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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Coxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικό ενδοκυττάριο βακτήριο το οποίο προκαλεί τον 
πυρετό Q στον άνθρωπο και σε άλλα θηλαστικά. Ο πυρετός Q είναι μια παγκοσμίως 
διαδεδομένη ζωονόσος και μπορεί να προκαλέσει οξεία ή χρόνια ασθένεια στον άνθρωπο. 
Ο οξύς πυρετός Q είναι ως επί το πλείστον μια ήπια νόσος που μοιάζει με γρίπη. Σε ένα 
ποσοστό των ασθενών που έχουν μολυνθεί από C. burnetii, η πρωτογενής μόλυνση θα 
εξελιχθεί σε χρόνιο πυρετό Q. Ο χρόνιος πυρετός Q οδηγεί σε υψηλά ποσοστά 
θνησιμότητας εάν δε θεραπευτεί, γεγονός που καθιστά τα προληπτικά μέτρα κρίσιμα για 
τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ο πυρετός Q έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας σε πολλές περιοχές που δεν ήταν προηγουμένως γνωστές ως ενδημικές ζώνες και 
αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Επομένως, η 
έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση της ασθένειας κρίνεται απαραίτητη. Στην παρούσα μελέτη 
εξετάζεται ένα πλήθος πρωτεϊνών της C. burnetii που εκφράστηκαν ετερόλογα στο βακτήριο 
E. coli, για την διαγνωστική τους ικανότητα σε ορούς από ασθενείς που έχουν μολυνθεί από 
το παθογόνο. Επιλέχθηκαν πρωτεΐνες που έχουν περιγραφεί βιβλιογραφικά ειδικές για τον 
οξύ πυρετό Q. Δημιουργήθηκαν τα πλασμίδια που φέρουν τα γονίδια έκφρασης των 
συγκεκριμένων πρωτεϊνών και μετασχηματίστηκαν σε χημειοδεκτικά κύτταρα E. coli. Στη 
συνέχεια ελέγχθηκαν οι συνθήκες έκφρασης για την κάθε πρωτεΐνη όπως θερμοκρασία, 
συγκέντρωση του επαγωγέα και χρόνος επαγωγής, για την εύρεση των βέλτιστων 
συνθηκών. Ακολούθησε απομόνωση των πρωτεϊνών με χρήση χρωματογραφίας 
συγγένειας, και έγινε αξιολόγηση της αντιγονικότητας τους σε ορούς ασθενών οξύ και 
χρόνιου πυρετού Q με  χρήση ορών υγιών αιμοδοτών ως αρνητικό μάρτυρα. Με στατιστική 
ανάλυση προσδιορίστηκαν η ευαισθησία και η ειδικότητα των αντιγονικών πρωτεϊνών. 
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, έγινε επιλογή μιας πρωτεΐνης για ακινητοποίηση σε 
ηλεκτρόδιο χρυσού και μελέτη με φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης. Η 
συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσε μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί ως ορολογικό 
διαγνωστικό εργαλείο.   

 

Λέξεις κλειδιά: Coxiella burnetii, πυρετός Q, αντιγονικές πρωτεΐνες, ορολογικό διαγνωστικό 
εργαλείο 
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ABSTRACT 

 

Coxiella burnetii is an obligate intracellular bacterium that causes Q fever in humans and 
other mammals. Q fever is a worldwide zoonotic disease and can cause acute or chronic life-
threatening disease in humans. Acute Q fever is mostly a mild flu-like illness. In a percentage 
of patients infected with C. burnetii, the primary infection will be developed into chronic Q 
fever. Chronic Q fever leads to high mortality rates if left untreated, making preventive 
measures critical for high-risk patients. Q fever has become a serious public health problem 
in many areas, not previously known as endemic areas and poses a significant risk to human 
and animal health. Therefore, the reliable diagnosis of the disease is essential. In the present 
study, a number of C. burnetii antigenic proteins were tested for their diagnostic ability in a 
number of patient sera. Five proteins have been selected that have been described 
literature-specific for acute Q fever. The plasmids carrying the expression genes of these 
proteins were constructed and transformed into E. coli cells. The expression conditions for 
each protein, temperature, inducer concentration and time after induction were then 
checked, and the optimal ones were determined. Isolation of the proteins was followed, and 
their antigenicity was studied with serums of patients from acute and chronic Q fever, as 
well as healthy blood donors. The sensitivity and specificity of these tests were determined 
by statistical analysis. Based on these results, a protein was selected for immobilization on a 
gold electrode and studied by electrochemical impedance spectroscopy. This device could 
later be used as a serological diagnostic tool. 

 

Keywords: Coxiella burnetii, Q fever, antigenic proteins, serological diagnostic tool 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Coxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικό ενδοκυττάριο, αρνητικό κατά Gram βακτήριο, και 
ο αιτιολογικός παράγοντας μιας παγκόσμιας ζωονόσου γνωστή ως πυρετός Q. Το βακτήριο 
αυτό μολύνει πολλά είδη ζώων, καθώς και τον άνθρωπο. Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται 
κυρίως μέσω της εισπνοής μολυσμένων αερολυμάτων, καθώς αρκεί μόλις μια χαμηλή δόση 
για να επέλθει η μόλυνση [Gürtler et al., 2014]. Δεδομένου ότι είναι ένας εξαιρετικά 
ανθεκτικός οργανισμός, και μπορεί να παραμείνει μολυσματικός στο περιβάλλον για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ταξινομηθεί από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων στις ΗΠΑ 
ως παράγοντας βιο-τρομοκρατίας “κατηγορίας Β” [Vigil et al., 2010]. Στους ανθρώπους 
εμφανίζεται στο 40% των περιπτώσεων ως οξεία και συχνά αυτοπεριοριζόμενη, εμπύρετη 
ασθένεια με έντονους πονοκεφάλους ή πνευμονία. Στο 1-5% των πρωτογενών λοιμώξεων, 
μπορεί να αναπτυχθεί χρόνιος πυρετός Q, ο οποίος μπορεί να είναι απειλητικός για τη ζωή 
και συχνά εμφανίζεται ως ενδοκαρδίτιδα [Kampschreur et al., 2014]. 

1.1 Ιστορία 

Ο οργανισμός αυτός ήταν ιστορικά δύσκολο να μελετηθεί, λόγω των εμποδίων στον 
γενετικό χειρισμό του και της αδυναμίας μοντέλων μικρών ζώων να μιμηθούν πλήρως τον 
ανθρώπινο πυρετό Q. Το 1935, οι Αυστραλοί ερευνητές Burnet και Derrick, βρίσκονταν εν 
μέσω διερεύνησης μιας διαδεδομένης ασθένειας άγνωστης προέλευσης, μεταξύ των 
εργαζομένων σε σφαγεία στο Κουίνσλαντ [Dragan & Voth, 2019]. Η ασθένεια αυτή 
επρόκειτο για το γνωστό πλέον πυρετό Q, και είχε χαρακτηριστεί από υψηλό πυρετό, με 
διάρκεια έως και δύο εβδομάδων, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδευόταν από 
πνευμονικές επιπλοκές που έμοιαζαν με γρίπη.  

Ταυτόχρονα στα Rocky Mountain Laboratories, οι Cox και Davis απομόνωσαν έναν νέο 
μολυσματικό παράγοντα από τσιμπούρια που συλλέχθηκαν στο Nine Mile Creek της 
Μοντάνα. Ύστερα από μια σειρά πρωτοποριακών για την εποχή μελετών, οι επιστήμονες 
Cox και Davis ανακάλυψαν ότι χειρίζονταν τον ίδιο αιτιολογικό παράγοντα με τους 
Αυστραλούς ερευνητές. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας εργαζόμενος στο εργαστήριο μολύνθηκε 
κατά τον χειρισμό μολυσμένων δειγμάτων, και ανέπτυξε συμπτώματα της μυστηριώδους 
αυτής ασθένειας κοινά με αυτά του πυρετού Q των Αυστραλιανών εργαζόμενων στα 
σφαγεία, υποδηλώνοντας έναν κοινό μολυσματικό παράγοντα. Περαιτέρω μελέτες σε 
ποντίκια επιβεβαίωσαν ότι αυτοί οι δύο μολυσματικοί παράγοντες που ανακαλύφθηκαν 
πρόσφατα ήταν το ίδιο παθογόνο [Tilburg et al, 2012]. Το παθογόνο αυτό, τοποθετήθηκε σε 
ένα νέο γένος στην οικογένεια Rickettsiaceae, το γένος “Coxiella” και το είδος “burnetii” 
προς τιμήν των Cox και Burnet, αντίστοιχα. Η Coxiella burnetii μετακινήθηκε στην τάξη 
Legionellales, ύστερα από μελέτες μοριακής ταξινόμησης, που έδειξαν ότι ήταν 
φυλογενετικά πιο στενά συνδεδεμένο με μέλη αυτής της τάξης [Hechemy, 2012].  
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1.2 Το βακτήριο  

Η Coxiella burnetii έχει γονιδιωματικό περιεχόμενο 42,2% σε γουανίνη (G) και κυτοσίνη (C), 
το οποίο είναι πιο κοντά σε αυτό των μελών της τάξης Legionellales, έναντι των Rickettsiales 
με ~29% σε G-C. Το μέγεθος του γονιδιώματος των στελεχών C. burnetii εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται από ~2,0 έως 2,2 Mb [Hechemy, 2012, Beare et al., 2009]. Επιπλέον το βακτήριο 
ταξινομείται στη γ-(Gamma) υποκατηγορία των πρωτεοβακτηρίων, σύμφωνα με την 
αλληλουχία του γονιδίου 16S rRNA [Kazar 2005]. Το βακτήριο έχει ένα μικρό  πλειομορφικό 
σχήμα κοκκοβάκιλλων, μήκους 0,4-1,0 mm και διαμέτρου 0,2-0,4 mm [Roest et al., 2013].  

 

1.3 Αναπτυξιακός κύκλος  

Παράγει δύο μορφολογικά διακριτούς τύπους κυττάρων που περιλαμβάνουν έναν διφασικό 
αναπτυξιακό κύκλο. Έτσι διακρίνονται τα small-cell-variants (SCV) και τα large-cell-variants 
(LCV) τα οποία διακρίνονται στην εικόνα 1.1. Τα LCV είναι η μεταβολικά ενεργή μορφή του 
βακτηρίου και παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντίθετα 
στην μορφή των SCV το βακτήριο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο περιβαλλοντικό στρες, 
όπως υψηλές θερμοκρασίες, UV ακτινοβολία και οσμωτική πίεση, επιτρέποντάς του την 
επιβίωση και ταυτόχρονα παραμένοντας μολυσματικό για τον ξενιστή [Mc Caul & Williams, 
1981]. Όταν το SCV εισέλθει στον ξενιστή, εξελίσσεται στην μεταβολικά ενεργή μορφή, LCV. 
Η διαφοροποίηση αυτή συμβαίνει κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης του κύκλου 
ανάπτυξης του οργανισμού και σχετίζεται με αλλαγές στις πρωτεΐνες της επιφάνειας. Τα 
SCV έχουν σχήμα ράβδου και μήκος 0,2-0,5 μm με χαρακτηριστικά πακεταρισμένη 
χρωματίνη. Αντίθετα, τα LCV διαθέτουν μεγαλύτερο μέγεθος (>1 μm) και είναι πιο 
πλειομορφικά με διασκορπισμένη και νηματοειδή χρωματίνη [Coleman et al., 2007]. 
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Εικόνα 1.1: Μικρογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου των SCV (αριστερά) και LCV (δεξιά) 
που δείχνουν το χαρακτηριστικό μέγεθος και την δομή των αναπτυξιακών μορφών 
[Coleman et al., 2007]. 

 

1.4 Διαφοροποίηση φάσεων  

Η C. burnetii, όπως και άλλοι Gram- αρνητικοί μικροοργανισμοί, διαθέτει έναν 
λιποπολυσακχαρίτη (LPS) στο κυτταρικό τοίχωμα, που έχει σημαντικό ρόλο στην λοιμογόνο 
δράση και είναι υπεύθυνο για τη διαφοροποίηση της αντιγονικής φάσης [Waag, 2007]. Ο 
LPS συναντάται τόσο στα LCV όσο και στα SCV, αν και η παρουσία LPS σχετίζεται κυρίως με 
τα SCV [Coleman et al., 2007]. Μπορεί να εμφανίσει δύο διαφορετικούς φαινότυπους LPS 
που διακρίνουν δύο διαφορετικές φάσεις. Η φάση Ι που χαρακτηρίζεται και ως παθογόνος, 
μπορεί να απομονωθεί από μολυσμένα θηλαστικά ζώα και ανθρώπους ενώ η φάση ΙΙ, που 
είναι μη λοιμογόνος, προκύπτει στο εργαστήριο, μέσω της επαναλαμβανόμενης διέλευσης 
σε κυτταροκαλλιέργειες [Hotta et al, 2002]. Ο φαινότυπος φάσης Ι εκφράζει μια πλήρη 
δομή LPS, το λεγόμενο smooth LPS, που περιέχει ένα λιπίδιο Α και έναν 
ετεροπολυσακχαρίτη. Τα μη παθογόνα βακτήρια φάσης ΙΙ παράγονται από αυθόρμητες 
μεταλλάξεις, διαγραφές ή γενετικές ανακατατάξεις που καταλήγουν στη σύνθεση 
περικομμένων δομών LPS [Mc Caul et al., 1991]. Η διαφορά μεταξύ της λοιμογόνου και μη 
λοιμογόνου μορφής του C. burnetii έγκειται στο Ο- αντιγόνο. Συγκεκριμένα ο LPS της φάσης 
Ι έχει ένα Ο- αντιγόνο που περιέχει σάκχαρα όπως L-βιρενόζη, διυδροξυστρεπτόζη και 
κατάλοιπα ουρονυλ-α-(1,6)-γλυκοζαμίνης γαλακτοζαμίνης (εικόνα 1.2). Αντίθετα ο LPS της 
φάσης ΙΙ δεν περιέχει κανένα Ο -αντιγόνο (εικόνα 1.3). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η 
βιρενόζη και η διυδροξυστρεπτόζη δεν έχουν βρεθεί σε οποιοδήποτε άλλο 
εντεροβακτηριακό LPS και επομένως αποτελούν μοναδικούς βιοδείκτες του παθογόνου C. 
burnetii [Abnave et al., 2017]. 
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Εικόνα 1.2: Δομική διάταξη των υπολειμμάτων σακχάρου του LPS I από την Coxiella burnetii 
στη μολυσματική φάση Ι. GalNAc: N-ακετυλο-D-γαλακτοζαμίνη, GlcNAc: N-ακετυλο-D-
γλυκοζαμίνη, Glc: D-γλυκόζη, Hep: D-γλυκερό -D- μαννο - επτόζη, Kdo: 3-δεοξυ-D-μαννο-
οκτ-2-ουλοσονικό οξύ, Man: D-μαννόζη, Strep: διυδροξυστρεπτόζη [3-C-(υδροξυμεθυλ)-L-
λυξόζη], Vir: virenose (6-δεοξυ-3-C- μεθυλο-D-γκουλόζη). Τα σάκχαρα με έντονους 
χαρακτήρες επικρατούν στην αλυσίδα O [Reproduced after permission from Toman et al., 
2012]. 

 

 

 
 

Εικόνα 1.3: Δομικά χαρακτηριστικά του LPS II από την Coxiella burnetii σε μη λοιμογόνο 
φάση II. [Reproduced after permission from Toman et al., 2012]. 
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1.5 Ο κύκλος μόλυνσης 

Η μόλυνση από C. burnetii ξεκινά ύστερα από παθητική πρόσληψη του βακτηρίου από το 
κύτταρο ξενιστή, το οποίο στοχεύει κυρίως κυψελιδικά μακροφάγα και εισέρχεται σε αυτά 
μέσω φαγοκυττάρωσης που εξαρτάται από την ακτίνη. Αν και η ωρίμανση κατά μήκος της 
ενδοκυτταρικής οδού συνήθως οδηγεί στην πέψη μικροβίων στα λυσοσώματα, η C. burnetii 
έχει την ικανότητα να τροποποιεί αυτό το οργανίδιο σε ένα ευρύχωρο κενοτόπιο που 
επιτρέπει την βακτηριακή αναπαραγωγή. Πιο συγκεκριμένα η φαγοκυττάρωση έχει ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό του φαγοσώματος, το οποίο ωριμάζει σε φαγολυσόσωμα μετά 
από μια σειρά σχάσεων και συντήξεων. Το εκκολαπτόμενο  φαγόσωμα εξελίσσεται σε 
πρώιμο φαγόσωμα και αποκτά τη μικρή GTPase RAB5. Η GTPase διεγείρει τη σύντηξη με 
πρώιμα ενδοσώματα, με αποτέλεσμα την οξίνιση του περιβάλλοντος σε pH~5,4. Το τελικό 
φαγόσωμα στερείται του δείκτη RAB5 αλλά αποκτά την GTPase RAB7, μεμβρανική 
γλυκοπρωτεΐνη 1 που σχετίζεται με το λυσόσωμα (LAMP1), LAMP2 και την κενοτοπική 
ATPάση, η οποία αντλεί πρωτόνια στο ωριμάζον φαγόσωμα για περαιτέρω μείωση του pH 
στο 5. Τέλος το φαγόσωμα συγχωνεύεται με λυσοσωμικά διαμερίσματα για να αποκτήσει 
καθεψίνες και υδρολάσες και η κενοτοπική ATPάση μειώνει περαιτέρω το pH στο 4,5 
[Weber et al., 2013]. Το εκκολαπτόμενο κενοτόπιο που περιέχει Coxiella (CCV) είναι 
παρόμοιο σε μέγεθος με ένα εκκολαπτόμενο φαγόσωμα και διαδοχικά στρατολογεί τους 
δείκτες RAB5 και RAB7 ακολουθώντας την τυπική διαδικασία του φαγοσώματος που 
περιγράφηκε παραπάνω.  Το CCV στη συνέχεια, διασχίζει την προκαθορισμένη 
ενδοκυτταρική οδό ωριμάζοντας από ένα πρώιμο ενδόσωμα στο στάδιο του 
φαγολυσοσώματος [Cordsmeier et al., 2019]. Το μονοπάτι που ακολουθεί η C. burnetii 
καθώς εισέρχεται στο μακροφάγο διακρίνεται στην εικόνα 1.4. 
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Εικόνα 1.4: Το μονοπάτι ενδοκυττάρωσης της C. burnetii. Η C. burnetii δεσμεύεται στα 
μακροφάγα μέσω της ανβ3 ιντεγκρίνης, η οποία πυροδοτεί την φαγοκυττάρωση του 
βακτηρίου μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από την ακτίνη. Το CCV αποκτά τους 
δείκτες RAB5 και EEA1 ήδη 5 λεπτά μετά την ενδοκυττάρωση και οξινίζεται σε pH 5,4. Το 
εκκολαπτόμενο CCV αναπτύσσεται μέσω γεγονότων σύντηξης και σχάσης με ενδοσώματα, 
οδηγώντας στην εξαφάνιση των RAB5 και EEA1 και στην απόκτηση RAB7 και μεμβρανικής 
γλυκοπρωτεϊνης 1 (LAMP1) 40 με 60 λεπτά μετά την εσωτερίκευση. Λυσοσωμικά ένζυμα 
συμπεριλαμβανομένης της καθεψίνης D (CTSD), αρχίζουν να συσσωρεύονται στο CCV 2 
ώρες μετά την ενδοκυττάρωση, οπότε το κενοτόπιο βρίσκεται στο pH 4,5. Αυτή η παύση 
στην ανάπτυξη CCV μπορεί να επιτρέψει την μετατροπή των βακτηρίων από SCV σε 
μεταβολικά ενεργά LCV. Μεταξύ 8 ωρών και 2 ημερών το CCV επεκτείνεται για να 
καταλάβει ένα όλο και πιο κυρίαρχο τμήμα του κυτταροπλασματικού χώρου του κυττάρου 
ξενιστή [Reproduced after permission from Weber et al., 2013]. 

 

Η C. burnetii εισέρχεται ως SCV και αφού επιβιώσει από την οξύνιση του φαγολυσοσώματος 
του ξενιστή μετατρέπεται σε LCV.  Στη συνέχεια χρησιμοποιεί την σύντηξη του CCV με 
λυσοσώματα και αυτοφαγοσώματα προκειμένου να επεκτείνει την ενδοκυτταρική θέση. Η 
επέκταση του CCV εξαρτάται από την πρωτεϊνοσύνθεση του βακτηρίου και είναι 
ανεξάρτητη από την αντιγραφή. Συγκεκριμένα η επέκταση του CCV διευκολύνεται από ένα 
πλήθος πρωτεϊνών τελεστών, που εκκρίνονται από σύστημα έκκρισης τύπου IV (T4SS), το 
οποίο σχετίζεται λειτουργικά με το σύστημα Dot/Icm της Legionella pneumophila [Wachter 
et al., 2019]. Οι πρωτεΐνες τελεστές μπορεί επίσης να ρυθμίζουν διαδικασίες σημαντικές για 
κυτταρική επιβίωση, η οποία θα εξασφάλιζε ότι τα κύτταρα ξενιστές παραμένουν βιώσιμα 
κατά την ενδοκυτταρική μόλυνση [Anja Luhrmann et al., 2007]. 
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1.6 Η ασθένεια 

Ο πυρετός Q είναι μια παγκοσμίως διαδεδομένη ζωονόσος που προκαλείται από το 
βακτήριο C. burnetii, το οποίο προσβάλλει κατά κύριο λόγο διάφορα είδη ζώων αλλά και 
τον άνθρωπο. Μολυσμένα οικόσιτα ζώα, ιδιαίτερα πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή και γάτες 
αντιπροσωπεύουν την κύρια πηγή μόλυνσης για τον άνθρωπο. Η κλινική λοίμωξη στον 
άνθρωπο εκδηλώνεται ως άτυπη πνευμονία, ηπατίτιδα ή αυτοπεριοριζόμενη ασθένεια που 
μοιάζει με γρίπη. Πιο σοβαρές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης σε επίμονα μολυσμένους 
ασθενείς [Wildman et al., 2002]. Τα ζώα θεωρείται ότι μολύνονται με εισπνοή ή από του 
στόματος πρόσληψη του C. burnetii από το περιβάλλον. Η μόλυνση στα ζώα είναι γενικά 
ασυμπτωματική. Σε έγκυα ζώα, ωστόσο, η μόλυνση με C. burnetii μπορεί να γίνει 
συμπτωματική. Φλεγμονή στη μήτρα, αποβολή και θνησιγένεια είναι τα πιο συχνά κλινικά 
συμπτώματα της ασθένειας. Στους ανθρώπους με συμπτώματα το παθογόνο απεκκρίνεται 
μέσω περιττωμάτων, βλέννας και γάλακτος  στην περίπτωση των εγκύων [Roest et al., 
2012]. Ως εκ τούτου, στην ομάδα ατόμων με τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από C. 
burnetii περιλαμβάνονται οι αγρότες, κτηνίατροι, εργαζόμενοι σε σφαγεία, όσοι έρχονται 
σε επαφή με γαλακτοκομικά προϊόντα και εργαστηριακό προσωπικό που χειρίζεται το 
βακτήριο. Η κύρια πηγή μόλυνσης είναι μέσω της εισπνοής C. burnetii από το περιβάλλον. 

Στον άνθρωπο συναντώνται δύο κλινικές μορφές του πυρετού Q: (i) οξύς πυρετός Q, όπου η 
πλειονότητα των περιπτώσεων παραμένει ασυμπτωματική και (ii) χρόνιος πυρετός Q, ο 
οποίος οδηγεί σε υψηλά ποσοστά θανάτου εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Μεταξύ των 
ασθενών που έχουν μολυνθεί από C. burnetii, ένα ποσοστό θα εξελιχθεί σε χρόνιο πυρετό Q 
μετά την πρωτογενή μόλυνση [Porter et al, 2011]. Παράγοντες του ξενιστή, όπως η ηλικία, 
το φύλο, και η κλινική εικόνα μπορεί να επηρεάσουν τις εκδηλώσεις της νόσου [Tissot-
Dupont, 2007]. 

Ο οξύς πυρετός μετά από περίοδο επώασης 1-3 εβδομάδων, εκδηλώνεται επί το πλείστον 
ως απλή γρίπη, άτυπη πνευμονία, λιγότερο συχνά ως ηπατίτιδα, μεμονωμένος ή/και 
παρατεταμένος πυρετός, νευρολογική ή οφθαλμική νόσος. Η ασθένεια γενικά υποχωρεί 
μέσα σε δύο έως έξι εβδομάδες με ορισμένους ασθενείς να αναφέρουν περιόδους 
παρατεταμένης κόπωσης [Hartzell et al, 2008]. 

Ο χρόνιος πυρετός Q, από την άλλη πλευρά, είναι σοβαρή και συχνά θανατηφόρα 
ασθένεια. Εξελίσσεται αργά, μετά την πρωτογενή μόλυνση στο 5% περίπου των ασθενών 
που έχουν μολυνθεί με C. burnetii. Άτομα με ορισμένες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκυμοσύνης, της ανοσοκαταστολής, των βλαβών της καρδιακής βαλβίδας και των 
αγγειακών ανωμαλιών, είναι πιο επηρρεπή στο να αναπτύξουν χρόνιο πυρετό Q [Hartzell et 
al, 2008]. Η κύρια κλινική εικόνα είναι η ενδοκαρδίτιδα, λιγότερο συχνά είναι τα 
ανευρίσματα, η χρόνια ηπατίτιδα, οστεοαρθρικές και χρόνιες πνευμονικές λοιμώξεις [Kazar, 
2005]. 
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1.7 Διάγνωση της ασθένειας 

Η κλινική διάγνωση του οξύ πυρετού Q είναι δύσκολη επειδή η οξεία μορφή του μπορεί να 
μοιάζει με αυτή σχεδόν οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου. Όσον αφορά τον χρόνιο 
πυρετό Q, η C. burnetii αποτελεί μια υποτιμημένη αιτία ενδοκαρδίτιδας, επομένως η 
έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για την καλύτερη αντιμετώπιση και περιορισμό της 
ασθένειας [Kazar, 2005]. Παράλληλα η ταχεία και ακριβής ανίχνευση του παθογόνου είναι 
απαραίτητη για τον έλεγχο της εξάπλωσης του μεταξύ των ζώων και από τη μετάδοση από 
ζώο σε άνθρωπο. Το εγχειρίδιο του παγκόσμιου οργανισμού υγείας έχει συμπεριλάβει 
διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου τόσο σε ζώα όσο και 
στον άνθρωπο [Sahu et al., 2020]. 

1.7.1 Ορολογική διάγνωση της νόσου 

Ο ορολογικός έλεγχος εξακολουθεί να είναι η πρώτης γραμμής διαγνωστική μέθοδος για τη 
λοίμωξη από C. burnetii. Αρκετές μελέτες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε ομάδες 
επαγγελματικά υψηλού κινδύνου έχουν διεξαχθεί χρησιμοποιώντας Immuno fluorescence 
Assay (IFA) και Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) στο πρόσφατο παρελθόν.  

Η τεχνική του ανοσοφθορισμού βασίζεται στην αρχή δέσμευσης ενός αντισώματος, 
συζευγμένο με μια φθορίζουσα ουσία (fluorescein isothiocyanate), με το αντιγόνο και 
παρατήρηση του φθορισμού σε υπεριώδες φως [Alhabbab, 2018]. Η μέθοδος  του 
ανοσοφθορισμού θεωρείται ως η μέθοδος αναφοράς του πυρετού Q στον άνθρωπο. 
Θεωρείται επίσης και από τις πιο ευαίσθητες μεταξύ των ορολογικών εξετάσεων, ενώ 
μπορεί να διαφοροποιήσει μεταξύ οξείας και χρόνιας λοίμωξης, καθώς μπορεί να 
ανιχνεύσει IgG και IgM έναντι των αντιγόνων φάσης Ι και ΙΙ ξεχωριστά [Sun et al., 2016]. Τα 
IgM φάσης II είναι τα πρώτα αντισώματα που ανιχνεύονται στο αίμα, ακολουθούμενα από 
IgG φάσης II [Wegdam-Blans et al., 2012]. 
Η ELISA είναι μια ταχεία, εξαιρετικά ευαίσθητη και ειδική διαγνωστική τεχνική και είναι το 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τον έλεγχο για πυρετό Q τόσο για ζώα όσο και 
για τον άνθρωπο. Ωστόσο, φέρεται να είναι λιγότερο ευαίσθητη από την IFA, και τα 
εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα για τον πυρετό Q δεν έχουν την ικανότητα του IFA να 
εντοπίζει ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνιο πυρετό Q [Sahu et al., 
2020].  
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1.7.2 Μοριακή διάγνωση της νόσου 
Η Αλυσιδωτή αντίδραση πολύμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) είναι ευρέως 
χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την ανίχνευση του παθογόνου σε ανθρώπους και ζώα. 
Εκτός από την PCR, άλλες διαγνωστικές τεχνικές είναι η υβριδοποίηση και αναλύσεις που 
βασίζονται σε γονότυπο και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μόλυνσης από C. 
burnetii. Επί του παρόντος οι τεχνικές PCR πραγματικού χρόνου ή ποσοτικές αναλύσεις PCR 
(qPCR) αποτελούν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα PCR για τη διάγνωση 
μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και του πυρετού Q, καθώς είναι λιγότερο 
χρονοβόρα από τη συστηματική PCR και έχουν το πλεονέκτημα της ποσοτικοποίησης του 
αριθμού των βακτηρίων σε κλινικά δείγματα [Eldin et al., 2017]. Το γονίδιο της αλληλουχίας 
εισαγωγής IS 1111 θεωρείται ως ο στόχος επιλογής στην ανίχνευση PCR της C. burnetii, 
καθώς το επαναλαμβανόμενο στοιχείο έχει ένα γονίδιο πολλαπλών αντιγράφων σε όλο το 
γονιδίωμα Coxiella, 7-110 αντίγραφα, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία της ανάλυσης [Klee 
et al., 2006]. Η τεχνική της PCR είναι ικανή να ανιχνεύσει τόσο τον οξύ όσο και τον χρόνιο 
πυρετό Q στα πρώιμα στάδια της νόσου [Sahu et al., 2020].  
 

1.8 Θεραπεία 
Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του πυρετού Q είναι απαραίτητη για την άμεση και 
αποτελεσματική θεραπεία της νόσου. Όταν η διάγνωση δεν είναι εφικτή, σε βαριά 
άρρωστους ασθενείς τουλάχιστον, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει εντός των πρώτων 3 
ημερών της νόσου. Σε ειδική θεραπεία η τετρακυκλίνη αντικαθίσταται από άλλα 
αντιβιοτικά, π.χ. στον οξύ πυρετό Q, δοξυκυκλίνη, οφλοξασίνη, και πεφλοξασίνη για 14 έως 
21 ημέρες χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία [Vranakis et al, 2014].  
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Όπως αναφέρθηκε, η C. burnetii είναι ένα παθογόνο βακτήριο που προσβάλλει, εκτός από 
τα ζώα, και τον άνθρωπο προκαλώντας είτε οξύ είτε χρόνιο πυρετό Q. Επομένως η μελέτη 
για έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση της μόλυνσης από το παθογόνο είναι σημαντική για 
την δημόσια υγεία. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα μελέτη ύστερα από βιβλιογραφική 
έρευνα επιλέχθηκαν πρωτεΐνες οι οποίες αναφέρονται ως πιθανοί βιοδείκτες. Επιλέχθηκαν 
αντιγονικές πρωτεΐνες που έχουν περιγραφεί ειδικές για τον χρόνιο ή τον οξύ πυρετό Q. Σε 
προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου είχαν δημιουργηθεί τα πλασμίδια με τα αντίστοιχα 
γονίδια των πρωτεϊνών ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες 
εκφράστηκαν, απομονώθηκαν, και αξιολογήθηκαν, με Western Blot και ELISA, σε ορούς από 
ασθενείς που πάσχουν από οξύ πυρετό Q και ασθενείς που έχουν περάσει στη χρόνια 
μορφή της ασθένειας. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν αιμοδότες (Όλοι οι ασθενείς 
ήταν ενήμεροι και έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ερωτηματολόγια, General Data Protection 
Regulation (GDPR)).  
Απώτερος σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός νέου και αξιόπιστου 
ορολογικού διαγνωστικού εργαλείου, για τη διαφορική διάγνωση του πυρετού Q. Στην 
συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα γύρω από την ανάπτυξη ηλεκτροχημικού 
βιοαισθητήρα φασματοσκοπίας εμπέδησης (EIS), ως διαγνωστικό εργαλείο για τον πυρετό 
Q. Ακινητοποιήθηκε η πρωτεΐνη δέσμευσης μονόκλωνου DNA (ssb, cbu_0271), ειδική για 
οξύ πυρετό Q, σε τροποποιημένο ηλεκτρόδιο χρυσού, και η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ 
του ακινητοποιημένου αντιγόνου με αντισώματα ασθενών παρακολουθείται με EIS.  
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

3.1 Παρασκευή θρεπτικού υλικού για καλλιέργειες 
 

Για την προετοιμασία 1 L υγρού θρεπτικού υλικού LB (Luria Broth) ζυγίζονται τα συστατικά 
που φαίνονται στον πίνακα 3.1 και διαλύονται σε 900 mL απιονισμένο νερό. Στη συνέχεια 
γίνεται ρύθμιση του pH στο 7,0 - 7,2 με προσθήκη διαλύματος καυστικού νατρίου (NaOH) 
1N. Εφόσον ρυθμιστεί το pH προστίθεται απιονισμένο νερό έως τον τελικό όγκο 1 L. Τέλος 
ακολουθεί αποστείρωση του θρεπτικού υλικού σε κλίβανο αποστείρωσης (120oC, 15 psi, 20 
λεπτά).  

 

Πίνακας 3.1: Συστατικά για 1 L υγρού θρεπτικού μέσου LB (Luria Broth).  

Tryptone 10 g 
Yeast extract 5 g 

NaCl 10 g 
 

Για την προετοιμασία της στερεής καλλιέργειας διαλύονται 1,5 g άγαρ σε 100 mL LB και το 
θρεπτικό αποστειρώνεται στον κλίβανο. Έπειτα εφόσον η θερμοκρασία έχει μειωθεί στους 
50oC, προστίθεται ποσότητα αντιβιοτικού carbenicillin σε τελική συγκέντρωση 50 μg/mL 
(αναλογία 1:1000). Το θρεπτικό αυτό μεταφέρεται σε τρυβλία Petri και αφήνεται σε 
θερμοκρασία δωματίου έως ότου γίνει στερεό. Τα τρυβλία αυτά φυλάσσονται στους 4oC.  

 

3.2 Παρασκευή αντιβιοτικού Carbenicillin και επαγωγέα isopropyl β-d-1- 

thiogalactopyranoside (IPTG) 

Τα πλασμίδια που θα εισαχθούν στα κύτταρα E.coli περιέχουν το γονίδιο ανθεκτικότητας 
στην καρβενικιλλίνη. Η επαγωγή έκφρασης της πρωτεΐνης πραγματοποιείται με την 
προσθήκη του IPTG. Για την παρασκευή 35 mL IPTG 1 M, ζυγίζονται 8,34 g στερεού και 
διαλύονται σε αποστειρωμένο απιονισμένο H2O. Το stockαυτό φυλάσσεται στους -20oC. 

 

3.3  Μετασχηματισμός 
Κατά τον βακτηριακό μετασχηματισμό τα πλασμίδια εισάγονται σε βακτηριακά κύτταρα 
προκειμένου να εκφραστούν τα γονίδια που υπάρχουν σε αυτά. Πρόκειται για μια τεχνική 
που χρησιμοποιείται για να παραχθούν πολλαπλά αντίγραφα ενός μορίου 
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ανασυνδυασμένου DNA. Οι δυο πιο διαδεδομένες μέθοδοι βακτηριακού μετασχηματισμού 
είναι (1) το θερμικό σοκ (χημικός μετασχηματισμός) και (2) η ηλεκτροπόρωση. Στην 
παρούσα μελέτη όλοι οι μετασχηματισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο του θερμικού 
σοκ. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη βαθμιαία διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος 
με την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, που επιτρέπει την εισαγωγή του ξένου DNA στο 
κύτταρο. Στην συνέχεια η μείωση της θερμοκρασίας οδηγεί στην επαναφορά του 
κυτταρικού τοιχώματος, κλείνοντας τους πόρους που έχουν δημιουργηθεί.  

Αναμιγνύονται 50 μL χημειοδεκτικών κυττάρων BL21 με 0,5 μLαπό το πλασμίδιο (30 μg/mL) 
σε ένα eppendorf tube. Ακολουθεί επώαση σε πάγο για 20 λεπτά και στη συνέχεια θερμικό 
σοκ για 30 δευτερόλεπτα στους 42oC. Ύστερα από το θερμικό σοκ τα κύτταρα 
επαναφέρονται σε πάγο για 5 λεπτά. Προστίθεται σε αυτά 1 mL υγρού θρεπτικού LB και τα 
κύτταρα επωάζονται για 1 ώρα στους 37oC υπό ανάδευση (225 rpm). Μετά το πέρας της 
μίας ώρας, τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 3 λεπτά στα 5000 rpm έτσι ώστε να πέσουν ως 
ίζημα. Στη συνέχεια αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου και το ίζημα 
επαναδιαλυτοποιείται σε αυτό που έχει απομείνει (περίπου 50 μL). Τέλος τα 
μετασχηματισμένα κύτταρα διασπείρονται με τη βοήθεια μιας γυάλινης ράβδου σε τρυβλίο 
με στερεή καλλιέργεια LB που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα αντιβιοτικού (carbenicillin 
50 μg/mL). Το τρυβλίο επωάζεται ολονύκτια στους 37oC. Καθ’όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, τηρούνται αποστειρωμένες συνθήκες με τη χρήση φλόγας και 80% αιθανόλης. 

 

Πίνακας 3.2: Υλικά για τον μετασχηματισμό με την μέθοδο του θερμικού σοκ. 

Χημειοδεκτικά κύτταρα BL21 50 μL 
Επιθυμητό πλασμίδιο 0,5 μL (30 μg/mL) 

Υγρό θρεπτικό LB αποστειρωμένο 1 mL 
 

3.4 Απομόνωση πλασμιδίου 

Μετά τον μετασχηματισμό, επιλέγονται μεμονωμένες αποικίες για την απομόνωση του 
πλασμιδίου. Οι αποικίες καλλιεργούνται στους 37oC υπό ανάδευση (180 rpm) σε 5 mL LB 
(Luria Broth) με 50 μg/mL carbenicillin.  

Για την απομόνωση των πλασμιδίων χρησιμοποιείται το QIA prep Spin Mini prep Kit 
(Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η έκλουση του pDNA 
πραγματοποιείται με 10 mM Tris HCl, pH 8,5. Η συγκέντρωση και η καθαρότητα του 
προσδιορίζεται στο Micro Drop. 
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3.5 Καλλιέργειες κυττάρων E. coli 

Για την ανάπτυξη των κυττάρων E. coli, λαμβάνεται μια αποικία από το τρυβλίο που έχουν 
αναπτυχθεί τα κύτταρα, ύστερα από τον μετασχηματισμό, και μεταφέρεται σε 25 mL LB με 
αντιβιοτικό (Carb 50 μg/mL). Η προκαλλιέργεια αυτή αφήνεται για επώαση στους 37oC, 
ολονύχτια με ανάδευση (180 rpm). Στη συνέχεια η προκαλλιέργεια που έχει αναπτυχθεί 
μεταφέρεται σε 1 L LB με κατάλληλη ποσότητα αντιβιοτικού και αφήνεται για επώαση 
στους 37oC υπό ανάδευση (180 rpm). Ύστερα από 1,5 ώρα μετράται η οπτική πυκνότητα του 
δείγματος στα 600nm (OD600). Εφόσον η τιμή αυτή είναι μεταξύ 0,450 – 0,650 ακολουθεί η 
επαγωγή με την προσθήκη Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). Η βέλτιστη 
ποσότητα του IPTG που θα προστεθεί, καθώς και ο βέλτιστος χρόνος επαγωγής, έχουν 
προσδιοριστεί με δοκιμές σε μικρούς όγκους καλλιέργειας για κάθε πρωτεΐνη. Τέλος τα 
κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση της καλλιέργειας στα 6000 xg για 10 λεπτά και 
φυλάσσονται στους -20oC. 

 

3.6 Λύση των κυττάρων 

Τα κύτταρα τα οποία έχουν συλλεχθεί και φυλαχθεί στους -20oC, αφήνονται σε 
θερμοκρασία δωματίου και προστίθεται σε αυτά ποσότητα διαλύματος Lysis Buffer. Ο 
όγκος του Lysis Buffer που προστίθεται είναι ο εξαπλάσιος των γραμμαρίων των κυττάρων 
που έχουν συλλεχθεί. Αρχικά προστίθεται η μισή ποσότητα Lysis Buffer και αφήνεται στον 
πάγο για 10 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθεται και η υπόλοιπη ποσότητα και το δείγμα 
αναδεύεται έως ότου ομογενοποιηθεί. Έπειτα προστίθεται μικρή ποσότητα DNAase (λίγα 
mgr) και 1 mM phenyl methyl sulfonyl fluoride (PMSF), για αναστολή των 
σερινοπρωτεασών, και ακολουθεί λύση των κυττάρων. Στην παρούσα εργασία 
δοκιμάστηκαν δύο μέθοδοι, λύση με υπερήχους (15 son, 45 off, amplitude 40%, cycle 100% 
για 15 min) και μηχανική θραύση στην French press (SLM Aminco, Model: FA-078) στα 
40,000 psi.  
Ύστερα από την λύση των κυττάρων πραγματοποιείται φυγοκέντρηση (Beckman J-21C) 
(11290 xg, 20 min, 4oC) για απομάκρυνση των άσπαστων κυττάρων και συλλογή. Ακολουθεί 
υπερφυγοκέντρηση (SORVALL ULTRA Pro 80) του υπερκείμενου στα 147500 xg, 4oC για μια 
ώρα προκειμένου να διαχωριστούν οι μεμβράνες (ίζημα) από το υδατοδιαλυτό κλάσμα 
(υπερκείμενο). Οι μεμβράνες επαναδιαλυτοποιούνται με την προσθήκη 1 mL Lysis Buffer 
και στα δύο κλάσματα που έχουν συλλεχθεί γίνεται μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης 
με την μέθοδο της Brandford. Τόσο οι μεμβράνες όσο και το υπερκείμενο φυλάσσονται 
στους -20oC για περαιτέρω επεξεργασία.  
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Πίνακας 3.3: Υλικά για την λύση των κυττάρων. 

HEPES 20 mM 
NaCl 300 mM 
EDTA 1 mM 
PMSF 1 mM 

DNAase 5 mg 
 

 

3.7 Μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με την μέθοδο Brandford 

Για την εφαρμογή της μεθόδου Brandford απαιτείται ο σχεδιασμός και η χρήση καμπύλης 
αναφοράς. Για την καμπύλη παρασκευάζεται μια σειρά διαλυμάτων με διαφορετικές αλλά 
γνωστές ποσότητες μιας πρότυπης πρωτεΐνης (Bovine Serum Albumin). Στη συνέχεια 
καταγράφεται η απορρόφηση καθενός από τα δείγματα και κατασκευάζεται η γραφική 
παράσταση της απορρόφησης Α προς την ποσότητα πρωτεΐνης. Η καμπύλη αναφοράς 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του αγνώστου δείγματος.  
 
Για την μέτρηση  της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης στα άγνωστα δείγματα που έχουν 
συλλεχθεί ύστερα από την φυγοκέντρηση, μεμβράνες και υδατοδιαλυτό κλάσμα, 
λαμβάνεται μικρή ποσότητα από αυτά και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες αραιώσεις. 
Συγκεκριμένα στις μεμβράνες ετοιμάζονται δείγματα αραιωμένα σε αναλογία 1:20 και 1:40 
και στο υδατοδιαλυτό κλάσμα δείγματα σε αραιώσεις 1:20 και 1:10.  Από αυτά 
προστίθενται σε ένα 96-well plate από 10 μL και 200 μL αντιδραστηρίου Brandford και 
μετριέται η απορρόφηση στα 595 nm (Multiskan FC, Thermo Fisher Scientific). 
 

Πίνακας 3.4: Παρασκευή αντιδραστηρίου Brandford. 

Αντιδραστήριο Brandford 
Coomassie Brilliant Blue G-250 0,01% (w/v) 
Ethanol 4,7% (w/v) 
Phosphoric Acid 8,5% (w/v) 

 
 

3.8 Μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με την μέθοδο bicinchoninic 
acid (BCA) 

Η μέθοδος της BCA είναι άλλη μια φωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού της συνολικής 
συγκέντρωσης πρωτεΐνης σε ένα βιολογικό δείγμα. Βασίζεται κυρίως σε δύο αντιδράσεις. 
Και σε αυτή τη μέθοδο, κατασκευάζεται μια καμπύλη αναφοράς όπως περιγράφηκε 
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παραπάνω (παράγραφος 3.7). Το διάλυμα BCA παρασκευάζεται με ανάμιξη του 
αντιδραστηρίου Α (δικινχονικό οξύ, ανθρακικό νάτριο, τρυγικό νάτριο και διττανθρακικό 
νάτριο σε 0,1 Ν NaOH, pH 11,25) με το αντιδραστήριο Β (4% CuSO4x5H2O) σε αναλογία 1:50 
αντίστοιχα. Σε 96-well plate προστίθενται από 10 μL δείγματος και 200 μL διαλύματος BCA. 
Το plate αφήνεται για επώαση της αντίδρασης στους 37oC για μισή ώρα και μετριέται η 
απορρόφηση στα 595 nm σε micro plate reader(Multiskan FC, Thermo Fisher Scientific). 
 
3.9 Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτική πηκτή ακρυλαμιδίου (SDS-PAGE) 

Για τον διαχωρισμό των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτική 
πηκτή ακρυλαμιδίου. Πριν την ανάλυση, το πρωτεϊνικό δείγμα υφίσταται μία επεξεργασία 
κατά την οποία οι πρωτεΐνες αποδιατάσσονται και αποκτούν όλες το ίδιο φορτίο 
(αρνητικό). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση προς μία μόνο κατεύθυνση και ο 
τελικός διαχωρισμός γίνεται με βάση αποκλειστικά το μοριακό βάρος των πρωτεϊνών και 
όχι το φορτίο ή το σχήμα τους. Το μέγεθος των πόρων της πηκτής καθορίζεται τόσο από την 
αναλογία ακρυλαμιδίου/δις ακρυλαμιδίου όσο και από την ποσότητα του μείγματος αυτού 
στο διάλυμα παρασκευής της πηκτής. 

 

Πίνακας 3.5: Υλικά για την παρασκευή πηκτής πολυακριλαμιδίου. 

Glycerol (100%) 3 g 
Ammonium Persulfate (APS)  10% w/v 
TEMED 15 μL 

AB- mix buffer  (49,5% Τ, 3% C) 
Acrylamide 48 g / 100 mL 
Bis-acrylamide 1,5 g / 100 mL 

Gel Buffer (3x) 
Tris/HCl 3 M, pH= 8.45 
Sodium dodecyl sulfate (SDS) 0,3% w/v 

 
Παρασκευή των πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης 
 
Πηκτή διαχωρισμού, 10% (συνολικός όγκος 30 mL): 
 

• 6 mL AB-mix 
• 10 mL Gel Buffer 3x 
• 3 g Glycerol 100% 
• H2O (έως τελικό όγκο 30 mL) 
• 150 mL Ammonium persulfate (APS) 
• 15 μL N,N,N’,N’-Tetramethyl ethylene diamine (TEMED) 
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Πηκτή επιστοίβασης, 4% (συνολικός όγκος 12 mL): 

• 1 mL AB- mix 
• 4 mL Gel Buffer, 3x 
• H2O  (έως τελικό όγκο 12 mL) 
• 90 μL 10% APS 
• 9 μL TEMED 

 
Η πηκτή σχηματίζεται στον κενό χώρο που διαμορφώνεται μεταξύ δύο ορθογώνιων τζαμιών 
τα οποία κρατούνται σε απόσταση με τη βοήθεια διαχωριστικών (spacers) ανάλογου 
πάχους. Τα διαχωριστικά εξασφαλίζουν ομοιόμορφο πάχος σε όλη την έκταση της πηκτής. 
Μια υποδοχή εισέρχεται στο πάνω μέρος του διαλύματος της πηκτής, όπου βρίσκεται η 
πηκτή επιστοίβασης (πριν αυτή πολυμεριστεί), το οποίο αφαιρείται όταν ολοκληρωθεί ο 
πολυμερισμός διαμορφώνοντας τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα προς διαχωρισμό 
πρωτεϊνικά διαλύματα. Όταν το διάλυμα πολυμεριστεί, αφαιρείται η υποδοχή και το gel 
είναι έτοιμο προς χρήση. Τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, η οποία πληρώνεται 
με το cathode buffer (1x) και με το anode buffer (1x) (πίνακας 3.6). Η ηλεκτροφόρηση 
πραγματοποιείται στα 200 mA. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η πηκτή απομακρύνεται 
από τα τζάμια και τοποθετείται σε διάλυμα βαφής για την εμφάνιση των πρωτεϊνών.  
 
 
Πίνακας 3.6: Παρασκευή των ρυθμιστικών που απαιτούνται για την ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών. 

Anode Buffer (10x) 
Tris/HCl, pH 8,9 1 M 

Cathode Buffer (10x) 
Tris 1 M 
Tricine 1 M 
SDS 1% w/v 

Sample Buffer (4x) 
SDS 8% w/v 
Glycerol 40% w/v 
Beta Mercaptoethanol 5% 
Bromophenol Blue 0,04% 
Tris/HCl, pH 6,8 240 mM 
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Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση 
 
Τα δείγματα προς ανάλυση αναμιγνύονται με sample buffer 4x (πίνακας 7) και αφήνονται 
για μισή ώρα στους 40oC με σκοπό την αποδιάταξη των πρωτεϊνών. Στη συνέχεια 
φορτώνονται 20 μL από κάθε δείγμα σε καθένα από τα πηγαδάκια της πηκτής.  
 
Διαλύματα για τη χρώση και τον αποχρωματισμό των πηκτωμάτων 
 
Blue Silver (200 mL): 

• 20 mL phosphoric acid (10% v/v) 
• 20 g ammonium sulfate (10% w/v) 
• 40 mL dd H2O 
• 0,24 g Coomassie Blue G-250 (0,12% w/v) 
• 40 mL methanol (20% v/v) 

 
Διάλυμα αποχρωματισμού  

• Acetic acid (7% v/v) 
• Methanol (5%) 
• Nanopure H2O  

 
3.10 Western Blot 

Αρχικά τα μόρια διαχωρίζονται σε μια πηκτή βάσει του μοριακού τους βάρους 
(παράγραφος 3.9) και στη συνέχεια, μεταφέρονται σε μια συνθετική μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος. Tα ζητούμενα μόρια μπορούν να 
ανιχνευτούν επωάζοντας τη μεμβράνη σε συγκεκριμένα μόρια-δείκτες. Για το Western blot 
το μόριο αυτό είναι ένα αντίσωμα ειδικό για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη - αντιγόνο. Η 
οπτικοποίηση λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια μορίων σε μία συγκεκριμένη χημική 
αντίδραση. 
 

Πίνακας 3.7: Παρασκευή των διαλυμάτων που απαιτούνται για το Western Blot. 

TBST 
Tris/HCl pH 8 10 mM 
NaCl 150 mM 
Tween 20 0,05% w/v 

AP Buffer 
Tris/HCl pH 9,5 100 mM 
NaCl 100 mM 
MgCl2 5 mM 
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Ύστερα από την αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση, οι πρωτεϊνες μεταφέρονται από την πηκτή 
πολυακριλαμιδίου σε μια μεμβράνη poly vinyl idene difluoride (PVDF). Τοποθετούνται στην 
συσκευή του Western Blot πέντε διηθητικά χαρτιά εμποτισμένα σε TBST και η μεμβράνη 
επωάζεται σε μεθανόλη προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Η πηκτή τοποθετείται στην άνοδο 
ενώ η μεμβράνη στην κάθοδο προκειμένου να μεταφερθούν οι πρωτεΐνες στην μεμβράνη. 
Η μεταφορά λαμβάνει χώρα για 1 ώρα και 30 λεπτά σε σταθερό ρεύμα 1 mA/cm2. Στη 
συνέχεια η μεμβράνη επωάζεται για μια ώρα υπό ανάδευση σε διάλυμα BSA 2% w/v σε 
TBST προκειμένου να καλυφθούν οι μη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του αντισώματος. Έπειτα 
ακολουθούν 3 πλύσεις των 5 λεπτών με TBST και η μεμβράνη επωάζεται για 1 ώρα στο 
κατάλληλο αντίσωμα. Για πρωτεΐνες που φέρουν την ακολουθία των 6-His στο C η N 
τερματικό τους το αντίσωμα που χρησιμοποιείται είναι anti-poly Histidine- Alkaline 
Phosphate antibody (Sigma) ενώ για εκείνες που έχουν την ακολουθία του  Strep-tag, 
χρησιμοποιείται anti-strep- Alkaline Phosphate antibody (Sigma). Το αντίσωμα 
παρασκευάζεται σε αναλογία 1:2000 σε διάλυμα TBST. Ύστερα από την επώαση στο 
αντίσωμα ακολουθούν 3 πλύσεις των 5 λεπτών σε TBST και επώαση 3 φορές επί πέντε 
λεπτά σε ρυθμιστικό διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης. Τέλος η εμφάνιση των πρωτεϊνών 
στη μεμβράνη γίνεται χρησιμοποιώντας διάλυμα BCIP/NBT, μέχρι να εμφανιστούν οι 
μπάντες ιώδους χρώματος που δηλώνουν την ύπαρξη της πρωτεΐνης. Το μόριο BCIP 
υδρολύεται με το ρυθμιστικό AP και το παραγόμενο μόριο διμερίζεται για να δώσει ένα 
πολύχρωμο προϊόν. Επιπλέον σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οροί ασθενών που 
διαγνώστηκαν με οξύ ή χρόνιο πυρετού Q για τον έλεγχο της ικανότητας των εκφραζόμενων 
πρωτεϊνών να ανιχνεύουν αντισώματα της μίας μορφής της ασθένειας. 
 
3.11 Διαλυτοποίηση μεμβρανών με τη χρήση απορρυπαντικού n-dodecyl-β, 
maltoside (DDM) 

Η διαλυτοποίηση των μεμβρανών επιτυγχάνεται με την προσθήκη του απορρυπαντικού 
dodecyl-β-D-maltoside (DDM), σε τελική συγκέντρωση 1% w/v σε Lysis Buffer που περιέχει 1 
mM PMSF. Η τελική συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο διάλυμα πρέπει να είναι 5 mg/mL. Η 
διαλυτοποίηση λαμβάνει χώρα για 1 ώρα υπό ανάδευση και το δείγμα φυγοκεντρείται στα 
147500 xg για 1 ώρα στους 4oC σε υπερφυγόκεντρο (SORVALL ULTRA Pro 80). Τέλος γίνεται 
συλλογή του υπερκείμενου (διαλυτοποιημένες μεμβράνες), το οποίο φιλτράρεται με τη 
βοήθεια σύριγγας και φίλτρου με πόρους διαμέτρου 0,2 μm και ακολουθεί απομόνωση της 
πρωτεΐνης με χρωματογραφία συγγένειας. 
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Πίνακας 3.8: Αντιδραστήρια που απαιτούνται για την διαλυτοποίηση των μεμβρανών. 

HEPES 20 mM 
NaCl 300 mM 
EDTA 1 Mm 
PMSF 1 Mm 
DDM 1% 

 
 
3.12 Απομόνωση των πρωτεϊνών με χρωματογραφία συγγένειας 

3.12.1 Στήλη ιόντων μετάλλου – Στήλη Ni- NTA 

Για τις πρωτεΐνες που είναι σημασμένες στα άκρα τους με 6 ιστιδίνες (His-tag) η 
απομόνωση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια στήλη Ni- NTA. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται 
στη χρωματογραφία συγγένειας, Η στατική φάση αποτελείται από ιόντα νικελίου 
προσδεδεμένα στο νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA) του υλικού πλήρωσης, στα οποία 
προσδένονται οι πρωτεΐνες που φέρουν την αλληλουχία με τις πολλαπλές ιστιδίνες. Έτσι, 
πρωτεϊνικά μόρια που διαθέτουν έναν αριθμό διαδοχικών ιστιδίνων, δεσμεύονται στο 
νικέλιο και διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες του διαλύματος. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούνται ανασυνδυασμένες πρωτεϊνες στις οποίες προστίθεται μία αλληλουχία έξι 
καταλοίπων ιστιδίνης, είτε στο άμινο- είτε στο καρβόξυ- τελικό άκρο τους. Η έκλουση της 
πρωτεΐνης από τη στήλη πραγματοποιείται με τη βαθμιδωτή αύξηση της συγκέντρωσης 
ιμιδαζολίου στην κινητή φάση. 

 

Πίνακας 3.9: Διαλύματα που απαιτούνται για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών στη στήλη Ni- 
NTA.   

Buffer A 
HEPES, pH 7,5 20 mM 
NaCl 300 mM 

Buffer B 
HEPES, pH 7,5 20 mM 
NaCl 300 mM 
Imidazole, pH 7,4 500 mM 

 

Στο πρωτεϊνικό δείγμα που έχουμε φυγοκεντρήσει σε προηγούμενο στάδιο, προστίθεται 1 
mM ιμιδαζολίου, pH 7,4, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσδετική ικανότητα της πρωτεΐνης που 
πρόκειται να απομονωθεί. Το δείγμα εισάγεται σε στήλη 4 mL η οποία πριν έχει 
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εξισορροπηθεί με 10 όγκους στήλης διαλύματος εξισορρόπησης (Buffer A, Buffer B με 
τελική συγκέντρωση ιμιδαζολίου 10 mΜ). Συλλέγεται το flow throught, και 
πραγματοποιούνται δυο πλύσεις (10 όγκοι στήλης) με 10 mΜ και 30 mM διαλύματος 
ιμιδαζολίου αντίστοιχα. Η πρωτεΐνη ενδιαφέροντος εκλούεται περνώντας 5 όγκους στήλης 
διαλύματος έκλουσης (Buffer A, Buffer B με τελική συγκέντρωση ιμιδαζολίου 300 mΜ). Για  
για την απομόνωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών  προστίθεται σε όλα τα διαλύματα που 
0,02% w/v DDM. Το έκλουσμα της πρωτεΐνης συμπυκνώνεται σε Amicons Ultra Centrifugal 
Filters (Invitrogen) με cut off 10, 30 και 50, ανάλογα το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης, έως 
τελικό όγκο 500 μL.    

 

3.12.2 Στήλη στρεπτακτίνης (streptactin) 

Για την απομόνωση των strep- tag ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιείται στήλη 
στρεπτακτίνης. Η στρεπτακτίνη αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με την βιοτίνη και στην 
ιδιότητα αυτή βασίζεται η αρχή καθαρισμού των πρωτεϊνών. Για το σκοπό αυτό, έχει 
δημιουργηθεί ένα πεπτίδιο ικανό να προσδένεται στη θέση πρόσδεσης της βιοτίνης, πάνω 
στα μόρια στρεπτακτίνης και κατά συνέπεια καθιστά την πρωτεΐνη ικανή να διαχωρίζεται. 
Το μικρό αυτό πεπτίδιο αποτελείται από 8 αμινοξέα (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) και 
ονομάζεται strep- tag. 

 

Πίνακας 3.10: Διαλύματα που απαιτούνται για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών στη στήλη 
streptactin.   

Wash Buffer – Equilibration Buffer 
NaCl 150 mM  
HEPES, pH 8 20 mM 
EDTA, pH 8 1 mM 
DDM (για μεμβράνες) 0,05% 

Elution Buffer 
Wash Buffer  
Disthiobiotin 5 mM 

 

Το πρωτεϊνικό δείγμα εισάγεται στην στήλη η οποία πρώτα έχει εξισορροπηθεί με 2 όγκους 
στήλης Equilibration Buffer. Ακολουθεί πλύση με 5 όγκους στήλης Wash Buffer και έκλουση 
της επιθυμητής πρωτεΐνης με 3 όγκους στήλης Elution Buffer. Το έκλουσμα της πρωτεΐνης 
συμπυκνώνεται σε Amicons Ultra Centrifugal Filters (Invitrogen) με cut off 10, 30 και 50 
ανάλογα το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης, έως τελικό όγκο 500 μL. 
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3.13 Enzyme- linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

Η ELISA είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της αντιγονικότητας των 
πρωτεϊνών της C. burnetii. Πρόκειται για μια ευαίσθητη τεχνική ανίχνευσης και 
ποσοτικοποίησης της δέσμευσης εκλεκτικά αντιγόνου- αντισώματος.  

 

Πίνακας 3.11: Διαλύματα που απαιτούνται για την ELISA.  

Coating Buffer (1L, pH 9,6) 
bicarbonate 5,76 g 
carbonate 3,33 g  

PBS 
NaCl 137 mM 
KCl 2,7 mM 
Na2HPO4 0,01 M 
KH2PO4 1,8 mM 

Washing Buffer (pH 7,4) 
PBS  
Tween 20 0,05% 

Blocking Buffer 
PBS  
BSA 1% w/v 

 

Χρησιμοποιούνται Microtiter flat bottom plates (96 wells, Corning Costar) και καλύπτονται 
με διαφορετικές συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης- αντιγόνου (5, 10, 15, 20 μg/mL) σε 
ρυθμιστικό διάλυμα, Coating Buffer. Το plate καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη και 
φυλάσσεται στους 4oC ολονύκτια. Την επόμενη μέρα αφαιρείται το υγρό από το plate, 
προστίθενται 200 μL Blocking Buffer σε κάθε θέση και αφήνεται για επώαση στους 37oC για 
1 ώρα. Μετά το πέρας της 1 ώρας αφαιρείται το Blocking Buffer, πραγματοποιούνται 3 
πλύσεις με 200 μL Washing Buffer, και προστίθενται 100 μL ορού από ασθενείς (αραίωση 
1/100 σε Blocking Buffer) σε κάθε θέση. Το plate επωάζεται για 1 ώρα στους 37oC και στη 
συνέχεια, αφού αφαιρεθεί το υγρό και γίνουν ξανά οι 3 πλύσεις με το Washing Buffer, 
προστίθενται 100 μL rabbit anti-human IgG HRP (1:3000 σε blocking buffer). Αφού γίνει 
επώαση για μισή ώρα στους 37oC, αφαιρείται ξανά το υγρό και επαναλαμβάνονται οι 3 
πλύσεις με Washing Buffer. Τέλος προστίθεται το υπόστρωμα/χρωμογόνο (100 μL TMB Core 
Bio rad) για 10 λεπτά και η αντίδραση σταματάει με την προσθήκη 100 μL 0,5 MH2SO4. Η 
οπτική πυκνότητα μετράται στα 450 nm σε micro plate reader (Multiskan FC, Thermo Fisher 
Scientific). 
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Σε κάθε επώαση το plate καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη. Η βέλτιστη συγκέντρωση 
πρωτεΐνης βρίσκεται πειραματικά, διαφέρει από πρωτεΐνη σε πρωτεΐνη και είναι αυτή όπου 
εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του θετικού και του αρνητικού ορού.  

 

3.14 Στατιστική ανάλυση 

Για την εκτέλεση της στατιστικής ανάλυσης (IBM SPSS v.19), οι τιμές P < 0,05 θεωρούνται 
στατιστικά σημαντικές. Για κάθε πρωτεΐνη γίνεται μια ανάλυση ROC και παρατηρώντας την 
περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC), η τιμή που μεγιστοποιεί τον δείκτη Youden 
(J=ευαισθησία + ειδικότητα - 1) επιλέγεται ως το cut-off. Κάθε πρωτεΐνη θεωρείται θετική 
για την διαγνωστική δοκιμή ELISA μετά την ταξινόμηση της στις δύο κατηγορίες: 0=καμία 
ασθένεια ή 1=ασθένεια, θεωρώντας κάθε τιμή < cut-off ως 0 (καμία ασθένεια) και κάθε 
τιμή ≥ cutoff ως 1 (ασθένεια). Στη συνέχεια λαμβάνεται ένας πίνακας ταξινόμησης για κάθε 
πρωτεΐνη που περιλαμβάνει τις τιμές των πραγματικών θετικών, των πραγματικών 
αρνητικών, των ψευδώς θετικών και των ψευδώς αρνητικών. Οι τιμές αυτές 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μιας σειράς δεικτών για τον χαρακτηρισμό της 
εκάστοτε πρωτεΐνης ως πιθανού διαγνωστικού εργαλείου: ευαισθησία, ειδικότητα, θετική 
προγνωστική αξία, αρνητική προγνωστική αξία και συντελεστής κ (Cohen’s kappa coefficient 
(κ)). 
 

3.15 Ταυτοποίηση πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας 

Η φασματομετρία μάζας είναι αναλυτική τεχνική, κατά την οποία τα μόρια (συστατικά) ενός 
δείγματος μετατρέπονται σε ταχύτατα κινούμενα ιόντα και στη συνέχεια διαχωρίζονται 
βάσει του λόγου της μάζας προς το φορτίο τους (m/z). Το φάσμα μαζών δείχνει την ένταση 
του μετρούμενου ρεύματος ως συνάρτηση του λόγου m/z. Βασική αρχή της μεθόδου είναι 
ο ιοντισμός του αναλύτη στην αέρια φάση από μια πηγή ιοντισμού όπως ESI ή MALDI. Οι 
δύο κύριες τεχνικές ιοντισμού που χρησιμοποιούνται σε βιολογικά δείγματα είναι: Ιονισμός 
εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μήτρας (MALDI) και Ιονισμός με 
ηλεκτροψεκασμό (ESI). Αυτές οι τεχνικές χαρακτηρίζονται ως ήπιου ιοντισμού, που 
σημαίνει  πως παρατηρείται το μοριακό ιόν και όχι τα θραύσματά του. 

Η θρυψίνη είναι μια ενδοπρωτεάση που χρησιμοποιείται συνήθως για την προετοιμασία 
δειγμάτων σε πειράματα πρωτεομικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σερινο- 
πρωτεάση που διασπά πεπτιδικούς δεσμούς των αμινοξέων αργινίνη και λυσίνη στο C- 
τερματικό άκρο.  

Οι πρωτεϊνικές λωρίδες που έχουν εμφανιστεί στην πηκτή κόβονται σε μικρά κομμάτια και 
τοποθετούνται σε αποστειρωμένα eppendorfs. Σε αυτά πραγματοποιούνται 3 πλύσεις των 
15 λεπτών με acetonitrile (ACN) 50% v/v και ABS 50 mM με σκοπό τον αποχρωματισμό τους. 
Ακολουθεί προσθήκη αναγωγικού dithiothreitol (DTT) 10 mM σε 50 mM ABS και επώαση 
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για 45 λεπτά στους 56oC. Στη συνέχεια, γίνεται αλκυλιώση με 55 mΜ ιωδοακεταμίδιο σε 50 
mM ABS, με επώαση υπό ανάδευση για 45min σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι. 
Ακολουθούν 3 πλύσεις των 15 λεπτών με 50 mM ABS και 50% ACN. Στη συνέχεια οι πηκτές 
αφυδατώνονται με προσθήκη 100% ACN και επωάζονται για 15min σε θερμοκρασία 
δωματίου. Στις αφυδατωμένες πλέον πηκτές, προστίθενται 25-30 μL θρυψίνης (20 μg σε 
160 μL 1 mM HCl ) η οποία αραιώνεται σε ρυθμιστικό (10mM ABS, 10% ACN) και αφήνονται 
για επώαση στους 37oC για 14-16 ώρες. Την επόμενη ημέρα τα δείγματα επωάζονται για 
μισή ώρα πρώτα σε διάλυμα 50% ACN/ 0,1% trifluoroacetic acid (TFA) και μετά σε διάλυμα 
100% ACN. Τα υπερκείμενα των πλύσεων αυτών, στα οποία περιέχονται τα πεπτίδια, 
συλλέγονται σε καθαρό eppendorf, ξηραίνονται σε speed vac και φυλάσσονται στους -20oC. 

 

3.16 Φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης (EIS) 

Όλα τα ηλεκτρόδια χρυσού που χρησιμοποιήθηκαν (Methrom, disposable SPEs DRP-250AT)  
αρχικά καθαρίστηκαν ηλεκτροχημικά με Linear Sweep Voltametry (LSV) σε ρυθμιστικό PBS 
(2.7 mM KCl, 137 mM NaCl, 10 mM Na2HPO4, 1.7 mM KH2PO4). Η τάση άλλαξε μεταξύ -2 και 
2V με ρυθμό σάρωσης 0,1V/s, έναντι ηλεκτροδίου αναφοράς Ag/AgCl ενώ ένα τρίτο 
ηλεκτρόδιο Pt χρησιμοποιήθηκε ως μετρητής. Το πρώτο μόριο που δεσμεύτηκε πάνω στον 
ήδη κατεργασμένο χρυσό ήταν το μερκαπτενδεκανοϊκό οξύ (MUA). Τα ηλεκτρόδια χρυσού 
μετά το πέρας μιας ημέρας ξεπλύθηκαν με αιθανόλη ώστε να φύγει η περίσσεια MUA που 
δεν προσδέθηκε και έλαβε χώρα η ενεργοποίηση των τερματικών καρβοξυλικών ομάδων. 
Για το σκοπό αυτό τα τροποποιημένα ηλεκτρόδια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με μίγμα 
1/1 v/v1-ethyl-3-(-3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) 0,4 M/ N-
Hydroxy succinimide (NHS) 0,1 M για 2,5 ώρες. Ύστερα από πλύση των ηλεκτροδίων χρυσού 
με PBS και ξήρανση στον αέρα, έγινε η πρόσδεση της πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη αφού έχει 
καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας που περιγράφηκε σε παραπάνω ενότητα, 
ομογενοποιείται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (NaH2PO4.H2O 98,12 mM, 
Na2HPO4.2H2O 1,880 mM). Το ρυθμιστικό αυτό παρασκευάστηκε και ρυθμίστηκε σε τέτοιο 
pH ώστε να είναι 0,5 μονάδες κάτω από το pI της υπό μελέτη πρωτεΐνης (theoretical pI= 
5,61), με σκοπό να αποδώσει στην πρωτεΐνη θετικό φορτίο κάνοντας την πρόσδεση της 
στην –COO- ομάδα πιο αποτελεσματική. Εναποτέθηκαν 4μL διαλύματος (0,35 μg/μL) 
απομονωμένης πρωτεΐνης (cbu_0271) στην επιφάνεια του χρυσού και τα ηλεκτρόδια 
αφέθηκαν όλη νύχτα στους 4oC. H μη δεσμευμένη πρωτεΐνη απομακρύνθηκε με πλύση με 
PBS και νερό και τα ηλεκτρόδια ξηράνθηκαν στον αέρα.  

Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω λαμβάνονταν μετρήσεις με φασματοσκοπία 
ηλεκτροχημικής εμπέδησης έτσι ώστε να χαρακτηριστούν τόσο τα στάδια τροποποίησης 
του ηλεκτροδίου του χρυσού όσο και η ακινητοποίηση της πρωτεΐνης καθώς και η απόκριση 
του προκύπτοντος βιοαισθητήρα στα αντισώματα πυρετού Q. Χρησιμοποιήθηκε ένα 
σύστημα τριών ηλεκτροδίων όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.5, το τροποποιημένο 
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ηλεκτρόδιο χρυσού ως ηλεκτρόδιο εργασίας, ένα ηλεκτρόδιο μέτρησης πλατίνας και ένα 
ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag/AgCl.  

Όλες οι μετρήσεις EIS πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ποτενσιοστάτη Palm Sens 4 
εξοπλισμένο αναλυτή απόκρισης συχνότητας, στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 0,2 Hz και 100 
kHz. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ρυθμιστικό PBS σε θερμοκρασία δωματίου. 
Τα φάσματα λήφθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό PS Trace 5.8. 

Για τις μετρήσεις αλληλεπίδρασης αντιγόνου- αντισώματος, χρησιμοποιήθηκαν οροί από 
υγιείς αιμοδότες, από ασθενείς θετικούς σε χρόνιο πυρετό Q και από ασθενείς θετικούς σε 
οξύ πυρετό Q. Έγιναν συνολικά τρεις επαναλήψεις σε τρία διαφορετικά ηλεκτρόδια για να 
ελεγχθεί η αναπαραγωγιμότητα της τεχνικής.  

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των 3 ηλεκτροδίων με την γείωση 
(Biorender). 
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Εικόνα 3.2: Τα στάδια κατεργασίας του χρυσού μέχρι την πρόσδεση του βιομορίου. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1 Έκφραση των αντιγονικών πρωτεϊνών 

Για τον σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας μελετήθηκαν πρωτεΐνες της C. burnetii που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς βιοδείκτες στη διάγνωση της νόσου. Ύστερα από 
βιβλιογραφική αναζήτηση έγινε η επιλογή των γονιδίων που πιθανώς θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη ενός διαγνωστικού εργαλείου τόσο για την χρόνια όσο και για την οξεία μορφή 
της ασθένειας. Οι πρωτεΐνες που μελετήθηκαν και ορισμένα χαρακτηριστικά τους 
συνοψίζονται στον πίνακα 4.1. 

 

Πίνακας 4.1: Οι πρωτεΐνες που επιλέχθηκαν για μελέτη. 

Ονομασία 
γονιδίου 

Περιοχή στο 
χρωμοσωμικό DNA 

Μοριακό 
βάρος 
(KDa) 

Ειδικότητα  Τοπολογία 

Com1 CBU_1910 27,6 
Chronic Q 

fever 
Outer 

membrane 

HspB (GroEl) CBU_1718 60 
Chronic Q 

fever 
Periplasm 

YbgF CBU_0092 34,2 
Chronic Q 

fever 
Periplasm 

UPF0422 CBU_0937 51,38 
Chronic Q 

fever 
Outer 

Membrane 

OmpH CBU_0612 18,8 
Chronic Q 

fever 
Outer 

Membrane 

IcmG CBU_1626 26,56 Unknown 
Transmembra

ne 

IcmK CBU_1628 37,43 Unknown 
Outer 

Membrane 

DotC CBU_1644 30.27 Unknown Membrane 



39 
 

Ssb CBU_0271 17,43 
Acute Q 

fever 
Unknown 

- CBU_0952 25,95 
Acute Q 

fever 
Unknown 

- CBU_0891 34,37 
Acute Q 

fever 
Membrane 

yazC CBU_1143 12,52 
Acute Q 

fever 
Inner 

Membrane 

LemA CBU_0545 24,75 
Acute Q 

fever 
Membrane 

 

Επιλέχθηκαν οι παραπάνω 13 πρωτεΐνες για να εξεταστούν οι αντιγονικές τους ιδιότητες 
προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι οξείες από τις χρόνιες λοιμώξεις του πυρετού Q. Πιο 
συγκεκριμένα πέντε από αυτές περιγράφονται στη βιβλιογραφία ως ειδικές για χρόνιο 
πυρετό Q [Psaroulaki et al., 2020], τρεις ανήκουν στο εκκριτικό σύστημα τύπου IV της C. 
burnetii και οι άλλες πέντε περιγράφονται ως ειδικές για οξύ πυρετό Q [Kowalczewska et al., 
2011]. Για την έκφραση των πρωτεϊνών αυτών, χρησιμοποιήθηκαν οι πλασμιδιακοί φορείς 
pET-22b(+) με His-tag ή Strep-tag στο C- τερματικό άκρο. Οι φορείς αυτοί φέρουν την 
ένθεση του κάθε γονιδίου ξεχωριστά ενώ η έκφραση πραγματοποιήθηκε σε βακτηριακά 
κύταρα E. coli. 

Μετά την κατασκευή των πλασμιδίων, έγινε μετασχηματισμός σε κύτταρα E. coli BL21. 
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές έκφρασης για τις 5 πρωτεΐνες ειδικές για τον οξύ πυρετό Q, σε 
καλλιέργειες μικρής κλίμακας (50 mL καλλιέργειας), με ποικίλες θερμοκρασίες έκφρασης, 
χρόνο επαγωγής και συγκεντρώσεις επαγωγέα. Πιο συγκεκριμένα τα μετασχηματισμένα 
κύτταρα E. coli αναπτύχθηκαν στους 37oC και ύστερα από την επαγωγή δοκιμάστηκαν δύο 
διαφορετικές θερμοκρασίες, 37oC και 20oC. Επίσης, η επαγωγή πραγματοποιήθηκε με δύο 
διαφορετικές συγκεντρώσεις IPTG, 0,5 mM και 1 mM. Μετά την λήψη 1 mL δείγματος 
κυτταροκαλλιέργειας αμέσως πριν και μετά την επαγωγή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
επιλέχθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες έκφρασης για την κάθε πρωτεΐνη. Οι χρόνοι λήψης των 
δειγμάτων κάθε πρωτεΐνης ύστερα από την επαγωγή φαίνονται στον πίνακα 4.2.  
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Πίνακας 4.2: Συνθήκες έκφρασης που δοκιμάστηκαν.   

Δείγματα Χρόνος μετά την 
επαγωγή 

Συγκέντρωση IPTG Θερμοκρασία  

1 t=0 - 37oC 
2 t=3h 0,5mM 37oC 
3 t=3h 1 mM 37oC 
4 t=3h 0,5 mM 22oC 
5 t=3h 1 mM 22oC 
6 t=16h 0,5 mM 37oC 
7 t=16h 1 mM 37oC 
8 t=16h 0,5 mM 22oC 
9 t=16h 1 mM 22oC 

 

Η έκφραση των πέντε πρωτεϊνών που έχουν περιγραφεί ως ειδικές για την οξεία μορφή της 
ασθένειας, ανιχνεύθηκε με ανοσοαποτύπωση και υπό τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν, 
εκφράστηκαν με επιτυχία και οι πέντε. Στην εικόνα 4.1 φαίνονται τα αποτελέσματα του 
Western blot για τις 5 αυτές πρωτεΐνες στις βέλτιστες συνθήκες έκφρασης.  

 

 

Εικόνα 4.1: Ανοσοαποτύπωση των πρωτεϊνών μετά από expression test. Για την ανίχνευση 
των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα anti-His-alkaline phosphate. 
Οι μεμβράνες 1 έως 5 αντιστοιχούν στους εξής στόχους, αντίστοιχα: cbu_0271, cbu_0952, 
cbu_0891, cbu_1143, cbu_0545.  
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Ύστερα από τον έλεγχο της έκφρασης, που πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται 
παραπάνω, προέκυψαν οι προτιμητέες συνθήκες υπό τις οποίες η κάθε πρωτεΐνη έχει την 
βέλτιστη έκφραση. Στον πίνακα 4.3 περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες έκφρασης για την 
κάθε πρωτεΐνη ξεχωριστά.  

 

Πίνακας 4.3: Συνθήκες έκφρασης για τις 5 πρωτεΐνες ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
οξεία μορφή της ασθένειας.    

Γονίδιο Ονομασία 
πρωτεΐνης 

MW 
(KDa) 

Βέλτιστες συνθήκες έκφρασης 

   Χρόνος 
μετά την 
επαγωγή  

Θερμοκρασία 
(oC) 

Συγκέντρωση 
IPTG (mM) 

CBU_0271 Ssb 17,43 16h 37 0,5 
CBU_0952 - 25,95 3h 37 1 
CBU_0891 - 34,37 3h 20 1 
CBU_1143 yazC 12,52 3h 37 1 
CBU_0545 LemA 24,75 3h 37 0,5 

 

 

Ύστερα από τον έλεγχο της έκφρασης για κάθε πρωτεΐνη, τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε 
μεγαλύτερες πλέον καλλιέργειες (1 L) και συλλέχθηκαν, αφού πραγματοποιήθηκε επαγωγή 
της πρωτεϊνοσύνθεσης στις βέλτιστες συνθήκες που προσδιορίστηκαν. Ακολούθησε λύση 
των κυττάρων στην French press ή με υπερήχους και καθαρισμός του κλάσματος που 
περιείχε την επιθυμητή πρωτεΐνη.  
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Εικόνα 4.2:  Έκφραση πρωτεϊνών ύστερα από ανάπτυξη των κυττάρων στις βέλτιστες 
συνθήκες σε 1Lt καλλιέργειας. Οι μεμβράνες Α, Β, Γ, Δ και Ε αντιστοιχούν στις cbu_0271, 
cbu_0952, cbu_0891, cbu_1143 και cbu_0545, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 4.4: Αποδόσεις σε g για τον κάθε στόχο από 1 L καλλιέργειας. 

Γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη  g κυττάρων που συλλέχθηκαν από 1 L 
καλλιέργειας 

cbu_0271 4,6 

cbu_0952 1,18 

cbu_0891 2,18 

cbu_1143 1,60 

cbu_0545 1,41 

 

4.2 Απομόνωση των πρωτεϊνών με χρωματογραφία συγγένειας  

Ύστερα από τη λύση των κυττάρων, έλαβε χώρα υπερφυγοκέντρηση και συλλογή ξεχωριστά 
των υδατοδιαλυτών και μεμβρανικών κλασμάτων. Για τις πρωτεΐνες των οποίων η 
τοπολογία τους έχει προβλεφθεί βιβλιογραφικά (πίνακας 1), το αντίστοιχο κλάσμα 
φυλάχθηκε για περεταίρω μελέτη. Πιο συγκεκριμένα το μεμβρανικό κλάσμα απομονώθηκε 
και μελετήθηκε για τις μεμβρανικές πρωτεΐνες (cbu_0891, cbu_1143, cbu_0545), ενώ για 
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εκείνες των οποίων η τοπολογία είναι  άγνωστη  (cbu_0271, cbu_0952), χρησιμοποιήθηκαν 
και τα δύο πρωτεϊνικά κλάσματα για την απομόνωση. Στην εικόνα 4.7 φαίνονται οι 
μεμβράνες του Western blot για τα κλάσματα που μελετήθηκαν.  

 

Εικόνα 4.3: Western blot που δείχνει σε ποιο κλάσμα εντοπίζεται η κάθε πρωτεΐνη. Όπου 
Μ: μεμβράνες και όπου Υ: υδατοδιαλυτό.  

 

Από την εικόνα 4.3 φαίνεται πως οι cbu_0271 και cbu_0891 εντοπίζονται τόσο στο 
μεμβρανικό όσο και στο υδατοδιαλυτό κλάσμα, η cbu_0952 εντοπίζεται μόνο στο 
μεμβρανικό κλάσμα και οι cbu_1143 και cbu_0545 στο μεμβρανικό, όπως ήταν 
αναμενόμενο από πρόγραμμα πρόβλεψης τοπολογίας (Psort). Όσον αφορά την cbu_0891 
παρατηρούνται παραπάνω από μια λωρίδες σε διαφορετικά μοριακά βάρη. Για τον λόγο 
αυτό, όπως περιγράφεται παρακάτω, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση σε ποια ή ποιες 
πρωτεϊνικές λωρίδες κάθε κλάσματος αντιπροσωπεύει την πρωτεΐνη ενδιαφέροντος.   

Στην περίπτωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών πραγματοποιείται πρώτα διαλυτοποίηση 
αυτών με χρήση DDM (1% w/v). Όλες οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες καθαρίστηκαν με 
στήλη συγγένειας Ni- NTA. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος της καθαρότητας με SDS 
ηλεκτροφόρηση. Στην εικόνα 4.4 φαίνονται οι πηκτές της ηλεκτροφόρησης μετά από  
χρώση Coomassie.  
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Εικόνα 4.4: Πηκτές από SDS ηλεκτροφόρηση με χρώση Coomassie. Όπου Μ: μεμβράνες και 
όπου Υ: υδατοδιαλυτό. 

 

Από τις πηκτές της εικόνας 4.4 φαίνεται πως δεν υπάρχουν προσμίξεις στις περισσότερες 
απομονωμένες πρωτεΐνες με ένα μόνο βήμα καθαρισμού με χρωματογραφία Ni- NTA. Για 
τις πρωτεΐνες cbu_0271 και cbu_0952, των οποίων η τοπολογία δεν έχει προσδιοριστεί 
βιβλιογραφικά, η απομόνωση ήταν επιτυχής από το υδατοδιαλυτό κλάσμα για την 
cbu_0271, ενώ για την cbu_0952 από το μεμβρανικό. Σύμφωνα με αναζήτηση σε εργαλεία 
που προβλέπουν μεμβρανικές ή υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες (Psort, 
https://www.psort.org/psortb/),  για την cbu_0271 υπάρχει συμφωνία καθώς 
προσδιορίζεται ως υδατοδιαλυτή πρωτεϊνη, ενώ η cbu_0952 έχει άγνωστη τοπολογία.  
Παρότι η cbu_0271 εντοπίζεται και στο μεμβρανικό κλάσμα, δεν απομονώθηκε απόλυτα 
καθαρή καθώς διακρίνονται παραπάνω από μια πρωτεινικές λωρίδες και ταυτοποιήθηκε με 
ESI σε μόνο μια εξ αυτών σε χαμηλή αφθονία. Όσον αφορά την cbu_0891, εμφανίζονται 
τόσο στο υδατοδιαλυτό όσο και στο μεμβρανικό κλάσμα παραπάνω από μία πρωτεινική 
λωριδα  στην πηκτή. Έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης της πρωτεΐνης με φασματομετρία 
μάζας (ESI-MS/MS) στις λωρίδες που εμφανίζονται, όμως ταυτοποιήθηκε μόνο στις δύο 
έντονες λωρίδες της πηκτής που αφορά το μεμβρανικό κλάσμα. Στο υδατοδιαλυτό κλάσμα 
ταυτοποιήθηκαν και στις δύο λωρίδες της πηκτής με φασματομετρία μάζας (MALDI 
TOF/TOF) δύο πρωτεΐνες του E. coli. 

Οι απομονωμένες πρωτεϊνες, μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη PVDF και επωάστηκαν με 
αντίσωμα anti-His. Τα συμπυκνωμένα κλάσματα ύστερα από την απομόνωση με 
χρωματογραφία συγγένειας διακρίνονται στην εικόνα 4.5. 



45 
 

 

 

Εικόνα 4.5: Western blot με τα συμπυκνωμένα κλάσματα από τις απομονωμένες πρωτεΐνες 
ύστερα από στήλη Ni- NTA. Όπου Μ: απομόνωση από μεμβράνες και όπου Υ: απομόνωση 
από υδατοδιαλυτό.  

 

Η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών έγινε τόσο με MALDI ToF/ToF, όσο και με ESI. Για την 
ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας, πραγματοποιήθηκε αποκοπή των λωρίδων που 
εμφανίζονται στις πηκτές, προκειμένου να γίνει πρωτεολυτική διάσπαση των πρωτεϊνών με 
θρυψίνη. Στην εικόνα 4.6 διακρίνονται οι λωρίδες από τις πηκτές των απομονωμένων 
πρωτεϊνών, ενώ στον πίνακα 4.5 διακρίνονται οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν σε κάθε 
μια από αυτές. 
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Εικόνα 4.6: Οι μπάντες που κόπηκαν από τις πηκτές για ταυτοποίηση.  

 

Πίνακας 4.5: Πρωτεΐνες που ταυτοποίηθηκαν με ESI.    

Λωρίδα Πρωτεΐνη που 
ταυτοποιήθηκε 

Μοναδικά 
πεπτίδια 

Υψηλότερη 
ένταση 

Δεύτερη 
υψηλότερη 
ένταση 

1 dotC CBU_1644 17 1,1E+10 1,06E+08 
2 ssb CBU_0271 6 3,78E+09 7,61E+08 
3 seqA (E. coli)  9 5,61E+08 3,98E+08 
4 ssb CBU_0271 21 1,662E+14 1,19E+10 
5 CBU_0891 21 4,019E+14 7,52E+09 
6 CBU_0891 16 5,71E+10 2,15E+10 
7 CBU_0952 22 1,38E+15 3,44E+09 

 

Ταυτόχρονα, απομονώθηκαν πρωτεΐνες που έχουν περιγραφεί ως ειδικές για τον χρόνιο 
πυρετό Q [Psaroulaki et al., 2020]. Οι βέλτιστες συνθήκες έκφρασης προσδιορίστηκαν σε 
προηγούμενες μελέτες [Mathioudaki, PhD thesis 2020]. Στην εικόνα 4.7 φαίνεται η έκφραση 
των πρωτεϊνών αυτών. 
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Εικόνα 4.7: Western blot ύστερα από καθαρισμό και συμπύκνωση των πρωτεϊνών που 
περιγράφονται ειδικές για τον χρόνιο πυρετό Q. 

 

4.3 Αξιολόγηση των πρωτεϊνών που απομονώθηκαν για την διαφορική 
διάγνωση του πυρετού Q 

Όλες οι πρωτεΐνες που απομονώθηκαν, συμπυκνώθηκαν και ελέγχθηκαν για την 
διαγνωστική τους ικανότητα στον οξύ ή χρόνιο πυρετό Q. Για τον σκοπό αυτό, 
δοκιμάστηκαν δείγματα ορών τόσο από ασθενείς όσο και από υγιείς ανθρώπους και έγινε 
σύγκριση αυτών. Η πρώτη δοκιμή σε ορούς έγινε με Western blot και μετέπειτα με την 
τεχνική της ELISA.  

Αρχικά, ύστερα από μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη PVDF, πραγματοποιήθηκε 
επώαση αυτών σε μίγμα ορών από ασθενείς με αντισώματα μόνο στη φάση ΙΙ (οξύς 
πυρετός Q), στην φάση Ι και ΙΙ (χρόνιος πυρετός Q) καθώς και υγιείς αιμοδότες χωρίς 
αντισώματα για C. burnetii (Εικόνες 4.8, 4.9 και 4.10) 
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Εικόνα 4.8: Western blot μεμβράνες ύστερα από επώαση σε μίγμα ορών ασθενών που 
πάσχουν από οξύ πυρετό Q. 

 

 

Εικόνα 4.9: Μεμβράνες Western blot ύστερα από επώαση σε μίγμα ορών ασθενών που 
πάσχουν από χρόνιο πυρετό Q. 
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Εικόνα 4.10: Μεμβράνες Western blot ύστερα από επώαση σε μίγμα ορών υγιών 
αιμοδοτών. 

 

Από τις παραπάνω μεμβράνες επιβεβαιώνεται η ειδικότητα των πρωτεϊνών για τον οξύ 
πυρετό Q, καθώς παρατηρούνται σήματα στις μεμβράνες που αφορούν την οξεία ασθένεια. 
Όσον αφορά τους αιμοδότες, δεν παρατηρείται κάποιο σήμα, καθώς δεν υπάρχουν τα 
αντισώματα για τα αντίστοιχα αντιγόνα. Στις μεμβράνες που έχουν επωαστεί σε ορούς 
χρόνιας, δεν έχουμε ανοσοαπόκριση για τις περισσότερες πρωτεΐνες, εκτός από την 
cbu_0891 η οποία εμφανίζει ένα ασθενές και όχι ξεκάθαρο σήμα.  

Ταυτόχρονα, έγινε μελέτη όλων των πρωτεϊνών που απομονώθηκαν, σε ορούς που 
αφορούν συγκεκριμένους ασθενείς σε διαφορετικά στάδια της μόλυνσης. Μελετήθηκαν 
οροί από τρεις διαφορετικούς ασθενείς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της λοίμωξης, 
έτσι ώστε να ληφθούν συμπεράσματα για την ανοσοαπόκριση των πρωτεϊνών σε κάθε 
χρονική στιγμή.  
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Εικόνα 4.11: Δοκιμή σε ορούς από ασθενή 1 σε διαφορετικά χρονικά στάδια της μόλυνσης 
(Α έως Γ). Η λωρίδα 1 αντιστοιχεί στην cbu_1910, η 2 στην cbu_1718, η 3 στην cbu_0092, η 
4 στην cbu_0937, η 6 στην cbu_0612, η G στην cbu_1626, η K στην cbu_1628, η C στην 
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cbu_1644, η 11 στην cbu_0271, η 13 στην cbu_0952, η 17 στην cbu_0891, η 18 στην 
cbu_1143 και η 19 στην cbu_0545.  

 

Πίνακας 4.6: Τιμές αντισωμάτων για τους ορούς της εικόνας 4.11. 

 Ορός ασθενούς 

2933 2957 3104 3326 3504 

Αντισώματα ph I 3840 3840 240 4096 4096 

ph II - 480 - 2048 2048 

 

Ο συγκεκριμένος ασθενής που μελετάται (εικόνα 4.11), σύμφωνα με τις τιμές των 
αντισωμάτων (πίνακας 4.6) φαίνεται πως αρχικά νοσεί από οξύ πυρετό Q και στη συνέχεια 
έχει λάβει αντιβίωση οπότε στην τρίτη μεμβράνη τα αντισώματα έχουν πέσει και δεν 
υπάρχει λοίμωξη. Μετά από αρκετούς μήνες όμως, οι τιμές των αντισωμάτων αυξάνονται 
ξανά, όπως παρατηρείται από την τέταρτη μεμβράνη, και ο ασθενής έχει αντισώματα τόσο 
στη φάση Ι όσο και στην φάση ΙΙ. Επομένως νοσεί από χρόνιο πυρετό Q. Αυτό που αξίζει να 
σημειωθεί είναι ότι στην τρίτη μεμβράνη όπου έχουν μειωθεί τα αντισώματα δεν 
παρατηρείται υψηλή ανοσοαπόκριση από τις περισσότερες πρωτεΐνες. Επιπλέον από την 
στιγμή που μεταβαίνει σε χρόνιο πυρετό Q τόσο η cbu_0271 όσο και η cbu_0891, οι οποίες 
είναι ειδικές για τον οξύ πυρετό Q, εμφανίζονται με αρκετά μειωμένο έως καθόλου σήμα. 
Ενδιαφέρον ακόμη αποτελεί και η πρωτεΐνη Κ η οποία εμφανίζει τις λεγόμενες 
‘‘ghostbands’’, σε όλες τις μεμβράνες εκτός από την τρίτη όπου έχει ληφθεί θεραπεία και 
έχουν μειωθεί τα αντισώματα του ασθενούς. Παρόμοια απόκριση έχει και η cbu_1718. Τα 
συγκεκριμένα λοιπόν αντιγόνα θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τα παραπάνω 
αποτελέσματα καλοί μελλοντικοί στόχοι για περαιτέρω μελέτη σε δοκιμές αντισωμάτων.  



52 
 

 

Εικόνα 4.12: Δοκιμή σε ορούς από ασθενή 2 σε διαφορετικά χρονικά στάδια της μόλυνσης. 
Η 1 αντιστοιχεί στην cbu_1910, η 2 στην cbu_1718, η 3 στην cbu_0092, η 4 στην cbu_0937, 
η 6 στην cbu_0612, η G στην cbu_1626, η K στην cbu_1628, η C στην cbu_1644, η 11 στην 
cbu_0271, η 13 στην cbu_0952, η 17 στην cbu_0891, η 18 στην cbu_1143 και η 19 στην 
cbu_0545. 

 

Πίνακας 4.7: Τιμές αντισωμάτων για τους ορούς της εικόνας 4.12. 

 Ορός ασθενούς 

1Α 1Β 1Γ 

Αντισώματα ph I 3200 800 400 

ph II 3200 800 400 
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Εικόνα 4.13: Δοκιμή σε ορούς από ασθενή 3 σε διαφορετικά χρονικά στάδια της μόλυνσης. 
Η 1 αντιστοιχεί στην cbu_1910, η 2 στην cbu_1718, η 3 στην cbu_0092, η 4 στην cbu_0937, 
η 6 στην cbu_0612, η G στην cbu_1626, η K στην cbu_1628, η C στην cbu_1644, η 11 στην 
cbu_0271, η 13 στην cbu_0952, η 17 στην cbu_0891, η 18 στην cbu_1143 και η 19 στην 
cbu_0545. 

 

Πίνακας 4.8: Τιμές αντισωμάτων για τους ορούς της εικόνας 4.13. 

 Ορός ασθενούς 

2Α 2Β 2Γ 2Δ 

Αντισώματα ph I >3200 3200 800 800 

ph II >3200 6400 800 800 
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Στους παραπάνω ασθενείς παρατηρείται απόκριση τόσο των πρωτεϊνών που αφορούν την 
οξεία ασθένεια όσο και των πρωτεϊνών της χρόνιας. Εμφανίζεται έντονη απόκριση από την  
cbu_0612 (εικόνα 4.12 και 4.13, πηγάδι 6) που δεν εμφανιζόταν στον πρώτο ασθενή ενώ το 
ίδιο συμβαίνει και για την cbu_1143 (πηγάδι 18). Αξίζει να σημειωθεί ότι και στους δύο 
ασθενείς στους ορούς με υψηλά αντισώματα και στην φάση Ι και στην φάση ΙΙ, 
παρατηρείται απόκριση από αρκετές πρωτεΐνες που αφορούν τον οξύ πυρετό Q.  

 

4.4 ELISA 

Η ELISA είναι μια βιοχημική μέθοδος ανίχνευσης της παρουσίας ενός αντιγόνου ή ενός 
αντισώματος σε ένα δείγμα. Πιο συγκεκριμένα ένα αντιγόνο πρέπει να ακινητοποιηθεί σε 
μια σταθερή επιφάνεια και στη συνέχεια να δεσμεύσει ένα αντίσωμα που συνδέεται με ένα 
ένζυμο. Η ανίχνευση επιτυγχάνεται με την προσθήκη υποστρώματος όπου γίνεται ενζυμική 
αντίδραση που δίνει έγχρωμο σύμπλοκο το οποίο στη συνέχεια μετριέται.  

Στην παρούσα μελέτη, δοκιμάστηκαν 41 οροί συνολικά με τις πρωτεΐνες που 
απομονώθηκαν και αφορούν τον οξύ πυρετό Q. Από τα 41 αυτά δείγματα, τα 10 ήταν από 
ασθενείς με χρόνιο πυρετό [≥1/1024 IgG phase I], με την χαμηλότερη τιμή αντισωμάτων σε 
αυτούς τους ορούς στη φάση Ι να είναι 1/1920. Τα δείγματα αιμοδοτών που δοκιμάστηκαν 
και θεωρούνται ο υγιής πληθυσμός, ήταν 17. Οι ασθενείς με υψηλούς τίτλους αντισωμάτων 
IgG φάσης ΙΙ αλλά χαμηλότεροι από 1024 στην φάση Ι ήταν η Τρίτη ομάδα που μελετήθηκε 
και αποτελούταν από 14 δείγματα ορών. Στον πίνακα 1 του παραρτήματος συνοψίζονται οι 
οροί ασθενών που δοκιμάστηκαν με IFA και αργότερα αναλύθηκαν με ELISA.  

Τα 41 δείγματα ορών χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη των αντιγονικών πρωτεϊνών που 
έχουν περιγραφεί ως ειδικές για τον οξύ πυρετό Q. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν για την 
αντιγονικότητα τους οι πρωτεΐνες cbu_0271, cbu_0952, cbu_0891, cbu_1143, cbu_0545. 

Χρησιμοποιήθηκαν και οι 41 οροί προκειμένου να δοκιμαστούν οι 5 αντιγονικές πρωτεΐνες 
της C. burnetii. Στη συνέχεια ακολούθησε μια απλή στατιστική ανάλυση σχετικά με τα 
αποτελέσματα ELISA, επιτρέποντας την εξαγωγή όχι μόνο ποιοτικών αλλά και ποσοτικών 
συμπερασμάτων σχετικά με τον ρόλο αυτών των αντιγόνων στη διαφορική διάγνωση του 
πυρετού Q. Αρχικά η τεχνική της ELISA βελτιστοποιήθηκε δοκιμάζοντας διαφορετικές 
συγκεντρώσεις πρωτεΐνης. Σύμφωνα με αυτά τα πειράματα, είχαμε υψηλά επίπεδα 
αντιδραστικότητας σε όλες σχεδόν τις διαφορετικές συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν. 
Παρόλα αυτά και στις 5 πρωτεΐνες η βέλτιστη συγκέντρωση με το χαμηλότερο ‘‘υπόβαθρο’’ 
στους αιμοδότες και την υψηλότερη αντιδραστικότητα ήταν τα 5μg/mL. Στους ορούς που 
χρησιμοποιήθηκαν έγινε αραίωση 1/100. Στον πίνακα 4.9 φαίνονται τα αποτελέσματα της 
ELISA με τους ορούς που δοκιμάστηκαν για όλες τις πρωτεΐνες.  
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Πίνακας 4.9: Αποτελέσματα της ELISA με τους ορούς που δοκιμάστηκαν για όλες τις 
πρωτεΐνες. 

  IFA      

Κωδικό
ς 
ασθενή 

Φάση Ι Φάση ΙΙ cbu_027
1 

cbu_095
2 

cbu_089
1 

cbu_114
3 

cbu_05
45 

Υγιής 
αιμοδότη
ς 

        

 2804 0 0 0,434 0,094 0,088  0,911 

2933 0 0 0,172 0,192 0,512 0,733  

3104 0 0 0,255 0,15 0,238 0,575 0,128 

2764 0 0 0,265 0,111 0,128 0,159 0,266 

2804 0 0  0,202 0,427 0,223 0,129 

53601 0 0 0,217 0,17 0,117 0,409 0,428 

2800 0 0 0,659 0,113 0,106 0,449 0,698 

1Γ 400 400  0,594 0,637 0,724  

2Γ 800 800 0,259 0,353 0,569 0,975 0,29 

2Δ 800 800 0,487 0,505 0,316 0,496 0,632 

2217   0,701 0,978 0,322 0,109 0,407 

3305   0,679 0,875 0,338 0,29 0,408 

3306   0,29 0,508 0,302 0,394 0,805 

3314   0,394 0,655  0,3885 0,7 

3883   0,3885 0,53  0,284 0,901 

2768   0,284 0,376  0,27 0,108 

54633   0,27 0,709    

Χρόνιος 
πυρετός 
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Q 

 127 1/3840 1/4096 0,535     

3214 1/3276
8 

1/3276
8 

0,403 0,209 0,355  0,465 

149 2048 2048 0,173 0,295 1,022 2,157 3,161 

3326 1/2048 1/4096 0,176 0,101 0,3 1,572  

3504 1/2048 1/4096 0,145 0,116 0,367 1,365  

1Α 3200 3200 2,444 3,562 0,872 2,596 2,386 

1Β 1800 1800 1,523 3,174 0,925 1,287 1,812 

2Α >3200 >3200 1,71 1,514 1,505 2,26 1,474 

2Β 6400 3200 1,185 1,243 1,159 1,903  

2648 2048 2048 0,813     

Οξύς 
πυρετός 
Q 

        

 21 - 1/3840 0,333 0,375    

105 - 1/3840 1,135 0,586    

53124 - 1/1920 0,944 0,455  1,013  

191 - 1/3840 0,945 0,597  0,975  

474 - 3840 0,363 0,687 0,505 1,018 0,504 

55137 - 1920 0,548 0,779 0,663 2,358 0,688 

167 - 3840 1,192 0,417 0,816 1,529 0,815 

99 - 3840 1,3975 2,12 0,817 1,192 0,737 

2957 - 3840 1,253 2,689 0,716 1,3975 0,9 

50528 - 1/3840 1,049 1,952 0,699 1,253 0,769 

50397 - 1/3840 0,653 2,53 1,609 1,049 1,016 
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3786 - 1/1920 0,459 1,97 1,526 1,653 0,897 

3787 - 1/1920 2,024 2,11  1,459 0,582 

3793 - 1/1480 0,694 2,252  2,024 1,497 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από τον πίνακα, όλες οι πρωτεΐνες στην πλειοψηφία των ορών 
δίνουν πολύ χαμηλή απόκριση στους υγιής αιμοδότες συγκριτικά με τις αρκετά υψηλότερες 
απορροφήσεις που παρατηρούνται στους ασθενείς τόσο της χρόνιας όσο και της οξείας.  

 

4.5 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση είναι ένα πολύ χρήσιμο μαθηματικό εργαλείο που επιτρέπει στους 
επιστήμονες να αναλύσουν τα δεδομένα τους και να βρουν μια εφαρμογή στην καθημερινή 
ζωή. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε στατιστική ανάλυση προκειμένου να 
οπτικοποιηθούν τα αποτελέσματα μας και τελικά να απαντηθεί το ερώτημα εάν οι 
εκφραζόμενες πρωτεΐνες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως διαγνωστικά εργαλεία του 
πυρετού Q. 

Ύστερα από τις δοκιμές ELISA, έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να 
βγουν συμπεράσματα όσον αφορά την αντιγονικότητα των πρωτεϊνών. Η διαδικασία αυτή 
μας επέτρεψε να υπολογίσουμε την ευαισθησία, την ειδικότητα και το cut- off για την κάθε 
πρωτεΐνη για την συγκεκριμένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Παρακάτω διακρίνονται τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω του προγράμματος IBM SPSS v.19. 
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Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.10) διακρίνονται οι τιμές cut off που προέκυψαν για την 
κάθε πρωτεΐνη ύστερα από στατιστική ανάλυση. Θεωρώντας ως αρνητικούς μάρτυρες του 
υγιής αιμοδότες και ως θετικούς τους ασθενείς που πάσχουν τόσο από χρόνιο όσο και από 
οξύ πυρετό Q, προκύπτουν οι παρακάτω τιμές απορροφήσεων.  

 

Πίνακας 4.10: Τιμές cut off για την κάθε πρωτεΐνη ύστερα από στατιστική ανάλυση. 

Πρωτεΐνη cut off 

cbu_0271 0,447 

cbu_0952 0,558 

cbu_0891 0,540 

cbu_1143 0,994 

cbu_0545 0,718 

 

 

Τόσο από το διάγραμμα παραπάνω όσο και από την τιμή 0,789 (area under the curve) που 
προκύπτει από αυτό, συμπεραίνουμε πως υπάρχει ένας καλός διαχωρισμός των υγιών 
αιμοδοτών από τους ασθενείς για τον πυρετό Q. Η τιμή cut- off που προκύπτει από τις 
συγκεκριμένες μετρήσεις για την cbu_0271 είναι 0,447 με ευαισθησία 75%. Αυτό σημαίνει 
πως τιμές απορρόφησης από το 0,447 και πάνω θα θεωρούνται θετικές. 

 

Όσον αφορά την πρωτεΐνη 13 (cbu_0952), εμφανίζει και την χαμηλότερη τιμή area under 
the curve (0,762) επομένως ο διαχωρισμός μεταξύ υγιών και ασθενών δεν είναι τόσο 
επιτυχής όσο με τις άλλες πρωτεΐνες. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμφανίζει cut- off 0,558 με 
ευαισθησία 68,2%.  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα για την cbu_0891 προκύπτει τιμή area under the curve 
0,909 υποδεικνύοντας πολύ καλό διαχωρισμό υγιών και ασθενών. Επιπλέον προκύπτει πως 
τιμές απορρόφησης μεγαλύτερες του 0,540 θεωρούνται θετικές με ευαισθησία 75%.  
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Η cbu_1143 όπως φαίνεται από την παραπάνω στατιστική ανάλυση, εμφανίζει τον 
καλύτερο διαχωρισμό υγιών και ασθενών με τιμή area under the curve 0,998. Η τιμή cut- off 
για την συγκεκριμένη πρωτεΐνη προέκυψε 0,994 με ευαισθησία 94,7%.  

 

Για την πρωτεΐνη 19 (cbu_0545) προκύπτει τιμή area under the curve 0,833 υποδεικνύοντας 
επίσης αρκετά καλό διαχωρισμό υγιών και ασθενών. Επιπλέον προκύπτει πως τιμές 
απορρόφησης μεγαλύτερες του 0,718 θεωρούνται θετικές με ευαισθησία 73,3%. 

 

4.6 Βιοαισθητήρας- ηλεκτρόδιο χρυσού 

Η ηλεκτροχημική φασματοσκοπία εμπέδησης είναι μια πολύ ευαίσθητη και ακριβής τεχνική 
για την ανίχνευση της αλληλεπίδρασης αντιγόνου- αντισώματος και μπορεί επομένως να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ειδικών ανοσοαισθητήρων υψηλής ακρίβειας. Οι 
βιοαισθητήρες που βασίζονται στην EIS έχουν ήδη βρει αρκετές εφαρμογές ως διαγνωστικά 
εργαλεία, διασφαλίζοντας υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (Helali et al., 2006). Στην 
παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ενός εκλεκτικού ηλεκτροχημικού 
ανοσοαισθητήρα για την ταχεία διάγνωση του οξύ πυρετού Q. Βασίζεται στην 
ακινητοποίηση της πρωτεΐνης cbu_0271 σε ένα τροποποιημένο ηλεκτρόδιο χρυσού. Η 
άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του ακινητοποιημένου αντιγόνου και των αντισωμάτων για 
τον πυρετό Q παρακολουθείται με EIS. 

Όπως αναφέρθηκε σε παραπάνω ενότητα, στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια 
ανάπτυξης ενός εκλεκτικού ηλεκτροχημικού ανοσοαισθητήρα για την ταχεία διάγνωση του 
οξύ πυρετού Q. Η μελέτη βασίζεται στην ακινητοποίηση της πρωτεΐνης cbu_0271 πάνω σε 
ηλεκτρόδιο χρυσού. Η επιλογή της συγκεκριμένης πρωτεΐνης για δοκιμή στον αισθητήρα 
έγινε με γνώμονα την αντιγονικότητα της, όπως περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και την 
έκφραση της. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη παρουσίασε την πιο καλή έκφραση στις 
περισσότερες συνθήκες που δοκιμάστηκαν, απομονώθηκε με μεγάλη ευκολία και σε υψηλό 
βαθμό καθαρότητας, σε ένα μόνο στάδιο καθαρισμού, και ταυτοποιήθηκε με ESI-MS με 
υψηλό αριθμό μοναδικών πεπτιδίων και με υψηλή ένταση. Επιπλέον στις μελέτες που 
έγιναν με αντισώματα ασθενών και υγιών αιμοδοτών, παρά το γεγονός πως υπήρξαν άλλες 
πρωτεΐνες με λίγο καλύτερη τιμή area under the curve, δηλαδή καλύτερο διαχωρισμό υγιών 
και ασθενών, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη ήταν η μοναδική που εμφάνισε καλύτερα 
αποτελέσματα διαχωρισμού μεταξύ ασθενών οξύ και χρόνιου πυρετού Q. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε από πειράματα western blot όπου παρουσιάζεται απόκριση μόνο σε μίγμα 
ορών της οξείας ασθένειας και όχι της χρόνιας.  

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα ηλεκτροχημικής εμπέδησης για τις δοκιμές που 
έλαβαν χώρα με την συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Αρχικά ελήφθη ένα διάγραμμα blank στο 
οποίο έγινε προσθήκη των ορών στο ηλεκτρόδιο ύστερα από τροποποίηση μόνο με LSV, 
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χωρίς όμως την προσθήκη των υπόλοιπων μορίων. Από το διάγραμμα αυτό βλέπουμε πως 
δεν υπάρχει κάποια απόκριση του ηλεκτροδίου στα αντισώματα των ορών χωρίς την 
ύπαρξη του αντιγόνου.  

 

 

 

Στη συνέχεια αφού εξετάστηκε η πρόσδεση των μορίων που προετοιμάζουν την επιφάνεια 
του χρυσού για δέσμευση της πρωτεΐνης (βλ. παράρτημα), έγινε η ακινητοποίηση της 
πρωτεΐνης και ο έλεγχος της απόκρισης σε κάθε μίγμα ορών. Στα παρακάτω διαγράμματα 
φαίνονται οι τρεις βιοαισθητήρες που κατασκευάστηκαν και η απόκριση αυτών σε κάθε 
είδος ορού.  
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Βιοαισθητήρας #2 
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Δεδομένου ότι η εμπέδηση είναι το μέτρο της συνολικής ικανότητας ενός κυκλώματος να 
αντιστέκεται στο ρεύμα, λαμβάνει υπόψην όλες τις παραμέτρους που εμποδίζουν τη ροή 
μέσα σε μια αντίσταση, όπως η επαγωγή, η αντίσταση και η χωρητικότητα. Κατά τις 
μετρήσεις με EIS, το ηλεκτρικό ρεύμα μετράται καθώς εφαρμόζεται τάση σε ένα δείγμα σε 
διαφορετικές συχνότητες. Καθώς η σύνθετη αντίσταση εκφράζεται ως μιγαδικός αριθμός 
(Z(ω)= Z’(ω) - jZ’’(ω)), τα δεδομένα παραπάνω παρουσιάζονται σε γραφική παράσταση Nyquist 
plot, όπου το πραγματικό μέρος Z’ βρίσκεται στον άξονα x και το φανταστικό μέρος Z’’ στον 
y άξονα. Αυτό το διάγραμμα αποδεικνύεται ως ημικύκλιο, που σημαίνει μια διαδικασία 
μεταφοράς φορτίου, ενώ το μέγεθος του ημικυκλίου αντιπροσωπεύει το μέγεθος της 
αντίστασης μεταφοράς φορτίου. Ωστόσο, η γραφική παράσταση Nyquist plot μπορεί να 
μοιάζει με μια ευθεία γραμμή με θετική κλίση, στην περίπτωση μιας διαδικασίας διάχυσης.  

Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να διακρίνουμε την εκλεκτικότητα της 
συγκεκριμένης πρωτεΐνης ως προς τον οξύ πυρετό Q. Όπως παρατηρούμε έχουμε μια 
διαφορετική απόκριση με την προσθήκη μίγματος ορών οξείας. Τα αποτελέσματα και στις 
τρεις δοκιμές είναι επαναλήψιμα με τα διαγράμματα εμπέδησης που έχουν ληφθεί κατά 
την προσθήκη ορών αιμοδοτών και ασθενών χρόνιας να μην αποκλίνουν ιδιαίτερα από το 
διάγραμμα που αφορά την cbu_0271. Αντίθετα, μετά την προσθήκη ίδιας ποσότητας και 
συγκέντρωσης ορού οξείας η καμπύλη έχει μια εμφανή κυρτότητα προς τα κάτω. 
Δεδομένου ότι το μέγεθος του ημικυκλίου αντιπροσωπεύει το μέγεθος της αντίστασης 
μεταφοράς φορτίου, η αλλαγή στην καμπύλη με την προσθήκη ορών οξείας σημαίνει πως 

Βιοαισθητήρας #3 
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μεταβάλλεται το μέγεθος της αντίστασης καθώς πιάνει ο ορός στην πρωτεΐνη και 
εμφανίζεται διαφορετική απόκριση από τους υπόλοιπους ορούς. 

 

 

5. Συμπεράσματα 
 

Οι πέντε πρωτεΐνες που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία κωδικοποιούνται από τα 
γονίδια cbu_0271, cbu_0952, cbu_0891, cbu_1143 και cbu_0545. Οι συγκεκριμένες 
πρωτεΐνες έχουν περιγραφεί ως ειδικές για τον οξύ πυρετό Q. Μπορέσαμε να εκφράσουμε 
όλες τις πρωτεΐνες σε κύτταρα E. coli και να τις απομονώσουμε με ένα βήμα 
χρωματογραφίας συγγένειας. Οι πρωτεΐνες απομονώθηκαν σε υψηλό βαθμό καθαρότητας, 
ενώ τρεις από αυτές ταυτοποιήθηκαν με φασματομετρία μάζας. Ύστερα από την 
απομόνωση, οι στόχοι αυτοί μελετήθηκαν με ανοσοαποτύπωση και ELISA καταλήγοντας σε 
ποιοτικά συμπεράσματα όσον αφορά την διαγνωστική ικανότητα τους στον πυρετό Q. 
Λαμβάνοντας υπόψην τα αποτελέσματα αυτά, παρατηρούμε πως το western και η ELISA 
βρίσκονται σε συμφωνία όσον αφορά τους υγιείς αιμοδότες, που ως επί το πλείστον δεν 
παρατηρείται απόκριση αλλά και όσον αφορά τους ασθενείς οξείας όπου αποκρίνονται 
όλες οι πρωτεΐνες στο μεγαλύτερο μέρος των ορών. Από την άλλη, όσον αφορά τους ορούς 
ασθενών χρόνιου πυρετού Q, μόνο στην cbu_0891 παρατηρούμε απόκριση στην μεμβράνη 
του western, ενώ στην ELISA όλες οι πρωτεΐνες εμφανίζουν εξίσου υψηλές απορροφήσεις 
με την οξεία σε ορισμένους ορούς χρόνιας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στο 
western blot, τα αντισώματα αλληλεπιδρούν με την μετουσιωμένη πρωτεΐνη (πρωτοταγής 
δομή) ενώ στην ELISA η καθαρισμένη ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη (αντιγόνο) είναι πλήρως 
αναδιπλωμένη (δευτεροταγής δομή). Ως αποτέλεσμα, αντισώματα σε ορούς ασθενών με 
χρόνιο πυρετό Q μπορεί να αντιδρούν πιο αποτελεσματικά με το πλήρως αναδιπλωμένο 
αντιγόνο (ELISA) παρά με το ξεδιπλωμένο στο western blot. Η cbu_0271 ωστόσο, εμφάνισε 
πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την διαφορική διάγνωση του πυρετού Q. Από 
δοκιμές με western blot έδειξε να αναγνωρίζει αντισώματα  σε ορούς της οξείας, ενώ στην 
ELISA είχε τα καλύτερα αποτελέσματα, μεταξύ των άλλων πρωτεϊνών, στον διαχωρισμό 
μεταξύ χρόνιου και οξύ πυρετού Q. Αυτό έρχεται σε συμφωνία και με άλλες μελέτες για την 
συγκεκριμένη πρωτεΐνη, καθώς σύμφωνα με τους συγγραφείς Kowalczewska et al. η 
cbu_0271 αποτελεί τον δεύτερο καλύτερο διαγνωστικό βιοδείκτη στην περίπτωση του οξύ 
πυρετού Q ύστερα από την cbu_0092. Επιλέγοντας λοιπόν την συγκεκριμένη πρωτεΐνη για 
τον βιοαισθητήρα που προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει 
γίνει μια καλή αρχή για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εύχρηστου διαγνωστικού 
εργαλείου για τη οξεία μορφή της νόσου, βασισμένο στην ανίχνευση αντιγονικών 
πρωτεϊνών. 
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Στόχοι 

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμα όχι μόνο για τη βασική 
έρευνα, αλλά και για τη δημόσια υγεία, εισάγοντας νέες προοπτικές στην ανάπτυξη 
διαγνωστικών εργαλείων και εμβολίων κατά της Coxiella. Σε μελλοντικές έρευνες θα πρέπει 
να γίνει έλεγχος ELISA σε περισσότερους ορούς, ασθενών και υγιών, έτσι ώστε να υπάρχουν 
περισσότερα δεδομένα για στατιστική ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να 
εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα της 
κάθε πρωτεΐνης στον οξύ και στον χρόνιο πυρετό Q. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν δοκιμές 
στο ηλεκτρόδιο χρυσού με διαφορετικές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης και παρατήρηση με EIS. 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μίγματα ορών ασθενών από τις δυο μορφές της 
ασθένειας καθώς και υγιών αιμοδοτών για παρατήρηση της απόκρισης με EIS. Σε 
μελλοντικά πειράματα θα πρέπει να γίνει έλεγχος με περισσότερα δείγματα ορών και με 
καθέναν ξεχωριστά σε διαφορετικά ηλεκτρόδια χρυσού. Τέλος απαιτείται περαιτέρω 
βιβλιογραφική διερεύνηση, προκειμένου να βρεθούν περισσότερες πρωτεΐνες που 
προτείνονται ως ειδικές για οξύ πυρετό Q καθώς και πρωτεΐνες που έχουν αναφερθεί ως 
καλοί βιοδείκτες για πρώιμη λοίμωξη από Coxiella burnetii (πριν την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων).  
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Παράρτημα 

Πίνακας 1: Δείγματα ορών που μελετήθηκαν κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τις τιμές των 
αντισωμάτων IgG που προέκυψαν από IFA. 

 Phase I Phase II 
Υγιείς αιμοδότες 
2804 0 0 
2933 0 0 
3104 0 0 
2764 0 0 
2804 0 0 
53601 0 0 
2800 0 0 
1Γ 400 400 
2Γ 800 800 
2Δ 800 800 
2217 0 0 
3305 0 0 
3306 0 0 
3314 0 0 
3883 0 0 
2768 0 0 
54633 0 0 
Χρόνιοι 
127 1/3840 1/4096 
3214 1/32768 1/32768 
149 2048 2048 
3326 1/2048 1/4096 
3504 1/2048 1/4096 
1Α 3200 3200 
1Β 1800 1800 
2Α >3200 >3200 
2Β 6400 3200 
2648 2048 2048 
Οξείς 
21 - 1/3840 
105 - 1/3840 
53124 - 1/1920 
191 - 1/3840 
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474 - 3840 
55137 - 1920 
167 - 3840 
99 - 3840 
2957 - 3840 
50528 - 1/3840 
50397 - 1/3840 
3786 - 1/1920 
3787 - 1/1920 
3793 - 1/1480 

 

Σχεδιασμός εκκινητών 

Οι εκκινητές PCR παρατίθενται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: PCR εκκινητές που σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 
πλασμιδίων. 

Εκκινητές  

PCR όνομα εκκινητή Αλληλουχία (5’-3’) 

  

CBU-1_for (IcmG) CGGGATCCTGAGTATCGAAAATCAGAAAACCAT 

CBU-2_rev (IcmG) CGGAATTVGTACGATCATTAGCTCCATAAC 

  

CBU-5_for (IcmK) CGGGATCCTGATAAAGTGAGAAGATGGTG 

CBU-6_rev (IcmK) CGGAATTCGTCAACCCTTCAATCATCAACT 

  

G-DelHis-F (IcmG) AGTATCGAAAATCAGAAAACCATC 

G-DelHis-R (IcmG) CATCGCTGTTTCCTGTTGAAATTG 

  

K-DelHis-F (IcmK) AGTAAAGTGAGAAAAGATFFTTGATTC 

K-DelHis-R (IcmK) CATCGCTGTTTCCTGTGTGAAATTG 
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CD-strep_Fw (DotC) CCCGCAGTTCGAAAAATAAGCTTGGCACTGGCCGTCGTTTTAC 

C-strep_rev (DotC) TGGCTCCAAGCGCTTGGCGAACTAGCCCCATCCGTCAAAACG 

  

CBU_1718_Fw GCCCATATGGCTGCAAAAGTTTTAAAATTTTCCCACGAGG 

CBU_1718_Rev TTACTCGAGCATCATGCCGCCCATGCCGCCCATTC 

  

CBU_0092_Fw GCCCATATGAGGCTTATTAAAATGAAAATAAAAACG 

CBU_0092_Rev TTACTCGAGAGGCGTTGTTGTTGCTGAATCGACTTC 

  

CBU_0937_Fw GCCCATATGACGTCCAAGCTGGTCATTTCCGCGTTGGGC 

CBU_0937_Rev TTACTCGEGAAAATAAAGATCGAACTGTGCCGTTACCAC 

  

CBU_0612_Fw GCCCATATGATTAAACGCTTGTTATCTGCTATCTG 

CBU_0612_Rev TTACTCGAGTTTCAATGCTGATACAACGTTTGAAG 

  

CBU_0937_pelB_Fw CCGGCGATGGCCATGAGTACCCCCGCTACCACTAATC 

CBU_0937_pelB_Rev GGTGGTGGTGCTCGAGAAAATAAAGATCGAACTGTGC 

  

CBU_1718_Fw GCCCATATGGCTGCAAAAGTTTTAAAATTTTCCCACGAGG 

CBU_1718_Rev TTACTCGAGCATCATGCCGCCCATGCCGCCCATTC 

  

11_fw (CBU_0271) GCCCATATGGGTGTAAATAAAGTTATTTTAATCG 

11_rev (CBU_0271) TATCCTCGAGAAACGGAATATCATCATCAAAATCGGCCAC 

  

12_fw (CBU_0632) GCCCATATGACTAGCGAAAATTACCATGAGCCAATAGATG 
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12_rev (CBU_0632) TATCTCGAGTTCACCCGAGTGGTGATCCACAATAGGCTTATCTG 

  

13_fw (CBU_0952) GCCCATATGAAAAAACTAACCGTAACTTTCTTAACTTTTATTAG 

13_rev (CBU_0952) CTCGAGTTTATTTAAAAAAGTCGCCACTTTTACATTC 

  

15_fw (CBU_0311) GCCCATATGGAAACAACTACAAAACTCGCCATAGGCGTTTC 

15_ rev (CBU_0311) CTCGAGGATATTGAACAGGTAATTAACGGTTGCGGTAATG 

  

16_fw (CBU_0229) GCCCATATGGCACAATTATCAAAAGATGACATTTTAGAAGC 

16_rev (CBU_0229) CTCGAGTTCCAACTCGACTTTGGCACCTGCTTCTTC 

  

17_fw (CBU_0891) GCCCATATGAAACGGTATCTTTTTTTTACTATTATCTTTTTC 

17_rev (CBU_0891) CTCGAGAGGCAGGCTCTTTAAAAGCTCATCGGCCTCC 

  

18_fw (CBU_1143) GCCCATATGAGTCTATTGAGTGTATTAGGCGTAGGGGTCG 

18_rev (CBU_1143) CTCGAGAATCGAATCGATCGTGCCTTTGGGCAATAC 

  

19_fw (CBU_0545) GCCCATATGTCAAATCTTGCGTTTCCCACGATAGGCC 

19_rev (CBU_0545) CTCGAGCAAGTTTACTTTATAATCTTCTTGCTTAATTATTTTC 

  

20_fw (CBU_1398) GCCCATATGGCTATAGAAATTAAAGTACCTACGTTGCCTG 

20_rev (CBU_1398) CTCGAGACACTCCAAAATCATTCGAGCTGGATCTTCC 
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Όλα τα πλασμίδια που κατασκευάστηκαν για την μελέτη αυτή παρουσιάζονται στην εικόνα 
1.  

 

 

 

A 
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B 
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D 
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Εικόνα 1: Τα πλασμίδια που κατασκευάστηκαν. A. pTTQ18A2- IcmG, B. pTTQ18A2-
IcmK, C.pTTQ18A2- DotC, D. pTTQ18C3- IcmG, E. pTTQ18C3-IcmK, F. pTTQ18C3- 
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P 

S 

L M 
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DotC, G.pTTQ18 –G-C-strep, H. pTTQ18-K-C-Strep, I. pet-22b- CBU_1910, J. pet-22b-
CBU_1718, K. pet-22b- CBU_0092, L. pet-22b- CBU_0937, M. pet-22b- CBU_0612, N. 
pet-22b-CBU_0271, O. pet-22b-CBU_0952, P. pet-22b-CBU_0891, Q. pet-22b-
CBU_1143, R. pet-22b-CBU_0545, S. pet-22b-CBU_1396. 

 

 

Βιοαισθητήρας #1 
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Βιοαισθητήρας #2 
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Βιοαισθητήρας #3 

 

 

 


