
με χρήση κατάλληλου αντισώματος 
 
Κατά τη διαδικασία αυτή 5-10 μg ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος αναλύεται σε 
πήκτωμα ακρυλαμιδίου, κατά το σύστημα Laemmli. Στην συνέχεια ακολουθεί μεταφορά 
των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης  με ηλεκτροαποτύπωση (electroblotting). 
Κατά τη διαδικασία αυτή τοποθετείται το πήκτωμα ακρυλαμιδίου και η μεμβράνη εν τω 
μέσω δύο ηλεκτροδίων γραφίτη εμποτισμένων με διάλυμα 25 mΜ Tris base, 192 mM 
γλυκίνη, 20% μεθανόλη. Εφαρμόζεται τάση στα ηλεκτρόδια σύμφωνα με τον αριθμητικό 
τύπο 0.8 mΑ x cmP

2
P για 90 λεπτά, και στην συνέχεια η μεμβράνη ξηραίνεται στον αέρα. 

Ακολουθεί προ-επώαση της μεμβράνης στο παραπάνω διάλυμα συμπληρωμένο με 
3% ΒSA ή 5% σκόνη γάλακτος, για 30-60 λεπτά, ενώ στην συνέχεια προστίθεται το 
κατάλληλο κάθε φορά αντίσωμα στην κατάλληλη αραίωση. Η επώαση με το αντίσωμα 
γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 1-2 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου ή 8-12 ώρες στους 
4P

o
PC. Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 10 λεπτών με περίσσεια διαλύματος TBS, και στην 

συνέχεια στο ίδιο διάλυμα προστίθεται το δεύτερο αντίσωμα για ένα διάστημα 60 
λεπτών. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής ακολουθούν πλύσεις με TBS για δύο 
εικοσάλεπτα. Ακολουθεί η διαδικασία εμφάνισης ανάλογα με το ένζυμο που είναι 
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προσδεμένο στο δεύτερο αντίσωμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε ως 
δεύτερο αντίσωμα anti-IgG-Alkaline phosphatase (PROMEGA). Η πρόσδεση του 
δεύτερου αντισώματος πιστοποιείται είτε χρωματικά ή με χημειοφωταύγεια ανάλογα με 
τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται. Στην παρούσα ερευνητική εργασία 
εφαρμόστηκε η χρωματική ανίχνευση. 

α)Χρωματική ανίχνευση: Η αντίδραση της αλκαλικής φωσφατάσης 
πραγματοποιείται σε διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης (100 mM NaCl, 5mM MgCl2, 100 
mM Tris pH 9.5) με την προσθήκη των υποστρωμάτων NBT (66μl/10ml) και BCIP (33 
μl/10ml).  Η αντίδραση ολοκληρώνεται συνήθως σε 30-60 λεπτά. 

β) Μέθοδος χημειοφωταύγειας: Η  μέθοδος αυτή ανιχνεύει το φως που προκαλείται 
από την αντίδραση της αλκαλικής φωσφατάσης με τη χρήση κατάλληλου 
αντιδραστηρίου. Στην παρούσα μελέτη το αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
CSPD (BOEHRINGER). Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το σήμα είναι 100 φορές 
πιο ενισχυμένο  από τις συμβατικές μεθόδους χρώσης. Η ανίχνευση του σήματος γίνεται 
με αυτοραδιογραφία και με τη χρήση κατάλληλων φιλμ. Το πρωτόκολλο που 
ακολουθήθηκε είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας. 
 
 
 
 
 
 
Β.17 Μέθοδος ανίχνευσης αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών   

 
Β.17.1 Σύστημα των δύο υβριδίων της ζύμης 
 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία για την παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των διαμεμβρανικών, αλλά και των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών της 
ψευδομονάδας χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό κιτ με την ονομασία Dual membrane kit 3 
P01001® της εταιρείας Dualsystems Biotech. 

 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία (όπως ακριβώς παρατίθενται 

από την κατασκευάστρια εταιρεία), για τους φορείς που περιέχονται στη συσκευασία, 
διαχωρίζοντας τους ανάλογα με τη χρήση του καθενός και πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ερευνητική εργασία. 
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Φορείς για πρωτείνες "δόλωμα" 

Όνομα 
Αυξότροφος 
δείκτης 

Έναρξη 
μεταγραφής(ζύμες) Ανθεκτικότητα

Έναρξη μεταγραφής( E. 
coli) 

pBT3-N LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-C LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-SUC LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pBT3-STE LEU2 
CEN/ARS(1-2 
copies/cell) 

Kan(select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

 
Φορείς για πρωτεινες "λεία" 

Όνομα  
Αυξότροφος 
δείκτης 

Έναρξη 
μεταγραφής(ζύμες) Ανθεκτικότητα

Έναρξη 
μεταγραφής( E. 
coli) 

pPR3-N TRP1 
2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 

pPR3-C TRP1 
2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 

pPR3-
SUC TRP1 

2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 

pPR3-
STE TRP1 

2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 

pDSL-
Nx TRP1 

2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 

pNubGx TRP1 
2micron (20-50 
copies/cell) 

Amp (select 
with 
100μg/mL 
ampicillin) High copy 
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Φορείς ελέγχου 

Όνομα 
Αυξότροφος 
δείκτης 

Έναρξη της 
αντιγραφής 
(ζύμες) Ανθεκτικότητα 

Έναρξη της 
αντιγραφής 
(E. coli) 

pCCW-
Alg5 LEU2 

CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pAI-Alg5 TRP1 
CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

pDL2-
Alg5 TRP1 

CEN/ARS (1-
2 copies/cell) 

Kan (select 
with 30μg/mL 
kanamycin) High copy 

 

 

 

Β.18     ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Β.18.1   Διαλύματα απομόνωσης και καθαρισμού νουκλεϊνικών οξέων  
- RNA extraction buffer 

   100mM Tris-HCl   pH=8,  1% SDS (w/v),  Licl 0,1M,   10mM EDTA pH=8   

- SEVAG 

   24 χλωροφόρμιο: 1 ισοαμυλική αλκοόλη 

- REB διάλυμα επαναδιάλυσης DNA 

   10mM Tris-HCl   pH=7.5,  1mM EDTA pH=8.0,  1M NaCl 

 

 

 

 

 

Β.18.2   Διαλύματα ηλεκτροφόρησης 
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- TΒE (10X) 

   108gr  Tris-base,  55g Boric Acid,  40mL 0,5M EDTA και ddHB2 BO μέχρι το 1L 

- Ethidium Bromide 

  10mg/ml H2O, αποθήκευση σε σκοτεινό μπουκάλι σε θερμοκρασία δωματίου 

- Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 

  0,5Χ ΤBΕ,  0.5μg/ml EtBr 

- Διάλυμα χρωστικής για ηλεκτροφόρηση DNA 

  1Χ πυκνού διαλύματος χρωστικών (5Χ) που περιέχει 1.25% (w/v) bromophenol       

  blue και 1.25% (w/v) xylene cyanol σε νερο, 50% (w/v) σουκρόζη.  

- Διάλυμα χρωστικής για ηλεκτροφόρηση RNA 

   Σε 1Χ πυκνού διαλύματος χρωστικών (5Χ) που περιέχει 1.25% (w/v) bromophenol 

blue και 1.25% (w/v) xylene cyanol σε νερό, προστίθεται αποστειρωμένη γλυκερόλη 

100% σε τελική συγκέντρωση 20% (v/v) και SDS 20% σε τελική συγκέντρωση 0.5% 

(v/v).  

 

 

Β.18.3   Βακτηριακά κύτταρα και μετασχηματισμός  
 

- 25mM CaCl B2 B σε 10mM Tris-HCl   pH=8.0 

   0.376gr CaCl B2B για διάλυμα 100ml 

- 75mM CaCl B2 B σε 10mM Tris-HCl   pH=8.0 

   1.1gr CaCl B2B για διάλυμα 100ml 

- LB θρεπτικό μέσο καλλιέργειας 

   0.5% εκχύλισμα ζύμης,  1% (w/v) NaCl,  1% (w/v) πεπτόνη. Για το στερεό μέσο 

προστίθεται και 1.4% (w/v) άγαρ  

- X-gal: 200mg/ml σε διμεθυλ-φορμαμίδιο. Φυλάσσεται στους -20 P

ο
PC 

- IPTG: 200mg/ml σε ddHB2 BO. Φυλάσσεται στους -20 P

ο
PC 

 

 

Β.18.4   Διαλύματα κατεργασίας και απομόνωσης πλασμιδιακού DNA 
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-P1:  

 0.1Μ EDTA,  10mM Tris-HCl pH=8.0,  10μg/μl  RNase και ddHB2 BO,  για 1ml.  

- P2: 

  1% SDS,  0.2N NaOH 

- P3: 

  60 ml από 3+5Μ Potassium Acetate,  1,9Μ CHB3 BCOOH και ddHB2 BO για συνολικά 100ml. 

- STET 

  0.1M NaCl, 10mM Tris-HCl  pH=8.0,  1mM EDTA  pH=8.0,  5% Triton X-100 

- Ligation buffer (10X) 

  0.5M Tris  pH=7.4,  0.1M MgCl B2B,  0.1M DTT,  10mM Spermidine, 10mM rATP 

- 10% BSA 

   10gr/100ml ddHB2 BO, αποθήκευση στους 4 P

ο
PC 

 

 

 

Β.18.5  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
 

- Ρυθμιστικό διάλυμα (10Χ) 

  100mM  Tris-HCl,  500mM KCl,  15mM  MgCl B2 B 

- dNTP’s 

  10mM dATP,  10mM dCTP,  10mM dGTP,  10mM dTTP σε ddHB2 BO 

 
Β.18.6 Διαλύματα καθαρισμού πρωτεϊνών   
 
 
α)Για φυσιολογικές συνθήκες καθαρισμού: 
- Ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης 
50mM διαλύματος νατρίου-φωσφορικών (Sodium Phosphate) pH=8.0,  300mM NaCl,  
10mM Ιμιδαζόλιο  1% Triton X-100 
 
- Διάλυμα έκπλυσης 
W1: 50mM Na-P pH=8.0,  1M Nacl,  30mM Imidazole,  1% Triton X-100 
W2: 50mM Na-P pH=8.0,  1M Nacl,  30mM Imidazole,  0,5% Triton X-100 
W3: 50mM Na-P pH=8.0,  300mM Nacl,  30mM Imidazole,  1% Triton X-100 
W4: 50mM Na-P pH=8.0,  300mM Nacl,  30mM Imidazole,  0,5% Triton X-100 
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- Διάλυμα έκλουσης 
50mM διαλύματος νατρίου-φωσφορικών (Sodium Phosphate pH=8.0,  300mM NaCl,  
250mM Ιμιδαζόλιο,  1% Triton X-100 
 
 
β) Για πλήρως αποδιατακτικές συνθήκες καθαρισμού 
- Ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης 
50mM Na-P pH=8.0,  300mM Nacl,  10mM Imidazole,  8M ουρία 
 
- Διάλυμα έκπλυσης 
50mM Na-P pH=8.0,  300mM Nacl,  20mM Imidazole, 8Μ ουρία 
 
- Διάλυμα έκλουσης 
50mM Na-P pH=8.0,  300mM Nacl,  100mM Imidazole, 8Μ ουρία 
 
 
 
 
 
Β.18.7 Διαλύματα για τη διαδικασία του WESTERN 
 
 
- TBS 
TBS: 100 mM Tris-Cl pH:7.5, 150 mM NaCl, 0.1%Tween 20 
 
- 3% ΒSA ή 5% σκόνη γάλακτος 
 
 
 
 
Β.18.8 Διαλύματα και θρεπτικά μέσα για τη μέθοδο του 
συστήματος δύο υβριδίων ζύμης 
- 50% PEG 
  50g PEG 4000 και 80mL ddHB2 BO ανά 100mL συνολικού όγκου διαλύματος 
 
- 10Χ ΤΕ pH=7,5 
  100mL Tris-HCl (1M),  20mL EDTA (0,5M),  ddH B2 BO μέχρι το 1L 
 
- 1M LiAc 
  10,2g LiAc x 2 HB2 BO, ddHB2 BO μέχρι τα 100mL 
 
- Salmon Sperm DNA 
  i)Σε 100mL ddHB2 BO προστίθενται 200mg salmon sperm DNA type III sodium salt  
    (Sigma D1636) 
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  ii)Διάλυση του DNA με πιπέτα και στη συνέχεια με εφαρμογή υπερήχων  
  iii)Βρασμός για 5 λεπτά στους 100 P

 ο
PC 

  iv)Διαμοιράζεται σε φιαλίδια eppendorf και τοποθετείται στους -20 P

ο
PC 

 
- Θρεπτικό μέσο SD 
  0,7% Yeast nitrogen base w/o amino acids,  0,1% Dropout mix,  2% Glucose 
  monohydrate και ddHB2 BO μέχρι το 1L (σε περίπτωση που το είναι απαραίτητο στερεό, 
  τοποθετείται 2% Bacto agar). 
 
- Θρεπτικό μέσο YPAD 
  1% Bacto yeast extract,  2% Bacto peptone,  2% Glucose monohydrate, 0,004%  
  Adenine sulfate και ddHB2 BO μέχρι το 1L (σε περίπτωση που το είναι απαραίτητο στερεό, 
  τοποθετείται 2% Bacto agar). 
 
- Διάλυμα αμινοξέων  
  0,02g Tryptophan,  0,02g Histidine,  0,1g Leucine και ddHB2BO μέχρι το 1L 
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Γ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαμεμβρανικών πρωτεϊνών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με εφαρμογή ειδικής μεθοδολογίας, όπως το σύστημα διαχωριζόμενης 

ουβικουϊτίνης (split ubiquitin system) της ζύμης συστήματος που περιλαμβάνει 

δημιουργία κατάλληλων συντηγμάτων και εισαγωγή σε ειδικό στέλεχος ζύμης όπου 

ελέγχονται οι επι μέρους αλληλεπιδράσεις. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με το 

σκεύασμα οδηγό της εταιρείας Dualsystems Biotech, η φιλοσοφία του οποίου 

αναπτύχθηκε στα αντίστοιχα κεφάλαια, που αφορούν τη ζύμη, της παρούσας διατριβής. 

Αξίζει να αναφερθεί πως χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος ζύμης NMY51, το οποίο περιέχει 

τρία διαφορετικά γονίδια επιλογής (ade, his, lacZ), κάθε ένα από τα οποία εκφράζεται 

από διαφορετικό υποκινητή, ελαττώνοντας έτσι την πιθανότητα των ψευδοθετικών 

αποτελεσμάτων από τα μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης. Επιπλέον, το στέλεχος αυτό 

έχει το αγρίου-τύπου γονίδιο  ade2, η έκφραση του οποίου οδηγεί στην εμφάνιση 

αποικιών που έχουν άσπρο χρώμα, ενώ η μη έκφραση του δίνει στις αποικίες κόκκινο 

χρώμα. Το κόκκινο χρώμα οφείλεται στη συσσώρευση του βιοσυνθετικού ενδιάμεσου 

της αδενίνης πριν το μεταβολικό μπλοκ που δημιουργεί η μεταλλαγή στο γονίδιο ade2. 

Το γονίδιο ade2 μεταγράφεται μόνο μετά από  ανασύσταση της ενεργότητας του 

μεταγραφικού παράγοντα Gal4, λόγω αλληλεπίδρασης των συντηγμένων πρωτεϊνών. 

Ετσι η ανάπτυξη των κυττάρων σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο που δεν περιέχει αδενίνη 

δίνει τη δυνατότητα πρώτον να συμπληρωθεί η αυξοτροφία, λόγω επαγωγής του ade2 

και δεύτερον να διαπιστωθεί η ύπαρξη θετικής ή αρνητικής αλληλεπίδρασης από το 

χρώμα των αποικιών: άσπρο (θετική αλληλεπίδραση), κόκκινο (αρνητική 

αλληλεπίδραση). 

Το πρώτο σημαντικό βήμα για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

διαμεμβρανικών πρωτεινων είναι η δημιουργία συντηγμάτων (bait και prey) και η 

εύρεση της τοπολογίας του αμινο- και καρβοξυ- τελικού άκρου αυτών, διαδικασία η 

οποία καθορίζει σε ποιούς φορείς τελικά θα κλωνοποιηθούν οι υπό μελέτη πρωτεϊνες 

προκειμένου να ελεγχθούν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.  
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Γ.1 Δημιουργία των συντηγμάτων "δολώματος" (bait) 
 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία τα γονίδια τα οποία απομονώθηκαν για να 

εισαχθούν στους φορείς του σκευάσματος οδηγού της κατασκευάστριας εταιρείας είναι 

τα εξής:  

- hrcQa 
- hrcT 
- hrcU 
- hrcV 
- hrpQ 
- hrcS 
- hrcR 

 
Γ.1.1 hrcQa 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο  "Υλικά και Μέθοδοι". Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης παρουσιάζεται στην εικόνα 1.  

Το αναμενόμενο μέγεθος του γονιδίου ήταν 720 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται 

από την εικόνα 1 η ζώνη που προέκυψε από την αντίδραση έχει το αναμενόμενο μέγεθος. 

Για επαλήθευση του αποτελέσματος διενεργήθηκε πέψη του προϊόντος της pcr με το 

περιοριστικό ένζυμο EcoRV από την οποία προέκυψαν δύο θραύσματα με το 

αναμενόμενο μέγεθος (239+450 ζεύγη βάσεων) ελήφθησαν.  

Στη συνέχεια, το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στους φορείς pBT3-STE και pBT3-N στη 

θέση SfiI του πολυσυνδέτη τους και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. 

coli DH5a, από όπου και στη συνέχεια εκχυλίστηκε από μοναδιαίες βακτηριακές 

αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με το 

περιοριστικό ένζυμο SfiI (δεν παρατίθεται εικόνα). Πρέπει να αναφερθεί ότι το 

αναφερθέν ένζυμο δε δημιουργεί συμβατά άκρα κατά την πέψη του DNA, οπότε δεν 

είναι απαραίτητος ο έλεγχος της φοράς εισαγωγής του ενθέματος με περαιτέρω πέψεις 

περιορισμού.  
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λPstIhrcQa

800bp

λPstIhrcQa

800bp

hrcQa

800bp

 
Εικόνα 1.  Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcQa, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση περιορισμού SfiI. 
 
 
 
 
 
Γ.1.2 hrcT 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο  "Υλικά και Μέθοδοι". Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 2. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 794 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

προέκυψε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη.  

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pBT3-STE στις θέσεις PstI-

HindIII του πολυσυνδέτη του και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. 

coli DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές 

αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τα 

παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται σχετική εικόνα). 
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HrcT PstI

800bp

HrcT PstI

800bp

 
Εικόνα 2. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcT, με τα άκρα του να 
φέρουν τις θέσεις PstI-HindIII. 
 
 
 

Προκειμένου να εισαχθεί και στον φορέα pBT3-N, το γονίδιο hrcT απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να εισέλθει 

στον πολυσυνδέτη του φορέα στις θέσεις PstI-NcoI. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν 

δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και εκχυλίστηκε από μοναδιαίες 

βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της 

πέψης με τα παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία). 

hrcT λPstI

800bp

hrcT λPstI

800bp

 
Εικόνα 3. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcT, με τα άκρα του να 
φέρουν τις θέσεις PstI-NcoI. 
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Γ.1.3 hrcU 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο "Yλικά και Μέθoδοι. Το 

αναμενόμενο μέγεθος του γονιδίου ήταν 1080 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την 

εικόνα 4 η ζώνη που παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την 

αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στο φορέα pBT3-STE στη θέση PstI-

HindIII του πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. 

coli DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές 

αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τα 

παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

1100bp

hrcU                                  λPstI

1100bp

hrcU                                  λPstI

 
Εικόνα 4. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcT, με τα άκρα του να 
φέρουν τις θέσεις PstI-HindIII 
 
 

Προκειμένου να εισαχθεί και στον φορέα pBT3-N, το γονίδιο hrcU απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να 

κλωνοποιηθεί στον πολυσυνδέτη του φορέα στις θέσεις PstI-SacII. Στη συνέχεια 

μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και  

απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε 

ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τα παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν 

παρατίθεται σχετική εικόνα). 
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λPstI               HrcU

1100bp

λPstI               HrcU

1100bp

 
Εικόνα 5. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcT, με τα άκρα του να 
φέρουν τις θέσεις PstI-SacII. 
 
 
 
 
Γ.1.4 hrcV 

 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 6. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 2087 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pBT3-STE στη θέση HindIII 

του πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με το 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία). 

Επειδή το ένθεμα είχε στα άκρα του την ίδια θέση περιορισμού (HindIII), διεξήχθη 

πέψη με το περιοριστικό ένζυμο PstI, ώστε να εξακριβωθεί η φορά με την οποία εισήλθε 

το ένθεμα στο φορέα. Το PstI κόβει στις θέσεις 978 και 1758 του ενθέματος, του οποίου 

η ακολουθία παρατίθεται στο Παράρτημα(δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία).  
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hrcV λPstI

1700bp
2000bp

hrcV λPstI

1700bp
2000bp

 
Εικόνα 6. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcV, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση HindIII.  
 
 

Προκειμένου να εισαχθεί και στο φορέα pBT3-N, το γονίδιο hrcV απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να εισαχθεί 

στον πολυσυνδέτη του φορέα στη θέση SfiI. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και  απομονώθηκε από μοναδιαίες 

βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της 

πέψης με το παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία). 

 
  λPstI                hrcV 

 
Εικόνα 7. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcV, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση SfiI.  
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Γ.1.5 hrpQ 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης παρουσιάζεται στην εικόνα 8. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 974 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στο φορέα pBT3-STE στη θέση HindIII 

του πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με το 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

Επειδή το ένθεμα είχε στα άκρα του την ίδια θέση περιορισμού, διεξήχθη πέψη με 

το περιοριστικό ένζυμο PstI, ώστε να εξακριβωθεί η φορά με την οποία εισήλθε το 

ένθεμα στο φορέα. Το PstI κόβει στις θέσεις 741 και 865 του ενθέματος, του οποίου η 

νουκλεοτιδική ακολουθία παρατίθεται στο παράρτημα. (δεν παρατίθεται φωτογραφία).  

 
λPstIHrpQ

1100bp

 
Εικόνα 8. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης Pcr για το γονίδιο hrpQ, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση HindIII.  
 
 

Προκειμένου να εισαχθεί και στον φορέα pBT3-N, το γονίδιο hrpQ απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να εισέλθει 

στον πολυσυνδέτη του φορέα στη θέση SfiI. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν δεκτικά 
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βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και  απομονώθηκε από μοναδιαίες 

βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της 

πέψης με το παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

HrpQ                      λPstI

1100bp

HrpQ                      λPstI

1100bp

HrpQ                      λPstI

1100bp

 
Εικόνα 9. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrpQ, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση SfiI.  
 
 
Γ.1.6 hrcS 
 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο 

με τα υλικά και μεθόδους. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 10. Το 

αναμενόμενο μέγεθος του γονιδίου ήταν 270 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την 

εικόνα η ζώνη που παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pBT3-STE στη θέση HindIII 

του πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με το 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

Επειδή το ένθεμα είχε στα άκρα του την ίδια θέση περιορισμού, διεξήχθη πέψη με 

το περιοριστικό ένζυμο PstI, ώστε να εξακριβωθεί η φορά με την οποία εισήλθε το 

ένθεμα στο φορέα. Το PstI κόβει στη θέση 108 του ενθέματος, του οποίου η 

νουκλεοτιδική ακολουθία παρατίθεται στο Παράρτημα (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 
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hrcS  λPstI

240bp

hrcS  λPstI

240bp

 
Εικόνα 10. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcS, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση HindIII.  
 
 
 

Προκειμένου να εισαχθεί και στον φορέα pBT3-N, το γονίδιο HrcS απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να εισέλθει 

στον πολυσυνδέτη του φορέα στη θέση SfiI. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και  απομονώθηκε από μοναδιαίες 

βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της 

πέψης με τα παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται φωτογραφία) 

 

240bp

λPstI               hrcS

240bp

λPstI               hrcS

 
Εικόνα 11. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcS, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση SfiI 
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Γ.1.7 hrcR 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 12. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 626 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pBT3-STE στη θέση HindIII 

του πολυσυνδέτη του και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με το 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

Επειδή το ένθεμα είχε στα άκρα του την ίδια θέση περιορισμού, διεξήχθη πέψη με 

το περιοριστικό ένζυμο PstI, ώστε να εξακριβωθεί η φορά με την οποία εισήλθε το 

ένθεμα στο φορέα. Το PstI κόβει στις θέσεις 249 και 429 του ενθέματος, του οποίου η 

νουκλεοτιδική ακολουθία (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 

hrcR λPstI

500bp

hrcR λPstI

500bp

 
Εικόνα 12. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcR, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση HindIII.  
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Προκειμένου να εισαχθεί και στο φορέα pBT3-N, το γονίδιο hrcR απομονώθηκε 

ξανά μέσω της αντίδρασης της PCR με διαφορετικούς εκκινητές, έτσι ώστε  να εισέλθει 

στον πολυσυνδέτη του φορέα στις θέσεις NcoI-SacII. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν 

δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, από όπου και  απομονώθηκε από μοναδιαίες 

βακτηριακές αποικίες πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της 

πέψης με τα παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία). 

 
λPstI hrcR

500bp

λPstI hrcR

500bp

 
Εικόνα 13. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcR, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση NcoI-SacII.  
 
 
 
Γ.2 Δημιουργία των συντηγμάτων "λεία" (prey) 
 
 
Γ.2.1 hrpE 
 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο 

με τα υλικά και μεθόδους. Το αναμενόμενο μέγεθος του γονιδίου ήταν 600 ζεύγη βάσεων 

και όπως φαίνεται από την εικόνα 14 η μια από τις δύο ζώνες που παίρνουμε από την 

αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pPR3-N στη θέση SfiI του 

πολυσυνδέτη του και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, 

από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 
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πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τo 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 
λPstI                               hrpE

500bp

λPstI                               hrpE

500bp

 
Εικόνα 14. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrpE, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση SfiI.  
 
 
 
Γ.2.2 hrcN 
 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 15. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 1356 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στο φορέα pPR3-N στη θέση BamHI-

EcoRI του πολυσυνδέτη και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli 

DH5a, από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τα 

παραπάνω περιοριστικά ένζυμα (δεν παρατίθεται σχετική φωτογραφία). 
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1200bp

1700bp

λPstI            HrcN

1200bp

1700bp

λPstI            HrcN

 
Εικόνα 15. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcN, με τα άκρα του να 

φέρουν τις θέσεις περιορισμού BamHI-EcoRI. 
 

 

 

 

 

Γ.2.3 avrPphF (ORF2) 

 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 16. 

Το αναμενόμενο μέγεθος του γονιδίου ήταν 650 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται 

από την εικόνα η ζώνη που παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την 

αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στο φορέα pPR3-N στη θέση SfiI του 

πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, 

από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τo 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 
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λPstI         ORF2

500bp

λPstI         ORF2

500bp

 
Εικόνα 16. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης Pcr για το γονίδιο AvrPphF (ORF2), με τα άκρα 
του να φέρουν τη θέση SfiI. 

 

 

 

Γ.2.4 hrcJ 

 

Το γονίδιο απομονώθηκε μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

(PCR) το πρόγραμμα της οποίας αναφέρεται στο κεφάλαιο με τα υλικά και μεθόδους. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης φαίνεται στην εικόνα 17. Το αναμενόμενο μέγεθος του 

γονιδίου ήταν 750 ζεύγη βάσεων και όπως φαίνεται από την εικόνα η ζώνη που 

παίρνουμε από την αντίδραση είναι ταυτόσημη με την αναμενόμενη. 

Στη συνέχεια το ένθεμα κλωνοποιήθηκε στον φορέα pPR3-SUC στη θέση SfiI του 

πολυσυνδέτη αυτού και μετασχηματίστηκαν δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. coli DH5a, 

από όπου και στη συνέχεια απομονώθηκε από μοναδιαίες βακτηριακές αποικίες 

πλασμιδιακό DNA και έγινε ταυτοποίηση του ενθέματος μέσω της πέψης με τo 

παραπάνω περιοριστικό ένζυμο (δεν παρατίθεται φωτογραφία). 
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hrcJ λPstI

500bp

800bp

hrcJ λPstI

500bp

800bp

 
Εικόνα 17. Στην εικόνα διακρίνεται το αποτέλεσμα της αντίδρασης PCR για το γονίδιο hrcJ, με τα άκρα του να 
φέρουν τη θέση SfiI.  

 

 

 

Γ.3 Έλεγχος λειτουργικότητας των πρωτεϊνών "δόλωμα" (bait) 

 

Για να ελέγξουμε τη λειτουργικότητα των πρωτεϊνών "δόλωμα" (bait), τα πλασμίδια 

που φέρουν τις πρωτεΐνες αυτές συν-μετασχηματίζονται με το πλασμίδιο pAI-Alg5 στο 

στέλεχος ζύμης NMY51 που παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς που περιλαμβάνει το 

σύστημα, καθώς θα επιτευχθεί επανασυγκρότηση της ουβικουϊτίνης (βλ. εισαγωγή). Συν-

μετασχηματισμός του φορέα "δόλωμα" με το πλασμίδιο pDL2-Alg5 δε θα πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς, καθώς δεν έχουμε 

επανασυγκρότηση της ουβικουϊτίνης.  
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Γ.3.1 Μετασχηματισμός λειτουργικότητας των συντηγμάτων "δόλωμα" 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη δημιουργία των συντηγμάτων "δόλωμα", αυτό που πρέπει 

να ελεγχθεί στη συνέχεια είναι η λειτουργικότητα τους. Για το σκοπό αυτό κύτταρα του  

στελέχους ζύμης  ΝΜΥ51 που έχουν μετασχηματιστεί με τους φορείς pAI-Alg5 και 

pDL2-Alg5 μετασχηματίζονται με τα πλασμιδιακά DNA των συντηγμάτων που 

δημιουργήθηκαν στο φορέα pBT3-STE και επίσης με το φορέα pCCW-Alg5, που 

λειτουργεί ως θετικός μάρτυρας και το φορέα pBT3-STE χωρίς ένθεμα που λειτουργεί 

ως αρνητικός μάρτυρας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. (για τους 

χάρτες των φορέων βλέπε Παράρτημα) 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα μετασχηματισμού των στελεχών NMY51/ pAI-Alg5 και NMY51/pDL2-Alg5 με τα 
συντήγματα "δόλωμα".  Τα SD-LEUCΙΝΕ-TRYPTOPHAN (-HISTIDINE), (-ADENINE) είναι οι αυξοτροφίες τις 
οποίες περιείχαν τα τρυβλία στα οποία επιστρώθηκαν τα μετασχηματισμένα κύτταρα.   
Αντίδρ
αση 

Στέλεχος Πλασμίδιο 
"δόλωμα" 

SD-
Leu-
Trp  

SD-
Leu-
Trp-
His 

%ανάπτυξ
ης 
σε 
τρυβλία 
SD-Leu-
Trp-His 

SD-
Leu-
Trp-
His-
Ade 

% 
ανάπτυξ
ης 
σε 
τρυβλία 
SD-Leu-
Trp-His-
Ade 

1 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcQa 47 29 61,7 2 4,2 

2 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcR 97 47 48,4 25 25,7 

3 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcS 65 43 66,1 0 0 

4 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcT 16 10 62,5 0 0 

5 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcU 57 33 57,9 0 0 

6 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrcV 39 9 23 0 0 

7 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-
STE/HrpQ 59 22 37,2 3 5,08 

8 NMY51/ pAI-Alg5 pCCW-
Alg5 32 26 81,25 1 3,125 

9 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE 53 31 58,4 10 17,1 
10 NMY51/pDL2-

Alg5 
pBT3-
STE/HrcQa 51 3 5,8 0 0 

11 NMY51/pDL2- pBT3- 228 10 4,3 0 0 
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Alg5 STE/HrcR 
12 NMY51/pDL2-

Alg5 
pBT3-
STE/HrcS 336 7 2,08 0 0 

13 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-
STE/HrcT 19 0 0 0 0 

14 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-
STE/HrcU 295 1 0,33 0 0 

15 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-
STE/HrcV 287 3 1,04 0 0 

16 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-
STE/HrpQ 253 10 3,95 0 0 

17 NMY51/pDL2-
Alg5 

pCCW-
Alg5 163 8 4,9 0 0 

18 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-STE 
331 4 1,2 0 0 

 
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί (για καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων), 
πως το ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο εκφράζεται από το πηλίκο: 
 
%Ανάπτυξη = αριθμός αποικιών σε πιάτο επιλογής / αριθμός αποικιών σε πιάτο μη 
                                                                                                                        επιλογής 
 

θα πρέπει να είναι μεταξύ 20% και 100% για να θεωρείται απόλυτα λειτουργικό το 

σύντηγμα "δόλωμα". Επίσης ο συνολικός αριθμός των αποικιών στα τρυβλία SD-LEU-

TRP θα πρέπει να είναι άνω των 100.  

Όπως παρατηρείται και από τον πίνακα η λειτουργικότητα των συντηγμάτων 

"δόλωμα" βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και επίσης δεν υπάρχει ανάπτυξη στα 

τρυβλία που δεν υπάρχουν τα τέσσερα απαιτούμενα συστατικά (Αδενίνη, Ιστιδίνη, 

Λευκίνη και Τρυπτοφάνη). 

 
 
 
Γ.4 Έλεγχος τοπολογίας των πρωτεϊνών "δόλωμα" 
 

Ο έλεγχος της τοπολογίας των διαμεμβρανικών αυτών πρωτεϊνών γίνεται με σκοπό 

να χρησιμοποιηθούν στον κατάλληλο φορέα, έτσι ώστε να έχουμε τις σωστές 

αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με το σύστημα-οδηγό που χρησιμοποιείται ειδικά για τις 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες πρέπει να είναι γνωστή η τοπολογία αυτών, για αυτό και τις 

διακρίνει σε κατηγορίες (βλ. εισαγωγή). 
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Για την εύρεση της τοπολογίας μετασχηματίζονται κύτταρα του στελέχους NMY51 

που φέρει το πλασμίδιο pAI/Alg5 με τα συντήγματα δόλωμα που είναι τοποθετημένα στο 

φορέα pBT3-STE και pBT3-N. Ο πρώτος φορέας ελέγχει τις πρωτεΐνες για την 

τοπολογία: Αμινο-τελικό άκρο εκτός και Καρβοξυ-τελικο άκρο εντός του 

κυτταροπλάσματος, ενώ ο δεύτερος για την αντίθετη τοπολογία.  Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών.  

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα σχεδόν όλες οι πρωτεΐνες "δολώματα" 

που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζουν την εξής τοπολογία: το αμινο-τελικό τους άκρο 

είναι εκτός κυτταροπλάσματος, ενώ το καρβοξυ-τελικό τους άκρο εντός. Εξαίρεση 

αποτελεί η πρωτεΐνη HrcT, η οποία φαίνεται να έχει την αντίθετη τοπολογία: το αμινο-

τελικό της άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, ενώ το καρβοξυ-τελικό της άκρο εκτός, 

καθώς φαίνεται πιο λειτουργική στο φορέα pBT3-N. 

Τα συντήγματα "δόλωμα"  στο φορέα pBT3-Ν που εισήχθησαν στο στέλεχος 

ΝΜΥ51 που φέρει το πλασμίδιο pDL2-Alg5 δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

το οποίο ενδεχομένως να σημαίνει ότι εμφανίζουν αυτο-ενεργοποίηση. Για τα 

συντήγματα που είχαν αριθμό αποικιών στα τρυβλία χωρίς λευκίνη και ιστιδίνη κάτω 

των εκατό, επαναλήφθηκε η διαδικασία και έδωσαν τα αναμενόμενα των προβλέψεων 

αποτελέσματα.  
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Πίνακας 2. Πίνακας αποτελεσμάτων μετασχηματισμού κυττάρων NMY51/ pAI-Alg5 και NMY51/pDL2-Alg5 με συντήγματα των πρωτεϊνών "δόλωμα" στους 
φορείς  pBT3-STE και pBT3-N με σκοπό την εύρεση της τοπολογίας των άκρων των υπό μελέτη πρωτεϊνών. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στις αποικίες έπειτα 
από την πάροδο πέντε ημερών, ενώ αυτές εκτός παρενθέσεων σε τρεις ημέρες ανάπτυξης. Τα ποσοστά ανάπτυξης υπολογίστηκαν με βάση τις αποικίες που αναπ΄τυχθηκαν μετά 
την πάροδο πέντε ημερών. 
 Αριθμός αποικιών 
Αντίδ
ραση 

Στέλεχος Σύντηγμα SD 
-Leu-Trp 

SD 
-Leu-Trp-His 

%Ανάπτυξη
ς σε –His 

SD 
-Leu-Trp-
His-Ade 

%Ανάπτυξη
ς σε –His-
Ade 

1 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcQa 174 (179) 161 (171) 95,5% 40 (70) 39 % 
2 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcR 159 (178) 141 (150) 84,2 126 (157) 88 % 
3 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcS 140 (147) 149 (167) 113 % 53 (86) 58,5 % 
4 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcT 5 4  0  
5 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcU 74 (83) 91 (137) 165% 6 (15) 18 % 
6 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrcV 141 (148) 58 (129) 87 % 5 (14) 9,5 % 
7 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE/HrpQ 83 (91) 73 (83) 91,2 % 21 (42) 46 % 
8 NMY51/ pAI-Alg5 pCCW-Alg5 56 (61) 99 (103) 168 % 7 (25) 41 % 
9 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-STE 132 (189) 214 (262) 138 % 78 (122) 64,5 % 
10 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcQa 250 (415) 0 (125) 30 % 0 0 % 
11 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcR 55 11 (43) 78 % 0 0 % 
12 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcS 158 (174) 46 (92) 53 % 2 (6) 3,4 % 
13 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcT 33 (49) 10 (31) 63 % 0 0 % 
14 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcU 32 (37) 0 (12) 32 % 0 0 % 
15 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrcV 45 (49) 2 (22) 45 % 0 0 % 
16 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N/HrpQ 69 (72) 1 (128) 177 % 0 0 % 
17 NMY51/ pAI-Alg5 pBT3-N 454 (474) 67 (303) 64 % 0 (13) 2,7 % 
18 NMY51/pDL2-

Alg5 
pBT3-N/HrcQa 211 (248) 124  50 % 97 39 % 

19 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrcR 181 (209) 164 78,5 % 163 78 % 

20 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrcS 27 (116) 4 (14) 12 % 9 7,7 % 
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21 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrcT 121 (191) 61 32 % 59 30,8 % 

22 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrcU 230 (256) 234 91,4 % 280 109 % 

23 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrcV 67 (91) 57 62,6 % 56 61,5 % 

24 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N/HrpQ 126 (149) 72 48 % 97 65 % 

25 NMY51/pDL2-
Alg5 

pCCW-Alg5 152 (179) 91 (95) 53 % 100 56 % 

26 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-STE 153 (229) 37 16 % 34 15 % 

27 NMY51/pDL2-
Alg5 

pBT3-N 159 (258) 169 65,5 % 187 (202) 78 % 
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Γ.4.1 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcQa  
 

Η πρωτεΐνη HrcQa κωδικοποιείται από ένα γονίδιο το οποίο βρίσκεται αμέσως πριν 

από το γονίδιο που κωδικοποιεί για την HrcQb και εδράζεται στο οπερόνιο της hrcU του 

βακτηρίου Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Επίσης δεν εμφανίζει ομολογία με 

καμία πρωτεϊνη των ζωικών βακτηρίων που χρησιμοποιούν το εκκριτικό σύστημα τύπου 

ΙΙΙ. Στο παρακάτω διάγραμμα 1, εμφανίζεται το διάγραμμα υδροφοβικότητας/ 

υδροφιλικότητας της HrcQa όπως προέκυψε από την ανάλυση της πρωτεϊνικής 

αλληλουχίας με το πρόγραμμα Tmpred (HTHttp://www.ch.embnet.orgTH/wwwtmp/.TMPRED) 

 
 
Διάγραμμα 1. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcQa όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred. 

 
 
 

Η ανάλυση του διαγράμματος εμφανίζει την πιθανότητα να είναι το αμινο-τελικό 

άκρο της πρωτεΐνης εκτός του κυτταροπλάσματος κατά πολύ μεγαλύτερη της 

πιθανότητας να βρίσκεται εντός, δεδομένο που ταιριάζει τόσο με τα πειραματικά 

δεδομένα της παρούσας ερευνητικής εργασίας όσο και με την τοπολογική πρόβλεψη 
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μέσω του προγράμματος TMHMM που εμφανίζει ως κάτω του 9% την πιθανότητα το 

αμινο-τελικό άκρο της πρωτεϊνης να βρίσκεται εντός του κυτταροπλάσματος.  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα όσον 

αφορά στην τοπολογία της παρούσας πρωτεΐνης έχουν προταθεί δύο πιθανά μοντέλα 

[74], τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 17.  

 

 
Εικόνα 17. Πιθανή τοπολογία της πρωτεϊνης HrcQa στην εσωτερική μεμβράνη του βακτηρίου [74]. 
 

Επομένως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας το 

μοντέλο που διαφαίνεται να πλησιάζει περισσότερο στην τοπολογία της πρωτεΐνης 

HrcQa είναι το δεύτερο. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες 

μελέτες που έχουν δείξει ότι το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεϊνης αλληλεπιδρά με την 

πρωτεϊνη HrcQb η οποία είναι κυτταροπλασματική (74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.4.2 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcT 
 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως διαφέρει τοπολογικά από το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός και σύμφωνα με τα δεδομένα παρουσιάζει ακριβώς 
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αντίθετη τοπολογία. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο 

αυτής και συμφωνεί και με τον αλγόριθμο TMHMM έχουμε: 

 
Διάγραμμα 2. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcΤ όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred 

 
 

Στο διάγραμμα 2 η πρωτεΐνη HrcT εμφανίζεται να έχει έξι διαμεμβρανικά τμήματα 

και συγκεκριμένα με την εξής τοπολογία:     

 

 

 
 

 

 

Πίνακας 3. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrcT με το πρόγραμμα TMPred 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 14-37 24 1317 i-o 



 98

2 43-64 22 1162 o-i 
3 79-99 21 1831 i-o 
4 133-152 20 1697 o-i 
5 186-211 26 2030 i-o 
6 218-242 25 1295 o-i 

 
Σαφώς όπως παρατηρούμε οι τοπολογικές προβλέψεις συμπίπτουν με τα 

ερευνητικά δεδομένα και το προτεινόμενο μοντέλο της πρωτεΐνης HrcT φαίνεται να έχει 

το αμινο-τελικό άκρο αυτής εντός του κυτταροπλάσματος και το καρβοξυ-τελικό άκρο 

εκτός.  

 
 
Γ.4.3 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcV 
 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως συμφωνεί τοπολογικά με το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, καθώς φαίνεται από τα 

δεδομένα. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο αυτής και 

συμφωνεί και με τον αλγόριθμο TMHMM έχουμε: 

Διάγραμμα 3. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcΤ όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred 

 
 

Στο διάγραμμα 3, όπως προβλέπεται από τον αλγόριθμο η πρωτεϊνη HrcV 

παρουσιάζει τις εξής διαμεμβρανικές περιοχές: 
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Πίνακας 4. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrcV με το πρόγραμμα TMPred. 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 21-39 19 2573 i-o 
2 42-61 20 2167 o-i 
3 68-87 20 1386 i-o 
4 119-136 18 2417 o-i 
5 204-223 20 1826 i-o 
6 245-265 21 1228 o-i 
7 291-311 21 1895 i-o 

 

με το αμινο-τελικό άκρο αυτής να βρίσκεται εντός του κυτταροπλάσματος και το 

καρβοξυ-τελικό εκτός. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος TMHMM παρουσιάζει 

πιθανότητα ίση με 99,937%.  να βρίσκεται το αμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης εντός του 

κυτταροπλάσματος.  

Τα πειραματικά δεδομένα όμως της παρούσας ερευνητικής εργασίας διαφωνούν ως 

προς την τοπολογία του Ν- και C-τελικού άκρου με τους παραπάνω αλγόριθμους, καθώς 

παρουσιάζεται το αμινο-τελικό άκρο να βρίσκεται εκτός κυτταροπλάσματος, ενώ το 

καρβοξυ-τελικό εντός.  

 

Γ.4.4 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrpQ 

 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως συμφωνεί τοπολογικά με το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, καθώς φαίνεται από τα 

δεδομένα. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο αυτής 

έχουμε: 
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Διάγραμμα 4. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrpQ όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred. 

 
 

Στο διάγραμμα 3, όπως προβλέπεται από τον αλγόριθμο η πρωτεϊνη HrpQ 

παρουσιάζει τις εξής διαμεμβρανικές περιοχές: 

Πίνακας 5. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrpQ με το πρόγραμμα TMPred. 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 76-95 20 1516 i-o 
2 131-153 23 1842 o-i 

 

με το αμινο-τελικό άκρο αυτής να βρίσκεται εντός του κυτταροπλάσματος και το 

καρβοξυ-τελικό εκτός. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αναφέρουμε πως μπορεί μεν οι 

δύο αλγόριθμοι να εμφανίζουν ομοιότητα στην τοπολογία των άκρων της πρωτεΐνης, 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, 

ωστόσο παρουσιάζουν διαφορά στις διαμεμβρανικές περιοχές, οι οποίες εμφανίζεται να 

είναι δύο από το πρόγραμμα Tmpred, ενώ μια στον αλγόριθμο TMHMM όπως 

διαφαίνεται και στο διάγραμμα 5.  
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Διάγραμμα 5. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrpQ όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα TMHMM. 

  
 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος TMHMM παρουσιάζει την πιθανότητα να 

βρίσκεται το αμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης εντός του κυτταροπλάσματος ίση με 

71,095%.  

 

Γ.4.5 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcS 

 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως συμφωνεί τοπολογικά με το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, καθώς φαίνεται από τα 

δεδομένα. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο αυτής και 

συμφωνεί και με τον αλγόριθμο TMHMM έχουμε: 

Διάγραμμα 6. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcS όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred. 
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Στο διάγραμμα 6, όπως προβλέπεται από τον αλγόριθμο η πρωτεινη HrcS 

παρουσιάζει τις εξής διαμεμβρανικές περιοχές: 

Πίνακας 6. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrcS με το πρόγραμμα TMPred. 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 13-31 19 1751 i-o 
2 48-68 21 972 o-i 

 

με το αμινο-τελικό άκρο αυτής να βρίσκεται εντός του κυτταροπλάσματος και το 

καρβοξυ-τελικό εκτός, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος TMHMM παρουσιάζει την 

πιθανότητα να βρίσκεται το αμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης εντός του 

κυτταροπλάσματος ίση με 70,996%.  

 

Γ.4.6 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcR 

 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως συμφωνεί τοπολογικά με το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, καθώς φαίνεται από τα 

δεδομένα. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο αυτής και 

συμφωνεί και με τον αλγόριθμο TMHMM έχουμε: 

Διάγραμμα 7. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcR όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα Tmpred. 
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Στο διάγραμμα 7, όπως προβλέπεται από τον αλγόριθμο η πρωτεινη HrcR 

παρουσιάζει τις εξής διαμεμβρανικές περιοχές: 

Πίνακας 7. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrcR με το πρόγραμμα TMPred. 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 0-19 19 2508 o-i 
2 46-62 17 1558 i-o 
3 149-173 25 1846 o-i 
4 181-205 25 1074 i-o 

 

με το αμινο-τελικό άκρο αυτής να βρίσκεται εκτός του κυτταροπλάσματος και το 

καρβοξυ-τελικό εντός, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα δεδομένα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. 

Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται το προβλεπόμενο μοντέλο της πρωτεΐνης σύμφωνα 

με τον αλγόριθμο TMHMM που συμφωνεί με τον Tmpred. 

Διάγραμμα 8. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcR όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα TMHMM. 

 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος TMHMM παρουσιάζει την πιθανότητα να 

βρίσκεται το αμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης εντός του κυτταροπλάσματος ίση με 

6,08%. 
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Γ.4.7 Τοπολογία της πρωτεΐνης HrcU 

 

Η παρούσα πρωτεΐνη φαίνεται πως συμφωνεί τοπολογικά με το μοντέλο Ν-τελικό 

άκρο εκτός και C-τελικό άκρο εντός του κυτταροπλάσματος, καθώς φαίνεται από τα 

δεδομένα. Στο πρόγραμμα ΤΜpred που παρουσιάζει το πιο πιθανό μοντέλο αυτής 

έχουμε: 

 
 
 
 
Διάγραμμα 9. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcU όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα TMpred. 
 

 
 

Στο διάγραμμα 9, όπως προβλέπεται από τον αλγόριθμο η πρωτεΐνη HrcU 

παρουσιάζει τις εξής διαμεμβρανικές περιοχές: 
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Πίνακας 8. Παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας της πρωτεΐνης HrcU με το πρόγραμμα TMPred. 

Υδρόφοβη 
περιοχή 

Αμινοξική 
περιοχή 

Μέγεθος υδρόφοβης 
περιοχής 

Score (μόνο αν η τιμή είναι 
μεγαλύτερη του 500 θεωρείται 
αξιόπιστο το αποτέλεσμα) Τοπολογία 

1 81-99 19 1826 i-o 
2 139-157 19 1165 o-i 
3 189-205 17 1711 i-o 
4 28-46 19 - - 
5 94-114 21 - - 
6 129-155 27 - - 
7 160-180 21 - - 

 

Οι τρεις πρώτες διαμεμβρανικές περιοχές είναι οι ισχυρά προβλεπόμενες, ενώ 

υπάρχουν και οι λιγότερο πιθανές που είναι οι τέσσερις τελευταίες.  

Το αμινο-τελικό άκρο αυτής βρίσκεται εντός του κυτταροπλάσματος και το 

καρβοξυ-τελικό εκτός, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. 

Οι δύο αλγόριθμοι όμως δε συμφωνούν στην πρόβλεψη ούτε της τοπολογίας των 

άκρων αλλά ούτε και στην πρόβλεψη των διαμεμβρανικών περιοχών, καθώς ο 

αλγόριθμος TMHMM παρουσιάζει την πιθανότητα να βρίσκεται το αμινο-τελικό άκρο 

της πρωτεΐνης εντός του κυτταροπλάσματος ίση με 47,766% και επίσης όπως 

διαφαίνεται από το διάγραμμα 10 οι διαμεμβρανικές περιοχές εμφανίζονται κάτω των 

επτά και μεγαλύτερες των δύο. 

Διάγραμμα 10. Διάγραμμα υδροφοβικότητας/υδροφιλοκότητας της HrcU όπως προέκυψε από την ανάλυση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας της με το πρόγραμμα TMHMM. 
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Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας προσεγγίζουν 

περισσότερο, όσον αφορά στην προβλεπόμενη τοπολογία των άκρων, την πρόβλεψη του 

αλγόριθμου ΤΜΗΜΜ.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως οι προαναφερθείσες διαμεμβρανικές 

πρωτεΐνες του εκκριτικού συστήματος ΙΙΙ του βακτηρίου Pseudomonas syringae  

παρουσιάζουν αρκετά υψηλή ομολογία με τις αντίστοιχες του βακτηρίου Erwinia 

amylovora. Στην εικόνα 18 παρουσιάζεται η πιθανή τοπολογική πρόβλεψη των 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών του βακτηρίου Erwinia amylovora και πριν τα 

αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας θα μπορούσαμε να πούμε πως οι 

προβλέψεις αφορούν και τα δύο είδη βακτηρίων. Ας σημειωθεί ότι για την πρόβλεψη 

αυτή δεν παρατίθενται πειραματικά δεδομένα και υποθέτουμε ότι βασίζεται σε 

βιοπληροφορική πρόβλεψη μέσω κάποιου (ων) προγραμμάτων που όμως δεν αναφέρει ο 

συγγραφέας.  

 

 
Εικόνα 18. Πιθανή τοπολογική παράθεση των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών του βακτηρίου Erwinia amylovora. Όπου 
ΟΜ: εξωτερική μεμβράνη (Outer Membrane), PL: στρώμα πεπτιδογλυκάνης (Peptidoglycan Layer), IM: εσωτερική 
μεμβράνη (Inner Mebrane) και CP: κυτταρόπλασμα  (CytoPlasm) [53]. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως διεξήχθη αμινοξική συστοίχιση των 

ομόλογων Hrc πρωτεϊνών μεταξύ τους και παρατηρήθηκε πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι πρωτεΐνες του βακτηρίου Erwinia amylovora (NCBI) ήταν κατά λίγα 

αμινοξέα μεγαλύτερες αυτών του βακτηρίου Pseudomonas syringae phaseolicola 1449 

(βλ. www.pseudomonas-syringae.org). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Psignal (HThttp://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/TH), προκειμένου να εξακριβωθεί αν 

υπήρχαν διαφορές σε πιθανές ακολουθίες σινιάλα στα αμινοτελικά άκρα των πρωτεϊνών 

των δύο βακτηρίων, πράγμα που θα μπορούσε να εξηγήσει τη διαφορά σε σχέση με τα 

αποτελέσματα, όσον αφορά στην τοπολογική πρόβλεψη των άκρων. 

Πίνακας 9. Συνοπτική παρουσίαση της πρόβλεψης της τοπολογίας των υπό μελέτη πρωτεϊνών  με τα 
προγράμματα TMPred και ΤΜΗΜΜ σε αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, όπου 
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της διαχωριζόμενης ουβικουϊτίνης. Στις παρενθέσεις αναφέρονταο όπου προβλέπεται η 
πιθανότητα να είναι σωστή η πρόβλεψη της τοπολογίας. 

Πρωτεΐνη 

Πρόβλεψη 
τοπολογίας του 
TMPred 

Πρόβλεψη τοπολογίας 
του TMHMM 

Πρόβλεψη τοπολογίας 
μέσω του συστήματος της 
διαχωριζόμενης τοπολογίας 

HrcQa 
N-εκτός, C-
εντός N-εκτός, C-εντός (91%) N-εκτός, C-εντός 

HrcT 
N-εντός, C-
εκτός N-εντός, C-εκτός N-εντός, C-εκτός 

HrcV 
N-εντός, C-
εκτός 

N-εντός, C-εκτός 
(99,937%) N-εκτός, C-εντός 

HrpQ 
N-εντός, C-
εκτός 

N-εντός, C-εκτός 
(71,095) N-εκτός, C-εντός 

HrcS 
N-εντός, C-
εκτός 

N-εντός, C-εκτός 
(70,996%) N-εκτός, C-εντός 

HrcR 
N-εκτός, C-
εντός N-εκτός, C-εντός (94%) N-εκτός, C-εντός 

HrcU 
N-εντός, C-
εκτός N-εκτός, C-εντός (54%) N-εκτός, C-εντός 

 
 
Γ.5 Έλεγχος των πρωτεϊνών "δόλωμα" για αυτοενεργοποίηση  
 
 

Πριν να πραγματοποιηθούν οι αντιδράσεις ελέγχου αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών στο 

σύστημα διαχωριζόμενης ουβικουιτίνης των δύο υβριδίων ζύμης, είναι απαραίτητος ο 

έλεγχος τόσο των πρωτεϊνών «δόλωμα» (baits) όσο και των πρωτεϊνών «λεία" (preys) για 

αυτοενεργοποίηση. Σε περίπτωση που κάποια πρωτεϊνη μεμονωμένα εμφανίζει ισχυρή 

αυτενεργοποίηση τότε δεν καθίσταται δυνατός ο έλεγχος πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 

με την πρωτεΐνη αυτή. Για παράδειγμα, η αυτοενεργοποίηση μπορεί να οφείλεται στο ότι 

οι πρωτεΐνες "δόλωμα" και "λεία" αλληλεπιδρούν μη ειδικά μέσω τρίτης άγνωστης 
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πρωτεϊνης της ζύμης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανασύσταση της ουβικουιτίνης και 

τη μεταγραφική ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς his3, ade2 και lacZ. Επίσης, 

υπάρχει και η πιθανότητα της αποτυχίας της παρουσίας των δύο συντηγμάτων στην 

κυτταροπλασματική πλευρά της εσωτερικής μεμβράνης των κυττάρων της ζύμης. 

Ακόμα, οφείλουμε να τονίσουμε το γεγονός πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο 

πρωτεϊνών μπορεί να εξαρτάται από μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις οι οποίες δεν 

πραγματοποιούνται στα κύτταρα ζύμης. Τέλος, έχει αναφερθεί [102] πως σε πολλές 

περιπτώσεις το σύστημα των δύο υβριδίων ζύμης ανιχνεύει «ψευδοθετικές» 

αλληλεπιδράσεις σε περιπτώσεις που μία από τις δύο υπό μελέτη πρωτεΐνες φέρει 

ελλείψεις στο ένα ή και στα δύο άκρα αυτής.  

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού των 

κυττάρων NMY51-pPR3/N με τα συντήγματα "δόλωμα" αντίστοιχα. Τα τρυβλία στα 

οποία επιστρώθηκαν τα μετασχηματισμένα κύτταρα περιείχαν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό 

μέσο ανάπτυξης (minimal medium) και η επιλογή με βάση τις αυξοτροφίες επιτεύχθηκε 

με αφαίρεση κάποιων από τα τέσσερα βασικά αμινοξέα Λευκίνη (Leucine)- Τρυπτοφάνη 

(Tryprophan)- Ιστιδίνη (Histidine) και Αδενίνη (Adenine). Για το λόγο αυτό αναφέρονται 

τα θρεπτικά μέσα επιλογής με τις αντίστοιχες αυξοτροφίες ως (-Leu), (-Trp), (-His), (-

Ade). Επίσης, για να ελεγχθεί πιο αυστηρά η επιλογή με βάση την αυξοτροφία ιστιδίνης 

χρησιμοποιήθηκε το υπόστρωμα 3-Αμινο- 1, 2, 3, 4 – τριαζόλη (3-ΑΤ) η οποία είναι ένας 

συναγωνιστικός αναστολέας του γονιδιακού προϊόντος HIS3. Για το λόγο αυτό όσο πιο 

αυξημένα είναι τα επίπεδα αυτού τόσο αυξάνεται η επιλεκτικότητα ως προς την ιστιδίνη. 

Αν η πρωτεΐνη "δόλωμα" παρουσιάζει ελαφρώς αυτοενεργοποίηση σε τρυβλία επιλογής, 

το υπόστρωμα αυτό (3-ΑΤ) σε συγκέντρωση από 1-10mM θα βοηθήσει στην απαλοιφή 

αυτού του φαινομένου (αυτοενεργοποίηση). Προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή 

συγκέντρωση όπου είναι λειτουργική, σε τρυβλία επιλογής που περιέχουν SD (Synthetic 

Dropout) χωρίς τα αμινοξέα τρυπτοφάνη, λευκίνη και ιστιδίνη ή SD χωρίς τα 

προηγούμενα αμινοξέα συν την έλλειψη της βάσης αδενίνης, προστίθενται 0, 1, 2.5, 5, 

7.5 και 10mM 3-ΑΤ. 
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Πίνακας 10. Μετασχηματισμός κυττάρων NMY51-pPR3/N με τα συντήγματα "δόλωμα" στο φορέα pBT3/STE. Τα 
0, 1, 5 και 10 αναφέρονται σε mM 3-Άμινο-1, 2, 3, 4, τριαζόλης που προστίθεται στο τρυβλίο επιλογής στο οποίο 
επιστρώθηκαν τα μετασχημα-τισμένα κύτταρα. Τα pCCW-Alg5 και pBT3-STE, είναι ο θετικός και αρνητικός 
μάρτυρας αντίστοιχα. Τα τρυβλία στα οποία επιστρώθηκαν τα μετασχηματισμένα κύτταρα περιείχαν πλήρες ελάχιστο 
θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (minimal medium SD) και οι αυξοτροφίες ελέγθηκαν αφαιρώντας κάποια από τα τέσσερα 
βασικά αμινοξέα Λευκίνη (Leucine)- Τρυπτοφάνη (Tryprophan)- Ιστιδίνη (Histidine) και Αδενίνη (Adenine). Για το 
λόγο αυτό αναφέρονται οι αντίστοιχες αυξοτροφίες ως (-Leu), (-Trp), (-His), (-Ade). Παρατίθεται ο αριθμός αποικιών 
που ανατπύχθηκαν μετά από πέντε μέρες επώασης σε 30P

ο
PC. 

 
 
 
 Στέλεχος προς 

μετασχηματισμό 
Σύντηγμα 
"δόλωμα"  

SD-
Leu-
Trp 

SD-Leu-Trp-His SD-
Leu-
Trp-
His-
Ade 

    0 1 5 10  
1 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcQa 79 29 0 6 11 7 
2 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcR 160 5 1 7 7 1 
3 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcS 106 4 0 0 2 3 
4 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcT 105 0 1 2 6 4 
5 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcU 138 1 3 6 4 6 
6 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrcV 93 1 0 0 5 1 
7 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE/HrpQ 120 7 4 4 2 6 
8 NMY51/ pPR3-N pCCW-Alg5 95 7 4 1 6 7 
9 NMY51/ pPR3-N pBT3-STE 65 4 2 4 2 6 
 

Από τις τιμές του πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως όλες οι πρωτεΐνες 

"δόλωμα" που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις αλληλεπιδράσεις εμφανίζουν κατά 

ένα αρκετά μικρό ποσοστό αυτοενεργοποίηση, καθώς έχουμε ανάπτυξη πολύ μικρού 

αριθμού αποικιών σε τρυβλία με θρεπτικό μέσο SD απουσία των αμινοξέων λευκίνης, 

τρυπτοφάνης, ιστιδίνης και βάσης αδενίνης χωρίς την παρουσία 3-ΑΤ σε σύγκριση με το 

τρυβλίο «μάρτυρα» σε τρυβλία με θρεπτικό μέσο SD απουσία των αμινοξέων λευκίνης, 

τρυπτοφάνης και ιστιδίνης με 3-ΑΤ (στήλες 0, 1, 5, 10) και σε τρυβλία με πλήρες 

ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης χωρίς τα απαραίτητα συστατικά Ιστιδίνη και 

Αδενίνη, για τα οποία το στέλεχος NMY51 φέρει γονίδια HIS και ΑDΕ-2 υπό τον έλεγχο 

του υποκινητή LexA..  

 
Γ.6 Έλεγχος των πρωτεϊνών "λεία" για αυτοενεργοποίηση  
 
 

Αντίστοιχα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν ελέγχθηκαν και τα συντήγματα 

των πρωτεϊνών "λεία" για αυτοενεργοποίηση. Οι πρωτεΐνες "λεία" που μελετήθηκαν 
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είναι κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola με αδιευκρίνιστο ρόλο στη δόμηση/λειτουργία του ΤΤSS και ο σκοπός για 

τον οποίο αυτές επιλέχθηκαν είναι η παρατήρηση πιθανών αλληλεπιδράσεων τους με τις 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες του εκκριτικού συστήματος ΙΙΙ των αρνητικών κατά Gram 

βακτηρίων.  

Για το σκοπό αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός κυττάρων ζύμης 

NMY51 με τον φορέα pBT3-STE και στη συνέχεια μετασχηματισμένα πλέον κύτταρα 

NMY51-pBT3/STE μετασχηματίστηκαν με πλασμιδιακό DNA pPR3/N στο οποίο είχαν 

συντηχθεί οι πρωτεΐνες "λεία" που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και είναι οι εξής: 

- HrpE 

- HrcN 

- HrcJ 

- AvrPphF (ORF B2 B) 

 
Τα κύτταρα που μετασχηματίστηκαν επιστρώθηκαν σε τρυβλία με πλήρες ελάχιστο 

θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) από το οποίο έλλειπαν τα αμινοξέα λευκίνη και 

τρυπτοφάνη. Στη συνέχεια, δεκαέξι από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν και είχαν χρώμα 

ροζ μεταφέρθηκαν σε τρυβλία με πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) από 

τα οποία έλλειπαν τα εξής αμινοξέα: 

- λευκίνη και τρυπτοφάνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη με την προσθήκη 5mM 3-ΑΤ 

 
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού για τον 

έλεγχο της αυτοενεργοποίησης των συντηγμάτων "λεία".  

 

 

Πίνακας 11. Επανακαλλιέργεια (restreaking) αποικιών μετασχηματισμένων κυττάρων NMY51- pBT3/STE με τα 

συντήγματα "λεία" από τα αρχικά τρυβλία επιλογής. Ο θετικός μάρτυρας ήταν ο φορέας pCCW-Alg5, ενώ οι 

αρνητικοί, οι φορέας pPR3/N και pPR3/SUC. Τα 0 και 5 αναφέρονται σε mM 3-Άμινο-1, 2, 3, 4, τριαζόλης που 

προστίθεται στο τρυβλίο επιλογής στο οποίο επιστρώθηκαν τα μετασχηματισμένα κύτταρα. Τα τρυβλία στα οποία 

επιστρώθηκαν τα μετασχηματισμένα κύτταρα περιείχαν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (minimal medium 
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SD) και οι αυξοτροφίες δημιουργήθηκαν αφαιρώντας κάποια από τα τέσσερα βασικά αμινοξέα Λευκίνη (Leucine)- 

Τρυπτοφάνη (Tryprophan)- Ιστιδίνη (Histidine) και Αδενίνη (Adenine). Για το λόγο αυτό αναφέρονται οι αντίστοιχες 

αυξοτροφίες ως (-Leu), (-Trp), (-His), (-Ade). Στις περιπτώσεις όπου δεν έγινε επανακαλλιέργεια σε τρυβλία με ΑΤ 

δεν δίδεται αριθμητικό αποτέλεσμα (-). 

 

 

 Στέλεχος προς 
μετασχηματισμό 

Plasmid SD-Leu-
Trp 

SD-Leu-
Trp-His 

SD-Leu-Trp-His-
Ade 

     0mM 5mM 
1 NMY51/pBT3-STE pPR3-N /HrpE 16 14 4 2 
2 NMY51/pBT3-STE pPR3-N /HrcN 16  16 16 - 
3 NMY51/pBT3-STE pPR3-N /ORF2 16 16 16 7 
4 NMY51/pBT3-STE pPR3-SUC/hrcJ 16 15 0 0 
5 NMY51/pBT3-STE pCCW-Alg5 16 λευκές 16 16 16 
6 NMY51/pBT3-STE pPR3-N 16 16 0 0 
7 NMY51/pBT3-STE pPR3-SUC 16 16 2 - 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως η πρωτεΐνη ΗrcJ, η οποία εισήχθηκε 

στο φορέα pPR3-SUC και όχι στο φορέα pPR3-N, καθώς στην αμινοξική της ακολουθία 

περιλαμβάνεται και κάποιο χαρακτηριστικό πεπτίδιο (πεπτίδιο σινιάλο λιποπρωτεΐνης) 

το οποίο της επιτρέπει την μεταφορά της στον περιπλασμικό χώρο. Επίσης, άξιο 

αναφοράς αποτελεί και το γεγονός πως στο θετικό μάρτυρα του μετασχηματισμού 

pCCW-Alg5, παρουσιάστηκαν λευκές αποικίες κατά την ανάπτυξη στα τρυβλία που δεν 

περιείχαν λευκίνη και τρυπτοφάνη. Απαραίτητη θα ήταν σε αυτό το σημείο η οπτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πίνακα για την περαιτέρω κατανόηση αυτών, όπως 

αναπτύσσεται στα επόμενα εδάφια.  
 

Γ.6.1 Αποτελέσματα αυτοενεργοποίησης της πρωτεΐνης "λεία" HrpE 

 
Η οπτική απεικόνιση περιλαμβάνει τις φωτογραφίες των τρυβλίων στα οποία 

πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αποικιών και περιείχαν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό 

μέσο ανάπτυξης (SD) με τις ελλείψεις αμινοξέων/αδενίνης που προαναφέρθηκαν. 

Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται το πρότυπο διαχωριζόμενο τρυβλίο με βάση το 

οποίο έγινε και ο διαχωρισμός των υπολοίπων και μέσα σε αυτό η αρίθμηση των 

αποικιών που μεταφέρθηκαν. 
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Εικόνα 19.  Πρότυπο διαχωριζόμενο τρυβλίο με βάση το οποίο έγινε και ο διαχωρισμός των υπολοίπων και μέσα σε 
αυτό η αρίθμηση των αποικιών που μεταφέρθηκαν. 
 

 
Εικόνα 20. Οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχου αυτοενεργοποίησης για την πρωτεΐνη "λεία" HrpE. Με 
τη σειρά παρουσιάζονται τα τριβλία που περιέχουν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) χωρίς τα 
αμινοξέα: 1) λευκίνη και τρυπτοφάνη. 2) λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη. 3) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και 
αδενίνη. 4) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη με προσθήκη 5mM 3-αμινο- 1, 2, 3, 4 – τριαζόλη. 
 
 

Όπως διαφαίνεται από τις εικόνες η ανάπτυξη στο πρώτο τρυβλίο είναι αρκετά 

εμφανής και σταθερά ροζ-κόκκινη ενώ στα επόμενα τρυβλία παρουσιάζεται σαφής 

μείωση της ανάπτυξης και επομένως μικρού βαθμού αυτοενεργοποίηση του συστήματος 

από την πρωτεΐνη "λεία" (HrpE στην προκειμένη περίπτωση).  

 
Γ.6.2 Αποτελέσματα αυτοενεργοποίησης της πρωτεΐνης "λεία" HrcN 

 
Στην εικόνα 21 παρουσιάζονται τα τρυβλία ανάπτυξης (πάντα διαχωριζόμενα 

σύμφωνα με τον οδηγό-τρυβλίο της εικόνας 18)  για την πρωτεΐνη "λεία" HrcN.  
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Εικόνα 21. Οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχου αυτοενεργοποίησης για την πρωτεΐνη "λεία" HrcN. Με 
τη σειρά παρουσιάζονται τα τρυβλία που περιέχουν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) χωρίς τα 
αμινοξέα: 1) λευκίνη και τρυπτοφάνη. 2) λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη. 3) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και 
αδενίνη. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε επίστρωση σε τρυβλίο με προσθήκη 3-ΑΤ. 
 
 

Όπως παρατηρούμε από την εικόνα 21 η πρωτεΐνη HrcN παρουσιάζει έντονο το 

στοιχείο της αυτοενεργοποίησης, καθώς η ανάπτυξη στο τρυβλίο όπου απουσιάζουν και 

τα τέσσερα βασικά αμινοξέα είναι καθολική. 

 
 

Γ.6.3 Αποτελέσματα αυτοενεργοποίησης της πρωτεΐνης "λεία" AvrPphF 

(ORF2) 

 
 

Στην εικόνα 22 παρουσιάζονται τα τρυβλία ανάπτυξης (πάντα διαχωριζόμενα 

σύμφωνα με τον οδηγό-τρυβλίο της εικόνας 18)  για την πρωτεΐνη "λεία" AvrPphF 

(ORF2). 

 

 
 

Εικόνα 22. Οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχου αυτοενεργοποίησης για την πρωτεΐνη "λεία" AvrPphF 
(ORF2). Με τη σειρά παρουσιάζονται τα τρυβλία που περιέχουν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) 
χωρίς τα αμινοξέα: 1) λευκίνη και τρυπτοφάνη. 2) λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη. 3) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη 
και αδενίνη. 4) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη με προσθήκη 5mM 3-αμινο- 1, 2, 3, 4 – τριαζόλη. 
 
 

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 22, η πρωτεΐνη "λεία" AvrPphF (ORF2) 

παρουσιάζει αυτοενεργοποίηση στις επτά από τις 16 αποικίες που μεταφέρθηκαν στα 

τρυβλία επιλογής.  
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Γ.6.4 Αποτελέσματα αυτοενεργοποίησης της πρωτεΐνης "λεία" HrcJ 
 

Στην εικόνα 23 παρουσιάζονται τα τρυβλία ανάπτυξης (πάντα διαχωριζόμενα 

σύμφωνα με τον οδηγό-τρυβλίο της εικόνας 18)  για την πρωτεΐνη "λεία" HrcJ. 

 
Εικόνα 23. Οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχου αυτοενεργοποίησης για την πρωτεΐνη "λεία" HrcJ. Με 
τη σειρά παρουσιάζονται τα τρυβλία που περιέχουν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης (SD) χωρίς τα 
αμινοξέα: 1) λευκίνη και τρυπτοφάνη. 2) λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη. 3) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και 
αδενίνη. 4) λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη με προσθήκη 5mM 3-αμινο- 1, 2, 3, 4 – τριαζόλη. 
 
 
 

Όπως παρατηρούμε και από την εικόνα 23 η πρωτεΐνη λεία HrcJ δεν παρουσιάζει το 

φαινόμενο της αυτοενεργοποίησης. 

 
Γ.7 Αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης "λείας" HrpE με τις πρωτεΐνες "δόλωμα" 
 
 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης "λείας" HrpE με τις 

πρωτεΐνες "δόλωμα" που έχουν από πριν μελετηθεί, διενεργείται ταυτόχρονα 

μετασχηματισμός του στελέχους ζύμης NMY51 με πλασμιδιακά DNA του 

κατασκευάσματος pPR3/N-HrpE και των κατασκευασμάτων των πρωτεϊνών "δόλωμα" 

που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Δηλαδή, εισάγονται και τα δύο πλασμιδιακά  DNA 

ταυτόχρονα στο στέλεχος της ζύμης και τα κύτταρα επιστρώνονται σε συγκεκριμένα 

τρυβλία επιλογής. Στην προκειμένη περίπτωση, αρχικά τα κύτταρα επιστρώνονται σε 

τρυβλία που περιέχουν πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης το οποίο δεν 

περιλαμβάνει τα αμινοξέα λευκίνη και τρυπτοφάνη και οι αποικίες που θα αναπτυχθούν 

επιστρώνονται σε τρυβλία στα οποία λείπουν τα εξής αμινοξέα: 

- λευκίνη και τρυπτοφάνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη και ιστιδίνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη 

- λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη με την προσθήκη 5mM 3-ΑΤ 
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα της επίστρωσης των 

ανεπτυγμένων αποικιών στα παραπάνω τρυβλία ανάπτυξης, έπειτα από το 

μετασχηματισμό. 
 

Πίνακας 12. Αριθμός αποικιών στα τρυβλία μεταφοράς των αποικιών, έπειτα από το μετασχηματισμό για τη μελέτη 

αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης "λείας" HrpE με τις διάφορες πρωτεΐνες "δόλωμα". Στην παρένθεση αναφέρεται ο 

αριθμός των αποικιών που αναπτύχθηκε στα τρυβλία που περιείχαν επιπρόσθετα σαν μέσο επιλογής το 3-ΑΤ (5mM). 

R Πλασμίδιο 
λεία 

Plasmid SD-Leu-
Trp 

SD-Leu-Trp-
His 

SD-Leu-Trp-
His-Ade 

1 pPR3-
N/HrpE 

pBT3-
STE/HrcQa 

16 16 16(16) 

2 >> pBT3-STE/HrcR 16 16 2(0) 
3 >> pBT3-STE/HrcS 16 16 15(5) 
4 >> pBT3-STE/HrcT 16 16 4(1) 
5 >> pBT3-STE/HrcU 16 10 0(0) 
6 >> pBT3-STE/HrcV 16 13 0(0) 
7 >> pBT3-

STE/HrpQ 
16 16 16(15) 

8 >> pCCW-Alg5 16 16 7(10) 
9 >> pBT3-STE 16 15 4(1) 

 

 

Όπως παρατηρείται και από τον πίνακα η κυτταροπλασματική πρωτεΐνη "λεία" 

HrpE φαίνεται να αλληλεπιδρά με τις εξής διαμεμβρανικές πρωτεΐνες "δόλωμα": 

- HrcQa 
- HrcS 

- HrpQ 

Το γεγονός ότι η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να 

αλληλεπιδρά με τις παραπάνω πρωτεΐνες, στηρίζεται στην ανάπτυξη των αποικιών στα 

τρυβλία που έλλειπαν και τα τέσσερα βασικά αμινοξέα και σε αυτά που εκτός του ότι  

έλλειπαν και τα τέσσερα αμινοξέα είχαν προστεθεί και 5mM 3-ΑΤ. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα χαμηλά ποσοστά αυτοενεργοποίησης που παρουσιάζει η HrpE, τα παραπάνω 

αποτελέσματα συνιστούν ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών 

HrcQa, HrcS και HrpQ με την πρωτεΐνη HrpE, γεγονός που οφείλεται στην έκφραση των 

γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα που συμπληρώνουν τις αυξοτροφίες για την 
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αδενίνη και την ιστιδίνη στο στέλεχος ΝΜΥ51, τα οποία γονίδια βρίσκονται κάτω από 

τον έλεγχο του LexA υποκινητή ο οποίος για να ενεργοποιηθεί πρέπει πρώτα να 

προσδεθεί ο μεταγραφικός παράγων LexA-VP16.  

Το γεγονός ότι αναπτύχθηκε μόνο 1 από 16 αποικίες στο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης 

στο οποίο έλειπαν τα τέσσερα βασικά αμινοξέα και είχε προστεθεί 5mM 3-ΑΤ, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ότι η HrpE ενδεχομένως αλληλεπιδρά και με την HrcT. 

Όμως, αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οφείλεται και σε αυτοενεργοποίηση, που όπως 

παρατηρήθηκε παραπάνω η HrpE παρουσιάζει σε μικρό ποσοστό.  

Τα οπτικά αποτελέσματα των μετασχηματισμών για όλες τις αλληλεπιδράσεις που 

μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται στο Παράρτημα . 
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Δ.Συμπεράσματα- Προοπτικές 
 
 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε ειδικά, λόγω 

του ότι σχεδιαστεί για τη μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα συμβατικά συστήματα μελέτης in vivo αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

πρωτεϊνών αντιμετωπίζουν σημαντικά τεχνικά εμπόδια, λόγω της απρόσφορης 

τοπολογίας των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών για τέτοιου είδους ανάλυση. Η προέκταση 

των πειραμάτων που εκτελέστηκαν και σε άλλους συνδυασμούς πρωτεϊνών του TTSS 

πέρα πο αυτούς που μελετήθηκαν, θα βοηθήσει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας 

τεκμηριωμένης εικόνας για τη μοριακή αρχιτεκτονική του TTSS, παράλληλα με άλλες 

συμπληρωματικές μεθοδολογίες πρωτεομικής ανάλυσης (κρυσταλλογραφία, συν-

καθαρισμός, συν-κατακρήμνιση).  

Στην παρούσα φάση διευκρινίστηκε η πιθανή τοπολογία επτά διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών του TTSS όσον αφορά στην ενδο- ή έξω-κυτταροπλασματική τοποθέτηση του 

αμινο- και καρβοξυ-τελικού τους άκρου. Η γνώση αυτής της τοπολογίας είναι αυτή 

καθεαυτή είναι ένα σημαντικό ζητούμενο στη γενικότερη μελέτη της δομής του TTSS 

στην παρούσα φάση και πάραυτα αποτελεί αναγκαία γνώση για την ορθολογική 

προσέγγιση του συστήματος διαχωριζόμενης ουβικουϊτίνης (split ubiquitin system), για 

την περαιτέρω μελέτη των μεταξύ τους αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων.  

Στις περιπτώσεις μερικών πρωτεϊνών που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε τόσο 

συμφωνία όσο και διαφωνία μεταξύ των πειραματικών αποτελεσμάτων και της 

βιοπληροφορικής ανάλυσης, γεγονός που χρίζει περαιτέρω πειραματικής διερεύνησης. 

Τέλος στις περιπτώσεις που ανιχνεύτηκε θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεινων 

τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής θέτουν τις βάσεις για τη χαρτογράφιση των 

θετικών μοτίβων που υπεισέρχονται σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 
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Παράρτημα 
 
 
Ι. Χάρτες των φορέων που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα της ζύμης των 
δύο υβριδίων 
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ΙΙ. Αποτελέσματα αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης "λεία" HrpE με 
τις πρωτεΐνες "δόλωμα" 
 
Τα νούμερα 1, 2, 3, 4 αναφέρονται στα θρεπτικά μέσα ανάπτυξης. 1) SD χωρίς 
τα αμινοξέα λευκίνη και τρυπτοφάνη. 2) SD χωρίς τα αμινοξέα λευκίνη, 
τρυπτοφάνη και ιστιδίνη. 3) SD χωρίς τα αμινοξέα λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη 
και αδενίνη. 4) SD χωρίς τα αμινοξέα λευκίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη και αδενίνη 
με επιπλέον 5mM 3-ΑΤ. 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcQa 
 

 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcR 
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- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcS 
 

 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcT 
 

 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcU 
 

 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrcV 
 

 
 
- Αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη HrpQ 
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- Θετικός μάρτυρας pCCW-Alg5 
 

 
 
- Αρνητικός μάρτυρας pBT3-STE 
 

 
 
 
 
ΙΙΙ Νουκλεοτιδικές Αλληλουχίες των γονιδίων που απομονώθηκαν 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα των δύο υβριδίων της 
ζύμης. 
 
hrcQa  
     7021 tcataccggc gcatgccgtg actcactgtc gcgggcactc ggccatgacg 
ttgagctgga 
     7081 cctgcatgaa gatcttgcag catgagcgcg ctgcgtctgc gcaaggtcga 
tgccctgctg 
     7141 gctcaggcca cgcgtgagct gggtgccggt cagagcctgg gcttcagcgc 
cgcaggtcag 
     7201 gacgccgaac tgaccctgtt gccactgctt gccgacgcag gcgaaccggc 
aggtgctgtc 
     7261 tggctgagca cagccatcgg gcccctgttg ctgagcgacg ccgaagcgct 
gctcagcctg 
     7321 ctgggcgata tcccccttac gctcgggggc gagcaacaag cctggtactg 
gcagctgttc 
     7381 aatcaacgcc tgagcccgac tgttgcccga ctgctggcac cggtcgaacc 
cctgcacaac 
     7441 aaaccgcaag cacccaccct gggctgccgg gttcagatac ggcgtggtgg 
tgagcagctt 
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     7501 cacgcgcaca tgcatgccac gcccgacaca ctgctcaggc tgctgcgatc 
agcgtcctgg 
     7561 caagcccgca cgcgcactgt ggacgagtcc tggtcagtgg ccagccccct 
gatcatcggt 
     7621 gaaatgtcgc tgacccggga acaaatcgcc tcgctgcgcc ccggtgacgt 
ggtactgccc 
     7681 gcccactgcc agttcgacag cgccggtcaa gggttcctga gcctggcagg 
gcggcaatgg 
     7741 gcggcgcaga ccgaccagca cgcgcagcgt ctttttttgc ggctcagtca 
tgaggagcac 
     7801 cgccaccatg agtactgaag atctgtatca ggaagatgtc gagatgctcg 
acgactatga 
     7861 agacccgtcg actgaacagc actggtccga agaagacggc gagccatccg 
ggtatgcgac 
 
 
hrcV 
     1561 gctgaataac ctgctcaccc tgatggcaga actgactcaa caggaacaga 
agcagctttt 
     1621 tgaggggctt gccggatgaa tcaagtcatc aactttctga acatgattgc 
cctgtcggcc 
     1681 atgcgccggt cagagctggt cggcgcattc ttcgtcatcg ccattgtctt 
catgatgatc 
     1741 acccccctgc ccaccgggct ggttgatgtg ttgatcgcgg tgaacatctg 
tatctcgtgc 
     1801 ctgctgatca tgctggcgat gcatttgcca agaccgctgg cattctcgac 
ctttccggcc 
     1861 gtgctgttgc tgaccaccat gtttcgtctg gcgctgtcga tttccacaac 
acgattgatc 
     1921 ctgctcaatc aggacgccgg gcacattgtc gaagccttcg gccagttcgt 
ggtgggtggc 
     1981 aacctggcgg tgggcctggt gatctttctg atcctgacag tggtcaactt 
tctggttatc 
     2041 accaaaggtt cggaacgggt cgccgaggtc ggcgcgcggt tcacgctgga 
cgctatgccc 
     2101 ggcaagcaga tgtcgatcga cagtgatctg cgcgccaacc tgataaccgt 
tcaggaggcg 
     2161 cgcaagcgtc gcgccgagct gaacaaggaa agtcagttgt tcggagccat 
ggacggcgcg 
     2221 atgaagttcg tcaacggtga tgccattgcc agcctgatca tcgttgccat 
caacatgatc 
     2281 ggcggtattt ccatcggcgt gttgcagcac aatatgagcg cgggcgatgc 
gttgcagctg 
     2341 tacaccgtgc tgaccatcgg cgacggcctg attgcacaga tcccggcgct 
gctgatctcc 
     2401 gtaacctgcg gcatgatcat cacccgcgta cccaataccg aggctagcgc 
ggaggccaac 
     2461 attggccgtg aaatcgccga acagattacc agccagccca aggcatggat 
catcgccgca 
     2521 gtggccatgc tcggcttcgc ggctctgccg ggtatgccca cgggagtatt 
catcaccatc 
     2581 gcgatcatct gcggtgccgg tggcatgctg cagttgcaac gggcaagacc 
caagcccgac 
     2641 gaacaacgcg ccactgccgt cgccccggaa atgaacggca aggaagacct 
gcgtaccttc 
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     2701 tcacccagcc ggcagttcgt cctgcaattt cacccaggcc aggacagcgc 
acagatcgag 
     2761 gcactgatca gcgaaatacg tcggcgacgc aatagactgg tggtgcaata 
cggtctgacc 
     2821 ctgccgtcgt tcatcattga acatgccgat catcttcctc cggacgagtt 
tcgcttcacc 
     2881 gtctacgacg tacccatgct caaggcgaca tttacccagt cccatgtcgc 
cgtggacgcc 
     2941 cgccaactgg gtggtgaaaa cctcccggcg gcgattccgg gcaataccga 
ccgccaggaa 
     3001 gatcaatggg tgtggttgcc cgccgagcag tgcggtgagc tgaacccggt 
cagcgccatg 
     3061 accctgatcg tcgaacgcat ggaacgcgca ttgcagtcct gcgcgcctca 
gttcatcggc 
     3121 ttgcaggaga ccaaagcaat cctcagctgg ctggaatccg agcagccgga 
gcttgcacaa 
     3181 gagatacagc gagtgctcac gctgacgcgc ttctcggcgg ttctgcaacg 
tctcgcgtcg 
     3241 gagcgcgtac cgctcagagc catacggctg atcgccgaga ccctgatcga 
gcattgccag 
     3301 catgaacgcg ataccaacgt gctgaccgac tacgtgcgca tcgcgctcaa 
atcgcagatc 
     3361 taccaccagt attgcggtgc cgaaggcctg caggtgtggc tgctcacgcc 
ggaaagcgag 
     3421 ggcttgctgc gcgacggtct gcgccagaca cagaccgaaa cgttcttcgc 
actgagtaac 
     3481 gagatcagcc agatgctcgt gcaacaaatg aatatcgcat ttccggtgcg 
cgcgcccgaa 
     3541 caggcggtac tgctggtcgc gcaggacctg cgcagcccac tgcggacctt 
gttgagggag 
     3601 gagttctatc acgttcccgt actgtctttc gcagaaatca gcaacgcggc 
caaggtcaag 
     3661 gtaatgggtc gcttcgacct tgaagacgat cttgagccaa tagacaacga 
gcacgcagct 
     3721 tgagcctttc aggcttgagc aaagggagac tttcagatgt ttgaattacg 
cgtactgaac 
 
hrpQ  
     3721 tgagcctttc aggcttgagc aaagggagac tttcagatgt ttgaattacg 
cgtactgaac 
     3781 ggtcagcacc aaggcgcagc cttgccactg gtgggcgagc aatggtcgat 
tggctctgcc 
     3841 gcgcaacacg atctggcact ggacgacgca ggagtggaaa gcctgcattg 
ccgcctgcaa 
     3901 cgcctggacg acagctggac actgaacgct gaagaaggcg cggtgtgcga 
cgaagaaggt 
     3961 aacgcccggc ccggtattga tctgacactc aacactgcat tcttgttggg 
ctcagtgtgg 
     4021 ctgtgcgttt cgcccgcagg cgatgagtgg ccttcagtgc cagcggtcat 
cccgaaacag 
     4081 ccacaggccg accccgagcc tgtgcgcaat gatgtgccgc tgaaaaaggt 
caagtcgcgc 
     4141 tcgcaattgc tcatccgtac cacagggatc atcgccggct tgctggtggg 
cgtcatcggc 
     4201 agcgcctgga gcctgacccg cccgcccgcc attgcaatgt accaaagccc 
cggccacatg 
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     4261 gcctcggtca cagcagaggc accggtagag acatctccta caccggcaaa 
gatcatcaaa 
     4321 cccgtggccg ataaacgcat acgcctgacc agcgcggatg cggtacgcca 
tcagttgggc 
     4381 accatgctca gcgaccggct gctgaccgat gtcagcgtgg aagaaacagc 
cgaggggctg 
     4441 gtgctcaacg gcgatctcaa agaggaatcc ctgctggtct atcaacgcat 
gctgcagcgt 
     4501 ttcaaggacc gctatgagtc gccggtgacg gtgttcgaca acgtcgccag 
tacacgcagc 
     4561 gccctgccct ttgtggtggt tcagatcatg accggcccgc atgcgcatct 
ggtgactgca 
     4621 gacggccgcc gtatttatgt gggtgacgag gtggatggct tgcgcctgac 
gcgaatcgac 
     4681 aatcagcgcc tgcaattcga cggcaatcgg cacattgagg tgaactggtg 
aatgctgcac 
     4741 tgagccagtg gaaagacgcc cacgcagcac gcttgcgtga ctacagcgcc gtgcgcgtca 
 
hrcS  
     8821 agcctcttct attcgtatat gtgaggcggc catggaagcg ttggcgttgt 
tcaagcaagg 
     8881 catgtttctg gtcgtcatcc tgaccgctcc gccgctgggt gtcgctgtgc 
tggtcggggt 
     8941 gctcacctcg ctgctgcagg cactcatgca gattcaggat cagacgctgc 
ccttcggcat 
     9001 caagctcggg gcggtcgggc tgaccctggc catgaccggc cgctggatcg 
gcgtcgagct 
     9061 gattcagttc atcaatatgg ccttcgacct gattgcacgg tccggggtca 
atcactaaat 
     9121 gcccttcgac gcccacgaag cgttccaatt catgctgggc atgggtctgg 
cgatggcgcg 
 
 
hrcR  
     8161 tctgcagatt acccgcctgg tgacccgatc atgatcatgg agggcgtaaa 
cccgatcatg 
     8221 ctggcgctgt ttcttggctc gctgtcactg atcccctttc tgttgattgt 
ctgcaccgcc 
     8281 tttctgaaaa tcgccatgac cctgctgatc acccgcaacg caattggcgt 
tcagcaggtg 
     8341 ccgccgaaca tggccctgta cggcatcgcc ctggccgcaa ccatgttcgt 
catggccccg 
     8401 gtggcgcatg agatccagca gcgggtccat gaacacccgc tggaactggg 
cagcgccgac 
     8461 aagctgcaga gcagtctgaa aacagtgatc gagccactgc aacgcttcat 
gacccgcaat 
     8521 accgacccgg atgtggtcgc ccatctgctg gaaaataccc agcgtatgtg 
gcccaaggaa 
     8581 atggccgatc aggccaacaa aaacgacctg ttgctggcga ttccggcctt 
tgtgctgtcg 
     8641 gaactgcagg ccggtttcga gatcggtttt ctgatctata tccctttcat 
cgtcatcgac 
     8701 ctgattgtct ccaacctgct actggccctg ggcatgcaga tggtctcgcc 
gatgaccctg 
     8761 tcgttgccgc tcaagctgct gctgttcgtg ctggtgtcgg gttggtcccg 
actgctcgac 
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     8821 agcctcttct attcgtatat gtgaggcggc catggaagcg ttggcgttgt 
tcaagcaagg 
 
 
 
hrcT  
     9061 gattcagttc atcaatatgg ccttcgacct gattgcacgg tccggggtca 
atcactaaat 
     9121 gcccttcgac gcccacgaag cgttccaatt catgctgggc atgggtctgg 
cgatggcgcg 
     9181 cctgctgccg tgcatgcttc tggtgccagc cttctgtttc aaatacctga 
aaggcccgct 
     9241 gcgctatgcg gtagtggccg tgctggcgat ggtcccggcc cccgcaatca 
gccgcgcgct 
     9301 gggttctctt gacgataact ggtttgccat cggcggcctg atgatcaaag 
aggcggtact 
     9361 gggcacgcta ttggggctgt tgctgtatgc gccgttctgg atgtttgcct 
cggtcggcgc 
     9421 cctgctcgac agtcagcgcg gggcgctcag cggtggccag ttgaacccgg 
ccctcggtcc 
     9481 ggacgccaca ccgctgggcg agttgtttca ggaaaccctg atcatgctgg 
tgattctcac 
     9541 tggcggtctt tcactcatca ctcaggtcat ctgggacagc tacagcgtct 
ggccaccgac 
     9601 tgcctggctg ccgggcatga ccgcaggcgg tctggacgtc tttctggaac 
agctcaacca 
     9661 gaccatgcaa cacatgctgt tgtatgccgc gcccttcatt gccctgctac 
tgttgatcga 
     9721 agccgcgttt gcaatcatcg gcctgtatgc acagcaactg aacgtatcga 
ttctggccat 
     9781 gccagccaaa agcatggccg gcctggcctt tctgttgatc tacctgccaa 
cgctgctgga 
     9841 gctgggcacc ggtcaactgt tgacgctggt tgatctgaag tcgctgctgg 
cgcttctggt 
     9901 gcaagtgccg tgagtgaaaa aaccgaaaag gctaccccca aacagatacg 
tgacgctcgc 
 
 
hrcU  
     9901 gcaagtgccg tgagtgaaaa aaccgaaaag gctaccccca aacagatacg 
tgacgctcgc 
     9961 gaaaaaggtc aggtgggaca gagtcaggac cttggcaaac tgctggtact 
gatggtcgtc 
    10021 agtgaaatca ccctgggcct ggccgatgac agcgtcgacc ggttgcaggc 
cttgctcgca 
    10081 ctgtctttca aaggtattga ccggagcttc gctgcatccg tcgagctgat 
cgccagcgaa 
    10141 ggcctttccg tgttgctcag cttcacgtta tgcagcgtcg gcatggccat 
gttgatgcgc 
    10201 ctggtcagca gctggatgca gatcggcttt ctgttcgcgc ccaaggcctt 
gaagctggac 
    10261 atcaacaaga tcaacccctt ctcgcatgcc aagcagatgt tttccgggca 
gaacatcctc 
    10321 aacctgctgc tcagtatcct caaggctgtt gccattggcg cgaccttgta 
catgcaggtc 
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    10381 aagcccgcgc tgggcgctct tatcctgctg gccaacagcg atctgacgac 
gtactggcac 
    10441 gcattggtcg aactctttcg tcatattttg cgcgtgattc tggggttgct 
gctggtcgtc 
    10501 gccatggtcg acttcgccat gcagaaatac tttcacgcca agaagctgcg 
catgagccac 
    10561 gaggacatca aaaaagaata caaacagtcc gaaggcgatc ctcatgtcaa 
aggccatcgt 
    10621 cgacaactgt cccatgaaat cctcaaccag gagcccagcg ccgcccccaa 
tccggtggag 
    10681 gaagcagaca tgctgctggt caacccgacg cactacgcgg tggcgctgta 
ttaccggcca 
    10741 ggcgagacgc ctctgccgct gattcattgc aagggtgagg acgaggaagc 
gctggcgctg 
    10801 attgctcggg ccaaaaaggc cggtatcccg gtggtgcaga gcatctggct 
gacaagaacg 
    10861 ctgtaccgcg ccaaggtggg caaatacatc cctcgcccca cgctgcaagc 
tgtcgggcac 
    10921 atctacaaag tggttcgcca gctggatgaa atcaccgatg aagtgattca 
ggttgaggtg 
    10981 gagctttaag ctgggagctg caagccaggc gtaacaggtg cttatgcacc 
agcctccccc 
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