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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

ALA                             5-aminolevulinic acid 

ΑChE                           Acetylcholinesterase 

bp                                Base pairs 

BSA                              Bovine Serum Albumin  

cDNA                           Complementary Deoxyribonucleic acid 

CO                                Carbon monoxide 

CPR                              Cytochrome P450 reductase 

DNA                             Deoxyribonucleic acid 

DTT                              Dithiotreiotol 

EDTA                           Ethylenediaminetetraacetic acid 

ECL                              Enhanced Chemiluminescence 

GABA                          Gamma aminobutyric acid 

GSH                             g-L-glutamyl-L-cysteinylglycine 

HRP                             Horseraddish peroxidase 

IPTG                            Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside 

ΙRS                               Indoor residual spraying 

ITN                              Insecticide-treated nets 

kD                                Killo dalton 

LB                                Luria Bertani 

LLIN                            Long-lasting insecticidal net 

METI                           Mitochondrial electron transport inhibitor 

NADPH                       Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase 

OD                              Optical Density 

PCR                             Polymerase Chain Reaction 

PMSF                          Phenylmethyl Sulphonyl Fluoride 

RT                                Room Temperature 

RNA                            Ribonucleic acid 

SDS-PAGE                  Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis 

WHO                           World Health Organization 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bio-world.com%2Fproductinfo%2F2_36_259%2F118339%2FBovine-Serum-Albumin-BSA-Fraction-V-acirc-%25E2%2582%25AC%25E2%2580%259DMolecular-Biology-Grade.html&ei=WN5UTozgFPDP4QTuh52GBw&usg=AFQjCNGViFEY1tONy-DIqrM6yFsmJaPPBA
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο Τetranychus urticae και το κουνούπι Anopheles gambiae αποτελούν μείζονα 
επιβλαβή αρθρόποδα για τα καλλιεργούμενα φυτά και τη δημόσια υγεία. Ο έλεγχος 
τους βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση εντομοκτόνων με αποτέλεσμα τα 
παράσιτα αυτά να έχουν αναπτύξει υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας. Η 
αποσαφήνιση των μηχανισμών αποτοξικοποίησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου.  

   Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας ασχοληθήκαμε με τη λειτουργική έκφραση 
δυο πρωτεϊνών του T. urticae που ενδέχεται να σχετίζονται με την ανθεκτικότητα 
που εμφανίζει το ακάρεο σε ποικίλες τοξικές χημικές ουσίες: τη πρωτεΐνη Cyanate 
lyase και τη CYP392A11. Η επιλογή των προαναφερθέντων πρωτεϊνών δεν έγινε 
τυχαία. Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αλληλούχισης του 
γονιδιώματος του τετράνυχου, εντοπίστηκαν μερικά γονίδια που προέρχονται από 
τα βακτήρια. Ένα από αυτά τα γονίδια ήταν και η πρωτεΐνη Cyanate lyase η οποία 
φαίνεται να εμπλέκεται στην ικανότητα του παράσιτου να τρέφεται με κυανογόνα 
φυτά. Επιπλέον, πειράματα ανάλυσης μικροσυστοιχιών DNA έδειξαν πως το γονίδιο 
Cyp392α11 υπερεκφράζεται σε ανθεκτικά στελέχη T. urticae, κατόπιν συγκρίσεως 
αυτών με κάποιο ευαίσθητο στέλεχος. Έτσι,  αφού κλωνοποιήσαμε σε κατάλληλους 
φορείς έκφρασης πρωτεϊνών τα γονίδια cyanate lyase και cyp392a11, εκφράσαμε 
τις ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες και αποδείξαμε ότι πρόκειται για δύο ενεργά 
ένζυμα που εκφράζονται στην λειτουργική τους  δομή στα κύτταρα του T.urticae. Η 
αποσαφήνιση του ρόλου των υπό μελέτη ενζύμων θα αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης σε μελλοντικές εργασίες.     

      Παράλληλα, στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, προσπαθήσαμε να 
εντοπίσουμε τους ιστούς και τα κύτταρα που εκφράζονται τρείς πρωτεΐνες της 
βιοχημικής ανθεκτικότητας, οι CYP6Z2 – CPR – GSTE2, σε τομές από θηλυκά 
κουνούπια του είδους Anopheles gambiae. Πιο συγκεκριμένα, αφού απομονώσαμε 
το μεσέντερο, τα μαλπιγγιανά σωληνάρια και το carcass των κουνουπιών, δηλαδή 
τους βασικούς μεταβολικούς ιστούς, εφαρμόσαμε τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας 
και βρήκαμε πως οι πρωτεΐνες – στόχοι εκφράζονται σε δομές και των τριών ιστών, 
γεγονός που επαληθεύει την εμπλοκή των υπό μελέτη ενζύμων στην 
αποτοξικοποίηση του Anopheles gambiae. Το επόμενο βήμα είναι η αποσαφήνιση 
του μηχανισμού με τον οποίο οι πρωτεΐνες CYP6Z2 , CPR και GSTE2 επάγουν την 
αποτοξικοποίηση του εντόμου και οδηγούν στην ανθεκτικότητα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

   Τα έντομα (ελλην. εν + τομή) είναι η ομοταξία των ζωντανών οργανισμών που 
ανήκουν στο φύλο των αρθροπόδων και φέρουν ένα χωρισμένο σε τρία μέρη σώμα 
(κεφάλι, θώρακας και κοιλιά), τρία ζεύγη θωρακικών ποδιών, ένα ζεύγος κεραιών, 
τραχειακό αναπνευστικό σύστημα και, συνήθως, δύο ζεύγη πτερύγων στην 
θωρακική περιοχή του σώματός τους (Εικόνα 1). Πρόκειται για την πολυπληθέστερη 
και πιο πολυποίκιλη ομάδα του ζωικού βασιλείου η οποία απαρτίζεται από περίπου 
είκοσι με ογδόντα εκατομμύρια είδη, γεγονός που ευνοείται από τη μεγάλη 
προσαρμοστικότητα που παρουσιάζουν τα μέλη της. Τα έντομα έχουν την 
ικανότητα να ζουν σε όλα τα χερσαία ενδιαιτήματα που μπορούν να στηρίξουν ζωή 
(χερσαία έντομα ή έντομα ξηράς), καθώς και σε έναν μικρό αριθμό θαλάσσιων 
ενδιαιτημάτων (υδρόβια έντομα ή έντομα γλυκών υδάτων). Άλλοι παράγοντες που 
καθορίζουν την επιτυχία και αφθονία των εντόμων είναι ο γρήγορος ρυθμός 
αναπαραγωγής τους, ο μικρός βιολογικός τους κύκλος, ο μεγάλος αριθμός 
απογόνων που γεννούν τα θηλυκά άτομα, το μικρό τους μέγεθος που κυμαίνεται 
από 0,2 έως 20 εκατοστά, η ικανότητά τους να πετούν και να μεταμορφώνονται, ο 
εξωσκελετός τους από χιτίνη, το τραχειακό αναπνευστικό τους σύστημα καθώς και 
η ικανότητά τους να αντέχουν σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας (Τζανακάκης, 1995; 
Βόντας, 2011).    

 

 

 
Εικόνα 1: H ομοταξία των  Εντόμων ( www.nature-pictures.org). 
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   Μια άλλη ομοταξία που ανήκει στο φύλο των αρθροπόδων, είναι τα αραχνίδια. Τα 
αραχνίδια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανατομική ποικιλία από τα έντομα καθώς  
εκτός από τις αράχνες, η ομάδα αύτη περιλαμβάνει τους σκορπιούς, τους 
ψευδοσκορπιούς, τα φαλάγγια και τα ακάρεα (Εικόνα 2). Από τις προαναφερθέντες 
ομάδες, που απαρτίζουν την ομοταξία των αραχνιδίων, η σημαντικότερη από 
ιατρικής και οικονομικής απόψεως είναι η τάξη των ακάρεων που αποτελείται από 
πεντακόσιες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη. Τα ακάρεα έχουν 
μήκος ≤1mm και μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν τόσο σε χερσαίους 
όσο και σε υδάτινους βιότοπους. Η διαφορά τους από τα υπόλοιπα αραχνίδια είναι 
η σύντηξη του κεφαλοθώρακα με την κοιλιά που παρουσιάζουν καθώς και η 
έλλειψη κάθε ίχνους εξωτερικής διαίρεσης του σώματός τους ή μεταμέρειας. 
Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά ανατομικά γνωρίσματα των ακάρεων είναι η ύπαρξη 
μιας μικρής εμπρόσθιας προεξοχής (κεφαλίδα) που φέρει τα στοματικά εξαρτήματα 
που περιβάλλουν το στόμα, οι χηληκεραίες που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του 
στόματος και βοηθούν στην διάτρηση, στο σχίσιμο ή στο άρπαγμα της τροφής, το 
ζεύγος των αρθρωτών ποδοπροσακτρίδων που συντήκονται κοιλιακά και 
σχηματίζουν το υπόστομα, και το ρύγχνος ή τέκνον που προεξέχει ραχιαία πάνω 
από το στόμα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα ενήλικα ακάρεα 
συνήθως φέρουν τέσσερα ζεύγη βαδιστικών ποδιών σε αντίθεση με τα έντομα που 
φέρουν τρία ζεύγη (Hickman και συνεργάτες, 2001).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Μέλη της ομοταξίας των Αραχνιδίων. 
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   Ο άνθρωπος, κατατάσσει τα διάφορα είδη εντόμων και ακάρεων σε δύο 
επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με την παρουσία ή την δραστηριότητά τους. Έτσι, 
υπάρχουν τα ωφέλημα και τα επιβλαβή για τον άνθρωπο έντομα/ακάρεα 
(Τζανακάκης, 1995). Ως ωφέλιμα, θεωρούνται όσα έντομα και ακάρεα συμβάλλουν 
στην αύξηση της φυτικής παραγωγής είτε υποβοηθώντας την επικονίαση των 
φυτών, ή καταπολεμώντας τα βλαβερά φυτά (ζιζάνια) που καταστρέφουν τις 
φυτικές καλλιέργειες ή δρώντας ως μέσα βιολογικής καταπολέμησης των βλαβερών 
για τα φυτά εντόμων/ακάρεων. Επιπλέον, τα έντομα που παράγουν προϊόντα 
χρήσιμα για τον άνθρωπο όπως είναι το μετάξι ή το μέλι, καθώς και τα εδώδιμα 
έντομα όπως οι ακρίδες, ανήκουν στην κατηγορία των ωφέλιμων εντόμων. Τέλος, 
τα έντομα και τα ακάρεα που χρησιμοποιούνται ως οργανισμοί-μοντέλα για τη 
διεξαγωγή βιολογικών ερευνών, χαρακτηρίζονται, από την ανθρώπινη κοινότητα, 
ως ωφέλημα (Βόντας, 2011). 

   Από την άλλη πλευρά, στην κατηγορία των βλαβερών εντόμων και ακάρεων 
κατατάσσονται τα έντομα και τα ακάρεα που ζημιώνουν τον άνθρωπο με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο. Αναλυτικότερα, τα φυτά που αποτελούν τη βάση της τροφικής 
αλυσίδας, προσβάλλονται, καθημερινά, από έναν μεγάλο αριθμό φυτοπαράσιτων 
και βλαβερών εντόμων τα οποία έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τους 
φυτικούς ιστούς είτε μέσω της απομύζησης και μάσησης ή μέσω της μετάδοσης 
διαφόρων φυτονόσων. Επιπλέον, τα βλαβερά έντομα και ακάρεα προσβάλλουν τα 
αποθηκευμένα τρόφιμα, τα ρούχα και άλλα χρήσιμα στον άνθρωπο αντικείμενα και 
προϊόντα, καταστρέφοντάς τα ή προκαλώντας τους φθορές. Επιπροσθέτως, τόσο τα 
έντομα όσο και τα ακάρεα, μπορούν να ενοχλούν ή να ζημιώνουν άμεσα τον 
άνθρωπο και τα ωφέλημα ζώα, μεταδίδοντάς τους σοβαρές παρασιτικές ασθένειες 
ή προκαλώντας τους οδυνηρά νύγματα, μυιάσεις και αλλεργίες (Τζανακάκης, 1995). 

   Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο άνθρωπος προκειμένου να προστατέψει 
την υγεία του και τα οικονομικά του συμφέροντα από τα παράσιτα, οφείλει να 
εφεύρει και να εφαρμόζει μέτρα περιορισμού και καταπολέμησης των ζωικών του 
εχθρών (Τζανακάκης, 1995). Δύο είναι οι κύριοι μέθοδοι καταπολέμησης των 
εντόμων και των ακάρεων από τον άνθρωπο. Η πρώτη ονομάζεται «βιολογική 
καταπολέμηση» και συντελείται με τη χρήση των φυσικών εχθρών του βλαβερού 
εντόμου/ακάρεου, ενώ η δεύτερη και πιο διαδεδομένη μέθοδος, ονομάζεται 
«χημική καταπολέμηση» και πραγματοποιείται με τη βοήθεια χημικών ενώσεων 
που μπορούν να θανατώσουν, να παρεμποδίσουν ή να επιβραδύνουν την ανάπτυξη 
των παράσιτων (Βόντας, 2011). 

   Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των χημικών ουσιών με εντομοκτόνο ή ακαρεοκτόνο 
δράση, οδήγησε στην επιβίωση και εξάπλωση ανθεκτικών φαινοτύπων. Το 
φαινόμενο της ανθεκτικότητας αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθεια ελέγχου 
των παρασιτικών εχθρών της υγείας και των καλλιεργειών. Μειώνει δραματικά την 
αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων/ακαρεοκτόνων, ενώ η λανθασμένη 
αντιμετώπιση της (αύξηση της δόσης φυτοφαρμάκων) έχει ως επακόλουθο την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρυπογόνους παράγοντες που μολύνουν το 
περιβάλλον και βλάπτουν τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό (Βόντας, 2011).   
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 1.2  Τetranychus urticae , Anopheles gambiae : ΔΥΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟI  ΕΧΘΡΟI 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚAI  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

   Ο Tetranychus urticae και ο Anopheles gambiae αποτελούν μείζονα επιβλαβή 
παράσιτα για τα καλλιεργούμενα φυτά και τον άνθρωπο, αντίστοιχα. Ο Tetranychus 
urticae ανήκει ταξινομικά στο φύλο Arthropoda, στην κλάση Arachnida, στην τάξη 
Prostigmata και στην οικογένεια Tetranychidae. Η κοινή του ονομασία ποικίλει, 
ωστόσο είναι ευρύτερα γνωστός ως τετράνυχος ο δύστηκτος λόγω δύο ευδιάκριτων 
στιγμάτων που φέρει στο ιδιόσωμά του (Εικόνα 3). Πρόκειται για ένα παρασιτικό 
άκαρι παγκόσμιας εξάπλωσης το οποίο ζει συνήθως σε αποικίες αποτελούμενες 
από συγγενικά άτομα (Εικόνα 4Α). Διατροφικά κατατάσσεται στους φυτοφάγους 
οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να παρασιτούν σ’ ένα μεγάλο εύρος 
ξενιστών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εσπεριδοειδή και οπωροφόρα 
δέντρα, οι κηπευτικές καλλιέργειες, τα βιομηχανικά φυτά, οι αμπελώνες, τα 
αγρωστώδη και ψυχανθή καθώς επίσης και τα ανθοκομικά και καλλωπιστικά φυτά 
(Saito, 1985).  

 

 

 

   Ο Tetranychus urticae αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς των 
καλλιεργούμενων φυτών. Απαντάται συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων 
όπου έχει την ικανότητα να υφαίνει ιστό ώστε να προστατεύεται ο ίδιος και τα ωά 
του, από τον άνεμο, τη βροχή και τα αρπακτικά (Εικόνα 4Β). Προκαλεί ζημιές στα 
φυτά απομυζώντας χυμούς από το δρυφακτοειδές παρέγχυμα των φύλλων με την 
βοήθεια στιλέτων μειώνοντας, έτσι, τόσο την διαδικασία της φωτοσύνθεσης όσο 
και της διαπνοής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αρχικά υπόλευκων 
στιγμάτων στα φύλλα τα οποία στην συνέχεια παρουσιάζουν χλωρώσεις, 
συστροφές, ξηράνσεις και σχισίματα. Σε έντονες προσβολές παρατηρούνται 
νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και φυλλόπτωση, ανθόρροια, πρόωρη ωρίμανση 
καρπών, αλλοίωση φύλλων και καρπών καθώς επίσης και ολοκληρωτική ξήρανση 
των φυτών (Βόντας, 2011). 

Εικόνα 3: Ακμαίο θηλυκό άτομο με ευδιάκριτα 
στίγματα στο ιδιόσωμα. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetranychus-
urticae.jpg) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetranychus-urticae.jpg
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   Οι τρόποι αντιμετώπισης του τετρανύχου είναι με αρπακτικά ακάρεα, με 
ακαρεοκτόνα σκευάσματα ή με τη βοήθεια άλλων τοξικών ουσιών. Ο τετράνυχος 
έχει στη φύση πολλούς φυσικούς εχθρούς-αρπακτικά, που μπορούν να ελέγξουν και 
να περιορίσουν τους πληθυσμούς τους. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τέτοιων αρπακτικών αποτελούν τα έντομα που ανήκουν στα γένη Syrphus, 
Stethorus, Orius, Leptothrips, Chrysopa (http://www.ipm.ucdavis.edu), καθώς και τα 
αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae που αποτελούν, αναμφισβήτητα, 
τον πλέον επιτυχημένο παράγοντα βιολογικής καταπολέμησης των τετρανύχων στη 
φύση (Εμμανουήλ και Παπαδούλης, 2000). Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια, η 
βιολογική καταπολέμηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, τα εντομοκτόνα παραμένουν, 
μέχρι και σήμερα, ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης του τετράνυχου.  

   Η χημική καταπολέμηση του Tetranychus urticae πραγματοποιείται με τη χρήση 
χημικών σκευασμάτων που έχουν εντομοκτόνο και/ή ακαρεοκτόνο δράση. Τέτοια 
σκευάσματα είναι τα ορυκτέλαια, οι οργανοφωσφορικές και καρβαμιδικές ενώσεις, 
οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, τα πυρεθρινοειδή, οι αβερμεκτίνες, τα 
ακαρεοκτόνα METI (Mitochondrial Electron Transport Inhibitors), οι ρυθμιστές 
ανάπτυξης και τα ακαρεοκτόνα νέας γενιάς που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των καλλιεργειών από τα φυτοφάγα ακάρεα.  

   Η δράση των περισσότερων προαναφερθέντων εντομοκτόνων εντοπίζεται στο 
νευρικό σύστημα των βλαβερών ακάρεων. Αναλυτικότερα, τα οργανοφωσφορικά 
και τα καρβαμιδικά εντομοκτόνα δεσμεύονται στο ενεργό κέντρο της 
ακετυλοχοληνεστεράσης (ΑChE), ενός βασικού ενζύμου του κεντρικού νευρικού 
συστήματος όλων των έμβιων οργανισμών, αναστέλλοντας τη λειτουργία της. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση του νευρικού συστήματος και τον θάνατο του 
ακάρεου (reviewed in Van Leeuwen et al., 2010). Επιπλέον, τα οργανοχλωριωμένα 
εντομοκτόνα και τα πυρεθρινοειδή δρουν στοχεύοντας στα διαμεμβρανικά κανάλια 
μεταφοράς ιόντων χλωρίου (GABA) και νατρίου (sodium channel) αποσυντονίζοντας 
έτσι την λειτουργία τους και τον έλεγχο ροής ιόντων κατά μήκος του νευρικού 
άξονα. Το αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση  είναι η παράλυση και ο 
σταδιακός θάνατος των ατόμων (reviewed in Van Leeuwen et al., 2010). Ακόμα, οι 
αβερμεκτίνες που είναι ένα μείγμα φυσικών τοξικών ουσιών, υποκαθιστούν το γ-
αμινοβουτυρικό οξύ των υποδοχέων GABA του νευρικού συστήματος. Η εν λόγο 

Εικόνα 4: (Α) Αποικία τετρανύχων σε φύλλα,      (Β) Ιστός τετρανύχου (Κωμβαίος, 2010) 
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υποκατάσταση, προκαλεί την ανεξέλεγκτη αύξηση της ροής ιόντων χλωρίου και 
κατ’επέκταση την υπερδιέγερση, την παράλυση και τελικά τον θάνατο του 
οργανισμού-στόχου (reviewed in Van Leeuwen et al., 2010). 

   Τα ακαρεοκτόνα METI (Μitochondrial Εlectron Τransport Ιnhibitor), δρουν σαν 
παρεμποδιστές μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια. Πιο συγκεκριμένα, τα εν 
λόγω ακαρεοκτόνα εμποδίζουν τη λειτουργία του συμπλόκου Ι της αναπνευστικής 
αλυσίδας των μιτοχονδρίων (Hollingworth and Ahammadsahib, 1995; Lummen, 
2007) και με αυτό τον τρόπο επάγουν τον θάνατο στους τετράνυχους κάθε 
αναπτυξιακού σταδίου.  

   Οι ρυθμιστές ανάπτυξης (Insect Growth Regulators) παρεμβαίνουν σε 
φυσιολογικές λειτουργίες των εντόμων. Τέτοιες λειτουργίες είναι η βιοσύνθεση της 
χιτίνης, η διαδικασία της έκδυσης καθώς και η μεταμόρφωση (Τζανακάκης, 1995). 

   Ένα ακόμα χημικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των 
τετρανύχων, είναι το Spirodiclofen. Πρόκειται για ένα ακαρεοκτόνο νέας γενιάς που 
ανήκει στην ομάδα των κετονοενολών. Το εν λόγω ακαρεοκτόνο, δρα σε όλα τα 
αναπτυξιακά στάδια των ακάρεων παρεμποδίζοντας, επιλεκτικά, το ένζυμο 
ακέτυλο-CoA καρβοξυλάση (ACCase) που ελέγχει την παραγωγή των λιπαρών οξέων 
στα ακάρεα (Bretschneider et al., 2007). Με αυτό τον τρόπο, το Spirodiclofen 
παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπιδίων και επάγει τον θάνατο στα ακάρεα 
(reviewed in Van Leeuwen et al., 2010).   

   Τέλος, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Tetranychus urticae μπορεί να 
επιτευχθεί και με τη βοήθεια χημικών ενώσεων που παράγονται από τα ίδια τα 
φυτά. Μερικά φυτά έχουν την ικανότητα να παράγουν ουσίες που είναι τοξικές για 
άλλους οργανισμούς όπως είναι τα έντομα και τα ακάρεα. Αυτές οι ουσίες 
ονομάζονται αλλοχημικά και παράγονται ως παραπροϊόντα του βασικού 
μεταβολισμού των φυτών. Παραδείγματα τέτοιων ουσιών αποτελούν οι ταννίνες, τα 
τερπενοειδή, τα αιθέρια έλαια, τα αλκαλοειδή, οι γλυκοσιδάσες και οι κυανογόνες 
ουσίες (Βόντας, 2011). Έτσι, η καλλιέργεια φυτών που εκφράζουν μία ή συνδυασμό 
των προαναφερθέντων αλλοχημικών ουσιών, οδηγεί στην καταπολέμηση των 
βλαβερών για τη γεωργία εντόμων και ακάρεων, όπως είναι ο τετράνυχος.  

   Το κουνούπι Anopheles gambiae ανήκει ταξινομικά στο φύλο Arthropoda, στην 
κλάση Insecta, στην τάξη Diptera και στην οικογένεια Culicidae (Εικόνα 5). Πρόκειται 
για έναν από τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς της παγκόσμιας 
δημόσιας υγείας, καθώς είναι κύριος φορέας της ελονοσίας. Μιας ασθένειας που 
πλήττει περισσότερα από διακόσια εκατομμύρια άτομα και προκαλεί 
περισσότερους από εξακόσιους χιλιάδες θανάτους, ετησίως (WHO, 2011).  

   Ο αιτιολογικός παράγοντας της ελονοσίας για τον άνθρωπο είναι τα πρωτόζωα 
παράσιτα του γένους Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. Malariae και 
P. Knowlesi. Από αυτά, μόνο το P. vivax ενδημεί σε εύκρατες περιοχές, ενώ τα άλλα 
τρία παρουσιάζουν τροπική και υποτροπική κατανομή (Χανιώτης, 1990). Σήμερα, τα 
περισσότερα σοβαρά κρούσματα της ελονοσίας οφείλονται στο Plasmodium 
falciparum, μεταδίδονται από το τσίμπημα ενός μολυσμένου θηλυκού κουνουπιού 
του είδους An. gambiae και εντοπίζονται στις υποσαχάριες περιοχές της Αφρικής, 
στην κεντρική και νότια Αμερική, στην Ωκεανία, στην νοτιοανατολική Ασία και στη 
Μέση Ανατολή (WHO, 2011). Η καταπολέμηση τους, μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη 
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βοήθεια ανθελονοσιακών φαρμάκων που στοχεύουν στην εξάλειψη του παρασίτου 
από τον άνθρωπο, ή μέσω της πρόληψης.       

 

  

 

   Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας (World Health Organization, WHO) 
και το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ελονοσίας (Global Malaria Programme), η πιο 
αποτελεσματική και ευρέως διαδεδομένη  μέθοδος πρόληψης της ελονοσίας είναι η 
καταπολέμηση των κουνουπιών του είδους An. gambiae, η οποία επιτυγχάνεται με 
τη χρήση εμβαπτισμένων κουνουπιέρων (insecticide-treated nets, ITNs) και τον 
ψεκασμό εσωτερικών χώρων με εντομοκτόνα (Indoor residual spraying, ΙRS). Με 
αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της επαφής των μολυσμένων 
κουνουπιών-φορέων με το ανθρώπινο δέρμα και η μείωση του μέσου όρου ζωής 
των θηλυκών κουνουπιών έτσι ώστε να χάσουν την ικανότητά τους να μεταδίδουν 
το παράσιτο της ελονοσίας από άτομο σε άτομο (WHO, 2011). 

   Οι εμβαπτισμένες κουνουπιέρες εμποδίζουν την είσοδο και/ή σκοτώνουν τα 
κουνούπια-φορείς που έρχονται σε επαφή με το εμποτισμένο με εντομοκτόνο υλικό 
τους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ITNs, οι συμβατικές κουνουπιέρες (conventionally 
treated net) και οι εμβαπτισμένες κουνουπιέρες μακράς διάρκειας (long-lasting 
insecticidal net, LLINs). Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων ΙΤΝs εντοπίζεται στον 
τρόπο παρασκευής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι συμβατικές κουνουπιέρες είναι 
απλές κουνουπιέρες που έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο ενδεδειγμένο από τον 
WHO εντομοκτόνο μετά την εργοστασιακή παρασκευή τους. Αντίθετα, οι LLINs είναι 
κουνουπιέρες που κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, έγινε σύντηξη του υλικού 
τους με κάποιο αποτελεσματικό κατά των φορέων της ελονοσίας εντομοκτόνο και 
γι’ αυτό το λόγο διατηρούν την εντομοαπωθητική τους ικανότητα για περίπου τρία 
χρόνια. Παρόλα αυτά, και οι δύο κατηγορίες ITNs έχουν ως στόχο την προστασία 
τόσο των άτομα που κοιμούνται στο εσωτερικό τους, όσο και των ανθρώπων που 
ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Η προστασία σε ατομικό επίπεδο, επιτυγχάνεται με 
την αποφυγή της επαφής του κουνουπιού με το προστατευμένο από την 
κουνουπιέρα άτομο, ενώ η προστασία σε κοινωνικό επίπεδο παρέχεται από την 
ικανότητα της κουνουπιέρας να σκοτώνει τα κουνούπια που έρχεται σε επαφή, 
μειώνοντας τον πληθυσμό τους και κατ’ επέκταση την συνολική ένταση της 
μετάδοσης της ασθένειας στην περιοχή-στόχο (WHO, 2011).  

 

Εικόνα 5: Ενήλικο Θηλυκό άτομο του είδους 
Anopheles gambiae. 
(http://www.microbeworld.org). 
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   Ο ψεκασμός εσωτερικών χώρων με εντομοκτόνα (IRS) είναι η εναπόθεση χημικών 
εντομοκτόνων μακράς διάρκειας στους τοίχους και τις στέγες των σπιτιών μιας 
δεδομένης περιοχής, με στόχο τη θανάτωση των ενήλικων κουνουπιών-φορέων που 
ακουμπούν επάνω τους μετά από ένα γεύμα αίματος. Πρόκειται για μια 
αποτελεσματική μέθοδο που συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη της μαλάριας 
και γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζεται κατά κόρον στην περιοχές που πλήττονται από την 
εν λόγο ανθρωπονόσο (WHO, 2011).  

   Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται και στις δύο μεθόδους καταπολέμησης 
των κουνουπιών An. gambiae ανήκουν στην κατηγορία των νευροτοξικών χημικών  
ουσιών. Τέσσερις κατηγορίες χημικών ουσιών (οργανοχλώρια, οργανοφωσφορικά, 
καρβαμιδικά και πυρεθροειδή) έχουν χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως κατάλληλα εντομοκτόνα για ψεκασμό εσωτερικών χώρων. Και οι τέσσερις 
αυτές κατηγορίες ενώσεων, είναι δηλητήρια νεύρων που στοχεύουν είτε στην 
πρωτεΐνη ακετυλοχολινεστεράση των νευρικών συνάψεων ή στους τασο-
ελεγχόμενους διαύλους νατρίου των νευρώνων του εντόμου (Ranson et al., 2009). 
Μεταξύ αυτών των εντομοκτόνων, συγκαταλέγεται και η χημική ένωση DTT που 
ανήκει στην ομάδα των οργανοχλωρινών και παρουσιάζει υψηλή και μακράς 
διάρκειας αποτελεσματικότητα, όταν ψεκάζεται σε τοίχους και νταβάνια (WHO, 
20011). Για τον εμποτισμό υλικών, όπως είναι οι ΙΤΝs, η λίστα των επιτρεπόμενων 
χημικών ουσιών είναι ακόμα μικρότερη καθώς περιλαμβάνει μόνο έξι εντομοκτόνα 
της ομάδας των πυρεθροειδών (Ranson et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: (Α) Εμβαπτισμένες κουνουπιέρες (http://www.cdc.gov), (Β) Ψεκασμός εσωτερικών 
χώρων με εντομοκτόνα (http://www.agfax.net)  
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1.3  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ 

 

   Η ανθεκτικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προσπάθεια 
ελέγχου των επιβλαβών για την γεωργία και την υγεία παρασίτων. Είναι 
κληρονομούμενη ιδιότητα και ορίζεται ως η ικανότητα ενός πληθυσμού να αντέχει  
σε δόσεις δραστικής ουσίας που κανονικά θα ήταν θανατηφόρες (Βόντας, 2011). 
Πριν την εφαρμογή ενός προστατευτικού προϊόντος ο πληθυσμός του 
στοχευόμενου παρασίτου είναι ετερογενής, δηλαδή στο σύνολο του πληθυσμού 
απαντούν ευαίσθητα και ανθεκτικά άτομα. Με την πίεση της επιλογής επιλέγονται 
τα ανθεκτικά γονίδια καθώς τα  ευαίσθητα άτομα θανατώνονται. Με αυτόν τον 
τρόπο και την πάροδο των γενεών, αρχικά ευπαθείς πληθυσμοί μετατρέπονται σε 
ανθεκτικούς (Βόντας κ.α., 2007). 

   Οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας στα έντομα και στα ακάρεα εμφανίζονται με 
διάφορες μορφές και επηρεάζονται από πολλούς γενετικούς, βιολογικούς και 
οικολογικούς παράγοντες (Georghiou and Taylor, 1977). Υπάρχουν πολλές πιθανές 
προσαρμογές που επιτρέπουν σε ένα έντομο ή ακάρεο να επιβιώσει εκτιθέμενο σε 
θανατηφόρες δόσεις ενός δραστικού εντομοκτόνου/ακαρεοκτόνου. Αυτές, 
συνήθως, ταξινομούνται με βάση τις βιοχημικές/φυσιολογικές τους ιδιότητες, τον 
μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η μειωμένη απόκριση στη θανατηφόρα 
ουσία (αλληλεπίδραση του παρασιτοκτόνου με την θέση-στόχο), ή τον μηχανισμό 
αποφυγής της έκθεσης του παρασίτου στη δραστική ουσία (διείσδυση, 
συγκέντρωση, μεταβολισμός και έκκριση) (Roush and Tabashnik, 1990; Feyereisen, 
1995; Taylor and Feyereisen, 1996). Έτσι, έχουμε τρείς κατηγορίες ανθεκτικότητας: 
τη φυσιολογική-ηθολογική ανθεκτικότητα, την ανθεκτικότητα στόχου και τη 
βιοχημική ανθεκτικότητα.  

   Η φυσιολογική ή ηθολογική ανθεκτικότητα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας 
των βλαβερών εντόμων/ακάρεων έναντι των παρασιτοκτόνων ουσιών. Ο εν λόγο 
τύπος ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ποικίλες επιδερμικές και συμπεριφορικές 
διαφοροποιήσεις που αποσκοπούν είτε στην απόφραξη της εισόδου ή στην αύξηση 
της απέκκρισης των εντομοκτόνων/ακαρεοκτόνων προς και από το σώμα των 
παρασίτων (Βόντας κ.α., 2007). 

   Η δεύτερη γραμμή άμυνας των παρασίτων είναι η ανθεκτικότητα ή τροποποίηση 
στόχου. Πρόκειται για διαφοροποιήσεις στη μοριακή δομή της πρωτεΐνης-στόχου 
του παρασιτοκτόνου, μέσω συντηρημένων σημειακών μεταλλαγών, που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της συνάφειας της πρωτεΐνης με τη τοξική ουσία (Βόντας, 
2011).  

Η βιοχημική ανθεκτικότητα είναι ο τελευταίος μηχανισμός άμυνας που 
αναπτύσσουν τα έντομα και τα ακάρεα έναντι των τοξικών ουσιών. Αυτός ο τύπος 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένζυμα που μεταβολίζουν τις ουσίες με εντομοκτόνο 
ή ακαρεοκτόνο δράση προτού αυτές φτάσουν στις πρωτεΐνες-στόχους τους. Βασικά 
ένζυμα της βιοχημικής ανθεκτικότητας είναι οι εστεράσες (carboxylesterases), οι 
μικτής λειτουργίας οξειδάσες P450’s και οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs) 
(Βόντας κ.ά., 2007). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως έχουν βρεθεί  και 
άλλα ένζυμα αποτοξικοποίησης που βοηθούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών 
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παρασιτικών στελεχών και δεν ανήκουν σε καμία από τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες ενζύμων  της βιοχημικής ανθεκτικότητας.  

 

1.3.1  Tα ένζυμα  P450s 

 

   Τα κυτοχρώματα P450 (CYPs) είναι από τις μεγαλύτερες και πιο ποικιλόμορφες 
υπεροικογένειες αιμοπρωτεϊνών, δηλαδή πρωτεϊνών που φέρουν στο ενεργό τους 
κέντρο μια ομάδα αίμης να περικλείει ένα άτομο σιδήρου (κέντρο αιμικού 
σιδήρου). Πρόκειται για ένζυμα που συμμετέχουν σε κρίσιμα βιοχημικά μονοπάτια, 
καθώς η φυσιολογική τους λειτουργία είναι η κατάλυση της οξείδωσης διαφόρων 
ενδογενών και εξωγενών οργανικών υποστρωμάτων όπως είναι τα λιπίδια, οι 
στεροειδή ορμόνες, τα φάρμακα και άλλες τοξικές χημικές ουσίες (Lycett et al., 
2006). 

   Ο μεταβολισμός των διαφόρων υποστρωμάτων από τα ένζυμα Ρ450, 
επιτυγχάνεται μέσω της αντίδρασης της μονοοξυγενάσης. Κατά την αντίδραση 
αυτή, οι P450s δεσμεύουν το μοριακό οξυγόνο και λαμβάνουν ηλεκτρόνια από το 
NADPH προκειμένου να εισάγουν ένα άτομο οξυγόνου σε ένα οργανικό υπόστρωμα 
(S) και να σχηματίσουν νερό με το άλλο άτομο οξυγόνου, σύμφωνα με την 
αντίδραση (Berge et al., 1998):     

RH + O2 + NADPH + H+ → ROH + H2O + NADP+ 

   Η προαναφερθείσα αντίδραση, πραγματοποιείται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και 
τα απαραίτητα ηλεκτρόνια για αυτή, μεταφέρονται από το NADPH πάνω στο 
σύμπλοκο ‘υπόστρωμα - Ρ450’  είτε από μια NADPH Ρ450-ρεδουκτάση του 
κυτοχρώματος (CPR), ένα διφλαβινο ένζυμο που περιλαμβάνει φλάβινο-
νουκλεοτίδια (FMN) και φλάβινο-αδένινο-δινουκλεοτίδια (FAD) ως συμπαράγοντες, 
ή από το κυτόχρωμα b5 (Paine et al., 2004) (Εικόνα 7).   

    

 

 

 

   

Εικόνα 7: Γενική έποψη της αντίδρασης μονοοξυγενάσης που καταλύεται από τα ένζυμα Ρ450s 
(http://www.cchem.berkeley.edu). 
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Η δραστικότητα μονοοξυγενάσης των P450 ενζύμων είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καθώς σχετίζεται με την ικανότητα των βλαβερών εντόμων/ακάρεων να 
μεταβολίζουν τα παρασιτοκτόνα και να αναπτύσσουν ανθεκτικούς φαινοτύπους. Οι 
οξειδάσες Ρ450 φαίνεται να σχετίζονται με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε όλες 
σχεδόν τις ομάδες εντομοκτόνων, όπως οργανοφωσφορικά, πυρεθρινοειδή,  
οργανοχλωριωμένα, νεονικοτινοειδή, αβερμεκτίνες και συχνά παρουσιάζουν έναν 
ευρύ χαρακτήρα (έμμεση-πολλαπλή ανθεκτικότητα) δράσης, αφού ορισμένα P450 
ένζυμα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ως υπόστρωμα και να μεταβολίζουν 
πολύ διαφορετικά τοξικά μόρια  (Daborn et al.,  2002). 

 Οι in vivo θέσεις έκφρασης των ενζύμων Ρ450 στους ιστούς και τα κύτταρα των 
εντόμων δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως. Μελέτες έχουν αποδείξει πως τα 
κυτοχρώματα Ρ450, το κυτόχρωμα b5 και η CPR εντοπίζονται σε εκχυλίσματα που 
προέρχονται από το μεσέντερο, τα μαλπιγγιανά σωληνάρια, τις κεραίες, το carcass 
και τα λιποσώματα ανθεκτικών εντόμων. Αναλυτικότερα, υψηλά επίπεδα έκφρασης 
των εν λόγω πρωτεϊνών, βρέθηκαν στα επιθηλιακά κύτταρα του μεσέντερου και στα 
κύτταρα των κεραιών. Επιπροσθέτως, τα κύτταρα τύπου Ι των μαλπιγγιανών 
σωληναρίων, τα οποία εμπλέκονται στην ομοιόσταση των ιόντων και στον Ρ450-
εξαρτώμενο μεταβολισμό της πρωτεΐνης εκδυσόνης περιέχουν Ρ450 οξειδάσες και 
CPR. Τέλος, το σύμπλοκο Ρ450-ρεδουκτάση εκφράζεται και από τα κύτταρα του 
carcass που ονομάζονται οινοκύτταρα. Πρόκειται για κύτταρα εξωδερμικής 
προελεύσεως που εντοπίζονται σε κάθε κοιλιακό μεταμερές και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της έκκρισης και του ενδιάμεσου μεταβολισμού 
(Lycett et al., 2006).  

 

1.3.2  Τα ένζυμα GSTs 

 

   Οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs) είναι ενδοκυττάρια ένζυμα που 
εντοπίζονται στους περισσότερους αερόβιους ευκαρυωτικούς/προκαρυωτικούς 
οργανισμούς, και έχουν ως φυσιολογική τους λειτουργία τον μεταβολισμό ποικίλων 
ενδογενών και ξενοβιοτικών υποστρωμάτων. Πρόκειται για μια από τις 
μεγαλύτερες οικογένειες ενζύμων η οποία απαρτίζεται από τρείς κατηγορίες 
ευκαρυωτικών GST πρωτεϊνών: α) τις GST πρωτεΐνες των μικροσωμάτων που 
ανήκουν στην υπεροικογένεια των MAPEG (membrane-associated proteins in 
eicosanoid and glutathione metabolism), β) τις υδατοδιαλυτές GST πρωτεΐνες ή GST 
πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος και γ) τις μιτοχονδριακές GST πρωτεΐνες. 
Ωστόσο, μόνο οι κυτταροπλασματικές GST πρωτεΐνες των εντόμων φαίνεται να 
συμμετάσχουν στην αδρανοποίηση και απομάκρυνση των βλαβερών ξενοβιοτικών 
ουσιών όπως είναι τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, το DTT, τα πυρεθροειδή και 
οι οργανοχλωρίνες (reviewed in Che-Mendoza et al., 2009). 

   Οι GSTs του κυτταροπλάσματος  είναι όμο- ή ετεροδιμερής πρωτεΐνες που 
ανάλογα με την ομοιότητα που παρουσιάζουν, τόσο σε επίπεδο DNA όσο και σε 
επίπεδο τεταρτοταγούς δομής, κατατάσσονται σε έξι υποοικογένειες: δέλτα, 
έψιλον, ωμέγα, σίγμα, θήτα και ζήτα (Ding et al., 2003; Tu and Akgul, 2005). Οι εν 
λόγο υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες αποτελούνται από δύο υπομονάδες ή δύο 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες, καθεμία εκ των οποίων έχει μέγεθος 25 kDa και 
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αναδιπλώνεται σε δύο τομείς, έναν C-τελικό τομέα στο 3’ άκρο του ενζύμου και 
έναν Ν-τελικό τομέα στο 5’ άκρο του. Οι δύο τομείς συνδέονται μεταξύ τους με τη 
βοήθεια μιας, μεταβλητού μεγέθους, περιοχής-συνδετήρα. Ο Ν-τελικός τομέας 
αποτελείται, κυρίως, από G-ενεργές θέσεις οι οποίες συνδέονται με το  τριπεπτίδιο 
GSH (g-L-glutamyl-L-cysteinylglycine), το οποίο είναι γνωστό και ως γλουταθειόνη, 
ενώ ο μεγάλος C-τελικός τομέας του ενζύμου, αποτελείται από πολλές α-έλικες και 
συνιστά την υδρόφοβη Η-θέση ή θέση πρόσδεσης του υποστρώματος (reviewed in 
Che-Mendoza et al., 2009).   

   Η αποτοξικοποίηση των κυττάρων με τη βοήθεια των ενζύμων GSTs, τόσο για 
ενδογενή όσο και για εξωγενή υποστρώματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με 
άμεσο τρόπο (φάση Ι μεταβολισμού) ή μέσω της κατάλυσης των ενεργοποιημένων 
προϊόντων που σχηματίζονται από άλλα συστήματα αποτοξικοποίησης (φάση ΙΙ 
μεταβολισμού) (Yu, 1996; Sheehan et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα, κατά την 
αντίδραση της συμπύκνωσης, τα αμινοξικά κατάλοιπα του ενεργού κέντρου του 
ενζύμου αντιδρούν με τη σουλφυδρυλομάδα του τριπεπτιδίου GSH για να 
σχηματίζουν το καταλυτικά ενεργό θειολικό ανιόν (GS-). Αυτό το πυρηνόφιλο ανιόν 
είναι ικανό να επιτεθεί στο ηλεκτρόφιλο κέντρο κάθε λιπόφιλης ουσίας, 
σχηματίζοντας ένα GS-σύζευγμα (Jakoby and Ziegler, 1990; Armstrong, 1991). Το εν 
λόγο σύζευγμα είτε αποτοξικοποιεί το βλαβερό υπόστρωμα εξουδετερώνοντας τις 
ηλεκτρονιόφιλες θέσεις του, ή το καθιστά περισσότερο υδατοδιαλυτό προκειμένου 
να εκκριθεί γρηγορότερα από το κύτταρο (Habig et al., 1974; Hayes and Wolf, 1988), 
με τη βοήθεια των γλουταθειόνυλο S- αντλιών εξαγωγής (φάση ΙΙΙ του συστήματος 
αποτοξικοποίησης) (Sheehan et al., 2001). 

   Σε άλλες αντιδράσεις αποτοξικοποίησης, τα ένζυμα GSTs είναι ικανά να 
απουδροχλωριώνουν εντομοκτόνα όπως είναι το DTT, μέσα από μια αντίδραση στη 
οποία το GSH δρα ως συμπαράγοντας (Clark and Shamaan, 1984). Επιπροσθέτως, οι  
τρανσφεράσες της γλουταθειόνης μπορούν να προσδένονται παθητικά με 
εντομοκτόνα προκαλώντας την αποτοξικοποίησή τους, ή να δρουν ως 
υπεροξειδάσες απομακρύνοντας τις δραστικές μορφές του οξυγόνου (ROS) και τα 
προϊόντα λιπιδικής υπεροξείδωσης. 

 

1.3.3  Η πρωτεΐνη cyanate lyase  

 

   Η πρωτεΐνη cyanate lyase (λυάση του κυανικού) είναι ένα ένζυμο που εντοπίζεται 
στα βακτήρια και στα φυτά, καθώς και σε ορισμένα φυτοπαράσιτα της οικογένειας 
Tetranychidae, μετά από οριζόντια μεταφορά του γονιδίου (Wybouw et al., 2012). Ο 
φυσιολογικός ρόλος του ενζύμου είναι η κατάλυση της αντίδρασης του άλατος ή 
του εστέρα του κυανικού οξέoς με το άλας ή τον εστέρα του καρβαμικού οξέoς, για 
την παραγωγή αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με την εξίσωση:  
Cyanate + HCO3

- + 2H+ = NH3 + 2CO2 (Walsh et al., 2000). 

   Η καταλυτική δράση της εν λόγου πρωτεΐνης είναι μείζονος σημασίας καθώς 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε σημαντικές κυτταρικές διεργασίες. Πολλές βιομηχανικές 
και φυσικές ουσίες έχουν ως βάση τους κυανιούχα μόρια τα οποία μπορούν να 
αντιδρούν αμετάβλητα με τις πυρηνόφιλες ομάδες των πρωτεϊνών. Η 
αποτοξικοποίηση των κυττάρων από αυτές τις ουσίες επιτυγχάνετε με τη βοήθεια 
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της λυάσης του κυανικού η οποία παρεμποδίζει την επικίνδυνη αύξηση της 
συγκέντρωσης των βλαβερών κυανιούχων μορίων και προστατεύει τις πρωτεΐνες 
του κυττάρου από την απενεργοποίηση. Ωστόσο, η δράση του ενζύμου δεν 
περιορίζεται μόνο στην αποτοξικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, στα κυανοβακτήρια το 
προϊόν της αντίδρασης του άλατος ή του εστέρα του κυανικού οξέoς με το άλας ή 
τον εστέρα του καρβαμικού οξέoς, CO2, είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση, ενώ 
στα βακτήρια Ε.coli το άλλο προϊόν της προαναφερθείσας αντίδρασης, NH3, 

χρησιμεύει ως μοναδική πηγή αζώτου για την ανάπτυξη των βακτηρίων. Τέλος, η 
λυάση του κυανικού ρυθμίζει τη δράση του ενζύμου συνθετάση του καρβαμοϋλο 
φωσφορικού καθώς ο εστέρας του κυανικού που παράγεται ως παραπροϊόν της 
σύνθεσης του καρβαμοϋλο φωσφορικού, λειτουργεί ως αναστολέας της αντίδρασης 
(Walsh et al., 2000).   

   Η λυάση του κυανικού της Escherichia coli είναι το μοναδικό ένζυμο αυτής της 
λειτουργίας, που έχει χαρακτηριστεί λεπτομερώς. Πρόκειται για ένα ομοδεκαμερές 
ένζυμο, συμμετρίας 5/2, που επάγεται από το οπερόνιο cyn ως απόκριση προς το 
εξωκυττάριο κυανικό αλάτι. Κάθε υπομονάδα αυτού του δεκαμερούς, αποτελείται 
από δύο τομείς: την Ν-τερματική και τη C-τερματική περιοχή. Η Ν-τερματική 
περιοχή (κατάλοιπα 1-80) σχηματίζει μια δέσμη από πέντε έλικες η οποία 
παρουσιάζει δομική ομολογία με το κοινό μοτίβο δέσμευσης DNA που 
παρατηρείται στις βακτηριακές ρυθμιστικές πρωτεΐνες της μεταγραφής. Η C-τελική 
περιοχή (κατάλοιπα 91-156) παρουσιάζει μια ασυνήθιστη ανοιχτή πτυχή που 
λειτουργεί ως μοτίβο διμερισμού. Αυτός ο τομές διμερισμού παρουσιάζει μια 
επιπλέον πτυχή, η οποία αποτελείται από δύο-ελικοειδή αντιπαράλληλα β φύλλα 
που πλαισιώνονται από μια α-έλικα των 26 αμινοξικών καταλοίπων (Εικόνα 8). Η 
δομή του κάθε μονομερούς δεν είναι συμπαγής. Μια μεγάλη κοιλότητα διαμέτρου 
περίπου 12 Å, διαμορφώνεται μεταξύ του Ν- και του C-τερματικού τομέα (Walsh et 
al., 2000). 

    

 

 

Ν-terminus 

Ν-terminus’ 

C-terminus 

C-terminus’ 

Εικόνα 8: Η διμερής δομή της πρωτεΐνης cyanate lyase του βακτηρίου E.coli  
(Walsh et al., 2000). 
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   Η διμερής δομή της πρωτεΐνης αποτελείται από δύο C-τελικές περιοχές οι οποίες 
μπλέκονται σφιχτά μεταξύ τους με τη βοήθεια των δύο-ελικοειδών αντιπαράλληλων 
β-φύλλων τους και των δύο καμπτόμενων κατά 40° α-ελίκων τους. Κατ’ αντιστοιχία, 
η δεκαμερής δομή του ενζύμου διαμορφώνεται με τη συναρμολόγηση πέντε 
διμερών πρωτεϊνικών δομών σε ένα πενταμερές. Σε αυτή τη δομή, τα διμερή μόρια 
είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι α έλικες του Ν- και C-τερματικού τομέα 
να αποτελούν τα τοιχώματα των κυλίνδρων του δεκαμερούς, ενώ οι β αλυσίδες την 
ισημερινή ζώνη γύρω από την εξωτερική επιφάνεια της δομής. Το ενεργό κέντρο 
του ενζύμου εντοπίζεται ανάμεσα στα διμερή και αποτελείται από αμονιξικά 
κατάλοιπα των τεσσάρων γειτονικών υπομονάδων του δεκαμερούς (Walsh et al., 
2000). 

 

1.4  ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

   O Tetranychus urticae είναι ένα φυτοπαράσιτο παγκόσμιου ερευνητικού 
ενδιαφέροντος. Η πρόσφατη ολοκλήρωση του προγράμματος αλληλούχισης του 
γονιδιώματός του, αποκάλυψε ένα μεγάλο αριθμό οριζόντια μεταφερόμενων 
γονιδίων. Ένα από αυτά τα γονίδια είναι και το γονίδιο που κωδικοποιεί τη 
πρωτεΐνη cyanate lyase (λυάση του κυανικού), η οποία πιθανολογείται πως 
εμπλέκεται στην ικανότητα των τετρανύχων να τρέφονται με τα κυανογόνα φυτά 
(Grbić et al., 2011).  

   Εκτός από τα οριζόντια μεταφερόμενα γονίδια, το γονιδίωμα του T.urticae 
περιλαμβάνει και πολλά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της βιοχημικής 
ανθεκτικότητας. Η εκτίμηση του ρόλου ενός τέτοιου γονιδίου στην αποτο-
ξικοποίηση των ακάρεων, από τα διάφορα παρασιτοκτόνα, γίνεται με τη χρήση της 
τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών DNA και της qPCR. Σε ένα αντίστοιχο πείραμα 
εύρεσης των γονιδίων που, πιθανόν, σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του 
Marathonas ή TU82 στέλεχος, σε συσχέτιση με το ανθεκτικό London στέλεχος, 
παρατηρήθηκε η υπερέκφραση του γονιδίου Cyp392a11, το οποίο μπορεί να 
εμπλέκεται στην αποτοξικοποίηση των εντομοκτόνων Bifenthrin, Pyridaben και των 
ακαρεοκτόνων Hexythiazox, Clofentezine και Avermectin - Abamectin (Van Leewen 
and Vontas, unpublished). 

   Τα κουνούπια του είδους Anopheles gambiae παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 
ανθεκτικότητας έναντι διαφόρων παρασιτοκτόνων. H ικανότητά τους αυτή 
οφείλεται στην κωδικοποίηση πρωτεϊνών, όπως είναι οι μικτής λειτουργίας P450 
οξειδάσες και οι γλουταθειόνυλο τρανσφεράσες, που μεταβολίζουν τα εντομοκτόνα 
με τα οποία αλληλεπιδρούν. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα βιοχημικών 
ερευνών που διεξήχθηκαν σε ανθεκτικά στελέχη An. gambiae έδειξαν πως η 
πρωτεΐνη CYP6Z2 μεταβολίζει δύο πυρεθροειδή, την περμεθρίνη και τη 
συπερμεθρίνη (McLaughlin et al., 2008), ενώ η γλουταθειόνυλο τρανσφεράση 
GSTE2 εμπλέκεται στην αποτοξικοποίηση του DTT και των πυρεθροειδών όπως 
είναι η δέλταμεθρίνη (Lumjuan et al., 2010).  
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1.5  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: 

a) Η ετερόλογη έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη cyanate 
lyase του T.urticae σε βακτηριακά κύτταρα, η απομόνωσή της 
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης και ο έλεγχος της δραστικότητάς της.  
 

b) Η λειτουργική έκφραση της πρωτεΐνης CYP392A11 του T.urticae 
χρησιμοποιώντας δύο συστήματα ετερόλογης έκφρασης, τα βακτήρια και 
τους βακιλοϊούς, με απώτερο σκοπό τη μελέτη της ικανότητας της εν λόγου 
πρωτεΐνης να μεταβολίζει συγκεκριμένα εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα. 
 

c) Ο εντοπισμός των ιστών και των κυττάρων έκφρασης των πρωτεϊνών 
αποτοξικοποίησης CPR, CYP6Z2 και GSΤE2 σε τομές από κουνούπια του 
είδους An. Gambiae, για την διερεύνηση του μηχανισμού με τον οποίο τα 
προαναφερθέντα ένζυμα μεταβολίζουν τα τοξικά υποστρώματά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 
ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΡΕΟΥ, Tetranychus urticae. 

 

2.Α ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ CYANATE LYASE ΤΟΥ T. URTICAE. 

    

   Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με την πρωτεΐνη 
αποτοξικοποίησης cyanate lyase του τετράνυχου. Αναλυτικότερα, θα γίνει λόγος 
στα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εκφραστεί, να 
απομονωθεί και να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο ένζυμο, καθώς και στα 
αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων. Τέλος, θα παρατεθεί συζήτηση και 
σχολιασμός των αποτελεσμάτων μας.       
 

2.Α.1 Υλικά και Μέθοδοι  

 

2.Α.1.1 Έκφραση της πρωτεΐνη cyanate lyase. 

   Για την απομόνωση μεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης είναι απαραίτητη η 
κλωνοποίηση του αντίστοιχου γονιδίου σε κατάλληλο φορέα έκφρασης. Στην 
παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το pET σύστημα. Ένας pET φορέας είναι ένα 
βακτηριακό πλασμίδιο σχεδιασμένο να βοηθά τη γρήγορη παραγωγή μεγάλης 
ποσότητας  οποιασδήποτε πρωτεΐνης, όταν τεθεί σε λειτουργία. Το πλασμίδιο αυτό 
φέρει κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά – γονίδιο lac I που κωδικοποιεί για 
το lac καταστολέα, T7 υποκινητή που είναι ειδικός μόνο για την Τ7 RNA 
πολυμεράση (μη βακτηριακή), lac χειριστή που μπορεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή, 
έναν πολυσυνδέτη, f1 σινιάλο έναρξης της αντιγραφής, γονίδιο αντίστασης στην 
αμπικιλλίνη και ColE1 σινιάλο έναρξης της αντιγραφής. Για να αρχίσει η διαδικασία, 
το υπό μελέτη γονίδιο κλωνοποιείται στον pET φορέα στην περιοχή του 
πολυσυνδέτη. Όταν η Τ7 RNA πολυμεράση είναι παρούσα και ο χειριστής δε 
βρίσκεται σε καταστολή, η μεταγραφή του γονιδίου προχωρά με πολύ γρήγορο 
ρυθμό. Επειδή ο Τ7 είναι ϊικός υποκινητής μπορεί να μεταγράφει πολύ γρήγορα και 
ανεξέλεγκτα, αρκεί η Τ7 RNA πολυμεράση να είναι παρούσα. Η έκφραση της υπό 
μελέτη πρωτεΐνης αυξάνει, όσο αυξάνει και το μεταγραφόμενο mRNA. Μέσα σε 
λίγες ώρες η πρωτεΐνη αυτή θα αποτελεί το κύριο συστατικό του κυττάρου. Το 
επόμενο βήμα περιλαμβάνει το μετασχηματισμό του πιο πάνω πλασμιδιακού 
φορέα στον κατάλληλο βακτηριακό ξενιστή που φέρει το γονίδιο της Τ7 RNA 
πολυμεράσης του φάγου στο γένωμά του (λDE3), το οποίο επίσης βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο του lac υποκινητή και χειριστή. 

   Τα βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν ως ξενιστές του πλασμιδίου ήταν 
τα BL21 (DE3) και τα DH5a δεκτικά κύτταρα. Και τα δύο προαναφερθέντα 
βακτηριακά στελέχη φέρουν το γονίδιο της Τ7 RNA πολυμεράσης του φάγου στο 
γένωμά τους (λDE3), υπό τον έλεγχο του lac υποκινητή και χειριστή. Έτσι, με την 
προσθήκη του IPTG απομακρύνεται ο lac καταστολέας από τον lac χειριστή και 
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μέσω της δράσης της πολυμεράσης από το E. coli παράγεται η T7 πολυμεράση, η 
οποία με τη σειρά της οδηγεί στην έκφραση του υπό μελέτη γονιδίου. Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να σημειωθεί πως μόνο τα μετασχηματισμένα  BL21 (DE3) δεκτικά 
κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης-
στόχου. Τα DH5a δεκτικά κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν  για την απομόνωση του 
πλασμιδιακού DNA pET16b his CLA. 

 
 
2.Α.1.2 Μεταφορά του πλασμιδίου που περιέχει την ένθετη αλληλουχία του 

επιθυμητού γονιδίου σε δεκτικά βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli 

(μετασχηματισμός- transformation). 

 

 

 Για κάθε μετασχηματισμό χρειάστηκαν 50μl δεκτικά κύτταρα BL21 (DE3) ή DH5a, 
τα οποία αφέθηκαν στον πάγο προκειμένου να ξεπαγώσουν από τους -80 ºC. 
 

 Στα 50μl δεκτικών κυττάρων προστέθηκαν ≈50ngr πλασμιδιακού DNA 16b CLA. 
 

 Το μίγμα αφού αναδεύτηκε απαλά υπό ασηπτικές συνθήκες (όχι vortex), 
αφέθηκε στον πάγο για 30 λεπτά. 
 

 Ακολούθησε θερμικό σοκ (heat shock) για 1 λεπτό στους 42 ºC.  
 

 Με το πέρας του θερμικού σοκ, το μίγμα τοποθετήθηκε στον πάγο για 2 λεπτά. 
 

 Στη συνέχεια, προστέθηκε στο διάλυμα 1ml από το υγρό θρεπτικό μέσο LB.  
        

  Ανάδευση για 30 λεπτά με 1 ώρα στους 37 ºC. 
 

 Με το τέλος της ανάδευσης, 400μl μίγματος τοποθετήθηκαν σε τρυβλία petri 
που περιείχαν LB agar και αμπικιλλίνη (Cτελ=50μg/ml).  

 

 Τα τρυβλία τοποθετήθηκαν σε επωαστικό κλίβανο στους 37
 

ºC overnight (12-
16h) έως ότου έγιναν εμφανής οι αποικίες. 

 

2.Α.1.3 Μικρή υγρή καλλιέργεια μοναδιαίων αποικιών, μετασχηματισμένων 

E.coli. 

 

 Μετασχηματισμένα DH5a δεκτικά κύτταρα: 

Μια από τις αποικίες που μεγάλωσαν στα τρυβλία petri  με καθαρό ακρορύγχιο 
πιπέτας μεταφέρθηκε σε falcon tube που περιείχε 5 ml LB και αμπικιλλινη (Cτελ=100 
μg/ml). Κατόπιν, η καλλιέργεια τοποθετήθηκε σε επωαστικό κλίβανο θερμοκρασίας  
37ºC στις 225-250 rpm (στροφές ανά λεπτό) για όλη τη νύχτα. 
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 Μετασχηματισμένα ΒL21 (DE3) δεκτικά κύτταρα: 

Μια από τις αποικίες που μεγάλωσαν στα τρυβλία petri  με καθαρό ακρορύγχιο 
πιπέτας μεταφέρθηκε σε μικρή φλάσκα που περιείχε 300 ml LB και αμπικιλλίνη 
(Cτελ=100 μg/ml). Ακολούθως, η καλλιέργεια τοποθετήθηκε σε επωαστικό κλίβανο 
θερμοκρασίας  37ºC στις 225-250 rpm (στροφές ανά λεπτό) για όλη τη νύχτα. 
 
 
2.Α.1.4  Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA από υγρή βακτηριακή 
καλλιέργεια μετασχηματισμένων DH5a κυττάρων. 
 
 

Για την απομόνωση και τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA, ακολουθήθηκε η 
διαδικασία που αναγράφεται στο πρωτόκολλο “NucleoSpin® Plasmid / Plasmid 
(NoLid): Isolation of high-copy plasmid DNA from E. coli” της MACHEREY-NAGEL – 07 
/ 2010, Rev. 07. 
 
 

2.Α.1.5 Μεγάλη υγρή καλλιέργεια μοναδιαίων αποικιών, μετασχηματισμένων 

BL21 (DE3) E.coli κυττάρων. 

 

 Χρησιμοποιήθηκαν 20 ml  από τη μικρή καλλιέργεια, που είχε μεγαλώσει όλη 
νύχτα στους 37ºC, για την επιμόλυνση  1000ml θρεπτικού υλικού LB σε φλάσκα 
του 1L, συμπεριλαμβανομένων του αντιβιοτικού αμπικιλλίνη (Cτελ=100 μg/ml) . 
 

 Ακολούθησε επώαση της καλλιέργειας στους 28ºC στις 150-200 rpm (στροφές 
ανά λεπτό), έως ότου η οπτική απορρόφηση των κυττάρων σε μήκος κύματος 
600nm έφτασε στα 0,5 ≤ OD ≤ 0,7. 
 

 Επαγωγή της καλλιέργειας με τη χορήγηση IPTG σε τελική συγκέντρωση 0,4 mΜ.  
 

 Επώαση της καλλιέργειας στους 25ºC  με συνεχή ανάδευση στις 200 rpm για 24 
ώρες. 

 
 
2.Α.1.6 Έλεγχος διαλυτότητας της  πρωτεΐνης cyanate lyase. 
 
 

   Η επαγόμενη με IPTG καλλιέργεια μετασχηματισμένων BL21 (DE3) κυττάρων, μετά 
την επώαση της στους 25 ºC για 24 ώρες με συνεχή ανάδευση, φυγοκεντρήθηκε 
στις 4000rpm για 20λεπτά στους 4ºC. Το ίζημα από την κάθε καλλιέργεια 
αναδιαλύθηκε σε y ml resuspension buffer: (1M NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8, 10% 
glycerol v/v) (όπου y = 1gr pellet x 10ml buffer), παρουσία 0,5mM EDTA και 2mM 
PMSF που δρουν ως αναστολείς πρωτεασών. Στη συνέχεια το δείγμα υπέστη 
μηχανική ρήξη των κυττάρων του με υπερήχους (sonication), σε συσκευή με ισχύ 
70% για περίπου 30min. Ακολούθησε απομάκρυνση των μεγάλων θραυσμάτων, 
καθώς και των άσπαστων κυττάρων με φυγοκέντρηση στις 12.950 rpm/ 30 λεπτά/ 
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4ºC. Το ίζημα (ίζημα 0) που προέκυψε από τη τελευταία φυγοκέντρηση, επανα-
διαλυτοποιήθηκε σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-
HCl pH=8). Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ομογενοποίηση του μίγματος με 
χειροποίητη συσκευή συμπιέσεως, vortex και επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία 
δωματίου υπό ανάδευση. Με το πέρας του χρόνου επώασης, έγινε φυγοκέντρηση 
στις 20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Το υπερκείμενο και το ίζημα (ίζημα Α) συλλέχτηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα ανάλυσης των δειγμάτων με SDS-PAGE για τον 
έλεγχο της διαλυτότητας της πρωτεΐνης. Επιπλέον, ένα μέρος του κυτταρικού 
ιζήματος που προέκυψε από τη τελευταία φυγοκέντρηση διαλυτοποιήθηκε σε ένα 
από τα εξής διαλύματα Β: 
 

 Διάλυμα Β1: 6Μ Urea, 1% Triton X-100, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM 

Tris-HCl pH=8   

 Διάλυμα Β2: 1% Triton X-100, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8  

 Διάλυμα Β3: 2% Tween, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 

 Διάλυμα Β4: 1% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 

 Διάλυμα Β5: 0,2% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 

 Διάλυμα Β6: 0,1% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 

 

Ακολούθησε ομογενοποίηση, vortex, φυγοκέντρηση στις 20,000g / 30 min /10-15 ºC 
και επανέλεγχος της διαλυτότητας της πρωτεΐνης με ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων 
σε αποδιατακτικά πηκτώματα πολύακρυλαμίδης (SDS-PAGE).    
 
 
2.Α.1.7 Απομόνωση της His-πρωτεΐνης με Ni2+-NTA χρωματογραφία συγγένειας.  
 
 

   Η πρωτεΐνη cyanate lyase που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, φέρει στο 
καρβοξυτελικό της άκρο έναν εξαϊστιδινυλικό επίτοπο. Ο επίτοπος αυτός έχει ένα 
τεράστιο πλεονέκτημα που αφορά την εύκολη και γρήγορη απομόνωση της 
πρωτεΐνης σε καθαρή μορφή με τη μέθοδο της χρωματογραφίας Ni2+-NTA. Η ρητίνη 
που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, περιέχει αγαρόζη ως προσροφητικό υλικό, 
το οποίο συνδέεται με το νικέλιο μέσω του νιτριλο-τριοξικού οξέος (NTA) που φέρει 
τρία καρβονύλια. Το ΝΤΑ καταλαμβάνει 4 από τις 6 θέσεις σύνδεσης υποκαταστάτη 
στη σφαίρα συναρμογής του ιόντος Ni2+, αφήνοντας δύο θέσεις ελεύθερες να 
αλληλεπιδράσουν με τον εξαϊστιδινυλικό επίτοπο της προς καθαρισμού πρωτεΐνης. 
Έτσι τρία ιόντα  Ni2+ αντιστοιχούν σε κάθε πρωτεϊνικό μόριο που φέρει 6 ιστιδίνες σε 
ένα από τα άκρα του. Η ρητίνη χρωματογραφίας θα κρατήσει μόνο την πρωτεΐνη 
που φέρει τον επίτοπο και η τυχόν μη ειδική σύνδεση των μεμονωμένων ιστιδινών 
από άλλες πρωτεΐνες σχεδόν εξαλείφεται με τις εκπλύσεις της ρητίνης με 
ιμιδαζόλιο. 

   Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε απομόνωση της His-cyanate lyase 
χρησιμοποιώντας τα υπερκείμενα που προέκυψαν μετά από χειρισμούς με το 
διάλυμα Α, το διάλυμα Β5 και το διάλυμα Β6. Έτσι, αφού πρώτα συλλέχθηκε το 
υπερκείμενο του διαλύματος Α, του προστέθηκαν 5mM ιμιδαζόλιου και το διάλυμα 
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φορτώθηκε στην κολώνα χρωματογραφίας που περιείχε τη ρητίνη Ni2+-NTA, 
προεξισορροπημένη με 10 όγκους διαλύματος Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% glycerol 
v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) με 5mM ιμιδαζόλιο. Έπειτα, ρυθμίστηκε ο ρυθμός ροής 
της κολώνας ώστε αυτός να μην ξεπερνά το 1ml/min και συλλέχθηκε το διάλυμα 
που διαπέρασε τη ρητίνη (Flow Through, FT). Ακολούθησε έκπλυση της ρητίνης με 
10 όγκους διαλύματος Α με 5mM ιμιδαζόλιο. Οι εκπλύσεις συνεχίστηκαν με 10 
όγκους  διαλύματος Γ: (6Μ Urea, 50mM NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl 
pH=8, 5mM imidazole), 10 όγκους του διαλύματος Δ: (4Μ Urea, 50mM NaCl, 10% 
glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8, 5mM imidazole), 10 όγκους  διαλύματος E: (2Μ 
Urea, 50mM NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8, 5mM imidazole), 10 
όγκους  διαλύματος Z: (1Μ Urea, 50mM NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl 
pH=8, 5mM imidazole) και τελικά η πρωτεΐνη εκλούστηκε με 5 όγκους διαλύματος 
έκλουσης: (50mM NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) με 500 mΜ 
ιμιδαζόλιο. Η συλλογή των κλασμάτων έκλουσης γινόταν συνήθως σε μισό όγκο από 
αυτόν της ρητίνης. 

   Η απομόνωση της πρωτεΐνης που περιέχονταν στο υπερκείμενο του διαλύματος 
Β5, πραγματοποιήθηκε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που αναλύθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο. Αναλυτικότερα, εξισορροπήθηκε η κολώνα χρωματο-
γραφίας που περιείχε τη ρητίνη Ni2+-NTA με 10 όγκους διαλύματος Β5 (: 0,2% SDS, 
0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8), ρυθμίστηκε ο ρυθμός ροής της 
κολώνας ώστε αυτός να μην ξεπερνά το 1ml/min και φορτώθηκε το υπερκείμενο 
που έφερε την προς απομόνωση πρωτεΐνη-στόχο. Κατόπιν, συλλέχθηκε το διάλυμα 
που διαπέρασε τη ρητίνη (Flow Through, FT) και προστέθηκαν στην κολώνα 10 
όγκοι διαλύματος Β5, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη έκπλυση. Η 
επόμενη έκπλυση, έγινε με 10 όγκους διαλύματος Γ5: (0,1% SDS, 50mM NaCl, 10% 
glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8), με 5mM ιμιδαζόλιο. Τέλος, η έκλουση της 
πρωτεΐνης cyanate lyase έγινε με 5 όγκους διαλύματος Γ5 με 500mM ιμιδαζόλιο. Η 
συλλογή των κλασμάτων έκλουσης πραγματοποιήθηκε περίπου στο μισό όγκο από 
αυτόν της ρητίνης. 

   Αντίστοιχα, για την απομόνωση της πρωτεΐνης cyanate lyase που υπήρχε στο 
υπερκείμενο του διαλύματος Β6, εξισορροπήθηκε η κολώνα χρωματογραφίας Ni2+-
NTA με 10 όγκους διαλύματος Β6 (: 0,1% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM 
Tris-HCl pH=8), ρυθμίστηκε ο ρυθμός ροής της κολώνας ώστε αυτός να μην ξεπερνά 
το 1ml/min και φορτώθηκε στην κολώνα, το υπερκείμενο που έφερε την πρωτεΐνη. 
Στη συνέχεια, συλλέχθηκε το διάλυμα που διαπέρασε τη ρητίνη (Flow Through, FT) 
και προστέθηκαν στην κολώνα 10 όγκοι διαλύματος Β6 με 10mM ιμιδαζόλιο, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη έκπλυση. Η δεύτερη έκπλυση, 
πραγματοποιήθηκε με 10 όγκους διαλύματος Γ6: (0,05% SDS, 50mM NaCl, 10% 
glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8), με 10mM ιμιδαζόλιο, ενώ η έκλουση της 
πρωτεΐνης έγινε με 5 όγκους διαλύματος Γ6 με 500mM ιμιδαζόλιο. Η συλλογή των 
κλασμάτων έκλουσης πραγματοποιήθηκε περίπου στο μισό όγκο από αυτόν της 
ρητίνης. 

   Τα κλάσματα έκλουσης που συλλέχτηκαν από τις προαναφερθείσες 
χρωματογραφίες συγγένειας, αφού πρώτα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε 
αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE) και με ανοσοτύπωση 
(western blot) με τη χρήση ειδικού αντισώματος ενάντια στην 6-His tag cyanate 
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lyase, χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα αξιολόγησης της συγκέντρωσης (δοκιμασία 
Βrandford) και της λειτουργικότητας (functional assay) της απομονωμένης 
πρωτεΐνης-στόχου. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως τα πρωτεϊνικά 
δείγματα που περιείχαν 0,2% SDS (δείγμα από υπερκείμενο διαλύματος Β5 πριν την 
χρωματογραφία) και 0,05% SDS (κλάσμα έκλουσης μετά από χρωματογραφία 
υπερκείμενου διαλύματος Β6), πριν τη χρήση τους στα πειράματα λειτουργικότητας, 
υπέστη διαπίδυση ενάντια σε κατάλληλα διαλύματα. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα 
με το 0,2% SDS υπέστη 2ωρη διαπίδυση ενάντια σε 250mL Dialysis Buffer: (0,3M 
NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCL pH=8, 0,1% SDS) και 12ωρη διαπίδυση 
ενάντια σε 250mL Dialysis Buffer 2: (0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCL 
pH=8, 0,05% SDS). Ακολούθησε 2ωρη επώαση με 250mL νέου Dialysis Buffer 3: 
(0,1M sodium phosphate pH=6,8, 50mM NaCL, 10% glycerol v/v, 0,01% SDS) 
προκειμένου το pH του πρωτεϊνικού διαλύματος να γίνει από pH=8 σε pH=6,8 το 
οποίο είναι κατάλληλο για τo πείραμα λειτουργικότητας της cyanate lyase. 
Αντίστοιχα, το πρωτεϊνικό δείγμα με το 0,05% SDS υπέστη 12ωρη διαπίδυση 
ενάντια σε 250mL ρυθμιστικού Dialysis Buffer 1’: (0,1M sodium phosphate pH=6,8, 
50mM NaCL, 10% glycerol v/v, 0,01% SDS) και 2ωρη επώαση με 250mL νέου Dialysis 
Buffer 2’: (0,1M sodium phosphate pH=6,8, 50mM NaCL, 10% glycerol v/v).   

 

2.Α.1.8 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα SDS-PAGE 
(πολύακρυλαμίδη). 

 

   Οι πρωτεΐνες μπορούν να διαχωριστούν ηλεκτροφορητικά με βάση το μοριακό 
τους βάρος σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. Το πρωτεϊνικό μίγμα 
αρχικά επεξεργάζεται με ένα διάλυμα SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), ένα ανιονικό 
απορρυπαντικό το οποίο σπάει σχεδόν όλες τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις 
και οι πρωτεΐνες του μίγματος αποδιατάσσονται. Επίσης β-μερκαπτοαιθανόλη ή και 
DTT προστίθενται στο μίγμα ώστε να διασπαστούν και οι τυχόν δισουλφιδικοί 
δεσμοί. Περίπου ένα μόριο SDS αντιστοιχεί σε κάθε δύο αμινοξικά κατάλοιπα της 
πρωτεϊνικής αλυσίδας, οπότε τελικά καταλήγουμε σε ένα σύμπλοκο SDS-
αποδιαταγμένης πρωτεΐνης με μεγάλο αρνητικό φορτίο, το οποίο κατά προσέγγιση 
είναι αναλογικό του μοριακού βάρους της κάθε πρωτεΐνης. Η ηλεκτροφόρηση 
γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα της BIORAD. 

 

2.Α.1.9 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό ή μη πήκτωμα ακρυλαμίδης - 
Χρώση Coomassie Blue. 
 
 
   Η ανίχνευση πρωτεϊνών που έχουν διαχωριστεί με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 
ακρυλαμίδης πραγματοποιείται με χρώση Coomassie Brilliant Blue (R-250) που 
βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και ανιχνεύει πρωτεΐνες μέχρι 0.5 μg. 
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2.Α.1.10 Ανίχνευση των πρωτεινών 6-His tag σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης από 
αντισώματα ενάντια στην εξαϊστιδινυλική ουρά της (western blot). 
 
 

   Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της BIORAD. Το μονοκλωνικό αντίσωμα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το anti-his (Res-Q) αντίσωμα που αναγνώριζε την 
εξαϊστιδινυλική ουρά της 6-his-cyanate lyase και είχε παραχθεί από ποντίκια.  

   Το δευτερογενές αντίσωμα ήταν το α-mouse IgG, το οποίο είναι συζευγμένο με το 
ένζυμο της HRP. Η ΗRP έχει τη δυνατότητα να οξειδώνει το peracid salt (παρουσία 
λουμινόλης), γεγονός που οδηγεί σε μια ανώτερη οξειδωτική κατάσταση της 
ομάδας αίμης του ενζύμου. Καθώς το μόριο επιστρέφει στην κατώτερη ενεργειακά 
κατάσταση παράγονται ρίζες λουμινόλης, εκλύεται φως (χημειοφωταύγεια), η 
μεμβράνη μαυρίζει και έτσι ανιχνεύονται μόνο οι πρωτεΐνες που αναγνωρίζονται 
από το πρώτο αντίσωμα. Στην διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο 
του ECL από την Biolabs. 

 
 
2.Α.1.11 Ποσοτικοποίηση της πρωτεΐνης cyanate lyase με τη μέθοδο  Bradford. 
 
 

   Η δοκιμασία Bradford  είναι μια απλή μέθοδος υπολογισμού της συγκέντρωσης 
της περιεχόμενης πρωτεΐνης σε βιολογικά δείγματα. Το αντιδραστήριο Bradford, 
αποτελείται από τη χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250 σε φωσφορικό οξύ και 
μεθανόλη. Η Coomassie Brilliant Blue G-250 έχει την ικανότητα να αλλάζει χρώμα 
όταν αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες σε όξινο περιβάλλον. Αναλυτικότερα, η ελεύθερη 
χρωστική έχει χρώμα καστανό και απορροφά στα 465nm, ενώ το σύμπλοκο 
χρωστικής-πρωτεΐνης έχει μπλε χρώμα και απορροφά στα 595nm. Αυτό σημαίνει 
πως η δοκιμασία Bradford, είναι μια χρωματομετρική μέθοδος που βασίζεται στην 
σύνδεση του αντιδραστηρίου Bradford σε πρωτεΐνες με τρόπο ανάλογο. Δηλαδή, 
όσο περισσότερη πρωτεΐνη είναι παρούσα στο δείγμα, τόσο περισσότερη 
Coomassie Brilliant Blue G δεσμεύεται και κατ’ επέκταση τόσο πιο έντονο μπλε 
χρώμα λαμβάνει το προς προσδιορισμό δείγμα. Η μέθοδος είναι αξιόπιστη για 
πρωτεϊνικά δείγματα των οποίων η συγκέντρωση κυμαίνεται από 0,04 mg/ml  έως 
0,20 mg/ml.  

   Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης 
cyanate lyase σε δείγματα, χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο Bradford αραιωμένο 
1/5 με νερό. Σε 980μl αραιωμένου αντιδραστηρίου Bradford, προστέθηκαν x (=5, 
10, 15, 20) μl πρωτεϊνικού δείγματος. Τα μίγματα ανακινήθηκαν με vortex και 
αφέθηκαν για επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Ακολούθησε 
φασματοφωτομέτρηση των δειγμάτων στα 595nm, έχοντας ως αναφορά διάλυμα 
που περιείχε όλα τα αντιδραστήρια εκτός από την πρωτεΐνη ( 980μl αραιωμένου 
αντιδραστηρίου Bradford + 20μl δις αποσταγμένου νερού). Τέλος, η απορρόφηση 
ανάχθηκε σε συγκέντρωση πρωτεΐνης με βάση πρότυπη καμπύλη αναφοράς, από 
την οποία υπολογίστηκε ο συντελεστής απόσβεσης. Η καμπύλη αναφοράς 
σχεδιάστηκε έχοντας ως πρότυπο γνωστές συγκεντρώσεις (2 – 20 μg) αλβουμίνης 
από ορό μόσχου (BSA protein). 
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2.Α.1.12 Προσδιορισμός ενζυμικής δραστικότητας της cyanate lyase. 
 
 
    Η ενζυμική δραστικότητα της πρωτεΐνης cyanate lyase προσδιορίστηκε με τη 
βοήθεια των αντιδραστηρίων dicloroisocyanurate και salicylate, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να ανιχνεύουν το τελικό προϊόν της αντίδρασης που καταλύει το προς 
μελέτη ένζυμο, δηλαδή την αμμωνία και τα αμμωνιακά άλατα. Έτσι, όταν σε ένα 
διάλυμα που περιέχονται αμμωνιακά ιόντα, προστεθούν τα δύο προαναφερθέντα 
αντιδραστήρια, το διάλυμα λαμβάνει ένα υποκίτρινο-πορτοκαλί χρώμα το οποίο 
είναι ανάλογο με τη συγκέντρωση της περιεχόμενης ΝΗ3. Σε αυτό το σημείο αξίζει 
να σημειωθεί πως η μέθοδος έχει ευαισθησία προσδιορισμού ≥ 1μΜ ΝΗ3 και πως 
το pH του διαλύματος στο οποίο πραγματοποιείται η καταλυτική αντίδραση της 
cyanate lyase πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένο σε pH=6,8 καθώς το πρώτο 
υπόστρωμα της αντίδρασης, το αλάτι ή ο εστέρας του κυανικού οξέος, είναι 
εξαιρετικά ασταθής σε pH ≤ 6.0, ενώ το αλάτι ή ο εστέρας του καρβαμικού οξέoς, 
που είναι το δεύτερο υπόστρωμα της αντίδρασης, σχηματίζεται αυθόρμητα όταν το 
pH=7.0 και η ενδογενής του συγκέντρωση αρκούντως υψηλή.  

   Έτσι, για τον ενζυμικό προσδιορισμό της cyanate lyase, προστέθηκαν σε eppendorf 
x (= 5 ή 10 ή 20 ή 50 ή 100) μl ενζυμικού διαλύματος, με 50 μl Substrate 1 solution: 
(0,048M Sodiumbicarbonate in 0,1M phosphate buffer pH=6.8) και 50 μl Substrate 2 
solution: (0,032M Potassiumcyanate in 0,1M phosphate buffer pH=6.8). Κατόπιν, 
προστέθηκαν y μl phosphate buffer pH=6.8, έτσι ώστε ο συνολικός όγκος 
διαλύματος στο eppendorf να είναι 800μl, και το μείγμα αφέθηκε για επώαση στους 
26 ºC για 30 min. Με το πέρας του χρόνου επώασης, ακολούθησε προσθήκη 100μl 
Stop solution 1: (1,44M sodiumsalicylate, 0,0055M sodiumnitroprusside, 3M NaCl, 
ddH2O) και 100 μl Stop solution 2: (0,031Μ sodiumdicloroisocyanurate, 2,7M KOH, 
ddH2O) που περιείχαν τα χρωματοφόρα αντιδραστήρια και τους αναστολείς της 
αντίστροφης αντίδρασης, το χλώριο και το νάτριο. Το μείγμα επωάστηκε για 15min 
στους 40 ºC και στη συνέχεια φασφατοφωτομετρήθηκε στα 660nm, έχοντας ως 
αναφορά διάλυμα που περιείχε όλα τα αντιδραστήρια εκτός από την πρωτεΐνη. 
Τέλος, η απορρόφηση ανάχθηκε σε συγκέντρωση παραγόμενης ΝΗ3 με βάση 
πρότυπη καμπύλη αναφοράς, από την οποία υπολογίστηκε ο συντελεστής 
απόσβεσης. Η καμπύλη αναφοράς σχεδιάστηκε έχοντας ως πρότυπο γνωστές 
συγκεντρώσεις (0 - 100 μM) χλωριούχου αμμωνίου, ΝΗ4Cl. 
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2.Α.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
2.Α.2.1 Έλεγχος διαλυτότητας της  πρωτεΐνης cyanate lyase. 
 
 

   Για τον έλεγχο της διαλυτότητας του υπό μελέτη ενζύμου, τα πρωτεϊνικά δείγματα 
που προέκυψαν μετά από χειρισμούς με κατάλληλα διαλύματα (βλέπε ενότητα 
2.Α.1.6), αναλύθηκαν με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε με χρώση 
Coomassie Brilliant Blue (R-250) που βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και ανιχνεύει 
πρωτεΐνες μέχρι 0.5 μg. 
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Εικόνα 9: Ανάλυση των πρωτεϊνικών δειγμάτων με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant 
Blue (R-250).  Lane 1: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate 
lyase βακτηρίων, αμέσως μετά τη μηχανική ρήξη των κυττάρων με υπερήχους (sonication) και την 
επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 12.950 rpm/ 30 λεπτά/ 4ºC. Lane 2: Δείγμα ιζήματος από 
μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, αμέσως μετά τη 
μηχανική ρήξη των κυττάρων με υπερήχους (sonication) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 
12.950 rpm/ 30 λεπτά/ 4ºC. Lane 3: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) 
Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 0 της Lane 2 σε 
διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη 
φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 4: Δείγμα ιζήματος Α από μεγάλης κλίμακας 
καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του 
ιζήματος 0 της Lane 2 σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) 
και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 ºC. 
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Εικόνα 10: Ανάλυση των πρωτεϊνικών δειγμάτων με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant 

Blue (R-250).  Lane 1: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 0 σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% 

glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 

ºC. Lane 2: Δείγμα ιζήματος Α από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 0 σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% 

glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 

ºC. Lane 3: Δείγμα ιζήματος από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α της Lane 2 με διάλυμα Β1: (6Μ Urea, 1% 

Triton X-100, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και τη φυγοκέντρηση στις 20,000g / 30 

min /10-15 ºC. Lane 4: Δείγμα ιζήματος από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate 

lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α της Lane 2 με διάλυμα Β2: 1% Triton 

X-100, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 και τη φυγοκέντρηση στις 20,000g / 30 min 

/10-15 ºC. Lane 5: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α της Lane 2 με διάλυμα Β1: (6Μ Urea, 1% 

Triton X-100, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και τη φυγοκέντρηση στις 20,000g / 30 

min /10-15 ºC. Lane 6: Υπερκέιμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α της Lane 2 με διάλυμα Β2: 1% Triton X-100, 

1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8 και τη φυγοκέντρηση στις 20,000g / 30 min /10-15 

ºC. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11: Ανάλυση των πρωτεϊνικών δειγμάτων με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant 

Blue (R-250). Lane 1: Δείγμα ιζήματος από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-

cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β4: (1% SDS, 

0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 

20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 2: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) 

Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β4: (1% 

SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 

20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 3: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) 

Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β3: (2% 

Tween, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 
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20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 4: Δείγμα ιζήματος από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 

(DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα 

Β3: (2% Tween, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη 

φυγοκέντρηση στις 20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 5: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας 

καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του 

ιζήματος Α σε διάλυμα Β5: (0,2% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την 

επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 20,000g/ 30 min /10-15 ºC. Lane 6: Δείγμα ιζήματος από 

μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, μετά την 

επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β5: (0,2% SDS, 0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 

50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις 20,000g/ 30 min /10-15 ºC. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 12: Ανάλυση των πρωτεϊνικών δειγμάτων με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant 

Blue (R-250).  Lane 1: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β6: (0,1% SDS, 0,3M NaCl, 10% 

glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 

ºC. Lane 2: Δείγμα ιζήματος από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος Α σε διάλυμα Β6: (0,1% SDS, 0,3M NaCl, 10% 

glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 

ºC. Lane 3: Δείγμα ιζήματος Α από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase 

βακτηρίων, μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 0 σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% 

glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 

ºC. Lane 4: Υπερκείμενο από μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια BL21 (DE3) Ηis6-cyanate lyase βακτηρίων, 

μετά την επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 0 σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 1M NaCl, 10% glycerol v/v, 

50mM Tris-HCl pH=8) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση στις  20,000g/ 30 min /10-15 ºC. 

 

   Από τις εικόνες 11 και 12, διαπιστώνεται πως η πρωτεΐνη cyanate lyase, φαίνεται 
να κατέστη διαλυτή με τη βοήθεια του ανιοντικού απορρυπαντικού SDS: 1% SDS 
(εικόνα 11 - lane 1,2), 0,2% SDS (εικόνα 11 - lane 5,6), 0,1% SDS (εικόνα 12 - lane 
1,2), που έχει την ικανότητα να αποδιατάσει τις πρωτεΐνες χωρίς να τις μετουσιώνει. 
Επίσης, στην εικόνα 12, στο lane 4 φαίνεται πως το αποτοξικοποιητικό ένζυμο που 
μελετάται έγινε διαλυτό και με τη βοήθεια της ουρίας, μιας ισχυρά μετουσιωτικής 
πρωτεΐνης που χρησιμοποιείται για την αύξηση της διαλυτότητας ενός μεγάλου 
αριθμού πρωτεϊνών, γεγονός που δεν συνάδει με τα αποτελέσματα των lane 3 και 

1 2 3 4 

63kDa 

75kDa 

100kD
a 

135kD
a 

Cyanate lyase 

2μερής δομή 
cyanate lyase 
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Lane 1 των εικόνων 9 και 10 αντίστοιχα, στις οποίες παρουσιάζεται το πρότυπο 
ηλεκτροφόρηση δειγμάτων που έχουν την ίδια ακριβώς σύσταση με το δείγμα της 
lane 4 στην εικόνα 12. Επιπροσθέτως, από τις lane 5 και lane 6 της εικόνας 10 καθώς 
και από το lane 3 της εικόνας 11, διαπιστώνεται πως η πρωτεΐνη cyanate lyase δεν 
διαλυτοποιήθηκε από τα μη ιοντικά απορρυπαντικά 1% Triton X-100 και 2% Tween 
ακόμα και όταν αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη ουρία 
(Εικόνα 10 – lane 5). Τέλος, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως σε όλα 
ηλεκτροφορητικά πηκτώματα που παρουσιάζονται στις εικόνες 9-12, ανιχνεύτηκε 
εκτός από την πρωτεΐνη cyanate lyase μοριακού βάρους ~ 65kDa, και μια πρωτεΐνη 
διπλάσιου μοριακού βάρους (~135kD) η οποία πρέπει να αντιπροσωπεύει τη διμερή 
δομή του μελετώμενου ενζύμου.  

 

2.Α.2.2 Απομόνωση της cyanate lyase με Ni2+-NTA χρωματογραφία συγγένειας. 

 

   Τα πρωτεϊνικά κλάσματα μετά τη Ni2+-NTA χρωματογραφία συγγένειας 
αναλύθηκαν με SDS-PAGE και η ανίχνευση της πρωτεΐνης έγινε με χρώση Coomassie 
Brilliant Blue (R-250), όπως φαίνεται στις εικόνες 13 - 14 και με ανοσοτύπωση 
(western blot) με τη χρήση ειδικού αντισώματος ενάντια στην 6-his tag περιοχή της 
πρωτεΐνης cyanate lyase (εικόνα 15). 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Ανάλυση του καθαρισμού της πρωτεΐνης 6-his tag cyanate lyase σε διάλυμα Α: (8Μ Urea, 
1M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant Blue (R-250).  
Lane LS: υλικό που φορτώθηκε στη στήλη χρωματογραφίας, Lane FT: υλικό που διαπέρασε τη ρητίνη 
Ni

2+
-NTA, Lane W1: δείγμα από το πρώτο στάδιο έκπλυσης, Lane EL: δείγμα από το υλικό έκλουσης. 
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Εικόνα 14: Ανάλυση του καθαρισμού της πρωτεΐνης 6-his tag cyanate lyase σε διάλυμα Β5: (0,2% SDS, 
0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανίχνευση των πρωτεινικών ζωνών με χρώση Coomassie Brilliant 
Blue (R-250). Lane LS: υλικό που φορτώθηκε στη στήλη χρωματογραφίας, Lane FT: υλικό που 
διαπέρασε τη ρητίνη Ni

2+
-NTA, Lane W1, W2: δείγμα από το πρώτο και δεύτερο στάδιο έκπλυσης 

αντίστοιχα, Lane EL: δείγμα από το υλικό έκλουσης, Lane DL: πρωτεϊνικό δείγμα μετά από διαπίδυση 
σταδίου Dialysis Buffer 2: (0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCL pH=8, 0,05% SDS). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Ανάλυση του καθαρισμού της πρωτεΐνης 6-his tag cyanate lyase σε διάλυμα Β6: (0,1% SDS, 
0,3M NaCl, 10% glycerol v/v, 50mM Tris-HCl pH=8) με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 
15%πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανοσοτύπωση με τη χρήση α-6his tag αντίσωμα (1

st
 antibody: 

1/1000 a-his (Res-Q) in 3% TBST-milk - 2
nd 

antibody: 1/5000 anti-mouse in 1% TBST-milk). Lane LS: 
υλικό που φορτώθηκε στη στήλη χρωματογραφίας, Lane FT: υλικό που διαπέρασε τη ρητίνη Ni

2+
-

NTA, Lane W1: δείγμα από το πρώτο στάδιο έκπλυσης, Lane EL: δείγμα από το υλικό έκλουσης. 

 

   Από τις εικόνες 13-15 διαπιστώνεται πως η απομόνωση του υπό μελέτη ενζύμου 
έγινε επιτυχώς από τα πρωτεϊνικά διαλύματα με SDS. Επομένως, συμπεραίνεται ότι 
η πρωτεΐνη cyanate lyase έχει την ικανότητα να προσδένεται  στην κολώνα Ni2+-NTA 
μέσω του εξαϊστιδινυλικού  επίτοπου που φέρει στην C-περιοχή της. Επίσης, η 
ανεπιτυχής απομόνωση της εν λόγω πρωτεΐνης από διάλυμα με ουρία (εικόνα 13) 
αποδεικνύει είτε πως οι συνθήκες περάτωσης της συγκεκριμένης χρωματογραφίας 
δεν ήταν οι βέλτιστες δυνατές για την επίτευξη της απομόνωσης ή πως η ζώνη των 
~65kD του Lane 4 της εικόνας 12 ήταν αποτέλεσμα διάχυσης πρωτεϊνικού υλικού 
της Lane 3 στην Lane 4. 

 

2.Α.2.3  Ενζυμική δραστικότητα της cyanate lyase.  

 

FUNCTIONAL ASSAY 

Ενζυμικό διάλυμα 
Συγκέντρωση 
πρωτεΐνης  

ΟDδείγματος - 
ΟDblank 

Εξίσωση πρότυπης 
καμπύλης ΝΗ4Cl 

μΜ ΝH4CL/μg 
his-CLA/min 

δείγμα από υπερκείμενο 
διαλύματος Β5 πριν την 
χρωματογραφία και μετά 
τη διαπίδυση (τελική 
συγκέντρωση SDS=0,01%) 

 

0,6 μg/ml 

 

10μl      0,112 

50μl      0,101 

100μl      0,20 

 

 

y= 0,0139x 0,035 

63kD 

75kD 

100kD 

LS FT W1 EL 

Cyanate 
lyase 
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δείγμα από το κλάσμα 
έκλουσης  της χρωματο-
γραφίας υπερκείμενου 

διαλύματος Β5 

 

0,6 μg/ml 

10μl      0,126 

20μl      0,147 

 

y= 0,0139x 0,173 

δείγμα από το κλάσμα 
έκλουσης  της χρωματο-
γραφίας υπερκείμενου 
διαλύματος Β6 μετά τη 
διαπίδυση σε Dialysis 

Buffer 1’ 

2mg/ml 

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
FUNCTIONAL ASSAY δείγμα από το κλάσμα 

έκλουσης  της χρωματο-
γραφίας υπερκείμενου 
διαλύματος Β6 μετά τη 
διαπίδυση σε Dialysis 

Buffer 2’ 

2mg/ml 

 

   Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται πως η μεγαλύτερη ενζυμική 
δραστικότητα μετρήθηκε στο κλάσμα έκλουσης του καθαρισμού της πρωτεΐνης 6-
his tag cyanate lyase διαλύματος Β5 και ήταν 0,173 μΜ ΝH4CL/μg his-CLA/min.  
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2.Α.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

   Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την πρωτεΐνη cyanate lyase του τετράνυχου, 
ενός πολύ σημαντικού εχθρού των καλλιεργειών παγκοσμίως, η οποία εκφράζεται 
κυρίως στα βακτήρια και ο φυσιολογικός της ρόλος είναι η κατάλυση της 
αντίδρασης: Cyanate + HCO3

- + 2H+ = NH3 + 2CO2 (Walsh et al., 2000). Αναλυτικότερα, 
αφού κλωνοποιήσαμε και εκφράσαμε επιτυχώς την εν λόγω πρωτεΐνη σε ετερόλογο 
σύστημα έκφρασης, πραγματοποιήσαμε την απομόνωσή της με Ni2+-NTA 
χρωματογραφία συγγένειας. Κατόπιν, η καθαρή πρωτεΐνη cyanate lyase 
χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα λειτουργικότητας τα οποία απέδειξαν πως 
πρόκειται για ένα ενεργό ένζυμο που παρουσιάζει υψηλά επίπεδα συγγένειας με το 
κυανικό οξύ, το πρώτο υπόστρωμα της αντίδρασης που καταλύει.  

   Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η έκφραση του 
συγκεκριμένου ενζύμου σε κύτταρα του T. urticae μπορεί να σχετίζεται με την 
αποτοξικοποίηση των κυανογόνων ουσιών που παράγουν τα φυτά προκειμένου να 
προστατεύσουν τους ιστούς και τα φύλλα τους από τα βλαβερά αρθρόποδα που 
απειλούν την υγεία και τη ζωτικότητά τους. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω 
είναι και η αύξηση των φυτικών ποικιλιών από τις οποίες μπορεί να τραφεί το 
συγκεκριμένο φυτοπαρασιτικό ακάρεο. Ωστόσο, η δράση της cyanate lyase του 
τετράνυχου μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στην αποτοξικοποίηση. Άλλα πιθανά 
βιοχημικά μονοπάτια στα οποία μπορεί να συμμετάσχει είναι η σύνθεση των 
πυριμιδινών και των αμινοξέων που απαιτούν άζωτο για την περάτωσή τους.  

   Έτσι, μελλοντικά αυτό που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε είναι η 
βελτιστοποίηση των συνθηκών διαλυτοποίησης και καθαρισμού της cyanate lyase 
προκειμένου να επιτύχουμε την διαλυτοποίηση του ένζυμο σε διάλυμα με 0% SDS 
και κατ’ επέκταση την απομόνωση του χωρίς απώλειες ενζυμικής δραστικότητας. 
Επίσης, θα επιχειρήσουμε τη βελτιστοποίηση του πειράματος προσδιορισμού της 
ενζυμικής δραστικότητας της cyanate lyase, έτσι ώστε να λαμβάνουμε την καλύτερη 
δυνατή εκτίμηση δραστικότητας χωρίς την παρεμβολή προβλημάτων που 
εμποδίζουν την έναρξη και ολοκλήρωση του πειράματος. Ακόμα, θα μελετηθούν τα 
πρότυπα έκφρασης της cyanase σε σχέση με τα φυτά – ξενιστές του τετράνυχου και 
της ικανότητάς τους να παράγουν κυανογόνες ουσίες. Τέλος, θα γίνει εκτίμηση του 
ρόλου της εν λόγω πρωτεΐνης και σε άλλα μονοπάτια, όπως στη βιοσύνθεση των 
πυριμιδινών και των αμινοξέων.     
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2.Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ CYP392A11 

ΤΟΥ T. URTICAE. 

    

   Στο  δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με την πρωτεΐνη 
αποτοξικοποίησης CYP392A11 του τετράνυχου. Αναλυτικότερα, θα γίνει λόγος στα 
υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εκφραστεί και να 
χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο ένζυμο, καθώς και στα αποτελέσματα αυτών των 
πειραμάτων. Τέλος, θα παρατεθεί συζήτηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων 
μας.       
 

2.Β.1 Υλικά και Μέθοδοι  

 

2.Β.1.1 Έκφραση της πρωτεΐνη CYP392A11 σε βακτηριακά κύτταρα (bacterial 

expression system). 

Για την απομόνωση μεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης από βακτηριακά κύτταρα, είναι 
απαραίτητη η κλωνοποίηση του αντίστοιχου γονιδίου σε κατάλληλο φορέα 
έκφρασης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το pCW  σύστημα. Ένας 
pCW-οmpA φορέας είναι ένα βακτηριακό πλασμίδιο σχεδιασμένο να βοηθά τη 
γρήγορη παραγωγή μεγάλης ποσότητας  οποιασδήποτε πρωτεΐνης, όταν τεθεί σε 
λειτουργία. Το πλασμίδιο αυτό φέρει κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά όπως 
είναι το γονίδιο lac I που κωδικοποιεί για το lac καταστολέα, τον T7 υποκινητή που 
είναι ειδικός μόνο για την Τ7 RNA πολυμεράση (μη βακτηριακή), τον lac χειριστή 
που μπορεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή, έναν πολυσυνδέτη, το f1 σινιάλο έναρξης 
της αντιγραφής, το γονίδιο αντίστασης στην αμπικιλλίνη και το ColE1 σινιάλο 
έναρξης της αντιγραφής. Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία, το υπό μελέτη 
γονίδιο κλωνοποιείται στον pCW-οmpA φορέα στην περιοχή του πολυσυνδέτη. 
Όταν η Τ7 RNA πολυμεράση είναι παρούσα και ο χειριστής δε βρίσκεται σε 
καταστολή, η μεταγραφή του γονιδίου προχωρά με πολύ γρήγορο ρυθμό. Επειδή ο 
Τ7 είναι ϊικός υποκινητής μπορεί να μεταγράφει πολύ γρήγορα και ανεξέλεγκτα, 
αρκεί η Τ7 RNA πολυμεράση να είναι παρούσα. Η έκφραση της υπό μελέτη 
πρωτεΐνης αυξάνει, όσο αυξάνει και το μεταγραφόμενο mRNA. Μέσα σε λίγες ώρες 
η πρωτεΐνη αυτή θα αποτελεί το κύριο συστατικό του κυττάρου. Το επόμενο βήμα 
περιλαμβάνει το μετασχηματισμό του πιο πάνω πλασμιδιακού φορέα στον 
κατάλληλο βακτηριακό ξενιστή που φέρει το γονίδιο της Τ7 RNA πολυμεράσης του 
φάγου στο γένωμά του (λDE3), το οποίο επίσης βρίσκεται υπό τον έλεγχο του lac 
υποκινητή και χειριστή. 

 

2.Β.1.2  Συν-μετασχηματισμός των βακτηριακών κυττάρων DH5a.  

 

   Για τη λειτουργική έκφραση της πρωτεΐνης CYP392A11, συν-μετασχηματίστηκαν 
τα δεκτικά βακτηριακά κύτταρα Ε.coli DH5a από τo πλασμίδιo pCW_TuCYP392Α11 
και  το  πλασμίδιο pACYC_ AgCPR, το οποίο περιέχει μια P450 - ρεδουκτάση από τον 
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οργανισμό Anopheles gambiae και μια peIB αλληλουχία σηματοδότησης στην 
εσωτερική βακτηριακή μεμβράνη.  

   Συγκεκριμένα, για το μετασχηματισμό 100μl βακτηριακών κυττάρων DH5a 
προστέθηκαν 50 ngr πλασμιδίoυ pCW_TuCYP392E10  και 50 ngr  από το πλασμίδιο  
pACYC_AgCPR. Μετά το μετασχηματισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 2.Α.1.2, τα κύτταρα απλώθηκαν  σε τρυβλία petri, που 
περιείχαν LB agar - αμπικιλλίνη (50μg/ml) - χλωραφαινικόλη (34μg/ml), και 
παρέμειναν στους 37ºC για 12- 16 ώρες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως 
το πλασμίδιο pCW_TuCYP392Α11 έχει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη και 
το πλασμίδιο pACYC_AgCPR έχει γονίδιο ανθεκτικότητας στην χλωραφαινικόλη, γι’ 
αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτά τα δυο αντιβιοτικά.  
 

 

2.Β.1.3 Μικρή υγρή καλλιέργεια μοναδιαίων αποικιών, μετασχηματισμένων 

E.coli. 

  

   Μια από τις αποικίες που μεγάλωσαν στα τρυβλία petri  με καθαρό ακρορύγχιο 
πιπέτας μεταφέρθηκε σε falcon tube που περιείχε 3 ml LB - αμπικιλλινη (50 μg/ml) - 
χλωραφαινικόλη (34 μg/ml), και καλλιεργήθηκε overnight στους 37ºC στα 150 - 200 
rpm (στροφές ανά λεπτό). 
 
 

2.Β.1.4 Μεγάλη υγρή καλλιέργεια μοναδιαίων αποικιών, μετασχηματισμένων  

DH5a  E.coli κυττάρων. 

 

 Χρησιμοποιήθηκαν 2 ml  από τη μικρή καλλιέργεια, που είχε μεγαλώσει όλη 
νύχτα στους 37ºC, για την επιμόλυνση  200ml θρεπτικού υλικού Terrific broth σε 
φλάσκα του 1L, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών αμπικιλλίνη (50 μg/ml)  
και χλωραφαινικόλη (34 μg/ml). Το θρεπτικό υλικό πρέπει να έχει προ-
θερμανθεί στους 37ºC, προς αποφυγή ενδεχόμενου σοκ των κυττάρων. 
 

 Η καλλιέργεια επωάστηκε στους 37ºC στις 150 rpm (στροφές ανά λεπτό), έως 
ότου η οπτική απορρόφηση των κυττάρων σε μήκος κύματος 595nm έφτασε 
OD≈ 0,7. 

 

 Στη συνέχεια η καλλιέργεια επωάστηκε για περίπου μισή ώρα στους 25ºC στις 
150 rpm. 

 

 Με το πέρας του χρόνου επώασης, έγινε επαγωγή της καλλιέργεια με τη 
χορήγηση IPTG και ALA σε τελική συγκέντρωση 1mM και 0.5mM αντίστοιχα. Το 
IPTG λειτουργεί ως επαγωγέας της μεταγραφής του γονιδίου - στόχου  και το 
ALA είναι πρόδρομο μόριο για τη βιοσύνθεση της αίμης, όπου περικλείεται στο 
μόριο της Ρ450. Η καλλιέργεια παρέμεινε στους 25 ºC με συνεχή ανάδευση στις 
200 rpm για 24, 48, 72 ώρες.  
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2.Β.1.5 Προετοιμασία σφαιροπλαστών και βακτηριακών μεμβρανών. 

 

 Τα κύτταρα της καλλιέργειας, που είχε αφεθεί να επωάζεται για 24 ώρες στους 
25ºC συλλέχτηκαν με φυγοκέντρηση στις 2800 g για 20 λεπτά στους 4ºC. 
 

 Το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύθηκε σε 20ml κρύου διαλύματος TSE (0,1M 
Tris-acetate, 0,5M sucrose, 0,5mM EDTA, NaOH to pH=7.6) και ακολούθησε η 
προσθήκη λυσοζύμης σε τελική συγκέντρωση 0,25mg/ml, ώστε να σπάσει το 
βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα. Τα κύτταρα αφέθηκαν προς ελαφρά ανάδευση 
για 60΄ στους 4 ºC προκειμένου να σχηματιστούν οι σφαιροπλάστες. 

 

  Οι σφαιροπλάστες φυγοκεντρήθηκαν στα 2800g για 25΄ στους 4ºC. Το ίζημα 
των σφαιροπλαστών αναδιαλύθηκε σε διάλυμα 8 ml Spheroplast resuspension 
buffer (0,1M potassium phosphate, 6mM CH3COOMg και 20% glycerol v/v, ΝaOH 
to pH=7.6) παρουσία 8μl DTT (0,1M), 40μl PMSF (0,2M), 0,8 μl aprotinin 
(10mg/ml), 0,8 μl  leupeptin (10mg/ml).  

 

 Ακολούθησε ρήξη των κυττάρων με ηχοβολισμό (4×30¨, συνολικά 2 λεπτά, 4 ºC), 
και απομάκρυνση των μεγάλων θραυσμάτων, όπως και των άσπαστων 
κυττάρων με φυγοκέντρηση στις 30.000g/ 20 λεπτά/ 4ºC. Κατόπιν, επανα-
φυγοκεντρήθηκε το υπερκείμενο στις 49600 rpm για 1 ώρα στους 4 ºC. Το ίζημα, 
το οποίο αποτελεί τις μεμβράνες αναδιαλύεται σε κρύο διάλυμα 1x TSE και 
καταψύχεται στους - 70 ºC. 
 
 

2.Β.1.6 Έλεγχος των βακτηριακών μεμβρανών για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη διαφορά του φάσματος CO. 
 

 

   Τα ανηγμένα ένζυμα P450 σχηματίζουν ένα σύμπλοκο με το μονοξείδιο του 
άνθρακα, παράγοντας έτσι μια μοναδική κορυφή απορρόφησης στα 450 nm. Αυτή η 
φασματική ιδιότητα χρησιμοποιήθηκε για την ακριβή εκτίμηση του περιεχομένου 
σε P450 (Omura and Sato, 1964). Τυπικά το σύμπλοκο ανηγμένου ενζύμου P450-CO 
εμφανίζει ένα φάσμα απορρόφησης διαφορετικό από αυτό που εμφανίζει το 
ανηγμένο ένζυμο P450 χωρίς το CO. 

   Επομένως, στις καλλιέργειες που παρέμεινε στους 25 ºC για 24, 48 και 72 ώρες 
καθώς και στις μεμβράνες που παρείχθησαν, η εκτίμηση του περιεχομένου σε P450 
έγινε με βάση την χαρακτηριστική φασματική ιδιότητα των ενζύμων P450 
ακλουθώντας τα εξής βήματα : 

 Για την αναγωγή του αιμικόυ σιδήρου της P450 (ο Fe+3 που βρίσκεται στο εσωτερικό 
της αίμης ανάγεται Fe+2) χρησιμοποιήθηκε ο αναγωγικός παράγοντας sodium 
hydrosulfate. Σε μια πλαστική κυβέτα προστέθηκαν: 1ml βακτηριακά κύτταρα από 
τις καλλιέργειες ή ~25μl από το δείγμα των μεμβρανών, 1,5 ml από το P450 
spectrum buffer: (80% 0,1Μ sodium phosphate buffer + 20% glycerol v/v) και λίγη 
σκόνη (στη μύτη του κουταλιόυ) από το sodium hydrosulfate. 
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  Το φασματοφωτόμετρο ρυθμίστηκε στο spectum 400-500nm και μηδενίστηκε με 
την κυβέτα (blank). 

 Στη συνέχεια, φυσαλίδες CO διοχετεύτηκαν στην κυβέτα για περίπου 45 sec και 
πραγματοποιήθηκε η μέτρηση του φάσματος απορρόφησης στο φασματο-
φωτόμετρο.  

 Η χαρακτηριστική κορυφή στα 450nm , αποτελούσε σημαντική ένδειξη ότι το 
δείγμα των μεμβρανών που χρησιμοποιήθηκε περιέχει σωστά αναδιπλωμένη Ρ450 
πρωτεΐνη. 

 

2.Β.1.7 Παρασκευή ανασυνδυασμένου bacmid DNA για έκφραση της πρωτεΐνης 
CYP392A11 σε ευκαρυωτικά κύτταρα (baculovirus expression system). 

 

   Για την έκφραση της πρωτεΐνης CYP392A11 σε ευκαρυωτικά sf9 κύτταρα,  κύτταρα 
που προέρχονται από το έντομο Spodoptera frugiperda, παρασκευάστηκε 
ανασυνδυασμένο bacmid DNA σύμφωνα με το “Bac-to-Bac® C-His TOPO® Cloning 
Kit” της Invitrogen, μέσω του οποίου προστίθενται μια  εξαϊστιδινυλική ουρά στο C-
τελικό άκρο του γονιδίου – στόχου για ανίχνευση της πρωτεΐνης με ανοσοτύπωση 
με τη χρήση ειδικού αντισώματος που αναγνωρίζει την 6-his tag ουρά. Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να σημειωθεί πως παρασκευάστηκαν δύο bacmid DNA: ένα που 
έφερε κωδικόνιο λήξης αμέσως μετά την αλληλουχία του cyp392a11 γονιδίου 
(κωδική ονομασία παραγόμενης πρωτεΐνης: CYP392A11wsce) και ένα χωρίς 
κωδικόνιο λήξης (κωδική ονομασία παραγόμενης πρωτεΐνης: CYP392A11nsce).   

 

2.Β.1.8  Παραγωγή της πρωτεΐνης CYP392A11 σε ευκαρυωτικά Sf9 κύτταρα – 
Επιμόλυνση (infection). 

 

   To πρώτο βήμα για την έκφραση της CYP392A11 σε κύτταρα του εντόμου 
Spodoptera frugiperda (Sf9 cells), που μεγάλωναν στο Sf-900 II SFM growth Medium 
+ P/S,  ήταν η επιμόλυνση αυτών των κυττάρων με το ανασυνδυασμένο bacmid DNA 
που έφερε την αλληλουχία του γονιδίου που κωδικοποιεί την εν λόγω πρωτεΐνη-
στόχο. Η προαναφερθείσα διαδικασία πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο 
“Transfecting  Insect Cells” που αναγράφεται στις σελίδες 19-21 του εγχειρίδιου: 
“Bac-to-Bac® C-His TOPO® Expression System” της Invitrogen και είχε ως στόχο τη 
λήψη του P1 viral stock.  

 

2.Β.1.9  Παραγωγή της πρωτεΐνης CYP392A11 σε ευκαρυωτικά Sf9 κύτταρα – 
Ενίσχυση (amplification).  

 

   Το δεύτερο βήμα για την παραγωγή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ήταν η 
δημιουργία βακιλοϊών μεγαλύτερου τίτλου (amplification): Ρ2 και Ρ3 viral stock.  
Έτσι, για την παραγωγή του P2 viral stock ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 
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“Amplifying Your Baculoviral Stock” της σελίδας 25 του ίδιου εγχειριδίου, ενώ για 
την παραγωγή του P3 viral stock ακολουθήθηκε το εξής πρωτόκολλο:  

 Σε φλάσκα των 75 cm2 προστέθηκαν 10 x 106 cells/ml και 10 ml Sf-900 II SFM 
growth Medium + P/S. 
 

 Κατόπιν, τα κύτταρα επιμολύνθηκαν με 50μl από το P2 viral stock και 
επωάστηκαν για 72 ώρες στους 27 ºC. 

 

 Με το πέρας του χρόνου επώασης, το θρεπτικό υλικό της φλάσκας, που περιείχε 
τον ιό και τα νεκρά κύτταρα, συλλέχθηκε και φυγοκεντρήθηκε στις 500 x g για 5 
λεπτά  

 

 Το υπερκείμενου που προέκυψε από τη φυγοκέντρηση συλλέχθηκε σε falcon 
tube και αποτέλεσε το P3 viral stock.  

 
 

2.Β.1.10  Παραγωγή της πρωτεΐνης CYP392A11 σε ευκαρυωτικά Sf9 κύτταρα – 
Έκφραση (expression)   

 
   Τα Ρ2 και Ρ3 viral stocks που προέκυψαν μετά το amplification του Ρ1 και Ρ2 ιού 
αντίστοιχα,  χρησιμοποιήθηκαν για την έκφραση της μονοοξυγενάσης CYP392A11 
με βάση το εξής πρωτόκολλο έκφρασης: 
 

 Σε φλάσκα των 75 cm2 προστέθηκαν 20 x 106 cells/ml και 10 ml Sf-900 II SFM 
growth Medium + P/S. 
 

 Κατόπιν, τα κύτταρα επιμολύνθηκαν με 100μl από το P2 viral stock ή με 2ml από 
το Ρ3 viral stock και επωάστηκαν για 24 ώρες στους 27 ºC. 

 

 Με το πέρας του χρόνου επώασης, έγινε επαγωγή της καλλιέργεια με 2,5μg/ml 
Hemin ή 0,5mM ALA. 

 

 Ακολούθησε επώαση για 48 ώρες στους 27 ºC. 
 

 Το θρεπτικό υλικό της φλάσκας, που περιείχε την πρωτεΐνη-στόχο, συλλέχθηκε 
και φυγοκεντρήθηκε στις 500 x g για 5 λεπτά. 

 

 Τα κύτταρα που προέκυψαν από την φυγοκέντρηση επαναδιαλυτοποιήθηκαν σε 
1 x PBS και χρησιμοποιήθηκαν είτε σε  πειράματα ανίχνευση της πρωτεΐνης σε 
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης από αντισώματα ενάντια στην C-εξαϊστιδινυλική 
ουρά της (βλέπε παράγραφο 2.Α.1.10) ή σε πειράματα διαφοράς φάσματος CO  
για την εξακρίβωση της παρουσίας και λειτουργικότητας της Ρ450 (βλέπε 
παράγραφο 2.Β.1.11). 
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2.Β.1.11 Έλεγχος των ευκαρυωτικών κυττάρων για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη διαφορά του φάσματος CO. 

 

 Για την αναγωγή του αιμικόυ σιδήρου της P450 (ο Fe+3 που βρίσκεται στο εσωτερικό 
της αίμης ανάγεται Fe+2) χρησιμοποιήθηκε ο αναγωγικός παράγοντας sodium 
hydrosulfate. Σε μια πλαστική κυβέτα προστέθηκαν: 500μL ευκαρυωτικών κυττάρων 
σε 1 x PBS και λίγη σκόνη (στη μύτη του κουταλιόυ) από το sodium hydrosulfate. 

  Το φασματοφωτόμετρο ρυθμίστηκε στο spectum 400-500nm και μηδενίστηκε με 
την κυβέτα (blank). 

 Στη συνέχεια, φυσαλίδες CO διοχετεύτηκαν στην κυβέτα για περίπου 45 sec και 
πραγματοποιήθηκε η μέτρηση του φάσματος απορρόφησης στο φασματο-
φωτόμετρο.  

 Η χαρακτηριστική κορυφή στα 450nm , αποτελούσε σημαντική ένδειξη ότι το 
δείγμα των μεμβρανών που χρησιμοποιήθηκε περιέχει σωστά αναδιπλωμένη Ρ450 
πρωτεΐνη. 
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2.Β.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
2.Β.2.1  Έλεγχος των βακτηριακών καλλιεργειών για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη διαφορά του φάσματος CO. 

 
 

 Μετά από 24 ώρες επώαση στους 25 ºC υπό συνεχή ανάδευση στις 200 rpm:  
 

 

 

   

Εικόνα 16: Η CO–διαφορά φάσματος από E.coli ανασυνδυασμένα κύτταρα 24 ώρες μετά την 
επαγωγή τους με IPTG και ALA, για έκφραση της Ρ450 CYP392A11 του T.urticae. 

 

 

 Μετά από 48 ώρες επώαση στους 25 ºC υπό συνεχή ανάδευση στις 200 rpm:  
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Εικόνα 17: Η CO–διαφορά φάσματος από E.coli ανασυνδυασμένα κύτταρα 48 ώρες μετά την 
επαγωγή τους με IPTG και ALA, για έκφραση της Ρ450 CYP392A11 του T.urticae. 

 

 

 Μετά από 72 ώρες επώαση στους 25 ºC υπό συνεχή ανάδευση στις 200 rpm:  

 

 

 

Εικόνα 18: Η CO–διαφορά φάσματος από E.coli ανασυνδυασμένα κύτταρα 72 ώρες μετά την 
επαγωγή τους με IPTG και ALA, για έκφραση της Ρ450 CYP392A11 του T.urticae. 

 

    
   Η φασματική ιδιότητα των ανηγμένων ενζύμων P450 να σχηματίζουν σύμπλοκο με 
το μονοξείδιο του άνθρακα, παράγοντας έτσι μια μοναδική κορυφή απορρόφησης 
στα 450 nm, χρησιμοποιήθηκε για την ακριβή εκτίμηση του περιεχομένου σε P450 
ολόκληρων κυττάρων βακτηριακής καλλιέργειας E.coli. Τα αποτελέσματα αυτών 
των πειραμάτων παρουσιάζονται στις εικόνες 16 – 18 και δείχνουν πως η υπό 
μελέτη Ρ450 πρωτεΐνη, CYP392A11, δεν εκφράστηκε σε βακτηριακά κύτταρα DH5a 
μετά από 24 ή 46 ή 72 ώρες στους 25 ºC/ shacking. 

 

2.Β.2.2  Έλεγχος των βακτηριακών μεμβρανών για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη διαφορά του φάσματος CO. 

 

   Ο έλεγχος που έγινε στις βακτηριακές μεμβράνες της πρωτεΐνης CYP392Α11, 
έδειξε σύμφωνα με τη διαφορά του φάσματος CO που παρατηρήθηκε, ότι η εν 
λόγω πρωτεΐνη δεν εκφράστηκε σε μορφή Ρ450. Ωστόσο, η μικρή κορυφή στα 
420nm αποδεικνύει πως η CYP392Α11 εκφράστηκε, σε χαμηλή συγκέντρωση, στα 
E.coli κύτταρα υπό μορφή Ρ420, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ενός ασταθούς 
και κακή ποιότητας λειτουργικού ενζύμου στις βακτηριακές μεμβράνες (βλέπε 
εικόνα 19).      
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Εικόνα 19: Η CO–διαφορά φάσματος από E.coli ανασυνδυασμένα κύτταρα 72 ώρες μετά την 
επαγωγή τους με IPTG και ALA, για έκφραση της Ρ450 CYP392A11 του T.urticae. 

 

 

2.Β.2.3  Έλεγχος των ευκαρυωτικών κυττάρων για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη διαφορά του φάσματος CO. 

 

 Έλεγχος ανασυνδυασμένων Sf9 κυττάρων που επάχθηκαν με 2,5μg/ml Hemin να 
παράγουν την πρωτεΐνη  CYP392A11nsce. 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Η CO–διαφορά φάσματος από Sf9 ευκαρυωτικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη 
CYP392Α11nsce μετά από επαγωγή με 2,5μg/ml Hemin. 

C = 1,63 nmol/ml 
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 Έλεγχος ανασυνδυασμένων Sf9 κυττάρων που επάχθηκαν με 0,5mM ALA να 
παράγουν την πρωτεΐνη  CYP392A11nsce. 

 
 

 

 

Εικόνα 21: Η CO–διαφορά φάσματος από Sf9 ευκαρυωτικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη 
CYP392Α11nsce μετά από επαγωγή με 0,5mM ALA. 

 

 

 Έλεγχος ανασυνδυασμένων Sf9 κυττάρων που επάχθηκαν με 2,5μg/ml Hemin να 
παράγουν την πρωτεΐνη  CYP392A11wsce. 

 

 

 

C = 0,716 nmol/ml 

C = 1,14 nmol/ml 



44 

 

Εικόνα 22: Η CO–διαφορά φάσματος από Sf9 ευκαρυωτικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη 
CYP392Α11wsce μετά από επαγωγή με 2,5μg/ml Hemin. 

 

 

 Έλεγχος ανασυνδυασμένων Sf9 κυττάρων που επάχθηκαν με 0,5mM ALA να 
παράγουν την πρωτεΐνη  CYP392A11wsce. 

 
 
 

 

 

Εικόνα 23: Η CO–διαφορά φάσματος από Sf9 ευκαρυωτικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη 
CYP392Α11wsce μετά από επαγωγή με 0,5mM ALA. 

 

 

   Από τις εικόνες 20 – 23 φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε στα ευκαρυωτικά 
κύτταρα Sf9 για την έκφραση των πρωτεϊνών CYP392Α11nsce και CYP39A11wsce, 
έδειξε σύμφωνα με τη διαφορά του φάσματος CO που παρατηρήθηκε, ότι οι 
προαναφερθείσες πρωτεΐνες εκφράζονται επικρατέστερα σε μορφή P450. 
Αναλυτικότερα, οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης στα 450 nm που 
φαίνονται στις εικόνες 20 και 21 για την πρωτεΐνη CYP392Α11nsce είναι ενδεικτικές 
της παραγωγής ενός σταθερού και καλής ποιότητας λειτουργικού ενζύμου 
συγκέντρωσης 1,63 nmol/ml και 0,716 nmol/ml, αντίστοιχα. Επίσης, στις εικόνες 22 
και 23 φαίνεται πως και στην περίπτωση της πρωτεΐνης CYP392A11wsce επιτύχαμε 
την έκφραση ενός σταθερού και λειτουργικού ενζύμου συγκεντρώσεων 1,14 
nmol/ml και 0,29 nmol/ml, αντίστοιχα.  
 
 

C = 0,29 nmol/ml 
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2.Β.2.4 Έλεγχος των ευκαρυωτικών κυττάρων για την παρουσία πρωτεΐνης 
P450 με τη μέθοδο της  ανοσοτύπωσης (western blot). 

 
 

   Τα ευκαρυωτικά κύτταρα Sf9 σε 1 x PBS που αποθηκεύτηκαν από το τελευταίο 
στάδιο της έκφρασης της ανασυνδυασμένης πρωτεινης (βλέπε παράγραφο 
2.Β.1.10),   αναλύθηκαν με SDS-PAGE και η ανίχνευση της CYP392A11nsce έγινε με 
ανοσοτύπωση (western blot), με τη χρήση ειδικού αντισώματος ενάντια στην 6-his 
tag περιοχή του C-τελικού άκρου του ενζύμου (εικόνα 24). 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 24: Ανάλυση της έκφρασης της πρωτεΐνης CYP392A11 σε ευκαρυωτικά Sf9 κύτταρα με 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 15% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ανοσοτύπωση με τη χρήση 
α-6his tag αντίσωμα (1

st
 antibody: 1/1000 a-his (Res-Q) in 3% TBST-milk - 2

nd 
antibody: 1/5000 anti-

mouse in 1% TBST-milk). Lane 1: Sf9 cells που επάχθηκαν με 0,5mM ALA να παράγουν την πρωτεΐνη 
CYP392A11nsce. Lane 2: Sf9 cells που επάχθηκαν με 2,5μg/ml Hemin να παράγουν την πρωτεΐνη 
CYP392A11nsce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 kDa 

62 kDa 

98 kDa 

CYP392A11nsce + ALA  

 
CYP392A11nsce + Hemin  

 

1 2 
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2.B.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της Cytochrome P450 πρωτεΐνης  
CYP392A11, του φυτοπαρασιτικού ακάρεου T. urticae, η οποία είχε βρεθεί σε 
προηγούμενες εργασίες μικροσυστοιχιών και qPCR να σχετίζεται με την 
ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα Bifenthrin, Pyridaben και στα ακαρεοκτόνα 
Hexythiazox, Clofentezine και Avermectin - Abamectin (Van Leewen and Vontas, 
unpublished). Έτσι, κλωνοποιήσαμε την υπό μελέτη πρωτεΐνη στους κατάλληλους 
πρωτεϊνικούς φορείς και επάγαμε την έκφρασή της σε δύο ετερόλογα συστήματα 
έκφρασης, τα βακτήρια (bacterial expression system) και τους βακιλοϊούς 
(baculovirus expression system). Τέλος, με τη διαφορά φάσματος CO ελέγξαμε την 
ύπαρξη ή μη λειτουργικής Ρ450 πρωτεΐνης στα δείγματά μας και είδαμε πως η 
CYP392A11 παράχθηκε, στη λειτουργική της μορφή, μόνο μέσω του Baculovirus 
expression system.  

   Πιο συγκεκριμένα, τα πειράματα διαφοράς φάσματος CO που πραγματο-
ποιήθηκαν στα επιμολυσμένα Sf9 κύτταρα έδειξαν πως η πρωτεΐνη CYP392A11 
παράγεται επιτυχώς μετά από 72 ώρες στους 27 ºC ανεξάρτητα από το μέσο 
επαγωγής της καλλιέργειας (Hemin or ALA) και τον τίτλο του ιού με τον οποίο έχει 
γίνει η επιμόλυνση των κυττάρων (P2 or P3). Αντίθετα, τα ανασυνδυασμένα 
βακτηριακά κύτταρα DH5a που μελετήθηκαν ως προς την έκφραση της Cytochrome 
P450 CYP392A11, με τη διαφορά φάσματος CO, δεν φαίνεται να εκφράζουν την 
πρωτεΐνη-στόχο, στη Ρ450 μορφή της, 24 ή 48 ή 72 ώρες μετά την επαγωγή τους με 
IPTG και ALA στους 25 ºC υπό συνεχή ανάδευση στις 200 rpm. Σε αυτό το σημείο 
αξίζει να σημειωθεί πως ο λόγος για τον οποίο δεν επιτύχαμε την έκφραση του 
συγκεκριμένου ενζύμου στα DH5a κύτταρα ήταν τα τεχνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζαμε, καθώς η διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Ρήγα κατάφερε να 
εκφράσει επιτυχώς την CYP392A11 στο βακτηριακό ετερόλογο σύστημα έκφρασης, 
χρησιμοποιώντας τα JM109 δεκτικά κύτταρα, 24 ώρες μετά την επαγωγή τους με 
IPTG και ALA στους 25 ºC υπό συνεχή ανάδευση. 

   Έτσι, οι μελλοντικοί μας στόχοι είναι η έκφραση της πρωτεΐνης CYP392A11 σε 
μεγαλύτερη ποσότητα, είτε χρησιμοποιώντας το ετερόλογο σύστημα έκφρασης των 
βακιλοϊών ή των βακτηρίων ή και τα δύο, έτσι ώστε να παράγουμε αρκετή 
ποσότητα πρωτεΐνης για τη διεξαγωγή των πειραμάτων μεταβολισμού, μέσω των 
οποίον θα αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής του εν λόγω ενζύμου στην 
αποτοξικοποίηση συγκεκριμένων παρασιτοκτόνων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
γίνει μια εκτίμηση της δραστικότητας της ενδογενούς CPR των Sf9 κυττάρων, 
προκειμένου δούμε εάν επαρκεί για την ενεργοποίηση του ενζύμου καθώς και  να 
γίνει συν-έκφραση της CPR του τετράνυχου και της CYP392A11 σε Sf9 κύτταρα ώστε 
να πραγματοποιηθεί πλήρης εξομοίωση των επιπέδων ενεργοποίησης της Ρ450 στα 
κύτταρα του Tetranychus  urticae.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΙΣΤΟΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 
ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ, Anopheles gambiae. 
 
 
   Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον εντοπισμός των ιστών και κυττάρων 
που εκφράζονται οι πρωτεϊνών αποτοξικοποίησης CPR, CYP6Z2 και GSΤE2 στα 
κουνούπια του είδους An. gambiae. Αναλυτικότερα, θα γίνει λόγος στα υλικά και τις 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των προαναφερθέντων 
πρωτεϊνών σε τομές από μεσέντερα, μαλπιγγιανά σωληνάρια και carcass ανωφελών 
κουνουπιών. Στη συνέχεια, θα παρατεθούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας, 
καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά. 
 
 
3.Α.1 Υλικά και Μέθοδοι  

 
 
3.Α.1.1 Εντοπισμός των θέσεων έκφρασης των ενζύμων αποτοξικοποίησης σε 
τομές από κουνούπια του είδους An. gambiae με ανοσοϊστοχημεία. 
 
 

   Το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό των θέσεων έκφρασης των πρωτεϊνών  
αποτοξικοποίησης CPR, CYP6Z2 και GSΤE2, σε θηλυκά κουνούπια του είδους An. 
gambiae, ήταν η απομόνωση των ιστών στους οποίους πραγματοποιήθηκε η 
μελέτη, δηλαδή το μεσέντερο, τα μαλπιγγιανά σωληνάρια και το carcass. Κατόπιν, 
οι απομονωμένοι ιστοί μεταφέρθηκαν σε γυάλινα δοχεία που περιείχαν 1,5ml Fixing 
solution (4% paraformaldehyde, 1 x PBS pH=7.4, 2mM MgSO4, 1mM EGTA) και 
επωάστηκαν σε αυτό για 30-45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση. 
Έπειτα, το Fixing solution αφαιρέθηκε από τα δοχεία και προστέθηκε 1ml 1 x PBS. 
Ακολούθησε αφαίρεση του PBS και προσθήκη 2ml παγωμένης (100%) μεθανόλης 
για 2 λεπτά. Με το πέρας του χρόνου επώασης, η μεθανόλη αφαιρέθηκε και οι ιστοί 
ξεπλύθηκαν με PBS (3 x 5 min). Στη συνέχεια, οι ιστοί επωάστηκαν για 2 ώρες υπό 
θερμοκρασία δωματίου με το Blocking solution ή PBT (1% BSA, 0,1% Triton X-100, 1x 
PBS pH=7.5). Μετά τη 2ώρη επώαση, το Blocking solution αντικαταστάθηκε από 
0,5ml νέου Blocking solution το οποίο περιελάμβανε το πρώτο αντίσωμα, 1:200 anti 
– rabbit antisera για την κατάλληλη πρωτεΐνη αποτοξικοποίησης, και το αντίσωμα 
μάρτυρα, 1:500 anti – tubulin. Οι ιστοί επωάστηκαν στο διάλυμα με το πρώτο 
αντίσωμα όλη τη νύχτα στους 4 ºC. Την επόμενη ημέρα, ξεπλύθηκαν 3 x 20’ με 1ml 
PBS και στη συνέχεια επωάστηκαν για 4 ώρες σε 1ml  Blocking solution που περιείχε 
τα δεύτερα αντισώματα, 1:1000 anti – rabbit_alexa 488 (green) και 1:1000 anti – 
mouse_alexa 545 (red). Η τελευταία επώαση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 
δωματίου και σε συνθήκες απόλυτου σκότους. Κατόπιν, οι ιστοί ξεπλύθηκαν με 
1xPBS (3x20min) και επωάστηκαν με το αντίσωμα To-PRO (1:1000 σε PBT) για 2 
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, έγινε στερεοποίηση των ιστών με το 
mounting medium και παρατήρησή τους στο μικροσκόπιο συνεστίασης (Confocal 
Microscopy) όπου το DNA και η τουμπουλίνη φαίνονταν με κόκκινο χρώμα ενώ η 
πρωτεΐνη – στόχος με πράσινο.     
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3.A.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
3.A.2.1 Εντοπισμός των θέσεων έκφρασης του ενζύμου αποτοξικοποίησης 
CYP6Z2 σε τομές από κουνούπια του είδους An. gambiae. 
 
 
 

 
 
Εικόνα 25: Οι θέσεις έκφρασης της Cytochrome P450 πρωτεΐνης CYP6Z2 σε carcass προερχόμενο από 
θηλυκό κουνούπι του είδους An. gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η 
τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο χρώμα η CYP6Z2. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 26: Οι θέσεις έκφρασης της Cytochrome P450 πρωτεΐνης CYP6Z2 σε μεσέντερο προερχόμενο 
από θηλυκό κουνούπι του είδους An. gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η 
τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο χρώμα η CYP6Z2. 
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3.A.2.2 Εντοπισμός των θέσεων έκφρασης της πρωτεΐνης  CPR σε τομές από 
κουνούπια του είδους An. gambiae. 
 
 
 

 
 
Εικόνα 27: Οι θέσεις έκφρασης της CPR στα μαλπιγγιανά σωληνάρια θηλυκού κουνουπιού του 
είδους An. gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο 
χρώμα η CPR. 
 
 
 

 
 
Εικόνα 28: Οι θέσεις έκφρασης της CPR στο carcass θηλυκού κουνουπιού του είδους An. gambiae. 
Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο χρώμα η CPR. 
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Εικόνα 29: Οι θέσεις έκφρασης της CPR στο μεσέντερο θηλυκού κουνουπιού του είδους An. 
gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο χρώμα η 
CPR. 
 
 
 
 

3.A.2.3 Εντοπισμός των θέσεων έκφρασης της πρωτεΐνης  αποτοξικοποίησης  
GSTE2 σε τομές από κουνούπια του είδους An. gambiae. 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 30: Οι θέσεις έκφρασης της πρωτεΐνης GSTE2 στο μεσέντερο και στα μαλπιγγιανά κύτταρα 
θηλυκού κουνουπιού του είδους An. gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η 
τουμπουλίνη, ενώ με πράσινο χρώμα η GSTE2. 
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Εικόνα 31: Οι θέσεις έκφρασης της πρωτεΐνης GSTE2 στα μαλπιγγιανά κύτταρα θηλυκού κουνουπιού 
του είδους An. gambiae. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένο το DNA και η τουμπουλίνη, ενώ με 
πράσινο χρώμα η GSTE2. 
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3.A.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

   Yπάρχουν ένζυμα αποτοξικοποίησης που υπερεκφράζονται στα ανθεκτικά έντομα 
και η αποσαφήνιση του ρόλου τους είναι υπό μελέτη. Τρείς από αυτές τις πρωτεΐνες 
αποτοξικοποίησης που έχουν βρεθεί να σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των 
κουνουπιών του είδους Anopheles gambiae, είναι η Cytochrome P450 CYP6Z2 που 
συμμετέχει στο μεταβολισμό των εντομοκτόνων περμεθρίνη και συπερμεθρίνη 
(McLaughlin et al., 2008), η πρωτεΐνη CPR που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 
των Ρ450 μεταβολικών ενζύμων (Lycett et al., 2006), καθώς και η γλουταθειόνυλο - 
S - τρανσφεράση GSTE2 που εμπλέκεται στην αποτοξικοποίηση του DTT και των 
πυρεθροειδών εντομοκτόνων, όπως είναι η δέλταμεθρίνη (Lumjuan et al., 2010). 

    O σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός των δομών και των 
κυττάρων που υπερεκφράζονται οι προαναφερθείσες πρωτεΐνες της βιοχημικής 
ανθεκτικότητας, στους τρείς πρωτεύοντες μεταβολικούς ιστούς των θηλυκών 
ανωφελών κουνουπιών: το μεσέντερο, τα μαλπιγγιανά σωληνάρια και το carcass 
(Chung et al., 2008). Για την επίτευξη του στόχου μας αφού απομονώσαμε τους υπό 
μελέτη ιστούς από τα θηλυκά κουνούπια του είδους Anopheles gambiae, 
εφαρμόσαμε τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του 
μικροσκοπίου συνεστίασης καταγράψαμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, 
δηλαδή τις δομές στις οποίες ανιχνεύτηκαν οι πρωτεΐνες αποτοξικοποίησης.  

   Πιο συγκεκριμένα, η CYP6Z2 συνδέθηκε με τους κυκλικούς και διαμήκη μύες που 
περιβάλλουν το μεσέντερο (Eικόνα 25). Σύμφωνα με WP / Project leader advice, 
αυτοί οι μύες είναι διάσημοι για μη-ειδική δέσμευση πολυκλωνικών αντισωμάτων. 
Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πείραμα, το a-CYP6Z2 αντίσωμα, είναι ένα καθαρισμένο 
πεπτίδιο-συγγένειας και κατ’ επέκταση είναι δύσκολο να πούμε εάν η 
παρατηρούμενη χρώση είναι μη-ειδική. Στo carcass, η πρωτεΐνη εντοπίστηκε στους 
κοιλιακούς μυς που συνδέονται με το τοίχωμα της επιδερμίδας (Εικόνα 26). 

   Όσον αφορά την πρωτεΐνη CPR, τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας έδειξαν 
πως η εν λόγω πρωτεΐνη εκφράζεται στα κύτταρα τύπου Ι των μαλπιγγιανών 
σωληναρίων, τα οποία εμπλέκονται στην ομοιόσταση των ιόντων και στον Ρ450-
εξαρτώμενο μεταβολισμό της πρωτεΐνης εκδυσόνης (Εικόνα 27), στα οινοκύταρα 
που εντοπίζονται σε κάθε κοιλιακό μεταμερές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην διαδικασία της έκκρισης και του ενδιάμεσου μεταβολισμού (Εικόνα 28), καθώς 
και στο μεσέντερο (Εικόνα 29). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με την τοπολογική έκφραση της CPR, 
συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης που διεξάχθηκε το 
2006 από τον Gareth Lycett και τους συνεργάτες του (Lycett et al., 2006). 

   Τέλος, η GSTΕ2 εντοπίστηκε στους μύες που περιβάλουν το μεσέντερο (Εικόνα 30) 
καθώς και στον πυρήνα των μαλπιγγιανών σωληναρίων (Εικόνα 31).  

   Συμπερασματικά, αποδείξαμε πως οι πρωτεΐνες CYP6Z2, CPR και GSTE2 
εκφράζονται σε δομές και των τριών μεταβολικών ιστών, carcass – μεσέντρο – 
μαλπιγγιανά σωληνάρια, των ανωφελών κουνουπιών. Με αυτό τον τρόπο, 
καταφέραμε να  επαληθεύσουμε την εμπλοκή των υπό μελέτη ενζύμων στα 
μονοπάτια μεταβολισμού των τοξικών χημικών ουσιών καθώς και να φτάσουμε πιο 
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κοντά στην αποσαφήνιση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην αποτοξικοποίηση 
των βλαβερών εντόμων. Μελλοντικός μας στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των 
διαδικασσιών που εμπλέκονται στην εγκαθίδρυση των ανθεκτικών φαινοτύπων 
καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας σε 
ποικίλες ομάδες εντομοκτόνων, π.χ. ανάπτυξη ενζυμικών παρεμποδιστών ή 
βελτιωμένων εντομοκτόνων το μόριο των οποίων να μην αποτελεί υπόστρωμα για 
τα ένζυμα αποτοξικοποίησης.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

[1] Berge J.B, Feyereisen R., Amichot M., (1998). Cytochrome P450 
monooxygenases and insecticide resistance in insects:  Phil. Trans. R. Soc. Lond. 
B, 353, 1701-1705 

 
[2] Boonsuepsakul S., Luepromchai E. and Rongnoparut P. (2008), Characterization 

of Anopheles minimus CYP6AA3 Expressed in a Recombinant Baculovirus 
System: Archives of Insect Biochemistry and Physiology 69, 13–21  

 
[3] Bradley J. Stevenson , Jaclyn Bibby , Patricia Pignatelli, Sant Muangnoicharoen, 

Paul M. O’Neill, Lu-Yun Lian, Pie Müller, Dimitra Nikou, Andrew Steven, Janet 
Hemingway, Michael J. Sutcliffe, Mark J.I. Paine (2011), Cytochrome P450 6M2 
from the malaria vector Anopheles gambiae metabolizes pyrethroids: 
Sequential metabolism of deltamethrin revealed: Insect Biochemistry and 
Molecular Biology ,41, 492 – 502 

 
[4] Che-Mendoza, R. Patricia Penilla and D. Américo Rodríguez (2009), Insecticide 

resistance and glutathione S-transferases in mosquitoes: A review African 
Journal of Biotechnology Vol. 8 (8), 1386 – 1397 

 
[5] Daborn P.J,Yen JL,Bogwitz MR,Le Goff G, Feil E, Jeffers S,Tijet N, Perry T, Heckel 

D, Batterham  P, Feyereisen R, Wilson TG,ffrench-Constant RH (2002), A single 
P450 allele associated with insecticide resistance in Drosophila, Science 297, 
2253-2256 

 
[6] Dae-Kyun Ro, Jurgen Ehlting, and Carl J. Douglas (2002), Cloning, Functional 

Expression, and Subcellular Localization of Multiple NADPH-Cytochrome P450 
Reductases from Hybrid Poplar: Plant Physiology, Vol. 130, 1837–1851 

 
[7] Georghiou, G. P. 1969. ‘Parasitological review. Genetics of resistance to 

insecticides in houseflies and mosquitoes’. Experimental Parasitology, 26, 224-
255 

 
[8] Gonzalez F. J. and Korzekwa K. R. (1995), Cytochromes P450 expression 

systems: Annu. Rev. Pharmacol.  Toxicol., 35, 369-90 
 

[9] Grbic et al., (2011), The genome of Tetranychus urticae reveals herbivorous 
pest adaptations: Nature, 479 

 
[10] Hickman, Roberts and Larson (2005), Ολοκληρωμένες Αρχές Ζωολογίας, 

Εκδόσεις Ιών, δεύτερη ελληνική έκδοση, τόμος Ι, σελ: 450 – 465  
 



55 

 

[11] Klaus W. Beyenbach (2003), Transport mechanisms of diuresis in Malpighian 
tubules of insects: Review, The Journal of Experimental Biology, 206, 3845 – 
3856  

 
[12] Lycett G. J., McLaughlin L.A., Ranson H., Hemingway J., Kafatos F.C., Loukeris 

T. G. and Paine M. J. I. (2006), Anopheles gambiae P450 reductase is highly 
expressed in oenocytes and in vivo knockdown increases permethrin 
susceptibility: Insect Molecular Biology, 15, 321 – 327 

 
[13] Martin A Walsh, Zbyszek Otwinowski, Anatassis Perrakis, Paul M Anderson 

and Andrzej Joachimiak (2000), Structure of cyanase reveals that a novel 
dimeric and decameric arrangement of subunits is required for formation of 
the enzyme active site: Structure 2000, 8, 505–514 

 
[14] Muller, Warr, Stevenson., Pignatelli, Morgan, Steven, Yawson, Mitchell, 

Ranson, Hemingway, Paine, Donnelly (2008), Field-Caught Permethrin-
Resistant Anopheles gambiae Overexpress CYP6P3, a P450 That Metabolises 
Pyrethroids: PLoS Genetics, 4, 1 – 10  

 
[15] Nongkran Lumjuan, Shavanthi Rajatileka, Donch Changsom, Jureeporn 

Wicheer, Posri Leelapat, La-aied Prapanthadara, Pradya Somboon, Gareth 
Lycett, Hilary Ranson (2011), The role of the Aedes aegypti Epsilon glutathione 
transferases in conferring resistance to DDT and pyrethroid insecticides: Insect 
Biochemistry and Molecular Biology, 41, 203 – 209 

 
[16] Paine M. J., Scrutton N. S., et al. (2004), Cytochromes P450: Structure, 

Mechanism and Biochemistry (Ortiz de Montellano, P.R., ed.): Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, New York, 115 – 118  

 
[17] Ranson Η., Abdallah Η., Badolo Α., Guelbeogo W., Kerah-Hinzoumbé C., 

Yangalbé-Kalnoné E., Sagnon N., Simard F. and Coetzee M. (2009), Insecticide 
resistance in Anopheles gambiae: data from the first year of a multi-country 
study highlight the extent of the problem: Malaria journal, 1 – 12 

 
[18] Saito Y (1985). Life types of spider mites. Spider Mites .In Their biology, 

natural enemies and control, Vol. 1A. World Crop Pests, W. Helle and M. W. 
Sabelis (Eds) Elsevier, Amsterdam: 253-264 
 

[19] Tamura S., Korzekwa K. R., Kimura S., Gelboin H. V., Gonzalez F. J. (1991), 
Baculovirus-Mediated Expression and Functional Characterization of Human 
NADPH-P450 Oxidoreductase: ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 
Vol. 293, 219-223 

 
[20] Van Leeuwen T., Vontas J., Tsagkarakou A., Tirry L. (2010), Acaricide 

resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae 
and other important Acari: a review Insect Biochem Mol Biol 40, 563-572 
 



56 

 

[21] Vontas J., C. Blass, A. C. Koutsos, J.-P. David, F. C. Kafatos, C. Louis,  J. 
Hemingway, G. K. Christophides and H. Ranson (2005), Gene expression in 
insecticide resistant and susceptible Anopheles gambiae strains constitutively 
or after insecticide exposure: Insect Molecular Biology, 14, 509–521 

 
[22] WHO (2011), World malaria report 2011: 1 – 250 
 
[23] WHO (2011), INSECTICIDE-TREATED MOSQUITO NETS: a WHO Position 

Statement: 1 – 10 
 
[24] WHO (2011), The use of DDT in malaria vector control: 1 – 16 

 
[25] WHO (2011), Use of indoor residual spraying for scaling up global malaria            

control and elimination: 1 – 16  
 

[26] Wybouw N, Balabanidou V, Ballhorn DJ, Dermauw W, Grbić M, Vontas J, Van 
Leeuwen T. (2012), A horizontally transferred cyanase gene in the spider mite 
Tetranychus urticae is involved in cyanate metabolism and is differentially 
expressed upon host plant change: Insect Biochemistry and Molecular Biology 
 

[27] Young-chul Sung and James A. Fuchs (1988), Characterization of the cyn 
Operon in Escherichia coli K12: THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 
263, 14769 - 14776    
 

[28] Βόντας Ι.,Ροδιτάκης Ε. και Τσαγκαράκου Α. (2007), Η Μοριακή βάση της 
ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα: παραδείγματα εντόμων και ακάρεων 
Ελληνικού ενδιαφέροντος, Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα, 18: 60-68 
 

[29] Βόντας (2011). Σημειώσεις μαθήματος “Εντομολογία” του τμήματος 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 
[30] Εμμανουήλ Ν. Γ., Παπαδούλης Γ. Κ (2000), Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού 

ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων: 13-30 
 

[31] Κωβαίος ΔΣ ( 2010), Ακαρολογία σελ.79-80 
 

[32] Τζανακάκης Μ.Ε. (1995), Εντομολογία: 203-242 
 

[33] Χανιώτης Β.Ν. (1990), Αρθρόποδα και Δημόσια Υγεία: 41 – 63 
 
 

 
 
 
 
 
 



57 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

 

     ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
 

1) LB: 10gr bacto-tryptone, 5gr yeast-extract, 5gr NaCl, 1M NaOH to pH=7. 

2) LB agar: 75gr agar, 10gr bacto-tryptone, 5gr yeast-extract, 5gr NaCl, 1M NaOH to 
pH=7. 

 
3) Πήκτωμα διαχωρισμού(separating gel): Το 15% αποτελείται από: 2.35 ml mQ 

H2O, 2,5 ml 1.5M Tris-HCl pH 8.8, 0.1 ml 10% w/v SDS, 5.0 ml 0.8% w/v 
acrylamide Bis-acrylamide 30%, 0.05ml 10% w/v ammonium persulfate, 0.005 ml 
TEMED. 

 
4) Πήκτωμα πακεταρίσματος(stacking gel): Το 3,8% αποτελείται από 2,05ml mQ 

H2O, 0,85m 0.5M Tris-HCl pH 6.8, 0.025ml 20% w/v SDS, 0.45ml 0.8% w/v 
acrylamide Bis-acrylamide 30%, 0.025ml 10% w/v ammonium persulfate, 
0.005ml TEMED. Tο TEMED μπαίνει λίγο πριν την τοποθέτηση του μη 
πολυμερισμένου gel στην συσκευή ηλεκτροφόρησης. 

 
5) Running buffer 1x (1L): 100ml running buffer 10x (30gr Tris, 144gr glycine, 10gr 

SDS) + 900ml dΗ2Ο  
 

6) 2x SDS: 100mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 5% β-mercaprtoethanol, 10% glycerol  
 

7) Transfer buffer (διάλυμα μεταφοράς) 1x (1000ml): 100ml από το Transfer buffer 
10Χ και μέχρι τα 1000ml συμπληρώνουμε με νερό 

 
8) Transfer buffer 10x (1000ml): 3,03g Tris-Base με 14,41g Glycine, 200ml bulk 

methanol και στη συνέχεια ογκομετρούμε μέχρι τα 1000ml με απιονισμένο 
νερό. 
 

9) TBS-Tween 1x (1000ml): 100ml TBS 10x και 900ml dH2O 
 

10) 10x TBS-Tween pH=7,4  (1000ml): 58g NaCl, 10ml Tween, 12g Trisma base και 
μέχρι τα 1000ml προσθέτω νερό. 
 

11) Διάλυμα blocking: 2.5g από 5% w/v άπαχου γάλακτος σκόνη, TBS-Tween1Χ 
μέχρι τα 50ml. 
 

12) Coomassie blue stain (1000mL): Coomassie blue R-250 1.0g, Methanol 400 ml, 
Acetic Acid 100 ml 

 
13) Destaining buffer (1000mL): Methanol 15%, Acetic Acid 10% 
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14) Terrific Broth (1000ml): 47,6 gr/lt terrific broth + 8ml glycerol 
 

15) Hemin chloride: 2mg/ml διαλύματος hemin chloride σε dH20 or 1N NaOH (1:1 
v/v) και διήθηση με φίλτρο 0,45μm 

 
16) ALA: 50mM διάλυμα σε dH20 και διήθηση με φίλτρο 0,2μm 

 
17) 10 x PBS (1000ml): 80gr NaCL, 2gr KCL, 14,4gr Na2HPO4, KH2PO4 

 
 
 
 
 

 


