
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 
 
 

∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 10qter 

 
 
 

ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 
 

 



                                                                                                                       

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Καθηγητή της Μοριακής Βιολογίας κ. Νίκο Μοσχονά για το 

ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, καθώς και για τη σοφή του καθοδήγηση 

γύρω από τους σκοπέλους που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας µου. Επίσης, 

ευχαριστώ τον Καθηγητή της Κυτταρικής Βιολογίας κ. Γιώργο Χαλεπάκη για τις καίριες 

επισηµάνσεις του και τη γενικότερη υποστήριξη που µου παρέσχε.  

Ευχαριστώ θερµά τις υποψήφιες διδάκτορες Μαρία Κοκκινάκη και Λιλίκα Σαραφίδου, για 

την πολυσχιδή, συνεχή και γενναιόδωρη συµβολή και καθοδήγησή τους στο σύνολο σχεδόν, 

των πειραµατικών τεχνικών και in silico αναλύσεων που εφαρµόστηκαν, αλλά προπαντός για 

την αγάπη και τη φιλία τους. Ευχαριστώ το ∆ρα. Ηλία Παυλόπουλο για τις επιστηµονικές 

συµβουλές και υποδείξεις του, όπως και την υποψήφια διδάκτορα Λία Κουτέλου, για τη 

µεταλαµπάδευση σε εµένα της γνώσης της πάνω στην τεχνική της RNA υβριδοποίησης in 

situ, καθώς και για τη ζεστή της παρουσία.   

Ευχαριστώ την τεχνικό του Εργαστηρίου µας Αγγέλα Πασπαράκη για τη φροντίδα και για το 

αέναο ενδιαφέρον της. 

Ευχαριστώ τους πολλά υποσχόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές Κώστα Οικονόµου και 

∆άφνη Μπαζοπούλου για την ανανεωτική τους παρουσία µέσα στο εργαστήριο. 

Τέλος, ευχαριστώ τον Καθηγητή Daniel Louvard, ∆ιευθυντή του Τοµέα Ερευνών στο 

Ινστιτούτο Curie (Παρίσι), για την ευγενική του δωρεά του αντισώµατος για το 

Ενδοπλασµατικό ∆ίκτυο. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                         1-14 
 

1. H έλλειψη του 10qter                                                                                                 1 
2. Μοριακός γενετικός χαρακτηρισµός της περιοχής της θραύσης 10q26.11-qter        2 
3. Σκοπός της εργασίας                                                                                                13 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ                                                                  15-49 
 
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 

1. Υδρόλυση DNA µε περιοριστικά ένζυµα.                                                             15 
2. Αλυσιδωτή αντίδραση DNA πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction)            15 
3. Παρασκευή δεκτικών για µετασχηµατισµό βακτηριακών κυττάρων E. coli.                                                  

Α. ∆εκτικά κύτταρα για χηµικό µετασχηµατισµό                                                  16 
Β. ∆εκτικά κύτταρα για µετασχηµατισµό µεσω ηλεκτρικής εκκένωσης               17 

4. Κλωνοποίηση DNA σε πλασµιδιακό φορέα.                                                         18 
5. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E. coli  µε θερµικό σοκ               19 
6. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E. coli  µε ηλεκτρική εκκένωση       19 
7. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας µε τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης 

κυττάρων                                                                                                   20 
8. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µεγάλης κλίµακας µε τη χρήση κολώνας Qiagen        22 
9. Παροδική διαµόλυνση κυτταρικών σειρών µε πλασµιδιακό DNA                        23 
10. Προετοιµασία διαµολυσµένων κυττάρων για παρατήρησή τους σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο                                                                                                            25 
 
 

Β. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (SCREENING) ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ cDNA   
     ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
 

1. Επίστρωση βακτηριακής cDNA βιβλιοθήκης σε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό µέσον        26 

2. Παρασκευή ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή µε την µέθοδο της αλυσιδωτής 

    αντίδρασης πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction)                                         27 

3. Αποµάκρυνση των ελεύθερων µονονουκλεοτιδίων µε χρωµατογραφία µοριακής 

    διήθησης σε στήλη Sephadex G-50                                                                          27 

4. Υπολογισµός της ειδικής ενεργότητας του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή µε τη µέθοδο της 
κατακρήµνισης µε τριχλωροξικό οξύ (TCA precipitation)                       28 

5. Μεταφορά/Αποτύπωση της cDNA βιβλιοθήκης σε µεµβράνη υβριδοποίησης       29 

6. Καθαρισµός της µεµβράνης και προϋβριδοποίηση                                                  30 
7. Υβριδοποίηση                                                                                                           31 
8. Πλύσιµο της µεµβράνης                                                                                           31 
9. Έκθεσης της µεµβράνης / αυτοραδιογραφία                                                            32 
10. Προσδιορισµός και αποµόνωση των θετικών κλώνων                                          32 

 
 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ NORTHERN 



                                                                                                                       

 
 
 

1. Προϋβριδοποίηση                                                                                                     33 

2. Υβριδοποίηση                                                                                                           34 

3. Πλύσιµο της µεµβράνης                                                                                           34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ 

     ΠΟΝΤΙΚΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. In Situ υβριδοποίηση σε τοµές κρυοστάτη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Προετοιµασία ανιχνευτή mRNA µε αντίδραση µεταγραφής in vitro               35  
2. Επεξεργασία εµβρύων για τοµές τους σε κρυοστάτη                                            36                             
3. Υβριδοποίηση του ανιχνευτή µε το mRNA στόχο πάνω στις τοµές των εµβρύων          37 
4. Πλυσίµατα µετά την υβριδοποίηση και ανοσολογική ανίχνευση µε  
      το αντίσωµα anti-DIG                                                                                       37 
5. Πλυσίµατα µετά την επώαση του αντισώµατος anti-DIG και εµφάνιση  
      του σήµατος                                                                                                   38                                    
6. Παρατήρηση των εµβρύων στο µικροσκόπιο και φωτογράφηση                           39 
 
 

 

 

 

E. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

• Ensembl Human Genome Server                                                                     39 

• Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)                                               41 
 

• DNAMAN Sequence Analysis Package Version 4.0                                       43 
 

• BLAST Sequence Similarity Searching                                                           43 

• Simple Modular Architecture Research Tool (SMART)                                 43 

• ExPASy Molecular Biology Server                                                                 44 

• PSORT WWW Server                                                                                      44 

• DAS" - Transmembrane Prediction server                                                       48 



                                                                                                                       

• Tmpred                                                                                                             48 

• Protein Data Bank (PBD)                                                                                 49 

• Hereditary Hearing Loss Homepage                                                                49 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                          50-84 
 

1. In silico διερεύνηση των δεδοµένων αλληλούχισης της περιοχής 10q25-qter        50 
 

2. Η χρωµοσωµική οργάνωση της περιοχής που χαρτογραφείται µεταξύ των  δεικτών 
    D10S1222 και D10S217                                                                                           50 
 

3. Χαρακτηρισµός των γονιδίων της περιοχής που χαρτογραφείται µεταξύ των  
    δεικτών D10S1222 και D10S217                                                                             51 
 

   α. Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XM_089753                                         51 
 

   β. Μελέτη του γονιδίου XM_061100                                                                        55 
 

      i) Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XM_061100                                       55 
 

      ii) Northern ανάλυση του γονιδίου XM_061100                                                   59 
 
4. Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XP_100295 που συνδέεται φυσικά µε το 
    δείκτη D10S217                                                                                                        61 
 

5. Μοριακή ανάλυση του γονιδίου XP_058398 που βρίσκεται ~ 150 Kb τελοµερικώς 
    του δείκτη D10S217                                                                                                 64 
 

    α. Αποµόνωση και προσδιορισµός της αλληλουχίας του γονιδίου XP_058398      64 
 

    β. Ανάλυση της νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας του XP_058398      64 
 

    γ. Φυσικοχηµικά δεδοµένα για την πρωτεΐνη XP_058398                                      68 
 

    δ. Northern Ανάλυση του XP_058398                                                                     72 
 

   ε. Αποµόνωση, προσδιορισµός και ανάλυση της αλληλουχίας του οµολόγου  
      γονιδίου του XP_058398 στον ποντικό                                                                  72 
 

   ζ. Προσδιορισµός της ιστικής κατανοµής του XP_058398 µε RNA υβριδοποίηση in  
       situ σε τοµές εµβρύων ποντικού                                                                            75 
 

  η. Προσδιορισµός του υποκυτταρικού εντοπισµού της πρωτεΐνης XP_058398       83 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                                               85-103  
 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ο βιολογικός ρόλος των γνωστών γονιδίων της περιοχής 10q25-qter                    85 
 



                                                                                                                       

Β. Ο βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών που περιέχουν περιοχή Forkhead και  
    ειδικότερα της  XM_061100                                                                                    93 
 

Γ. Ο βιολογικός ρόλος των υπολοίπων γενετικών στοιχείων της περιοχής D10S1222- 
     D10S217                                                                                                                  94 
 

∆. ∆ιερεύνηση της οµολογίας της πρωτεΐνης XP_058398 µε την USH3A σε σχέση µε  
     το σύνδροµο µονοσωµίας 10qter                                                                             95 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                           104-107
           
 
 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

1. H έλλειψη του 10qter 

  Η έλλειψη του άκρου του µακρού σκέλους του χρωµοσώµατος 10 του ανθρώπου είναι 

µία σπάνια χρωµοσωµική ανωµαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από µία πλειάδα κλινικών 

εκδηλώσεων. Ανάµεσα σε αυτές, οι πιο συχνές είναι: ο νεογνικός θάνατος, η 

προγεννητική και µεταγεννητική αναπτυξιακή καθυστέρηση, οι κρανιοπροσωπικές 

ανωµαλίες (µικροκεφαλία, τριγωνικό πρόσωπο, πλατειά/ραµφοειδής ρίνα, µεγάλα ή/και 

δύσπλαστα ώτα, ανώµαλες χειλικές αύλακες, υπερτελορισµός, στραβισµός, µικρογναθία, 

βραχύς λαιµός), οι ανωµαλίες των άκρων (κλινοδακτυλία της 5ης φάλαγγας, περιορισµένο 

εύρος έκτασης της κατ’ αγκώνα άρθρωσης, συνδακτυλία των φαλαγγών των δακτύλων, 

υποπλασία των ονύχων, µονήρης παλαµιαία πτυχή), και οι συγγενείς καρδιακές και 

ουρογεννητικές ανωµαλίες (Wulfsberg et al., 1989; Waggoner et al., 1999; Εικ. 1-5). 

   Μέχρι τώρα, αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία  τριάντα περιπτώσεις  τέτοιων 

ελλείψεων που προέκυψαν de novo. Σε είκοσι δύο από αυτές, το σηµείον της θραύσης 

(breakpoint) βρίσκεται στη χρωµοσωµική ζώνη 10q26 (Turleau et al.,1979; Taysi et 

al.,1982; Evans-Jones et al.,1983; Zatterale et al.,1983; Shapiro et al.,1985; Mehta et 

al.,1987; Fryns et al.,1989; Gorinati et al.,1989; Greenberg et al.,1989; Wulfsberg et 

al.,1989; Kogasaka et al.,1990; Schrander-Stumpel et al.,1991; Teyssier et al.,1992; 

Wilkie et al.,1993; Suzuki et al.,1998; Waggoner et al.,1999; Leonard et al.,1999; Lukusa 

et al.,2000) (Πιν. 1), ενώ στις υπόλοιπες οκτώ, στη ζώνη 10q25 (Lewandowski et 

al.,1978; Mulcahy et al.,1982; Curtis et al.,1986; Vanlieferinghen et al.,1987; Wulfsberg 

et al.,1989; Schrander-Stumpel et al.,1991; Chung et al.,1998; Petersen et al.,1998) (Πιν. 

2). 

   Βεβαίως, η έλλειψη της 10qter µπορεί να επισυµβεί και δευτερογενώς, ως αποτέλεσµα 

χρωµοσωµικής µετάθεσης, προκαλώντας φαινότυπο πανοµοιότυπο µε αυτόν που 

παρατηρείται ύστερα από de novo ελλείψεις (Wulfsberg et al., 1989). ∆ύο τέτοιες 

περιπτώσεις έχουν δηµοσιευθεί µε το σηµείο της θραύσης στο 10q26 (Borovik et al., 

1991; Wilkie et al., 1993), δύο µε θραύση στο 10q25 (Brusnicky et al., 1986; Wegner et 

al., 1981), ένα µε θραύση είτε στο 10q24 ή στο 10q25 (Narahara et al., 1997) και µία µε 

το σηµείον της θραύσης στο 10q23 (Chieri et al., 1983) (Πιν. 3). 

   Τέλος, έχει αναφερθεί µία περίπτωση η οποία χαρακτηρίζεται είτε ως 

46,XX,del(10)(q25.3q26.3) ή ως 46,XX,del(10)(q26.1) (Waggoner et al.,1999), καθώς 

και µία περίπτωση µερικής µονοσωµίας (ή τρισωµίας), ως αποτέλεσµα χρωµοσωµικής 

θραύσης στο άκρον του µακρού σκέλος του χρωµοσώµατος 10 (10q26.11-qter), το οποίο 

επιπλέον φέρει δορυφορικό DNA προερχόµενο από ακροκεντρικό χρωµόσωµα (Sarri et 



                                                                                                                       

al.,2002). Μάλιστα, η ανάλυση που είχε γίνει από το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής 

του Ανθρώπου (βλ. παρακάτω), σχετικά µε το µοριακό χαρακτηρισµό αυτής της 

τελευταίας περίπτωσης έλλειψης, απετέλεσε και την αιτία για την παρούσα µελέτη. 

   Φαίνεται να υπάρχει θετικός συσχετισµός ανάµεσα στη σοβαρότητα των δυσπλασιών 

και στο µέγεθος της έλλειψης στο άκρο του 10q. Σε ανασκόπηση 18 περιπτώσεων 

έλλειψης του 10qter (Wulfsberg et al.,1989), αναφέρεται ότι από τους ασθενείς οι οποίοι 

παρουσίαζαν το σηµείο της θραύσης στο q26, το 50% (4/8)  

κατέληξαν, ενώ µόνο το 20% (2/10) των ασθενών µε απώτερα εντοπιζόµενο σηµείο 

θραύσης, κατέληξαν. Το 75% (6/8) των ασθενών µε συγγενείς καρδιακές ανωµαλίες 

είχαν το σηµείο της θραύσης εγγύς του q26, ενώ µόνο το 30% (3/10) αυτών, µε το σηµείο 

της θραύσης σε απώτερο σηµείο, παρουσίαζαν τέτοιες ανωµαλίες. Επίσης, από τους 5 

ασθενείς µε ατρησία του πρωκτού ή και άλλες µείζωνες ανωµαλίες της περινεϊκής χώρας, 

το 63% (5/8) είχαν το σηµείο της θραύσης εγγύς της ζώνης q26 και µόνο το 20% (2/10) 

το είχε απώτερα εντοπιζόµενο. Πάντως, η εµφάνιση του προσώπου και του κρανίου δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από την εντόπιση του σηµείου της θραύσης. Στη 

µελετώµενη περίπτωση έλλειψης (10q26.11-qter), η κλινική εικόνα της ασθενούς είναι 

λιγότερο βαριά από ότι αναµένεται τυπικώς σε µία περίπτωση µονοσωµίας 10qter, χωρίς 

να υπάρχει προφανής λόγος για το φαινόµενο αυτό. 

 

2. Μοριακός γενετικός χαρακτηρισµός της περιοχής της θραύσης 10q26.11-qter 

 

   Η έλλειψη αυτή παρατηρήθηκε σε κορίτσι 10 µηνών µε χαµηλούς σωµατοµετρικούς 

δείκτες, επίκανθο, στραβισµό, βραχύ λαιµό και πιθηκοειδή γραµµή των παλαµών. 

Παρατηρεί κανείς ότι κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά συµπίπτουν µε µερικά από 

αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ότι ανευρίσκονται συχνότερα σε ασθενείς µε έλλειψη 

του 10qter.  



                                                                                                                       

 

 
Εικ.1. Ασθενής  επτά ετών 
µε 10q- . Το σηµείο της 
θραύσης βρίσκεται στο 
10q25 (Α-Γ). 
Παρατηρείστε τα αραιά 
φρύδια, τις χειλικές 
συµφύσεις οι οποίες έχουν 
φορά προς τα άνω, τη 
µεγεθυσµένη και πλατειά 
ρινική γέφυρα, τα 
δύσµορφα ώτα, την 
οµφαλοκήλη και τα 
ανώµαλα πόδια.  
Τα χέρια και τα πόδια της 
ίδιας ασθενούς (∆,Ε) 
(Lewandowski et al., 1978). 

Α



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Κορίτσι 11 ετών µε del(10)(q26). Παρατηρείστε το
µακρύ και τριγωνικό πρόσωπο, το χαµηλό µέτωπο, τις
οριζόντιες, µακρές και στενές χειλικές συµφύσεις, τον
ελαφρύ υπερτελορισµό (αυξηµένη απόσταση µεταξύ των
οφθαλµών). Η ρινική γέφυρα είναι πλατειά.
Χαρακτηριστικό εύρηµα του θεωρούµενου συνδρόµου
είναι οι αποπλατυσµένες γωνίες της κάτω γνάθου. Τα ώτα
είναι ελαφρώς µεγεθυσµένα. Ο λαιµός είναι βραχύς και
φέρει µιαν «εκκρεµοειδή» νεοπλασία η οποία
περιλαµβάνει χόνδρινο και δερµατικό ιστό και αποτελεί,
πιθανότατα, υπόλειµµα κάποιου βραγχιακού τόξου (Α,Β). 
Παρατηρείστε την εκσεσηµασµένη λόρδωση και τα
βρεφικής εµφάνισης έξω γεννητικά όργανα. Τα χέρια είναι
βραχέα και χονδρά και υπάρχει αµφοτερόπλευρη
κλινοδακτυλία του πέµπτου δακτύλου (Γ). 
(Turleau et al., 1979). 

Α Β 

Γ 

Β

Γ

∆

Ε

3Α 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3Α. Ασθενής 12 ετών µε de novo έλλειψη του άκρου του 10q, προκαλούµενη 
από θραύση στη ζώνη q26.2. Παρατηρείστε το µακρύ και τριγωνικό του πρόσωπο, τα 
προέχοντα υπερόφρυα τόξα, την αµφοτερόπλευρη εσωτροπία των οφθαλµών του, τον 
υπερτελορισµό, τα ευµεγέθη ώτα, τον ήπιο προγναθισµό και το βραχύ λαιµό 
(Waggoner et al., 1999). 

Εικ. 3. Ασθενής 12 ετών µε de novo έλλειψη του άκρου του 10q, προκαλούµενη από
θραύση στη ζώνη q26.2. Παρατηρείστε το µακρύ και τριγωνικό του πρόσωπο, τα
προέχοντα υπερόφρυα τόξα, την αµφοτερόπλευρη εσωτροπία των οφθαλµών του, τον
υπερτελορισµό, τα ευµεγέθη ώτα, τον ήπιο προγναθισµό και το βραχύ λαιµό
(Waggoner et al., 1999). 

3Β. 3Γ. 
Εικ. 3Β. Ιδεόγραµµα του φυσιολογικού 
χρωµοσώµατος 10. 
 
Εικ. 3Γ. Χρώση GTG 
(Τρυψίνη/Giemsa) του φυσιολογικού 
(δεξιά) και του παθολογικού 
(αριστερά) χρωµοσώµατος 10 αυτού 
του ασθενούς (Waggoner et al., 1999).

Α. 



                                                                                                                       

 

Εικ. 4B. Ιδεόγραµµα του ελλειµµατικού 
χρωµοσώµατος 10 και αντιπαραβολή 
αυτού µε ζεύγος χρωµοσωµάτων 10 του 
ασθενούς, όπου φαίνεται η έλλειψη 
(αριστερό χρωµόσωµα) (Wulfsberg et al., 
1989).  

Εικ. 4A. Ασθενής 1 εβδοµάδος µε de 
novo έλλειψη του άκρου του 10q, 
προκαλούµενη από θραύση στη ζώνη 
q25.3. Παρατηρείστε την προέχουσα, 
ραµφοειδή ρίνα, τον υπερτελορισµό, τις 
χειλικές συµφύσεις µε φορά προς τα κάτω 
και τα ευµεγέθη ώτα (Wulfsberg et al., 
1989). 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p 

q 

Εικ. 5A. Ασθενής κατά τη γέννηση (a) και σε ηλικία 4 ετών (b) µε έλλειψη του άκρου 
του 10q, προκαλούµενη από αντιµετάθεση πατρικής προελεύσεως [(7;10)      
(q36;q26)]. Παρατηρείστε τη µικροκεφαλία, το προέχον µέτωπο, τις χειλικές συµφύσεις 
µε φορά προς τα κάτω, την ευµεγέθη ρινική γέφυρα και το µακρύ φίλτρο του άνω 
χείλους (Borovik et al., 1991). 

Εικ. 5Β. Μερικός καρυότυπος 2 κυττάρων από την ασθενή (α) και τον πατέρα της (β) 
(Borovik et al., 1991). 

α
β

7 10   der(10) 7   der(7) 10   der(10) 

A. 

B. 



                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 

Πιν. 1 Έλλειψη De Novo της Περιοχής 10q26-qter. 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΡΑΥΣΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   
Turleau et al.,1979 q26  
 
Taysi et al.,1982 

q26 Θήλυ, ενδοµήτριος καθυστέρηση ανάπτυξης, 
µικροκεφαλία, αρτηριακός κώνος τύπου 1 , αναπνευστική 
δυσχέρεια, κρανιοπροσωπική δυσµορφία 

Evans-Jones et 
al.,1983 

q26  

 
Zatterale et al.,1983 

q26.1 Άρρεν, χαµηλό βάρος γέννησης, πνευµατική και 
αναπτυξιακή καθυστέρηση, τριγωνικό προσωπείο, 
υπερτελορισµός, ευµεγέθης ρινική γέφυρα, δύσπλαστα και 
χαµηλά εντοπισµένα ώτα, κρυψορχία 

Shapiro et al.,1985 q26  
Mehta et al.,1987 q26  
Fryns et al.,1989 q26.1 Άρρεν, ανωµαλία σύγκλεισης της µέσης γραµµής 
Gorinati et al.,1989 q26 Ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος (πρώτη 

αναφορά) 
Greenberg et 
al.,1989 

q26  

 
Wulfsberg et 
al.,1989 

 Προέχουσα, «ραµφοειδής» ρίνα, ευµεγέθη και δύσπλαστα 
ώτα, σοβαρή πνευµατική καθυστέρηση, καρδιακές 
ανωµαλίες, ανωµαλίες του γεννητικού συστήµατος 

Kogasaka et 
al.,1990 

q26.1 Άρρεν, αναπτυξιακή καθυστέρηση, κρανιοπροσωπική 
δυσµορφία, συγγενείς καρδιακές ανωµαλίες 

Schrander-Stumpel 
et al.,1991 

q26 Καθυστέρηση ανάπτυξης, πνευµατική καθυστέρηση, 
προέχουσα ρίνα, δύσπλαστα ώτα  

Teyssier et al.,1992 q26 Κώφωση (πρώτη αναφορά)  
Wilkie et al.,1993 q26.1 Άρρεν, θηλεοποίηση έξω γεννητικών οργάνων, πνευµατική 

καθυστέρηση  
Suzuki et al.,1998 26.11 Άρρεν, αµφοτερόπλευρος κρυψορχία  
 
Waggoner et 
al.,1999 

q26.2,  
(q25.3q26.3 ή 
26.1), 
q26.1 

Σκολίωση, σοβαρή διαταραχή της συµπεριφοράς (έλλειµα 
συγκέντρωσης/ υπερκινητικότητα), εµβαλωµατοειδής 
αλωπεκία    

 
Leonard et al.,1999 

q26.1 Άρρεν, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω απόφραξης του 
ουροποιητικού συστήµατος από οπίσθιες ουρηθρικές 
βαλβίδες 

 
Lukusa et al.,2000 

26.3 Άρρεν, µειωµένη εµβρυϊκή κινητικότητα, νεογνική 
υποτονία, προσωπική δυσµορφία, οφθαλµοί 
αµυγδαλοειδούς σχήµατος, επίκανθος, υπογοναδισµός, 
αναπτυξιακή καθυστέρηση, υπερκινητικότητα, 
καταστροφική τάση  

 
Sarri et al.,2002 

q26.11 
[46,ΧΧ, 
inv(9qh),10qs] 

Ανώµαλο προσωπείο, καθυστέρηση της ανάπτυξης, 
επίκανθος, στραβισµός, βραχύς λαιµός, πιθηκοειδής 
παλαµιαία γραµµή 



                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Ο καρυότυπος του κοριτσιού είναι  46,ΧΧ, inv(9qh),10qs de novo [χρώση GTG 

(τρυψίνη/Giemsa)]. Βλέπουµε ότι στο άκρον του 10q υπάρχει δορυφορικό DNΑ 

 
 
 
 
 

Πιν. 2 Έλλειψη De Novo της Περιοχής 10q25-qter. 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΡΑΥΣΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   
Lewandowski et al.,1978 q25 Πρώτη αναφορά έλλειψης 10qter 
Mulcahy et al.,1982 q25  
Curtis et al.,1986 q25  
Vanlieferinghen et al.,1987 q25  
Wulfsberg et al.,1989 q25  
Schrander-Stumpel et 
al.,1991 

q25  

Chung et al.,1998 q25 Άρρεν, µονήρης οµφαλική αρτηρία, 
αναστροφή φύλου, σοβαρή ενδοµήτριος 
καθυστέρηση ανάπτυξης, συγγενείς 
καρδιακές ανωµαλίες, εκσεσηµασµένη 
προσωπική δυσµορφία, ανώµαλης 
εµφάνισης γεννητικά όργανα  

Petersen et al.,1998 q25.3 Θήλυ, ήπια πνευµατική καθυστέρηση 

 
 
 
 
 

Πιν. 3 Έλλειψη της Περιοχής 10qter ως Απόρροια Χρωµοσωµικής Μετάθεσης. 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
   
Borovik et al., 1991;  [(7;10)(q36;q26)] 

(πατρικής προελεύσεως) 
 

Wilkie et al., 1993 46,XY,-10,+der(10)t 
(10;16)(q26.2;q21) 

 

Brusnicky et al., 1986;  [t(6;10)(q27;q25.2)] 
Ισόρροπη µετάθεση 
µητρικής προελεύσεως  

Πολλαπλές συγγενείς 
ανωµαλίες  

Wegner et al., 1981 q25  
Narahara et al., 1997 q24 ή στο q25  
Chieri et al., 1983 q23  



                                                                                                                       

προερχόµενο από το βραχύ σκέλος ενός ακροκεντρικού χρωµοσώµατος αλλά όχι και το 

αντίστοιχο «παράγωγο» ακροκεντρικό χρωµόσωµα. Το φαινόµενο αυτό θεωρείται 

αποτέλεσµα µη ισόρροπης µετάθεσης.  

   Στον άνθρωπο, τα δορυφορικά στελέχη (satellite stalks) στα βραχέα σκέλη των 

ακροκεντρικών χρωµοσωµάτων (χρωµοσώµατα 13, 14, 15, 21 και 22) σχηµατίζουν τις 

περιοχές οργάνωσης του πυρηνίσκου ( Nucleolus Organizer Regions, NORs). Μελέτες µε 

υβριδοποίηση in situ και στη συνέχεια µοριακή ανάλυση, έδειξαν ότι οι περιοχές αυτές 

περιλαµβάνουν τις συστοιχίες των 18S και 28S rRNA γονιδίων (Evans et al., 1974; Hsu 

et al., 1975). Η µεταγραφική ενεργότητα αυτών των γονιδίων µπορεί να δειχθεί µε ειδική 

χρώση αργύρου των NORs (AgNOR, Miller et al., 1976). Πράγµατι, το δορυφορικό 

DNA στο 10q σε αυτό το κορίτσι ήταν θετικό για χρώση µε AgNOR καθώς και µε χρώση 

για 28sRNA. Επιπλέον, ανάλυση FISH µε ανιχνευτή για όλα τα τελοµερή του ανθρώπου, 

έδωσε θετικό σήµα για το δορυφορικό DNA στο 10q. 

   Γενικώς, άτοµα-φορείς ισόρροπων µεταθέσεων δεν εκδηλώνουν παθολογικό 

φαινότυπο, ενώ σε περιπτώσεις µη-ισόρροπων µεταθέσεων, όπως η θεωρούµενη, 

υπάρχουν ανωµαλίες οφειλόµενες σε µερική τρισωµία ή µονοσωµία (εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση µη-ισόρροπης µετάθεσης δορυφορικού DNA στο τελοµερές µη-

ακροκεντρικού χρωµοσώµατος, οπότε δεν αναµένεται κλινικός φαινότυπος). 

   Πάντως, ένας φορέας µίας ισόρροπης µετάθεσης µπορεί να σχηµατίσει γαµέτες µε µη 

ισοζυγισµένα χρωµοσωµικά τµήµατα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε ανώµαλους 

απογόνους. Κατά τη διαδικασία της µείωσης τα χρωµοσώµατα που συµµετέχουν στην 

ισόρροπη µετάθεση εκτελούν φυσιολογικά τον οµόλογο συνδυασµό, κατά τη φάση της 

µείωσης Ι. Κάθε ένα από τα χρωµοσώµατα που δεν συµµετέχουν στη µετάθεση 

σχηµατίζει ζεύγος µε το οµόλογό του, το οποίο συµµετέχει στη µετάθεση. Αυτό οδηγεί 

στο σχηµατισµό µίας χαρακτηριστικής τετρακτινωτής διάταξης των τεσσάρων αυτών 

χρωµοσωµάτων (Εικ. 6Γ).  

   Όταν αυτά τα χρωµοσώµατα διαχωριστούν κατά την ανάφαση της µείωσης, µπορεί να 

προκύψει µία από τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις: (α) ένας γαµέτης λαµβάνει τα δύο 

φυσιολογικά χρωµοσώµατα και ο άλλος γαµέτης, τα δύο χρωµοσώµατα που συµµετέχουν 

στη µετάθεση, Εικ.6∆. (β) τα δύο χρωµοσώµατα στα αριστερά (1 και 2) πηγαίνουν στον 

ένα γαµέτη και τα δύο χρωµοσώµατα στα δεξιά (3 και 4) πηγαίνουν στον άλλο γαµέτη, 

Εικ. 6Ε.  (γ) τα δύο άνω χρωµοσώµατα (2 και 4) πηγαίνουν στον ένα γαµέτη και τα δύο 

κάτω χρωµοσώµατα (1 και 3) πηγαίνουν στον άλλο γαµέτη, Εικ. 6Ζ. Σε κάθε µία από τις 



                                                                                                                       

τελευταίες δύο περιπτώσεις είναι φανερό ότι προκύπτει µη ισοζυγισµένη κατανοµή των 

συµµετεχόντων χρωµοσωµικών τµηµάτων.  

   Επιπλέον. ορισµένες ανακατατάξεις είναι σταθερές και κατορθώνουν να 

µεταβιβάζονται αναλλοίωτες κατά τις κυτταρικές διαιρέσεις, ενώ άλλες είναι ασταθείς. 

Για να είναι σταθερό, ένα αναδιατεταγµένο χρωµόσωµα πρέπει να έχει φυσιολογικά 

δοµικά στοιχεία, µεταξύ των οποίων και δύο τελοµερή. Η συνθήκη αυτή ικανοποιείται, 

προφανώς, στην περίπτωση που µελετούµε. 

   Οι τεχνικές ζώνωσης υψηλής ευκρινείας µπορούν να αποκαλύψουν ελλείµατα που είναι 

πολύ µικρά για να ανιχνευθούν µε την απλή τεχνική ζώνωσης. Για να είναι 

κυτταρογενετικά προσδιορίσιµο µε τεχνικές ζώνωσης υψηλής ευκρινείας, ένα έλλειµµα 

πρέπει να έχει µέγεθος τουλάχιστον 2.000 µε 3.000 kb. Ωστόσο, καρυοτυπικώς µη 

ανιχνεύσιµα ελλείµµατα µε αντίκτυπο στο φαινότυπο µπορούν να ανιχνευθούν µε 

µοριακές τεχνικές, όπως καταδεικνύεται στην προκειµένη περίπτωση. Αυτό είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιµο στην περίπτωση π.χ. µικρών ελλειµµάτων που βρίσκονται µέσα σε 

γονίδια ή εκτείνονται σε διάφορα γειτονικά γονίδια. Τέτοια φαινόµενα αποτελούν 

αναγνωρισµένους µηχανισµούς µεταλλάξεων. Στην περίπτωση που µελετούµε, βλάβη 

των γονιδίων πλησίον της περιοχής της θραύσης δεν αποδεικνύεται αλλά είναι αρκετά 

πιθανή (βλ. Συζήτηση). 

   Ο προσδιορισµός ενός ελλείµµατος µε µοριακή ανάλυση γονοτύπων στηρίζεται στη 

χρήση µοριακών γενετικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι αλληλουχίες DNA οι οποίες 

ανήκουν σε µιαν ειδική υποοµάδα δορυφορικού DNA, αυτή των µινι-δορυφόρων 

(minisatellite). Ονοµάζονται έτσι διότι το συνολικό µήκος της σειράς των επαναλήψεων 

που εµφανίζουν είναι πολύ µικρό, σε σχέση µε τα άλλα είδη του δορυφορικού DNA (από 

15 έως 65 ζεύγη βάσεων). Οι δείκτες συναντώνται σε όλα τα χρωµοσώµατα και µάλιστα 

καθ’όλο το µήκος αυτών, ιδιότητες που τα καθιστούν εργαλεία µοριακής µελέτης, 

ανεκτίµητα. 

 
 
 

 
 



                                                                                                                       

Α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Β. ΙΣΟΡΡΟΠΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ 

Γ. ΜΕΙΩΣΗ 

∆. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ/ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟ 

Ε.  ΜΗ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟ Ζ.  ΜΗ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟ 

 
 
 
 

 
 

   Φυσικά, ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των µοριακών δεικτών, της θέσης τους στο 

ανθρώπινο γονιδίωµα, των µεταξύ τους αποστάσεων σε απόλυτες τιµές (οι οποίες 

εκφράζονται µε αριθµό ζευγών βάσεων), καθώς και του προσανατολισµού τους, είναι 

παράγωγη γνώση του Προγράµµατος Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώµατος, το 

οποίο συνελήφθη ως ιδέα το 1986 και απέδωσε ήδη το πρώτο σχέδιο της αλληλουχίας 

του γονιδιώµατος του ανθρώπου.  

   Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και τον προσδιορισµό της 

αλληλουχίας όλων των γονιδίων του ανθρώπου, στηρίζεται στη δηµιουργία 

επικαλυπτοµένων κλώνων (contigs) που διατρέχουν ολόκληρο το χρωµόσωµα, καθώς και 

στην κατασκευή φυσικών χαρτών και χαρτών γενετικής σύνδεσης.  

   Η χρήση 5,282 πολυµορφικών δεικτών, προερχόµενων από το γενετικό χάρτη 

Marshfield, επέτρεψε τη συγχώνευση των φυσικών και των γενετικών χαρτών, καθώς, 

όπως αναφέρθηκε, είναι πλέον γνωστή όχι µόνο η γενετική απόσταση µεταξύ αυτών 

(εκφραζόµενη σε cM), αλλά και η φυσική. Φυσικά, αυτή η νέα γνώση χρησιµεύει σε 

πολλές περιστάσεις και για πολλούς σκοπούς, εκτός της γονοτυπικής ανάλυσης. Από 

αυτήν έχουν προκύψει, για παράδειγµα, µερικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα αναφορικά 

21
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34

1
4 3
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2 4 

1 3 

1 2

3 4

Εικ. 6. Μειωτικός διαχωρισµός σε µιαν αµοιβαία µετάθεση.



                                                                                                                       

µε το ανθρώπινο γονιδίωµα. όπως ότι ο µέσος ρυθµός ανασυνδυασµού αυξάνεται, όσο το 

µήκος των χρωµοσωµικών σκελών µειώνεται.  

   Επίσης, ο ρυθµός ανασυνδυασµού βρέθηκε ότι είναι πολύ µικρός κοντά στα 

κεντροµερή και µεγάλος στα άπω τµήµατα των χρωµοσωµάτων.  

   Για να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η θέση της χρωµοσωµικής θραύσης στο 

χρωµόσωµα 10, πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριό µας ανάλυση γονοτύπων µε 

21 πολυµορφικούς µοριακούς δείκτες από την υποτελοµερική περιοχή του 10q (Πιν. 4). 

Τα αλληλόµορφα αυτών των δεικτών στον πατέρα, τη µητέρα και το κορίτσι, 

αναλύθηκαν µε PCR (Polymerase Chain Reaction) amplification του γενωµικού τους 

DNA, µε σήµανση του ενός εκκινητή για κάθε δείκτη µε 32Ρ, ηλεκτροφόρηση των 

προϊόντων του PCR σε πηκτή πολυακρυλαµίδης και αυτοραδιογραφία των ξηραµένων 

πηκτών. Η ανάλυση αυτή κατέδειξε την ύπαρξη µίας τελικής έλλειψης περίπου 4 Mb, 

πατρικής προέλευσης, στο άκρον του 10q. Η έλλειψη αυτή προκλήθηκε από θραύση στο 

10q26.11 και έχει επισυµβεί κάπου µεταξύ των µοριακών δεικτών D10S1222 (CEN) και 

D10S217 (TEL), δηλαδή σε µία περιοχή µεγέθους ~ 280 Kb (Πιν. 4) (Pasparaki et al., 

1999). Ο παρατηρούµενος φαινότυπος µπορεί να οφείλεται στη µερική µονοσωµία του 

χρωµοσώµατος 10 ή σε φαινόµενα θέσης από την γειτνίαση των ριβοσωµικών γονιδίων 

µε αυτά που υπάρχουν φυσιολογικά στην περιοχή πλησίον του θραύσµατος. 

 

3. Σκοπός της εργασίας 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συσχέτιση, σε πρώτη προσέγγιση, της κλινικής 

εικόνας της ανωτέρω ασθενούς µε τα ευρήµατα από το µοριακό χαρακτηρισµό της 

χρωµοσωµικής περιοχής 10q 25- qter. Έτσι, πραγµατοποιήθηκε in silico ανάλυση του 

συνόλου των γονιδίων της περιοχής που περιλαµβάνεται στο χρωµοσωµικό έλλειµα, 

καθώς και λεπτοµερέστερη µελέτη δύο νέων γονιδίων που χαρτογραφούνται πλησίον του 

θραύσµατος. 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 

 

 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ1 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΟΡΗ/ΑΣΘ. ΣΧΟΛΙΑ

D10S192 1,2 2 2,3 1,3   
D10S579 1,2 1,1 1,2   
D10S562 2,3 1,4 1,3   
D10S1156 2,3 1,3 1,3   
D10S187 1,2 2,3 2,- ή 2,2 Μ.Π.3 

D10S190 2,3 1,2 1,3   
D10S587 2,3 1,3 1,3   
D10S1213 1,1 1,2 1,2   
D10S186 3,4 1,2 1,3   
D10S1727 1,2 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 
D10S1782 1,2 2,2 1,2   
D10S1222 1,2 1,1 1,2   
D10S217 2,2 1,3 3,-   
D10S1676 1,1 1,2 2,-   
D10S1439 2,2 1,1 1,-   
D10S1248 1,1 1,2 2,-   
D10S1655 1,1 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 

D10S505 2,3 1,2 2,- ή 2,2 Μ.Π. 

D10S1770 1,3 2,2 2,-   
D10S1651 2,3 1,1 1,-   
D10S1675 1,2 1,3 3,-   
D10S590 1,2 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 
D10S555 1,1 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 

D10S212 2,2 1,2 2,- ή 2,2 Μ.Π. 

D10S1711 1,1 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 

D10S169 2,3 2,2 2,- ή 2,2 Μ.Π. 

10QTEL23 1,1 1,1 1,- ή 1,1 Μ.Π. 

 
 
 
 
 
 

Πιν. 4 Γονοτυπική ανάλυση οικογενείας µε την ασθενή µε την έλλειψη 10q26.11-qter 

4 

1. Με έντονα γράµµατα σηµειώνονται οι πληροφοριακοί δείκτες. 
2. Χαρακτηριστικός αριθµός αλληλοµόρφου – ο συνδυασµός των αριθµών υποδηλώνει το γονότυπο
του ατόµου για το συγκεκριµένο µικροδορυφορικό δείκτη. 
3. Μ.Π.: Μη πληροφοριακός γονότυπος. 
4. Το βέλος υποδεικνύει τη θέση της χρωµοσωµικής θραύσης ανάµεσα στους δείκτες D10S1222 και
D10217.  



                                                                                                                       

 

B. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

Α. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
 

   Οι ακόλουθες πειραµατικές διαδικασίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα πρωτόκολλα 

των Sambrook et al., 1989, µε µικρές τροποποιήσεις. 

 

1. Υδρόλυση DNA µε περιοριστικά ένζυµα 
 

   Για να είναι δυνατή η κλωνοποίηση τµήµατος DNA σε πλασµιδιακό φορέα είναι 

απαραίτητη η υδρόλυση του DNA µε τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα που 

δηµιουργούν άκρα συµβατά µε αυτά που έχουν επιλεγεί για το φορέα. Μετά την επιλογή 

των κατάλληλων ενζύµων, πραγµατοποιείται η αντίδραση της υδρόλυσης µε τη χρήση 

ρυθµιστικού διαλύµατος όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη ενζυµική δράση και σε 

θερµοκρασία που υποδεικνύουν οι κατασκευάστριες εταιρείες. Είναι σηµαντικό ο όγκος 

του ενζύµου να µην ξεπερνά το 1/10 του τελικού όγκου, γιατί η γλυκερόλη στην οποία 

διατηρείται το ένζυµο, σε µεγάλες συγκεντρώσεις µειώνει σηµαντικά την ενεργότητά 

του. 

 

2. Αλυσιδωτή αντίδραση DNA πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
 

   Μερικά από τα ενθέµατα που χρησιµοποιήθηκαν για πλασµιδιακές κατασκευές 

προέκυψαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, µε τη χρήση 

κατάλληλης µήτρας και δύο ολιγονουκλεοτιδίων – εκκινητών (primers) που 

υβριδοποιούνται εκατέρωθεν της αλληλουχίας DNA που επιθυµούµε να 

πολλαπλασιαστεί. Για να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια αντίδραση αναµιγνύονται τα εξής:  
 

• 10 – 50 ng κατάλληλης µήτρας DNA 

• 1x ΒSA (Bovine Serum Albumin αρχικής συγκέντρωσης 1mg/ml) 

• 1 mM dNTPs (10x : 10mM συνολική αρχική συγκέντρωση) 

• 1x ρυθµιστικό διάλυµα πολυµεράσης Thermo Pol (1x: 10mM KCl, 20mM 

Tris.HCl pH 8.8, 10mM (NH4)2SO4, 2mM MgSO4, 0.1% Triton X-100) 

• 0.3 – 0.5 units DNA πολυµεράσης Vent (NEB 2.000units/ml) 

• 100 ng από κάθε εκκινητή 

• αποστειρωµένο Η2Ο µέχρι τελικό όγκο 20 µl. 

 

   Τα συστατικά θερµαίνονται για 5 λεπτά στους 940 C (αποδιάταξη) και στη συνέχεια 

υποβάλλονται σε 30 – 35 κύκλους, οι οποίοι περιλαµβάνουν διαδοχικά στάδια 



                                                                                                                       

αποδιάταξης, υβριδοποίησης των εκκινητών στις αλληλουχίες στόχους της µήτρας και 

επιµήκυνσης των νέων αλυσίδων στους 720 C. Στο τρίτο στάδιο ακολουθεί η τελική 

επέκταση των ήδη υπαρχουσών αλυσίδων στους 720 C για 2 – 5  λεπτά.  

   Η θερµοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών στις αλληλουχίες  στόχους της µήτρας 

υπολογίζεται από τον παρακάτω  γενικό τύπο: 

 

Τm = (G + C) Χ 4 + (A + T) Χ 2 

 

3. Παρασκευή δεκτικών για µετασχηµατισµό, βακτηριακών κυττάρων E. coli 

DH5a 

 

   ∆εκτικά για µετασχηµατισµό χαρακτηρίζονται τα βακτηριακά κύτταρα τα οποία έχουν 

τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε η κυτταρική τους µεµβράνη να γίνει περισσότερο 

πρόσφορη για την είσοδο πλασµιδιακού DNA. Στην παρούσα εργασία για το 

µετασχηµατισµό βακτηριακών στελεχών ακολουθήθηκαν δύο µεθόδοι.  η χηµική και 

αυτή του µετασχηµατισµού µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Για κάθε µία από αυτές τις 

µεθόδους χρησιµοποιούνται διαφορετικού τύπου δεκτικά βακτηριακά κύτταρα. 

 

Α. ∆εκτικά κύτταρα για χηµικό µετασχηµατισµό 

 

• Επωάζουµε, 12-16 ώρες, καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων  (DH5a ή BL21 

DE3) σε 100ml LB, αναδευόµενη έντονα στους 370 C. 

• Σε κωνική φιάλη 1-2 λίτρων προσθέτουµε 50ml LB και τα µολύνουµε µε 200µl 

από την παραπάνω καλλιέργεια. Επωάζουµε τα κύτταρα αναδευόµενα στους  370 

C µέχρι η οπτική τους πυκνότητα στα 560nm να γίνει 0.450. 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2,500 rpm. 

• Επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 20ml διάλυµατος TFBI (100mM RbCl2, 50mM 

MnCl2, 30mM CH3COOK, 10 mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, ρύθµιση του pH στο 

5.8 µε αραιό CH3COOK). 

• Επωάζουµε για 20 λεπτά στον πάγο. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2,500 rpm. 

• Επαναιωρούµε τα βακτήρια σε 3ml διάλυµατος TFBIΙ (0.2% MOPS, 10mM RbCl2, 

80mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, ρύθµιση του  pH στο 7.0 µε NaOH 1Μ). 

• Επωάζουµε για 10 λεπτά στον πάγο. 



                                                                                                                       

• Το βακτηριακό αιώρηµα µοιράζεται σε κλάσµατα των 300µl  και διατηρείται 

στον πάγο. 

• Τελικά αποθηκεύονται στους -800 C. 
 

      Β. ∆εκτικά κύτταρα για µετασχηµατισµό µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης 
 

• Επωάζουµε, 12-16 ώρες, καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων  (DH5a ή BL21 DE3) 

σε 50ml ΤΥΜ (για 1lt διαλύµατος : 20gr bacto-tryptone, 5gr bacro-yeast-extract, 

5.8gr NaCl, 2.5g MgSO4, ρύθµιση του pH σε 7.0), αναδευόµενη έντονα στους 370 C. 

• Σε κωνική φιάλη δύο λίτρων προσθέτουµε 500ml ΤΥΜ και τα µολύνουµε µε 500µl 

από την παραπάνω καλλιέργεια. Επωάζουµε τα κύτταρα αναδευόµενα στους  370 C 

µέχρι η οπτική τους πυκνότητα στα 600nm να γίνει 0.650. 

• Επωάζουµε για 20 λεπτά στον πάγο. 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 500ml 

παγωµένου νερού. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 250ml 

παγωµένου νερού. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 50ml παγωµένου 

νερού. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 10ml παγωµένου 

νερού. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά στους 40 C για 15 λεπτά, στις 4,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 1-1.5ml 

παγωµένου διαλύµατος γλυκερόλης 10%. 

• Το βακτηριακό αιώρηµα µοιράζεται σε κλάσµατα των 100µl  και διατηρείται στον 

πάγο. 

• Τελικά αποθηκεύονται στους -800 C. 

 

Η ποιότητα των δεκτικών κυττάρων θεωρείται καλή όταν η απόδοσή τους είναι : 

ανάπτυξη >106 µετασχηµατισµένων αποικιών / 1µg πλασµιδιακό DNA. 

 



                                                                                                                       

4. Κλωνοποίηση DNA σε πλασµιδιακό φορέα 

   Για να πραγµατοποιηθεί κλωνοποίηση ενός τµήµατος DNA σε επιθυµητό πλασµιδιακό 

φορέα, γίνεται αντίδραση σύνδεσης (ligation) σε θερµοκρασία δωµατίου για 3 ώρες ή 

στους 160C για 12-16 ώρες, µε προσθήκη των εξής : 

• 50-80 ng φορέα 

• ποσότητα ενθέµατος που καθορίζεται από την αναλογία µορίων του φορέα µε το 

ένθεµα, λαµβάνοντας υπόψιν ότι για προεξέχοντα άκρα η ιδανική αναλογία 

µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 4 : 1, ενώ για λεία άκρα η ιδανική αναλογία 

µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 5-10 :1 

• 1x ρυθµιστικό διάλυµα λιγάσης (10χ :0.5 Μ Tris, pH 7.4, 0.1M MgCl2, 0.1M 

DTT, 10mM spermidine, 10mM ATP, 1mg/ml BSA) 

• 0.75µl BSA (Bovine Serum Albumin  10mg/ml) 

• 0.75µl rATP (20mM) 

• 1µl T4 DNA λιγάση (3-5 units) 

• Η2Ο µέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 15µl 

 

   Στην περίπτωση που τα άκρα ενθέµατος και φορέα δεν είναι συµπληρωµατικά η 

αντίδραση σύνδεσης είναι αδύνατη και γι’ αυτό προηγείται αντίδραση συµπλήρωσης των 

5´-προεξεχόντων άκρων µε τη χρήση του µεγάλου ενζυµικού κλάσµατος Klenow της 

πολυµεράσης Ι του DNA της E.coli. Το ένζυµο αυτό είναι ικανό να πληροί, παρουσία 

δεσοξυ-ριβονουκλεοτιδίων, τα 5´-προεξέχοντα άκρα που δηµιουργούν οι πέψεις πολλών 

περιοριστικών ενδονουκλεασών. Η αντίδραση γίνεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 25 

λεπτά παρουσία : 

 

• 1 µg DNA 

• 1x ρυθµιστικό διάλυµα (10χ :10mM Tris.HCl pH 7.5, 5mM MgCl2, 7.5M DTT) 

• 33µΜ δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια (dNTPs 10mM)  

• 1 unit ενζύµου (5 unit/µl) 

• Η2Ο µέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 25µl 

 

 

Τελικά η αντίδραση διακόπτεται µε προσθήκη 1µl 0.5 M EDTA pH 8.0. 

 

5. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E.coli   µε θερµικό σοκ 



                                                                                                                       

   Για να ελεγχθεί η επιτυχία της αντίδρασης σύνδεσης, πραγµατοποιείται  

µετασχηµατισµός, µε ένα µέρος των προϊόντων της αντίδρασης, δεκτικών κυττάρων 

E.coli. Ακολουθείται η εξής διαδικασία :  

• ∆ιατηρούµε τα δεκτικά κύτταρα για µικρό χρονικό διάστηµα στον πάγο για να 

ξεπαγώσουν από τους -800 C όπου φυλάσσονταν. 

• Προσθέτουµε το ανασυνδυασµένο DNA στα κύτταρα (τα 7.5µl από τα 15µl του 

συνολικού όγκου). 

• Αφήνουµε τα κύτταρα για 30 λεπτά στον πάγο. 

• Ακολουθεί θερµικό σοκ των κυττάρων σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 42-430 C 

για 90 δευτερόλεπτα. 

• Προσθέτουµε 800µl LB (Luria Bertani Medium) και τα επωάζουµε για 50 λεπτά 

στους 370 C. 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 5 λεπτά στις 3000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το περισσότερο υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα  σε 

~100µl LB. 

• Απλώνουµε τα κύτταρα σε τρυβλίο που περιέχει LB και το κατάλληλο επιλεκτικό 

µέσο (αντιβιοτικό) ανάλογα µε τον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήθηκε. 

• Επωάζουµε τα κύτταρα στους 370 C για 16-20 ώρες. 

 

6. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E.coli  µε ηλεκτρική εκκένωση 

 

• ∆ιατηρούµε τα δεκτικά κύτταρα για µικρό χρονικό διάστηµα στον πάγο για να 

ξεπαγώσουν από τους -800 C όπου φυλάσσονταν. 

• Προσθέτουµε το DNA στα κύτταρα. 

• Τοποθετούµε τα κύτταρα στην ειδική κυψελίδα που φυλάσσονταν στους  

     –200C. Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής υποβάλλουµε τα κύτταρα στιγµιαία σε 

     ηλεκτρικό πεδίο 1800Volt. 

• Προσθέτουµε 900µl  παγωµένου LB (Luria Bertani Medium) και τα επωάζουµε 

για 90 λεπτά στους 370 C. 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 5 λεπτά στις 3000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το περισσότερο υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα  σε 

~100µl LB. 

• Απλώνουµε τα κύτταρα σε τριβλίο που περιέχει LB και το κατάλληλο επιλεκτικό 

µέσο (αντιβιοτικό) ανάλογα µε τον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήθηκε. 



                                                                                                                       

Επωάζουµε τα κύτταρα στους 370 C για 16-20 ώρες. 

 

7. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας µε τη µέθοδο της αλκαλικής 

λύσης κυττάρων 

 

Από τις µετασχηµατισµένες βακτηριακές αποικίες αποµονώνουµε µικρή ποσότητα 

DNA για να ελέγξουµε αν είναι επιτυχηµένη η κλωνοποίηση του ενθέµατος στον 

πλασµιδιακό φορέα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : 

 

• Ετοιµάζουµε καλλιέργειες σε 3ml  LB µε το κατάλληλο επιλεκτικό µέσο και τις 

επωάζουµε ολονύκτια στους 370 C. 

• Μεταφέρουµε 1.5ml από τις καλλιέργειες σε δοχεία eppendorf και φυγοκεντρούµε 

τα κύτταρα στιγµιαία. 

• Αφαιρούµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε τα κύτταρα σε 200µl διαλύµατος Ι 

(Solution I) και τα αφήνουµε 5 λεπτά στον πάγο. 

• Προσθέτουµε 400µl διαλύµατος ΙΙ (Solution ΙΙ), αναδεύουµε προσεκτικά και 

επωάζουµε για 5 λεπτά στον πάγο. 

• Προσθέτουµε 300µl διαλύµατος ΙΙΙ (Solution ΙΙΙ), αναδεύουµε ήπια και 

επωάζουµε ξανά για 5 λεπτά στον πάγο. 

 Συστατικά διαλυµάτων 

Solution I 25mM Tris.HCl pH 8.0 (1M) 10mM EDTA  pH 8.0 

(0.5M) 

Solution II 0.2M NaOH (1M) 1% SDS (20%) 

Solution III 30ml CH3COOK 5M pH 5.2 5.75ml CH3COOH  

 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 20 λεπτά στους 40C στις  13,000 rpm. 

• Μεταφέρουµε 800 µl από το υπερκείµενο σε καθαρό δοχείο eppendorf και το 

ξαναφυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις ίδιες συνθήκες, ώστε να επιτύχουµε 

µεγαλύτερη καθαρότητα του DNA. 

• Σε  700 µl από το υπερκείµενο προσθέτουµε ίσο όγκο φαινόλη/ χλωροφόρµιο : 

ισοαµυλική αλκοόλη (24:1), τα ανακατεύουµε ήπια και φυγοκεντρούµε για 5 

λεπτά στις 13,000 rpm. 



                                                                                                                       

• Μεταφέρουµε το υπερκείµενο (650-700µl) σε καθαρό eppendorf, προσθέτουµε ίσο 

όγκο χλωροφόρµιο : ισοαµυλική αλκοόλη (24:1) και φυγοκεντρούµε στιγµιαία 

στις 13,000 rpm. 

• Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε  ίσο όγκο ισοπροπανόλη και επώαση στους 

-800 C για 5-10 λεπτά. 

• Φυγοκεντρούµε για 20 λεπτά σε ψυχόµενη φυγόκεντρο στις  13,000 rpm. 

• Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και ξεπλένουµε το ίζηµα του DNA µε 70% 

αιθανόλη. 

• Φυγοκεντρούµε για 5 λεπτά, στους 40 C, στις  13,000 rpm, αποµακρύνουµε το 

υπερκείµενο και στεγνώνουµε το ίζηµα στον αέρα. 

• Τελικά επαναδιαλύουµε του DNA σε  Η2Ο ή Τ.Ε. 

 

   Για να ελέγξουµε αν στον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήσαµε έχει κλωνοποιηθεί 

το επιθυµητό ένθεµα, υδρολύουµε το ανασυνδυασµένο DNA µε τα κατάλληλα 

περιοριστικά ένζυµα και µελετάµε το πρότυπο των ζωνών που προκύπτει. 

 

 

8. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µεγάλης κλίµακας µε τη χρήση στήλης Qiagen 

 

   Κάθε φορά που ήταν απαραίτητη η αποµόνωση µεγάλης ποσότητας DNA από 

βακτηριακή καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκε στήλη Qiagen (tip 100 Cat. No 12145 ή tip 

500 Cat. No 12165), µε την οποία επιτυγχάνεται πολύ µεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση µε 

την απόδοση της αλκαλικής λύσης και µεγαλύτερη καθαρότητα του DNA που 

αποµονώνεται. Η διαδικασία που ακολουθούµε είναι η εξής : 

 

• Ετοιµάζουµε καλλιέργεια 50-100 LB µε το κατάλληλο αντιβιοτικό και τις 

επωάζουµε ολονύκτια στους 370 C µε έντονη ανάδευση. 

• Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 30 λεπτά σε ψυχόµενη φυγόκεντρο στις 3,000 rpm. 

• Αφαιρούµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε το ίζηµα των κυττάρων σε 4ml 

διαλύµατος P1. 

• Προσθέτουµε 4ml διαλύµατος P2, ανακατεύουµε µαλακά και αφήνουµε σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά. 

• Προσθέτουµε 4ml κρύου διαλύµατος P3, ανακατεύουµε ήπια και επωάζουµε στον 

πάγο για 15 λεπτά 

 



                                                                                                                       

 Συστατικά διαλυµάτων 

P1(20ml) 25mM Tris.HCl pH 

8.0 (1M) 

10mM EDTA   pH 

8.0 (0.5M) 

100µg/µl Rnase A 

(10 mg/ml) 

P2(50ml) 0.2M NaOH     (1M) 1% SDS (20%) _ 

P3(50ml) 30ml CH3COOK 

5M pH 5.2 

5.75 ml CH3COOH _ 

 

• Το  διάλυµα που προκύπτει διηθείται µε τη χρήση υαλοβάµβακα, όπου 

συγκρατούνται τα στερεά κυτταρικά υπολείµµατα. 

• Το διάλυµα φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στους 40 C, στις 10,000 rpm. 

• Μεταφέρουµε το υπερκείµενο σε νέο σωλήνα και ξαναφυγοκεντρούµε στις ίδιες 

συνθήκες για 10 λεπτά. 

• ∆ιατηρούµε το υπερκείµενο της τελευταίας φυγοκέντρησης στον πάγο και 

ταυτόχρονα εξισορροπούµε τη στήλη Qiagen προσθέτοντας 4ml διαλύµατος QBT, 

το οποίο αποµακρύνεται από την κολώνα µε τη βαρύτητα. 

• Προσθέτουµε στη στήλη το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης και το αφήνουµε να 

αδειάσει µε τη βαρύτητα, ενώ το πλασµιδιακό DNA συγκρατείται στη στήλη. 

• Ξεπλένουµε τη στήλη δύο φορές µε 10ml διαλύµατος QC. 

• Εκλούουµε το DNA προσθέτοντας στη στήλη 5ml διαλύµατος QF. 

 

 Συστατικά διαλυµάτων 

QBT(100ml) 750mM NaCl 

(5M) 

50mM MOPS 

(1M) pH 7.0 

15% αιθανόλη 0.15% Triton X 

-100 

QC(100ml) 1M NaCl (5M) 50mM MOPS 

(1M) pH 7.0 

15% αιθανόλη _ 

QF(100ml) 1.25M NaCl 

(5M) 

50 mM Tris-

HCl (1M) pH 

8.0 

15% αιθανόλη _ 

 

• Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε 0.7 του όγκου ισοπροπανόλη και 

φυγοκέντρηση για 30 λεπτά, στους 40 C, στις 10,000 rpm. 

• Προσεκτικά αφαιρούµε το υπερκείµενο και ξεπλένουµε το ίζηµα µε 70% 

παγωµένη αιθανόλη. 

• Φυγοκεντρούµε ξανά για 10 λεπτά, στους 40 C, στις 10,000 rpm, αποµακρύνουµε 

το υπερκείµενο και στεγνώνουµε το ίζηµα στον αέρα. 



                                                                                                                       

• Επαναδιαλύουµε το ίζηµα DNA σε 100-200 µl Η2Ο ή Τ.Ε. 

 

9. Παροδική διαµόλυνση κυτταρικών σειρών µε πλασµιδιακό DNA 

 

   Η παροδική διαµόλυνση πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο συγκατακρήµνισης Ca3PO4 – 

DNA, όπου το DNA µε µορφή κόκκων επικάθεται και εισχωρεί (ένα ποσοστό) στα 

κύτταρα. Τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν για τα διάφορα πειράµατα διαµόλυνσης 

είναι επιθηλιακά κύτταρα νεφρού πιθήκου (COS-7).  

Το DNA αποκτά µορφή κόκκων γιατί περικλείεται µέσα σε Ca3PO4  και για να επιτευχθεί 

αυτό ετοιµάζουµε το εξής διάλυµα : 

• Πλασµιδιακό-ανασυνδυασµένο DNA σε διάφορες ποσότητες (1 και 0.5 µg). Στην 

προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε κατασκευή αποτελούµενη από τµήµα 

του cDNA του προς µελέτην γονιδίου (XP_058398, νουκλεοτίδια: 168-882) και 

τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης  pcDNA3.1HisA, ο οποίος φέρει  επίτοπο που 

αναγνωρίζεται από το αντίσωµα Anti-Xpress (Clontech). Η κατασκευή αυτή 

(pcDNA3.1HisA/ XP_058398) οδηγεί στην έκφραση του ανοικτού πλαισίου 

ανάγνωσης του προαναφερθέντος επιτόπου, συνδυασµένου, στο 3’ άκρο του, µε 

ολόκληρη, σχεδόν, τη µεταφραζόµενη περιοχή του XP_058398 (αµινοξέα: 2-226, 

βλ. σχήµα 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση της κατασκευής  pcDNA3.1HisA/ XP_058398. 
 

 

• Φορέας DNA  (συνήθως salmon sperm DNA), ώστε η συνολική ποσότητα DNA 

να είναι 8µg. 

• 125mM CaCl2 (αρχικής συγκέντρωσης 2.5Μ), το οποίο παρέχει τα απαραίτητα 

ιόντα Ca++. 

• Η2Ο µέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 150µl. 

 

 
     
                    Asp  Leu   Tyr  Asp  Asp Asp Asp  Lys   Val   Pro   Arg  Ile   P     T      T          STOP    

……….GAT  CTG  TAC GAC GAT GAC GAT AAG GTA CCT AGG ATC CCT ACC ACA …  TGAATTCTCTTT CATCTCATTTT GGCGTTGCATCTATTGTA…… 

Xpress Epitope 
 XP_058398 3’UTR (nt: 845-882) 

 



                                                                                                                       

   Ανακατεύουµε καλά και στη συνέχεια προσθέτουµε το διάλυµα HEBS (αρχικό stock 

2χ : 0.28Μ NaCl, 0.05M Hepes acid, 1.5mM Na2PO4, ρύθµιση pH σε 7.05 µε NaOH 5N) 

σταγόνα σταγόνα, ώστε να αραιώνεται καλά και να µη δηµιουργήσει ίζηµα. Το διάλυµα 

HEBS παρέχει τα απαραίτητα PO4
- 3  ιόντα, ενώ η τιµή του pH του είναι κρίσιµη για το 

σχηµατισµό του λεπτόκοκκου ιζήµατος και πρέπει να κυµαίνεται από 7.05 έως 7.12.  

   Επωάζουµε το διάλυµα για 20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια το 

προσθέτουµε προσεκτικά στα πηγαδάκια που περιέχουν τα κύτταρα µε το κατάλληλο 

θρεπτικό µέσο. Ακολουθεί ολονύκτια επώαση των κυττάρων στους 370 C και 5% CO2, 

ώστε να ενσωµατώσουν το DNA και να το εκφράσουν. 

Την επόµενη µέρα ξεπλένουµε τα κύτταρα µε Hank’s medium, Gibco 1x  (ισότονο 

διάλυµα µε pH 7.5) για να αποµακρύνουµε τους κόκκους του DNA που δεν 

ενσωµατώθηκαν και έχουν τοξική δράση για τα κύτταρα. Ανανεώνουµε επίσης το 

θρεπτικό µέσο και επωάζουµε τα κύτταρα ακόµη 24-48 ώρες πριν τα προετοιµάσουµε 

για µικροσκοπική παρατήρηση. 

   Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι παραπάνω κυτταρικές σειρές επικάθονται στο τριβλίο 

και έτσι οι αλλαγές των διαλυµάτων γίνονται µε προσοχή για να µην αποκολληθούν τα 

κύτταρα. 

 

10. Προετοιµασία διαµολυσµένων κυττάρων για παρατήρησή τους σε συνεστιακό 

µικροσκόπιο 

 

   Τα διαµολυσµένα κύτταρα είναι δυνατό να παρατηρηθούν ζωντανά κάτω από το οπτικό 

µικροσκόπιο, είτε να µονιµοποιηθούν και να γίνει η επεξεργασία τους κατάλληλα πριν τη 

µικροσκοπική παρατήρηση. Στη δεύτερη περίπτωση ακολουθούµε τα βήµατα:   

• Ξεπλένουµε τα κύτταρα µε PBS (10x : 0.4M Na2HPO4, 0.05M NaH2PO4, 1.5M 

NaCl).  

• Προσθέτουµε 4% φορµαλδεΰδη (FA), και τα αφήνουµε για 5 λεπτά να 

µονιµοποιηθούν.  

•  Ξεπλένουµε ξανά µε PBS και τα επωάζουµε µε παρεµποδιστικό διάλυµα 

(blocking buffer 200ml: 20 ml PBS 10x, 4ml Triton 10%, 400µl MgCl2 1M, 2.2ml 

fish gelatin) για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου.  

• Ακολουθεί επώαση µε το πρωτεύον αντίσωµα, το οποίο αραιώνεται στο 

παρεµποδιστικό διάλυµα, για 2 – 3 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου.  



                                                                                                                       

• Ξεπλένουµε µε παρεµποδιστικό διάλυµα και τα επωάζουµε µε το δευτερεύον 

αντίσωµα συζευγµένο µε φθορίζουσα ουσία, αραιωµένο σε παρεµποδιστικό 

διάλυµα, για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Ξεπλένουµε την περίσσεια από το δευτερογενές αντίσωµα µε παρεµποδιστικό 

διάλυµα σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια πλένουµε µε PBS. 

•  Προσθέτουµε DAPI (4,6 – διαµιδινο – 2 – φαινυλ – ινδόλη) και αφήνουµε 5 

λεπτά. Το DAPI διαθέτει µια  µπλε φθορίζουσα οµάδα που δένεται ειδικά στο 

DNA. 

• Ξεπλένουµε µε PBS και διατηρούµε τελικά τα κύτταρα σε κατάλληλο υλικό 

στήριξης (mounting : 80% glycerol, 1% w/v n- propyl- gallate). 

 

   Τα κύτταρα είναι πλέον έτοιµα για παρατήρηση χρησιµοποιώντας συνεστιακό 

µικροσκόπιο τύπου Leica.  
 

 

Β. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (SCREENING) ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ cDNA ΜΕ 
ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 

1. Επίστρωση βακτηριακής cDNA βιβλιοθήκης σε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό 

µέσον 

   Επιλέγεται βακτηριακή cDNA βιβλιοθήκη παρασκευασµένη από ιστό ο οποίος 

θεωρείται ότι εκφράζει το προς µελέτην γονίδιο σε σχετικώς υψηλά επίπεδα. 

Πραγµατοποιείται καλλιέργεια αυτής σε υγρό θρεπτικό υλικό (LB), συµπληρούµενο από 

το κατάλληλο αντιβιοτικό (αµπικιλλίνη).  Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο τίτλος της 

βιβλιοθήκης µε την επίστρωση διαδοχικών αραιώσεων της καλλιέργειας σε τρυβλία µε 

στερεό θρεπτικό υλικό LB/ αµπικιλλίνη και µέτρηση των αποικιών που σχηµατίζονται. 

Βάσει του αποτελέσµατος της τιτλοδότησης υπολογίζεται η απαιτούµενη ποσότητα 

βακτηριακής καλλιέργειας που πρέπει να επιστρωθεί σε τρυβλίο διαστάσεων περίπου 

22cm x 23cm, µε στερεό θρεπτικό µέσον LB/ αµπικιλλίνη, ώστε ο συνολικός αριθµός 

αποικιών που θα αναπτυχθούν στο τρυβλίο να είναι τουλάχιστον 2 Χ 103. Η ποσότητα 

αυτή αραιώνεται σε ικανό όγκο θρεπτικού υλικού LB  (~10 ml) και επιστρώνεται υπό 

στείρες συνθήκες, στο τρυβλίο, το οποίο τοποθετείται σε φούρνο 37ο C για ~18 ώρες. 

 

 



                                                                                                                       

 

 

2. Παρασκευή ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή µε την µέθοδο της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction) 

   Η ραδιοσήµανση τµήµατος DNA µε την µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης DNA 

πολυµεράσης µε σκοπό να παρασκευαστεί ένας ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής, δεν 

διαφέρει σε τίποτε από την περιγραφείσα µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης DNA 

πολυµεράσης, εκτός από το γεγονός ότι στην αντίδραση σήµανσης χρησιµοποιείται το 

ραδιενεργό ισότοπο dATP-32Ρ, και τα υπόλοιπα νουκλεοτίδια (dCTP, dTTP, dGTP), σε 

συγκέντρωση 125 µΜ το καθένα.  

 

3. Αποµάκρυνση των ελεύθερων µονονουκλεοτιδίων µε χρωµατογραφία µοριακής 

διήθησης σε στήλη Sephadex G-50 

   Μετά την παρασκευή του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή µε την µέθοδο της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης, πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα, µη-ενσωµατωµένα σε 

αυτόν, µονονουκλεοτίδια. Για το σκοπό αυτό, το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης διηθείται µέσα από στήλη ρητίνης  Sephadex G-50. 

• Παρασκευή της στήλης 

   Σε 200 ml απιονισµένου και αποστειρωµένου Η2Ο, προσθέτουµε 5 g σκόνης 

Sephadex G-50. Το διάλυµα θερµαίνεται στους 650C και αφήνεται να επανέλθει σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Αποµακρύνουµε την άνω υδατική φάση και επαναδιαλύουµε 

το ίζηµα της ρητίνης Sephadex σε 200 ml Η2Ο. Τα πλυσίµατα αυτά επαναλαµβάνονται 

για 2-3 φορές µε Η2Ο και στη συνέχεια το Η2Ο αντικαθίσταται από διάλυµα ΤΕ 

(Tris/EDTA: 10 mM Tris⋅ΗCl, pH 7.4 ή 7.5 ή 8.0, 1 mM EDTA, pH 8.0). Η διαδικασία 

των πλυσιµάτων επαναλαµβάνεται 2-3 φορές ακόµη µε το διάλυµα  TE. Το τελικό 

διάλυµα της Sephadex G-50 αποστειρώνεται σε θερµοκρασία 1200C για 20 λεπτά. 

• Φυγοκέντρηση του ανιχνευτή µέσα από τη στήλη  Sephadex G-50 

   Συγκλείουµε το στόµιο σύριγγας ινσουλίνης µε τεµάχιο υαλοβάµβακα. Με µία 

γυάλινη πιπέτα Pasteur προσθέτουµε στη σύριγγα διάλυµα Sephadex, µέχρις ότου 

σταµατήσει αυτό να διέρχεται από το στόµιο της σύριγγας. Στη συνέχεια, η σύριγγα 

τοποθετείται σε δοκιµαστικό σωλήνα Falcon των 15 ml και φυγοκεντρείται στις 2000 

rpm για 5 λεπτά, προκειµένου να συµπυκνωθεί η ρητίνη. Στη συνέχεια, τοποθετείται 



                                                                                                                       

στη βάση του Falcon ένα δοχείο eppendorf, στο οποίο και προσαρµόζουµε το στόµιο 

της σύριγγας. 

   Αφού ο όγκος του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή ρυθµίστεί στα 100 µl µε την 

προσθήκη Η2Ο, αυτός φορτώνεται στη στήλη και η όλη διάταξη φυγοκεντρείται στις 

2000 rpm για 5 λεπτά. Με τη διαδικασία αυτή κατακρατούνται από τη στήλη τα 

ραδιενεργά µονονουκλεοτίδια τα οποία δεν έχουν ενσωµατωθεί στον ανιχνευτή, ενώ ο 

τελευταίος συλλέγεται στο δοχείο eppendorf.  

 

4. Υπολογισµός της ειδικής ενεργότητας του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή µε την 

µέθοδο της κατακρήµνισης µε τριχλωροξικό οξύ (TCA precipitation) 

   Σε µικρό τεµάχιο φίλτρου Whatman προσθέτουµε 100 µg DNA-φορέα [DNA 

σπέρµατος ρέγκας επεξεργασµένο µε υπερήχους (sonicated herring sperm DNA)], 

αρχικής συγκέντρωσης 7.5 mg/ml. Στη συνέχεια 1 µl του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή 

µεταφέρεται στο ίδιο σηµείο του φίλτρου. 

   Ακολούθως το φίλτρο ξεπλένεται µε 10% TCA για 10 λεπτά, ώστε να 

αποµακρυνθούν τα µη ενσωµατωµένα ραδιενεργά µονονουκλεοτίδια. Κατόπιν το 

φίλτρο ξεπλένεται µε παγωµένη ακετόνη για άλλα 10 λεπτά και αφήνεται να στεγνώσει 

σε θερµοκρασία δωµατίου.  

   Παράλληλα, για τον υπολογισµό των συνολικών κρούσεων του ανιχνευτή πριν την 

αποµάκρυνση των ελεύθερων νουκλεοτιδίων, µεταφέρονται σε παρόµοιο τεµάχιο 

φίλτρου Whatman, άλλα 100 µg DNA φορέα και άλλο 1 µl ραδιοσηµασµένου 

ανιχνευτή.  

   Τα φίλτρα τοποθετούνται σε ξεχωριστά, ειδικά δοχεία και µεταφέρονται σε µετρητή 

ραδιενέργειας BECKMAN LS1701 για τον υπολογισµό των κρούσεων του ανιχνευτή 

που έχει µεταφερθεί σε αυτά, πριν και µετά την αποµάκρυνση των µη ενσωµατωµένων 

ραδιενεργών µονονουκλεοτιδίων. 

   Ειδική ενεργότητα ενός ανιχνευτή ονοµάζεται η ποσότητα της ραδιενέργειας, σε 

κρούσεις ανά λεπτό (cpm), που ενσωµατώνεται σε 1 µg του ανιχνευτή. Οι συνολικές 

κρούσεις του ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή καθώς και η ειδική ενεργότητά του, 

παρέχονται από τους παρακάτω τύπους:  

• Συνολικές κρούσεις : cpm για 1 µl δείγµατος x όγκος δείγµατος σε µl x 2.5 

         Ειδική ενεργότητα = (cpm για 1 µl δείγµατος x 100 / ποσότητα σε µg που 



                                                                                                                       

         σηµάνθηκε συνολικά) x 2.5. 

   Ο συντελεστής 2.5 στις παραπάνω σχέσεις σχετίζεται µε το γεγονός ότι κατά την 

µέτρηση δεν χρησιµοποιείται υγρό σπινθηροµέτρησης (τολουένιο). 

 

5. Μεταφορά/αποτύπωση της cDNA βιβλιοθήκης σε µεµβράνη υβριδοποίησης 

• Κόβουµε τέσσερα τεµάχια φίλτρου Whatman κατάλληλου µεγέθους, τα οποία 

τοποθετούµε στον πάγκο, πάνω σε ισάριθµα τεµάχια µεµβράνης Saran. 

• Το πρώτο φίλτρο εµποτίζεται µε το διάλυµα Denaturation [2 x Denaturation (1 lt): 

175.32 g NaCl, 40 g NaOH, pH 12.0], το δεύτερο µε το διάλυµα Neutralization [2 

x Neutralization (1 lt): 242.2 g Tris base, 175.32 g NaCl, pH 8.0] και το τρίτο µε 

το 2 x SSC διάλυµα [20 x SSC (sodium cloride/sodium citrate) (1 lt): 175.3 g 

NaCl, 88.2 g κιτρικού νατρίου, pH 7.0 (η ρύθµιση του pH γίνεται µε χρήση 

διαλύµατος 1 Ν HCl)].  

• Κόβουµε τεµάχιο µεµβράνης υβριδοποίησης Ηybond N (Amersham), διαστάσεων 

ελαφρώς µικρότερων από αυτές του τρυβλίου όπου έχει επιστρωθεί η βακτηριακή 

cDNA βιβλιοθήκη. 

• Με τη χρήση λαβίδων, η µεµβράνη τοποθετείται στην επιφάνεια του τρυβλίου 

προσεκτικά, ώστε να µη σχηµατιστούν πτυχές και αφήνεται εκεί έως ότου 

διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνειά της. Έτσι, µεταφέρεται στην επιφάνεια της 

µεµβράνης ο τύπος των αποικιών της βιβλιοθήκης. 

• Με µια βελόνα τρυπάµε σε διάφορα ασύµµετρα σηµεία τη µεµβράνη και τη 

βιβλιοθήκη, ώστε να είµαστε σε θέση, µετά το πέρας της διαδικασίας, να 

ανασυστήσουµε την αρχική διευθέτηση της µεµβράνης πάνω στη βιβλιοθήκη. 

•  Η µεµβράνη αποµακρύνεται προσεκτικά από τη βιβλιοθήκη και τοποθετείται 

επάνω στο πρώτο φίλτρο Whatman, ώστε να ακουµπά σε αυτό η πλευρά της η 

οποία δεν φέρει το αποτύπωµα της βιβλιοθήκης. Αφήνεται εκεί για 5 λεπτά. 

• Ακολούθως, µεταφέρεται στο δεύτερο φίλτρο µε τον ίδιο προσανατολισµό και 

αφήνεται εκεί για 7 λεπτά.  

• Τέλος µεταφέρεται κατά τον ίδιον τρόπο στο τρίτο φίλτρο όπου µπορεί να 

παραµείνει για αρκετή, σχετικώς, ώρα. 



                                                                                                                       

• Στη συνέχεια η µεµβράνη µεταφέρεται στο τέταρτο φίλτρο Whatman, όπου και 

αφήνεται να στεγνώσει. 

• Ακολουθεί η µονιµοποίηση του DNA των αποικιών, πάνω στη µεµβράνη, η οποία 

πραγµατοποιείται µε έκθεση της µεµβράνης σε υπεριώδη ακτινοβολία 

κατάλληλου µήκους κύµατος. 

 

6. Καθαρισµός της µεµβράνης και προϋβριδοποίηση 
 

• Σε δύο γυάλινα δοχεία προσθέτουµε ικανή ποσότητα διαλύµατος 2 x SSC. 

• Στο πρώτο από αυτά εµβαπτίζουµε τη µεµβράνη υβριδοποίησης και καθαρίζουµε 

απαλά την επιφάνειά της από τα κυτταρικά υπολείµµατα . Κατόπιν µεταφέρουµε 

τη µεµβράνη στο δεύτερο δοχείο. 

• Στην συνέχεια, η µεµβράνη τοποθετείται µέσα σε γυάλινο κύλινδρο 

υβριδοποίησης Hybaid, όπου προστίθενται επιπλέον 15-20 ml διαλύµατος 

προϋβριδοποίησης [7% SDS, 100 mM NaH2PO4, 50 mM Na4P2O7, 10 mM 

EDTA, 1% BSA (Fraction V)], συµπληρούµενα από DNA σπέρµατος ρέγγας σε 

τελική συγκέντρωση 100 µg/ml, αποδιατετεγµένο µε βρασµό επί 5 λεπτά.  

     Η πλευρά της µεµβράνης που φέρει το DNA δεν πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε 

τα τοιχώµατα του κυλίνδρου. 

• Ο κύλινδρος µεταφέρεται σε φούρνο υβριδοποίησης ο οποίος είναι ρυθµισµένος 

σε θερµοκρασία 650C και αφήνεται εκεί για 2-3 ώρες σε συνεχή περιστροφή. 

 

7. Υβριδοποίηση 

• Μετά το πέρας του χρόνου της προϋβριδοποίησης, προστίθεται στον κύλινδρο ο 

ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής, τον οποίον έχουµε προηγουµένως αποδιατάξει µε 

βρασµό επί 2-5 λεπτά και ψυχράνει ταχέως τοποθετώντας τον σε πάγο.  

• Ο κύλινδρος επανατοποθετείται στο φούρνο υβριδοποίησης και αφήνεται εκεί, σε 

συνεχή περιστροφή, για περίπου 18 ώρες. 

 

8. Πλύσιµο της µεµβράνης 

 



                                                                                                                       

   Μετά το πέρας της υβριδοποίησης, ακολουθεί πολλαπλό πλύσιµο της µεµβράνης µε 

ικανό όγκο διαλύµατος 2 x SSC, προθερµασµένου σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 

650C.  

   Κάθε πλύσιµο διαρκεί ~20 λεπτά και η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου οι 

κρούσεις της µεµβράνης, οι οποίες µετρώνται µε µετρητή ραδιενέργειας Geiger, 

µειωθούν κατά ~100, συγκρινόµενες µε τις κρούσεις της µεµβράνης αµέσως µετά την 

υβριδοποίηση. 

 

9. Έκθεσης της µεµβράνης / αυτοραδιογραφία 
 
 

• Η έκθεση της µεµβράνης πραγµατοποιείται σε φιλµ τύπου Κodak X-OMATAR 

και απαιτεί την επικάλυψή της µε διαφανή µεµβράνη Saran, την προσκόλλησή 

της σε χαρτί Whatman, την προσαρµογή της στο φιλµ και τον εγκλεισµό της όλης 

διάταξης σε ειδική κασέτα, την οποίαν τοποθετούµε σε θερµοκρασία –800C 

προκειµένου να ενισχυθούν τυχόν σήµατα. Ο χρόνος της έκθεσης εξαρτάται από 

την εκτιµώµενη, µε τη χρήση του µετρητή Geiger, ένταση των σηµάτων. 

• Ακολουθεί η εµφάνιση του φιλµ σε συσκευή AGFA CURIX 60., η οποία 

αποκαλύπτει την ύπαρξη τυχόν θετικών σηµάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε 

κλώνους της cDNA βιβλιοθήκης που περιλαµβάνουν τµήµα ή και ολόκληρη την 

αλληλουχία του ανιχνευτή που χρησιµοποιήθηκε.  

 

10. Προσδιορισµός και αποµόνωση των θετικών κλώνων 

   Χρησιµοποιώντας ως οδηγούς τα στίγµατα τα οποία είχαµε δηµιουργήσει στη 

µεµβράνη και τη βιβλιοθήκη κατά την διαδικασία της αποτύπωσης, προσδιορίζουµε 

τις περιοχές της βιβλιοθήκης στις οποία αντιστοιχούν τα θετικά σήµατα του φιλµ. Εν 

συνεχεία, παραλαµβάνουµε τις περιοχές αυτές µε τη βοήθεια πιπέτας Pasteur, και τις 

καλλιεργούµε σε υγρό θρεπτικό υλικό LB/ αµπικιλλίνη και σε θερµοκρασία 37ο C για 

~18 ώρες. Στη συνέχεια, πραγµατοποιούµε διαφορετικές αραιώσεις αυτών των 

καλλιεργειών σε υγρό θρεπτικό υλικό LB και επίστρωση/ καλλιέργεια των 

αραιώσεων σε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό  LB/αµπικιλλίνη σε θερµοκρασία 

37ο C για ~18 ώρες.  

   Επιλέγουµε εκείνα τα τρυβλία που εµφανίζουν διακριτές αποικίες και 

επαναλαµβάνουµε µε αυτά την περιγραφείσα διαδικασία της αποτύπωσης των 



                                                                                                                       

αποικιών σε µεµβράνη και της υβριδοποίησης µε ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή, έως 

ότου καταλήξουµε σε θετικά σήµατα που να αντιστοιχούν σε µονήρεις θετικές 

αποικίες, από τις οποίες πραγµατοποιούνται καλλιέργειες σε υγρό θρεπτικό υλικό 

LB/αµπικιλλίνη, αποµόνωση του DNA µε τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης και 

προσδιορισµός της αλληλουχίας αυτού µε τη χρήση αυτόµατου sequencer ABI 373.  

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ NORTHERN 
 

   Η ιστική κατανοµή του mRNA των γονιδίων XM_061100 και XP_058398 

προσδιορίστηκε µε Northern ανάλυση σε µία σειρά ανθρώπινων ιστών ενηλίκου µε τη 

χρήση µεµβράνης πολλαπλών ιστών (Clontech Laboratories) σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

παρασκευάστριας εταιρίας. Η παρασκευή ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή και ο 

υπολογισµός της ειδικής ενεργότητάς του (~6000 Ci/mmol), καθώς και η αποµάκρυνση 

των ελεύθερων µονονουκλεοτιδίων από αυτόν, πραγµατοποιήθηκαν όπως αναφέρεται 

στις παραγράφους 2, 3 και 4 της προηγούµενης ενότητας.  

   Για τη Northern ανάλυση του γονιδίου XM_061100 χρησιµοποιήθηκε ανιχνευτής 

αποτελούµενος από τα νουκλεοτίδια 644-742  του cDNA του XM_061100  (τα τελευταία 

98 νουκλεοτίδια του τρίτου εξωνίου του) και από τα πρώτα 64 νουκλεοτίδια του τρίτου 

ιντρονίου του (αλληλουχία εκκινητών PCR: 5’-CCACCTACT GCGACGACC, 3’-

AAGCGTAGGACTTG), ενώ για την ανάλυση του XP_058398 χρησιµοποιήθηκε ανιχνευτής 

αποτελούµενος από τα νουκλεοτίδια 887-1038 του cDNA του XP_058398 του 

ανθρώπου, δηλαδή ένα τµήµα 151 bp της 3’ UTR περιοχής αυτού (αλληλουχία 

εκκινητών PCR: 5’-AGCCCTGAGTAGTAACTGG, 3’-CCCATTCATTTCCCCAAC)(βλ. 

Αποτελέσµατα). 

 

1. Προϋβριδοποίηση 

• Η µεµβράνη τοποθετείται µέσα σε γυάλινο κύλινδρο υβριδοποίησης Hybaid. Η 

πλευρά της µεµβράνης που φέρει το DNA δεν πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε 

τα τοιχώµατα του κυλίνδρου. 

• Προστίθενται επιπλέον 5-10 ml διαλύµατος προϋβριδοποίησης ExpressHyb 

(Clontech), το οποίο έχει προθερµανθεί στους 68οC και αναδευθεί (ώστε να 

διαλυθεί τυχόν ίζηµα) και συµπληρωθεί από DNA σπέρµατος ρέγγας σε τελική 

συγκέντρωση 100 µg/ml, αποδιατετεγµένο µε βρασµό επί 5 λεπτά.  



                                                                                                                       

• Ο κύλινδρος µεταφέρεται σε φούρνο υβριδοποίησης ο οποίος είναι ρυθµισµένος 

σε θερµοκρασία 680C και αφήνεται εκεί για ~30’ σε συνεχή περιστροφή. 

 

2. Υβριδοποίηση 

• Μετά το πέρας του χρόνου της προϋβριδοποίησης, προστίθεται στον κύλινδρο ο 

ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής, τον οποίον έχουµε προηγουµένως αποδιατάξει µε 

βρασµό επί 2-5 λεπτά και ψυχράνει ταχέως τοποθετώντας τον σε πάγο.  

• Ο κύλινδρος αναδεύεται και επανατοποθετείται στο φούρνο υβριδοποίησης και 

αφήνεται εκεί, σε συνεχή περιστροφή, για περίπου 1 hr. 

 

3. Πλύσιµο της µεµβράνης 

• Μετά το πέρας της υβριδοποίησης, ακολουθεί πολλαπλό πλύσιµο της µεµβράνης 

µε συνεχή ανάδευση επί 30-40 min µε ικανό όγκο ∆ιαλύµατος 1 (2x SSC, 0.05% 

SDS) σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Η µεµβράνη πλένεται επιπλέον 2 φορές µε ∆ιάλυµα 2 (0.1x SSC, 0.1% SDS) επί 

40 min και µε συνεχή ανάδευση σε θερµοκρασία 50 οC. 

   Στη συνέχεια η µεµβράνη εκτίθεται σε φωτοευαίσθητο φιλµ ώστε να πραγµατοποιηθεί 

αυτοραδιογραφία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 9 της προηγούµενης 

ενότητας. Στην προκειµένη περίπτωση ο χρόνος της έκθεσης ήταν 20 ηµέρες. 

 

∆. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ  ΕΜΒΡΥΑ 

ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 
   Οι ακόλουθες πειραµατικές διαδικασίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα πρωτόκολλα 

των Henrique et al., 1995; Mitsiadis et al., 1995; Myat et al., 1996. 

 

 In Situ ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ 

 

1. Προετοιµασία ανιχνευτή mRNA µε αντίδραση µεταγραφής in vitro 

   Για να παρασκευαστεί  ο ανιχνευτής  RNA που είναι συµπληρωµατικός µε το mRNA 

του γονιδίου (αντινοηµατικός ανιχνευτής, antisense probe), καθώς και ο µη 



                                                                                                                       

συµπληρωµατικός ανιχνευτής (νοηµατικός ανιχνευτής, sense probe) που χρησιµεύει για 

έλεγχο του «θορύβου» αναµειγνύονται τα εξής:  

 

• 1x  ρυθµιστικό διάλυµα µεταγραφής  (10x: 400mM Tris.HCl, pH 8.0, 60mM 

MgCl2, 100mM διθειοθρεϊτόλη (DTT), 20mM σπερµιδίνη) 

• 1x DIG-RNA µίγµα σήµανσης (10χ: 10mM ATP, 10mM CTP, 10mM GTP, 

6.5mM UTP, 3.5mM DIG-11-UTP, pH 7.5) 

• 2-3 units αναστολέα RΝase  (40u/10µl) 

• πλασµιδιακό-ανασυνδυασµένο DNA, το οποίο έχει γραµµοποιηθεί µε το 

κατάλληλο ένζυµο περιορισµού, για να χρησιµοποιηθεί σαν µήτρα στην 

αντίδραση µεταγραφής (1µg). Στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε 

κατασκευή αποτελούµενη από τον πλασµιδιακό φορέα pBluescript στον οποίον 

ενσωµατώθηκε, στη θέση περιορισµού XbaI, τµήµα ~1000 νουκλεοτιδίων του 

cDNA του XP_058398 του ποντικού. Το τµήµα αυτό αντιστοιχεί σε µέρος της 3’ 

UTR περιοχής του γονιδίου.  

• 0.1 M DTT (προαιρετικά) 

• 40 units Τ3 ή Τ7 RNA πολυµεράση (20 units/µl) για την παρασκευή του 

συµπληρωµατικού και µη συµπληρωµατικού ανιχνευτή αντίστοιχα (ανάλογα µε 

τη θέση κλωνοποίησης του γονιδίου στο πλασµίδιο που διαθέτει τον υποκινητή 

για την Τ3 ή Τ7 πολυµεράση του RNA). 

• DEPC-H2O µέχρι ο τελικός όγκος να φτάσει τα 20µl. 

 

 

   Ακολουθεί επώαση για 2 ώρες στους 37ο C και στη συνέχεια προστίθεται 20 units 

DNase I για να καταστραφεί η µήτρα του DNA που θα µπορούσε να µειώσει το ποσοστό 

σύνδεσης του ανιχνευτή µε το στόχο mRNA. Η επώαση µε τη DNase I διαρκεί 15 λεπτά 

στους 37ο C  και στη συνέχεια σταµατάµε την αντίδραση µε 1 µl EDTA 0.5M, pH 8.0. 

   Προσθέτουµε 2.5 µl LiCl 4M και 75 µl απόλυτη αιθανόλη και βάζουµε το δείγµα για 2 

ώρες στους -20ο C (ή στους -80ο C ολονύκτια). Εναλλακτικά του LiCl  4Μ για την 

κατακρήµνιση του RNA µπορεί να χρησιµοποιηθεί οξικό αµµώνιο (ΝΗ4ΟΑc) 3M, pH 

5.2. 

   Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 12.000 rpm στους  4ο C για 15 λεπτά, ξέπλυµα µε 70% 

αιθανόλη και νέα φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες για 5 λεπτά. Το ίζηµα του RNA 

επαναδιαλύεται σε 100 µl DEPC-H2O ή Τ.Ε (αφού έχει εξατµιστεί πλήρως η αιθανόλη) 



                                                                                                                       

και φυλάσσεται στους -20ο C. Η ποσότητα και η ποιότητα του RNA ελέγχεται µε 

ηλεκτροφόρηση ενός µέρους του δείγµατος σε πήκτωµα αγαρόζης 1.2%. 

 

2. Επεξεργασία εµβρύων για τοµές τους σε κρυοστάτη 

 

   Αµέσως µετά την αποµάκρυνση τους από τη µήτρα του θηλυκού, τα εµβρύα 

τοποθετούνται σε διάλυµα παραφολµαδεΰδης (PFA) 4%, όπου και παραµένουν για 12-24 

ώρες στους 4ο C για να µονιµοποιηθούν. 

   Αφού ξεπλυθούν από την παραφολµαδεΰδη µε ΡΒS, τοποθετούνται σε διάλυµα 

σουκρόζης 30% σε ΡΒS, όπου παραµένουν για 24 ώρες, στους  4ο C, µέχρι να 

καθιζάνουν. 

   Στεγνώνουµε λίγο τα έµβρυα από τη σουκρόζη και τα τοποθετούµε σε µικρό πλαστικό 

καλούπι που περιέχει µέσο  Polyfreeze – Tissue Freezing Medium (POLYSCIENCES 

INC. Cat. No 19636) ειδικό για τοµές σε κρυοστάτη. Καλύπτουµε καλά όλο το έµβρυο µε 

το διάλυµα αυτό και το βάζουµε στους -80ο C µέχρι να στερεοποιηθεί, όπου και 

διατηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εναλλακτικά του προαναφερθέντος µέσου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί διάλυµα 15% σουκρόζης και 7.5% ζελατίνης σε ΡΒS. 

   Μέσα στο στερεοποιηµένο πλέον διάλυµα, τα έµβρυα είναι δυνατόν να κοπούν στον 

κρυοστάτη σε τοµές πάχους 12-20 µm. Οι τοµές των εµβρύων συλλέγονται σε ειδικές 

αντικειµενοφόρους πλάκες Superfrost / Plus Lanes Porte- Objects (O. Kindler Gmbh & 

Co) και διατηρούνται στους -80ο C επίσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 

3. Υβριδοποίηση  του ανιχνευτή µε το  mRNA στόχο  πάνω στις τοµές των εµβρύων 
 

Βγάζουµε τις αντικειµενοφόρους µε τις τοµές από τους -80ο C και αφού τις 

απλώσουµε σε ένα αλουµινόχαρτο, τις αφήνουµε σε θερµοκρασία δωµατίου για 2-3 ώρες 

µέχρι να στεγνώσουν καλά. Χωρίς καµία άλλη επεξεργασία είναι έτοιµες να δεχτούν το 

µείγµα υβριδοποίησης. 

   Σε 500µl µείγµατος προσθέτουµε 0.5-1 µg ανιχνευτή και προθερµαίνουµε για 5 λεπτά 

στους 65ο C. Πάνω σε κάθε αντικειµενοφόρο βάζουµε 70-100 µl από το µείγµα 

υβριδοποίησης και την καλύπτουµε µε parafilm. Στη συνέχεια τις τοποθετούµε σε ένα 

κουτί µε υγρό περιβάλλον φορµαµίδης και τις επωάζουµε ολονυκτίως στους 65ο C. 
 

4. Πλυσίµατα µετά την υβριδοποίηση και ανοσολογική ανίχνευση µε το αντίσωµα 

anti-DIG 
 



                                                                                                                       

Οι αντικειµενοφόροι τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία και πλένονται αρχικά µε 

διάλυµα Ι στους 65ο C για 15 λεπτά. Ακολουθεί πλύσιµο µε το διάλυµα ΙΙ, 3 φορές, για 

30 λεπτά, στους 65ο C και τέλος µε το διάλυµα ΙΙΙ, 3 φορές, για 30 λεπτά, στους 65ο C. 
 

Αρχικό stock ∆ιάλυµα Ι ∆ιάλυµα ΙΙ ∆ιάλυµα ΙΙΙ 

Formamide 100% 50% (200ml) 50% (200ml) 50% (200ml) 

SSC 20x 5x    (100ml) 1x     ( 20ml) 0.1x    ( 2ml) 

Tween-20 100% 0.1% ( 0.4ml) 0.1% ( 0.4ml) 0.1% ( 0.4ml) 

Συν. (µε dH2O)            400ml            400ml           400ml 
 

 

Τα γυάλινα µπανάκια διατηρούνται σε συνεχή ήπια κίνηση όσο διαρκούν τα 

πλυσίµατα των τοµών στα παραπάνω διαλύµατα που σκοπό έχουν την αποµάκρυνση των 

µη υβριδοποιηµένων µορίων του ανιχνευτή  mRNA για µείωση του θορύβου. 

Ακολουθεί πλύσιµο των τοµών µε διάλυµα ΜΑΒΤ (ή Β1) (5x: 100mM µαλεϊκό οξύ, 

pH 7.50 µε NaOH, 150mM NaCl, 0.1% Tween-20) µία φορά µέσα στα γυάλινα µπανάκια 

σε θερµοκρασία δωµατίου και δύο φορές ακόµα, αφού όµως έχουµε τοποθετήσει τις 

αντικειµενοφόρους σε οριζόντια θέση µέσα σε µεταλλική θήκη, ώστε να µειώσουµε το 

ποσοστό αποκόλλησης των ιστών. Σε αυτή τη θέση προσθέτουµε 500 µl ΜΑΒΤ πάνω σε 

κάθε πλάκα και την αφήνουµε σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 λεπτά. 

 

 

Στη συνέχεια τα έµβρυα πλένονται µε διάλυµα ΜΑΒΤ που περιέχει 10% NGS 

(Normal Goat Serum),το οποίο καλύπτει τους ιστούς του εµβρύου εµποδίζοντας τη µη 

ειδική σύνδεση του αντισώµατος. Η επώαση διαρκεί 1-2 ώρες, ενώ σε χωριστό διάλυµα 

ΜΑΒΤ µε 10% NGS (ή Β2) προσθέτουµε το αντίσωµα anti-DIG (1/500 σε 5-10 ml 

διαλύµατος ανάλογα µε τον αριθµό των πλακών), ώστε κατά τη διάρκεια της επώασης να 

καλυφθούν οι µη ειδικές θέσεις πρόσδεσης του αντισώµατος. 

Αντικαθιστούµε το διάλυµα ΜΑΒΤ µε 10% NGS (ή Β2) µε αυτό που περιέχει και το 

αντίσωµα και επωάζουµε τα έµβρυα για 2-4 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου ή ολονύκτια 

στους 4ο C. Καλύπτουµε τις αντικειµενοφόρους µε parafilm. 

 

5. Πλυσίµατα µετά την επώαση του αντισώµατος anti-DIG και εµφάνιση του 

σήµατος 

 



                                                                                                                       

Μετά την επώαση των τοµών µε το αντίσωµα γίνονται πλυσίµατα µε διάλυµα ΜΑΒΤ 

σε θερµοκρασία δωµατίου, µία φορά µέσα σε γυάλινα µπανάκια και δύο φορές ακόµα  

για 30 λεπτά σε οριζόντια θέση προσθέτοντας 500 µl διαλύµατος σε κάθε πλάκα. 

Ακολουθεί πλύσιµο των τοµών µε διάλυµα ΝΤΜΤ (ή Β3) (1x: 100mM NaCl, 100mM 

Tris-HCl, pH 9.5, 50 mM MgCl2, 0.1% Tween-20) 2-3 φορές σε θερµοκρασία δωµατίου, 

διατηρώντας τις πλάκες σε οριζόντια θέση. Αντικαθιστούµε το διάλυµα ΝΤΜΤ µε το 

διάλυµα της αντίδρασης αποκάλυψης (Β4), το οποίο έχει προετοιµαστεί µε τον ίδιο τρόπο 

που περιγράφεται στην υβριδοποίηση ολόκληρων εµβρύων. Προσθέτουµε 100 µl 

διαλύµατος Β4 σε κάθε αντικειµενοφόρο πλάκα, τις καλύπτουµε µε καλυπτρίδες και 

επωάζουµε 1-2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου ή ολονύκτια στους  4ο C. Αν το σήµα 

παραµένει αµυδρό µετά από 12-16 ώρες ξεπλένουµε τις πλάκες µε διάλυµα Β3 1-2 φορές, 

σε οριζόντια θέση, και ανανεώνουµε το διάλυµα Β4 της αντίδρασης αποκάλυψης, 

επωάζοντας για 24-48 ακόµα ώρες στους 4ο C. 

   Σταµατάµε την αντίδραση αποκάλυψης όποτε κρίνουµε ικανοποιητικό το σήµα, 

ξεπλένοντας τις τοµές 1-2 φορές µε διάλυµα ΡΒΤ 1x και στη συνέχεια διατηρούµε τις 

αντικειµενοφόρους καλύπτοντάς τις µε καλυπτρίδες όπου έχουµε προσθέσει µικρή 

ποσότητα Aquamount improved (BDH Laboratory Cat. No 362262H), το οποίο είναι 

διαλυτό στο νερό. Αφήνουµε τις αντικειµενοφόρους όλη τη νύχτα στην απαγωγό για να 

στεγνώσουν καλά και στη συνέχεια τις φυλάσσουµε σε θερµοκρασία δωµατίου.  
 

6. Παρατήρηση των εµβρύων στο µικροσκόπιο και φωτογράφηση 
 

Τα παρασκευάσµατα των ανοσοϊστοχηµικών χρώσεων παρατηρήθηκαν σε 

µικροσκόπιο τύπου Leica µε διερχόµενο φως και οπτικά Nomarski. Η λήψη των 

φωτογραφιών έγινε µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή προσαρµοσµένη στο µικροσκόπιο, 

τύπου Spot, και η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε µε την χρήση του προγράµµατος 

Adobe Photoshop 5.0. 

 

E. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

   Τα αποτελέσµατα της βιοπληροφορικής ανάλυσης προέκυψαν από την αξιοποίηση των 

παρακάτω προγραµµάτων: 

 

• Ensembl Human Genome Server, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/, 

(για τη διερεύνηση της περιοχής 10q25-qter). 



                                                                                                                       

 

   Το πρόγραµµα προσδιορισµού της αλληλουχίας του γονιδιώµατος του ανθρώπου 

(human genome project, HGP) απέδωσε ήδη το πρώτο «προσχέδιο» αυτής. Η σύνταξη 

αυτού του «προσχεδίου» ήταν το αποτέλεσµα της «συναρµολόγησης» εκατοµµυρίων 

βραχειών (<1000 νουκλεοτίδια) αλληλουχιών DNA, οι οποίες προήλθαν από εργαστήρια 

από όλον τον κόσµο, τα οποία απαρτίζουν το HGP consortium και κατατέθηκαν σε 

προσβάσιµες από το ευρύ κοινό βάσεις δεδοµένων, όπως η EMBL και η Genbank. Η 

συναρµολόγηση αυτών των αλληλουχιών επετεύχθη µε τη σύγκριση των άκρων τους, 

προκειµένου να ανευρεθούν οι περιοχές αλληλοκάλυψής τους και να προσδιοριστεί η 

σειρά τους. Πάντως, το «προσχέδιο» του ανθρωπίνου γονιδιώµατος, αν και παρέχει µία 

πρώτη έποψη αυτού, δεν είναι ακόµη πλήρες και περιέχει αρκετά λάθη.  

   Tο Ensembl, προϊόν συνεργασίας του EMBL-EBI και του Sanger Center, είναι ένα 

σύστηµα αυτόµατης εντόπισης των τµηµάτων του ανθρώπινου γονιδιώµατος, των οποίων 

έχει προσδιοριστεί η αλληλουχία, συναρµογής αυτών σε µία συνεχόµενη, µακρά 

αλληλουχία και αυτόµατης ανάλυσης αυτής της αλληλουχίας, προκειµένου να ευρεθούν 

σε αυτήν γονίδια και άλλα στοιχεία βιολογικού και ιατρικού ενδιαφέροντος.  

Πρέπει να τονιστεί ότι το Ensembl παρακολουθεί και ενσωµατώνει συνεχώς τις 

διορθώσεις και τις αλλαγές που γίνονται στην αλληλουχία των τµηµάτων που απαρτίζουν 

το ανθρώπινο γονιδίωµα. 

   Στη βάση δεδοµένων του Ensembl υπάρχει εκείνη η αλληλουχία του γενωµικού DNA 

του ανθρώπου, η οποία είναι διαθέσιµη και στο ευρύ κοινό. Τα διάφορα γενετικά 

στοιχεία που υπάρχουν στην αλληλουχία αυτήν και που αναγνωρίζονται από το Ensembl, 

ονοµάζονται συλλογικά “annotation”. Τέτοια είναι:  

 

• Γονίδια. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα γονίδια που είναι γνωστά από πειραµατικά 

δεδοµένα καθώς και αυτά που προβλέπονται από το ίδιο το Ensembl. 

• SNP’s (single nucleotide polymorphisms). 

• Επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες.  

• Περιοχές που έχουν µεγάλη οµοιότητα µε αλληλουχίες κατατεθειµένες σε ευρέως 

προσβάσιµες βάσεις δεδοµένων.  

 

   Η πρόβλεψη γονιδίων από το Ensembl γίνεται µε τη χρήση του προγράµµατος Genscan, 

το οποίο είναι σχεδιασµένο ώστε να εντοπίζει αλληλουχίες DNA οι οποίες παρουσιάζουν 



                                                                                                                       

δοµή γονιδίου. Στη συνέχεια, η αλληλουχία των «υποψηφίων» γονιδίων συγκρίνεται µε 

αυτήν όλων των γνωστών γονιδίων. Η ανίχνευση οµολογιών κατά τη σύγκριση αυτή 

χρησιµοποιείται ως επιπλέον απόδειξη που ενισχύει την πρόβλεψη του Ensembl. 

   Αν θέλει κανείς να µελετήσει µία συγκεκριµένη περιοχή π.χ. του χρωµοσώµατος 10, 

διενεργεί αναζήτηση βάσει ενός γνωστού πολυµορφικού δείκτη, γονιδίου, πεπτιδίου κλπ. 

της περιοχής και έτσι εµφανίζεται η περιοχή αυτή υπό την παρακάτω µορφή:  

 

 
 
 

 
 

   Περισσότερες πληροφορίες για κάποιο από τα εικονιζόµενα γνωστά γονίδια µπορεί κανείς να 
αναζητήσει στη βάση δεδοµένων ΟΜΙΜ: 
 
 

• Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ Η OMIM  (Online Mendelian Inheritance 

in Man) είναι βάση δεδοµένων η οποία περιέχει κατάλογο των ανθρώπινων 

γονιδίων και γενετικών διαταραχών. Συντάσσεται από τον  Dr. Victor A. 

McKusick και τους συνεργάτες του στο ινστιτούτο Johns Hopkins και αλλού και 

Θέση στο χρωµόσωµα 

Έποψη 1 Mb  
της περιοχής 

Τα γειτονικά contigs 
παριστάνονται µε 
εναλλασσόµενα 
ανοικτόχρωµα και 
σκουρόχρωµα µπλε 
κουτάκια. Μεγέθυνση/σµίκρυνση 

περιοχής - µετακίνηση 

 Γενετικοί δείκτες 

    Θέσεις γονιδίων 

Το κάτω παράθυρο είναι µεγέθυνση της περιοχής 
στο επάνω παράθυρο µε κόκκινο πλαίσιο  

 

 

 

Επαναλαµβανόµενες 
αλληλουχίες 

SNP’s 



                                                                                                                       

προσαρµόστηκε για έκδοση στο ∆ιαδίκτυο, από το NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). Η ΟΜΙΜ περιλαµβάνει πληροφορίες υπό µορφήν 

κειµένου, φωτογραφιών και εκτεταµένων αναφορών σε επιστηµονικές εργασίες. 

Επίσης, περιλαµβάνει εκτενείς παραποµπές στη βάση δεδοµένων Entrez του 

NCBI, η οποία περιέχει άρθρα από τη MEDLINE.  

   Για τη µελέτη των γονιδίων της περιοχής 10q25-qter χρησιµοποιήθηκαν οι εξής 

καταχωρήσεις: *602669; PITX3, *602330; ABLIM, *603451; LDB1, *603450; 

LDB2, *176943; FGFR2, *602775; SHOC2, *602194; PRSS11, *600035; EMX2, 

*603719; BUB3, *602714; ADAM12, *601496; GFRA1, *600106; INPP5A, 

*602292; ECHS1, *604422; PNLIPRP1, *604423; PNLIPRP2, *605677; FACL5, 

*605482; GSTO1, *600020; MXI1, *606062; CSPG6, *602228; TCF7L2, *605302; 

TACC2, *124040; CYP2E, *606417; WDR11, *193001; SLC18A2,*604647; 

CALCYON,*602267; ADAM8, *606238; ZNFN1A5, *600926; PTPRE, *606938; 

UROS, *601568; ADD3, *600870; GPRK5, *602856; RGS10, *600895; GPR10, 

*603883; BAG3, *606456; NPM3, *601761; CASP7, *606397; USH3A, *601090 ; 

FOXC1, *605597 ; FOXL2. 

   Επιπλέον, µπορεί κανείς να επιλέξει ένα από τα εικονιζόµενα γνωστά ή άγνωστα 

γονίδια ή µετάγραφα, για περαιτέρω µελέτη. Έτσι, εµφανίζεται µία εικόνα παρόµοια µε 

την παρακάτω: 

 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

   Στη συνέχεια, µπορεί κανείς να µεταφράσει την εικονιζόµενη cDNA αλληλουχία και να 

προβλέψει την ύπαρξη σε αυτήν, ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης. Αυτή η εργασία µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων, µε το παρακάτω πρόγραµµα: 

 
• DNAMAN Sequence Analysis Package Version 4.0 

   Ακολούθως, µπορεί να πραγµατοποιηθεί αναζήτηση οµολογίας της εν λόγω cDNA ή 

πεπτιδικής αλληλουχίας µε γνωστά γονίδια ή πρωτεΐνες, αντιστοίχως, µε τη χρήση του 

παρακάτω πακέτου προγραµµάτων: 

• BLAST Sequence Similarity Searching, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/, (για αναζητήσεις BLAST-P, BLAST-N 

και Pairwise BLAST). Το BLAST® (Basic Local Alignment Search Tool) είναι 

µία οµάδα προγραµµάτων εύρεσης οµολογίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να ερευνούν όλες τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων όπου είναι 

∆οµή µεταγράφου/ 
γονιδίου 

 

«περιβάλλον» 
µεταγράφου 

cDNA 
άλλη-
λουχία 
µετα-
γράφου 

  

   

Αποδείξεις που ενισχύουν την 
πρόβλεψη του γονιδίου 

   



                                                                                                                       

κατατεθειµένες νουκλεοτιδικές και πεπτιδικές αλληλουχίες. Τα προγράµµατα 

BLAST εξασφαλίζουν µεγάλη ταχύτητα διερεύνησης, µε µικρή µόνο απώλεια 

ευαισθησίας, στην περίπτωση που έχουµε αλληλουχίες χαµηλής οµολογίας. Η  

βαθµολογία που προκύπτει από τις αναζητήσεις BLAST έχει καθορισµένη 

στατιστική αιτιολόγηση, πράγµα που καθιστά εύκολη τη διάκριση των 

πραγµατικών συσχετισµών από τους τυχαίους. To BLAST χρησιµοποιεί έναν 

αλγόριθµο ο οποίος αναζητά τοπικές και όχι συνολικές οµοιότητες, µε 

αποτέλεσµα να µπορεί να ανευρίσκει συσχετισµούς ανάµεσα σε αλληλουχίες οι 

οποίες µοιράζονται ακόµη και περιορισµένες περιοχές οµολογίας (Altschul et al., 

1990).      

   Επιπλέον, αναγνώριση γνωστών περιοχών σε µία πεπτιδική αλληλουχία µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση του εξής προγράµµατος: 

• Simple Modular Architecture Research Tool (SMART), http://smart.embl-

heidelberg.de/ 

   Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµη η ενδελεχέστερη µελέτη µίας πρωτεΐνης µπορεί να 

γίνει χρήση των παρακάτω προγραµµάτων: 

• ExPASy Molecular Biology Server, http://www.expasy.ch/ , (για τον 

προσδιορισµό των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων της πρωτεΐνης). 

• PSORT WWW Server, http://psort.nibb.ac.jp/ Το PSORT είναι ένα 

υπολογιστικό πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη του υποκυτταρικού 

εντοπισµού µίας πρωτεΐνης. Αναλύει την αµινοξική σύσταση της πρωτεΐνης 

βασιζόµενο στην εισαγόµενη προέλευση αυτής (π.χ. από ευκαρυωτικό 

οργανισµό, από Gram-αρνητικό µικροοργανισµό κλπ.), καθώς και σε µία σειρά 

κανόνων προερχόµενων από τη µελέτη της αλληλουχίας γνωστών πρωτεϊνών.  

i) Αναγνώριση πεπτιδίων-σηµάτων 

   Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, οι πρωτεΐνες που συµµετέχουν στην 

κυτταρική κυκλοφορία έχουν συνήθως ένα πεπτίδιο-σήµα στο αµινο-τελικό τους 

άκρο, το οποίο αποκόπτεται µετά τη δίοδο της πρωτεΐνης από τη µεµβράνη του 

ενδοπλασµατικού δικτύου. Κάποια τέτοια πεπτίδια δεν αποκόπτονται, αλλά 

παραµένουν ως διαµεµβρανικά τµήµατα. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι πρωτεΐνες που 

τα φέρουν συγκρατούνται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο.  Μπορεί να υποστούν 

επιπλέον επεξεργασία, να ενσωµατωθούν σε κυστίδια κλπ. 



                                                                                                                       

   Το πρόγραµµα PSORT προβλέπει την ύπαρξη πεπτιδίων-σηµάτων 

ακολουθώντας κατ’αρχάς τη µέθοδο McGeoch (McGeoch D. J., 1985) 

τροποποιηµένη από τους Nakai and Kanehisa, 1991 και Nakai, 1996. Η µέθοδος 

αυτή βασίζεται στο ότι ένα πεπτίδιο-σήµα διαθέτει θετικά φορτισµένο αµινο-

τελικό άκρο (περιοχή Ν) και υδρόφοβη κεντρική περιοχή (περιοχή Η). Η 

πιθανότητα ύπαρξης περιοχής-σήµατος βασίζεται στο µήκος και στην 

υδροφοβικότητα της περιοχής Η, καθώς και στο φορτίο της περιοχής Ν. Πάντως, 

η πρόβλεψη της ύπαρξης πεπτιδίου-σήµατος δεν σχετίζεται µε την πιθανότητα 

αποκοπής του πεπτιδίου αυτού.  

   Στη συνέχεια, το PSORT εφαρµόζει τη µέθοδο αναγνώρισης πεπτιδίων-

σηµάτων του von Heijne (G. von Heijne, 1986). Αυτή η µέθοδος λαµβάνει 

υπ’όψην τις γνωστές συντηρηµένες περιοχές γύρω από το τα σηµεία αποκοπής 

των πεπτιδίων-σηµάτων καθώς και τις ιδιότητες της περιοχής Η και προβλέπει 

την πιθανότητα καθώς και το σηµείο αποκοπής του πεπτιδίου-σήµατος. 

 

ii) Αναγνώριση διαµεµβρανικών περιοχών 

   Η παρούσα έκδοση του PSORT θεωρεί πως όλες οι µεµβρανικές πρωτεΐνες 

φέρουν υδρόφοβα διαµεµβρανικά τµήµατα τα οποία απαρτίζονται από α-έλικες. 

Το PSORT χρησιµοποιεί τη µέθοδο των  Klein et al. (ALOM, ή αλλιώς KKD) για 

την ανίχνευση δυνητικών διαµεµβρανικών περιοχών (Klein et al., 1985), 

τροποποιηµένη από τους Nakai and Kanehisa, 1992. Η πρόβλεψη βασίζεται στον 

υπολογισµό της µέσης τιµής υδροφοβικότητας όλων των τµηµάτων που 

απαρτίζονται από 17 αµινοξέα (αυτός είναι ο µέσος αριθµός των αµινοξέων που 

εκλέγεται από το πρόγραµµα ως απαρτίζοντα µιαν α-έλικα). Η πιθανότητα 

ύπαρξης τέτοιων περιοχών δηλώνεται από την τιµή 'ALOM score', η οποία 

συγκρίνεται µε συγκεκριµένη τιµή-ουδό. Επίσης, αναφέρονται οι θέσεις των 

διαµεµβρανικών τµηµάτων στην πρωτεΐνη. Το πρόγραµµα αυτό θεωρεί ότι η 

µελετώµενη πρωτεΐνη έχει υποστεί πλήρη επεξεργασία. συνεπώς θεωρεί ότι τα 

πεπτίδια-σήµατα έχουν αποκοπεί. Η αναφερθείσα τροποποίηση των Nakai and 

Kanehisa, 1992 είναι η χρήση δύο διαφορετικών τιµών-ουδών για τον υπολογισµό 

της πιθανότητας ύπαρξης διαµεµβρανικών περιοχών, διότι η τιµή ALOM δεν 

υπολογίζει µε µεγάλη ακρίβεια τις διαµεµβρανικές περιοχές των πολυτοπικών 

πρωτεϊνών  (δηλ. αυτών που διέρχονται µία µεµβράνη πολλές φορές). Έτσι, το 

PSORT εκτιµά τον αριθµό των διαµεµβρανικών περιοχών χρησιµοποιώντας 



                                                                                                                       

αρχικά, µία λιγότερο αυστηρή τιµή και στη συνέχεια, µία αυστηρότερη. Ο 

τροποποιηµένος αλγόριθµος καλείται  "ALOM2".  

 

 

iii) Πρόβλεψη µεµβρανικής τοπολογίας 

   Κάθε µεµβρανική πρωτεΐνη έχει ορισµένο προσανατολισµό σε σχέση µε τη 

µεµβράνη, ο οποίος καλείται µεµβρανική τοπολογία.. Το πρόγραµµα PSORT 

χρησιµοποιεί την ονοµατολογία µεµβρανικής τοπολογίας κατά Singer (Singer S. 

J., 1990).  

   Το PSORT χρησιµοποιεί τη µέθοδο των Hartmann et al. (Hartmann et al., 1989) 

για την πρόβλεψη της µεµβρανικής τοπολογίας, η οποία για τις ανάγκες του 

PSORT καλείται "MTOP".  Η MTOP θεωρεί ότι η τοπολογία των ευκαρυωτικών 

µεµβρανικών πρωτεϊνών καθορίζεται από τη διαφορά του συνολικού φορτίου των 

15 αµινοξέων που αφορίζουν το πιο αµινο-τελικό διαµεµβρανικό τµήµα.  

 

iv) Αναγνώριση πυρηνικών πρωτεϊνών 

   Παρόλο που µία πρωτεΐνη χωρίς δικό της πεπτίδιο πυρηνικής εντόπισης   

(nuclear localization signal, NLS) µπορεί να µπει στον πυρήνα µέσω 

συµµεταφοράς µε άλλη πρωτεΐνη η οποία διαθέτει τέτοιο πεπτίδιο, πολλές 

πυρηνικές πρωτεΐνες έχουν τέτοια πεπτίδια. Σήµερα, τα NLS κατατάσσονται σε 

τρεις κατηγορίες ( Hicks G. R.and Raikhel N. V., 1995).  

   Ο κλασικός τύπος NLS είναι αυτό του Τα αντιγόνου του SV40. Το PSORT 

χρησιµοποιεί τους ακόλουθους δύο κανόνες για να το εντοπίσει: την ύπαρξη ενός 

µοτίβου τετραπεπτιδίου (που καλείται 'pat4') και το οποίο αποτελείται από 4 

βασικά αµινοξέα (K ή R), ή από 3 βασικά αµινοξέα (K ή R) και είτε H ή P. Την 

ύπαρξη µοτίβου (που καλείται 'pat7') και το οποίο αρχίζει µε P και ακολουθείται, 

µε τη µεσολάβηση 3 αµινοξέων,  από βασικό τετραπεπτίδιο που περιλαµβάνει 3 

K ή R.  

   Άλλος τύπος NLS είναι το διµερές NLS, το οποίο περιεγράφει πρώτα στην 

νουκλεοπλασµίνη του Xenopus από τους Robbins et al. , 1991.  



                                                                                                                       

Το µοτίβο περιλαµβάνει: 2 βασικά αµινοξέα, 10 διαστηµατικά αµινοξέα, και άλλη 

µία βασική περιοχή (πενταπεπτίδιο), περιλαµβάνουσα 3 τουλάχιστον βασικά 

αµινοξέα. 

   Η τρίτη κατηγορία NLS είναι του τύπου του αµινο-τελικού σήµατος το οποίο 

βρίσκεται στην πρωτεΐνη Mat alpha2 της ζύµης. Το PSORT δεν ανιχνεύει αυτόν 

τον τύπο, διότι δεν είναι καλά µελετηµένος. 

   Πάντως, η ακριβής εύρεση των πυρηνικών πρωτεϊνών είναι ακόµα δυσχερής. 

Εκτός από τα αναφερθέντα κριτήρια, το PSORT αξιοποιεί επίσης τη γνώση ότι οι 

πυρηνικές πρωτεΐνες είναι πλούσιες σε βασικά αµινοξέα: έτσι, αν το άθροισµα 

των  K and R είναι υψηλότερο από το 20% του συνολικού αριθµού αµινοξέων, η 

πρωτεΐνη θεωρείται πιθανότερα πυρηνική και όχι κυτταροπλασµατική. Επίσης, 

χρησιµοποιείται µία τιµή (που καλείται "NNCN") η οποία βασίζεται στο 

νευρωνικό δίκτυο (neural network) του Reinhardt ( Reinhardt A.and Hubbard T., 

1998). 

 

v) Αναγνώριση πρωτεϊνών του ενδοπλασµατικού δικτύου 

   Υπάρχουν πολλά αναγνωρισµένα πεπτίδια τα οποία εξασφαλίζουν τη 

συγκράτηση των πρωτεϊνών που τα φέρουν, στο ενδοπλασµατικό δίκτυο 

(Teasdale R.D. and Jackson M. R., 1996).  

   Το µοτίβο συγκράτησης µίας πρωτεΐνης που βρίσκεται στο εσωτερικό του 

ενδοπλασµατικού δικτύου, από το τελευταίο, είναι το KDEL (HDEL στη ζύµη), 

στο καρβοξυ-τελικό άκρο. Επιπλέον, µία τέτοια πρωτεΐνη κανονικά θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ένα πεπτίδιο-σήµα στο αµινο-τελικό της άκρο, το οποίο να 

εκκόπτεται. Αν και το PSORT αναγνωρίζει µόνο το µοτίβο (K/H)DEL, είναι 

γνωστό ότι υπάρχουν και κάποιες παραλλαγές αυτού. 

   Τα µοτίβα συγκράτησης µίας διαµεµβρανικής πρωτεΐνης στο Ε.∆. εµφανίζονται 

πιο περίπλοκα. ∆ύο είδη τέτοιων είναι γνωστά. Το ένα είναι το µοτίβο των 2 

λυσινών (KKXX) και το άλλο είναι το µοτίβο των 2 αργινινών (XXRR). 

Σηµειωτέον, και τα δύο αυτά µοτίβα βρίσκονται κοντά στην άκρη της 

κυτταροπλασµατικής ουράς της πρωτεΐνης.  

   Πάντως, η παρουσία των µοτίβων αυτών δεν θεωρείται από µόνη της, ούτε 

ικανή ούτε αναγκαία συνθήκη για την εντόπιση µίας διαµεµβρανικής πρωτεΐνης 

στο Ε.∆. Έτσι, η αξιοπιστία αυτών των προβλέψεων δεν θεωρείται υψηλή.  



                                                                                                                       

• DAS" - Transmembrane Prediction server, 

http://www.sbc.su.se/~miklos/DAS/, (για την πρόβλεψη διαµεµβρανικών 

περιοχών). 

   Οι µεµβρανικές έλικες των διαµεµβρανικών πρωτεϊνών απαρτίζονται από 15-

30, κυρίως υδρόφοβα, αµινοξέα, τα οποία ενώνονται µεταξύ τους µε βρόχους 

πολικών αµινοξέων. Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθµοι οι οποίοι προβλέπουν την 

ύπαρξη µεµβρανικών ελίκων σε µία δεδοµένη πρωτεΐνη, βάσει της πρωτοταγούς 

δοµής αυτης. Με τα σηµερινά δεδοµένα, µπορεί να αναγνωριστεί το 90-95% 

όλων των πραγµατικών διαµεµβρανικών τµηµάτων. Προσφάτως, αναπτύχθηκε η 

µέθοδος DAS (Dense Alignment Surface) σε µία προσπάθεια βελτίωσης της 

διαδικασίας αντιπαραβολής των διαµεµβρανικών πρωτεϊνών-υποδοχέων που είναι 

συνεζευγµένες µε G-πρωτεΐνες (Cserzo et al.,1994). Στη συνέχεια, η µέθοδος 

αυτή γενικεύθηκε για την πρόβλεψη των διαµεµβρανικών περιοχών 

οποιασδήποτε µεµβρανικής πρωτεΐνης, επί τη βάσει µίας συλλογής µη-οµολόγων 

µεµβρανικών πρωτεϊνών. 

• Tmpred, http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html/ Το 

πρόγραµµα TMpred προβλέπει την ύπαρξη καθώς και το µεµβρανικό 

προσανατολισµό διαµεµβρανικών πρωτεϊνών. Ο αλγόριθµος αυτός βασίζεται στη 

στατιστική ανάλυση της TMbase, µίας βάσης δεδοµένων διαµεβρανικών 

πρωτεϊνών. Η TMbase βασίζεται κυρίως στη SwissProt, αλλά περιέχει 

πληροφορίες και από άλλες πηγές. Τα δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα 

στην TMbase είναι έτσι οµαδοποιηµένα, ώστε να παρέχουν µεταξύ άλλων, 

πληροφορίες για τα ακόλουθα:  

1. Ποιες πρωτεΐνες στη SwissProt είναι διαµεµβρανικές;  

2. Πόσες διαµεµβρανικές περιοχές έχουν; 

3. Σε ποια σηµεία της πρωτοταγούς δοµής της πρωτεΐνης αντιστοιχούν αυτές;   

4. Ποια είναι η αλληλουχία των (δυνητικών) ενδο-µεµβρανικών περιοχών; 

5. Ποια είναι η αλληλουχία των τµηµάτων που αφορίζουν τις παραπάνω περιοχές;  

6. Ποιος είναι ο δυνητικός προσανατολισµός των διαµεµβρανικών περιοχών; 

7. Με ποιο είδος µεµβρανών σχετίζονται αυτές οι πρωτεΐνες;   

8. Σε ποια είδη οργανισµών ανήκουν αυτές οι πρωτεΐνες; 



                                                                                                                       

• Protein Data Bank (PBD), http://www.rcsb.org/pdb/ Η Protein Data Bank 

είναι η µοναδική διεθνής βάση δοµικών δεδοµένων για τα βιολογικά µακροµόρια 

και χρησιµοποιήθηκε για την αναγνώριση της δοµής 1FAK στην  XM_017958. 

   Για την εύρεση πληροφοριών σχετικά µε µεταλλαγµένα στελέχη ποντικών µε βλάβες 

στο σύστηµα της ακοής επελέγη η παρακάτω ιστοσελίδα: 

• Hereditary Hearing Loss Homepage, http://www.uia.ac.be/dnalab/hhh/ 

Αυτή στοχεύει στην παρουσίαση µίας έποψης της γενετικής πληροφορίας η οποία 

συνδέεται µε τις κληρονοµικές διαταραχές της ακοής και προορίζεται για χρήση από 

τους ερευνητές και τους κλινικούς οι οποίοι εργάζονται στο πεδίο αυτό. Η ιστοσελίδα 

αυτή παραθέτει πληροφορίες και ηλεκτρονικές συνδέσεις για όλους τους γνωστούς 

γενετικούς επιτόπους οι οποίοι σχετίζονται µε µη-συνδροµικές κυρίως, βλάβες της 

ακοής, ενώ επιθεωρούνται και κάποια από τα πιο συχνά σύνδροµα που 

περιλαµβάνουν βλάβη της ακοής. Η Hereditary Hearing loss Homepage διατηρείται 

από τους Guy Van Camp (University of Antwerp) και Richard Smith (University of 

Iowa). 

 
 
 

 



                                                                                                                       

 

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

1. In silico διερεύνηση των δεδοµένων αλληλούχισης της περιοχής 10q25-qter 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, η έλλειψη του άκρου του µακρού σκέλους του χρωµοσώµατος 

10 σχετίζεται µε διάφορες κλινικές εκδηλώσεις. Οι πιο συχνές από αυτές είναι η 

πνευµατική και η αναπτυξιακή καθυστέρηση, καρδιακές και κρανιοπροσωπικές 

ανωµαλίες, καθώς και ανωµαλίες του ουρογεννητικού συστήµατος και των άκρων 

(Wulfsberg et al.,1989, βλ. Εισαγωγή). Με σκοπό τη συσχέτιση της κλινικής αυτής 

εικόνας µε τα σύγχρονα µοριακά δεδοµένα, διερευνήσαµε το γονιδιακό χάρτη της 

περιοχής 10q25-qter µε τη χρήση του Human Genome Server του προγράµµατος 

ensembl. Η ανασκόπηση των γνωστών γονιδίων τα οποία εδράζονται στην περιοχή αυτή, 

προκαλεί αρκετούς ενδιαφέροντες συσχετισµούς (βλ. Συζήτηση). Με βάση τα στοιχεία 

των βάσεων δεδοµένων, κατασκευάσαµε τον γονιδιακό χάρτη της περιοχής, ο οποίος 

παρουσιάζεται στην Εικ.7. 

   Στην περιοχή 10q25-qter χαρτογραφούνται περίπου 140 γονίδια, 55 (~40%) γνωστά και 

85 (60%) άγνωστα. Όσον αφορά στα γνωστά, δέκα τέσσερα από αυτά (10%) θεωρείται 

ότι συµβάλλουν σε αναπτυξιακές και µορφογενετικές διεργασίες. Εννέα (~6.4%), 

συµµετέχουν σε διάφορα µεταβολικά µονοπάτια. Οκτώ γονίδια (~5.8%) φαίνεται να 

παίζουν ρόλο στο φαινόµενο της ογκογένεσης ,ενώ τρία γονίδια (~2%) φαίνεται να 

παίζουν σηµαντικό νευροφυσιολογικό ρόλο. Έξι γονίδια (~4.3%) σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη και τη συντήρηση της φυσιολογικής αιµοποίησης. ∆ύο γονίδια (~1.4%) είναι 

σηµαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Τέλος, πέντε 

γονίδια (3.5%) συµµετέχουν σε διαδικασίες κυτταρικής σηµατοδότησης.  

 

2. Η χρωµοσωµική οργάνωση της περιοχής που χαρτογραφείται µεταξύ των  

δεικτών D10S1222 και D10S217 

   Προηγούµενα γονοτυπικά αποτελέσµατα υπέδειξαν την περιοχή θραύσης του 

χρωµοσώµατος 10 στην περιοχή q26.11, µεταξύ των µικροδορυφορικών δεικτών 

D10S1222 και D10S217, οι οποίοι έχουν µεταξύ τους γενετική απόσταση 1.62 cM (sex-

averaged) (βλ. Εισαγωγή).  

 

 



                                                                                                                       

   Με τη χρήση του Human Genome Server του προγράµµατος ensembl σε συνδυασµό µε 

τη βάση δεδοµένων 10 acedb, κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός της φυσικής απόστασης 

µεταξύ αυτών των δεικτών, που είναι ~280 kb. H περιοχή αυτή αντιστοιχεί στα ακόλουθα 

επικαλυπτόµενα BAC’s, τα οποία αναφέρονται µε φορά από το κεντροµερικότερο προς 

το τελοµερικότερο: bA82L9, bA288A5 και bA31A20 (Εικ. 8).  

   In silico ανάλυση της περιοχής της θραύσης κατέδειξε τον σχετικό πλούτο αυτής σε 

EST, καθώς και την παρουσία 2 γονιδίων (GenBank Accession: XM_089753 και 

XM_061100) µέσα σε αυτήν (Εικ. 9). Επιπλέον, υπάρχει ένα EST που παρουσιάζει 

οµοιότητα µε την υποµονάδα α1 του παράγοντα 1 επιµήκυνσης της µετάφρασης 

(Elongation Factor 1- alpha 1) του ανθρώπου, καθώς και δύο EST που αντιστοιχούν σε 

δύο διαφορετικές πιθανές πρωτεΐνες p150 του ανθρώπου (βλ. Συζήτηση). 

 
 
3. Χαρακτηρισµός των γονιδίων της περιοχής που χαρτογραφείται µεταξύ των 
δεικτών D10S1222 και D10S217 

α. Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XM_089753 

   Περίπου 45 kb τελοµερικώς του δείκτη D10S1222 χαρτογραφείται ένα µετάγραφο 1074 

νουκλεοτιδίων, κατατεθειµένο στη GenBank υπό την ονοµασία XM_089753. Η θέση και 

η γενωµική οργάνωση του XM_089753 παρουσιάζεται στις Εικ. 9 και 10, αντιστοίχως. 

Το XM_089753 περιλαµβάνει 9 εξώνια, τα οποία εκτείνονται κατά µήκος ~146 kb 

γενωµικού DNA, στα BAC’s bA82L9 και bA288A5, βαίνοντας από το κεντροµερές προς 

το τελοµερές. Οι συντηρηµένες αλληλουχίες στα όρια ιντρονίων και εξωνίων των 

ευκαρυωτικών γονιδίων, είναι παρούσες ενώ ούτε από την κατατεθειµένη αλληλουχία 

του γονιδίου στη GenBank αλλά ούτε και µε αναζήτηση BLAST-N, καταδεικνύεται η 

ύπαρξη 5’ και 3’ UTR’s.  

   Το  XM_089753 κωδικοποιεί ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης το οποίο µεταφράζεται 

σε 357 αµινοξέα. Η βιοπληροφορική ανάλυση δείχνει ότι η πρωτεΐνη αυτή περιλαµβάνει 

3 διαµεµβρανικές έλικες (πρόγραµµα Tmpred, Εικ. 11 και "DAS" - Transmembrane 

Prediction server) και ότι η υποκυτταρική της εντόπιση είναι µάλλον πυρηνική, µε 

πιθανότητα 70.6% (PSORTΙI). 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
Q9NX09 
SLK 
Q9H4Y5 [NOVEL GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE] 
GTO1_HUMAN [GLUTATHIONE TRANSFERASE] 
Q9H4Y3 
Q9H4Y4 
Q9UPU3 
Q9H5W3 
Q9C0A9 
LRE1 [CONTAINS REVERSE TRANSCRIPTASE] 
Q9UN81 
ARL3 [ADP-RIBOSYLATION FACTOR-LIKE 3]  
ACTR1A [ACTIN-RELATED PROTEIN 1A] 
PSD [PLECKSTRIN-SEC7 DOMAINS PROTEIN]  
Q9H7T3 [WEAKLY SIMILAR TO TRANS-ACTING 
TRANSCRIPTIONAL PROTEIN ICP0] 
Q9H467 
PITX3 [PITUITARY HOMEOBOX 3]  
LDB1 [LIM HOMEOBOX PROTEIN COFACTOR]  
Q9UN81 
SUFU [SUPPRESSOR OF FUSED VARIANT 3] 
Q9H679 
Q9H469 
GBF1 [GOLGI-SPECIFIC BREFELDIN A-RESISTANCE GUANINE 
NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR 1]  
NFKB2 [NUCLEAR FACTOR NF-KAPPA-B P100 SUBUNIT] 
Q9HB03 
NOLC1 [NUCLEOLAR PHOSPHOPROTEIN P130]  
Q9Y4E0 [PGC-1 RELATED CO-ACTIVATOR] 
Q9H685 
Q9H8Z9 
Q9H0N4 [CARDIAC VOLTAGE GATED POTASSIUM CHANNEL 
MODULATORY SUBUNIT] 
FGF8 [ANDROGEN-INDUCED GROWTH FACTOR PRECURSOR]  
Q9H1Y1 [NOVEL PROTEIN SIMILAR TO KIAA1059] 
ADD3 [GAMMA ADDUCIN]  
MXI1  [MAX INTERACTING PROTEIN 1]  
O00549 [ORF2-LIKE PROTEIN (FRAGMENT)] 
XPNPEP1 [AMINOPEPTIDASE  P-LIKE] 
O75940 [30 KDA SPLICING FACTOR] 
DUSP5 [DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE]  
PDCD4 [ NUCLEAR ANTIGEN H731]  
SHOC2 [LEUCINE-RICH REPEAT PROTEIN SHOC-2  
ADRA2A 
CSPG6 [CHROMOSOME-ASSOCIATED POLYPEPTIDE]  
Q9NWA3  
NRAP [ N-RAP (FRAGMENT)] 
CASP7 
ADRB1 [BETA-1 ADRENERGIC RECEPTOR] 95] TDRD1 [TUDOR 
DOMAIN       CONTAINING PROTEIN 1] 
ABLIM [ACTIN-BINDING DOUBLE-ZINC-FINGER PROTEIN] 
Q9H4V1  [NOVEL CUB DOMAIN PROTEIN) (FRAGMENT)] 
Q9HCH2 
GFRA1 
GFRA1 
O60283 
GFRA1 [GDNF RECEPTOR ALPHA PRECURSOR]  
Q9HCH4 
Q9NUV0 
Y417_HUMAN 
PNLIPRP2 [PANCREATIC LIPASE RELATED PROTEIN 2 
PRECURSOR]  
PNLIPRP1 [TRIACYLGLYCEROL LIPASE, PANCREATIC 
PRECURSOR]  
DOCK1  
SLC18A2 [SYNAPTIC VESICLE AMINE TRANSPORTER] 
TCF7L2 [T-CELL TRANSCRIPTION FACTOR-4 MEDIUM  
C-TERMINAL ISOFORM 2] 
FACL5 [LONG-CHAIN-FATTY-ACID--COA LIGASE 5  
PLSB_HUMAN [GLYCEROL-3-PHOSPHATE 
ACYLTRANSFERASE, MITOCHONDRIAL PRECURSOR 
GPR10 [PROBABLE G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR]  
GPRK5  
Q9NRV0 
Q9H916 
TIAL1 [NUCLEOLYSIN TIAR (TIA-1 RELATED PROTEIN)] 
RGS10 [REGULATOR OF G-PROTEIN SIGNALING 10] 
 
 
 
 
Q9Y6Y8 [PHOSPHOLIPASE] 
P125 

BAG3  [MOLECULAR CHAPERONE REGULATOR-3] 
GPRK5 [G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR KINASE]  
RPL21 [60S RIBOSOMAL PROTEIN L21]     

 
 
EMX2  [HOMEOBOX PROTEIN]  

Q9NUV0 
Q9UFF1 [HYPOTHETICAL 57.8 KDA PROTEIN 
 (FRAGMENT)]Q9NUV0 
Q9UFF1 [HYPOTHETICAL 57.8 KDA PROTEIN (FRAGMENT)] 
Q9H8W3 
Q9Y2F0 [KIAA0941 PROTEIN] 
PRDX3 [THIOREDOXIN-DEPENDENT PEROXIDE REDUCTASE,  
MITOCHONDRIAL PRECURSOR] 
EIF3S10 [ EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3  
SUBUNIT 10  
WDR11 [WD-REPEAT PROTEIN 11]  
Q9NXX6 
ATE1 [ARGININE-TRNA-PROTEIN TRANSFERASE 1] 
Q9NZU2 [FIBROBLAST GROWTH FACTOR RECEPTOR 2 
PRECURSOR]  
Q9HAR7  [UTERUS-OVARY SPECIFIC PUTATIVE 
TRANSMEMBRANE PROTEIN] 
PLEKHA1 [TANDEM PH DOMAIN CONTAINING PROTEIN-1] 
TACC2 [TRANSFORMING, ACIDIC, COILED-COIL-CONTAINING 
PROTEIN 2]  
Q9H5V7 [ZINC FINGER PROTEIN, SUBFAMILY 1A, MEMBER 5]  
Q9H8K7 
BUB3 [MITOTIC CHECKPOINT PROTEIN BUB3] 
DOX2 (WEAKLY SIMILAR TO PUTATIVE PRE-MRNA SPLICING 
FACTOR RNA HELICASE.) 
UROS [PORPHYRIA, CONGENITAL ERYTHROPOIETIC]  
BCCIP  
Q9Y3W4  [ERYTHROID DIFFERENTIATION-RELATED FACTOR 1 
(FRAGMENT)]  
Q9NWA3 
HABP2 [HGF ACTIVATOR LIKE PROTEIN]  
Q9NXN1 
Q9BQ00 
Q9H6R6 
ADAM12  
ACADSB [ACYL-CoA DEHYDROGENASE, SHORT/BRANCHED 
CHAIN]  
PRSS11 [PROTEASE, SERINE, 11]  
PTPRE 
ENSG00000148787 ( FORKHEAD BOX PROTEIN FORKHEAD 
RELATED PROTEIN TRANSCRIPTION FACTOR 
Q9H4V0  
MKI67 
Q9HAM1 
TXNL2 [THIOREDOXIN-LIKE PROTEIN] 
Q96SG9 [NOVEL PROTEIN SIMILAR TO MENINGIOMA 
EXPRESSED ANTIGEN6 (FRAGMENT)] 
GO:0005634 [TRANSCRIPTION FACTOR COE3]  
ENST00000298335 
ENST00000298340 [NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN 200 
KDA] 
ENST00000298342 [ TRANSCRIPTION FACTOR]  
ENST00000281348  
Q96BA3   
Q9C0I9  
Q96F43  
INPP5A 
DPYSL4 
Q9C056 [Homeobox] 
ENST00000281366 [ADAM PRECURSOR A DISINTEGRIN AND 
METALLOPROTEINASE DOMAIN] 
ENST00000281369 [GAMMA TUBULIN COMPLEX PROTEIN] 
ENST00000298668 [GAMMA TUBULIN COMPLEX PROTEIN] 
CALCYON [D1 DOPAMINE RECEPTOR-INTERACTING PROTEIN] 
ENST00000278025 
ECHS1 [ENOYL-COA HYDRATASE, MITOCHONDRIAL 
PRECURSOR  
Q96LV7 
ADAM8 [ADAM 8 PRECURSOR 
O43632 [SPINDLE POLE BODY PROTEIN SPC97 HOMOLOG GCP2] 
ENST00000278032 
CYP2E [CYTOCHROME P450, SUBFAMILY IIE]  
ENST00000298650 
ENST00000281357 
VENTX2  
Q96NZ9 [PROLINE-RICH ACIDIC PROTEIN]  
Q9BT17 
Q96BV2 
ENST00000278060 [OXIDASE ISOFORM]   
Q9BWU3  
Q96QU4 [FSHD REGION GENE 2 PROTEIN]  

 

 
Εικ. 7. Φυσικός χάρτης γονιδίων της χρωµοσωµικής περιοχής 10q25-qter. Χρωµατικός κώδικας:      1) 
ανάπτυξη/µορφογένεση, 2) µεταβολισµός, 3) ογκογένεση, 4) αιµοποίηση, 5) κυτταρική σηµατοδότηση, 
6) καρδιαγγειακό, 7) νευρικό σύστηµα/συµπεριφορά 
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XP_100295 

D10S186 

Chr. 
 
 
 
 
 

13 ? 
14 ? 
15 ? 
21 ? 
22 ? 

279820 bp

Εικ. 8. Σχηµατική παράσταςη της περιοχής της θραύσης µεταξύ των δεικτών D10S1222
και D10S217 όπου εντοπίζεται το σηµείο θραύσης για τη µερική µονοσωµία 10q26.11-
qter. Αριστερά φαίνεται ιδεόγραµµα του ελλειµµατικού χρωµοσώµατος 10 µε το
µετατεθέν τµήµα του ακροκεντρικού χρωµοσώµατος

  D20S433 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 

   Πιθανώς, λοιπόν, πρόκειται περί πρωτεΐνης του πυρηνικού φακέλου (αν και η υπόθεση 

αυτή εκφράζεται µε επιφύλαξη, δεδοµένων των δυσκολιών πρόβλεψης in silico της 

πυρηνικής εντόπισης µίας πρωτεΐνης, βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Αναζήτηση BLAST-P δεν 

καταδεικνύει σηµαντική οµολογία της XM_089753 µε άλλες πρωτεΐνες.  

 

β. Μελέτη του γονιδίου XM_061100 

 

i) Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XM_061100 

 

   Με τη χρήση του Human Genome Server του προγράµµατος ensembl, εντοπίστηκε ένα 

ακόµη προβλεπόµενο µετάγραφο 1600 βάσεων στην περιοχή 10q26.11-qter (ταυτότητα 

µεταγράφου στη βάση δεδοµένων GenBank: XM_061100 / αντιστοιχεί στο µετάγραφο 

του ensembl: ENSG00000148787), το οποίο χαρτογραφείται µεταξύ των µοριακών 

γενετικών δεικτών D10S1408  (κεντροµερικώς) και D10S217 (τελοµερικώς) (Εικ. 9). 

   Η αντιπαραβολή της αλληλουχίας του cDNA του XM_061100 µε αυτήν του γενωµικού 

DNA του ανθρώπου (το γονίδιο βρίσκεται εξολοκλήρου στο BAC bA288Α5), επέτρεψε 

την αναγνώριση του αντιστοιχούντος στη cDNA αλληλουχία, γονιδίου, καθώς και τη 

διαλεύκανση της γενωµικής του οργάνωσης (Εικόνες 12 και 13). Το XM_061100 

αποτελείται από 5 εξώνια (µεγέθους 121, 143, 487, 226 και 623 βάσεων), τα οποία 

εκτείνονται κατά µήκος 42 kb περίπου, γενωµικής αλληλουχίας, µε το 5’ άκρο πιο 

κεντροµερικά από το 3’ άκρο. Εµφανίζει 3’ UTR περιοχή µεγέθους 2218 bp, ενώ µε 

αναζήτηση BLAST-N δεν προκύπτει η ύπαρξη 5’ UTR περιοχής. 

Εικ. 9. Σχηµατική παράσταση της περιοχής θραύσης στην έλλειψη 10q26.11-qter. Αριστερά 
 φαίνονται τα EST και δεξιά η θέση των 2 γονιδίων που περιλαµβάνονται στην περιοχή αυτή συνολικά.  



                                                                                                                       

Είναι ενδιαφέρον ότι το κωδικόνιο λήξης του γονιδίου αυτού βρίσκεται µόνο 2948 βάσεις 

πιο πάνω από τον πολυµορφικό δείκτη D10S217, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, 

σηµατοδοτεί το όριο της µελετώµενης περιοχής θραύσης (βλ. Συζήτηση).  

 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 
Εξωνίου 

Μέγεθος 
Εξωνίου 
(bp) 

5’ - όριο 3’ - όριο 

1 (CEN) 61 gaaaaATGCC CACTGgtaag 
2 148 ggtagAAAAG TGGTTgtaag 
3 187 ttcagGGAAG GCTTGgtaag 
4 113 cctagGTTAC CAAAGgtgac 
5 82 tgcagCTCAG CTAAGgtaag 
6 59 tccagAATAG CGCCTgtgag 
7 125 cccagTACCA TGGGGgtagg 
8 192 aacagGGGAC GTCAGgtatg 
9 (TEL) 107 taaagATAGA GGTGAaattt 

Αριθµός Ιντρονίου Μέγεθος Ιντρονίου (bp)
1 19482 

2 7916 
3 1857 
4 11501 
5 8999 
6 20379 
7 21583 
8 54166 

ΕΧΟΝ 1 

 
ΕΧΟΝ 2 

 
ΕΧΟΝ 3 

 
 
 
 
 

ΕΧΟΝ 5 

ΕΧΟΝ 6 

 
 
 
 

ΕΧΟΝ 7

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTRON 1 
19482 bp 

INTRON 2 
7916 bp 

    INTRON 3 
1857 bp 

INTRON 4 
11501 bp 

 

INTRON 5 
8999 bp 

 

INTRON 6 
20379 bp 

INTRON 7 
21583 bp 

INTRON 8 
54166 bp 

  61 bp 

148 bp 

187 bp 

113 bp 

82 bp 

59 bp 

125 bp 

192 bp 

107 bp 

      ATG 

    STOP 

Εικ. 10. Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XM_089753. 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο EST κλώνος IMAGE # 1864540 ο οποίος, µε in silico ανάλυση, φάνηκε ότι πιθανώς 

περιλαµβάνει το XM_061100, επελέγει για περαιτέρω µελέτη. Προσδιορίστηκε η 

αλληλουχία του (Παράρτηµα #1) και στη συνέχεια, αυτή αξιολογήθηκε in silico. 

∆ιαπιστώθηκε έτσι, πως ο κλώνος περιέχει ένθεµα 2264 βάσεων και ότι περιλαµβάνει τα 

τελευταία 49 νουκλεοτίδια του XM_061100, καθώς και 2215 βάσεις από την 3’-UTR 

περιοχή του (ολόκληρη, σχεδόν, την περιοχή αυτή). 

Το XM_061100 κωδικοποιεί ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, το οποίο µεταφράζεται σε  

529 αµινοξέα. Από αυτά, τα αµινοξέα 252 έως 401 περιλαµβάνουν την περιοχή forkhead 

(SMART), ενώ δεν υπάρχει κάποια άλλη αναγνωρίσιµη περιοχή στο υπόλοιπο τµήµα της 

πρωτεΐνης (Εικ.14). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα PSORTII, η πρωτεΐνη αυτή εντοπίζεται 

µε µεγάλη πιθανότητα (78.3 %) στον πυρήνα, πράγµα αναµενόµενο, καθώς η περιοχή 

Forkhead απαντάται κατεξοχήν σε µεταγραφικούς παράγοντες (OMIM,*601090; 

FOXC1). Αναζήτηση µε το πρόγραµµα BLAST-Ρ δεν αποκαλύπτει σηµαντικό βαθµό 

Εικ. 11. Πρόβλεψη των 3 διαµεµβρανικών περιοχών της πρωτεΐνης  
XM_089753 από το πρόγραµµα Tmpred. Οι διαµεµβρανικές περιοχές 
παριστάνονται από το τµήµα της γραφικής παράστασης που βρίσκεται πάνω 
από την οριζόντια διακεκοµµένη γραµµή. 



                                                                                                                       

οµολογίας µε άλλες πρωτεΐνες, µε εξαίρεση την περιοχή forkhead, η οποία υπάρχει και σε 

πολλές άλλες πρωτεΐνες (Εικ. 16).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXON 1 

 
 
 

EXON 2 

 
 
 
EXON 3 

 
EXON 4 

 
 
 
 
 

EXON 5 

 
5’ UTR 

 
 
 
 
 
 

?? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

143 bp 

 
 
 
 
487 bp 

 
226 bp 

 
 
 
 
 
623 bp 

 
 
 
 
 2218 
   bp 

      ATG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRON 3 
   183 bp 

Εικ. 12. Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XM_061100. 
∆εν υπάρχουν EST τα οποία να επεκτείνουν το γονίδιο 
προς την 5’ κατεύθυνση. Συνεπώς, η 5’-UTR αλληλουχία 
του παραµένει άγνωστη. Η 3’-UTR αλληλουχία του 
σχεδόν ταυτίζεται µε τον κλώνο IMAGE: 1864540. 
Σηµειώνεται η θέση της αλληλουχίας του ανιχνευτή που 
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση Northern. 
 

 
3’ UTR 
[IMAGE  
1864540] 

 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

 
 

INTRON 1 
   15808 bp 

 
 

INTRON 2 
   23543 bp 

 
 

INTRON 4 
   558 bp 



                                                                                                                       

 
Αριθµός 
Εξωνίου 

Μέγεθος 
Εξωνίου 
(bp) 

5’ - όριο 3’ - όριο Αριθµός 
Ιντρονίου 

Μέγεθος 
Ιντρονίου 
(bp) 

1 121 tagacATGAA ACCCAgtaag 1 15808 

2 143 cgcagAACAA AGAAAgtgag 2 23543 

3 487 tccagGGCAG GCGCGgtggg 3 183 

4 226 agcagGAGCT CCCAGgtaac 4 558 

5 2838 cccagTCCTG ACATAcatag   

 
 
 
 

 

ii) Northern ανάλυση του γονιδίου XM_061100 

   Προκειµένου να εκτιµήσουµε το επίπεδο της έκφρασης και την ιστική κατανοµή του 

mRNA του XM_061100, πραγµατοποιήσαµε Northern ανάλυση σε µία σειρά 

ανθρώπινων ιστών ενηλίκου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µεµβράνη πολλαπλών 

ιστών (Clontech Laboratories), η οποία υβριδοποιήθηκε µε  ανιχνευτή παρηγµένο µε PCR 

και σηµασµένο µε 32P (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Ο ανιχνευτής αποτελείτο από τα 

νουκλεοτίδια 644-742  του cDNA του XM_061100 (τα τελευταία 98 νουκλεοτίδια του 

τρίτου εξωνίου του) και από τα πρώτα 64 νουκλεοτίδια του τρίτου ιντρονίου του (Εικ. 

12). 

   Στην Εικ. 15 φαίνεται η παρουσία 2 κύριων µεταγράφων µεγέθους περίπου 1.6 kb και 5 

kb (βέλη). Όπως φαίνεται, τα µετάγραφα αυτά εκφράζονται εντόνως στην καρδιά, το 

σκελετικό µυ, το νεφρό και τον πλακούντα και πολύ λιγότερο σε όλους τους υπόλοιπους 

ιστούς.  

   Το µέγεθος του πρώτου µεταγράφου αντιστοιχεί στο µέγεθος του cDNA του 

XM_061100. Το δεύτερο, µεγαλύτερο µετάγραφο αντιστοιχεί πιθανώς, σε ατελώς 

επεξεργασµένο mRNA του  XM_061100. Υπέρ αυτής της πιθανότητας συνηγορεί το 

γεγονός ότι υπάρχει ένα EST (GenBank Accession:  AW271332) το οποίο εκτείνεται από 

το τρίτο µέχρι το τέταρτο εξώνιο του XM_061100, περιλαµβάνοντας και το τρίτο 

ιντρόνιο (καθώς και τα τελευταία 64 νουκλεοτίδια του ανιχνευτή που χρησιµοποιήσαµε).  

 

 
Εικ. 13. Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XM_061100.  



                                                                                                                       

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

                                                                   Όνοµα 
Περιοχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχή 

 
 

Τέλος

low complexity 129 143 
low complexity 148 168 
low complexity 171 193 
FH [Forkhead] 252 401 
low complexity 403 437 
low complexity 443 453 
low complexity 456 479 
 

4.4 - 

Εικ. 15. Northern ανάλυση του XM_061100. Το στύπωµα υβριδοποιήθηκε µε έναν ανιχνευτή cDNA 
σηµασµένο µε  32P, ο οποίος απετελείτο από τα 98 τελευταία  bp του 3ου εξωνίου του XP_058398 
(νουκλεοτίδια 644- 742  του cDNA του XM_061100). Αριθµητικός Κώδικας: 1: Εγκέφαλος, 2: 
Καρδιά, 3: Σκελετικός Μυς, 4: Κόλον, 5: Θύµος, 6: Σπλήνας, 7: Νεφρός, 8: Ήπαρ, 9: Λεπτό Έντερο, 
10: Πλακούντας, 11: Πνεύµονας, 12: Λευκοκύτταρα Περιφερικού Αίµατος.  ∆ύο σχετικώς ισχυρά 
σήµατα,  ~1.5 kb και ~ 5 kb, υπάρχουν στην καρδιά, στο σκελετικό µυ, στο νεφρό και στον 
πλακούντα (βέλη). Τα ίδια σήµατα υπάρχουν, πολύ ασθενέστερα, και σε όλους τους υπόλοιπους 
ιστούς. Αριστερά φαίνονται τα µεγέθη των µεταγράφων κατά προσέγγισιν. 

Εικ. 14. Περιοχές της πρωτεΐνης  XM_061100 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα SMART. 
 



                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου XP_100295 που συνδέεται φυσικά µε το 

δείκτη D10S217 

 

   Περίπου 75 kb τελοµερικώς του δείκτη D10S217 χαρτογραφείται ένα µετάγραφο 726 

νουκλεοτιδίων, κατατεθειµένο στη GenBank υπό την ονοµασία XP_100295. Η θέση και 

η γενωµική οργάνωση του XP_100295 παρουσιάζεται στις Εικ. 17 και 18, αντιστοίχως.  

   Στην πραγµατικότητα, το XP_100295 είναι το πρώτο γονίδιο που απαντάται πιο κάτω 

από το τελοµερικό όριο της περιοχής της θραύσης στην έλλειψη 10q26.11-qter. Το 

XP_100295 περιλαµβάνει 7 εξώνια, τα οποία εκτείνονται κατά µήκος ~47 kb γενωµικού 

DNA, στο BAC bA31Α20, βαίνοντας από το κεντροµερές προς το τελοµερές. Οι 

συντηρηµένες αλληλουχίες στα όρια ιντρονίων και εξωνίων των ευκαρυωτικών γονιδίων, 

είναι παρούσες, ενώ ούτε από την κατατεθειµένη αλληλουχία του γονιδίου στη GenBank 

αλλά ούτε και µε αναζήτηση BLAST-N καταδεικνύεται η ύπαρξη 5’ και 3’ UTR.  

Εικ. 16. Σηµεία στο γονιδίωµα του ανθρώπου όπου χαρτογραφούνται γονίδια µε 
περιοχή Forkhead.   



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
Εικ. 17. Σχετική θέση των γονιδίων XP_058398 και XP_100295. 
  

XP_058398 

XP_100295 

D10S217 119701 K



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναζήτηση BLAST-P δείχνει ότι η υποθετική αυτή πρωτεΐνη δεν παρουσιάζει σηµαντική 

οµολογία µε κάποιαν άλλη, ενώ η υποκυτταρική της εντόπιση είναι µάλλον πυρηνική 

(Πιθανότητα: 43.5 %, πρόγραµµα PSORTII), σχηµατίζει δε, δύο (ή τρεις, µε λιγότερο 

αυστηρά κριτήρια) διαµεµβρανικές περιοχές (προγράµµατα  “DAS” TM-segment 

prediction, Εικ.19 και TM-Pred). Όπως και στην περίπτωση της XM_089753, έτσι και 

για την πρωτεΐνη αυτή, η πρόβλεψη του υποκυτταρικού της εντοπισµού πρέπει να 

θεωρηθεί µε κάποιο βαθµό επιφύλαξης. 

 

 

Αριθµός Ιντρονίου Μέγεθος Ιντρονίου (bp) 

1 17158 

2 482 

3 8294 

4 2083 

5 16159 

6 1917 

Αριθµός 
Εξωνίου 

Μέγεθος 
Εξωνίου 
(bp) 

5’ - όριο 3’ - όριο 

1 101 tagagATGAG TCATGgtagg 
2 110 cccagGGACA CAGGGgtaag 
3 176 catagGCCTG AGAAGgtcag 
4 72 tttagGGTGC AGCAGgtgag 
5 63 tacagGATAA ACCAGgtatg 

6 115 caaagAATAT GGCAGgtaca 
7 89 cttagGTGAA ATTAAcaagg 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΧΟΝ 2

 
ΕΧΟΝ 3 

 

 
 

ΕΧΟΝ 4

ΕΧΟΝ 5 

 

ΕΧΟΝ 7

INTRON 1 
19482 bp 

INTRON 2 
7916 bp 

    INTRON 3 
1857 bp 

INTRON 4 
11501 bp 

  101 bp 

110 bp 

176 bp 

 72 bp 

63 bp 

115 bp 

  89 bp 

      ATG 

    STOP 

Εικ. 18. Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XM_100295. 

       
 
 

ΕΧΟΝ 6 



                                                                                                                       

5. Μοριακή ανάλυση του γονιδίου XP_058398 που βρίσκεται ~ 150 Kb τελοµερικώς 

του δείκτη D10S217 

α. Αποµόνωση και προσδιορισµός της αλληλουχίας του γονιδίου XP_058398 

   Στο πλαίσιο της in silico διερεύνησης της χρωµοσωµικής περιοχής 10q25-qter, µε τη 

χρήση του human genome server του προγράµµατος ensembl, εντοπίστηκε ένα 

προβλεπόµενο µετάγραφο 444 βάσεων στη ζώνη q26.11 του χρωµοσώµατος 10 

(ταυτότητα µεταγράφου στο ensembl : ENST00000278012), αφοριζόµενο από τους 

µοριακούς γενετικούς δείκτες D10S217 (ο οποίος βρίσκεται   ~ 150 Kb κεντροµερικώς 

του γονιδίου) και D20S433 (περίπου 50 Kb τελοµερικώς του γονιδίου) (Εικ. 8,17). Είναι 

εµφανές ότι το γονίδιο που αντιστοιχεί στο µετάγραφο αυτό, βρίσκεται ~ 150 Kb εκτός 

της περιοχής της θραύσης, στην οποίαν έγινε εκτενής αναφορά πιο πάνω. Στην 

πραγµατικότητα, είναι το δεύτερο γονίδιο που απαντάται πιο κάτω από το τελοµερικό 

όριο της περιοχής της θραύσης. Επιπλέον, είναι εµφανές ότι το άγνωστο αυτό γονίδιο 

ελλείπει, όχι µόνο στην περίπτωση del[10q26.11-qter], αλλά και στην πλειονότητα των 

άλλων περιγεγραµµένων περιπτώσεων µονοσωµίας 10qter. Για τους λόγους αυτούς 

αποφασίστηκε περαιτέρω µελέτη του γονιδίου.  

   Με διερεύνηση BLAST-Ν βάσει της αλληλουχίας του cDNA του µεταγράφου, 

βρήκαµε διάφορες καταχωρήσεις EST οι οποίες παρουσιάζουν επικάλυψη µε την 

αλληλουχία αυτή. Ο EST κλώνος IMAGE # 1900007 (Research Genetics, GenBank 

Accession No. AI289873) επελέγη για περαιτέρω µελέτη. Προσδιορίστηκε η αλληλουχία 

και των δύο αλύσων του και στη συνέχεια, αυτή αξιολογήθηκε in silico. 

 

β. Ανάλυση της νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας του XP_058398 

   ∆ιαπιστώθηκε έτσι, ότι ο κλώνος περιέχει ένθεµα 1063 βάσεων, το οποίο απαρτίζεται 

από 73 βάσεις 5’ µη-µεταφραζόµενης αλληλουχίας (συµπεριλαµβανοµένου ενός 

κωδικονίου λήξης στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης), από ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 682 

βάσεων και από 301 βάσεις 3’ µη-µεταφραζόµενης αλληλουχίας (untranslated sequence, 

UTR). Υπάρχει επίσης ένα σήµα πολυαδενυλίωσης (ΑΑΤΑΑΑ), 226 βάσεις πιο κάτω 

από το κωδικόνιο λήξης και πριν από την πολύ-(A)+ ουρά. 

 



                                                                                                                       

   Η αντιπαραβολή της αλληλουχίας του cDNA µε αυτήν του γενωµικού DNA του 

ανθρώπου, επέτρεψε την αναγνώριση του αντιστοιχούντος στη cDNA αλληλουχία, 

γονιδίου, καθώς και τη διαλεύκανση της γενωµικής του οργάνωσης. ∆ιαπιστώθηκε ότι το 

cDNA του γονιδίου αυτού είναι κατατεθειµένο στη GenBank (Accession: XP_058398). 

   Το XP_058398 αποτελείται από τρία εξώνια (µεγέθους 229, 180 και 272 βάσεων), τα 

οποία εκτείνονται κατά µήκος 15 kb περίπου, γενωµικής αλληλουχίας, µε το 5’ άκρο πιο 

τελοµερικά από το 3’ άκρο (Εικόνες 20Α, 21, 22). Επιπλέον, οι συντηρηµένες 

(αριθµός αµινοξέος) 

Εικ. 19. Πρόβλεψη των διαµεµβρανικών περιοχών της XP_100295 από το 
πρόγραµµα “DAS” TM-segment prediction. Υπάρχουν τρεις (ή δύο µε 
αυστηρότερα κριτήρια) τέτοιες περιοχές.  



                                                                                                                       

αλληλουχίες στα όρια ιντρωνίων και εξωνίων των ευκαρυωτικών γονιδίων, είναι 

παρούσες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από την πρόβλεψη στο ensembl λείπει τελείως το 

πρώτο εξώνιο, ενώ το µέγεθος του δευτέρου εξωνίου υποεκτιµάται κατά τις πρώτες οκτώ 

βάσεις του 5’ άκρου του. 

   Το XP_058398 κωδικοποιεί ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, το οποίο µεταφράζεται σε 

226 αµινοξέα. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα SMART, η προβλεπόµενη αυτή πρωτεΐνη 

περιέχει ένα πεπτίδιο-σήµα στο αµινο-τελικό της άκρο (υπολείµµατα αµινοξέων 1 έως 

33) καθώς και τρεις διαµεµβρανικές περιοχές (υπολείµµατα 94 έως 116, 129 έως 151 και 

179 έως 201) (Εικ. 20Β, 22 και 23Α).  

   ∆ιερεύνηση οµολογίας BLAST της αµινοξικής αλληλουχίας του XP_058398, 

αποκάλυψε έναν σχετικώς υψηλό βαθµό ταυτότητας (30%) και οµοιότητας (47%) µε µία 

γνωστή πρωτεΐνη του ανθρώπου, την USH3A. Οµολογία µεταξύ των δύο αυτών 

πρωτεϊνών παρατηρείται κατά µήκος µίας περιοχής 72 αµινοξέων, που αντιστοιχεί στα 

αµινοξέα 110 έως 182 της  XP_058398 και 42 έως 114 της USH3A. Η περιοχή αυτή 

περιλαµβάνει µία διαµεµβρανική περιοχή από κάθε µία από τις δύο πρωτεΐνες (Εικ. 23Γ).  

   Οµολογία της XP_058398 εµφανίζεται και µε άλλη µία γνωστή πρωτεΐνη του 

ανθρώπου, την clarin-1 (ταυτότητα: 22% - οµοιότητα: 37%). Η οµολογία των δύο 

πρωτεϊνών αφορά στα πρώτα 182 αµινοξέα της  XP_058398 και στα πρώτα 190 αµινοξέα 

της clarin-1 (υπάρχουν κενά στην αντιπαραβολή των 2 πρωτεϊνών από το πρόγραµµα 

BLAST 2 sequences). Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει τις 3 πρώτες (από τις 4 συνολικά), 

διαµεµβρανικές περιοχές της clarin-1 και τις 2 πρώτες (από τις 3 συνολικά) 

διαµεµβρανικές περιοχές της XP_058398, µαζί µε το πεπτίδιο-σήµα (Εικ. 24). 

   Οι πρωτεΐνες USH3A και clarin-1 σχετίζονται µε µία αυτοσωµική υπολειπόµενη µορφή 

τύφλωσης και κώφωσης, το σύνδροµο Usher Τύπου 3 (OMIM *606397; USH3A, Adato 

et al., Ιούνιος 2002, βλ. Συζήτηση).  
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γ. Φυσικοχηµικά δεδοµένα για την πρωτεΐνη XP_058398 

Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες της πρωτεΐνης XP_058398, όπως προκύπτουν από το 

πρόγραµµα ExPASy, παρουσιάζονται στον Πίν. 5. Η XP_058398 είναι µία βασική (pI: 

9.30), ανθεκτική στην πρωτεόλυση, πρωτεΐνη. Όσον αφορά στην πρόβλεψη της 

σταθερότητας της XP_058398 in vivo, έχει δειχθεί (Bachmair et al., 1986) ότι η 

ταυτότητα του αµινοτελικού αµινοξέος µιας πρωτεΐνης, παίζει σηµαντικό ρόλο για την 

ιδιότητά της αυτή. Φαίνεται ότι αυτό το αµινοξύ έχει µεγάλη σηµασία για τη διαδικασία 

της πρωτεόλυσης που µεσολαβείται από ουβικουιτίνη. Ο υψηλός αλειφατικός δείκτης της 

πρωτεΐνης φανερώνει το µεγάλο ποσοστό του όγκου αυτής που καταλαµβάνεται από 

αλειφατικές πλάγιες αλύσους (αλανίνη, βαλίνη, ισολευκίνη και λευκίνη) και θεωρείται 

θετικός δείκτης της θερµοσταθερότητάς της. Τέλος, ο χαµηλός δείκτης 

υδροπαθητικότητος της XP_058398 καταδεικνύει τη µικρή µεταβολή στην ελεύθερη 

ενέργεια, που επισυµβαίνει κατά τη µεταφορά της από ένα µέσον µε χαµηλή διηλεκτρική 

σταθερά, στο νερό ή, µε άλλα λόγια, τη µικρή της πολικότητα. Φυσικά, αυτές οι ιδιότητες 

έρχονται εις επίρρωσιν της πρόβλεψης της XP_058398, ως µεµβρανικής πρωτεΐνης.  
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Εικ. 20 (Α) Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XP_058398 και (Β) χωροταξική οργάνωση της πρωτεΐνης
XP_058398 στην κυτταρική µεµβράνη. Το λευκό κουτάκι αντιπροσωπεύει το πεπτίδιο-σήµα της πρωτεΐνης
ενώ τα αριθµηµένα µαύρα κουτάκια αντιπροσωπεύουν τις 3 διαµεµβρανικές περιοχές της.  

Εικ. 21. Γενωµική οργάνωση του γονιδίου XP_058398.  



                                                                                                                       

Hs   1    ATGCCTACCACAAAGAAGACATTGATGTTCTTATCAAGCTTTTTCACCAGCCTTGGGTCC 
       1   M  P  T  T  K  K  T  L  M  F  L  S  S  F  F  T  S  L  G  S   
       1          .         .     .  .  Q          .  .          .  .           .  .   .           G          .    L  .  .  .  

.  . 
Mm   1    ATGCCAACCACACAGAAAACGTTGATGTTCCTGTCTGGCTTTCTCACAAGCCTGGGCTCA 
 
Hs  61    TTCATTGTAATTTGCTCTATTCTTGGGACACAAGCATGGATCACCAGTACAATTGCTGTT 
      21   F  I  V  I  C  S  I  L  G  T  Q  A  W  I  T  S  T  I  A  V   
      21   V  V        .  .  .  .  .  .    A         .  .  .  .  .  .  .   R           .           F           F   
Mm  61    GTTGTTGTCATCTGCTCCATTCTTGCGACTCAGGCATGGATCACCAGCAGGATTTTCTTT 
 
Hs  121   AGAGACTCTGCTTCAAATGGGAGCATTTTCATCACTTACGGACTTTTTCGTGGGGAGAGT 
      41   R  D  S  A  S  N  G  S  I  F  I  T  Y  G  L  F  R  G  E  S   
      41   T  .          A  I         .  .  .   T            .  V           .  .  .  .  .  .  .  .  T        .   
Mm  121   ACAGATGCTATCTCCAACGGTACCATTGTTATTACCTATGGGCTCTTCCGTGGTACGAGT 
                                                     
Hs  181   AGTGAAGAATTGAGTCACGGACTTGCAGAACCAAAGAAAAAGTTTGCAGTTTTAGAGATA 
      61   S   E  E  L  S  H  G  L  A  E  P  K  K  K  F  A  V  L  E  I   
      61   A      Q  .  .  N           E           .  .  Q           D           L           D         .    N         .    E         

.  .            G  .   
Mm  181   GCTCAAGAGTTGAATGAAGGCCTTCAAGATCTGGACAAAAACTTTGAAGTTTTAGGGATA 
 
Hs  241   CTGAATAATTCTTCCCAAAAAACTCTGCATTCGGTGACTATCCTGTTCCTGGTCCTGAGT 
      81   L  N  N  S  S  Q  K  T  L  H  S  V  T  I  L  F  L  V  L  S   
      81   .  D        .  .  .  .  .   S          .  .    L         .    V         .  .    L        .     I         .  

.   
Mm  241   TTGGACAATTCTTCCCAGAAGTCTTTGCACCTGGTGGTCATCCTCCTCCTGATCCTGAGT 
 
Hs  301   TTGATCACGTCGCTGCTGAGCTCTGGGTTTACCTTCTACAACAGCATCAGCAACCCTTAC 
     101   L  I  T  S  L  L  S  S  G  F  T  F  Y  N  S  I  S  N  P  Y   
     101   .  A          A  .          V  .  .  .  V          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Mm  301   CTGGCAGCTTCCGTGCTGAGCTCAGTGTTCACCTTCTACAACAGCATCAGCAACCCTTAC 
 
Hs  361   CAGACATTCCTGGGGCCGACGGGGGTGTACACCTGGAACGGGCTCGGTGCATCCTTCGTT 
     121   Q  T  F  L  G  P  T  G  V  Y  T  W  N  G  L  G  A  S  F  V   
     121   .  .  .  .  .  .  M         .  .  .  .  .  .  .  .  S          .  .  .  .   
Mm  361   CAGACGTTCCTAGGACCTATGGGTGTCTATACCTGGAATGGACTCAGCGCATCCTTTGTG 
 
Hs  421   TTTGTGACCATGATACTGTTTGTGGCGAACACGCAGTCCAACCAACTCTCCGAAGAGTTG 
     141   F  V  T  M  I  L  F  V  A  N  T  Q  S  N  Q  L  S  E  E  L   
     141   .  L          A         .   V           .  .  .  G           .  A           E            .  .  H          .  .  D           

K  .   
Mm  421   TTTCTGGCCATGGTTCTGTTCGTGGGGAATGCCGAGTCCAACCATCTCTCAGACAAGCTC 
 
Hs  481   TTCCAAATGCTTTACCCGGCAACCACCAGTAAAGGAACGACCCACAGTTACGGATACTCG 
     161   F  Q  M  L  Y  P  A  T  T  S  K       G  T  T  H  S  Y  G  Y  S   
     161   S           .         K        .     .         .            D            .  .  N           .         R           T  T  H  T           

Y  G  Y  S   
Mm  481   TCCCAGAAGCTTTATCCAGATACCACAAACAAGAGAACAACCCACACTTACGGATACTCG 
 
Hs  541   TTCTGGCTCATACTGCTCGTCATTCTTCTAAATATAGTCACTGTAACCATCATCATTTTC 
     181   F  W  L  I  L  L  V  I  L  L  N  I  V  T  V  T  I  I  I  F   
     181                   .  .  .   T           .           H  .  .  F          .  .  .  .  .   A           V           .  .  

.  .   
Mm  541   TTTTGGCTCACCCTGCATGTCATCTTTCTCAATATTGTCACTGCGGTCATCATCATTTTC 
 
Hs  601   TACCAGAAGGCCAGATACCAGCGGAAGCAGGAGCAGAGAAAGCCAATGGAATATGCTCCA 
     201   Y  Q  K  A  R  Y  Q  R  K  Q  E  Q  R  K  P  M  E  Y  A  P   
     201   .  .  .  .  .  .  R          Q         .  .  .   .  .  .  .            V          .  .  .  .   
Mm  601   TATCAGAAGGCCCGATACCGGCAGAAGCAGGAGCAGAGGAAGCCGGTGGAATATGCTCCA 
 
 
Hs  661   AGGGACGGAATTTTATTCTGAATTCTCTTTCATCTCATTTTGGCGTTGCATCTATTGTAC 
     221   R  D  G  I  L  F   



                                                                                                                       

     221   .  .  .  .  .  .   
Mm  661   AGGGATGGCATTTTATTCTGAGTCCTGTCTCATAGCCCATTTGCACTGTCTCTGCCAAAC 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 22. Αντιπαραβολή της νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας του XP_058398 του ανθρώπου 
(Hs) και του ποντικού (Mm). Υπογραµµίζονται τα κωδικόνια έναρξης και λήξης. Τα όρια εξωνίων και 
ιντρονίων δείχνονται µε κατακόρυφα βέλη. Το πεπτίδιο-σήµα εµφανίζεται µε πλάγια γράµµατα και είναι 
υπογραµµισµένο ενώ οι διαµεµβρανικές περιοχές είναι απλώς υπογραµµισµένες. Τα διαφορετικά αµινοξέα 
φαίνονται µέσα σε γκρι κουτάκια. Τα βέλη δείχνουν την αλληλουχία και τον προσανατολισµό των 
ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιµοποιήθηκαν ως εκκινητές PCR για τη σύνθεση του ανιχνευτή που 
χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα προσδιορισµού του υποκυτταρικού εντοπισµού της XP_058398. 



                                                                                                                       

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    XP_058398 
 
  110 FTFYNSISNPYQTFLGPTGVYTWNGLGASFVFVTMILFVANTQSNQLSEELFQMLYPATTSKGTTHSYGYSFW 182 
       F  YN+   P++T  GP G+Y  + +  S   + MILF +  + + LSE++          K  +  Y  SFW 
  42   FFMYNAFGKPFETLHGPLGLYLLSFISGSCGCLVMILFASEVKIHHLSEKIANYKEGTYVYKTQSEKYTTSFW 114 

     
 
 

     USH3A 
 

                                            
 
 
 
 

USH3A 
Περιοχή Αρχή Τέλος
διαµεµβρανική 21 43 
διαµεµβρανική 58 80 

USH3A

XP 058398

1 
42

110

114

182

120
1 226

Α. 

Β. 

Γ. 

Εικ. 23. Αναγνωρίσιµες περιοχές της πρωτεΐνης XP_058398 (Α) και USH3A (Β) όπως 
αυτές προβλέπονται από το πρόγραµµα SMART. Αντιπαραβολή των παραπάνω 2 
πρωτεϊνών µε µεγέθυνση της κοινής τους περιοχής (Γ).   



                                                                                                                       

 
 
 

 

 

 

Clarin-1 
Περιοχή Αρχή Τέλος
∆ιαµεµβρανική 12 34 
∆ιαµεµβρανική 99 121 
∆ιαµεµβρανική 134 156 
∆ιαµεµβρανική 189 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   MPTTKKTXXXXXXXXXXXXXXIVICSILGTQAWITSTIAVRDSA----SNGSIF------ 50 
    MP+ +K               + + + LGT  WI +T+  +  A    ++G          
1   MPSQQKKIIFCMAGVFSFACALGVVTALGTPLWIKATVLCKTGALLVNASGQELDKFMGE 60 
 
51  ITYGLFRGESSEELSHGLAEPKKKFAVLEILNNSSQKTLHXXXXXXXXXXXXXXXXXXGF 110 
    + YGLF GE   +   GL     +F+    L  +   ++H                   F 
61  MQYGLFHGEGVRQC--GLGARPFRFSFFPDLLKAIPVSIHVNVILFSAILIVLTMVGTAF 118 
 
111 TFYNSISNPYQTFLGPTGVYTWNGLGASFVFVTMILFVANTQSNQLSEELFQMLYPATTS 170 
      YN+   P++T  GP G+Y  + +  S   + MILF +  + + LSE++           
119 FMYNAFGKPFETLHGPLGLYLLSFISGSCGCLVMILFASEVKIHHLSEKIANYKEGTYVY 178 
 
171 KGTTHSYGYSFW 182 
    K  +  Y  SFW 
179 KTQSEKYTTSFW 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικ. 24. (Α) Περιοχές της πρωτεΐνης clarin-1 κατά SMART. (Β) Περιοχή οµολογίας 
XP_058398 και clarin-1 (η αµινοξική αλληλουχία της clarin-1 φαίνεται µε έντονα 
γράµµατα).  

Α. 

Β. 

XP_058398 

Clarin-1 



                                                                                                                       

δ. Northern ανάλυση του XP_058398 
 

   Προκειµένου να εκτιµήσουµε το επίπεδο της έκφρασης και την ιστική κατανοµή του 

mRNA του XP_058398, πραγµατοποιήσαµε ανάλυση κατά Northern σε µία σειρά 

ανθρώπινων ιστών ενηλίκου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µεµβράνη πολλαπλών 

ιστών (Clontech Laboratories), η οποία υβριδοποιήθηκε µε  ανιχνευτή σηµασµένο µε 32P. 

Ο ανιχνευτής αποτελείτο από τα νουκλεοτίδια 887-1038 

 του cDNA του XP_058398 του ανθρώπου, δηλαδή ένα τµήµα 151 bp της 3’ UTR 

περιοχής αυτού (Εικ. 20Α). 

   Η Εικόνα 25(Α) δείχνει την παρουσία 2 κύριων µεταγράφων µεγέθους περίπου 1.2 kb 

και 2.5 kb (βέλη). Το µέγεθος του πρώτου µεταγράφου ταιριάζει µε το µέγεθος του 

cDNA του XP_058398. Ωστόσο, µε αναζήτηση BLAST-N δεν προκύπτουν εναλλακτικά 

µετάγραφα του XP_058398, τα οποία να δικαιολογούν τη δεύτερη ζώνη µεγέθους 2.5 kb. 

Πιθανόν αυτή να αντιστοιχεί σε προϊόντα ατελούς επεξεργασίας του mRNA του 

XP_058398. Είναι ενδιαφέρον ότι, µε αναζήτηση BLAST-N, ανευρίσκονται EST’s (π.χ. 

BF336215) τα οποία περιλαµβάνουν τµήµατα του δεύτερου ιντρονίου και του τρίτου 

εξωνίου του XP_058398. 

   Το µικρότερο µετάγραφο εκφράζεται εντόνως στην καρδιά, τους σκελετικούς µυς, το 

νεφρό και το ήπαρ, πολύ λιγότερο στον εγκέφαλο, το κόλον, το λεπτό έντερο και τον 

πλακούντα και ακόµη χαµηλότερα στους υπόλοιπους ιστούς. Το µεγαλύτερο µετάγραφο 

παρουσιάζει περίπου την ίδια ιστική κατανοµή, µε την εξαίρεση του λεπτού και του 

παχέος εντέρου, όπου το σήµα του είναι εµφανώς ασθενέστερο.    

   Το υψηλό επίπεδο έκφρασης του XP_058398 στο νεφρό και το ήπαρ συµφωνεί µε το 

γεγονός ότι τα περισσότερα EST που βρέθηκαν να επικαλύπτονται µε την αλληλουχία 

cDNA του µεταγράφου του XP_058398, προέρχονται από νεφρικό και ηπατικό ιστό.     

 

ε. Αποµόνωση, προσδιορισµός και ανάλυση της αλληλουχίας του οµολόγου γονιδίου 

του XP_058398 στον ποντικό 

 

   Προκειµένου να κατασκευαστεί ανιχνευτής κατάλληλος για τη διεξαγωγή πειραµάτων 

προσδιορισµού της ιστικής κατανοµής του XP_058398 µε RNA υβριδοποίηση in situ σε 

τοµές εµβρύων ποντικού, κατέστη απαραίτητη η αποµόνωση του οµολόγου γονιδίου του 

XP_058398 στον ποντικό.  



                                                                                                                       

 

 
 

 
Πιν. 5. Φυσικοχηµικές ιδιότητες της πρωτεΐνης  XP_058398. 
 
Aριθµός Αµινοξέων 
 

226 

Μοριακό Βάρος 
 

25321.3 

Αµινοξική Σύσταση 
 

Ala(A)10  4.4%  Met (M)  5   2.2% 
Arg(R) 6  2.7%  Phe (F)  18  8.0% 
Asn(N) 9  4.0%  Pro (P)   7  3.1% 
Asp(D) 2  0.9%  Ser (S) 27  11.9% 
Cys(C) 1  0.4%  Thr (T) 23  10.2% 
Gln(Q)10  4.4%  Trp (W)   3  1.3% 
Glu(E) 9  4.0%  Tyr (Y)  10  4.4% 
Gly(G)14  6.2%  Val (V)  12  5.3% 
His(H) 3  1.3%  Asx (B)   0  0.0% 
Ile(I)19  8.4%  Glx (Z)   0  0.0% 
Leu(L)281 2.4%  Xaa (X)   0  0.0% 
Lys(K) 10 4.4% 

Συνολικός Αριθµός Αρνητικώς Φορτισµένων 
Αµινοξέων (Asp + Glu) 
 

11 

Ισοηλεκτρικό Σηµείο (pI) 
 

9.30 

Συνολικός Αριθµός Θετικώς Φορτισµένων 
Αµινοξέων (Arg + Lys) 
 

16 

Εκτιµώµενος Χρόνος Ηµιζωής 30 hours (πέψη από δικτυοκύτταρα θηλαστικών, in 
vitro) 

∆είκτης Αστάθειας 
 

32.79 (σταθερή) 

Αλειφατικός ∆είκτης 
 

100.93 

Μέσος Όρος Υδροπαθητικότητος 
 

0.318 

 
 
 
 

Με βάση την αλληλουχία του cDNA του XP_058398, ερευνήθηκε η βάση δεδοµένων 

EST του ποντικού στο NCBI και αναγνωρίστηκαν διάφορες, οµόλογες µερικώς, 

καταχωρήσεις EST. Από αυτές, επελέγη ο EST κλώνος IMAGE # 1481636 (Research 

Genetics) και προσδιορίστηκε η νουκλεοτιδική αλληλουχία του µε τη χρήση αυτόµατου 

sequencer ABI 373. Στη συνέχεια, η αλληλουχία αυτή αναλύθηκε in silico.  



                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Εικ. 25Α. Northern ανάλυση του XP_058398. Το στύπωµα υβριδοποιήθηκε µε έναν 
ανιχνευτή cDNA σηµασµένο µε  32P, ο οποίος απετελείτο από 153 bp της 3’-UTR 
αλληλουχίας του XP_058398 (νουκλεοτίδια 797-948).  
Αριθµητικός Κώδικας: 1: Εγκέφαλος, 2: Καρδιά, 3: Σκελετικός Μυς, 4: Κόλον, 5: 
Θύµος, 6: Σπλήνας, 7: Νεφρός, 8: Ήπαρ, 9: Λεπτό Έντερο, 10: Πλακούντας, 11: 
Πνεύµονας, 12: Λευκοκύτταρα Περιφερικού Αίµατος.  
Παρατηρείται ισχυρό σήµα µεγέθους ~1.2 kb που εµφανίζεται πιο έντονο στην καρδιά, 
στο σκελετικό µυ, στο νεφρό και στο ήπαρ (µεγάλο βέλος) και ασθενέστερο σήµα  
~2.5 kb (µικρό βέλος) µε όµοια κατανοµή. Αριστερά φαίνονται τα µεγέθη των 
µεταγράφων κατά προσέγγισιν.  
 

Εικ. 25Β. Northern ανάλυση του USH3 
(Joensuu et al., 2001).  
Το στύπωµα υβριδοποιήθηκε µε 
ανιχνευτή cDNA 354 bp (USH3 
νουκλεοτίδια: -33 321) ο οποίος 
περιλαµβάνει τα εξώνια 1-3 και µέρος 
του 5  UTR του USH3A. ∆ύο σήµατα, 

4.5 kb και  1.0 kb, υπάρχουν σε 
όλους τους ιστούς. Επιπλέον, ένα 
ασθενές σήµα 1.5 kb υπάρχει στο 
σπλήνα (βλ. Συζήτηση). Το στύπωµα 
υβριδοποιήθηκε µε ανιχνευτή β-
ακτίνης που χρησίµευσε ως δείγµα 
ελέγχου (κάτω). 
  



                                                                                                                       

 
 

   Προσδιορίστηκε, έτσι, πως ο κλώνος αυτός περιέχει ένθεµα περίπου 1800 bp, 

αποτελούµενο από >=159 bp 5’-µη µεταφραζόµενης αλληλουχίας 

(συµπεριλαµβανοµένων 4 κωδικονίων λήξης στι ίδιο αναγνωστικό πλαίσιο), από ανοικτό 

πλαίσιο ανάγνωσης  681 bp και από >=950 bp 3’-µη-µεταφραζόµενης αλληλουχίας. Η 

αντιπαραβολή της αλληλουχίας του cDNA µε αυτήν του γενωµικού DNA του ποντικού, 

επέτρεψε την αναγνώριση του αντιστοίχου γονιδίου, καθώς και τη διαλεύκανση της 

γενωµικής του οργάνωσης (Εικ. 22).  

   Το XP_058398 του ποντικού κωδικοποιεί ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 226 

αµινοξέων, το οποίο εµφανίζει  57% ταυτότητα και 65% οµοιότητα µε το ανθρώπειο 

οµόλογό του. Ανάλυση της αµινοξικής αλληλουχίας η οποία διεξήχθη µε το πρόγραµµα 

SMART, έδειξε την παρουσία ενός πεπτιδίου-σήµατος (αµινοξέα 1-21) καθώς και 3 

διαµεµβρανικών περιοχών (αµινοξέα 91-113, 126-148 and 179-201) (Εικ. 22).  

 

ζ. Προσδιορισµός της ιστικής κατανοµής του XP_058398 µε RNA υβριδοποίηση in 

situ σε τοµές εµβρύων ποντικού 

 

   Το πρότυπο της ιστικής κατανοµής του XP_058398 προσδιορίστηκε µε πειράµατα 

RNA υβριδοποίησης in situ σε τοµές εµβρύων ποντικού ηλικίας Ε12.5, Ε13.5, Ε14.5 και 

Ε18.5, χρησιµοποιώντας έναν µη νοηµατικό ανιχνευτή σηµασµένο µε διγοξυγενίνη 

(digoxigenin, DIG), ο οποίος περιείχε τµήµα ~1000 νουκλεοτιδίων από την 3’ µη 

µεταφραζόµενη περιοχή του XP_058398 του ποντικού (βλ. Υλικά και Μέθοδοι).  

   Έκφραση του XP_058398 ανιχνεύθηκε κατ’αρχάς, σε ιστούς εξωδερµικής 

προελεύσεως, δηλαδή στο νευρικό ιστό, στην επιδερµίδα αλλά, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια, και στα περισσότερα επιθήλια των οποίων η παρατήρηση ήταν ευχερής (στα 

οποία περιλαµβάνονται, βέβαια, και όλοι οι βλεννογόνοι). Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε έκφραση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, δηλαδή στον εγκέφαλο 

(πρόσθιο, µέσο και οπίσθιο, Εικ. 26Α) και στο νωτιαίο µυελό (Εικ. 27Α). Η έκφραση σε 

αυτά τα δύο όργανα εµφανίζεται γενικευµένη και διάχυτη, είναι δε εκσεσηµασµένη στο 

επένδυµα των κοιλιών του εγκεφάλου (Εικ. 26Β), και του χοριοειδούς πλέγµατος (26Γ). 
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ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
         ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
(-) 

 
 
 
 
 

Α. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 
      ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ 

   

 
 
 
 
 

Β. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΚΟΙΛΙΕΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΧΟΡΙΟΕΙ∆ΕΣ 
ΠΛΕΓΜΑ 

 

  

1

Εικ. 26. Μεταγραφική ενεργότητα του γονιδίου XP_058398 σε ιστούς εξωδερµικής προέλευσης. Α. 
Τµήµα του οπισθίου εγκεφάλου. Β. Τα βέλη δείχνουν το επένδυµα της κοιλίας (εκ) (που είναι 
παράλληλα και το όριο κοιλίας/εγκεφαλικού παρεγχύµατος). Γ. Τα βέλη δείχνουν το επιθήλιο του 
χοριοειδούς πλέγµατος (εχ). Όλες οι τοµές είναι οβελιαίες (sagital). 

εκ  εκ  

εχ 

εχ 
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(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ΝΩΤΙΑΙΟΣ 
ΜΥΕΛΟΣ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΓΑΓΓΛΙΑ 
ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ 
ΝΩΤΙΑΙΟΥ 
ΜΥΕΛΟΥ 

 

 

 
 
           
      
       Γ. ∆ΕΡΜΑ 
 

 

1

12 

8S

2

24
S

Εικ. 27. Έκφραση του XP_058398 σε ιστούς εξωδερµικής προέλευσης. Α. Η πρώτη εικόνα της σειράς 
δείχνει µόνο το νωτιαίο µυελό, ενώ στη δεύτερη φαίνεται µικρό τµήµα της σπονδυλικής στήλης, 
οπισθίως [βέλος : σπόνδυλος, (σπ)]. Β. Τα µαύρα βέλη δείχνουν 2 από τα γάγγλια των οπισθίων ριζών 
(γορ). Τα λευκά βέλη δείχνουν το πρόσθιο τµήµα δύο σπονδυλικών τόξων (στ) σε οβελιαία τοµή. Γ. 
Φαίνεται η επιδερµίδα (µαύρα βέλη, επ) (µε λευκό βέλος δείχνεται τµήµα σκελετικού µυός, σµ). Όλες 
οι τοµές είναι οβελιαίες (sagital). 

 

 

 

 σπ 

 γορ 

 στ 

 επ 
 σµ  επ 



                                                                                                                       

 

    Έκφραση παρατηρείται και στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλµού, ο οποίος 

είναι επίσης, νευρικός ιστός και τµήµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος (Εικ. 28Α), 

καθώς και στο φακό του οφθαλµού (Εικ. 28Α). Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η 

παρατήρηση ότι, ενώ σε έµβρυα Ε14.5 η έκφραση στον αµφιβληστροειδή και το φακό 

είναι εκτεταµένη (στον αµφιβληστροειδή καταλαµβάνει σχεδόν όλο το πάχος αυτού και 

στο φακό υπάρχει, τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά), σε έµβρυα Ε18.5 η έκφραση 

περιορίζεται, στο µεν φακό, οπισθίως και περιφερικά, στο δε αµφιβληστροειδή, σε µία 

µέση στιβάδα του τοιχώµατος αυτού.  

   Η έκφραση επεκτείνεται στην αρχή του περιφερικού νευρικού συστήµατος, δηλαδή στα 

γάγγλια των ραχιαίων ριζών του νωτιαίου µυελού, όπου έχει χαρακτήρα διάχυτο (Εικ. 

27Β). Φυσικά είναι αδύνατος ο έλεγχος της έκφρασης του XP_058398 στο περιφερικό 

νευρικό σύστηµα (περιφερικά νεύρα), µε τις δεδοµένες δυνατότητες µικροσκόπησης. 

Πάντως, υπάρχει ισχυρή ένδειξη για έκφραση τουλάχιστον σε µία εγκεφαλική συζυγία, 

το οπτικό νεύρο (δεν δείχνεται). Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρων ο έλεγχος της έκφρασης και 

στο µυελό των επινεφριδίων, ο οποίος αποτελείται επίσης, από νευρικό ιστό και από τον 

οποίον οι εικόνες ήταν ασαφείς.  

   Η έκφραση του XP_058398 στην επιδερµίδα είναι γενική, δηλαδή δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος. Για λόγους πειστικότητας δείχνονται εικόνες από 

περιοχές του σώµατος µε παχύτερη επιδερµίδα (κυρίως από τη ράχη), ενώ παρατηρήθηκε 

έκφραση σε δέρµα τόσο λεπτό, όσο των βλεφάρων. Άλλα αισθητήρια όργανα, πλην του 

οφθαλµού και του δέρµατος, όπου εκφράζεται το XP_058398, είναι το επιθήλιο του 

κοχλία (Εικ. 28Β) καθώς και οι τριχοφόροι θύλακες και το στέλεχος των µυστάκων 

(28Γ).  

   Όµως η έκφραση του XP_058398 είναι εκτεταµένη και στα εσωτερικά όργανα και 

µάλιστα, σχεδόν σε όλα τα συστήµατα που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν εύκολα. Από 

το αναπνευστικό σύστηµα είναι εντονότατη η έκφραση στο ρινικό βλεννογόνο (Εικ. 

30Α), καθώς και στο βλεννογόνο των βρόγχων του πνεύµονος (Εικ. 30Β). Αν και δεν 

ελέγχθηκε ασφαλώς, µε αυτά τα δεδοµένα θα ήταν παράδοξο αν δεν υπήρχε έκφραση και 

στο βλεννογόνο του φάρυγγα και της τραχείας, που αποτελούν τα συνεκτικά όργανα 

µεταξύ της στοµατο-ρινικής κοιλότητας και του πνεύµονος.  

   Όσον αφορά στο γαστρεντερικό σύστηµα, φαίνεται έκφραση στο βλεννογόνο του 

οισοφάγου (Εικ. 29Β) και περισσότερο του εντέρου (Εικ. 29Γ). Αναφορικά µε το ήπαρ 



                                                                                                                       

(το οποίο παρουσιάζει στενή ανατοµική και λειτουργική σχέση µε το γαστρεντερικό), 

υπάρχει γενικευµένη έκφραση στο παρέγχυµα (Εικ. 30Γ). 
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Α. ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Β. ΕΣΩ ΟΥΣ 
     (ΚΟΧΛΙΑΣ) 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΤΡΙΧΟΦΟΡΟΙ 
ΘΥΛΑΚΕΣ 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΩΝ 

   

18.5 (19) 
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8S
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Εικ. 28. Έκφραση του XP_058398 σε αισθητήρια όργανα. Α. ∆είχνεται το σήµα στον αµφιβληστροειδή 
(λευκά βέλη, αµφ) και στο φακό (µαύρα βέλη, φκ). Η 2η τοµή της σειράς είναι οριζόντια και οι 
υπόλοιπες δύο, οβελιαίες. Β. ∆είχνεται µε βέλη (κχ) το σήµα στο επιθήλιο του κοχλία. Οι τοµές είναι 

 αµφ

   φκ 
 αµφ

   φκ

 κχ 

τθ 

τθ 
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Α. ΚΑΡ∆ΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ 

   

 
 
           
          
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΕΝΤΕΡΟ 

 

18.5 (19) 

1 13 5

Εικ. 29. Έκφραση του XP_058398 σε όργανα του γαστρεντερικού συστήµατος και στην καρδιά Α.
Στην πρώτη φωτογραφία δείχνονται µε βέλη τα όρια της καρδιάς. Στη δεύτερη φωτογραφία δείχνεται
σηµείο του κόλπου (λευκό βέλος, κπ) και της κοιλίας (µαύρο βέλος, κλ) όπου εµφανίζεται έκφραση. Β.
∆είχνεται ο βλεννογόνος του οισοφάγου (βο) (στην πρώτη φωτογραφία τα τοιχώµατα του οισοφάγου
είναι συµπεπτωκότα εξαιτίας λόγω µηχανικής πίεσης). Γ. ∆είχνονται ο βλεννογόνος του εντέρου
(λευκά βέλη, βε) και σηµεία της µυϊκής στιβάδας του τοιχώµατος του εντέρου (µε) όπου παρατηρείται
έκφραση. Όλες οι τοµές είναι οβελιαίες (sagital).  

κπ 

κλ 

βο βο 

βε µε βε 

µε 
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Β. ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 

   

 
 
 
 
Γ. ΗΠΑΡ 

   

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆. ΝΕΦΡΟΣ 
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Ε18.5  Ε18.5 

      Ε13.5 
     

 
 
 
 
                                                        

      Ε12.5 
     

 
 
 
 
                                                        

      
 
 
 
 
                                                        

     
 
 
 
 
                                                        

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

ρβ 
ρβ 

ββ 

ββ 

ενσ 

ενσ 



                                                                                                                       

 
 
 

   

 

 

Μάλιστα, η έκφραση αυτή είναι πιο εκσεσηµασµένη σε πολυάριθµες, στικτές δοµές, που 

εκτείνονται σε ολόκληρη την επιφάνεια της τοµής του ήπατος. 

   Υπάρχει ισχυρή έκφραση στην καρδιά (Εικ. 29Α). Φυσικά είναι δύσκολο να διακρίνει 

κανείς αν αυτή περιορίζεται στο µυοκάρδιο, που καταλαµβάνει το µέγιστο µέρος του 

όγκου της καρδιάς, ή αν επεκτείνεται ακόµη και στο ενδοκάρδιο (τον λεπτότατο, 

εσώτατο χιτώνα της καρδιάς που περιγράφει την καρδιακή κοιλότητα και συνέχεται µε το 

ενδοθήλιο των αιµοφόρων αγγείων) και στο περικάρδιο (το χιτώνα που περιβάλλει 

εξωτερικά την καρδιά). Σε µία εικόνα, πάντως, όπου υπάρχει κυκλοτερής έκφραση στην 

περιφέρεια της καρδιάς, δίνεται ισχυρή ένδειξη για έκφραση στο περικάρδιο (δεν 

δείχνεται). ∆υστυχώς, η παρατήρηση έστω και των µεγαλυτέρων αιµοφόρων αγγείων 

(όπως η αορτή) ενός εµβρύου ποντικού, τα οποία είναι λεπτότατα, είναι δυσχερής. 

συνεπώς, δεν µπορεί να πει κανείς αν η έκφραση του XP_058398 στο καρδιαγγειακό 

σύστηµα περιορίζεται στην καρδιά ή αν επεκτείνεται και στα αγγεία (φυσικά, ούτε λόγος 

δεν γίνεται για το σύστηµα των λεµφαγγείων, τα οποία, µε τις δεδοµένες δυνατότητες 

παρατήρησης είναι πρακτικώς αόρατα). 

   Εκτός του µυοκαρδίου που αποτελεί, καθεαυτού, έναν ξεχωριστό τύπο µυός,  

έκφραση του XP_058398 είναι έντονη και γενικευµένη και στους σκελετικούς µυς (Εικ. 

27Γ, δείχνεται εικόνα από τη ράχη, όπου οι σκελετικοί µύες είναι πιο ανεπτυγµένοι). Θα 

ήταν ενδιαφέρον να ελέγξει κανείς την έκφραση και στον τρίτο τύπο µυϊκού ιστού, τους 

λείους µυς. Αυτοί, όµως, δεν ανευρίσκονται στο σώµα σε παχείς σχηµατισµούς, όπως οι 

σκελετικοί και έτσι η παρατήρησή τους είναι δύσκολη. Πάντως, µία ισχυρή ένδειξη για 

έκφραση και σε αυτόν τον τύπο µυός δίνεται στην εικόνα 29Γ (πρώτη στήλη), στην 

οποία, αρκετά πειστικά, παρατηρείται κυκλοτερής έκφραση στο τοίχωµα του εντέρου, 

όπου βρίσκονται φυσιολογικά, επάλληλες στιβάδες λείου µυϊκού ιστού.    

   Αναφορικά µε το ουροποιητικό σύστηµα, είναι εµφανής η έκφραση στο επιθήλιο των 

νεφρικών σωληναρίων (Εικ. 30∆). Τα υπόλοιπα όργανα (ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, 

ουρήθρα) αυτού του συστήµατος δεν κατέστη δυνατόν να παρατηρηθούν. 

Εικ. 30. Έκφραση του XP_058398 σε όργανα του αναπνευστικού συστήµατος, στο ήπαρ και στο 
νεφρό. Α. ∆είχνεται ο ρινικός βλεννογόνος (ρβ). Β. ∆είχνεται ο βλεννογόνος των βρόγχων (ββ). Γ. 
Φαίνεται η διάχυτη έκφραση στο ηπατικό παρέγχυµα. ∆. ∆είχνεται το επιθήλιο των νεφρικών 
σωληναρίων (ενσ). Όλες οι τοµές (πλην αυτών της πρώτης σειράς, που είναι οριζόντιες) είναι οβελιαίες 
(sagital). 



                                                                                                                       

Επίσης, µηδαµινά στοιχεία προέκυψαν σχετικά µε την πιθανή έκφραση στα όργανα του 

γεννητικού συστήµατος. Άλλα µεγάλα όργανα τα οποία διέλαθαν της παρατήρησής µας 

είναι ο σπλήνας και το πάγκρεας. Στην πραγµατικότητα, το πρότυπο της έκφρασης του 

XP_058398 στο σύστηµα των ενδοκρινών αδένων, γενικότερα, παραµένει άγνωστο.  

 

   Επιπλέον, στην περιγραφή αυτή δεν εκπροσωπείται επαρκώς ο µεσοδερµικής 

προελεύσεως, συνδετικός ιστός, ο οποίος, καίτοι πανταχού παρών στο σώµα και σε όλα 

τα όργανα, δεν σχηµατίζει δοµές επαρκώς ευµεγέθεις, ώστε να µπορεί να ανιχνευθεί σε 

αυτές µε ευκολία η έκφραση.      

   Τέλος, όσον αφορά ειδικότερα, στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους σκελετικούς µυς, το 

κόλον, το νεφρό, το ήπαρ, το λεπτό έντερο και τον πνεύµονα, εκτός από τα εµβρυϊκά 

στάδια, υπάρχει ένδειξη ότι η έκφραση συνεχίζεται και στο ενήλικο άτοµο, όπως 

καταδεικνύεται από τα σήµατα που παίρνουµε από τα όργανα αυτά στην ανάλυση 

Νorthern, του XP_058398 (βλ. 25Α).  

 

η. Προσδιορισµός του υποκυτταρικού εντοπισµού της πρωτεΐνης XP_058398 

 

   Προκειµένου να εκτιµήσουµε τον υποκυτταρικό εντοπισµό του XP_058398, 

προχωρήσαµε στην παροδική έκφραση, σε κύτταρα COS-7, ενός χιµαιρικού προϊόντος, 

αποτελούµενου από το XP_058398 και τον επίτοπο ο οποίος αναγνωρίζεται από το 

αντίσωµα Anti-Xpress. Η κατασκευή αυτή (pcDNA3.1HisA/ XP_058398) περιέχει το 

ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης του προαναφερθέντος επιτόπου, συνδυασµένο, στο 3’ άκρο 

του, µε ολόκληρη, σχεδόν, τη µεταφραζόµενη περιοχή του XP_058398 (αµινοξέα: 2-226, 

βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν µε πρωτεύον και 

δευτερεύον (FITC) αντίσωµα για τον επίτοπο Xpress , καθώς και µε πρωτεύον και 

δευτερεύον αντίσωµα για το ενδοπλασµατικό δίκτυο. Το χιµαιρικό αυτό προϊόν φαίνεται 

να συνεντοπίζεται, τουλάχιστον εν µέρει, µε το ενδοπλασµατικό δίκτυο (Εικ. 31). Το 

εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τις υπολογιστικές προβλέψεις για τον εντοπισµό της 

XP_058398 στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (Πιθανότητα: 33.3 %, πρόγραµµα PSORT II). 

 

 

 



                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   



                                                                                                                       

 

 

∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

Α. Ο βιολογικός ρόλος των γνωστών γονιδίων της περιοχής 10q25-qter 
 

   Η ανασκόπηση των γνωστών γονιδίων τα οποία εδράζονται στην περιοχή 10q25-qter 

προκαλεί αρκετούς ενδιαφέροντες συσχετισµούς γονοτύπου – φαινοτύπου. Η 

παρουσίαση, πάντως, αυτών των συσχετισµών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

προσεκτική, ώστε να αποφευχθούν άσκοπα και αβάσιµα θεωρητικά µοντέλα. 

   Πράγµατι, τέτοιοι συσχετισµοί πηγάζουν από το µοντέλο του γενετικού 

ντετερµινισµού, το οποίο τοποθετεί την έννοια του γονιδίου στο κέντρο του βιολογικού 

«σύµπαντος». Το µοντέλο αυτό, το οποίο κυριαρχεί από την εποχή της επανανακάλυψης 

των νόµων του Mendel, πριν 100 περίπου χρόνια, βοήθησε ουσιαστικά και σε πολλές 

περιπτώσεις, στη µετάβαση από το επίπεδο της νόσου, σε αυτό του µακροµορίου, µε 

τρόπο σαφή, κατανοητό και προπαντός, επιστηµονικό, δηλαδή ελέγξιµο. Το θεωρητικό 

αυτό πλαίσιο κατανόησης πολλών νόσων, το οποίο παρέσχε ο γενετικός ντετερµινισµός, 

επικυρώθηκε στη συνέχεια και µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων θεραπειών, όπως στην 

περίπτωση της παρασκευής συνθετικής ινσουλίνης για τη θεραπεία του σακχαρώδους 

διαβήτη. Πάντως, το µοντέλο του γενετικού ντετερµινισµού, όσο και αν εξυπηρέτησε τη 

βιολογική έρευνα, βρίσκεται σήµερα υπό σοβαρή αµφισβήτηση. Αυτό δε σηµαίνει ότι 

είναι λανθασµένο – απλώς δεν επαρκεί. Έχει χρησιµοποιηθεί πέραν της δυνατότητας που 

έχει, για την εξήγηση των βιολογικών φαινοµένων. Αν και τα «ρήγµατα» που 

παρουσιάζει είναι πολλά, θα αναφερθούν ενδεικτικά µόνο δύο παραδείγµατα.  

   Είναι γνωστό πως η εκδήλωση ενός συγκεκριµένου παθολογικού φαινοτύπου 

εξαρτάται, πέραν της δράσης του θεωρούµενου ως αντιστοιχούντος, παθολογικού 

γονιδίου, και από άλλους παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί, η δράση άλλων γονιδίων 

κλπ. (αυτό γίνεται εµφανές από µελέτες π.χ. µονοωικών διδύµων σε σχέση µε την 

εκδήλωση νόσων όπως η σχιζοφρένεια). Αυτοί οι παράγοντες, πολύ σπάνια και πολύ 

δύσκολα ενσωµατώνονται σε ένα προτεινόµενο παθογενετικό µοντέλο. Επιπλέον, γονίδια 

τα οποία ανακαλύπτεται ότι σχετίζονται αιτιακά µε ορισµένα κοινά νοσήµατα όπως η 

νόσος του Alzheimer, ο σακχαρώδης διαβήτης και η αθηρωµατική νόσος των 

στεφανιαίων αγγείων, πολλές φορές ευθύνονται για ένα πολύ µικρό ποσοστό 

περιπτώσεων της νόσου. Τα προαναφερθέντα προβλήµατα που εµφανίζει ο γενετικός 

ντετερµινισµός, ασφαλώς πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση παθολογικών διαταραχών 

όπως οι µονοσωµίες για συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοχές, οι οποίες προφανώς 

οφείλονται στην ενορχηστρωµένη δράση πολλών γονιδίων.   

 



                                                                                                                       

 

   Ο ιστορικός της Επιστήµης Thomas Kuhn έχει διατυπώσει την άποψη ότι, προκειµένου 

να αλλάξει η θεώρηση της φύσης βάσει ενός συγκεκριµένου µοντέλου, θα πρέπει να έχει 

βρεθεί ένα νέο µοντέλο για να το αντικαταστήσει. Φυσικά, ένα τέτοιο µοντέλο θα πρέπει 

να περιέχει κάποιον τρόπο να ενσωµατώσει την καταιγιστική ροή πληροφορίας που 

παρακολουθούµε σήµερα. Ακόµη και έτσι, η ανάπτυξη ενός τέτοιου πολυδυνάµου 

µοντέλου δεν είναι πλέον αδιανόητη σε µία εποχή κατά την οποία έγινε δυνατός ο 

προσδιορισµός της αλληλουχίας γονιδιωµάτων σε µεγάλη κλίµακα.  

   Εν αναµονή ενός τέτοιου µοντέλου και υπό το φως των προαναφερθεισών ενστάσεων 

για την αποτελεσµατικότητα του σχήµατος «ένα γονίδιο -  ένας φαινότυπος», 

διατυπώνονται ακολούθως ορισµένες υποθέσεις σχετικά µε τη συσχέτιση του κλινικού 

φαινοτύπου της µονοσωµίας 10q25-qter µε τα γονίδια της περιοχής αυτής, οι οποίες 

ενισχύονται και από πειραµατικά αποτελέσµατα. 

   ∆έκα τρία από τα γονίδια της περιοχής 10q25-qter [CASP7 (Caspase7, Apoptosis-

Related Cysteine Protease, 10q25.3), PRSS11 (Protease, Serine 11, 10q26.2), ADAM12 

(A Disintegrin And  Metalloproteinase Domain 12, 10q26.2), PITX3 (Pituitary 

Homeobox 3, 10q25.1), ABLIM (Actin-Binding LIM, 10q25.3), LDB1 (LIM Domain-

Binding 1, 10q25.1), SHOC2 (Suppressor of Clear, C.elegans,Homolog of, 10q25.3), 

DPYSL4 (Dihydropyrimidinase - Like 4, 10q26.3), EMX2 (Empty Spiracles, Drosophila, 

2, Homolog of, 10q26.13), INPP5A (Inositol Polyphosphate-5-Phosphatase, 10q26.3),  

GFRA1 (GDNF Receptor Alpha Precursor, 10q25.3) και XM_061100 (similar to 

Forkhead Box Protein I1, 10q26.11)], θεωρείται ότι συµβάλλουν σε αναπτυξιακές και 

µορφογενετικές διεργασίες. 

   Συγκεκριµένα, το CASP7 συµµετέχει στη διαδικασία του προγραµµατισµένου 

κυτταρικού θανάτου/αποπτώσεως. Είναι ενδιαφέρον ότι όλα τα µέλη κάθε µιας από τις 

τέσσερις οικογένειες των γονιδίων CASP, συνεντοπίζεται µε µία αυτοσωµική επικρατή 

δυσπλαστική εξεργασία (OMIM *601761; CASP7). Η PRSS11 είναι µία πρωτεάση 

σερίνης που φαίνεται να αποτελεί µέλος του σηµατοδοτικού µονοπατιού του IGF (Insulin 

Growth Factor), το οποίο ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση ενός 

πολύ µεγάλου αριθµού κυτταρικών τύπων (OMIM *602194; PRSS11). Το ADAM12 

πιστεύεται ότι συµµετέχει στο σχηµατισµό των µυοϊνιδίων (OMIM *602714; ADAM12). 

 Όπως προαναφέρθηκε, στην έλλειψη 10qter παρατηρούνται συχνά οφθαλµολογικές 

ανωµαλίες. Το PITX3 είναι ένα οµοιωτικό γονίδιο, το οποίο φαίνεται να συµβάλλει στο 

αναπτυξιακό πρόγραµµα που ρυθµίζει το σχηµατισµό του οφθαλµού. Σχετίζεται µε µιαν 



                                                                                                                       

αναπτυξιακή ανωµαλία που καλείται µεσεγχυµατική δυσγενεσία του προσθίου τµήµατος 

(anterior segment mesenchymal dysgenesis), η οποία χαρακτηρίζεται από δυσγενεσία του 

προσθίου τµήµατος του οφθαλµού, καταρράκτη και θόλωση του κερατοειδούς, µε 

φυσιολογική ή µειωµένη οπτική οξύτητα (OMIM *602669; PITX3). Το ABLIM, το 

οποίο περιέχει µία περιοχή LIM, είναι ένα ακόµη γονίδιο το οποίο πιθανώς συµβάλλει 

στην ανάπτυξη του οφθαλµού. Οι περιοχές LIM, που έχουν βρεθεί σε περισσότερες από 

εξήντα πρωτεΐνες, παίζουν κοµβικό ρόλο στη ρύθµιση αναπτυξιακών µονοπατιών. Η 

ABLIM υφίσταται εκτεταµένη φωσφορυλίωση στον αµφιβληστροειδή που έχει 

προσαρµοστεί στο φώς, in vivo, και η αναπτυξιακή της έκφραση στον αµφιβληστροειδή 

συµπίπτει µε το σχηµατισµό των εσωτερικών και εξωτερικών τµηµάτων των 

φωτοϋποδοχέων (OMIM *602330; ABLIM). Είναι ενδιαφέρον το ότι το επόµενο γονίδιο, 

το LDB1, κωδικοποιεί µία πρωτεΐνη η οποία προσδένει περιοχές LIM και ανήκει σε µιαν 

οικογένεια γονιδίων που εµπλέκονται στο συντονισµό της µεταγραφικής ενεργότητας 

πολλών παραγόντων (OMIM *603451; LDB1, OMIM *603450; LDB2). Το γεγονός 

αυτό συσχετίζει, πιθανώς, τα προαναφερθέντα γονίδια µε φαινοτύπους 

χαρακτηριζόµενους από πολλαπλή προσβολή διαφόρων οργάνων, όπως ο θεωρούµενος. 

   Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το γονίδιο FGFR2 είναι ένας υποδοχέας τροφικών 

παραγόντων των ινοβλαστών, ο οποίος σχετίζεται αιτιακά µε διάφορα σύνδροµα 

κρανιοσυνοστέωσης (OMIM *176943; FGFR2). Το δε γονίδιο SHOC2 (OMIM *602775; 

SHOC2) µπορεί να σχετίζεται µε τη σηµατοδότηση από υποδοχείς τροφικών παραγόντων 

των ινοβλαστών. Το DPYSL4, µε τη σειρά του, είναι µέλος της οικογένειας των 

διϋδροπυριµιδινασών και µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία της νευρωνικής 

διαφοροποίησης (LocusLink, LocusID: 10570). 

   Η EMX2, µία ακόµη οµοιωτική πρωτεΐνη, φαίνεται να απαιτείται για το σωστό 

σχηµατισµό του εγκεφαλικού φλοιού του ανθρώπου. Συγκεκριµένα, πιστεύεται ότι 

συνεργάζεται µε το γονίδιο PAX6 (το οποίο σχετίζεται µε µία παθολογική κατάσταση 

χαρακτηριζόµενη από κολόβωµα του οπτικού νεύρου), για τη ρύθµιση της στερεοταξικής 

οργάνωσης των στιβάδων του νεοφλοιού (OMIM *600035; EMX2). 

   Το INPP5A παρουσιάζει σηµαντική οµοιότητα µε το γονίδιο που βρίσκεται 

µεταλλαγµένο στο σύνδροµο οφθαλµού-εγκεφάλου-νεφρού Lowe (Lowe oculocerebral 

renal syndrome, Xq26.1) (OMIM *600106; INPP5A). Τέλος, το GFRA1 (10q26) είναι 

ένας υποδοχέας νευροτροφικών παραγόντων, ο οποίος έχει βρεθεί ότι απελευθερώνεται 

από νευρώνες, κύτταρα Schwann και το ισχιακό νεύρο, όταν αυτό υποστεί τραυµατισµό. 

Ο συνδέτης του GFRA1, το GDNF (Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor), 



                                                                                                                       

θεωρείται ότι συµµετέχει σε µονοπάτια µεταγωγής σηµάτων, τα οποία είναι σηµαντικά 

για την ανάπτυξη του νεφρού, καθώς και του νευρικού συστήµατος του εντέρου (OMIM 

*601496; GFRA1). 

   Είναι αξιοπρόσεκτο το ότι στο σύνδροµο  έλλειψης του 10qter, συναντώνται συχνά 

ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος. Τέτοιες είναι οι ανωµαλίες της κυστεο-

ουρητηρικής γωνίας (Gorinati et al.), οπισθίως εντοπιζόµενη ουρήθρα (Lewandowski et 

al.), αµφοτερόπλευρη υδρονέφρωση (Vonlieferinghen et al.), οπίσθιες ουρηθρικές 

βαλβίδες (Leonard et al.), έκτοπος και δυσπλαστικός δεξιός νεφρός (Brusnicky et al.), 

καθώς και «χαµηλά τοποθετηµένο» ουρηθρικό στόµιο, υποπλαστική αριστερή νεφρική 

αρτηρία και αριστερός νεφρός και αµφοτερόπλευρη διεύρυνση των ουρητήρων (Borovik 

et al.).  

   Αυτές οι ανωµαλίες συνοδεύονται συχνά από ανωµαλίες του γεννητικού συστήµατος, 

οι οποίες µπορεί να εκτείνονται από κρυψορχία και υποσπαδία µέχρι τέλεια αναστροφή 

φύλου (Wilkie et al.; Chung et al.). Προφανώς, το άπω µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος 

10 είναι πολύ σηµαντικό για τη φυλετική διαφοροποίηση του άρρενος (Waggoner et al.; 

Wilkie et al.; Suzuki et al.; Mutoh et al.). Επιπλέον, οι Ogata et al. πρότειναν την ύπαρξη 

ενός ή περισσοτέρων γονιδίων υπεύθυνων για την ανάπτυξη του ουροποιητικού και του 

γεννητικού συστήµατος στην, περίπου 20cM περιοχή, άπω του µοριακού γενετικού 

δείκτη D10S186 (10q26.11) και στην, περίπου 10cM περιοχή, άπω του D10S1248, 

αντιστοίχως (ο D10S1248 βρίσκεται ~2 Mb πιο κάτω από το όριο της θραύσης στην 

έλλειψη 10q26.11-qter. 

   Εννέα γονίδια συµµετέχουν σε διάφορα µεταβολικά µονοπάτια [ECHS1 (Enoyl-CoA 

Hydratase, Short chain 1, 10q26.3), P125 (Sec23-interacting protein p125, 10q26.12), 

PNLIPRP1 (Triacylglycerol Lipase, Pancreatic Precursor, 10q25.3), PNLIPRP2 

(Pancreatic Lipase-related Protein 2 Precursor, 10q25.3), FACL5 (Long-Chain-Fatty-

Acid-CoA Ligase 5, 10q26.11), PLSB_HUMAN (Glycerol-3-Phosphate Acyltransferase, 

Mitochondrial Precursor, 10q26.11), Q9H4Y5 (novel Glutathione-S-Transferase, 

10q25.1), GTO1_HUMAN (Glutathione Transferase Omega 1, 10q25.1),   and ACADSB 

(Acyl-CoA Dehydrogenase, Short/Branched chain, 10q26.2)].  

   Από αυτά, τα πρώτα έξι λαµβάνουν µέρος στο µεταβολισµό λιπιδίων (OMIM *602292; 

ECHS1, OMIM *604422; PNLIPRP1, OMIM *604423; PNLIPRP2, OMIM *605677; 

FACL5, OMIM *605482; GSTO1, LocusLink/LocusID: 11196; P125, ), ενώ µεταλλαγές 

στο ACADSB, έχει βρεθεί ότι προκαλούν µία µεταβολική διαταραχή µε το όνοµα 2-α-

µεθυλ-βουτυρυλ-γλυκινουρία. Η διαταραχή αυτή µπορεί να εκδηλωθεί µε µία ποικιλία 



                                                                                                                       

κλινικών χαρακτηριστικών, όπως καθυστερηµένη ανάπτυξη του κινητικού συστήµατος, 

γενικευµένη µυϊκή ατροφία, στραβισµός, κακή πρόσληψη της τροφής στη βρεφική 

ηλικία, ληθαργία, υποθερµία, υπογλυκαιµία, επεισόδια απνοίας, καθώς και παθολογικές 

µεταβολές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα και σε µελέτες µαγνητικού συντονισµού 

(MRI) στον εγκέφαλο (OMIM *600301; ACADSB). Παρότι αυτό το σύµπλεγµα 

κλινικών εκδηλώσεων δεν έχει περιγραφεί αυτοτελώς σε κάποιον ασθενή µε έλλειψη του 

άπω 10q, µεµονωµένα σηµεία, όπως ο κακός έλεγχος των λεπτών και των αδρών 

κινήσεων (Waggoner et al., ασθενής 2), έχουν πράγµατι αναφερθεί. 

   Οκτώ γονίδια φαίνεται να παίζουν ρόλο στο φαινόµενο της ογκογένεσης. Το πρώτο 

τέτοιο που συναντάται είναι το MXI1 (MAX Interacting Protein 1, 10q25.3), το οποίο 

φαίνεται να ρυθµίζει αρνητικά τη δράση του ογκογονιδίου MYC, λειτουργώντας, 

δυνητικώς, ως ογκοκαταστολέας (OMIM *600020; MXI1). Το CSPG6 (Chondroitin 

Sulfate Proteoglycan 6, 10q25.3), µε τη σειρά του, κωδικοποιεί ένα πεπτίδιο το οποίο 

προσδένεται στο DNA, θεωρείται, δε, ότι σχετίζεται µε τη δηµιουργία νεοπλασιών 

(OMIM *606062; CSPG6). Το PDCD4 (Programmed Cell Death 4, 10q25.3) θεωρείται 

ότι δρα ως αναστολέας νεοπλαστικών εξεργασιών (LocusLink, LocusID: 27250. Το 

TCF7L2 (T-cell Transcription Factor-4 medium C-terminal isoform 2, 10q26.11), 

πιστεύεται πως συµβάλλει στην κακοήθη εξαλλαγή των επιθηλιακών κυττάρων του 

εντέρου που παρουσιάζουν έλλειψη του APC, µε το να συντηρούν στα κύτταρα αυτά 

χαρακτηριστικά στελεχιαίου κυττάρου (OMIM *602228; TCF7L2).  

   Η TACC2 (Transforming Acidic Coiled-Coil-Containing protein 2, 10q26.13) 

θεωρείται ότι παίζει ογκογενετικό ρόλο, καθώς η εισαγωγή άλλων µελών της οικογενείας 

πρωτεϊνών που ανήκει TACC2, σε σταθερές κυτταρικές σειρές, οδηγεί σε κακοήθη 

µετασχηµατισµό αυτών (OMIM *605302; TACC2). Η CYP2E (Cytochrome P450, sub-

family IIE, 10q26.3) είναι µία ηπατική µικροσωµική πρωτεΐνη, η οποία επίσης πιστεύεται 

ότι ενέχεται σε διάφορες κακοήθειες, όπως του λεµφικού συστήµατος (OMIM *124040; 

CYP2E).  

   Τέλος, ο BCCIP (BRCA2 and CDKN1A-Interacting Protein, 10q26.13) θεωρείται ένας 

σηµαντικός συµπαράγων του BRCA2, όσον αφορά στην ογκοκατασταλτική δράση του 

τελευταίου, καθώς και ένας ρυθµιστής της ενεργότητας της CDK2 κινάσης, µέσω της 

p21 (LocusLink, LocusID: 56647). 

   Το γονίδιο WDR11 (WD Repeat-Containing protein 11, 10q26.13) φαίνεται να 

σχετίζεται µε όγκους του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ), ειδικότερα. 

Συγκεριµένα, θεωρείται υποψήφιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο, ενεχόµενο στη γένεση 



                                                                                                                       

όγκων εξορµώµενων από τα κύτταρα της γλοίας, αλλά και άλλων όγκων του Κ.Ν.Σ. 

(OMIM *606417; WDR11). 

   Τρία γονίδια φαίνεται να παίζουν σηµαντικό νευροφυσιολογικό ρόλο. Το SLC18A2 

(Solute Carrier Famiy 18, Member 2, 10q26.11) είναι ένας µεταφορέας νευρωνικών 

συναπτικών κυστιδίων, απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των µονοαµινεργικών 

συστηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε διάφορα νευροψυχιατρικά νοσήµατα του 

ανθρώπου (OMIM *193001; SLC18A2). Η Calcyon (D1 Dopamine Receptor-interacting 

protein, 10q26.3) µε τη σειρά της, εµπλέκεται στην ντοπαµινεργική σηµατοδότηση στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα (OMIM *604647; CALCYON). Η σηµατοδότηση αυτού του 

τύπου ρυθµίζει τη διαβίβαση µέσω συνάψεων, στα νευρωνικά κυκλώµατα που 

συµµετέχουν στη µάθηση και τη µνήµη. Η XPNPEP1 (X-Proaminopeptidase, 10q25.3) 

είναι µία µεταλλοαµινοπεπτιδάση ειδική για την προλίνη, η οποία καταλύει την 

αποµάκρυνση των αµινοτελικών αµινοξέων που γειτνιάζουν µε ένα προτελευταίο 

υπόλειµµα προλίνης. Εξαιτίας της ειδικότητάς της για την προλίνη, η XPNPEP1 

θεωρείται σηµαντική για την ωρίµανση και την αποικοδόµηση νευροπεπτιδίων, καθώς 

και άλλων πεπτιδικών ορµονών (OMIM *602443 ; XPNPEPL). ∆εν είναι απίθανο το να 

συνδέεται η µονοσωµία για τα παραπάνω γονίδια, µε τις ανωµαλίες της συµπεριφοράς, οι 

οποίες είναι παρούσες σε ασθενείς µε έλλειψη του 10qter. Τέτοιες ανωµαλίες είναι η 

υπερκινητικότητα, τα βίαια ξεσπάσµατα, ο αυτοτραυµατισµός και η µειωµένη ανάγκη για 

ύπνο (Waggoner et al.; Mehta et al.; Lukusa et al.; Turleau et al.). 

   Έξι γονίδια σχετίζονται µε την ανάπτυξη και τη συντήρηση της φυσιολογικής 

αιµοποίησης. Η ZNFN1A5 (Zinc Finger Protein, Subfamily 1A, Member 5, 10q26.13) 

είναι µία πρωτεΐνη η οποία περιέχει έναν δάκτυλο ψευδαργύρου και είναι µέλος της 

οικογένειας των µεταγραφικών παραγόντων Ikaros. Οι µεταγραφικοί αυτοί παράγοντες 

εκφράζονται στα λεµφοκύτταρα και συµµετέχουν στον έλεγχο της ανάπτυξης των 

λεµφικών ιστών (OMIM *606238; ZNFN1A5).  

   Από την άλλη πλευρά, ποντικοί µε έλλειψη της PTPRE (Protein Tyrosine Phosphatase 

ε, 10q26.2) εκδηλώνουν λειτουργικές ανωµαλίες των µακροφάγων τους (OMIM 

*600926; PTPRE). Το UROS (Uroporphyrinogen III Synthase, 10q26.13) ευθύνεται για 

µία διαταραχή της βιοσύνθεσης της αίµης, που καλείται συγγενής ερυθροποιητική 

πορφυρία (OMIM *606938; UROS). Το VENTX2 (VENT-like homeobox 2 protein, 

10q26.3) µε τη σειρά του, περιέχει µία οµοιωτική περιοχή (homeobox domain) και 

θεωρείται προγονικός αιµοποιητικός παράγων (LocusLink, LocusID: 27287). Τα τέσσερα 

παραπάνω γονίδια, καθώς και το Q9Y3W4 [Erythroid Differentiation Related Factor 1 



                                                                                                                       

(fragment), 10q26.13] (LocusLink, LocusID: 80200), φαίνεται να σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη και τη συντήρηση της φυσιολογικής αιµοποίησης.  

   Ανωµαλίες του αιµοποιητικού συστήµατος έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς µε 

έλλειψη του άκρου του µακρού σκέλους του χρωµοσώµατος 10. Πράγµατι, οι Wulfsberg 

et al. περιέγραψαν έναν ασθενή µε υποπλασία της ερυθροκυτταρικής και της 

µεγακαρυωτικής σειράς και θροµβοκυτταροπενία (ασθενής 1), ενώ οι Wegner et al. 

περιέγραψαν δύο ασθενείς µε θροµβοκυτταροπενία. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο το ότι 

διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία εκφράζουν  τη διαλυτή µορφή ενός άλλου γονιδίου, του 

Adam8 (10q26.3), από την οποία λείπουν οι διαµεµβρανικές και οι κυτταροπλασµατικές 

περιοχές, εκδηλώνουν αυξηµένη απόκριση σε φλεγµονώδεις αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι το Adam8 µπορεί να παίζει ρόλο στη 

µετανάστευση των µυελοµονοκυττάρων (OMIM *602267; ADAM8). 

   ∆ύο γονίδια είναι σηµαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του καρδιαγγειακού 

συστήµατος. Ο ADRB1 (10q25.3) είναι ένας β1-αδρενεργικός υποδοχέας (OMIM 

*109630; ADRB1), ενώ το Q9H0N4 (10q25.1) κωδικοποιεί µία ρυθµιστική υποµονάδα 

ενός τασεο-ελεγχόµενου καναλιού καλίου της καρδιάς. Έχει δειχθεί ότι βλάβη του 

γονιδίου αυτού, είναι ικανή να επιφέρει εκσεσηµασµένη γενετική προδιάθεση σε 

καρδιακές αρρυθµίες. 

   Πέντε γονίδια συµµετέχουν σε διαδικασίες κυτταρικής σηµατοδότησης. Το DOCK1 

(Dedicator Of Cytokinesis, 10q26.11) µπορεί να παίζει κάποιον ρόλο στη διαδικασία του 

προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου, καθώς και στη σηµατοδότηση από εστιακές 

συνάψεις (focal adhesions) (OMIM *601403; DOCK1), ενώ πιστεύεται ότι το PSD 

(Pleckstrin-Sec7 Domains protein, 10q25.1) εµπλέκεται επίσης σε διαδικασίες µετάδοσης 

σήµατος (OMIM *602327; PSD).  

   Με τη σειρά τους, τα GPRK5 (G Protein-coupled Receptor Kinase 5, 10q26.12) 

(OMIM *600870; GPRK5), RGS10 (Regulator of G-protein Signaling 10,10q26.12) 

(OMIM*602856; RGS10) και GPR10 (probable G Protein-coupled Receptor 

10,10q26.12), φαίνεται να συµµετέχουν στη σηµατοδότηση από G πρωτεΐνες, 

συγκεκριµένα (OMIM *600895; GPR10). 

   Ειδικότερα για το DOCK1 πρέπει να σηµειωθεί ότι το 3’ άκρο του απέχει περίπου 13 

kb από το κεντροµερικό όριο της περιοχής της θραύσης στην έλλειψη 10q26.11-qter. 

Εποµένως, είναι νοητό ότι µπορεί να έχει κάποια αιτιολογική συµµετοχή στον κλινικό 

φαινότυπο της έλλειψης αυτής. 



                                                                                                                       

   Τα ακόλουθα γονίδια, τα οποία ανήκουν στην περιοχή 10q25-qter, δεν φαίνεται να 

απαρτίζουν κάποιες προφανείς οµάδες. Το ΟΑΤ (Ornithine Aminotransferase, 10q26.11) 

σχετίζεται µε ορνιθιναιµία, συνοδευόµενη από γυροειδή ατροφία του χοριοειδούς χιτώνα 

του οφθαλµού και του αµφιβληστροειδούς. Η ADD3 (Adducin 3,10q25.1) συµβάλλει, 

πιθανώς, στην κυτταρική κυκλοφορία (cell trafficking) (OMIM *601568; ADD3). Το 

EIF3S10 (Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, subunit 10,10q26.13) προσδένεται 

στη 40s υποµονάδα του ριβοσώµατος και προάγει την πρόσδεση του µεθειονυλ- tRNAi 

και του mRNA (OMIM *602039; EIF3S10). Η PRDX3 (Peroxiredoxin 3,10q26.13) είναι 

µία αναγωγάση υπεροξειδίων, εξαρτώµενη από τις θειορεδοξίνες. Ο ρόλος της είναι η 

προστασία ενζύµων τα οποία είναι ευαίσθητα στις ελεύθερες ρίζες, από οξειδωτικές 

βλάβες (OMIM *604769; PRDX3). Η DUSP5 (Dual Specificity Protein Phosphatase 5, 

10q25.3) επιδεικνύει δράση φωσφατάσης προς συγκεκριµένα υποστρώµατα, 

εκδηλώνοντας την υψηλότερη σχετική της ενεργότητα όταν το υπόστρωµα είναι η erk1 

(OMIM *603069; DUSP5). Η NOLC1 (10q25.1) είναι µία φωσφοροπρωτεΐνη του 

πυρηνίσκου, σχετιζόµενη µε το σχηµατισµό αυτού (OMIM *602394 NUCLEOLAR 

PROTEIN).  

   Η πρωτεΐνη MKI67 περιέχει µία περιοχή forkhead και προσδένεται στο DNA, 

θεωρείται δε, απαραίτητη για την κυτταρική διαίρεση (OMIM *176741; MKI67). Τέλος, 

το BAG3 (BCL2-Associated Athanogene 3, 10q26.12) είναι ένας ρυθµιστής chaperone 

πρωτεϊνών (OMIM *603883; BAG3). 

 

Β. Ο βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών που περιέχουν περιοχή Forkhead και 

ειδικότερα της XM_061100 

   Ανεφέρθη ότι µία από τις κύριες εστίες της εργασίας αυτής υπήρξε η µελέτη του 

γονιδίου XM_061100, το οποίο περιλαµβάνει µία περιοχή Forkhead. Το γονίδιο αυτό 

είναι σηµαντικό για το σύνδροµο έλλειψης του 10qter, καθώς ελλείπει σε πολλές από τις 

περιγεγραµµένες περιπτώσεις του συνδρόµου. Όπως αναφέρθηκε, πρωτεΐνες περιέχουσες 

την περιοχή  forkhead είναι, κατά κανόνα, µεταγραφικοί παράγοντες και παίζουν 

σηµαντικότατο ρόλο κατά την εµβρυογένεση στα θηλαστικά, και ιδίως κατά την 

ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος. Μερικές από αυτές, µάλιστα, συνδέονται αιτιακά µε 

συγκεκριµένες αναπτυξιακές ανωµαλίες. Μεταλλάξεις στη FOXC1 (Forkhead Box CI, 

6p25) συνδέονται µε οφθαλµολογικές ανωµαλίες όπως η µεσεγχυµατική δυσγενεσία του 

προσθίου τµήµατος του οφθαλµού, η ιριδογωνιοδυσγενεσία, η υποπλασία της ίριδος 

συνοδευόµενη από γλαύκωµα κ.α. (OMIM *601090 ; FOXC1). Επίσης, η FOXL2 



                                                                                                                       

(Forkhead Transcription Factor FOXL2, 3q23) συνδέεται µε διαφόρους τύπους 

βλεφαροφιµώσεως, πτώσεως του βλεφάρου και επικάνθου (OMIM *605597 ; FOXL2) 

(υπενθυµίζεται ότι βλάβες της ανάπτυξης του οφθαλµού είναι τυπικές του συνδρόµου 

έλλειψης του 10qter). 

   Το XM_061100 παρουσιάζει ειδικότερο ενδιαφέρον στην περίπτωση έλλειψης του 

10q26.11-qter. Αυτό, διότι το κωδικόνιο λήξης του γονιδίου αυτού βρίσκεται ~2950 

νουκλεοτίδια πιο πάνω από τον πολυµορφικό δείκτη D10S217, ο οποίος, όπως 

προαναφέρθηκε, σηµατοδοτεί το τελοµερικό όριο της µελετώµενης περιοχής θραύσης. 

Άλλο γονίδιο δεν έχει αναφερθεί µεταξύ του XM_061100 και του D10S217. Αυτό 

σηµαίνει ότι το XM_061100 είναι όχι µόνο µέρος, αλλά κατά πάσαν πιθανότητα, το 

τελευταίο γονίδιο της µελετώµενης περιοχής θραύσης και πιθανώς βλαβέν κατά τη 

διαδικασία της θραύσης.  

   Μάλιστα, εφόσον µας είναι διαθέσιµος, σε φυσική µορφή, κλώνος cDNA περιέχων 

τµήµα της 3’ UTR περιοχής του XM_061100 (κλώνος IMAGE # 1864540), δεν θα ήταν 

ίσως άσκοπη η διεξαγωγή πειράµατος RNA υβριδοποίησης in situ, για τον προσδιορισµό 

του προτύπου έκφρασης του τόσο υποσχόµενου γονιδίου αυτού. 

 

Γ. Ο βιολογικός ρόλος των υπολοίπων γενετικών στοιχείων της περιοχής D10S1222-

D10S217 

   Η περιοχή D10S1222-D10S217 είναι πλούσια σε EST’s και µάλιστα τα περισσότερα 

από αυτά προέρχονται από επαναλαµβανόµενα µεταθετά στοιχεία των οικογενειών L1 

και ALU, κυρίως (βλ. Αποτελέσµατα). Το µεταθετό στοιχείο L1, το οποίο µπορεί να 

εκτείνεται µέχρι και σε 6.4 kb στο γονιδίωµα, είναι η κυριότερη αλληλουχία LINE (long 

interspersed repeat sequences) στα θηλαστικά. Οι αλληλουχίες αυτές περιέχουν 

επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες έως 6500 νουκλεοτιδίων, οι οποίες είναι πλούσιες σε 

αδενίνη, στα 3’ άκρα τους. Μπορεί να περιλαµβάνουν ένα ή δύο ανοικτά αναγνωστικά 

πλαίσια. Το γενωµικό υλικό των θηλαστικών περιέχει 20.000 έως 60.000 «αντίτυπα» 

τέτοιων αλληλουχιών.  

   Τα µεταθετά στοιχεία ALU, µε τη σειρά τους,  αντιπροσωπεύουν το πιο συχνά 

απαντώµενο είδος ενός άλλου τύπου αλληλουχιών, των SINE’s (short interspersed repeat 

sequences). Τα SINE’s απαρτίζονται από µία πληθώρα οικογενειών µεταθετών στοιχείων 

µέσου µεγέθους και παρόµοιας νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, τα οποία έχουν έναν µέσο 

αριθµό 300 bp. H βασική τους δοµή χαρακτηρίζεται από την επανάληψη τµηµάτων 



                                                                                                                       

πλούσιων σε CG, τα οποία διακόπτονται από τµήµατα πλούσια σε αδενίνη. Τα στοιχεία 

ALU βρίσκονται σε ~500.000 «αντίτυπα» στο γονιδίωµα του ανθρώπου, αποτελώντας 

έτσι το 3-6% αυτού, περίπου (ένα αντίτυπο ανευρίσκεται σε κάθε 6 kb , σχεδόν, του 

γονιδιώµατος). Μία αλληλουχία ALU αποτελείται από δύο ίδια τµήµατα 130 

νουκλεοτιδίων, που έχουν τον ίδιο προσανατολισµό και διαχωρίζονται από ένα τµήµα 

πλούσιο σε αδενίνη. Το 3’ άκρο τους περιέχει ένα ένθεµα 31 νουκλεοτιδίων. Οι 

αλληλουχίες ALU ονοµάζονται έτσι διότι πολλές από αυτές περιλαµβάνουν την 

αλληλουχία στόχο AGCT, του περιοριστικού ενζύµου AluI. 

   Στην περιοχή D10S1222-D10S217 υπάρχει επιπλέον ένα EST που παρουσιάζει 

οµοιότητα µε την υποµονάδα α1 του παράγοντα 1 επιµήκυνσης της µετάφρασης 

(Elongation Factor 1- alpha 1), του ανθρώπου, καθώς και δύο EST που αντιστοιχούν σε 

δύο διαφορετικές πιθανές πρωτεΐνες p150 του ανθρώπου. 

   Οι πρωτεΐνες p150 ανήκουν στην οικογένεια των ιντεγκρινών και απαντώνται στα 

λεµφοκύτταρα τύπου CD11/CD18. Οι ιντεγκρίνες είναι υποδοχείς της κυτταρικής 

µεµβράνης και απαρτίζονται από µία α και µία β υποµονάδα.  

   Ο ρόλος τους έγκειται στην ενορχήστρωση των φαινοµένων κυτταρικής σύνδεσης 

(cellular adhesion)(Hynes, R.O., 1992). Υπάρχουν τρία κληρονοµικά, αυτοσωµικά 

υπολειπόµενα νοσήµατα στον άνθρωπο, τα οποία σχετίζονται µε µεταλλάξεις της 

γαµετικής σειράς σε γονίδια τα οποία  κωδικοποιούν ιντεγκρίνες. Η Ανεπάρκεια 

προσκόλλησης των λευκοκυττάρων τύπου 1 [Leukocyte adhesion deficiency-1 (LAD-1)] 

είναι το αποτέλεσµα µετάλλαξης στη β2 υποµονάδα των ιντεγκρινών LFA-1, Mac-1, 

p150,95 and αdβ2, των λεµφοκυττάρων CD11/CD18. Επίσης, έχει αναγνωριστεί ότι ένας 

από τους τύπους της φλυκταινώδους επιδερµόλυσης (epidermolysis bullosa), που είναι 

µία συνήθως θανατηφόρος, δερµατική νόσος, προκαλείται από µετάλλαξη είτε στην α ή 

στη β υποµονάδα της ιντεγκρίνης α6β4 των επιθηλιακών ηµιδεσµοσωµάτων. Πολλές από 

αυτές τις µεταλλάξεις προκαλούν ανεπαρκή ετεροδιµερισµό των υποµονάδων α και β. 

Τέλος,η θροµβασθένεια του Glanzmann (Glanzmann thrombasthenia) είναι µία 

διαταραχή της πήξης σχετιζόµενη µε ανωµαλίες των θροµβοκυττάρων, η οποία 

προκαλείται από µεταλλάξεις, είτε στην α ή στη β υποµονάδα της ιντεγκρίνης αΙΙbβ3. 

   Επειδή και κάποιοι ασθενείς µε έλλειψη του 10qter εµφανίζουν διαταραχές των 

θροµβοκυττάρων και επιπλέον, µερικές πρωτεΐνες p150 εµπλέκονται σε φαινόµενα 

νευρωνικής µετανάστευσης και ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος, ίσως θα ήταν 

σκόπιµη η περαιτέρω µελέτη του ρόλου των γονιδίων που αντιστοιχούν στα 

προαναφερθέντα δύο EST.  



                                                                                                                       

 

∆. ∆ιερεύνηση της οµολογίας της πρωτεΐνης XP_058398 µε την USH3A σε σχέση µε 

το σύνδροµο µονοσωµίας 10qter 

    Ένα, µάλλον άτυπο, κλινικό εύρηµα της έλλειψης 10qter είναι η απώλεια ακοής 

νευροαισθητηρίου τύπου (Teyssier et al.; Wulsberg et al.). Αυτός ο τύπος κώφωσης είναι 

ένα από τα βασικά γνωρίσµατα και ενός γενετικού συνδρόµου τύφλωσης και κώφωσης, 

του συνδρόµου Usher.  

   Το σύνδροµο Usher είναι µία κλινικά ετερογενής αυτοσωµική υπολειπόµενη νόσος, η 

οποία χαρακτηρίζεται από έκπτωση της οράσεως και της ακοής (OMIM *606397; 

USH3A). Είναι ενδιαφέρον ότι στο µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος 10 του ανθρώπου 

χαρτογραφούνται τουλάχιστον 2 τύποι του συνδρόµου Usher (τύποι 1D και 1F) στην 

περιοχή 10q21-q22.  

   Ο τύπος 3 του συνδρόµου αυτού ειδικότερα, χαρακτηρίζεται από προοδευτική, 

νευροαισθητηρίου τύπου, απώλεια της ακοής, από δυσλειτουργία της αίθουσας (έσω 

ους), καθώς και από νυκταλωπία (δυσχερής όραση κατά τη νύκτα), περιορισµό των 

οπτικών πεδίων και απώλεια οπτικής οξύτητας στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Τα 

συµπτώµατα αυτά αρχίζουν να εµφανίζονται συνήθως κατά τη δεύτερη δεκαετία της 

ζωής (Karjalainen et al., 1985; Pakarinen et al., 1996).  

   Όπως αναφέρθηκε, το XP_058398 εµφανίζει σηµαντική οµολογία (ταυτότητα 30% και 

οµοιότητα 47%), σε επίπεδο πρωτεΐνης, µε το USH3A, δηλαδή µε το γονίδιο που 

ευθύνεται για κάποιες περιπτώσεις του συνδρόµου Usher τύπου 3. Η USH3A απαρτίζεται 

από 120 αµινοξέα και έχει ένα κυτταροπλασµατικό αµινο-τελικό τµήµα, δύο ελικοειδείς 

διαµεµβρανικές περιοχές, καθώς και ένα σήµα πρόσδεσης στη µεµβράνη του 

ενδοπλασµατικού δικτύου (TKGH), στο καρβοξυ-τελικό της άκρο (Joensuu et al., 2001, 

Εικ. 23Β). Είναι αξιοπρόσεκτο το ότι το πρόγραµµα SMART δεν προβλέπει το σήµα 

πρόσδεσης στη µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου, το οποίο αναφέρεται, ως προϊόν 

βιοπληροφορικής ανάλυσης, από τους Joensuu et al. 

   Οµολογία µεταξύ των δύο αυτών πρωτεϊνών παρατηρείται κατά µήκος µίας περιοχής 

εβδοµήντα δύο αµινοξέων, που αντιστοιχεί στα αµινοξέα 110 έως 182 της  XP_058398 

και 42 έως 114 της USH3A. Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει µία διαµεµβρανική περιοχή 

από κάθε µία από τις δύο πρωτεΐνες (Εικ. 23Γ). 

   Επιπλέον, ο υποκυτταρικός εντοπισµός, καθώς και το πρότυπο έκφρασης αυτών των 

δύο γονιδίων, εµφανίζει κάποιες αξιοσηµείωτες οµοιότητες. Συγκεκριµένα, η USH3A 



                                                                                                                       

φέρει ένα σήµα συγκράτησης στη µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου, όπως 

προαναφέρθηκε. Αντιστοίχως, η XP_058398 φαίνεται να σχετίζεται επίσης, µε το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο, όπως καταδεικνύουν υπολογιστικές προβλέψεις και πειράµατα 

παροδικής διαµόλυνσης ευκαρυωτικών κυττάρων (βλ. Αποτελέσµατα). Βεβαίως, σε 

σχέση µε τα πειράµατα παροδικής διαµόλυνσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψην ότι η 

παρουσία του επιτόπου Xpress στο αµινο-τελικό άκρο της XP_058398,  πιθανώς 

αλληλεπιδρά µε το πεπτίδιο-σήµα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή αυτήν. Ίσως λοιπόν, 

θα ήταν σκόπιµη η διεξαγωγή περαιτέρω τέτοιων πειραµάτων, µε εισαγωγή του επιτόπου 

Xpress και σε άλλες περιοχές της XP_058398, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα 

υπάρχοντα αποτελέσµατα σχετικά µε τον υποκυτταρικό εντοπισµό της XP_058398.  

   Επίσης, η ιστική κατανοµή των µεταγράφων των XP_058398 και USH3A, όπως 

αποδεικνύεται από ανάλυση Northern (Joensuu et al., 2001, Εικ. 25Β), είναι παρόµοια. 

Πράγµατι, και στην εικόνα του Northern του USH3A, όπως και σε αυτήν του 

XP_058398, παρατηρούµε έντονο σήµα στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους σκελετικούς 

µυς, στο ήπαρ, το νεφρό και τον πλακούντα και πολύ ασθενέστερο σήµα σε όλους τους 

υπολοίπους ιστούς (βεβαίως, το USH3A µεταγράφεται και στο σπλήνα, ενώ το 

XP_058398, όχι).  

   Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρουσία των τριών µεταγράφων (µεγέθους 4.5 kb, 1.5 kb, 

και 1.0 kb) που παρατηρούνται στην ανάλυση northern για το USH3A, αποδίδεται από 

τους συγγραφείς στην ύπαρξη τριών εναλλακτικών σηµάτων πολυαδενυλίωσης 156 bp, 

764 bp, και 3,568 bp πιο κάτω από το κωδικόνιο λήξης του γονιδίου (Joensuu et al., 

2001).  

   Πάντως, το πρότυπο έκφρασης των δύο γονιδίων, όπως προκύπτει από πειράµατα RNA 

υβριδοποίησης in situ, είναι εµφανώς διαφορετικό. Το USH3A, κατά τους Joensuu et al., 

παρουσιάζει γενικευµένη, χαµηλής έντασης έκφραση σε διαφόρους ιστούς του ποντικού 

(οι οποίοι δεν αναφέρονται ενώ και εικόνες των αποτελεσµαάτων δεν δηµοσιεύονται). 

Αντιθέτως, το αντίστοιχο πείραµα για το XP_058398 απέβη εξόχως πληροφοριακό, και 

κατέδειξε την ευκρινή έκφραση αυτού του γονιδίου σε πολλούς και διακριτούς ιστούς και 

όργανα του ποντικού. Μεταξύ αυτών είναι, βεβαίως, ο αµφιβληστροειδής χιτώνας του 

οφθαλµού και το έσω ους (βλ. Αποτελέσµατα). 

   Προσφάτως, βρέθηκε ότι µετάγραφα του USH3A, µεγαλύτερα από αυτά που 

κωδοκοποιούν την USH3A, κωδικοποιούν την πρωτεΐνη clarin-1 (Adato et al., Ιούνιος 

2002). Η clarin-1 είναι µία διαµεµβρανική  πρωτεΐνη (4 διαµεµβρανικές περιοχές) 232 

αµινοξέων, η οποία ορίζει µία νέα οικογένεια τριών παραλόγων πρωτεϊνών, ειδικών για 



                                                                                                                       

τα θηλαστικά. Παρουσιάζει περιορισµένου βαθµού οµολογία µε την πρωτεΐνη stargazin 

του ανθρώπου, η οποία περιλαµβάνει επίσης, 4 διαµεµβρανικές περιοχές και εντοπίζεται 

στις νευρωνικές συνάψεις της παρεγκεφαλίδας. Αντιθέτως προς τα προαναφερθέντα 

πειράµατα RNA υβριδοποίησης in situ για το USH3A, τα οποία δεν ήταν ιδιαιτέρως 

πληροφοριακά, αντίστοιχα πειράµατα σε ολόκληρα έµβρυα ποντικού για την clarin-1, 

κατέδειξαν έκφραση αυτής στα τριχοφόρα κύτταρα και στα σπειροειδή γαγγλιακά 

κύτταρα του κοχλία. Τα παραπάνω συνιστούν πιθανό λειτουργικό ρόλο της clarin-1 στις 

συνάψεις των τριχοφόρων κυττάρων του κοχλία και των φωτουποδοχέων του 

αµφιβληστροειδούς.    

   Η XP_058398 παρουσιάζει οµολογία (ταυτότητα 22% και οµοιότητα 37%) και µε την 

clarin-1. Η οµολογία των δύο πρωτεϊνών αφορά στα πρώτα 182 αµινοξέα της  

XP_058398 και στα πρώτα 190 αµινοξέα της clarin-1 (υπάρχουν κενά στην 

αντιπαραβολή των 2 πρωτεϊνών από το πρόγραµµα BLAST 2 sequences). Η περιοχή 

αυτή περιλαµβάνει τις 3 πρώτες (από τις 4 συνολικά), διαµεµβρανικές περιοχές της 

clarin-1 και τις 2 πρώτες (από τις 3 συνολικά) διαµεµβρανικές περιοχές της XP_058398, 

µαζί µε το πεπτίδιο-σήµα (Εικ. 24). 

   Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εξής εύρηµα: κάνοντας αναζήτηση BLAST  για την 

αλληλουχία του cDNA του XP_058398 του ποντικού στο mouse genome server του 

προγράµµατος ensembl, το εντοπίσαµε στη ζώνη 63 του χρωµοσώµατος 7 του ποντικού. 

Αυτή η περιοχή είναι συνταινική µε την περιοχή 10q26.11 του ανθρώπου. Σε µία 

γειτονική περιοχή του ποντικού, την 7(65), χαρτογραφείται o φαινότυπος µίας 

µεταλλαγής στον ποντικό. Το µεταλλαγµένο στέλεχος του ποντικού φέρει το όνοµα 

«head bobber» και παρουσιάζει δυσπλασίες του έσω ωτός (Hereditary Hearing Loss 

Homepage). 

   Παρά τις νύξεις που έγιναν στην ενότητα αυτή για το συσχετισµό της  XP_058398 µε 

την USH3A, την clarin-1 και την κώφωση νευροαισθητηρίου τύπου (ως κλινικό εύρηµα 

στη µονοσωµία 10qter), πρέπει να τονιστεί ότι διαταραχές της όρασης ή της ακοής δεν 

έχουν χαρτογραφηθεί στην περιοχή 10q26.11. Σε κάθε περίπτωση, γενετικοί τόποι 

κώφωσης και τύφλωσης αναγνωρίζονται µε ταχύ ρυθµό και πολλοί από αυτούς 

παραµένουν άγνωστοι.   

   Εξάλλου, το XP_058398 επιδεικνύει έναν, σχετικώς υψηλό, βαθµό συντήρησης κατά 

µήκος της κλίµακας των ειδών, όπως αποκαλύπτει αναζήτηση BLAST-N. Γονίδια όπως 

αυτό θεωρείται ότι παίζουν κάποιον ουσιαστικό ρόλο στη βιολογία του κυττάρου, καθώς 

η συντήρησή τους επί εκατοµµύρια έτη αποτελεί ένδειξη του αναντικατάστατου της 



                                                                                                                       

δράσης τους. Παρά ταύτα, ο ακριβής βιοχηµικός ρόλος του XP_058398 µένει να 

διαλευκανθεί.     

 
1      CTTCCGCCTC AGTCACCTCC TCTACAGCCG GGAAGGGACC GAAGTTTGAA GGGAGGCTGG 
61     AGGCTAGCCG GGTGCGGGTC CAGAGGTGCT GAGCTCAGGC CTCCGGTTTC CCCTGGTGAC 
121    AGCCCCACGT GTTGGCGTTG AAGGCCTTGG TGCCCTGGGA GGAAGCGCAG AGCCGGGGGC 
181    GGCTCGGCCA GCAGGGAGCT GGGCTGAGCG GCTCTTGGGC TTTGGGGTGG GTGGCCCTTC 
241    TGCTGTGCAC CCCTCACCCA GGCGACCTTC GGAACCTCCC TGCTCTGCCT CTAAGTCCAG 
301    CCGCCCTGGG CGTCTAGAAC CTGTGCTCTC GAGGGATTTG CCTTGAAGGG GCGGCGGGTC 
361    GGCCCTCAGC TCCAGCGTTT TCCAAGGAGG CTGGCTGACT CCAAAGAGCC TTAGAGCAGA 
421    TGGGAAGAAG GTGGGCTGCC AGAGCGGCCC AGGTGGTGGG GGCCCTTTCC ACCTCCACCC 
481    AGCTTGGCCC ACCTGGCTCA GGGCCTTCCC TTCTGCTTCA GGGAAGCTGC CGCAGGGGCT 
541    GGGGGACAGA GCTCAGGAGC AGCTGCAGTG GGCTCCAGGT GGGCCAGGAG CCTGCAGTGA 
601    GGGGATCTGA GACAGTTGGC ATTGGGTCCT GTGTAAGGAA GGTCTTGCTA ATGGTTGGAA 
661    CTGCTGGTGG TGGGAGGGAG AAGCACTGCG TGGGCAGAAA GCGCCCTTGG GATACCAGCT 
721    CCCTTCCCTG TCACTCAGCC CTGGTCCTTG ATGACCCCCC TCTAGGACAA GGCAACTCCC 
781    CAGGGCCCCG CCACCACTGA CCACAGGAGC GGTGCCCAGC ACCCAGGAGT TCCCCAAGGG 
841    TCCAGGTTTG TGCCACCCAC ACCCACACTC ACACCCACAC TCACACCCAC ACTCACACCC 
901    ACACCCACAC CCACACCCAC ACTCACACTC ACACTCACAC CCACACTCAC ACCCACACTC 
961    ACACCCACAC CCACACCCAC ACTCACACAC ACTCACACCC ACACCCACAC TCACACCCAC 
1021   ACACACTCAC ACCCACACAC ACCCACACTC ATACTCACAC TCACACCCAC ACTCACACCA 
1081   CACCCACACT CACACTGACA CCCACACTCA CACCCACACT CACACTGACA CCCACACTCA 
1141   CACCCACACT CATACTCACA CTCACACCCA CACTCACACT CACACCCACA CTCACACCAC 
1201   ACTCACACCC ACACACACCC ACACTCATAC TCACACCCAC ACCCACACTC ATACTCACAC 
1261   ACCCACACCC ACACCCACAC CCACACCCAC ACCCACACCC ACACTCACAC AGGCTCATGG 
1321   AAGGCCACAC TTGTTTTGGT CTCTTTCCCC TCCAAACCCA CAGTTTGAGC CAAAGCTGTG 
1381   CGTGTGTTCA GAGCTCCTGA ACAGCAGCCT CCTGTGTAAA TTGAACCCTG CCCCACCCAG 
1441   TTCCTTCTTA GGGATGGTAT CTTTGTGAAG GACAAGGAGC CCCCAGTCAC TGGGAAGAGG 
1501   AATTTTTTGG CCTCTGTACT CCTTAGAGGA CCTAAGTGCC CCAGTCAGAT GCCCTGAGTC 
1561   TTTGTGGCAT CTGGGACTCC CTGGAGATGG AGACGTTGGT GGGGGGGGGG TACCCACCTT 
1621   GTTGTTGATG GGGGTACCTA TCTTCCCTGC ATTTTGGGGG AGGGTGGGAG GGGTCCTTCC 
1681   CAGGAAGAGA GTGGAGACAG GTTACTGTTA CTTTGGAGTG GGACAGGCTG GTTTAGCAAT 
1741   CCTAAGCCCC AGCCACGCAG GTATTCCTGA TCTGCCTGCA GGGCCCCTCA CTGCAGCTGC 
1801   CACCAGTGCT GGAAATGAGA GCAGGGCTCC TGACTGTCCC TAGAGCTGAC TCATCATGGC 
1861   CCTGCTGAAG AGTGAGGTGT GTGTGTGTGT GTGCGTGTGT GCGTAAGACA GAGAGGGAGG 
1921   GAGAAGGAAG GAGGCGGGGG AACATGGAGA GAAGGAGCCA GGAGTTGGGA TAAACCTGGC 
1981   CCTGGTCATA TGTTTCATCA GCAGTGGCTC CTAACTCCAC GTGCCATCTC TGCTGCTGCC 
2041   CTCCACAAGC AGGTGAGCAG AGTGCCAGTT GTGTTGAAGG TGATGATGTC GCCTAACTAA 
2101   ACTCACAACC AACCCGCAAT CTCTCTTGGG GGGACACTCC CCATAAGCAA TACAATTAAA 
2161   GAAGACCAGG AAAGGAAAAT AAATTCCTTA GCTTATACAT TTAAAAAGTA TCCCTTGAAC 
2221   CTATTTTAAT AGAATGAAAT GCTAAAAATA AAGACCAATA TAAC 
 

 

 
 

 
 

Παράρτηµα #1. Αλληλουχία κλώνου IMAGE: 1864540. Υπογραµµίζεται το κωδικόνιο 
λήξης του γονιδίου XM_061100. 



                                                                                                                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #2. Αποµόνωση, προσδιορισµός και ανάλυση της αλληλουχίας δύο 

κλώνων cDNA από την 3’-UTR περιοχή του γονιδίου XM_017958 

 

   Μία µικρότερη, διακριτή ενότητα της εργασίας αυτής απετέλεσε η διερεύνηση µίας 

περιοχής ~3.5Mb (10q23.3-q24.2), στην οποία χαρτογραφείται µία µορφή αυτοσωµικής 

επικρατούς µερικής επιληψίας του πλαγίου κροταφικού λοβού, η EPT [OMIM *600512], 

η οποία βρέθηκε ότι προκαλείται από µεταλλάξεις στο γονίδιο LGI1 (Morante-Redolat et 

al., 2002;  Kalachikov et al., 2002). Στην περιοχή αυτή, και συγκεκριµένα στο 10q23.33, 

εντοπίζεται ένα unigene group (GenBank Accession: L29989). 

   Πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση µίας βιβλιοθήκης cDNA από εγκέφαλο εµβρύου 

ανθρώπου, µε τη χρήση ανιχνευτή µεγέθους127 βάσεων, σηµασµένου µε 32P (Εικ. 33). Η 

αλληλουχία του ανιχνευτή επελέγη βάσει της αλληλουχίας των EST’s του unigene group 

L29989. Με τον τρόπο αυτό, αποµονώθηκαν δύο αλληλοεπικαλυπτόµενοι κλώνοι cDNΑ 

συνολικού µεγέθους  2532 bp, των οποίων προσδιορίστηκε στη συνέχεια η αλληλουχία. 

Με αναζήτηση BLAST-Ν, φάνηκε ότι η αλληλουχία αυτών των cDNA αντιστοιχεί στην 

3’-UTR περιοχή του γονιδίου XM_017958 (Εικ. 32A και 33). Το πλήρες cDNA του 

γονιδίου XM_017958 έχει µέγεθος 2912 bp και αποτελείται από 864 bp 5’ µη-

µεταφραζόµενης αλληλουχίας, από ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 468 bp (το οποίο 

απαρτίζει ένα εξώνιο) και από 1580 bp 3’ µη-µεταφραζόµενης αλληλουχίας. 

   Ο πρώτος κλώνος cDNA που αποµονώθηκε (κλώνος #5) έχει µήκος 652 νουκλεοτίδια 

(XM_017958: νουκλεοτίδια 2566-3217), ενώ ο δεύτερος (κλώνος #17), έχει µέγεθος 

1212 νουκλεοτίδια, αρχίζει από το νουκλεοτίδιο 2945 του XM_017958, και επεκτείνει 

την κατατεθειµένη 3’-UTR περιοχή του κατά 939 bp (Εικ. 32Α, 33).  

 

   Το XM_017958 κωδικοποιεί µία πεπτιδική αλληλουχία 155 αµινοξέων η οποία, µε 

ανάλυση in silico, φαίνεται να περιλαµβάνει 2 διαµεµβρανικές περιοχές (πρόγραµµα 

Tmpred, Εικ. 32Β) και είναι πιθανότερο να εντοπίζεται στην πλασµατική µεµβράνη 

(PSORT II), σχηµατίζει δε, τρισδιάστατη δοµή, την  1FAK, η οποία είναι κατατεθειµένη 

στην Protein Data Bank (PBD).  

 

   Η πρότυπος δοµή 1FAK περιεγράφη στο πρωτεϊνικό σύµπλοκο TF·VIIa·5L15 (Zhang 

et al., 1999). Το TF·VIIa·5L15 αποτελείται από τον ιστικό παράγοντα των θηλαστικών 

(Tissue Factor, TF) , από τον παράγοντα πήξης του αίµατος VIIa και από έναν αναστολέα 



                                                                                                                       

του συµπλόκου αυτών των 2 ενώσεων [ο αναστολέας του συµπλόκου είναι µία 

µεταλλαγµένη µορφή του βόειου αναστολέα της παγκρεατικής τρυψίνης (Βovine 

Pancreatic Trypsin Inhibitor, BPTI)]. Ο σχηµατισµός του συµπλόκου [TF -  VIIa] 

συµβαίνει όταν ο TF, που εντοπίζεται στο εσωτερικό του τοιχώµατος των αιµοφόρων 

αγγείων, αποκαλυφθεί στην αιµατική κυκλοφορία (και εποµένως και στον παράγοντα 

VIIa που είναι πρωτεΐνη του αίµατος), µετά από ρήξη του αγγείου. Το φαινόµενο αυτό 

είναι ένα απαραίτητο βήµα στη διαδικασία της παραγωγής αιµοστατικού θρόµβου. 

Αναζήτηση BLAST-Ρ δεν αποκαλύπτει σηµαντική οµολογία της XM_017958  µε άλλες 

πρωτεΐνες.  
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Εικ. 32. (Α) Γενωµική οργάνωση 
του γονιδίου XM_017958. Με 
γραµµοσκιασµένα κουτιά 
παριστάνονται οι κλώνοι #7 και #5. 
Η περιοχή όπου οι γραµµοσκιάσεις 
διασταυρώνονται αντιπροσωπεύει 
την περιοχή αλληλοεπικάλυψης 
των αλληλουχιών των 2 κλώνων.  
(Β) Γραφική παράσταση των 
προβλεπόµενων διαµεµβρανικών 
περιοχών της πρωτεΐνης 
XM_017958 σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα "DAS" - 
Transmembrane Prediction server. 



                                                                                                                       

 
 
 
 
 
1      TGTGTCCCCA CCCAAATCTC AACTTGAATT GTACCTTCCA GAATTCCCAC AGGACCCAGG 
61     GGGAGGTAAT TGAATCAAGG GGGCTGGTCT TTCCCATGCT ATTCTTGTGA TAGTGAATAA 
121    GTCTCACGAG ATCTGATGGT TTTATCAGGG GTTTCTGCTT TTGCTGCTTC TTCATTTTTC 
181    TCTTGCTGCT GCCGTGTAAG AAATGCCTTT CACCTCCTGC CATGATTCTG AGGCCTCCCC 
241    AGCCAGGTGG AACTATAAGT CCAATTAAAC CTCTTTTTGT TCCCAGTCTC AGGTATGTCT 
301    TTATCAGCAG CATGAAAATG GACTAATAGT ACCAGTAGAG TGGGGCATTG CTGAAAAGAT 
361    ACCCGAAAAT GTGGAAGCAA CTTTGGAACT GGGTGTTGAA ATAATCTGGA GGGCTCAGAA 
421    GAAGATAGGA AAATGTAGGA AAGTTTGGAA CCTCCTAGAG ACTGTGAATG GCATTGACAA 
481    AAATACTGAT AGTGATATGA ACAATAAGGT CCAGGCTGAG GTGGTCTCAG ATGGAGATGA 
541    AGACCTTGTT GGGAACTGAA GTAAAGGTGA CCCTTGTTAT GTTTTAGCAA GGAGACTGGC 
601    AGCATTTCAC CCTTGCCCTA GAGATTTGTG GAACTTAGAG CTTGAGAGAG ATGACTTAGG 
661    GTATCTGGTG GAATAAATTT CTAAGCAGCA AAGCATTCAA AAGGTGACTT GGGTGCTGTT 
721    AAAAACATTC TGTTTTAAAA GGGAAACAAG AGCATAAATG TGGAAAATCT GCAGCCTGAT 
781    GATGCAGTAG AAAAGAAAAA CCCATTTTTT TTAAGGAGAA ATTCAAGCTG GCTGCAGAAA 
841    TTTGCATAAG CAGCAAGGAG CCTAATGTTA ATCCCCAAGA CCATGGGGAA AATGTCTCCA 
901    GGTCATGTCA GAGACCTTCA TGGCAGCCCC TCCCATCACA GGCCCAGAGG CCCAGGAGGA 
961    AAAAGTGGTT TTGTGGGCTG GGCCCAGGGT CTCTGTGCTG TGTGCAGCCT AGGGACTTGG 
1021   TGCCCTGTGT CCCAGCTGCT CCAGCCATGG CTGAAAGGAG CCAACATAGA GCTTGGGCTG 
1081   TGGCTTCAGA GGGTAGAGGC CCCAAGCATT GGCAGCTTCC ATGTGATGTT GAGCCTGTGG 
1141   GTGCAGAGAT GTCAAGAATT GAGATTTGGG AACCTCTGCC TAGATTTCAG AATATATATG 
1201   GAAACACCTG GATGTCCAGG CAAAAGTTTG CTGCAGGGGC AGAGCCCTCA TGGGGAACCT 
1261   CTCCTAGGGC AGTGTGGAAG GGAAATGTGG GGCAGAGCCC CCACACAGAG TCCCTGTTGG 
1321   GGCACTGCCT AGTGGAGCTG TGAGAAGAAG GCCACAGTCC CAGAACGGTA GACCCCAGAA 
1381   TGGTAGACCC CAGAATGGTA GATCAACCAC CAACTTGCAT CTTGTGCCTG GAAAAGCTAC 
1441   AGACACTCAA CATCAGCCTG AGAAAGCAGC CAGGAGGGAG GCTGTACTCT GCAAAGCCAC 
1501   AGGGGCGGAG CTGCACAAGA CCATGGGAAC CTATCTCTTG CATCAGCATG ACCTGAATGT 
1561   GAGACATGGA GTCAAAGGAG ATCATTATGG AGCTTTAAAA TTTGACTGCC CCACTGGATT 
1621   TCAGACTTGC ATGGACCCTG TAACCCCTTT GTTTTGGCCA ATTTCTCTCA TTTGGAACAG 
1681   CTGTATTTAC CCAATACCTG TACCCCCCAT TGTATCTAGG AGGTAACTAG CTTGCTTTTA 
1741   CAGGCTTGTA AGTGGAAGGG ACTTGCCTTG TCTCAGATGA GACTTTGGAC TGTGGACTTT 
1801   TGGGTTAATG CTGAAATGAG TTAAGACTTT GGGGAACTGT TGGGAAGGAA TGATTGGTTT 
1861   TGAAATGTGA GGATTATGAA ATTTGGAGGA GCCCAGGGAG GAATGATATG GTTTGGCTGT 
1921   GTCCCCACCC AAATCTCAAC TTGAATTGTA TCTCCCAGAA TTCCCACATG TTGTGGGAGG 
1981   GACGCAGTGG GAGGTAATTG AATCATGGAG GCCAGTCTTT TCTGTGCTAT TCTCGTGATA 
2041   ATAAGTCCCA CAAGATCTGG TGGGTTTATG AAGAGTTTCT GCTTTTGCTT CTTCCTCATT 
2101   TTGCTCTTGA TGCCACCACG TAAGAAGTAC CTTTTGCCTC CCACCTGATT TTGAGGCCTC 
2161   CCCAGCCATG TGGAACTGTA AGTCCAATTA AACCCTTTTT GTTTCCAGTC TCAGATATGT 
2221   CTTTATCAGC AGCATGGAAA CGAACTAATA CAATCATAGT TTTTAAAAAC CAATCTAAAT 
2281   GTAACTATTG AACATGATTA GCTGTTTCAT CCCTAGTAGA GTGACAGAAG GAAACATCCA 
2341   TAGACAGGAG TAATAAGAAA CCAGCTAAAC TTCTAAACCA TTTTTAAAGG ATGCGTGTGA 
2401   GCTGGCATAA CCTACCTACT CTTTCCTATG GGCCTCTACT GAGAGCATGG AGGTAATACA 
2461   TCTAATACAC TGAAGACCAG GGCAAGAGAG CTGGAAGAAA TCCCTCTTAA GCACTCCAGG 
2521   CCTTCACTGA GTATGAGGTG CTGGTCTCCA AAGGCAGAGG GCAAGGCAAG GCAGAGAGGG 
2581   ATCTCCTGGG GCACAGACAA CTGACAAAAG AAACACTTGG ATTGTTGTAT AAGAGGAGTG 
2641   AGCTTTGTAA ATACCACGTT AGCTGGCCTG CTGTGGAACA GAATGCCTGT GAATGACAGT 
2701   AGTCAGGTAG TGGATGAACA CTGATCTGAG AGCCTGTAAA AGAAACTCTT TGGAATGATA 
2761   ATGTCATCTA GACCTTTGAT ACGCAAAGTG TGATTCCTGG ACAGATGTAT TGGCTTTACC 
2821   TGGCAGCTTG TTGGAAATGT AAAACCTCAG GCCTCACCCC AGACCTACTG AATTATTTAT 
2881   ATTAATTAAA ATTAAATAAT TTTTATTTCA ACAAAATCCC TGGGTAATTT GTATGTACAT 
2941   TAAATTTTGA GATGCATGAT CTTTTAAGGT TCATTCTAAT CCTTAAAATT CTGTTTTAAT 
3001   AATGTGTACA ATGAAGTGCT GCATGGCAAA CTACACAGAA ACTAAAGGCA TGTTCCAAAA 
3061   AGGAAAAGTT CCATGTGGCT AGGGGAATAA AAGCTTCATC AGGGAACCAG GAGTTGGGCT 
3121   GGTTCTTAAA ACCTGGAGAA AGAAGATGGT TACATCAAGA GATAAATAGA GTGAAGCAGA 
3181   ACTAGTGGTG CGGACCAGCT CGCCAGCAAC AGAAGGGTTT GTAGTCGGCC TGGCAGTGGA 
3241   CAGGGAGGTT GGCTAGAACT ATTACCTTAG GTCCGTGATA ATATCCCTGA ATCCAACTTT 
3301   TCAGAAAGAA ATAGGTAACA TATTTTTCAC CAGGAAGCTT CACCCAGACA CTGAACAGAA 
3361   TGGTCTCAGT GCACTAATGG AGGCTCAGTT AAAGGGTTGT GGTAGCACAA GGAAGAGACA 
3421   TTCTGACTTG GAAATTTGGA GAAGGCTTCA CAAATGAAGG GGCATTTGAA ATGAGCTTTG 
3481   AAGGTGCAAG AGTATTCCAA GTTGAGAAGA CAACCTGAGT GGTGTTGGGT GAACAGTCAT 
3541   TCTACCTGGC TGTAGTGTAG TATAGTGTAG TGTAGTGTAG GAAACATCAG AGGAGTGGAG 
3601   TGGGATATGA GCCTGGAGAG AGCTGGCGGC CATGGATCAT TGAAAGCCTT GAATGTCTGA 
3661   TGGGGAGGTT GACTTTATTT TGTAGGCAAT GGAAAGCCAC CAGTGGTTTT AGTTGAGCAG 
3721   CAATGAAATT AAGCCTGTGC TTTGCAAAGA TTAATCTAGC AGCAACAGAT TGGAAGCAAC 
3781   ACCACCATTC CTGGTATCAG TCCAGGTAAA ATATATTACA GCTCTTTACT GGAGCAATAA 
3841   CAGTAATATT A 
 
 

 

 
 
 

 
 

 FORWARD 
   PRIMER REVERSE 

PRIMER 

Εικ. 33. Η 
αλληλουχία 
cDNA του 
XM_061100. 
Είναι 
υπογραµισµένες 
οι 5’ και 3’ UTR 
αλληλουχίες. Με 
κόκκινο χρώµα 
εµφανίζεται η 
κωδική περιοχή. 
Με γαλάζιο και 
πράσινο χρώµα 
εµφανίζεται ο 
κλώνος #17. Με 
πράσινο και 
κίτρινο χρώµα 
εµφανίζεται ο 
κλώνος #5. Η 
περιοχή της 
αλληλοκάλυψης 
αυτών των 2 
κλώνων 
εµφανίζεται µε 
πράσινο χρώµα. 
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