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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η οικογένεια γονιδίων Fras1 / Frem κωδικοποιεί πρωτεΐνες της εξωκυττάριας μήτρας 
και περιλαμβάνει τέσσερα παράλογα γονίδια, Fras1, Frem1, Frem2 και Frem3. 
Ορθόλογα των γονιδίων αυτών έχουν εντοπιστεί σε γονιδιώματα μόνο 
δευτεροστόμιων οργανισμών, εχινόδερμα και σπονδυλωτά. Τα μέλη της οικογένειας 
εμφανίζουν δομικές ομοιότητες και περιλαμβάνουν μία NG2-like περιοχή με δώδεκα 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα CSPG, η οποία ακολουθείται από μοτίβα Calx-β, ικανά να 
συγκρατούν ιόντα ασβεστίου. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στον ποντικό. Η έκφρασή 
τους έχει εντοπιστεί κατά τα μέσα στάδια της εμβρυογένεσης στο συγκεκριμένο 
μοντέλο. Το καταγεγραμμένο πρότυπο έκφρασης περιλαμβάνει επιθηλιακές δομές, 
όπως την επιδερμίδα, το πεπτικό, το αναπνευστικό, το ουρογενετικό και άλλα, με 
προέλευση τόσο από τα επιθηλιακά κύτταρα όσο και από γειτονικά μεσεγχυματικά. 
Μετά την έκκρισή τους φαίνεται να αποθέτονται στην βασική μεμβράνη 
σχηματίζοντας ένα πλέγμα.  Με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης παρατηρήθηκε 
να σχηματίζουν ινίδια τα οποία ξεκινούν από την βασική μεμβράνη με κατεύθυνση το 
υποκείμενο στρώμα σε μία περιοχή η οποία καλείται sub-lamina densa. Τα ‘bleb’ 
μεταλλαγμένα στελέχη του ποντικού προκλήθηκαν από ελαττωματικά αλληλόμορφα 
των παραπάνω γονιδίων. Στον άνθρωπο, η έλλειψη κάποιων από αυτά προκαλεί το 
σπάνιο οικογενές σύνδρομο του Fraser. Τα Fras1, Frem1 και Frem2 φαίνεται να 
σχηματίζουν ένα διαμοριακό σύμπλοκο το οποίο διαταράσσεται με την απουσία ενός 
εξ αυτών και χάνεται ο εντοπισμός και των άλλων δύο.  
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η μετάβαση του εντοπισμού των 
πρωτεϊνών Frem1 και Frem2 από τα έμβρυα στα ενήλικα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε 
η περίοδος PN1 (μία μέρα μετά την γέννηση) έως PN11. Παρατηρήθηκε πως η Frem2 
πρωτεΐνη δεν γινόταν εντοπίσιμη μετά την PN3 με το κλασικό πρωτόκολλο 
ανοσοϊστοχημείας σε κρυοτομές. Το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε με την εισαγωγή 
μίας επώασης σε ρυθμιστικό διάλυμα με όξινο Ph πριν από την επώαση στο 
αντίσωμα (Ph-εξαρτόμενη ανάκτηση αντιγονικότητας). Η συγκεκριμένη τροποποίηση 
φάνηκε να βελτιώνει την απόδωση του αντισώματος. Με τις νέες συνθήκες 
ελέγχθηκαν επιδερμίδες από τον κορμό και την ουρά ποντικών των προαναφερθέντων 
σταδίων. Η ραχιαία επιδερμίδα του κορμού εμφανίζει σταδιακή μείωση της Frem2 
και ουσιαστικά εξαφανίζεται μετά την PN9. Ωστόσο, η επιδερμίδα της ουράς 
διατηρεί την έκφραση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή. Η 
Frem1 παρατηρείται στην βασική μεμβράνη της επιδερμίδας μέχρι την έβδομη 
ημέρα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται και ενδοκυττάρια στην βασική κερατινική 
στιβάδα. Το ενδοκυττάριο σήμα χάνεται μετά την PN11 ραχιαία αλλά διατηρείται 
στην ουρά.  
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μη προσδιορισμένων πρωτεϊνών με μοτίβα 
CSPG. Εντοπίστηκε ένα νέο μόριο της εξωκυττάριας μήτρας, το οποίο 
κωδικοποιείται από το γονίδιο BC067074. Ορθόλογα του βρέθηκαν σε ιχθύες, πτηνά 
και θηλαστικά. Δομικά, φέρει όλα τα πρωτεϊνικά μοτίβα τα οποία συναντώνται και 
στην πρωτεΐνη CSPG-4 (στον ποντικό NG2), παρόλη την περιορισμένη ομολογία 
μεταξύ τους. Παρασκευάστηκε ειδικό αντίσωμα για την αναγνώρισή του. Με το 
παραχθέν αντίσωμα ελέγχθηκαν τρία στάδια της ζωής του ποντικού, έμβρυα (Ε14.5), 
νεογέννητα (ΡΝ1) και ποντίκια ηλικίας ενάμισι μήνα. Εντοπίστηκε μόνο σε 
νεογέννητα ενδοκυττάριο στην βασική κερατινική στιβάδα και μία δομή του έσω 
αυτιού.  
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
The Fras1/Frem gene family encodes extracellular matrix proteins  and includes four 
paralog genes,  Fras1,  Frem1,  Frem2 and  Frem3. Ortholog genes of the Fras1/Frem 
family have been detected in the genomes of many deuterostomia, echinoderms and 
vertebrates. The members of the family display structural similarity, sharing a core 
region, the NG2-like region, which contains  twelve consecutive CSPG motifs. 
Following there are some calcium ion binding Calx-β motifs. Theirs expression has 
been detected during mouse midgestation. The Fras1/Frem family proteins are 
localized in epithelial tissues such as epidermis, digestive, respiratory, urogenital and 
other epithelia. They are expressed from both the epithelial cells and the adjacent 
mesenchymatic cells. The proteins are secreted and localize subjacent to the 
epithelium in the basement membrane (BM) forming a clustered meshwork. With the 
use of the transmission electron microscopy, it has been found that the members of 
the Fras1/Frem family form fibers, which are anchored in the distal zone of BM, the 
lamina densa, and extended to the subjacent stroma. This intermediate site is called 
sub-lamina densa. The ‘bleb’ mutation in mouse is caused by defective alleles of the 
aforementioned genes. In human, the abnormal expression of some of these proteins 
results in the Fraser Syndrome phenotype. Fras1, Frem1 and Frem2 form an 
intermolecular complex, which is disturbed by the absence of either one of them. In 
this case the localization of the residual proteins is also affected.  
The phenotype establishes during embryonic development. Therefore, the present 
study is focused on in this stage of murine life. In the current study we focus on the 
early postnatal life. Frem1 and Frem2 expression was examined in the period from 
PN1 to PN11. According to the results, Frem2 protein was not detected after the PN3 
stage using the classic protocol of immunostaining in cryosections. The protocol was 
altered introducing a new step, the treatment of the sections with an acidic buffer 
before theirs incubation with the antibody (pH-dependent antigen retrieval). This 
treatment improves the efficacy of the anti-Frem2 antibody staining. Using the new 
protocol, skin from the trunk and the tail of mouse of the aforementioned stages was 
individually tested. Frem2 in the skin of the dorsal trunk displayed gradual in the BM. 
This protein was not detectable after the PN9. Nevertheless, the skin of the tail 
retained the Frem2 pattern all over the examined period of murine life. The Frem1 
protein localized in the BM of skin of both the trunk and the tail until the PN7 stage. 
At the same time, it displayed an intracellular pattern in distinct regions of the skin in 
the basal epidermal layer. The intracellular localization of Frem1 was diminished in 
the dorsal skin of the trunk after the PN11 stage, but was maintained in the skin of the 
tail.  
Furthermore, a search has been performed in order to find unidentified proteins with 
CSPG motifs. A novel protein of the extracellular matrix has been detected, which is 
coded by the BC067074 gene. Orthologous genes of this protein have been detected in 
the teleostei fish, the chicken and some mammals. BC067074 displays an identical 
structural pattern of CSPG-4 (the mouse ortholog NG2) despite the low primary 
homology. A specific antibody has been produced. This antibody was used for the 
immunochemistry of cryosections from embryo (E14.5), newborn (PN1) and 1.5 
months old mouse. The protein was detected only in newborn sections and was 
localized intracellularly in the basal epidermal layer and in a structure of the inner ear. 
 
 



 
A. εισαγωγή 

 
A.1 Fras1 / Frem οικογένεια πρωτεϊνών 

 
Πρόσφατα, προσδιορίστηκε μία νέα οικογένεια πρωτεϊνών της εξωκυττάριας μήτρας, 

η Fras1/Frem, και έκτοτε μελετάτε συστηματικά. Η συγκεκριμένη οικογένεια διαθέτει 
πρωτεϊνικά μέλη εκφραζόμενα από τέσσερα παράλογα γονίδια: Fras1, Frem1 (Fras1-related 
extracellular matrix protein 1), Frem2 και Frem3. Ορθόλογα γονίδια των παραπάνω 
συναντώνται σε όλους τους δευτεροστόμιους οργανισμούς και μόνο σε αυτούς, από τον αχινό 
ο οποίος φέρει ομόλογα του Fras1 και Frem2 (ECM3, extracellular matrix protein 3) μέχρι τα 
σπονδυλωτά και τον άνθρωπο με όλα τα παράλογα γονίδια της οικογένειας (FRAS1, FREM1, 
FREM2 και FREM3).  

Οι πρωτεΐνες-μέλη της Fras1/Frem οικογένειας αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Τα τυπικά χαρακτηριστικά της οικογένειας περιλαμβάνουν 
δώδεκα επαναλαμβανόμενα μοτίβα NG2-like πρωτεογλυκάνης θειικής χονδροϊτίνης 
(Chondroitin Sulfate Proteoglycan, CSPG, Staub et al., 2002) τα οποία ακολουθούνται από 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα Calx-β (Schwarz & Benzer, 1997). O αριθμός των τελευταίων 
κυμαίνεται μεταξύ του ενός και των πέντε μοτίβων (Εικ. Α1).  

Συγκεκριμένα, το cDNA του Fras1 γονιδίου του ποντικού έχει μήκος 15.865 
νουκλεοτίδια και κωδικοποιεί πρωτεΐνη μήκους 4007 αμινοξέων (Vrontou et al, 2003). Στο 
αμινοτελικό άκρο της εντοπίζεται μία μοναδική αλληλουχία πλούσια σε αμινοξικά κατάλοιπα 
κυστεΐνες η οποία εκτίνεται σε μήκος χιλίων αμινοξέων περίπου. Η συγκεκριμένη περιοχή 
περιλαμβάνει μία πληθώρα επαναλαμβανόμενων μοτίβων, έξι μοτίβα Von Willebrand factor 
C (VWC, Sadler, 1998) και δεκατέσσερα μοτίβα furin-like (Roebroek et al., 1992). 
Ακολουθεί η NG2-like περιοχή με τα δώδεκα μοτίβα CSPG (Staub et al., 2002) και πέντε 
μοτίβα Calx-β (Schwarz & Benzer, 1997). Το καρβοξυτελικό της άκρο εκτείνεται σε μήκος 
χιλίων αμινοξέων περιλαμβάνοντας μία διαμεμβρανική και μία ενδοκυττάρια περιοχή 
συνολικού μήκους εκατό αμινοξέων. Τα τελευταία αμινοξέα αποτελούν ένα συντηρημένο 
μοτίβο πρόσδεσης σε PDZ περιοχές, τάξης Ι (Songyang et al., 1997) Αξίζει να σημειωθεί πως 
αντίστοιχη περιοχή διαθέτει μόνο το Frem2 από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η 
εξωκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα εννιακόσια 
αμινοξέα, δεν διαθέτει κάποιο προσδιορίσιμο πρωτεϊνικό μοτίβο ή άλλη εσωτερική 
επανάληψη σύμφωνα με τις Pfam βάσεις δεδομένων (protein families, Bateman et al., 2002). 
Η συγκεκριμένη αλληλουχία φαίνεται να είναι μοναδική και διαθέτει κάποια άγνωστη ακόμα 

Εικόνα Α 1: Παράθεση και των τεσσάρων γραφημάτων απόδοσης των διαφόρων περιοχών της αμινοξικής αλληλουχίας
των ανθρώπινων ορθόλογων πρωτεϊνών της οικογένειας Fras1/Frem.  Τα γραφήματα είναι κεντραρισμένα ως προς την 
NG2-like περιοχή.  Κάτω από κάθε αναπαράσταση και αριστερά αναγράφεται το όνομα του μορίου ενώ δεξιά το μήκος
της αμινοξικής αλληλουχίας του (η γραφική αναπαράσταση των μορίων βασίζεται στα αποτελέσματα του υπολογιστικού
προγράμματος SMART, Letunic et al., 2002). 



λειτουργικότητα και η διατήρησή της έχει συμβάλει στο να αποτελεί την πιο καλά 
συντηρημένη περιοχή μεταξύ των ορθόλογων μορίων Fras1.  

Η Frem2 πρωτεΐνη έχει μήκος 3160 αμινοξέα και κωδικοποιείται από cDNA μήκους 
12368 νουκλεοτιδίων (Jadeja et al., 2003). Δεν φέρει στο αμινοτελικό του άκρο περιοχή 
πλούσια σε κυστεΐνες αλλά διατηρεί τις πέντε επαναλήψεις του μοτίβου Calx-β και ένα 
εκτεταμένο καρβοξυτελικό άκρο με διαμεμβρανική και ενδοκυττάρια περιοχή. Η συντήρηση 
του καρβοξυτελικού άκρου μεταξύ του Frem2 και του Fras1 περιορίζεται στο 36 %, αν και 
παραμένει η πιο συντηρημένη περιοχή μεταξύ των συγκεκριμένων μορίων (Timmer et al., 
2005). Το cDNA του Frem1 έχει μήκος 9307 νουκλεοτίδια και κωδικοποιεί πρωτεΐνη 2191 
αμινοξέων (Smyth et al., 2004). Αποτελείται από την NG2-like περιοχή και ακολουθούν ένα 
μοτίβο Calx-β και ένα μοτίβο C-lectin. Η Frem3 πρωτεΐνη έχει μήκος 2127 αμινοξέα και 
προέρχεται από cDNA μήκους 6626 νουκλεοιτιδίων. Αποτελείται από την NG2-like περιοχή 
και ακολουθείται από τρία μοτίβα Calx-β.  

 
Ποντικός ΓΟΝΙΔΙΟ Άνθρωπος 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΡ/ΣΩΜΑ  ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 
Blebbed (bl) 5E3α Fras1 4q21στ. 

Eye blebs (eb) 10β Grip1 12q14.3β. 

Fetal hematoma (fh) - - - 
Head blebs (heb) 4C3γ Frem1 9p22.3ε 
Myelencephalic 

blebs (my) 3Cδ Frem2 13q13.3δ 

- 8C2ε Frem3 4q31.21ε 
Πίνακας Α 1: Μεταλλάγματα bleb του ποντικού, αντιστοίχιση με τα γονίδια και τις 
χρωμοσωμικές περιοχές στο γονιδίωμα τόσο του ποντικού όσο και του ανθρώπου, α Vrontou et 
al., 2003 β. Takamiya et al., 2004 γ. Smyth et al., 2004, Varnum & Fox, 1981, δ. Jadeja et al., 
2005, ε. βάσεις δεδομένων της NCBI, στ. McGregor et al., 2003. 
 
Α.2 Παθογενή αλληλόμορφα στον άνθρωπο και τον ποντικό 

 
Μεταλλαγμένα αλληλόμορφα των γονιδίων της 

οικογένειας Fras1/Frem φαίνεται να αποτελούν την αιτία 
εμφάνισης του συνδρόμου Fraser (εξού και το όνομα της Fras1) 
στον άνθρωπο. Το Fraser σύνδρομο προσδιορίστηκε κλινικά από 
τον George Fraser το 1962. Αποτελεί μία σπάνια συγγενή 
διαταραχή με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονόμησης και 
χαρακτηριστικά την προβληματική πρόσφυση των επιθηλίων στους 
περιβάλλοντες ή τους υποκείμενους ιστούς κατά την 
εμβρυογένεση. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
συνδρόμου είναι η κρυπτοφθαλμία (με 88 % διεισδυτικότητα σε 
ασθενείς με το σύνδρομο Fraser), η συνδακτυλία (62 %) και τα 
προβλήματα στα γεννητικά όργανα (17 %) (Εικ. Α2). Κάποια 
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν συγγενείς 
παραμορφώσεις της μύτης, των αυτιών (59 %) και του λάρυγγα, 
μονόπλευρη η αμφίπλευρη νεφρική αγεννεσία (45.3 %), σκελετικές 
και συγγενείς καρδιακές (12 %) ανωμαλίες, εμφάνιση ομφάλιας 
κήλης, διανοητική και αναπτυξιακή καθυστέρηση (Slavotinek & 
Tifft, 2002). Στο 45 % των περιπτώσεων παρατηρείται ενδομήτριος 

θάνατος ή θάνατος κατά το πρώτο έτος της ηλικίας τους (Boyd et al., 1988 από Smyth & 
Scambler, 2005).  

Εικόνα Α 2: Σύνδρομο Fraser
στον άνθρωπο, νεογέννητο με
αμφίπλευρη κρυπτοφθαλμία
και υπολείμματα φουσκάλων
στο άνω αριστερό άκρο
(TheFetus Net). 

Με την ανάλυση απλοτύπου με γενωμικούς δείκτες και τη γονιδιακή αλληλούχηση 
σε ασθενείς με Fraser σύνδρομο έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα μεταλλαγμένα οικογενή 
αλληλόμορφα για δύο από τα γονίδια της οικογένειας Fras1/Frem. Πρώτα εντοπίστηκαν και 



προσδιορίστηκαν μεταλλαγμένα αλληλόμορφα του Fras1 γονιδίου με ανάλυση απλοτύπου 
(McGregor et al., 2003). Ακολούθησε μελέτη περιστατικών με αλληλούχηση και εντοπισμό 
της ακριβής μετάλλαξης στην κωδική αλληλουχία του γονιδίου του Fras1 (Slavotinek et al., 
2006 / Cavalcanti et al., 2007). Σε ασθενείς με το συγκεκριμένο σύνδρομο έχουν εντοπιστεί 
μεταλλαγές και στο γονίδιο Frem2 (Jadeja et al., 2005).  

O Robin Winter (1988, 1990) πρότεινε την συσχέτιση του ανθρωπίνου συνδρόμου 
Fraser με μία σειρά από μεταλλάγματα στο ποντικό, τα οποία όλα μαζί καλούνται ‘bleb’. Tα 
‘bleb’ στελέχη ποντικών χαρακτηρίζονται α) από εμφάνιση φουσκαλών στην κορυφή των 
άκρων, στην περιοχή των οφθαλμών, στη ράχη και αλλού κατά την εμβρυική φάση 
ανάπτυξης. Μάλιστα, κάποιες από τις φουσκάλες καταλήγουν σε αιμορραγικές. β)Σε 
μετεμβρυϊκό στάδιο παρατηρούνται κρυπτοφθαλμία, συνδακτυλία και νεφρικές ανωμαλίες 
κυρίως (Εικ. Α3), χαρακτηριστικά τα οποία έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς με το 
σύνδρομο Fraser. Η αξία της πρότασης αυτής έγκειται στην δυνατότητα την οποία προσφέρει 
για την μελέτη και την κατανόηση μίας ανθρώπινης ασθένειας καταφεύγοντας στην χρήση 
ενός οργανισμού-μοντέλου αρκετά κατανοητού πια και ερευνητικά πιο εύχρηστου από τον 
ίδιο τον άνθρωπο, όπως αυτό του ποντικού. 

Στην κατηγορία των ‘bleb’ μεταλλαγμάτων έχουν καταχωρηθεί πέντε στελέχη 
ποντικού, τα οποία χαρτογραφήθηκαν και αναφέρονται ως eye blebs (eb), blebbed (bl), 
myelncephalic blebs (my), head blebs (heb) και fetal hematoma (fh) (Green, 1989 στο Darling 
& Gossler, 1994). Τα μεταλλάγματα αυτά προέκυψαν μετά από ακτινοβόληση με ακτίνες Χ 
στην περίπτωση του my (Little & Bagg, 1923) και με νετρόνια στην περίπτωση του bl 
(Darling & Gossler, 1994) ή μέσω τυχαίων διαδικασιών όπως στην περίπτωση των 
υπολοίπων στελεχών (Varnum & Fox, 1981 / Darling & Gossler, 1994). Το κάθε ένα από τα 
μεταλλάγματα προκύπτει από διακριτό γονίδιο. Έτσι κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω, τα 
μεταλλάγματα προέρχονται από τα εξής γονίδια του ποντικού: GRIP1, Fras1, Frem2 και 
Frem1 (Πίνακας Α 1). Το στέλεχος fh έχει χαθεί και έτσι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή του 
με κάποιο γονίδιο. Επιπλέον, το Frem3 δεν έχει μελετηθεί ακόμα εκτενώς και έτσι δεν 
γνωρίζουμε το προκύπτοντα φαινότυπο σε περίπτωση καταστροφής του.  

Η Grip1 (glutamate receptor-interactin protein 1) πρωτεΐνη αποτελεί μία 
ενδοκυττάρια πρωτεϊνική σκαλωσιά με επτά επαναλαμβανόμενα μοτίβα PDZ (postsynaptic 
density-95 / Discs large / zona occludens-1) των 80 με 90 αιμνοξέων  έκαστος (Sheng & Sala, 
2001). Τα μοτίβα αυτά συμμετέχουν σε όμο- και έτερο-μερικές διαπρωτεϊνικές 
αλληλεπιδράσεις μέσω της αναγνώρισης τους από συντηρημένα μοτίβα (Dong et al., 1999). 
Το όνομά της είναι ενδεικτικό για την αλληλεπίδρασή της με τον μετασυναπτικό υποδοχέα 
των γλουταμινικών (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) AMPA (Dong 
et al., 1997). Το Fras1 και το Frem2 διαθέτουν στο ενδοκυττάριο και καρβοξυτελικό τους 
άκρο μοτίβο πρόσδεσης σε PDZ. Βάση του ‘bleb’ φαινοτύπου στα Grip1-/- ποντίκια, 
συνάγεται το συμπέρασμα πως η Grip1 είναι αναγκαία για την ενδοκύτταρια μεταφορά προς 
εξωκύττωση πιθανά και των δύο αυτών μορίων (Takamiya et al., 2004).  

Σήμερα, η έρευνα σχετικά με την αποκάλυψη της ενεργότητας των Fras1/Frem 
πρωτεϊνών πραγματοποιείται σε μία σειρά από καινούρια μεταλλάγματα. Υπάρχει το 
knockout του Fras1 (Fras1-/-) με στοχευμένη παρεμβολή της LacZ/neo κασέτας διακόπτοντας 
την μετάφραση του Fras1 μόλις στο τρίτο μοτίβο VWF, στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης 
(Vrontou et al., 2003). Η Jadeja και οι συνεργάτες της (2005) χρησιμοποίησαν ένα στέλεχος 
Frem2-/-, το myUcl, το οποίο προέκυψε κατά την διαδικασία παρασκευής ενός άσχετου 

Εικόνα Α 3: Ποντίκια απουσία της 
Fras1: α-γ) έμβρυα C57BL/10 με 
πόμφους στο κεφάλι την πλάτη και τα 
άκρα, α) Ε12.5, β) Ε13.5 και γ) 14.5, δ-
στ) ενήλικα NMRI δ) φυσιολογικό, ε) 
απουσία της Fras1 με κρυπτοφθαλμία 
και στ) συνδακτυλία (τροποποιημένη 
εικόνα, παρα-πομπή Vrontou et al., 
2003). 
 



διαγονιδιακού στελέχους,. Το στέλεχος δεν φέρει την αλληλουχία του διαγονιδίου αλλά ούτε 
και κάποια εμφανή μετάλλαξη του γονιδίου Frem2. Ο Timmer και οι συνεργάτες (2005) του 
χρησιμοποίησαν ένα άλλο στέλεχος Frem2-/-, το myF11. Το συγκεκριμένο μετάλλαγμα 
προέκυψε από την διαδικασία της μεταλλαξηγένεσης με Ν-εθυλ-Ν-νιτροσουρία (ENU). 
Διαθέτει υποκατάσταση μίας Κυτοσίνης σε Αδενίνη δημιουργώντας ένα κωδικόνιο λήξης και 
μία κολοβή πρωτεΐνη μήκους 1880 αμινοξέων, η οποία σταματά στο πρώτο από τα μοτίβα 
Calx-β. Υπάρχουν δύο στελέχη Frem1-/-, το heb και το bat. Το bat προέκυψε από 
μεταλλαξηγένεση αρσενικού C57BL/6J ποντικού με ENU. Η μετάλλαξη εντοπίστηκε στο 
συντηρημένο άκρο του εσωνίου πριν από το 25ο εξώνιο. Το συγκεκριμένο εξώνιο δε 
μεταφράζεται και στο επόμενο παρατηρείται ένα πρώιμο κωδικόνιο λήξης προκύπτοντας 
κολοβή πρωτεΐνη με μόνο την NG2-like περιοχή (Smyth et al., 2004). Πρόσφατα, 
δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Sekiguchi το Qbrick/Frem1 knockout με 
αντικατάσταση του δεύτερου εξωνίου του γονιδίου με το γονίδιο ανθεκτικότητας στην 
νεομυκίνη επιτρέποντας την σύνθεση μόλις λίγων αμινοξέων από το μινοτελικό άκρο της 
Frem1 (Kiyozumi et al., 2006).  

 
A.3 Έκφραση και εντοπισμός των πρωτεϊνών 

 
Την τελευταία πενταετία το ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίστηκε στην 

καταγραφή του προτύπου έκφρασης των μελών της οικογένειας Fras1/Frem στο 
ποντίκι. Η έκφραση των γονιδίων γίνεται ανιχνεύσιμη από την 9,5 ημέρα της 
εμβρυογένεσης (E9.5) στο ποντίκι για το Frem2 (Timmer et al., 2005) και E10 για το 
Fras1 (McGregor et al., 2003 / Vrontou et al., 2003), το Frem1 και το Frem3 ως 
mRNA (Kiyozumi et al., 2007) και ως πρωτεΐνη (Chiotaki et al., 2007).  

Σε εμβρυικό επίπεδο, η Fras1 φαίνεται να εκφράζεται από τα κύτταρα 
διαφόρων επιθηλιακών δομών, όπως της επιδερμίδας, του πεπτικού συστήματος, του 
ουροποιητικού, του ματιού (Εικ. Α4), του πνεύμονα και τμήματα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος όπως ο νευρικός σωλήνας και το χοριοειδές πλέγμα (Vrontou et 
al. 2003 / Petrou et al., 2006 / Chiotaki  et al., 2007) και πιθανότατα των 
μεσοθηλιακών στιβάδων, όπως εκείνων που περιβάλλουν το έντερο και τον πνεύμονα 
(Chiotaki et al., 2007). Στο συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης, το πρότυπο έκφρασης 
παραμένει κοινό για όλα τα μέλη της οικογένειας, όπως αυτό σκιαγραφείται για το 
Fras1 (Chiotaki et al., 2007). Αυτό που μεταβάλλεται είναι η κυτταρική προέλευση 
των πρωτεϊνών. Η Frem1 φαίνεται να διαθέτει τόσο επιθηλιακή όσο και 
μεσεγχυματική προέλευση με την δεύτερη να περιορίζεται στα κύτταρα κοντά στο 
διαφοροποιούμενο επιθήλιο (Smyth et al., 2004 / Α. Petrou et al., 2007).  Η Frem1 
πρωτεΐνη φαίνεται να συγκρατείτε ενδοκυττάρια από τα ανώτερα στρώματα της 
επιδερμίδας, τα περιδερμικά κύτταρα, από την Ε15.5. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 
φαίνεται να είναι μοναδική ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Βέβαια, δεν 
καταγράφεται ο περιδερμικός εντοπισμός σε όλο το μήκος της επιδερμίδας και παύει 
να είναι εντοπίσιμος μετά την Ε18.5. Η πρωτεΐνη φαίνεται να συσσωρεύεται κοντά 

 γ. β. α. 

Εικόνα Α 4: Ανοσοϊστοχημεία με περοξυδάση για το Fras1 σε φυσιολογικό ποντίκι, α. E14.5, 
φακός (LE), βλέφαρα (EL) και κερατοειδικό επιθήλιο (CE), β. E16.5, αυλός εντέρου (LU) και γ. 
E11.5, ουρητήρας (U) (Vrontou et al., 2003). 



στην πλασματική μεμβράνη της εξωτερικής επιφάνειας της επιδερμίδας (Α. Petrou et 
al., 2007).  

Παρόμοια με το Frem1 και ο Frem2 προέρχεται και από τις τρεις βλαστικές 
στιβάδες: το εξώδερμα (επιδερμίδα, κεντρικό νευρικό σύστημα, μάτι και αλλού), το 
μεσόδερμα (δερμίδα και νεφρά) και το ενδόδερμα (έντερο και πνεύμονες) (Timmer et 
al., 2005 / Jadeja et al., 2005). Σε εμβρυικό επίπεδο, η Frem3 φαίνεται να 
διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μόνο ως προς τον μη 
εντοπισμό της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στην μεσοθηλιακή στιβάδα η οποία 
περιβάλει τον πνεύμονα (Chiotaki et al., 2007).  

Όλες οι Fras1/Frem πρωτεΐνες διαθέτουν πεπτίδιο σηματοδότησης (signal 
peptide), ενδεικτικό της εισόδους τους στο εκκριτικό μονοπάτι (ενδοπλασματικό 
δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi και εξωκύττωση μέσω κυστιδίων). Οι νεοσχηματιζόμενες 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες πιθανά υφίστανται μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις λόγω 
του εντοπισμού εξελικτικά συντηρημένων θέσεων Ν-γλυκοζυλίωσης στην κοινή τους 
περιοχή NG2-like (Smyth et al., 2004). Στους πεπλατισμένους θύλακες του trans-
Golgi πραγματοποιείται η διαλογή και η έγκληση των πρωτεϊνών σε κυστίδια. Τα 
κυστίδια τα οποία φέρουν τα διαμεμβρανικά ακόμα μόρια Fras1 και Frem2 
αναγνωρίζονται από την κυτταροπλασματική πρωτεΐνη Grip1 μέσω του 
συντηρημένου μοτίβου του ενδοκυττάριου τμήματός τους. Η Grip1 συμμετέχει σε 
στοχευμένη μετακίνηση πρωτεϊνών και σε άλλα πολωμένα κύτταρα πέρα της βασικής 
στιβάδας των επιθηλίων (κινητικούς νευρώνες και παρασυμπαθητικά γάγγλια, Bladt 
et al., 2002). Η μεταφορά αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης αυτού με 
την βαριά αλυσίδα των κινεσινών (Setou et al., 2002). Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τον 
τρόπο εξωκύττωσης των άλλων δύο μελών της οικογένειας, Frem1 και Frem3.  

Πριν ακόμα προσδιοριστούν γενετικά τα bleb μεταλλάγματα είχε διαπιστωθεί 
με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM, transmission electron microscopy) σε 
στέλεχος eb πως οι επιδερμικές φουσκάλες αναπτύσσονταν στην περιοχή σύνδεσης 
δερμίδας-επιδερμίδας (DEJ, dermal-epidermal junction) αφήνοντας άθικτη την 
υπερκείμενη βασική μεμβράνη (Bladt et al., 2002). Με την ταυτοποίηση των 
γονιδίων επιβεβαιώθηκε η παραπάνω παρατήρηση σε ποντίκια στελέχους bl (Vrontou 
et al., 2003) και heb (Smyth et al., 2004 / Kiyozumi et al., 2006), και ακολούθησαν 
ανοσοϊστοχημικές μελέτες σε ΤΕΜ για τον ακριβή εντοπισμό των κωδικοποιούμενων 
πρωτεϊνών. Σύμφωνα με αυτές όλα τα μέλη της οικογένειας εντοπίζονται στην sub-
lamina densa της βασικής μεμβράνης επιθηλιακών δομών κατά την εμβρυογένεση 
(συγκεντρωτικά στο B. Petrou et al., 2007). Στις φωτογραφίες του ΤΕΜ, οι κόκκοι 
χρυσού φαίνεται να αποτελούν τμήμα μακριών ινιδίων, κατακόρυφων προς την 
βασική μεμβράνη, τα οποία ξεκινούν από την lamina densa και καταλήγουν σε 
μεσεγχυματικά κύτταρα και δομές τις δερμίδας (Εικ. Α5). Αντίστοιχες διατάξεις 
έχουν εντοπιστεί και στα ενήλικα. Οι διατάξεις αυτές ονομάζονται ινίδια 
αγκίστρωσης (anchoring fibrils) και αποτελούνται από κολλαγόνο τύπου VII (Keene 

et al.,1987).  

Εικόνα Α 5: Δεσμίδες Fras1 όπως 
διακρίνονται με ΤΕΜ στην sub-
lamina densa της βασικής 
μεμβράνης της επιδερμίδας σε 
έμβρυο ποντικού Ε14.5 (Dalezios
et al., 2007), ec: επιθηλιακό 
κύτταρο, LL: lamina lucida, LD: 
lamina densa, mc: μεσεγχυματικό 
κύτταρο. 

 



 
Παράρτημα 1ο  : Βασική μεμβράνη 

Α. 

Βασική μεμβράνη, Α. απεικόνιση των 
περιοχών της αλλά και των 
κυριότερων συστατικών τους, Β. 
ηλεκτρονική φωτογραφία διέλευσης 
(ΤΕΜ) όπου BM: βασική μεμβράνη, 
ll: lamina lucida, ld: lamina densa και 
lf: sub-lamina densa, (τροποποιημένη 
εικόνα Yurchenco & Schittny, 1990) 
 
Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης 
(transmission electron microscopy, 
TEM) επέτρεψε την παρατήρηση της 
ΒΜ. Παρατηρήθηκε πως συνήθως 
απαρτίζεται από δύο διακριτής 
ηλεκτρονιακής πυκνότητας ζώνες. 
Εγγύτερα στην βασική πλευρά των 
επιθηλιακών κυττάρων εντοπίζεται η 
lamina lucida. Στην συγκεκριμένη ζώνη 

Η ανάπτυξη σύνθετων πολυκύτταρων οργανι-
σμών βασίζεται εν μέρει και στην οργάνωση του 
διακυτταρικού χώρου. Η εξωκυττάρια μήτρα 
αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό μορίων τα 
οποία συμπλέκονται και δίνουν πολύπλοκες 
διατάξεις με ερειστικές ιδιότητες για την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων κυτταρικών δομών και 
ιδιότητες διαχείρισης διακυτταρικών σημάτοδο-
τικών μορίων. Μία από τις δομές της 
εξωκυττάριας μήτρας είναι η βασική μεμβράνη 
(ΒΜ) με ένα άμορφο, φυλλοειδή και πυκνό 
χαρακτήρα. Σχηματίζεται βασοπλευρικά επιθη-
λιακών ιστων διαχωρίζοντάς τους από τους 
υποκείμενους ή περιβάλλοντες ιστούς. Επιπλέον, 
περιβάλει μύες, όλα τα σπλαχνικά όργανα, 
λιπώδεις ιστούς και τα Schwann κύτταρα του 
περιφερειακού νευρικού συστήματος. Η σύσταση 
της ΒΜ διαφέρει ανάλογα με το αναπτυξιακό 
στάδιο του οργανισμού και τον ιστό στον οποίο 
εντοπίζεται. Σχηματίζεται από ένα άθροισμα 
τουλάχιστον 50 διαφορετικών μορίων. Η 
πλειοψηφία των μορίων ανήκουν στην 
κατηγορία των ινωδών πρωτεϊνών, στην οποία 
εντάσσονται οι δομικές (κολλαγόνα) και οι 
πρωτεΐνες προσκόλλησης (fibronectins, laminins 
και nidogen / entactin). To 50 % αποτελείται από 
κολλαγόνο τύπου IV, το οποίο πολυμεριζόμενο 
σχηματίζει μία εκτεταμένη πρωτεϊνική 
σκαλωσιά. Η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο 
ετερογενής κατηγορία περιλαμβάνει τις 
πρωτεογλυκάνες (εξαιρετικά γλυκοζηλιωμένα 
μόρια) θειικής ηπαρίνης (HSPG, όπως η 
perlecan) και χονδροϊτίνης (CSPG). [Yurchenco 
& Schittny, 1990 / Paulson, 1992]  

αναπτύσσεται ο μηχανισμός συγκράτησης των 
υπερκείμενων κυττάρων στην ΒΜ και τον 
εξωκυττάριο χώρο γενικότερα. Άρα, 
συναντώνται οι διαμεμβρανικές integrins με 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με laminins και 
τα κολλαγόνα τύπου XVII, τα οποία 
εκτείνονται από την πλασματική μεμβράνη 
προς την BM. Η δεύτερη ζώνη καλείται lamina 
densa και αποτελείται από την εκτενή 
πρωτεϊνική σκαλωσιά του κολλαγόνου τύπου 
IV. Επιπλέον, συναντώνται laminins, perlecan 
και nidogen / entactin. Η υποκείμενη περιοχή 
της τελευταίας έχει ιδιαίτερο ρόλο στην 
συγκράτηση της BM και τον επιθηλιακών 
δομών στον περιβάλλοντα ιστό και καλείται 
sub-lamina densa. Προς το παρόν βασικά 
συστατικά της συγκεκριμένης περιοχής είναι 
το κολλαγόνο τύπου VII και τα μέλη της 
οικογένειας Fras1/Frem (Petrou et al., 2007). Η 
απουσία οποιασδήποτε από αυτές οδηγεί στην 
αποκόλληση των επιθηλίων μαζί με την BM. 
[Yurchenco & Schittny, 1990] 
 

Β



 
Α.4 Διαμοριακές αλληλεπιδράσεις 

 
Οι πρωτεΐνες της οικογένειας Fras1/Frem δεν φαίνεται να φέρουν κάποια 

περιοχή με ιδιαίτερη ενζυμική δραστικότητα. Πιθανολογείται πως ο ρόλος τους 
εντοπίζεται στην ανάπτυξη ενός πλέγματος το οποίο θα συγκρατεί την βασική 
μεμβράνη, και άρα το υπερκείμενο επιθήλιο, συνδεδεμένη με το υποκείμενο στρώμα. 
Δευτερογενώς, πιθανολογείται πως θα μπορούσε να συμβάλει στην διαχείριση 
αποθεμάτων αυξητικών παραγόντων. Τα τελευταία διατηρούνται σε διακυτταρικές 
περιοχές και κατά την εμβρυική ανάπτυξη η σωστή διάθεσή τους είναι αρκετά 
κρίσιμη. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Τα 
υπερμεγέθη αυτά μόρια της εξωκυττάριας μήτρας αποτελούν ένα άθροισμα από 
πρωτεϊνικά μοτίβα τα οποία συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα 
δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτενής έρευνα για τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις των 
συγκεκριμένων μορίων και για τούτο μπορούν απλά να πραγματοποιηθούν κάποιες 
υποθέσεις βάση της συμπεριφοράς συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας σε 
καταστάσεις έλλειψής τους αλλά και παρατηρώντας την συμπεριφορά ανάλογων 
μοτίβων σε άλλες πρωτεΐνες.  

Η Fras1 πρωτεΐνη διαθέτει δεκάδες μοτίβα με αρκετά από αυτά να είναι 
υποψήφια για διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Στο αμινοτελικό άκρο της υπάρχουν τα 
έξι μοτίβα VWF τα οποία συμπίπτουν με τα μοτίβα χορδίνης (Matsui et al., 2000). Η 
Crim1 (cysteine rich transmembrane BMP regulator 1, chordin like) είναι μία 
διαμεμβρανική γλυκοζυλιωμένη πρωτεΐνη με έξι μοτίβα VWF τύπου C (Kolle et al., 
2000), όπως ακριβώς και η Fras1. Η έκφρασή της έχει εντοπιστεί στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα, τα μάτια (Kolle et al., 2000), τα αγγεία (Glienke et al., 2002) και 
αλλού. Τα VWF μοτίβα φαίνεται να συγκρατούν τους BMP4 και BMP7 (bone 
morphogenetic proteins) παράγοντες (Wilkinson et al., 2003). Πρόσφατα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα εμπλέκουν την Crim1 και τα μοτίβα VWF στην 
ρύθμιση της διάθεσης του VEGF-A (vascular endothelial growth factor-Α) στην 
σωστή ανάπτυξη της αγγείωσης των νεφρονίων (Wilkinson et al., 2007). Η έλλειψη 
της Crim1 οδηγεί στην απελευθέρωση του VEGF και την υπερενεργότητα του 
υποδοχέα του (Flk1) στα ενδοθηλιακά κύτταρα των νεφρονίων οδηγώντας σε 
νεφρικές ανωμαλίες (Wilkinson et al., 2007). Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις για 
πιθανή αλληλεπίδραση του Fras1 μέσω των μοτίβων VWF με αυξητικούς παράγοντες 
όπως ο VEGF. Έτσι θα μπορούσαν να εξηγηθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά του 
φαινοτύπου αλλά μένει να μελετηθεί επισταμένα η θέση αυτή.  

Η έτερη περιοχή πλούσια σε κατάλοιπα κυστεΐνης περιλαμβάνει δεκατέσσερα 
μοτίβα furin-like. Τα μοτίβα αυτά έχουν προσδιοριστεί στις πρωτεάσες furins 
συμβάλλοντας στην ρύθμιση των BMPs και άλλων TGF-β-like μορίων μέσω της 
πρωτεολυτικής απομάκρυνσης προδομών και την ενεργοποίησή τους (Constam & 
Robertson, 1999). Στον υποδοχέα του EGF (epidermal growth factor) έχουν 
εντοπιστεί τέσσερα μοτίβα furin-like (Ward et al., 1995). Τα μοτίβα αυτά συμβάλουν 
στην ενδο- και δια-μοριακή αλληλεπίδραση μέσω συντηρημένων καταλοίπων 
(Ferguson et al., 2003).  

Ακολουθεί η NG2-like περιοχή με τα δώδεκα μοτίβα CSPG. Αντίστοιχη 
περιοχή με τις Fras1/Frem πρωτεΐνες έχει εντοπιστεί στην CSPG4 (NG2 στον 
ποντικό), η οποία διαθέτει δεκατέσσερα μοτίβα CSPG (Staub et al., 2002). 
Πειράματα στην πρωτεΐνη CSPG4 έδειξαν πως τα μοτίβα έχουν την δυνατότητα 
αλληλεπιδράσεων με τους παράγοντες bFGF (basic fibroblast growth factor) και 
PDGF-AA (platelet-derived growth factor) (Goretzki et al., 1999), και τα κολλαγόνα 



τύπου V και VI (Tillet et al., 1997). Στα Fras1-/- ποντίκια καταγράφηκε περιορισμός 
του εντοπισμού του κολλαγόνου τύπου VI κοντά στη βασική μεμβράνη της 
επιδερμίδας χωρις να μεταβάλλεται ο υπόλοιπος εντοπισμός της πρωτεΐνης στο 
στρώμα της δερμίδας (Vrontou et al., 2003). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάτι 
αντίστοιχο στα Frem2-/- και Frem1-/- ποντίκια (Jadeja et al., 2005 / Smyth et al., 2004 
αντίστοιχα).  

Τα μοτίβα Calx-β προσδιορίστηκαν ως το βρόγχο συγκράτησης ασβεστίου 
στην πρωτεΐνη ιοντοανταλλαγής Νατρίου Ασβεστίου (Na+ / Ca2+) (Schwarz & 
Benzer, 1997). Τα αντίστοιχα μοτίβα Calx-β της οικογένειας έχουν διατηρήσει κατά 
πλειοψηφία εκείνα τα αμινοξικά κατάλοιπα τα οποία ευθύνονται για την συγκράτηση 
του ασβεστίου. Η παρουσία ή απουσία του ασβεστίου φαίνεται να είναι καθοριστικής 
σημασίας για αρκετά μόρια, τα οποία διατηρούν μία εντελώς διακριτή 
στερεοδιαμόρφωση και συμπεριφορά για κάθε μία από τις περιπτώσεις. Η σημασία 
του τουλάχιστον για το Frem2 γίνεται αντιληπτή από την ανάλυση του ανθρώπινου 
ορθολόγου μεταλλαγμένου αλληλομόρφου σε ασθενή με σύνδρομο Fraser, όπου 
εντοπίστηκε η αμινοξική υποκατάσταση Ε1972Κ. Το κατάλοιπο γλουταμινικού της 
θέσης 1972 βρίσκεται στο δεύτερο και πιο συντηρημένο μοτίβο Calx-β 
συμβάλλοντας με το αρνητικό φορτίο του σε φυσιολογικές κυτταρικές συνθήκες στην 
συγκράτηση του ασβεστίου. Η υποκατάσταση του παραπάνω με το θετικά 
φορτισμένο κατάλοιπο λυσίνη οδηγεί σε αδυναμία συγκράτησης του επίσης θετικά 
φορτισμένου ιόντος ασβεστίου. Αυτό το γεγονός φαίνεται να έχει καταλυτική 
σημασία για την ανάπτυξη της σωστής συμπεριφοράς από την πρωτεΐνη Frem2 
(Jadeja et al., 2005). 

Στο ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό άκρο των Fras1 και Frem2 υπάρχει ένα 
συντηρημένο μοτίβο πρόσδεσης σε PDZ περιοχές τύπου Ι. Σήμερα είναι γνωστό πως 
αλληλεπιδρούν με την ενδοκυττάρια πρωτεϊνική σκαλωσιά Grip1, η οποία φέρει επτά 
μοτίβα PDZ. Η Grip1 πιθανά αναλαμβάνει την πολωμένη μεταφορά κυστιδίων με τα 
συγκεκριμένα μόρια και η απουσία αυτής της αλληλεπίδρασης επηρεάζει το σωστό 
εντοπισμό των Fras1 και Frem2 (Takamiya et al., 2004).  

Τα μέλη της οικογένειας Fras1/Frem φαίνεται να σχηματίζουν ένα πλέγμα 
σύνδεσης της βασικής μεμβράνης με το υποκείμενο στρώμα. Απουσία μίας εξ αυτών 
διαταράσσει την απόθεση και των υπολοίπων μελών με απόρροια την καταστροφή 
του συγκεκριμένου πλέγματος. Πρόσφατα δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα 
αναδεικνύουν τις διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
Σύμφωνα με αυτά, συνανοσοκατακρήμνιση παρατηρείται παρουσία των Fras1, Frem1 
και Frem2 μόνο. Απουσία του Frem2 δεν παρατηρείται συνανοσοκατακρήμνιση της 
Fras1 και της Frem1. Επιπλέον, στα eb (Grip1-/-) και τα my (Frem2-/-) ποντίκια τα 
επίπεδα των μεταγράφων του Frem1 διατηρούνται αλλά η προκύπτουσα πρωτεΐνη δεν 
συγκεντρώνεται στην βασική μεμβράνη (Kiyozumi et al., 2006).  

 
Α.5 Σκοπός της εργασίας 

 
Αρχικά θεωρήθηκε πως τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας εκφράζονται 

κυρίως κατά την εμβρυική ανάπτυξη των οργανισμών λόγω της κατανόησης της 
συμβολής τους για την συγκεκριμένη περίοδο στην διατήρηση της συνοχής της 
επιδερμίδας με την δερμίδα και ειδικότερα σε περιοχές με ιδιαιτερότητες στην 
ανάπτυξη και δευτερογενής διαφοροποίηση όπως τα δάκτυλα και τα μάτια 
αντίστοιχα. Στα ενήλικα άτομα, η έλλειψη κάποιας πρωτεΐνης της οικογένειας 
(εξαιρουμένης της Frem3 της οποίας η έλλειψη δεν έχει ακόμα μελετηθεί) οδηγεί 
στην εμφάνιση χαρακτηριστικών ως απόρροια του εμβρυικού φαινοτύπου. Ωστόσο, 



δεν έχει παρατηρηθεί κάποια άμεση επίδραση στη φυσιολογία των ενήλικων ατόμων. 
Το ένα τμήμα της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσει να κάνει τη μετάβαση στην 
καταγραφή του προτύπου έκφρασης των πρωτεϊνών της οικογένειας από τα έμβρυα 
στα ενήλικα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα αναπτυξιακά στάδια από την E18.5, μία 
ημέρα πριν τη γέννηση, έως και δύο εβδομάδες μετά την γέννηση (PN15).  

Ταυτόχρονα, αναζητήθηκαν σε βάσεις δεδομένων του ποντικίσιου 
γονιδιώματος πιθανά άγνωστα γονίδια τα οποία να κωδικοποιούν μόρια με CSPG 
πρωτεϊνικά μοτίβα αντίστοιχα αυτών της οικογένειας Fras1/Frem και CSPG4. Από 
την συγκεκριμένη αναζήτηση προέκυψε ένα απροσδιόριστο γονίδιο με κωδικό όνομα 
BC067074. Το γονίδιο αυτό κλωνοποιήθηκε, παρασκευάστηκε ειδικό αντίσωμα για 
την ανίχνευσή του και ακολούθησε ανοσοϊστοχημεία για την καταγραφή του 
προτύπου έκφρασής του. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κάποιες οδηγίες για την σωστή ανάγνωση των πρωτοκόλλων είναι οι εξής: 

 Όταν δεν αναγράφονται συνθήκες περιβάλλοντος (για παράδειγμα θερμοκρασία ή 
φωτεινότητα) εννοούνται οι συνθήκες δωματίου. 

 Περιστασιακά εμφανίζονται ειδικού τύπου οδηγίες με bold και italics και την 
επισημανση { }. Προσοχή, ενημερώνουν για την υιοθέτηση ειδικών συνθηκών (για 
παράδειγμα θερμοκρασία ή φωτεινότητα) για τα στάδια τα οποία ακολουθούν.  

 Σε κάποια επιμέρους βήματα των παρακάτω διαδικασιών καταγράφονται 
πληροφορίες για την σωστή χρήση των χρησιμοποιούμενων υλικών με την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΟΧΗ».  
 
Β.1) Παραγωγή αντισωμάτων για την πρωτεΐνη BC067074: 
Κλωνοποίηση μικρής αλληλουχίας του BC067074  γονιδίου: 

• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST): 
Αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων Basic Local Alignment Search Tool. Είναι 
ένα πρόγραμμα με πολλά εργαλεία και δυνατότητες σχετικές με την εύρεση 
περιοχών με τοπική ομοιότητα μεταξύ αλληλουχιών (Altschul et al., 1990). Το 
πρόγραμμα μπορεί να συγκρίνει τόσο νουκλεοτιδικές όσο και αμινοξικές 
αλληλουχίες βασιζόμενο σε ήδη καταχωρημένες βάσεις σχετικών δεδομένων, 
γενικά ή περιορίζοντάς τες για το γονιδίωμα ενός και μόνο είδους.  
o BLAST  Special  Align two sequences (bl2seq): ιδανικό για την 

ευθυγράμμιση δύο γνωστών αλληλουχιών.   
• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα bioinformatics της Weizmann: περιλαμβάνει 

άθροισμα εργαλείων. (http://bioinformatics.weizmann.ac.il/hydroph/)  
o Plot the hydrophilic profile of a protein: εργαλείο αποτύπωσης της 

υδροφιλικότητας μίας πρωτεΐνης.  
• Προετοιμασία για την επιλογή κατάλληλων εκκινητών (primers): Προσοχή 

στα εξής σημεία: 
o Μήκος αλληλουχίας του εκκινητή γύρω στα 20-25 νουκλεοτίδια  
o Τα G, C νουκλεοτίδια θα πρέπει να είναι αριθμητικά περισσότερα των Α, Τ, 

προσοχή να μην υπάρχουν μεγάλα συνεχόμενα αθροίσματα των τελευταίων. 
Θεωρείται πλεονέκτημα η παρουσία εναλλασσόμενων νουκλεοτιδίων. 

o Οι δύο αντιδιαμετρικοί εκκινητές θα πρέπει να έχουν ίδια θερμοκρασία 
τήξης (melting temperature  Tm) 

 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα Basic Melting Temperature (Tm) 
Calculation (http://www.in-silico.com/tm.php?formula=show).  

o Έλεγχος της μοναδικότητας της αλληλουχίας στο ανθρώπινο γονιδίωμα με 
την χρήση BLAST προγράμματοςε. 

o Ο εκκινητής πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει από G ή C νουκλεοτίδιο 
για την εξασφαλισμένη υβριδοποίηση αυτών στο ανθρώπινο γωνιδίωμα. 

• Εκκινητές (primers):  
Forward sequence: 5’-gac cgg atc cgt cag aag tct tga ctc tga gca c-3’  
Forward sequence: 5’-gac caa gct tgt cag aag tct tga ctc tga gca c-3’  
Reverse sequence: 5’-gac cct cga gcc tgg agc ttt cct ctg ctc ag-3’ 

• Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction  PCR): 
(Διαδικασία για τον εκθετικό πολλαπλασιασμό γνωστής αλληλουχίας) Η 
παρακάτω διαδικασία αναφέρεται σε τελικό όγκο 20 ml και πραγματοποιείται 
διατηρώντας τα υλικά σε χαμηλή θερμοκρασία (σε πάγο). 
o 7.5 μl Η2Ο αποστειρωμένο. 
o 4 μl betaine (N,N,N-trimethylglycine) 1.3 M ανά αντίδραση. 
o 2 μl ρυθμιστικό διάλυμα DNA-πολυμεράσης από απόθεμα x10 

συγκεντρωμένο. 
o 1.4 μl από κάθε ένα εκκινητή (και τα δύο διατηρούνται σε διάλυμα 

συγκέντρωσης 1 μg/μl). 
o 1 μl dNTPs (δεοξυ-νουκλεοτίδια), επιθυμητή συγκέντρωση στο διάλυμα  

1mΜ (συγκέντρωση αποθεμάτων 20mΜ, άρα αραίωση 1/20). 
o 1 μl διαλύματος γενωμικού DNA από NMRI στέλεχος ποντικού 

(συγκέντρωση αποθεμάτων 100 ng/ μl). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
http://bioinformatics.weizmann.ac.il/hydroph/
http://www.in-silico.com/tm.php?formula=show


o 0.5 μl DNA-πολυμεράσης (Taq  προέρχεται από το βακτήριο Thermus 
aquaticus, προτιμάται λόγω της θερμοσταθερότητάς της με θερμοκρασία 
πολυμερισμού τους 72ο C). 

o Η αντίδραση πραγματοποιείται κάτω από αυτοματοποιημένα ελεγχόμενες 
συνθήκες σε ειδική συσκευή μετά από σχετική ρύθμιση αυτών για κάθε 
βήμα. Συγκεκριμένα: 

 1ο ΒΗΜΑ: 4 λεπτά στους 94ο C για την πλήρη αποδιάταξη του 
γενωμικού DNA.  

 2ο ΒΗΜΑ: 1 λεπτό στους 94ο C για την αποδιάταξη του DNA. 
 3o BHMA: 1 λεπτό στους 63ο C για την υβριδοποίηση των 

εκκινητών με τις συμπληρωματικές αλληλουχίες τους στο 
γενωμικό DNA. 

 4o ΒΗΜΑ: 1 λεπτό στους 72ο C, ενεργοποιείται η Taq και 
προσδενόμενη στο 3’ άκρο του κάθε εκκινητή πολυμερίζει 
σχηματίζοντας αντίγραφα της ενδιάμεση αλληλουχίας των δύο 
εκκινητών.  

 Τα βήματα 2-4 επαναλαμβάνονται πραγματοποιώντας 35 κύκλους 
(ο προγραμματισμός για επιπλέον κύκλους είναι μάταιος 
δεδομένου ότι μετά σε κάθε κύκλο περιορίζεται η δραστικότητα 
της Taq-πολυμεράση, μετά από 25-35 κύκλους ουσιαστικά 
πραγματοποιείται εκθετικός πολλαπλασιασμός των επιθυμητών 
αλληλουχιών). 

o Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτροφορούνται 7μl από το 
διάλυμα σε πήκτωμα αγαρόζης 1%.  

 7 μl παραχθέντος διαλύματος PCR. 
 3 μl Η2Ο αποστειρωμένο 
 1 μl ρυθμιστικού διαλύματος φόρτωσης (loading buffer). 

o Σε διπλανό πηγαδάκι τρέχει ο νουκλεοτιδικός δείκτης (λStyI), ο οποίος 
συμβάλλει επιβεβαιώνοντας το μήκος της παραχθήσας νουκλεοτιδικής  
αλυσίδας.  

• Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης 1%: 
o 100ml ΤΑΕ σε γυάλινο δοχείο (βλέπε παρακάτω «Παρασκευή ΤΑΕ»). 
o Προσθήκη 1gr αγαρόζης 
o Η αγαρόζη διαλυτοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία και για αυτόν τον λόγο το διάλυμα 

βράζεται σε φούρνο. Επαναπροσθήκη της εξατμισθήσας ποσότητας H2O έως τα 100 ml. 
o Προσθήκη 5 μl βρωμιούχο αιθίδιο (ικανότητα εντοπισμού του DNA μέσω πρόσδεσης 

μεταξύ των βάσεών του, όταν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) φθορίζει 
επισημαίνοντας την παρουσία του DNA). 

o Το διάλυμα μεταφέρεται σε  ειδική μήτρα με χτενάκια για τον σχηματισμό των πηγαδιών 
φόρτωσης του προς ηλεκτροφόρηση υλικού. 

o Η μήτρα παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου εως ότου πήξη (η συμπαγοποίηση του 
διαλύματος ουσιαστικά σηματοδοτεί τον πολυμερισμό των μορίων αγαρόζης οδηγώντας 
στον σχηματισμό μίας στέρεης δομής γεμάτη διάκενα για την μετακίνηση των DNA 
μορίων με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους τους διαχωρίζοντας μόρια 
διαφορετικού μήκους). 

• Καθαρισμό προϊόντος της PCR: 
o 12 μl παραχθέντος διαλύματος από την PCR  
o προσθήκη 68 μl Η2Ο αποστειρομένο. 
o 1 μl 0.5Μ EDTA pH 8 (καλύτερη διάλυση του DNA λόγω παρουσίας θετικών ιόντων, 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ δυσκολη επαναδιάλυση της πελετας στα ακόλουθα βήματα). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
10 μl CH3COO-Na+ 3M (επιτρέπει τον καλύτερο διαχωρισμό του DNA και την 
κατακρήμνιση στα ακόλουθα βήματα). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15 μl CH3COO-NH4

+ 10 M 
(καλύτερη απομάκρυνση νουκλεοτιδίων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ δεν ενδείκνυται αν ακολουθεί 
αντίδραση ligation). 

o 80 μl (<1xVτου παραπάνω διαλύματος) φαινόλη/χλωροφόρμιο. 
o Έντονη ανάδευση (vortex). 
o Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 13000 στροφές ανά λεπτό (rounds per minute  rpm). Η 

χαμηλή θερμοκρασία επιτρέπει τον καλύτερο διαχωρισμό της φαινόλης από το DNA.  



o Απομακρύνεται η πάνω διαφανής φάση (η κάτω φάση διαθέτει υποκίτρινο χρώμα, 
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν πρέπει να απομακρύνεται μαζί και η πολύ λεπτή ενδιάμεση φάση) από το 
δοκιμαστικό σωληνάριο του 1.5ml και μεταφέρεται σε άλλο καθαρό. 

o Προσθήκη 80 μl χλωροφορμίου και έντονη ανάδευση (μικρή ποσότητα φαινόλης 
παραμένει στο διάλυμα DNA και η απομάκρυνσή του και η απομάκρυνσή της 
επιτυγχάνεται με το μη προσμίξημο χλωροφόρμιο). Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 
13000 rpm και μεταφορά του υπερκειμένου σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα.  

o 250 μl (2,5xV) 100% αιθανόλη. Περισσότερος όγκος αιθανόλης οδηγεί στην συγκράτηση 
μεγαλύτερου όγκου RNA. 

o Έντονη ανάδευση (vortex). 
o Φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στις 13000 rpm. 
o Απομακρύνεται το υπερκείμενο και προστίθενται 800μl 70% αιθανόλη. Η περιεκτικότητα 

30 % σε νερό επιτρέπει την καλύτερη επαναδιάλυση των αλάτων από την πελέτα του 
DNA. 

o Έντονη ανακίνηση (vortex). Όχι επαναδιάλυση της πελέτας. 
o Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά στις 13000 rpm και απομακρύνεται το υπερκείμενο. 
o Παραμένει η πελέτα εως ότου στεγνώσει και ύστερα πραγματοποιείται επαναδιάλυση σε 

20 μl Η2Ο ή TE αποστειρομένο. 
o Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% μικρής ποσότητας από το απομονωθέν 

προϊόν: 1 μl από το παραπάνω διάλυμα + 9 μl Η2Ο αποστειρωμένο + 1 μl loading buffer. 
• Πέψη με περιοριστικά ένζυμα του νουκλεοτιδικού προϊόντος της PCR και 

του πλασμιδιακού φορέα ένθεσης:  
 Η ποσότητα του περιοριστικού ενζύμου ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/20 του τελικού 

όγκου διαλύματος. 
o Διάλυμα PCR προϊόντος : 

 7 μl από το διάλυμα PCR προϊόντος (30 ng / μl). 
 2 μl (1/10 xVτελικού) ρυθμιστικού διαλύματος για το περιοριστικό 

ένζυμο. 
 1 μl περιοριστικού ενζύμου BamHI. 
 10 μl Η2Ο αποστειρωμένο.  

o Διάλυμα πλασμιδιακού φορέα pGEX-4T-1: 
 1.5 μl πλασμιδιακού φορέα (250 ng / μl). 
 2 μl ρυθμιστικού διαλύματος για το περιοριστικό ένζυμο. 
 1 μl περιοριστικού ενζύμου BamHI. 
 15.5 μl Η2Ο αποστειρωμένο. 

o Τα δύο διαλύματα επωάζονται στους 37ο C για 1.5 ώρες. 
• Κατακρήμνιση: 

o 20 μl του διαλύματος πέψης. 
o 47 μl Η2Ο αποστειρομένο. 
o 35 μl από διάλυμα CH3COONa 3M. 
o 80 μl φαινόλη/χλωροφόρμιο. 
o Ακολουθεί καθαρισμός και DNA κατακρήμνιση βάση του παραπάνω πρωτοκόλλου 

(Καθαρισμός προϊόντος της PCR) 
o Τελικά επαναδιάλυση της πελέτας σε 25 μl Η2Ο. 

 
o Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με το περιοριστικό ένζυμο BamHI. Ο λόγος για τον οποίο 

οι δύο αντιδράσεις πραγματοποιούνται ξεχωριστά οφείλεται στο γεγονός ότι εμφανίζουν 
μέγιστο απόδοσης σε διαφορετικά ρυθμιστικά διαλύματα. 

 25 μl του παραπάνω διαλύματος. 
 3 μl ρυθμιστικού διαλύματος για το περιοριστικό ένζυμο. 
 1μl περιοριστικού ενζύμου XhoI. 

o Επώαση στους 37ο C για 1.5 ώρες. 
o Καθαρισμός και κατακρήμνιση των DNA. 
o 1μl από το διάλυμα ηλεκτροφορούνται για ποσοτικοποίηση. 

• Ένθεση του επιθυμητού κομματιού DNA με τον πλασμιδιακό φορέα 
(ligation). 

o 10 μl του διαλύματος με το ένθεμα (7.5 ng / μl). 
o 3.5 μl φορέα pGEX-4T-1 (30 ng / μl). 

Επιλογή ποσότητας DNA: φορέας 1: ένθεμα 5, αλλά η αντιστοιχία μήκους είναι φορέας 6.2 nt : 1 nt 
ένθεμα. Άρα, η αντιστοιχία βάρους γίνεται 6.2 ng φορέα : 5 ng ενθέματος. 



o 1.7 μl ρυθμιστικού διαλύματος για την διαδικασία της ένθεσης (1/10 xVτελικού). 
o 1.7 μl από διάλυμα ΑΤΡ (10mΜ). 
o 1 μl διάλυμα με το ένζυμο της Τ4 λιγάσης. 
o Ολονύκτια επώαση στους 14ο C. 
o Καθαρισμός, κατακρήμνιση και πέψη με SalI για την αχρήστευση των άδειων φορέων. 

• Μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων: 
o Ρύθμιση του υδατόλουτρου στους 42ο C και προθέρμανση πιάτου LB(θρεπτικό, Luria - 

Bertani)-αμπικιλλίνη στους 37ο C. 
o Δοκιμαστικό σωληνάριο του 1.5ml με επιδεκτικά κύτταρα (βλέπε παρακάτω πρωτόκολλο 

παρασκευής επιδεκτικών κυττάρων) XL10 ξεπαγώνει σταδιακά από τους -80ο C όπου 
διατηρείται το απόθεμα (ΠΡΟΣΟΧΗ: πολύ ευαίσθητα στο απότομο ξεπάγωμα).  

o Προσθήκη 7 μl από το διάλυμα της ένθεσης στο δοκιμαστικό σωληνάριο με τα 
επιδεκτικά κύτταρα. 

o Επωάζονται για 30 λεπτά στον πάγο. 
o Μεταφέρονται και επωάζονται για 1.5 λεπτά στο υδατόλουτρο και τους 42ο C. 
o Άμεση μεταφορά και επώαση για 1 λεπτό στον πάγο (διαδικασία heat-shock). 
o Προσθήκη 800 μl LB θρεπτικού μέσου. 
o 45 λεπτά ανακίνηση στον επωαστή σε θερμοκρασία 37ο C. 
o Με 150 μl του παραπάνω διαλύματος επικαλύπτουν το πιάτο Petri το οποίο επωαζόταν 

στους 37ο C κάτω από στείρες συνθήκες. Θα μπορούσε να φυγοκεντρηθεί το κυτταρικό 
διάλυμα και να απομακρυνθεί τόσο LB θρεπτικό ώστε να περισσέψουν 150 μl τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη των τριβλίων. 

o Ολονύκτια επώαση του τριβλίου ανάποδα (για να μην απομακρύνεται υγρασία από το LB 
διάλυμα και συσσωρεύεται με μορφή υγρασίας στο καπάκι) στους 37ο C. 

o Μεταφέρονται 12 διακριτές αποικίες σε ξεχωριστά δοκιμαστικά σωληνάρια του 1.5ml με 
ποσότητα 1ml LB θρεπτικού και 0.5 μl αμπικιλλίνης (επιθυμητή C=0.05 mg/ml από 
απόθεμα C=100mg/ml). 

o Το καπάκι του δοκιμαστικού σωληναρίου του 1.5ml τρυπάται για να αναπνέει η 
καλλιέργεια και επωάζονται ολονύκτια ανακινόμενα στον επωαστήρα στους 37ο C. 

o Οι καλλιέργειες μπορούν να φυγοκεντρηθούν, να απομακρυνθεί το θρεπτικό και να 
διατηρηθούν στους -20ο C. 

• Mini Preps:  
o Παρασκευή υλικών αναγκαίων για την πραγματοποίηση των mini preps: 

 Διάλυμα Ρ1: 15mΜ Tris pH8.0 + 10mM EDTA, διατηρείται στους 4ο C. Δρα 
κομματιάζοντας το γενωμικό DNA των βακτηρίων ενώ ταυτόχρονα αφήνει 
άθικτο το πλασμιδιακό DNA. 

 Διάλυμα Ρ2: 0.2Μ NaOH + 1% SDS, διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. 
Δεδομένης της παρουσίας του SDS απορρυπαντικού συμβάλει στην 
απελευθέρωση των πλασμιδίων από τα βακτήρια. 

 Διάλυμα Ρ3: 60% 5M CH3COOK + 11.5% CH3COOH + 28.5% H2O, 
διατηρείται στους 4ο C. 

 Διάλυμα φαινόλης/χλωροφορμίου: 24V φαινόλης + 23V + 1V ισοαμυλική 
αλκοόλη (βλέπε παρακάτω «Παρασκευή Φαινόλης / Χλωροφορμίου»). 

o Μετά την ολονύκτια επώαση των δοκιμαστικών σωληναρίων με το LB με κύτταρα από 
διαφορετικές αποικίες  φυγοκεντρούνται για 2 λεπτά στις 13000 rpm. 

o Απομάκρυνση του υπερκειμένου. 
o Προσθήκη 200 μl από το διάλυμα Ρ1, έντονη ανάδευση (vortex). 
o Προσθήκη 200 μl από το διάλυμα Ρ2, ανακίνηση με το χέρι. 
o Παραμένει για 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
o Προσθήκη 200 μl από το διάλυμα Ρ3, ανακίνηση με το χέρι. 
o Φυγοκέντρηση 10 λεπτών στις 13000 rpm. 
o Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό δοκιμαστικό σωληνάριο των 1.5ml και 

προστίθενται 500μl φαινόλης/χλωροφορμίου.  
o Αναδεύεται έντονα (vortex) και φυγοκεντρείται για 5λεπτά στις 13000 rpm. 
o Απομακρύνεται προσεκτικά η άνω φάση με το DNA και μεταφέρεται σε καθαρό 

δοκιμαστικό σωληνάριο. Η κάτω φάση της φαινόλης έχει κατακρατήσει οργανικά 
υπολείμματα των βακτηρίων.  

o Προσθήκη 600 μl ισοπροπανόλης, έντονη ανάδευση (vortex). 
o Φυγοκέντρηση 10 λεπτών στις 13000 rpm. 



o Απομακρύνεται το υπερκείμενο και προστίθεται 75% αιθανόλη στην πελέτα, η οποία 
περιέχει το DNA.  

o Ανακίνηση και φυγοκέντρηση 2 λεπτών στις 13000 rpm. 
o Απομακρύνεται το υπερκείμενο και παραμένει εως ότου στεγνώσει σε θερμοκρασία 

δωματίου. 
o Επαναδιάλυση σε 20 μl Η2Ο. 

• Μετασχηματισμός στελέχους έκφρασης: 
o Για την μαζική έκφραση του επιθυμητού μορίου χρησιμοποιούνται βακτήρια του 

στελέχους της Escherichia coli BL21, φυσικός φορέας πλασμιδίου με γονίδιο 
ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη. Για τον μετασχηματισμό τους ακολουθείται το 
πρωτόκολλο «Μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων». Πριν γίνει χρήση των 
επιλεγμένων mini preps, αραιώνονται 50 φορές. Από αυτό το διάλυμα χρησιμοποιείται 1 
μl. 

• Επαγωγή έκφρασης:  
o Σε γυάλινο σωλήνα παρασκευάζεται υγρό θρεπτικό για καλλιέργεια [4ml θρεπτικού LB + 

4 μl χλωραμφενικόλη (34 μg / ml καλλιέργειας) + 2 μl αμπικιλλίνη]. 
o Σε αυτόν τον σωλήνα διαλύεται μία αποικία από τα Petri τριβλία του μετασχηματισμού. 
o Επώαση με ανάδευση στους 37ο C. 
o Όταν η οπτική πυκνότητα (ΟD) της καλλιέργειας βρίσκεται μεταξύ των τιμών 0.6-0.8 για 

φωτομέτρηση στα 360 nm προστίθενται 4 μl IPTG 1Μ (1 mM). 
o Επώαση με ανάδευση για 2-3 ώρες στους 37ο C. 
o Φυγοκέντρηση 30 δευτερόλεπτα στις 13000rpm. 
o Απομακρύνεται το υπερκείμενο (όσο καλύτερα γίνεται). 
o Εάν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα μπορεί να διατηρηθεί στους –20ο C. 

• Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση: 
o Επαναδιάλυση βακτηριακής πελέτας με 1ml ρυθμιστικού διαλύματος (βλέπε παρακάτω 

«Παρασκευή Ρυθμιστικού Διαλύματος Φόρτωσης Πρωτεϊνικών Εκχυλισμάτων») με 2 μl 
β-μερκαπτο-αιθανόλη (1:500 Vloading buffer). 

o Επωάζονται για 5 λεπτά στους 95ο C. 
• Παρασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 12 %: 

o Προετοιμασία συσκευής, έλεγχος για πιθανή διαρροή με αιθανόλη. 
o RUNNING GEL:  

 4.8ml ακρυλαμίδης 29.2% + 0.8% Bis (πολυμεριζόμενο 
διαμορφώνει το πήκτωμα με τους αναγκαίους πόρους για την 
μετακίνηση των πρωτεϊνών κατά την ηλεκτροφόρηση) 

 3.55 ml απεσταγμένο Η2Ο. 
 3.35 ml 1.5M Tris pH 8.9. 
 133.5 μl 10% SDS. 
 187 μl APS (10%). 
 13.5 μl TEMED (τα δύο τελευταία υλικά επάγουν τον 

πολυμερισμό της ακρυλαμίδης, ο πολυμερισμός περιορίζεται σε 
χαμηλή θερμοκρασία). 

 Το διάλυμα μεταφέρεται και αδειάζετε στην συσκευή. 
 Με προσθήκη μικρής ποσότητας ισοπροπανόλης 

ευθυγραμμίζεται το πάνω μέτωπο του υγρού ακόμα διαλύματος. 
o STACKING GEL: 

 1.7ml ακρυλαμίδης 29.2% + 0.8% Bis  
 4.7 ml απεσταγμένο Η2Ο. 
 3.4 ml 1.5M Tris pH 6.8. 
 99 μl 10% SDS. 
 149 μl APS (10%). 
 10 μl TEMED 
 Προστίθεται εφόσον έχει πήξει το Running gel και έχει 

απομακρυνθεί η ισοπροπανόλη. 
 Εφαρμόζεται στο επάνω μέρος της συσκευής το χτενάκι για την 

ανάπτυξη των πηγαδιών. 
o Μόλις πήξει και το stacking gel η συσκευή μεταφέρεται στο δοχείο ηλεκτροφόρησης και 

γεμίζεται με ρυθμιστικό διάλυμα PAGE (βλέπε παρακάτω «Παρασκευή PAGE»). 
• Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης: 



o Απομακρύνεται το χτενάκι από το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και φορτώνονται τα 
δείγματα. 

o Ηλεκτροφόρηση στα 100 Volt και <300 mA.  
o Μετά την ηλεκτροφόρηση, η πηκτή βάφεται για 1 ώρα τουλάχιστον με διάλυμα 

Coomassie blue εντός δοχείου το οποίο ανακινείται. 
o Απομάκρυνση του διαλύματος χρώσης και προσθήκη διαλύματος αποχρωματισμού (ο 

τρόπος παρασκευής και των δύο περιγράφεται παρακάτω). Ανάδευση για αρκετές ώρες. 
• Απομόνωση της πρωτεΐνης από πήκτωμα πολυακρυλαμίδης: 

o Μετά την ηλεκτροφόρηση το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης βάφεται με υδατοδιαλυτό 
Coomassie για 20 λεπτά έως μία ώρα.  

o Αποχρωματισμός με νερό για λίγα λεπτά ώστε να διακρίνονται οι πρωτεϊνικές ζώνες 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: οι πρωτεΐνες διαχέονται στο νερό), εντοπισμός και απομόνωση της 
επιθυμητής ζώνης.  

o To απομονωθέν κομμάτι πηκτής συνθλίβεται και επωάζεται σε 5 ml 10mM Tris  pH 7 με 
100mM NaCl ολονύκτια στους 4ο C.  

o Φυγοκέντρηση 20 λεπτών στις 2000rpm και τους 4°C. 
o Μεταφέρεται σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα το υπερκείμενο.  
o Φυγοκέντρηση 20 λεπτών στις 2000rpm και τους 4°C. 
o Μεταφέρεται σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα το υπερκείμενο.  
o Φιλτράρισμα του υπερκείμενου αλλά και των υπολειμμάτων του πηκτώματος. 
o Ηλεκτροφόρηση 20 μl από τα 5ml του πρωτεϊνικού διαλύματος με προσθήκη άλλων 20 

μl από το ρυθμιστικό διάλυμα για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών. 
• Συμπύκνωση του πρωτεϊνικού διαλύματος: 

o Χρήση ειδικής διάταξης συμπύκνωσης (Amicon Ultra-15 της Millipore). 
o Προσθήκη 10ml Η2Ο. 
o Φυγοκέντρηση 20 λεπτών στις 2000rpm και τους 20°C και απομακρύνεται το νερό.  
o Προσθήκη του πρωτεϊνικού διαλύματος και φυγοκέντρηση 40 λεπτών στις 2000rpm και 

τους 20°C.  
o Συλλέγεται το υγρό το οποίο πέρασε από την συσκευή. 
o Προσθήκη 5 ml διαλύματος 10mM Tris pH 7,5 με 100mM NaCl. Ανακίνηση με 

πιπετάρισμα. 
o Φυγοκέντρηση 30 λεπτών στις 2000rpm και τους 20°C. 
o Προσθήκη 5 ml του ίδιου διαλύματος. Ανακίνηση με πιπετάρισμα. 
o Φυγοκέντρηση 40 λεπτών στις 2000rpm και τους 20°C. 
o Προσθήκη 5 ml του ίδιου διαλύματος. Ανακίνηση με πιπετάρισμα. 
o Φυγοκέντρηση  45 λεπτών περίπου αφήνοντας 1.5 ml στην εγκοπή του συμπυκνωτή. 
o Ανάδευση του 1.5 ml και μεταφορά του σε δοκιμαστικό σωλήνα των 1.5 ml. 
o Προσθήκη 2x 1ml 10mM Tris pH 7,5 με 100mM NaCl, ανάδευση και φυλάσσουμε ώστε 

να ελεγχθεί αν έχει περισσέψει πρωτεΐνη στα τοιχώματα του συμπυκνωτή. 
o Ηλεκτροφόρηση δείγματος από το συλλεχθέν πρωτεϊνικό διάλυμα σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης ώστε να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματά. 
• Απομόνωση ορού 

o Το αίμα επωάζεται ολονύκτια στους 4ο C με τη μεγαλύτερη επιφάνεια του εκτεθειμένη 
στον αέρα. 

o Φυγοκέντρηση στις 3.500 rpm για 30 λεπτά στους 4ο C. 
o Η υπερκείμενη διαυγής φάση μεταφέρεται σταδιακά σε δοκιμαστικά σωληνάρια των 1.5 

ml, 1ml ανά σωληνάριο.  
o Φυγοκέντρηση στις 10.000 rpm για 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  
o Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρά σωληνάρια. 
o Ένα από αυτά κλασματώνεται σε καθαρά δοχεία, 100 μl ανά δοχείο. 
o Ένα από αυτά παραμένει στους 4ο C και όλα τα υπόλοιπα διατηρούνται στους -20ο C. 

• Καθαρισμός ορού 
o Παρασκευάζεται πήκτωμα πολυακρυλαμίδης με ένα ενιαίο πηγαδάκι. 
o Η βακτηριακή πελέτα από καλλιέργεια 20 ml επαναδιαλύεται σε 5 ml ρυθμιστικού 

διαλύματος φόρτωσης πρωτεϊνών και φορτώνεται στο πήκτωμα. 
o Ηλεκτροφόρηση στα 100 Volt και <300mA. 
o Μεταφορά (transfer) σε μεμβράνη PVDF (polyvinylidene fluoride) (βλέπε πρωτόκολλο 

«Αποτύπωση κατά Western»). 
o Επώαση της μεμβράνης σε Ponceaux για 5 λεπτά. 
o Πλύση με νερό και απομόνωση της πρωτεϊνικής ζώνης. 



o Δύο διαδοχικές πλύσεις με blocking (5 % dry milk in TBS) για τον πλήρη 
αποχρωματισμό της μεμβράνης. 

o Επώαση σε blocking για 30 λεπτά. 
o Μεταφέρεται η μεμβράνη σε ένα δοκιμαστικό σωληνάριο των 4.5 ml με την επιφάνεια 

των πρωτεϊνών στον αυλό. 
o Προσθήκη 1 ml ορού και επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με 

περιστροφή. 
o Απομακρύνεται ο ορός. 
o Τρία διαδοχικά πλυσίματα των 5 λεπτών με TBS. 
o Επώαση σε 400 μl παγωμένη γλυκίνη 0.2 Μ HCl pH 2.5 για 5 λεπτά με συνεχή 

ανακίνηση. 
o Προσθήκη 400 μl παγωμένου ουδετεροποιητικού ρυθμιστικού διαλύματος (1Μ Tris pH8, 

2 % BSA).  
o Μοιράζεται σε δέκα δοκιμαστικά σωληνάρια με 80 μl το καθένα.  

 
Β.2) Διαδικασία ανοσοφθορισμού:  

• Απομόνωση εμβρύων:  
o Απομακρύνεται η μήτρα έγγειου θηλυκού ποντικού και ξεπλένεται σε διάλυμα PBS 1 x 

(βλέπε «Παρασκευή PBS 1x »). 
o Απομονώνουμε τα έμβρυα και τα μεταφέρουμε σε διάλυμα PFA (βλέπε «Παρασκευή 4% 

PFA») (το διάλυμα διατηρείται στον πάγο). 
o Επώαση με ανακίνηση στους 4ο C ανάλογα με το μέγεθος των εμβρύων. 
o 2 ξεπλύματα με PBS για 10 λεπτά την φορά στους 4ο C.  
o Επώαση σε διάλυμα PBS + 30% Sucrose.  
o Ανακίνηση στους 4oC για κάποιες ώρες. 
o Όταν τα έμβρυα πάψουν να επιπλέουν τότε μεταφέρονται σε παγωμένο ισοπεντάνιο το 

οποίο διατηρείται στους -80oC και παραμένουν εκεί για 5 λεπτά.  
o Απομακρύνονται από το ισοπεντάνιο και μεταφέρονται σε καθαρό δοχείο. Τα έμβρυα 

διατηρούνται στους -80oC. 
• Επίχριση αντικειμενοφόρων πλακών για κρυοτομές: 

o Παρασκευή υδατικού διαλύματος ζελατίνης 0.5%, σε γυάλινο δοχείο (περίπου 250 ml 
διαλύματος). 

o Θέρμανση με ταυτόχρονη ανάδευση του διαλύματος για την διάλυση της ζελατίνης. 
o Επαναφορά της θερμοκρασίας του διαλύματος σε αυτήν του περιβάλλοντος χώρου. 
o Προσθήκη KCr(SO4)2 x12 H2O άλατος για 0.05% v/w και διάλυση με ανάδευση [για 

ποσότητα 250 ml αντιστοιχούν 125 mg. ΠΡΟΣΟΧΗ, το άλας είναι φωτοευαίσθητο]. 
o Μεταφορά του διαλύματος στα μπανάκια και εμβάπτιση των αντικειμενοφόρων πλακών  

για 5 λεπτά. 
o Απομάκρυνση των επιχρισμένων πλακών από το διάλυμα και τοποθέτησή τους στους 

37οC όπου παραμένουν όλο το βράδυ.  
• Ανοσοφθορισμός σε κρυοτομές: 

o Σε ζελατινωμένες αντικειμενοφόρους πλάκες οι οποίες φέρουν τους ιστούς (διατηρημένες 
στους -80oC) τοποθετούνται στην συσκευή ανοσοσϊστοχημείας (στο κάλυμμα στο οποίο 
τοποθετούνται τα πλακάκια βάζουμε 200 μl PBS/Tween 0.05%. 

o 3 διαδοχικά ξεπλύματα με PBS/Tween 0.05% pH 4 (ήπιο απορρυπαντικό). 
o Επώαση σε PBS/Triton 0.1% pH 4 για 10 λεπτά (προσθήκη 250μl, δραστικότερο 

απορρυπαντικό τρυπά τις μεμβράνες του κυττάρου). 
o 3 διαδοχικά ξεπλύματα με PBS/Tween 0.05% pH 4. 
o Επωάζουμε σε blocking serum για 1 ώρα (προσθήκη 250 μl, περιορίζει την μη ειδική 

πρόσδεση αντισωμάτων). 
o Επωάζουμε σε διάλυμα αντισώματος (αραίωση του αντισώματος σε blocking serum) 

στους 4οC όλο το βράδυ (προσθήκη 250μl). 
o 3 διαδοχικά ξεπλύματα με PBS/Tween 0.05% pH 7. 

Από αυτό το στάδιο και κάτω διατηρούμε την συσκευή σε σκοτεινό περιβάλλον! 
o Επωάζουμε σε διάλυμα αντισώματος (1/500 αραίωση του υπάρχοντος αποθέματος anti-

rabbit (Alexa Flour® 647 goat anti-rabbit IgG, 2mgr/mL, της Molecular Probes) σε 
blocking serum. ΠΡΟΣΟΧΗ, φωτοευαίσθητο) για 30 λεπτά (προσθήκη 250μl). 

o  Πυρηνική χρώση: DAPI (4'-6-Diamidino-2-phenylindole: φθορίζει ισχυρά με την 
πρόσδεσή του στην μικρή αύλακα δίκλωνων μορίων DNA μέσω 



αλληλεπιδράσεων με τα ΑΤ, ΑU και IC ζεύγη εκτιθέμενο στην περιοχή 
των 353 nm ) 

 Επωάζουμε σε διάλυμα αντισώματος DAPI (1/1000 αραίωση 
του υπάρχοντος αποθέματος σε PBS/Tween 0.05% pH 7) για 5 
λεπτά (προσθήκη 250μl). 

o       Propidium Iodide (προσδένονται ισχυρά στις έλικες των 
νουκλεϊνικών οξέων φθορίζοντας ισχυρά εκτιθέμενο στα 488 nm 
εκπέμποντας στα 615 nm. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ:η πρόσδεση με τα RNA 
μόρια). 

 Επωάζουμε σε διάλυμα RNase (1/500 αραίωση του υπάρχοντος 
αποθέματος σε PBS/Tween 0.05%) για 30 λεπτά στους 37οC 
(προσθήκη 250μl). 

 3 διαδοχικά ξεπλύματα με PBS/Tween 0.05% pH 7. 
 Επωάζουμε σε διάλυμα Propidium Iodite (1/1000 αραίωση του 

υπάρχοντος αποθέματος σε PBS/Tween 0.05% pH 7) για 5 
λεπτά στους 37οC (προσθήκη 250μl). 

o Απομακρύνονται τα πλακάκια από την συσκευή, απλώνουμε 45 μl Mowiol και 
καλύπτουμε με καλυπτρίδα. 

o Διατηρούμε τα παρασκευάσματα σε σκοτεινό περιβάλλον στους 4οC. 
 
 

Β.3) Συμπληρωματικά πρωτόκολλα: 
• Παρασκευή ΤΕ (ρυθμιστικού διαλύματος επαναδιάλυσης DNA): 

o 10mM Tris pH 7.4 – 8 
o 1mM EDTA pH 8 

• Παρασκευή ΤΑΕ (διάλυμα ηλεκτροφόρησης): 
o 2Μ Tris 
o 5.7% acetate 
o 0.05M EDTA pH 8. 

• Παρασκευή υγρού θρεπτικού μέσου LB (Luria-Bertani): (οι παρακάτω 
ποσότητες είναι για διάλυμα τελικού όγκου 1L και pH 7.5) 

o 8gr NaCl. 
o 5gr εκχύλισμα ζύμης (yeast extract). 
o 10gr τρυπτόνης. 
o Προστίθενται 3.75 ml 2Μ NaOH.  
o Προστίθεται η αναγκαία ποσότητα νερού και αναδεύεται για να ομογενοποιηθεί το 

διάλυμα. Εάν είναι επιθυμητή η παρουσία κάποιου αντιβιοτικού τότε προστίθεται η 
επιβαλλόμενη ποσότητα. 

• Παρασκευή στερεού θρεπτικού μέσου LB (Luria-Bertani): (οι παρακάτω 
ποσότητες είναι για διάλυμα τελικού όγκου 1L) 

o 8gr NaCl. 
o 5gr εκχύλισμα ζύμης (yeast extract)                  συλλέγονται σε ογκομετρικό κύλινδρο,  
o 10gr τρυπτόνης.                                                προστίθεται και το νερό έως την ένδειξη 1L 
o Αναδεύεται το διάλυμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. 
o Προστίθονται 15gr άγαρ στο ή στα γυάλινα δοχεία και ακολούθως το διάλυμα του ογκ. 

κυλίνδρου και ένα μαγνητάκι ανάδευσης. 
o Προστίθενται 3.75 ml 2Μ NaOH.  
o Τα γυάλινα δοχεία με το θρεπτικό μέσο κλιβανίζονται. 
o Εάν το θρεπτικό μέσο επιθυμούμε να περιέχει κάποιο αντιβιοτικό τότε μετά το 

κλιβάνισμα αναδεύεται με μαγνητάκι έως ότου πέσει κάμποσο η θερμοκρασία (όχι πάρα 
πολύ) και τότε προστίθεται η αναγκαία ποσότητα. 

o Πριν παγώσει μπορούν να παρασκευαστούν Petri με στέρεο θρεπτικό τα οποία 
φυλάσσονται σους 4ο C. 

• Παρασκευή επιδεκτικών κυττάρων: 
o Απλώνεται το επιθυμητό στέλεχος βακτηρίου σε Petri τριβλίο παρουσία θρεπτικού LB 

και ανάλογα το στέλεχος το αναγκαίο αντιβιοτικό (επί παραδείγματι το BL21 στέλεχος 
για να αναπτυχθεί χρειάζεται την παρουσία της χλωραμφενικόλης). 

 Κάθε φορά που αναφέρεται υγρή ή στερεή  καλλιέργεια θεωρείται ότι προστίθεται εάν αυτό 
επιβάλλεται από το στέλεχος η αναγκαία ποσότητα αντιβιοτικού. 



o Ολονύκτια επώαση αυτού στους 37ο C. 
o Απομακρύνουμε μία αποικία εφόσον υπάρχει και διαμολύνουμε 50 ml θρεπτικού LB σε 

φλάσκα. 
o Ολονύκτια επώαση με ανακίνηση της φλάσκας στους 37ο C. 
o 150 μl από την πυκνή παραπάνω καλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την διαμόλυνση νέας 

ποσότητας 50ml θρεπτικούLB. 
o Μεταφέρεται σε falcon και φυγοκεντρείται για 15 λεπτά στις 3000 rpm και θερμοκρασία 

4ο C. 
o Απομακρύνεται το υπερκείμενο. 

 Από αυτό το στάδιο και κάτω διατηρείται η καλλιέργεια στον πάγο. 
o Προσθήκη στην πελέτα 5ml 50mM CaCl2, επαναδιάλυση της πελέτας με την πιπέττα. 
o Παραμονή των επαναδιαλυμένων κυττάρων στον πάγο για 30 λεπτά. 
o Φυγοκέντρηση 15 λεπτών στις 3000 rpm και θερμοκρασία 4ο C. 
o Απομακρύνεται το υπερκείμενο και η πελέτα επαναδιαλύεται σε 2ml 50mM CaCl2 με 

10% γλυκερόλη (αποτρέπει την καταστροφική διαδικασία για τα κύτταρα ανάπτυξης 
κρυστάλλων κατά την αποθήκευση στους -80ο C). 

o Παρασκευή aliquots, σε καθαρά δοκιμαστικά σωληνάρια των 1.5ml s παρασκευάζονται 
100λ από το παραπάνω κυτταρικό διάλυμα και φυλάσσονται στους -80ο C. 

• Παρασκευή Ρυθμιστικού Διαλύματος Φόρτωσης Πρωτεϊνικών 
Εκχυλισμάτων: 

o Διάλυμα 0.1Μ Tris/HCL pH8.0. 
o 20 % γλυκερόλης. 
o 2% SDS.  
o 0.002% bromophenol blue. 

• Παρασκευή PAGE (ρυθμιστικό διάλυμα): 
o 0.19Μ γλυκίνη. 
o 25mM Tris base. 
o 0.1% SDS. 

• Παρασκευή διαλύματος χρώσης Coomasie: 
o 45% μεθανόλη + 45% Η2Ο + 10% οξικό οξύ + 0.25% χρωστική Coomasie. 

• Παρασκευή διαλύματος αποχρωματισμού (Destaining): 
o 45% μεθανόλη + 45% Η2Ο + 10% οξικό οξύ. 

• Παρασκευή Φαινόλης / Χλωροφορμίου: 
o Η φαινόλη διατηρείται στους 4ο C. 
o Πριν την χρήση της γίνεται εγκλιματισμό της σε θερμοκρασία δωματίου. 
o Επώαση ποσότητας φαινόλης ίσης με το ½ του τελικού όγκου (24 όγκους ισοαμυλικής 

αλκοόλης) στους 68ο C για να  λειώσει. 
o Προσθήκη 8-hydroxyquinoline  για τελική συγκέντρωση 0.1% (δρα αντιοξειδωτικά και 

ανασταλτικά έναντι των Rnases). 
o Προσθήκη ποσότητας χλωροφορμίου ίσης με το 47.9% του τελικού όγκου (23 όγκους 

ισοαμυλικής αλκοόλης) και της ισοαμυλικής αλκοόλης ίσης με 2.1% του τελικού όγκου. 
o Ακολουθούν ξεπλύματα με διάλυμα 1Μ Tris/HCL pH8.0 όγκου ίσου με τον τελικό όγκο 

του παραπάνω. 
o Αποθήκευση σε φωτοπροστατευτικά μπουκάλια, προσθήκη μικρής ποσότητας 

διαλύματος 1Μ Tris pH8.0 (σχηματίζει διακριτή φάση άνωθεν του διαλύματος 
φαινόλης/χλωροφορμίου για να αποφευχθεί η οξείδωσή του) και διατήρηση στους 4ο C. 

• Παρασκευή PBS 1x (ρυθμιστικό διάλυμα): 
o 140mM NaCl 
o 10mM KCl 
o 6.4mM Na2HPO4 
o 2mM KH2PO4. 

• Παρασκευή 4% PFA (Παραφορμαλδεΰδη): 
o Προσθήκη ποσότητας 1x PBS σε πλαστικό δοχείο. 
o Προσθήκη τόσης ποσότητας PFA σε gr ώστε να έχουμε διάλυμα 4% PFA. 
o Ανάδευση με ταυτόχρονο βράσιμο του διαλύματος. 
o Μόλις θερμανθεί προστίθενται 2 –3 σταγόνες διαλύματος 2N NaOH.  
o Χρησιμοποιείται εφόσον αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία και 

αποθηκεύεται. 
 
 



Γ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Γ.1) Εντοπισμός άγνωστων γονιδίων με μοτίβα CSPG στα σπονδυλωτά: 
 

Το 2003 δημοσιεύτηκε ο προσδιορισμός του γονιδίου του Fras1  και 
συσχετίστηκε με το Fraser σύνδρομο και το bl στέλεχος ποντικού (McGregor et al., 
2003 / Vrontou et al., 2003). Τα ακόλουθα χρόνια δημοσιεύτηκαν και τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας Fras1/Frem τόσο τα παράλογα όσο και τα ορθόλογα τους σε 
δευτεροστόμιους οργανισμούς με υπολογίστηκα προγράμματα βάση της ομοιότητας 
στο πρότυπο των πρωτεϊνικών μοτίβων το οποίο διέθεταν.  

Το πρώτο τμήμα της μεταπτυχιακής διατριβής επικεντρώθηκε στην 
εξεύρεση νέων γονιδίων με πιθανά επαναλαμβανόμενα μοτίβα CSPG. Για αυτόν τον 
σκοπό επιλέχθηκε η NG2-like περιοχή του Fras1 του ποντικού. Η αμινοξική 
αλληλουχία εισήχθη στα υπολογιστικά προγράμματα ‘tBLASTn’ και ‘BLASTp’ της 
NCBI (Altschul et al., 1990 / Altschul et al., 1997). Τα προγράμματα αυτά 
συγκρίνουν την εισηγμένη αμινοξική αλληλουχία με νουκλεοτιδικές και αμινοξικές 
βάσεις δεδομένων αντίστοιχα. Αρχικά η αναζήτηση περιορίστηκε στο γονιδίωμα του 
ποντικού. Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν όλα τα μέλη της οικογένειας Fras1/Frem 
και την NG2 (CSPG-4). Πέραν αυτών, καταγράφηκε ομολογία με ένα άγνωστο 
γονίδιο με τον επίσημο συμβολισμό BC067074. Για το συγκεκριμένο γονίδιο 
υπάρχουν καταχωρημένα ESTs (expression sequence tags) σε διάφορα εμβρυικά και 
μετά την γέννηση στάδια του ποντικού. Η συντήρηση είναι περιορισμένη μεταξύ 
αυτού και της οικογένειας Fras1/Frem στο 20 % απόλυτης ομολογίας με το Frem2 να 
έχει την μεγαλύτερη συντήρηση (23 %), και της NG2 στο 30 %.  

Συνεχίζοντας την έρευνα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα γονιδιώματα 
όλων των σπονδυλωτών των οποίων υπάρχει γενωμικές βάσεις δεδομένων. Με αυτό 
τον τρόπο εντοπίστηκαν ορθόλογα του BC067074 σε άλλους οργανισμούς, όπως το 
zebrafish (Danio rerio), το κοτόπουλο (Gallus gallus) και τα βοειδή (Bus taurus). Το 
ανθρώπινο ορθόλογο εντοπίστηκε σε γενωμικές βάσεις δεδομένων. Πιθανά αποτελεί 
ένα ψευδογονίδιο ή έχει απολέσει ένα τμήμα του λόγω του εντοπισμού μεταλλάξεων 
και πρώιμα κωδικόνια λήξης σε κάποια από τα μεσαία εξώνιά του. Στο ανθρώπινο 
γωνιδίωμα εντοπίστηκαν επιπλέον τουλάχιστον δύο ψευδογονίδια MCPG-4-like 
(melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, ανθρώπινο ορθόλογο του 
CSPG-4). Το ένα από τα δύο εντοπίζεται 2.2Mbp μακριά από το MCPG-4 στο 
χρωμόσωμα 15. Η νουκλεοτιδική ομολογία τους είναι στα επίπεδα του 95 % αλλά οι 
μεταλλαγές έχουν δημιουργήσει κωδικώνια λήξης σε όλο το μήκος της αλληλουχίας 
καθιστώντας την αμετάφραστη. Δεν εντοπίστηκαν παρόμοιοι διπλασιασμοί σε άλλα 
γονιδιώματα θηλαστικών.  
 
Γ.2) Παραγωγή αντισωμάτων για την πρωτεΐνη BC067074: 
 

Επιλέχθηκε μικρή περιοχή από το γονίδιο BC067074 του ποντικού, η οποία 
κλωνοποιήθηκε και μεταφράστηκε σε προκαρυωτικό σύστημα. Η προκύπτουσα 
πολυπεπτιδική αλυσίδα ενέθηκε σε κουνέλι για την παραγωγή πολυκλωνικού 
αντισώματος ειδικό για την αναγνώριση της νέας πρωτεΐνης. Αυτό το εργαλείο μας 
επέτρεψε να εντοπιστεί το πρότυπο εντοπισμού της πρωτεΐνης στο ποντικό.  

Το γονίδιο εντοπίζεται στην χρωμοσωμική περιοχή 13 D2.2 και δίνει 
μετάγραφα  μήκους 8.162 νουκλεοτιδίων. Το μήκος της μεταφραζόμενης άλληλου-
χίας του προσδιορίζεται στα 2386 αμινοξέα, όπως αυτή καταγράφεται παρακάτω, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναζήτησης του γονιδίου στις βάσεις δεδομένων της 
NCBIη. Το μόριο της πρωτεΐνης περιλαμβάνει τα εξής πρωτεϊνικά μοτίβα: δύο μοτίβα 



laminin G βάση του υπολογιστικού προγράμματος SMART (Letunic et al., 2002), μία 
περιοχή NG2-like η οποία περιλαμβάνει δεκα-πέντε μοτίβα CSPG όπως αυτά 
προσδιορίζονται από τον Staub (Staub et al., 2002), μία διαμεμβρανική περιοχή και 
ένα ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό άκρο. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω 
σημειωμένες πάνω στην αμινοξική αλληλουχιά της πρωτεΐνης (τα μοτίβα CSPG δεν 
αναπαρίστανται πλήρη παρά μόνο ο πυρήνας τους με απόλυτη μεταξύ τους 
αντιστοίχιση) ενώ αναπαριστώνται στην εικόνα Γ1: 
       1  MHSVTTMPPQ FIARGTLVSL PASFYGESYV GLSTTEVF
      51  KPQGLLFLAA GKTDYCLIEL LSGILQVKIN MGTGQEILLS EQRLRVDDLA 

PE LSLQLRFQTS 

     101  WHSLELRYGK DAVLLVIDKH FETTVRLAGG LRNFTFHHGI YIGGRGGLSV 
     151  PYLDRKIPNF RGCMEDVAFN QREILTSLRS YPGFKKVSEV SLGCNDEFFA 
     201  GKDEAISFFS SRSYVTFPEW KVHGEGFLRF AVQTGTLQAL LLFQSGRGRD 
     251  FVALEIHEGL LKAHVGRGGT KTQLSSFSLV SDNKWHVVQL KVTGRHVDIM 
     301  VDEHRERAGL PLQSQAFVSE GPLFMGGLDD RMWETVRGLE VVSMPGKSVR 

2 μοτίβα 
laminin G 

     351  GMSLKGCLRA LEANLEKRAL RDALVSRDIS AGCTSEGLRG TDPSVAGEDL 
     401  FPPEPSSPTT IPSSPLKIQS GSFLVLNKLE VQEGGRALLG QRHIEVDVDF 
     451  MDLGINSSQI LFKIQEMPAH GFLQIDAWPA QEMERTFTLS DLRHGKVWYV 
     501  HDGSEEPTDS FTFWAFSSSK QALLSQLQAP VPHVFNITVL PVNDPPYLKL 
     551  PEGHLLLFEN TKQRLTPRVI QVLDPDTDSR RLRFSVLNNF NSEAGFLENA 
     601  REPGRAITGF TDMDLQDGNI FYVHRGPRNS RVALRATDGE LVSNTVVLRV 
     651  MAVPWDFEVA DRTGVVVPQG GTILITRNNL SVKVNGGQHE LDTLYDITHP 
     701  PQFGQIQHRG SNGEWKPVRT FSQRSIDQSQ IRYYSSFKGL QQENVTDHFK 
     751  FRVNIEGRVG RELLFPVTVQ WLQLTLLKNI PLEISNANKK VLDSGHLQAA 
     801  AGSVAAPERG LHFKLLIPPK RGRLLLGNKV LKSGSMFSQK NIADSKVSYE 
     851  PQGMPGQDSQ DSFSFSIVVK QVESKDHTFR IDLKADKTHV TITNTGLYVK 
     901  EGERTIITKS ELFVQTLDNH VFQYKVTKSP QHGELKLVSS SASLGSDNRA 
     951  TGFTDEDIVS GRLVYVHDDS EAQWDEFILL ASATGLGQQG GVRSLDSEHT 
    1001  STEIKVSVSV ELKNDEKPVR VVDKIFHVVR DSQRLLTLAD LCYHDPDIDF 
    1051  DDGQLLYTRH GIPNGDLVKA ADPIRKLYQF RQEDLREGRV LFRHHGPDFA 
    1101  RFLIFVTDGV HYTSSLFEVS VSEAYVRIVN NTGLLVHRGR DSFLTTANLS 
    1151  VTTNQDVRTD HEFEFHIVQP PKHGRLLVNN STFHSFSQHD LKQGRVIYRY 
    1201  DGDGNLDIFN LTVKVKDAYL DVSIRVQVSS EGRQRSTPIL HSRSLIVEEG 
    1251  KPVKLSRGKL QAGNEEDIPS EAVFTVRTPP VHGYLQISTA EDGIAGADVM 
    1301  PTLNFTQQDV DDGHVLYVQT APGQQKDQFT LDVTKDSRVI RRVEVLLEPI 
    1351  PKWIPLKVQN LTVQEGGSKV LLQDHLQIAS KYLEGLDCEF ILLEPPKHGY 
    1401  VESSKFPRVK LMKFSRREVA QELIYYVHDG SEEFLDSLTI LANSSELGKQ 
    1451  SPPQTLFVTV ESVNDEAPVV TANNILQVWV NSVTEVTRGD LCAGDGDSSP 
    1501  QDLVYWVTPP SNGHLALKST PGRRIQNFTQ AQIDEGQLVF VHTGAMSGGF 

NG2-like 
περιοχή με 15 
μοτίβα CSPG 

    1551  NFQVTDGLNF APRQIFSITA RALIISLEVN RGLSIFPGST KPLSSHDLRA 
    1601  VTNDDKAGNR TVTFTVVRSP KLGRLLKMNP DNRTEDVSTF TQCLVSEGLI 
    1651  LYQHVDLEST GWASEDSFTF TASSPPAELG PEAFRITISY EVNESGRQSR 
    1701  LRANTGASVK EGDKVLIDQS KLDASNLLLQ LPQPQRSSHE IWFQVTALPH 
    1751  HGTIMVGERN ITTGRPYFSQ HTVNVFGAAY LHDDSESLAD NFTFAVWPNP 
    1801  KNKSTSKPEA GFLEEMFNIT ITPVNDQPPE LKTKGLRLTV LQGDRLVVGP 
    1851  EILNVEDIDS PPNEIQYEII RHPNNGFLAM AHDPDATAHH FTQADINNAQ 
    1901  VWFIQDRSPS SGVFYFSVTD GKHRPLYKLF HLDVTPISIT LVNLTDLLLP 
    1951  QGQNTVPITN THLSAVTNGR SLQIIYRMTQ PLQSGHLLIE NQVVNSFGQE 
    2001  DLDSGRLSYH MTNLTASEDQ LRVSLFTTEC NLTEQTLNIR VQPLLWVIAN 
    2051  LKVTNRVAHQ LRTEDLDATE LANRTNSDPM FEVIQPLVHG RLVRRAVDSP 
    2101  VMEEITQFTQ TDINQGQLVL EPHANLTGTH TLNDSFTFLL SADHVQPAAG 
    2151  YLAFTIVPPD PLPLQTFTPD VPLFVTGETL VASVSSQKKL RASIKKQTET 
    2201  PGNLTQGRWQ GTDSWGQLSG KEPNIDAKVS PTRVIWPYAA TKVGESLSGG 
    2251  AMQPEMSRHP LVVIIPLAAV FLLLLVTVVA LCVWLLSRKE DKPKPLTQPK 
    2301  TNLKSPSTGS RAERSGAIPT VTVTPLIRSS LAPSLFQTQS YDRPAPLGAE 
    2351  PVEKCAPWDA WVNLDPDMAK LCRQTNPALK HNQYWV 

Διαμεμβρανική 
περιοχή 

 
Εικόνα Γ 1: Γραφική αναπαράσταση των δομικών περιοχών οι οποίες απαρτίζουν την BC067074
πρωτεΐνη, 2 μοτίβα laminin G (κίτρινο) και 15 μοτίβα CSPG (βαθύ κυανό) (τροποποιημένη
αναπαράσταση αποτελεσμάτων SMART, Letunic et al., 2002). 



 
Κλωνοποίηση μικρής αλληλουχίας του BC067074 γονιδίου: 

Για την παραγωγή αντισωμάτων ειδικών για το πρωτεϊνικό μόριο απαιτείται 
η κλωνοποίηση μίας μικρής αλληλουχίας του. Για την επιλογή της ακολουθήθηκε η 
παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, εντοπίστηκαν η γενωμική αλληλουχία αλλά και το 
cDNA του συγκεκριμένου γονιδίου. Οι δύο αλληλουχίες στοιχήθηκαν με το 
πρόγραμμα “BLAST align two sequences (bl2seq)” (Tatusova & Madden, 1999). Τα 
αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά για τον προσδιορισμό των εξωνίων του γονιδίου. 
Επιθυμητά εξώνια θεωρούνται εκείνα με μέγεθος άνω των 100 αμινοξέων (μέγεθος 
με το ελάχιστο αριθμό αντιγονικών επιτόπων ικανών να οδηγήσουν στην 
ανοσοποίηση του οργανισμού από τον οποίο τελικά θα απομονωθούν τα αντισώματα) 
και άρα 300 νουκλεοτιδικών βάσεων. Προέκυψαν τέσσερα τέτοια εξώνια σε σύνολο 
έντεκα. Από αυτά επιλέχθηκε ένα τμήμα του τρίτου και μεγαλύτερου εξωνίου και 
εκτείνεται από το 2899 έως το 3711 νουκλεοτίδιο του cDNA, βάση της χαμηλής 
υδροφοβικότητάς του (Εικ. Γ2) – απόλυτα επιθυμητή συνθήκη για την περιοχή 
παραγωγής αντισώματος. Η υδροφοβικότητα υπολογίστηκε με το πρόγραμμα της 
ProtScale (Expasy) και την κλίμακα υδροφοβικότητας Kyte και Doolittle (Kyte & 
Doolittle, 1982). Η συγκεκριμένη περιοχή κωδικοποιεί το έκτο, έβδομο και το 
αμινοτελικό τμήμα του όγδοου μοτίβου CSPG της περιοχής NG2-like (σημασμένη 
περιοχή με γκρι στην αμινοξική αλληλουχία). Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού 
αναφέρονται παρακάτω: 

2973 nt (991 aa) 
gacc ggatcc gtcagaagtcttgactctgagcacacgtctacagagatcaaagtcagc 
             V  R  S  L  D  S  E  H  T  S  T  E  I  K  V  S 
gtttctgttgagttgaagaatgatgagaagccggtgcgtgtggtggataagatctttcac 
 V  S  V  E  L  K  N  D  E  K  P  V  R  V  V  D  K  I  F  H 
gttgtgcgggacagccagcgcttactgacactagcagatctctgttaccatgaccccgac 
 V  V  R  D  S  Q  R  L  L  T  L  A  D  L  C  Y  H  D  P  D 
atagattttgacgatggccagttgctctacactcggcatggcatacccaatggagatttg 
 I  D  F  D  D  G  Q  L  L  Y  T  R  H  G  I  P  N  G  D  L   
gtgaaagctgctgacccaattcggaagctctaccagttcagacaagaggacctacgggaa 
 V  K  A  A  D  P  I  R  K  L  Y  Q  F  R  Q  E  D  L  R  E   
gggcgtgtgctcttcaggcaccacggtccagatttcgctcggttcctgatttttgtgaca 
 G  R  V  L  F  R  H  H  G  P  D  F  A  R  F  L  I  F  V  T   
gatggtgtccattacacatcatcccttttcgaggtcagtgtgtcagaggcctatgtccgc 
 D  G  V  H  Y  T  S  S  L  F  E  V  S  V  S  E  A  Y  V  R   
atagtcaacaacacagggctgcttgtgcacagagggagggacagctttctaacaacagcc 
 I  V  N  N  T  G  L  L  V  H  R  G  R  D  S  F  L  T  T  A   
aacctgagcgtcaccacaaaccaagatgtcagaacagaccatgagtttgaattccacatc 
 N  L  S  V  T  T  N  Q  D  V  R  T  D  H  E  F  E  F  H  I   
gtgcaacccccaaaacatggcagactcctggtcaacaattctacctttcactcattttcc 
 V  Q  P  P  K  H  G  R  L  L  V  N  N  S  T  F  H  S  F  S   
cagcatgacctaaagcagggacgtgtgatttataggtatgacggggatggcaacctcgat 
 Q  H  D  L  K  Q  G  R  V  I  Y  R  Y  D  G  D  G  N  L  D   
atctttaacctgacagtgaaagttaaagatgcctacctagatgtgagcatcagggtccaa 
 I  F  N  L  T  V  K  V  K  D  A  Y  L  D  V  S  I  R  V  Q   
gtgtcgtcagaaggtcgccaacgttccactccgattctgcacagcaggagccttatagtt 
 V  S  S  E  G  R  Q  R  S  T  P  I  L H  S  R  S  L  I  V   
5’gaagaaggaaaaccagtaaaactgagcagaggaaagctccagg3’  3784 nt 
   E  E  G  K  P  V  K  L  S  R  G  K  L  Q      1261 aa 
3’cttcttccttttggtcattttgactcgtctcctttcgaggtcc gagctc ccag5’ 
 
 
 
 
 



Εικόνα Γ 2: Γραφική αναπαράσταση της υδροφοβικότητας της επιλεγμένης περιοχής της
BC067074, όπως αυτή εξελίσεται κατά μήκος του πεπτιδίου, σύμφωνα με την κλίμακα 
υδροφοβικότητας Kyte και Doolittle (1982). Ο άξονας των ΧΧ’ είναι ενδεικτικός για τη θέση 
στην πεπτιδική αλληλουχία και ο άξονας των ΥΥ’ για τον βαθμό υδροφοβικότητας. Το πεπτίδιο
είναι κατά βάση υδρόφιλο. 

 
Στην παραπάνω αλληλουχία είναι με γκρίζο χρώμα σημειωμένες οι περιοχές 

του εξωνίου οι οποίες επιλέχθηκαν για τους εκκινητές. Στον εκκινητή του 5’-άκρου 
της παραπάνω αλληλουχίας προστίθεται η αλληλουχία αναγνώρισης και πέψης του 
περιοριστικού ενζύμου BamHI (-ggatcc-) και μία τυχαία αλληλουχία (gacc-). Το 
συνολικό του μήκος είναι 34 νουκλεοτίδια. Στον εκκινητή του 3’-άκρου της 
παραπάνω αλληλουχίας προστέθηκε  η αλληλουχία αναγνώρισης και πέψης του 
περιοριστικού ενζύμου XhoI (-ctcgag-) και μία τυχαία αλληλουχία (-ccag) 
(Minotech).  

Ακολούθησε PCR (Polymerase Chain Reaction) με μήτρα γενωμικό DNA 
από NMRI στέλεχος ποντικού. Η πολλαπλασιασμένη αλληλουχία καθώς και οι 
πλασμιδιακοί φορείς pGEX-4T-1 κόπηκαν με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI και 
XhoI. Και τα δύο ένζυμα κόβουν μοναδικά μέσα στα τεχνητά άκρα της κατασκευής 
ενώ αντίστοιχα στους φορείς κόβουν εντός της περιοχής του polylinker μοναδικά, 
αφήνοντας συμπληρωματικά κολλώδη άκρα. Ο συγκεκριμένος φορέας παράγει 
χιμαιρικά πεπτίδια με GST (glutathione S-transferase) για την απομόνωση του 
επιθυμητού πεπτιδίου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε κλωνοποίηση στον 
πλασμιδιακό φορέα pRSET-A με την ίδια στρατηγική.  

 
 
 
 



 
Παράρτημα 2ο: pGEX-4T-1 

 
O πλασμίδιακός φορέας pGEX-4T-1 είναι ένα κυκλικό πολυνουκλεοτιδικό 

μόριο μήκους 4969 ζευγών βάσεων (base-pairs bp). Είναι φορέας για 
προκαρυωτικά συστήματα. Περιλαμβάνει τις εξής αλληλουχίες κατά σειρά 
εμφάνισης: ισχυρός υποκινητή tac (υβρίδιο των E. coli trp και lac υποκινητών) για 
οποιοδήποτε στέλεχος E. coli, το γονίδιο GST (glutathione S-transferase) για 
απομόνωση με σεφαρόζη-γλουταθειόνη, ακολουθεί μία θέση πέψης από θρομβίνη για 
την απομάκρυνση του GST, ένα multiple-cloning site με 6 μοναδικές θέσεις 
περιορισμού για κλωνοποίηση, στο τέλος της αλληλουχίας αυτής περιλαμβάνει τρία 
κωδικόνια λήξης για κάθε ένα από τα τρία δυνατά ανοιχτά πλαίσια διαβάσματος τα 
οποία μπορεί να προκύψουν κατά την μετάφραση), γονίδιο ανθεκτικότητας στην 
αμπικιλλίνη (Ampr  το γονίδιο κωδικοποιεί το ένζυμο της β-λακταμάσης), σημείο 
έναρξης αντιγραφής (pBR322-ori, αποτελεί ισχυρή έναρξη αντιγραφής οδηγώντας σε 
σε πολλαπλά πλασμιδιακά αντίγραφα), το γονίδιο lac Iq με ρόλο αναστολέα του tac 
υποκινητή (απενεργοποιείται με το IPTG). (Guan & Dixon, 1991) 
 
 

Με το πλασμιδιακό κατασκεύασμα μετασχηματίστηκαν αρχικά βακτήρια 
E.coli του στελέχους XL10 για την επίτευξη υψηλού αριθμού αντιγράφων του 
πλασμιδίου, και ακολούθως βακτήρια του στελέχους BL21 για την υπερέκφραση του 
επιθυμητού πεπτιδίου. Ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο κλωνοποιήθηκε είναι μήκους 
811 νουκλεοτιδίων και κωδικοποιεί πρωτεΐνη μήκους 270 αμινοξέων. Ωστόσο, τα 
βακτήρια τα οποία μετασχηματίστηκαν με την κατασκευή pGEX-4T-1 – frBC067074 
θα παράγουν ένα χιμαιρικό πεπτίδιο με μέγεθος περίπου 500 αμινοξέων, λόγω του 
GST. 

 
 



Παρασκευάστηκαν υγρές καλλιέργειες των 5 ml. Με την ολοκλήρωση της 
επαγωγής με IPTG (για την υπερέκφραση των επιθυμητών πεπτιδίων) των καλλιεργειών, 
μικρή ποσότητα αυτών χρησιμοποιήθηκε για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

12 % ώστε να διαπιστωθεί αν πραγματικά εκφράστηκε το πεπτίδιο, κομμάτι της BC067074 
(frBC067074) με την βοήθεια αρνητικών δειγμάτων (βακτήρια μετασχηματισμένα με άδειους 
φορείς). Το πεπτίδιο εκφράστηκε τόσο ως χιμαιρικό μόριο με τον GST όσο και αυτούσιο (Εικ 
Γ3.Α). Από την υπόλοιπη ποσότητα της βακτηριακής καλλιέργειας προέκυψαν τρεις νέες 
βακτηριακές καλλιέργειες των 50 ml. Η παρακάτω διαδικασία πραγματοποιήθηκε μόνο με 
την κατασκευή pGEX-4T-1 – frBC067074. Μετά την επαγωγή τους με IPTG και την 
φυγοκέντρησή τους, φορτώθηκαν οι πελέτες τους σε μεγάλο παρασκευαστικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης 12 % (85ml) και ηλεκτροφορήθηκαν. Ακολούθησε χρώση με 
υδατοδιαλυτή Coomassie Blue για τον εντοπισμό και απομόνωση της επιθυμητής 
πρωτεϊνικής ζώνης. Το απομονωμένο κομμάτι πηκτής θρυμματίζεται και επωάζεται σε 
ρυθμιστικό διάλυμα 10 mM Tris pH 7 και 100 mM NaCl. Οι πρωτεΐνες εγκαταλείπουν την 
πηκτή και διαχέονται στο διάλυμα. Το προκύπτον πρωτεϊνικό διάλυμα συμπυκνώνεται έως 
τον όγκο των 1,5 ml, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη. Το διάλυμα αυτό 
μοιράστηκε σε δόσεις δύο των 0.4 ml και ενέθηκε με διαφορά τριών εβδομάδων και δύο 
δόσεις των 0.3 ml, μία ανά μήνα. Δύο μήνες μετά τη πρώτη ένεση συλλέχθηκαν 10 ml 
αίματος από το πτερύγιο του αυτιού του κουνελιού και απομονώθηκαν 3,5 ml ορού. Με την 
συμπλήρωση τριών μηνών συλλέχθηκαν άλλα 50 ml αίματος. Ο απομονωθέν ορός 
χρησιμοποιήθηκε αυτούσιος σε πειράματα ανοσοϊστοχημείας ή μετά από επεξεργασία και 
καθαρισμού του. 

Εικόνα Γ 3: Α. Πήκτωμα πολυακρυλαμίδης στο οποίο έχουν ηλεκτροφορηθεί εκχυλίσματα από
μετασχηματισμένα βακτήρια με τις 2 κατασκευές (pGEX-4T-1 – frBC067074 και pRSET-A –
frBC067074) και δείγματα ελέγχου με άδειους τους φορείς (pGEX-4T-1 και pRSET-A). Β. 
Αποτύπωση κατά Western σε δύο συγκεντρώσεις του αντισώματος για τον έλεγχο της
ειδικότητάς του. 

Τόσο το καθαρισμένο αντίσωμα όσο και ο ορός ελέγχθηκαν για την ειδικότητα 
στην αναγνώριση της επιθυμητής πρωτεΐνης. Αυτό επιτεύχθηκε με την διαδικασία της 
αποτύπωσης κατά Western. Σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 12 % ηλεκτροφορήθηκαν 
εκχυλίσματα από μετασχηματισμένα βακτήρια με τον pGEX-4T-1 – frBC067074, άλλα με 
τον pGEX-4T-1 άδειο (οπότε εκφράζεται μόνο ο GST), άλλα με τον pRSET A – frBC067074 
και άλλα με τον pRSET A άδειο, όλα μετά από επαγωγή με IPTG. Το αντίσωμα και ο ορός 
φαίνεται να αναγνωρίζουν ειδικά το επιθυμητό πεπτίδιο άσχετα με τον φορέα κλωνοποίησης 
καθώς επίσης κάποια βακτηριακή πρωτεΐνη η οποία συνεντοπιζόταν στο πήκτωμα, χωρίς 
κάποια ιδιαίτερη σημασία για την ανοσοϊστοχημεία σε ποντικό (Εικ Γ3.Β).  

 
 
 



Παράρτημα 3ο: BL21, βακτηριακού στελέχους της Escherichia coli 
Το βακτηριακό στέλεχος BL21 της Escherichia coli είναι φορέας του γονιδίου της RNA 
πολυμεράσης του βακτηριοφάγου T7. Η πολυμεράση αυτή δραστηριοποιείται μόνο παρουσία 
συγκεκριμένου εκκινητή, του Τ7-RNA polymerase-dependent φ10, ο οποίος υπάρχει 
συνήθως μπροστά από τον multiple cloning site του πλασμιδιακού φορέα αλλά πουθενά 
αλλού στο βακτηριακό γονιδίωμα της E.coli. Η ειδίκευσή της οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος 
του εκκινητή. Για να εκφραστεί η T7 RNA πολυμεράση πρέπει να υπάρχει το σάκχαρο 
λακτόζη ή οποιοδήποτε άλλο ανάλογό του (όπως το IPTG), δεδομένης της ρύθμισης της 
έκφρασή της από την παρουσία του εκκινητή lacUV5. (Clos  & Brandau., 1994 / Studier  & 
Moffatt, 1986) 

 
Γ.3) Ανοσοϊστοχημεία των  Frem1, Frem2 & BC067074 
 

Το δεύτερο και σκέλος της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε την παρατήρηση των 
προτύπων έκφρασης των Frem1 και Frem2 στα πρώτα στάδια μετά την γέννηση του ποντικού 
Mus musculus το στέλεχος NMRI Wt, PN1 (post natal 1, μία ημέρα μετά την γέννηση) έως 
PN11. Επιπλέον, αναζητήθηκε το πρότυπο εντοπισμού της BC067074. Για την 
πραγματοποίηση της παρατήρησης χρησιμοποιήθηκαν το παρασκευασθέν αντίσωμα για το 
BC067074 και υπάρχοντα αντισώματα για τα Frem1 και Frem2, τα οποία προέκυψαν 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω επιλέγοντας ιδανικό 
πεπτίδιο-τμήμα για κάθε ένα από τα γονίδια (Chiotaki et al., 2007).  

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την διαδικασία παραγωγής 
αντισωμάτων των δύο πρωτεϊνών-μελών της οικογένειας Fras1/Frem. Τα αντισώματα 
προέκυψαν από την ανοσοποίηση κουνελιού σε πεπτίδια τα οποία υπερπαράχθησαν σε 
μετασχηματισμένα βακτηριακά στελέχη BL21. Σε όλες τις αλληλουχίες το πρώτο κατάλοιπο 
μεθειονίνης (Μ) δεν αποτελεί μέρος της πραγματικής αμινοξικής αλληλουχίας της εκάστοτε 
πρωτεΐνης αλλά εισάγεται με την βοήθεια των εκκινητών και είναι αναγκαίο για την έναρξη 
της μετάφρασης σε προκαρυωτικό επίπεδο. 

Frem1: (εκκινητές GC213-GC214) 
ΜGTQEPMLKAALPLFA(1499)RFTISNGLQTQ RGVFEITLQT VDSALPVLTK NKRLRLAEGA 
MGLLSADHLQ LTDPDTPPEN LTFFLAQLPR HGYLFLRGKA LQHNFTQRDV DSGGVAYQHS 
GGGAREDYFT FLATDRKNQG FVVDGKVQKE PVRFTIQ(1637) 

Το πεπτίδιο της Frem1 περιλαμβάνονται 153 αμινοξέα. Τα πρώτα 15 κατάλοιπα 
δεν συμπεριλαμβάνονται στην cDNA αλληλουχία όπως αυτή έχει καταχωρηθεί σε βάσεις 
δεδομένων όπως αυτές της NCBI και UniProt, ωστόσο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
αμινοτελικού άκρου του εξωνίου το οποίο και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του 
σχετικού αντισώματος σύμ-φωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος tBLASTn. Τα 
αποτελέσματα κατά την αναζήτηση του “FREM1 mouse” στις βάσεις δεδομένων της 
UniProt έδειξαν ότι η επιλεχθείσα αλληλουχία συμπεριλαμβάνει το ενδέκατο 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο πρωτεογλυκάνης της θειικής χονδροϊτίνης (11o CSPG: 1507-1626 
αμινοξέα) και λίγα κατάλοιπα του 10ου και 12ου μοτίβου. Για τον μετασχηματισμό των 
βακτηριακών στελεχών και την παραγωγή της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε ο πλασμιδιακός 
φορέας pJC20 ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω για την 
παραγωγή του αντισώματος για την FRAS1 ανθρώπινη πρωτεΐνη. Τα άκρα τόσο της 
αντίστοιχης DNA αλληλουχίας του παραπάνω πεπτιδίου όσο και του φορέα υπέστησαν 
επεξεργασία με τα περιοριστικά ένζυμα HindIII και BamHI για να επιτευχθεί η εισαγωγή της 
πρώτης στο δεύτερο.  

Frem2: (εκκινητές GC244-GC245) 
      (231)ΜQVQGGAGDRG TSKTLLMDCK AFQELGVRYR HTAPSRSPNR DWLPMVVELH 
SRGAPEGSPA LKREHFQVLV RIRGGAENTA PKPSFVAMMM MEVDQFVLTA LTPDMLAAED 
AESDPDLLIF NLTSAFQPGQ GYLVSTDDRS LPLSSFTQRD LRLLKIAYQP PSEDSDQERL 
FELELEIVDP (410) 

Περιλαμβάνει 180 αμινοξέα τα οποία εντοπίζονται στο αμινοτελικό τμήμα του 
μορίου συμπεριλαμβάνοντας το πρώτο επαναλαμβανόμενο μοτίβο της πρωτεογλυκάνης της 



θειικής χονδροϊτίνης (1o CSPG: 291-412 αμινοξέα). Για την κλωνοποίηση του πεπτιδίου έγινε 
χρήση του πλασμιδιακού φορέα pRSET A.  

 
Η DNA αλληλουχία του πεπτιδίου υπέστη επεξεργασία με NdeI και Xho 

περιοριστικά ένζυμα και την Klenow (DNA πλυμεράση I της Escherichia coli) για την 
μετατροπή των κολλώδη άκρων σε τυφλά, και αντίστοιχα ο φορέας με τα BamHI και Xho 
περιοριστικά ένζυμα και την Klenow για τον ίδιο λόγο και ακολούθησε η διαδικασία της 
σύνδεσης των δύο.  

Παράρτημα 4ο: pRSET A 
 

 
 

Αναπαράσταση του πλασμιδίου pRSET A (Invitrogen). Η αλληλουχία που ακολουθεί αποτελεί 
την περιοχή ένθεσης των προς κλωνοποίηση μορίων. 

Ο pRSET A αποτελεί άλλον έναν πλασμιδιακό φορέα για την υπερέκφραση 
πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά συστήματα. Είναι ένα κυκλικό, δίκλωνο, πολυνουκλεοτιδικό 
μόριο μήκους 2827 ζευγών βάσεων (bp) το οποίο περιλαμβάνει τις εξής αλληλουχίες κατά 
σειρά εμφάνισης: ισχυρός υποκινητής ειδικός για την Τ7 βακτηριοφαγική RNA πολυμεράση 
(PT7), τριπλέτα της μεθειονίνης (κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης της κλωνοποιούμενης 
αλληλουχίας), έξι τριπλέτες οι οποίες κωδικοποιούμενες δίνουν κατάλοιπα ιστιδίνης, (Xpress 
επίτοπος για την ανίχνευση της πρωτεΐνης με ειδικά αντισώματα, περιοχή πρωτεολυτικής 
δράσης της εντεροκινάσης για την απομάκρυνση της συντηγμένης ετικέτας (ΕΚ), ) multiple 
cloning sites (οι 11 θέσεις περιορισμού τις οποίες και φέρει αναφέρονται στην παραπάνω 
εικόνα), κωδικόνια λήξης (ένα για κάθε ένα από τα τρία δυνατά ανοικτά πλαίσια 
διαβάσματος τα οποία μπορεί να προκύψουν), σημείο έναρξης της αντιγραφής του 
νηματώδους f1 ιού (f1 ori για την διάσωση του μονόλωνου DNA, επιτρέπει εύκολη 
αλληλούχιση και μεταλλαξηγένεση), γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη (γονίδιο της 
β-λακταμάσης),  σημείο έναρξης της αντιγραφής  του πλασμιδίου (ColE1) (Schoepfer, 1993 / 
Ιnvitrogen) 
 



Σύμφωνα με πρόσφατα εργαστηριακά αποτελέσματα, το pH των 
διαλυμάτων της ανοσοϊστοχημείας για κρυοτομές είναι δυνατόν να επηρεάζουν την 
απόδοση ενός αντισώματος. Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκε μία επώαση σε 
ρυθμιστικό διάλυμα με δύο διαφορετικά pH, ένα όξινο και ένα ουδέτερο, πριν την 
επώαση στο αντίσωμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ανοσοϊστοχημείας. Το pH 
φάνηκε να βελτιώνει σημαντικά αποτελεσματικότητα ενοπισμού του Frem2 από το 
αντίσωμά του μετά την γέννηση. Το pH δεν φάνηκε να επηρεάζει το αντίσωμα anti-
Frem2 σε τομές από έμβρυα ποντικού ή τα υπόλοιπα αντισώματα (anti-Frem1 και 
anti-BC067074).  

Αρχικά, ελέγχθηκε ο εντοπισμός των Frem1 και Frem2 στις βασικές 
μεμβράνες τις πρώτες ημέρες μετά την γέννηση. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν τα 
στάδια PN1, PN2, PN3, PN7 και PN11. Οι ιστοί που επιλέχθηκαν για 
ανοσοϊστοχημεία είναι ουρές και πλευρο-ραχιαία επιδερμίδα. 

*

*

*

*

*

Εικόνα Γ 4: Απεικόνιση του εντοπισμού των Frem1 και Frem2 στην πλευρο-ραχιαία επιδερμίδα ποντικών τα 
στάδια μετά την γέννηση ΡΝ1 έως PN11. Το Frem1 εντοπίζεται τόσο ενδοκυττάριο (Α) όσο και στην βασική 
μεμβράνη (Β). Για το Frem2 αντίσωμα έχουν χρησιμοποιηθεί δύο συνθήκες, όξινο (Α) για όλα τα στάδια και 
ουδέτερο pH (Β) μόνο για τα στάδια PN1 έως PN3. Ενδεικτικά, σημειώνονται με λευκό βέλος η βασική 
μεμβράνη της επιδερμίδας (ΙΙ) και του τριχοθυλακίου (VI), και με λευκό αστερίσκο τα τριχοθηλάκια. 



Το Frem1 εντοπίστηκε μετά την γέννηση τόσο ενδοκυττάριο όσο και στην 
βασική μεμβράνη, αν και το δεύτερο σήμα αρκετά υποδεέστερο. Στην πλευρο-
ραχιαία επιδερμίδα, εντοπίζεται ενδοκυττάριο στην βασική επιθηλιακή στιβάδα της 
επιδερμίδας και τα επιδερμικά εξαρτήματα των θυλάκων της τρίχας με μία σταδιακή 
μείωση και σχεδόν χάνεται μόνο κατά την PN11. Επιπλέον, εντοπίζεται περιορισμένα 
στη βασική μεμβράνη και ουσιαστικά παύει να διακρίνεται την έβδομη ημέρα μετά 
τη γέννηση. Το Frem2 με όξινες συνθήκες έγινε διακριτό στην βασική μεμβράνη της 
επιδερμίδας και των τριχοθυλακίων μέχρι και την ένατη ημέρα μετά την γέννηση. 
Όταν η επεξεργασία του ιστού έγινε με ουδέτερο pH τότε ο εντοπισμός της Frem2 
γίνεται δυσκολότερος και σχεδόν αθέατος μετά την PN3 (Εικ Γ4). 

Εικόνα Γ 5: Απεικόνιση του εντοπισμού των Frem1 και Frem2 στην επιδερμίδα της ουράς ποντικών τα 
στάδια μετά την γέννηση ΡΝ1 έως PN11. Το Frem1 εντοπίζεται ενδοκυττάριο (Α) και στην βασική 
μεμβράνη (Β). Το Frem2 αντίσωμα ελέγχθηκε τόσο σε όξινο για όλα τα στάδια (Α) όσο και σε ουδέτερο 
pH (Β) μόνο για τα στάδια PN1 έως PN3. 



Τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας και για τα δύο αντισώματα στην 
ουρά φάνηκε να διαφοροποιούνται από τα παραπάνω της πλευρο-ραχιαίας 
επιδερμίδας. Συγκεκριμένα, η Frem1 παραμένει ενδοκυττάρια στα κύτταρα της 
βασικής επιθηλιακής στιβάδας και σε υψηλά επίπεδα καθόλη την εξεταζόμενη  
διάρκεια (PN1 - PN11). Παρόμοια με το πλευρο-ραχιαίο δέρμα, η Frem1 δεν 
διακρίνεται στην βασική μεμβράνη των επιθηλίων μετά την PN7. Αξίζει να 
σημειωθεί πως το πρότυπο της Frem1 πρωτεΐνης δεν φαίνεται να είναι ενιαίο σε όλο 
το μήκος της εξεταζόμενης επιδερμίδας, άσχετα με την προέλευσή της. Διακριτά 
σημεία του επιδερμικού επιθηλίου συγκρατούν ενδοκυττάρια την συγκεκριμένη 
πρωτεΐνη από εκείνα τα οποία την απελευθερώνουν (Εικ. Γ5).  

Η Frem2 πρωτεΐνη διακρίνεται στην βασική μεμβράνη της επιδερμίδας της 
ουράς του ποντικού σε όξινο pH. Η έκφρασή του παραμένει σταθερή σε όλα τα 
εξεταζόμενα στάδια εν αντιθέσει με τα αποτελέσματα για την πλευρο-ραχιαία 
επιδερμίδα. Το ουδέτερο pH περιορίζει δραματικά τον μεμβρανικό εντοπισμό της. Το 
αντίσωμα του Frem2 δίνει ένα μη ειδικό πρότυπο στην επιδερμίδα βάφοντας 
σποραδικά τα ανώτερα επιδερμικά στρώματα (κοκκιώδες και κερατινοειδές) (Εικ. 
Γ5).  

Το αντίσωμα για την πρωτεΐνη BC067074 ελέγχθηκε σε εμβρυικούς ιστούς 
Ε14.5, μία ημέρα μετά την γέννηση (PN1) και ποντίκια ηλικίας ενάμιση μήνα. Η 
πρωτεΐνη εντοπίστηκε μόνο κατά την PN1. Το πρότυπο έκφρασης περιελάμβανε την 
βασική επιθηλιακή στιβάδα της επιδερμίδας ενδοκυττάρια, αντίστοιχα με το πρότυπο 
της Frem1. Επιπλέον, εντοπίζεται εσωτερικά του αναπτυσσόμενου κοχλία του έσω 
αυτιού, σε μία δομή του basilar membrane (χωρίζει τον αυλό του κοχλία στην scala 
vestibule και στη scala tympani). Η ανοσοϊστοχημεία πραγματοποιήθηκε τόσο σε 
όξινο όσο και σε βασικό pH χωρίς ιδιαίτερες αποκλείσεις.  

Α. Β. Γ. 

 

 

Εικόνα Γ 6: Η BC067074 εντοπίστηκε στη βασική επιθηλιακή στιβάδα της επιδερμίδας ενδοκυττάρια (Α.) 
και στην basilar membrane του κοχλία (Β. και Γ.) σε ποντίκια PN1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Δ) Συζήτηση 
Η οικογένεια των Fras1/Frem μορίων 

φαίνεται να διαθέτει ιδιαίτερο ρόλο στην διατήρηση 
της συνοχής της επιδερμίδας με την δερμίδα αλλά και 
την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαφοροποίησης 
πολλών επιθηλιακών δομών (οφθαλμοί, νεφρά, 
πνεύμονες, επιθηλιακός διαχωρισμός δακτύλων). Δεν 
αποκλείεται η συμβολή του στη διαχείριση διαφόρων 
παραγόντων, μεταξύ αυτών και αυξητικών όπως το 
VEGF, εμπλέκοντάς το στην ανάπτυξη και άλλων 
συστημάτων όπως το αγγειακό. Προς το παρόν δεν 
υπάρχουν σχετικά ερευνητικά δεδομένα παραμόνο 
παρατηρήσεις σε στελέχη ποντικού με προβληματικά 
αλληλόμορφα της οικογένειας αυτής και κάποιες 
ενδείξεις από παρεμφερεί συστήματα. 

Η ένταξη σε μία κοινή οικογένεια των μορίων 
βασίστηκε στην ενιαία κατηγοριοποίηση μεταλλαγ-
μένων στελεχών ποντικού ως προς τα γονίδια των 
συγκεκριμένων μορίων λόγω παρεμφερούς φαινο-
τύπου, τα ‘bleb’ (Darling & Gossler, 1994), καθώς και 
η εμφάνιση ενός κοινού προτύπου πρωτεϊνικών 
μοτίβων (Smyth et al., 2004). Τα Fras1/Frem μόρια 
διαθέτουν μία κοινή NG2-like περιοχή με 12 μοτίβα 
CSPG, η οποία ακολουθείται από ένα έως πέντε μοτίβα 
Calx-β.  Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις παράλογες πρωτε-
ΐνες της οικογένειας με το υπολογιστικό πρόγραμμα “Blast         

.                                 
2 sequences” (Tatusova & Madden, 1999) προκύπτει πως διαθέτουν απόλυτη ομολογία η 
οποία κυμαίνεται μεταξύ του 27 % και του 32 % με μία εξαίρεση, τη Frem2 και τη Frem3 
(Πίν. Δ1). Οι δύο τελευταίες διαθέτουν εκτεταμένη ομολογία, σχεδόν διπλάσια από τις 
υπόλοιπες πρωτεΐνες Fras1/Frem, περίπου 51 %. Αξίζει να σημειωθεί πως η Frem3 έχει 
προσδιοριστεί μέχρι σήμερα μόνο σε γονιδιώματα θηλαστικών (ίπποι, βοειδή, τρωκτικά και 
κάποια πρωτεύοντα). Δεν αποκλείεται λοιπόν, η Frem3 να προέκυψε από διπλασιασμό 
τμήματος της Frem2 σχετικά σύγχρονα στην εξέλιξη των ειδών, κατά την εμφάνιση των 
πρώιμων θηλαστικών ή κάποιον πρόγονό τους.  

Εικόνα Δ 1: Φυλογενετικό δένδρο το
οποίο προέκυψε από την ευθυγράμ-
μιση πρωτεϊνών με CSPG περιοχή, 
των Fras1/Frem και NG2-CSPG4 –
Mm. Mus musculus, Hs. Homo
sapiens, Fr. Fugus rubripes, Dm. 
Drosophila melanogaster, Ce. 
Caenorhabditis elegans, Lv. Lytechinus
variegatus (τροποποιημένη εικόνα του
Smyth et al., 2004). 

Πίνακας Δ 1: Σύγκριση της αμινοξικής άλλη-
λουχίας των Fras1/Frem του ποντικού. Στα 
ποσοστά για την συνολική ομοιότητα αναγρά-
φεται αρχικά το ποσοστό ομολογίας, ενώ 
εντός παρενθέσεων το ποσοστό συμπεριλαμ-
βάνει και τα συντηρημένα κατάλοιπα. 

Mm. Fras1 Frem1 Frem2 
Frem3 28 % (44 %) 29 % (46 %) 51 % (71 %) 
Frem2 32 % (49 %) 32 % (49 %) 
Frem1 27 % (44 %) 

Συνεχίζοντας με τη σύγκριση των ορθόλογων πρωτεϊνών της οικογένειας Fras1/Frem 
του ανθρώπου και ποντικού, διαπιστώνεται πως η Frem2 είναι η καλύτερα συντηρημένη 
πρωτεΐνη, με την Fras1 να ακολουθεί. Η Frem3 πρωτεΐνη φαίνεται να έχει απολέσει μεγάλο 

Mm. / Hs. Fras1/FRAS1 Frem1/FREM1 Frem2/FREM2 Frem3/FREM3 
N’-τελικό άκρο 79% 85% 83% 61% 
NG2- like  81% 76% 89% 68% 
C’-τελικό άκρο 93% 78% 88% 72% 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 85% (91%) 77% (85%) 88% (93%) 67% (79%) 
Πίνακας Δ 2: Σύγκριση της αμινοξικής αλληλουχίας των ορθόλογων Fras1/Frem μεταξύ ποντικού 
και ανθρώπου συνολικά και ως προς τις επιμέρους περιοχές Ν’ άκρο, NG2-like περιοχή, C’ άκρο 
[ομολογία % (συντήρηση %)], Mm. Mus musculus, Hs. Homo sapiens. 



βαθμό συντήρησης μεταξύ ανθρώπου και ποντικού, πιθανά λόγω της γενετικής αστάθειας 
του γονιδίου μετά το διπλασιασμό και την γενωμική εγκατάσταση και ενεργοποίηση (Πιν. 
Δ2). Παρόμοια περιορισμένη συντήρησης της Frem3 σε σύγκριση με τα άλλα μέλη της 
οικογένειας παρατηρείται μεταξύ του ανθρώπου και του ίππου. 

 Ορθόλογα γονίδια της οικογένειας Fras1/Frem έχουν εντοπιστεί μόνο σε 
δευτεροστόμιους οργανισμούς, τα εχινόδερμα και τα σπονδυλωτά. Το πρώτο μέλος της 
οικογένειας το οποίο προσδιορίστηκε ήταν το ορθόλογο του Frem2 στον αχινό (Lytechinus 
variegatus), το ECM3. Η πρωτεΐνη αυτή εντοπίστηκε στον αχινό κατά την γαστριδίωση να 
σχηματίζει ίνες εξωκυττάριας μήτρας, οι οποίες πιθανά να συμμετέχουν στην μετανάστευση 
των πρωτογενών μεσεγχυματικών κυττάρων (Hodor et al., 2000). Τρία χρόνια αργότερα 
δημοσιεύτηκε και το Fras1, το ανθρώπινο και το ποντικίσιο ορθόλογο (McGregor et al., 2003 
/ Vrontou et al., 2003). Ψάχνοντας στα υπάρχοντα γονιδιώματα των εχινόδερμων σε βάσεις 
δεδομένων με την αλληλουχία το καρβοξυτελικό άκρο της Fras1 πρωτεΐνης εντοπίστηκε το 
ορθόλογο στο Strongylocentrotus purpuratus. Πραγματοποιώντας αντιστοίχηση των δύο 
αλληλουχιών καταγράφηκε περιορισμένη συντήρηση στις περιοχές πλούσιες σε κατάλοιπα 
κυστεϊνών, μέτρια συντήρηση στην NG2-like περιοχή και την μεγαλύτερη ομολογία στο 
καρβοξυτελικό άκρο της. Οι αντίστοιχες περιοχές του Frem2 και του ECM3 διαθέτουν 
μικρότερη ομολογία (Πίν. Δ3).  

IV. Mm. Fras1/Sp. Fras1 Mm. Frem2/Lv. ECM3 
N’-τελικό άκρο 33 % - 
NG2- like  54 % 51 % 
C’-τελικό άκρο 61 % 57 % 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 45 % (61 %) 54 % (71 %) 

 Χρησιμοποιώντας τη NG2-like περιοχή της Fras1 πρωτεΐνης έγινε ανίχνευση του 
γονιδιώματος του ποντικού και άλλων σπονδυλωτών για παρόμοιες δομές. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα εντοπίστηκε ένα νέο γονίδιο με ορθόλογα στους ιχθύες, τα πτηνά και τα 
θηλαστικά, το BC067074. Η αναζήτηση του γονιδίου αυτού στον άνθρωπο οδήγησε στον 
εντοπισμό ενός μερικώς ανενεργού ορθόλογου λόγω μεταλλάξεων που οδηγούν σε πρώιμη 
λήξη της μετάφρασης σε κάποια από τα μεσαία εξώνια. Η πρωτεϊνική δομή του 
συγκεκριμένου μορίου είναι παρόμοια με εκείνη του CSPG-4, άρα διαθέτει δύο μοτίβα 
laminin G αμινοτελικά και δεκαπέντε μοτίβα CSPG (Staub et al., 2002). Αν και η βασική 
πρωτεϊνική δομή είναι συντηρημένη, η πρωτοταγής δομή εμφανίζει περιορισμένη συντήρηση 
μεταξύ των δύο μορίων.  

Πίνακας Δ 3: Σύγκριση της αμινοξικής αλληλουχίας των μεταξύ τους ορθολόγων γονιδίων 
ποντικού αχινών συνολικά και ως προς τις επιμέρους περιοχές Ν’ άκρο, NG2-like περιοχή, C’ άκρο, 
– Mm. Mus musculus, Lv. Lytechinus variegatus, Sp. Strongylocentrotus purpuratus. 
 

Ψάχνοντας βάσεις δεδομένων με cDNAs (ESTs) της NCBI για το BC067074 
εντοπίστηκαν σχετικές καταχωρήσεις. Βάση αυτών, αρκετά mRNAs του συγκεκριμένου 
μορίου έχουν απομονωθεί από έμβρυα ποντικού τα στάδια Ε12.5-Ε14.5 από συνολικά 
εκχυλίσματα, από τα αδιαφορποίητα άκρα, τον εγκέφαλο και τα μάτια. Καταχωρήσεις 
υπάρχουν για όλα τα στάδια μέχρι και 15 ημέρες μετά την γέννηση για τους 
προαναφερθέντες ιστούς. Μία καταχώρηση υπάρχει για τον μαστικό αδένα ενός ποντικού 
τεσσάρων εβδομάδων. Οι πρώτες ανοσοϊστοχημικές μελέτες δεν κατάφεραν να αναδείξουν 
πρωτεϊνικό εντοπισμό κατά το εμβρυικό στάδιο Ε14.5 αλλά ούτε και για ποντίκια ηλικίας 
ενάμισι μήνα. Στο μόνο στάδιο στα οποία εντοπίστηκε διακριτό πρωτεϊνικό πρότυπο είναι σε 
νεογέννητα (PN1). Σε αυτά τα στάδια καταγράφηκε ενδοκυττάρια έκφραση στην επιδερμίδα 
και σε δομή του έσω αυτιού. Δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο στον εγκέφαλο και τα μάτια.  

Παράλληλα με την ανοσοϊστοχημεία για την BC067074 πραγματοποιήθηκαν και 
άλλες για το Frem1 και το Frem2 σε μετεμβρυικά στάδια, από PN1 έως PN11. Σύμφωνα με 
πρόσφατα εργαστηριακά αποτελέσματα, η Fras1 πρωτεΐνη εντοπίζεται στην βασική 
μεμβράνη της επιδερμίδας ενήλικων ποντικών σε κρυοτομές αλλά όχι το Frem2. 
Τροποποιώντας τις συνθήκες ανοσοϊστοχημείας κατέστει δυνατός ο εντοπισμός της Frem2 
στις βασικές μεμβράνες στις οποίες εντοπίστηκε αρχικά και το Fras1. Ουσιαστικά, 



προστέθηκε μία επώαση σε ρυθμιστικό διάλυμα με όξινο pH των κρυοτομών πριν την 
επώαση σε αντίσωμα. Το όξινο pH πιθανά βελτιώνει τον εντοπισμό των επιθυμητών 
επιτόπων από κάποιο αντίσωμα μέσω της διαδικασίας ανάκτησης αντιγόνων. Σύμφωνα με 
την συγκεκριμένη θεωρία, τα αντιγόνα μπορεί να υφίστανται τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να μη 
γίνονται εντοπίσημα από το αντίσωμα λόγω της διαδικασίας της μονιμοποίησης με 
μονιμοποιητικά τύπου φορμαλδεΰδης και ανάπτυξης διαμοριακών ομοιοπολικών δεσμών. Η 
επώαση σε χαμηλό pH φαίνεται αν χαλαρώνει αυτό το πλέγμα των συνδέσεων 
αποκαλύπτοντας τα αντιγόνα (Shi et al., 2001).  

Όλα τα μέλη της οικογένειας Fras1/Frem έχουν μελετηθεί εκτενέστερα στα έμβρυα 
του ποντικού λόγω της εμφάνισης του φαινοτύπου στα συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης. 
Αντίστοιχα, η Frem2 πρωτεΐνη ανοσοϊστοχημικά είχε εντοπιστεί από τη μέση έως και το 
τέλος της εμβρυικής ηλικίας (Jadeja et al., 2005 / Timmer et al., 2005 / Chiotaki et al.¸2007). 
Πρόσφατα, με RT-PCR εντοπίστηκε η έκφραση του Frem2 σε ενήλικα όργανα του ποντικού 
τουλάχιστον σε επίπεδο μεταγράφου (Kiyozumi et al., 2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
αυτά, το Frem2 δεν εκφράζεται στην επιδερμίδα. Μελετώντας τα μετεμβρυικά στάδια, 
μεταβατικά στάδια από την εμβρυική φάση ανάπτυξης στην ενηλικίωση, διαπιστώθηκε πως η 
Frem2 πρωτεΐνη εμφανίζει διακριτή συμπεριφορά στην επιδερμίδα της ουράς και του 
κορμού. Συγκεκριμένα, η Frem2 σταδιακά περιορίζεται και εξαφανίζεται από την βασική 
μεμβράνη της ραχιαίας επιδερμίδας μετά την PN9, ενώ δεν φάνηκε να μεταβάλλεται ο 
εντοπισμός της στην επιδερμίδα της ουράς.  

Παρόμοια με την Frem2, η Frem1 πρωτεΐνη αρχικά αναλύθηκε στα εμβρυικά στάδια 
ανάπτυξης (Smyth et al., 2004 / Kiyojumi et al., 2005 / A.-B. Petrou et al., 2007 / Chiotaki et 
al., 2007). Μετάγραφά της έχουν εντοπιστεί σε ενήλικα ποντίκια αλλά όχι στην επιδερμίδα 
(Kiyojumi et al., 2005 / Kiyojumi et al., 2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας 
εργασίας, πράγματι το Frem1 δεν εντοπίζεται μετά την PN11 στην επιδερμίδα του κορμού 
ούτε στην βασική μεμβράνη ούτε ενδοκυττάρια. Ωστόσο, η επιδερμίδα της ουράς φαίνεται να 
διατηρεί και μετά την PN11 τον ενδοκυττάριο εντοπισμό της Frem1. Η παρατήρηση αυτή δεν 
αποκλείει την περίπτωση εξαφάνισής της λίγο αργότερα και από την επιδερμίδα της ουράς.  

Η εργασία αυτή αποτελεί την μετάβαση της έρευνας για τον εντοπισμό των 
Fras1/Frem πρωτεϊνών από την εμβρυική φάση στα ενήλικα. Η καταγραφή της συμπεριφοράς 
των πρωτεϊνών αυτών στα ενήλικα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήδη καταγράφεται μία διαφορά 
από τα έμβρυα. Το Frem1 εξαφανίζεται από την βασική μεμβράνη σε κάποια σημεία της 
επιδερμίδας τόσο της ουράς όσο και του κορμού ήδη από την PN1 και καθολικά κατά την 
PN7 ενώ το πρότυπο του Fras1 και του Frem2 δεν μεταβάλλεται. Αυτό πιθανά να αποτελεί 
ένδειξη για την μη αναγκαιότητα της ύπαρξης της Frem1 για την σταθεροποίηση των άλλων 
δύο μελών κατά την ενηλικίωση. Αυτό το γεγονός είναι αντίθετο με τις παρατηρήσεις σε 
εμβρυικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οποίες η έλλειψη της Frem1 οδηγεί σε απώλεια 
εντοπισμού των Fras1 και Frem2 στην βασική μεμβράνη.  
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