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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδος για την 

αντιμετώπιση βλαβερών εντόμων είναι η S.I.T. (sterile insect technique). Με τη 

μέθοδο αυτή επιδιώκεται η στείρωση ενός μεγάλου αριθμού εντόμων τα οποία 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον και δρουν ανταγωνιστικά στο ζευγάρωμα με 

τα αγρίου τύπου έντομα. Σαν αποτέλεσμα της μεθόδου ο πληθυσμός των 

εντόμων μειώνεται και συνεπώς γίνεται λιγότερο καταστροφικός. Σε μια 

βελτιωμένη παραλλαγή της μεθόδου προτείνεται η κατασκευή διαγονιδιακών 

εντόμων που θα μπορούν να μεταβιβάσουν στον πληθυσμό μεταλλαγές που 

προκαλούν θάνατο ή στειρότητα στους απογόνους οπότε και σε αυτή την 

περίπτωση ο πληθυσμός μειώνεται. Μια εφαρμοφή της τελευταίας μεθόδου 

δοκιμάστηκε στη μύγα Drosophila melanogaster όπου γινόταν καταστολή του 

γονιδίου ΤβΗ με την επαγόμενη έκφραση δίκλωνου RNA, που έχει ομολογία με 

τμήμα της αλληλουχίας του γονιδίου (τεχνολογία της RNA παρεμβολής). Το 

γονίδιο ΤβΗ κωδικοποιεί για το ένζυμο β-υδροξυλάση της τυραμίνης, που 

καταλύει τη μετατροπή της τυραμίνης σε οκτοπαμίνη. Η τελευταία αποτελεί 

σημαντικό νευροδιαβιβαστή/ρυθμιστή/ορμόνη των ασπονδύλων. Μεταλλαγή 

απώλειας λειτουργίας του ΤβΗ στη Drosophila προκαλεί, εκτός των άλλων 

φαινοτύπων, αδυναμία στην ωοαπόθεση των θηλυκών ατόμων. Ο ίδιος 

φαινότυπος διαπιστωθηκε σε μεγάλο ποσοστό διαγονιδιακών μυγών που 

φέρουν την RNAi κατασκευή. Θέλοντας να εφαρμόσουμε την ίδια τεχνολογία 

και σε έντομα οικονομικής σημασίας όπως το γεωργικό παράσιτο C.capitata 

(μεσογειακή μύγα) και το κουνούπι A.gambiae, φορέα σοβαρών ασθενειών, 

κλωνοποιήσαμε τμήματα των ομολόγων γονιδίων του ΤβΗ από τα παραπάνω 

έντομα. 

 

 
ABSTRACT   
 
    The sterile insect technique (S.I.T.) is a genetic method that can be 

used to successfully suppress economically important pest species. S.I.T. 

involves mass production of the target pest, its sterilization and sustained 

release throughout regions containing a population of the wild type insect. The 

native population becomes reduced as a consequence of infertile matings with 

the introduced, sterile, insects. An improved version of S.I.T. involves the 
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transmission, through transgenic insects, of mutations that cause either 

sterility or death of their progeny. TβΗ is a gene that codes for an enzyme 

responsible for the conversion of tyramine to octopamine, an important 

neuroactive molecule in many invertebrates. Ιn Drosophila melanogaster 

mutations in ΤβΗ gene result in octopamine depletion that gives rise to female 

flies which are sterile due to an inability to lay eggs. An application of the 

improved S.I.T. version was tested in the fruit fly Drosophila, in which the TβΗ 

gene was silenced by the induced expression of a double stranded RNA 

molecule homologous to part of the gene. RNAi was considered successful as it 

gave rise to a phenotype identical to the TβΗ-null mutation. Our purpose is to 

apply the same technology in economically important species such as the 

agricultural pest C.capitata (medditeranean fly) and the mosquito A.gambiae 

which is a vector for serious diseases in man. For, that reason, we cloned part 

of TβΗ homologues in these insects. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1.  Η μέθοδος στείρου εντόμου  
 

Πολλά είδη εντόμων προκαλούν τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες 

και δάση ή μεταφέρουν σοβαρές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Ο έλεγχος 

των πληθυσμών βλαβερών εντόμων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Η 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χημικά εντομοκτόνα που έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως για τον έλεγχο πληθυσμών εντόμων αλλά και οι ζημιογόνες συνέπειες 

των εντομοκτόνων στο περιβάλλον έστρεψαν τα βλέμματα σε μια βιολογική 

μέθοδο ελέγχου των πληθυσμών τους, τη μέθοδο στείρων εντόμων (sterile 

insect technique: S.I.T.) (1, 2). Η βασική αρχή της μεθόδου αυτής στηρίζεται 

στην καλλιέργεια μεγάλου αριθμού εντόμων τα οποία, αφού στειρωθούν, 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Η απελευθέρωση επαρκούς αριθμού 

ανταγωνιστικών εντόμων έχει ως αποτέλεσμα το ζευγάρωμά τους με έντομα 

αγρίου τύπου που υπάρχουν στο περιβάλλον και συνεπώς, τη μείωση των 

απογόνων τους. Η μέθοδος αυτή, προβάλλει ως μια φιλική προς το περιβάλλον 

και ειδο-ειδική μέθοδος περιορισμού ή εξάλειψης των πληθυσμών βλαβερών 

εντόμων. 

 

 
Εικόνα 1: σχηματική απεικόνηση της εφαρμογής της S.I.T. ( Wimmer EA, Nature Biotechnology 2005) 

 
Η μέθοδος αυτή, εντούτοις, παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες έχουν 

οδηγήσει στην ανάγκη για ανάπτυξη συστημάτων που συμβάλλουν στη 

βελτίωσή της. Ένα βασικό πρόβλημα είναι πως η παραγωγή στείρων εντόμων 

πραγματοποιείται κυρίως με την ακτινοβόλησή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μειώνεται δραματικά η ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ατόμων αγρίου 
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τύπου καθώς και η βιωσιμότητά τους. Για να βελτιωθεί η μέθοδος πολύ χρήσιμη 

μπορεί να είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων συστημάτων μετασχηματισμού 

εντόμων, όπως τα μεταθετά στοιχεία Minos (3) και piggyΒac (4), η οποία μπορεί 

να οδηγήσει στην παραγωγή διαγονιδιακών εντόμων που θα φέρουν κατάλληλα 

χαρακτηριστικά ώστε να χρησιμοποιηθούν έναντι των ακτινοβολημένων. Μέσα 

στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών έχουν προκύψει και διάφορες μορφες της 

μεθόδου, όπου τα έντομα δεν είναι «στείρα» με την ακριβή έννοια του όρου. 

Μια από αυτές είναι και η μέθοδος όπου στηρίζεται στην απελευθέρωση 

εντόμων που φέρουν μια διαγονιδιακή κατασκευή η οποία μπορεί να 

μεταβιβάσει στους απογόνους μια επικρατή θνησιγόνο μεταλλαγή που θα 

προκαλεί θάνατο των απογόνων και συνεπώς μείωση του πληθυσμού των 

εντόμων (release of insects carrying a dominant lethal –RIDL). Πιο βελτιωμένη 

εκδοχή της τελευταίας μεθόδου αφορά στη μεταβίβαση θνησιγόνου μεταλλαγής 

που εκφράζεται ειδικά στα θηλυκά άτομα ή μεταλλαγής που είναι θνησιγόνος 

μόνο για τα θηλυκά άτομα, οπότε τα αρσενικά που επιβιώνουν μπορούν να 

συνεχίσουν τη μεταβίβαση της κατασκευής στον πληθυσμό των εντόμων (5, 6). 

Τελευταία γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν τεχνικές που θα 

διευκολύνουν την απελευθέρωση μόνο αρσενικών στείρων ατόμων μιας και η 

ταυτόχρονη απελευθέρωση και θηλυκών στείρων προκαλεί ανταγωνισμό στο 

ζευγάρωμα των θηλυκών αγρίου τύπου με τα στείρα αρσενικά, ενώ παράλληλα 

τα στείρα θηλυκά μπορούν να είναι και αυτά βλαβερά όπως π.χ. μπορεί να 

συμβεί στην περίπτωση των κουνουπιών όπου τα θηλυκά είναι αυτά που 

μπορούν να γίνουν φορείς ασθενειών (7). Στην περίπτωση πολλών εντόμων 

όμως αυτό που στην ουσία είναι πιο καίριο να επιτευχθεί πέρα από τη μείωση 

του πληθυσμού των εντόμων, είναι να αποφεύγεται η ωοαπόθεση από τα 

θηλυκά άτομα μιας και αυτή μπορεί να είναι καταστροφική και βλαβερή. Για 

παράδειγμα στη μεσογειακή μύγα Ceratitis capitata, το σκάψιμο που κάνει το 

θηλυκό θέλοντας να αφήσει τα αυγά του, είναι καταστροφικό μιας και μπορεί 

να επάγει την μόλυνση των φυτών από μύκητες και ιούς. Επίσης, εάν ο θάνατος 

των εντόμων προκαλείται στο στάδιο της προνύμφης όπως προτείνεται από 

ορισμένες εργασίες (8), η καταστροφή των φυτών που προκαλεί η προνύμφη 

θέλοντας να τραφεί δεν αποφεύγεται. Είναι λοιπόν σκόπιμη η ανάπτυξη ενός 

συστήματος το οποίο θα μπορεί να μεταβιβαστεί μέσω των απελευθερούμενων 

εντόμων στον πληθυσμό και θα προκαλεί την γέννηση θηλυκών εντόμων με 

αδυναμία στην ωοαπόθεση. 

 9



Σε κάθε περίπτωση, προτού μια μέθοδος ή μια μορφή της μεθόδου του 

στείρου εντόμου εφαρμοστεί στο έντομο του άμεσου ενδιαφέροντος, είναι 

χρήσιμο η τυχόν επιτυχία της να δοκιμάζεται σε ένα οργανισμό μοντέλο. Ειδικά 

για τις εφαρμογές στα έντομα ένας εξαιρετικά δημοφιλής οργανισμός μοντέλο 

είναι η μύγα Drosophila melanogaster.    

 
1.2.  β-υδροξυλάση της τυραμίνης 
 

Το γονίδιο της β-υδροξυλάσης της τυραμίνης (ΤβΗ-tyramine β 

hydroxylase)  κωδικοποιεί για ένα ένζυμο που καταλύει την βιοχημική 

αντίδραση μετατροπής της τυραμίνης, που αποτελεί μεταβολικό παράγωγο της 

τυροσίνης, σε οκτοπαμίνη (ΟΑ). Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιούνται μία 

σειρά λειτουργιών στα ασπόνδυλα όπου η ΟΑ, ως βασική βιογενής αμίνη, 

διαδραματίζει ρόλο νευροδιαβιβαστή/ρυθμιστή/ορμόνης. Οι λειτουργίες αυτές 

σχετίζονται κυρίως με την φυσιολογία και τη συμπεριφορά των ασπονδύλων. Η 

ΟΑ θεωρείται για τα ασπόνδυλα λειτουργικό ανάλογο της νοραδρεναλίνης των 

σπονδυλωτών και αντίστοιχα συμβαίνει για το ένζυμο β-υδροξυλάση της 

τυραμίνης με το ένζυμο β-υδροξυλάση της ντοπαμίνης που πραγματοποιεί τη 

μετατροπή της ντοπαμίνης σε νοραδρεναλίνη (9).   

Με βάση την τελευταία ομολογία έχει κλωνοποιηθεί στη Drosophila το 

γονίδιο ΤβΗ (10). Με μάρτυρα το συγκεκριμένο γονίδιο αλλά και με αντίσωμα 

κατά της ΟΑς έχει μελετηθεί και η κατανομή της τελευταίας στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα του συγκεκριμένου εντόμου (11). Παράλληλα, το γονίδιο 

αυτό έχει υποστεί μεταλλαγή απώλειας λειτουργίας με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μυγών που δεν παράγουν οκτοπαμίνη (10). 

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες φαινοτύπους που παρουσιάζουν οι 

παραπάνω μύγες είναι η στειρότητα των θηλυκών ατόμων. Συγκεκριμένα τα 

θηλυκά αυτά άτομα φαίνονται να ζευγαρώνουν κανονικά και έχουν κανονικά 

αναπτυγμένες ωοθήκες, οι οποίες όμως γίνονται αφύσικα μεγάλες μερικές μέρες 

μετά το ζευγάρωμα μιας και δεν γίνεται απόθεση των αυγών. Επομένως, στη 

Drosophila η έλλειψη οκτοπαμίνης που προκαλείται με τη μεταλλαγή του ΤβΗ 

προκαλεί αδυναμία στην ωοαπόθεση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

πως τα οκτοπαμινεργικά κύτταρα του κοιλιακού γαγγλίου, ή έστω ορισμένα από 

αυτά, είναι υπεύθυνα για τη νεύρωση των ωοθηκών και κατ’ επέκταση τη 

σύσπασή τους που είναι προϋπόθεση για την ωοαπόθεση (12). 
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1.3. RNA interference (RNAi) 
  
 To φαινόμενο της RNA παρεμβολής (RNAi) πρωτοανακαλύφθηκε στο 

νηματώδη C.elegans και αποτελεί μια διαδικασία ειδικής καταστολής της 

λειτουργίας ενός γονιδίου από ένα δίκλωνο ριβονουκλεϊκό οξύ (dsRNA) που 

είναι ομόλογο με τμήμα του γονιδίου. Γενετικές και βιοχημικές μελέτες έχουν 

αποκαλύψει πολλά πράγματα για τον τρόπο δράσης του μηχανισμού. Το πρώτο 

βήμα της διαδικασίας είναι ο τεμαχισμός του μεγάλου μήκους δίκλωνου RNA σε 

μικρά τμήματα 21-23 νουκλεοτιδίων δίκλωνου RNA (siRNAs) από την 

ενδονουκλεάση “Dicer”, που ανήκει στην οικογένεια των RNAse III 

ενδονουκλεασών. Αυτά τα μικρά δίκλωνα RNA ενσωματώνονται σε ένα 

πολυπρωτεϊνικό ριβονουκλεϊκό σύμπλοκο (RISC:RNA-inducing silencing 

complex) και μέσω αυτού του συμπλόκου επάγεται η καταστροφή όλων των 

mRNAs που παράγονται από το αντίστοιχο γονίδιο (13). 

 Το φαινόμενο του RNAi έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέθοδος για τη 

σίγηση γονιδίων και κατ’επέκταση την λειτουργική τους ανάλυση. Η μέθοδος 

εφαρμόζεται είτε με απ’ευθείας ένεση των dsRNAs είτε με την ενσωμάτωση στο 

γονιδίωμα του οργανισμού που κωδικοποιεί ένα μεταγραφο που στη συνέχεια 

πέρνει τη μορφή dsRNA. Το τελευταίο συμβαίνει γιατί η κατασκευή περιέχει την 

ίδια αλληλουχία και την παλλίνδρομή της με τη μεσολάβηση ενός τμήματος που 

λειτουργεί ως βραχίονας για να έρθουν οι δυο αλληλουχίες mRNA κοντά και να 

σχηματίσουν το δίκλωνο. 

 
1.3.1. To TβΗ και η S.I.T. 
 

Με δεδομένα τα παραπάνω το γονίδιο ΤβΗ θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή εφαρμογής της μεθόδου του στείρου εντόμου. 

Συγκεκριμένα η καταστολή του στα θηλυκά άτομα όχι μόνο θα μείωνε το 

σύνολο του πληθυσμού εξαιτίας της μη παραγωγής απογόνων, αλλά θα 

εμποδιζε και τις καταστροφικές συνέπειες της ωοαπόθεσής τους. Η καταστολή 

του γονιδίου μπορεί να επιτευχθεί με την επαγόμενη έκφραση δίκλωνου RNA, 

που έχει ομολογία με ένα τμήμα της αλληλουχίας του ΤβΗ. Με την εφαρμογή 

της τεχνολογίας του RNAi λοιπόν, θα μπορούσε να «διοχετευτεί» στον 

πληθυσμό των εντόμων μια κατασκευή που θα προκαλεί καταστολή του 

γονιδίου και άρα στειρότητα στα θηλυκά άτομα. Η καταστολή του γονιδίου με 

RNAi δοκιμάστηκε αρχικα στη Drosophila όπου ενέθηκε κατασκευή επαγόμενης 
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έκφρασης δίκλωνου RNA ομόλογο με τμήμα του TβΗ της Drosophila. Η 

επαγωγή της έκφρασης γινόταν με το σύστημα GAL4-UAS (14). Πέρα από τη 

Drosophila όμως, απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή της τεχνικής σε άλλα 

έντομα οικονομικής σημασίας όπως η μεσογειακή μύγα Ceratitis capitata που 

αποτελεί σοβαρό παράσιτο για πολλά είδη φρούτων και το κουνούπι Anopheles 

gambiae, φορέας σοβαρών ασθενειών όπως η ελονοσία. 

  
1.3.2. Σκοπός της εργασίας        
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν καταρχάς η φαινοτυπική ανάλυση 

των μυγών που έχει ενεθεί η RNAi κατασκευή καταστολής του γονιδίου ΤβΗ. Με 

αυτό τον τρόπο ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και η δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθεί το σύστημα και στα υπόλοιπα έντομα. 

Επίσης, ως αρχή της επέκτασης του συστήματος σε έντομα οικονομικής 

σημασίας, έγινε προσπάθεια να κλωνοποιηθεί το ομόλογο γονίδιο του ΤβΗ από 

τη μεσογειακή μύγα Ceratitis capitata και το κουνούπι Anopheles gambiae. 

Παράλληλα έγινε και μια προσπάθεια μελέτης της έκφρασης των γονιδίων 

αυτών στους αντίστοιχους οργανισμούς. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1.  Απομόνωση γενωμικού DNA από ιστό κατά Holmes – Bonner 
 
Διάλυμα ομογενοποίησης Holmes 

– Bonner 
Tris – HCl pH:8 0.1M 
NaCl 0.35M 
Oυρία 7Μ 
EDTA 0.01M 
SDS 2% 

 
1. Ομογενοποίηση του ιστού με 5 – 10 όγκους διαλύματος Holmes-Bonner 

2. Φυγοκέντρηση 5min, 14000rpm, 10oC 

3. Μεταφορά υπερκειμένου, επώαση 5min σε θερμοκρασία δωματίου (R.T.) 

4. Καθαρισμός 2 φορές με φαινόλη/χλωροφόρμιο (1:1 όγκο με το διάλυμα) 

5. Καθαρισμός 1 φορά με χλωροφόρμιο (1:1 όγκο με το διάλυμα) 

6. Κατακρήμνιση των νουκλεϊκών οξέων με 1/10 του όγκου CH3COONa 3M και 

2 όγκους αιθανόλη, 10min, -80οC 

7. Φυγοκέντρηση 20min, 14000rpm, 4oC 

8. Ξέπλυμα με 70% αιθανόλη, φυγοκέντρηση, επαναδιάλυση 

9. Κατεργασία με RNase σε τελική συγκέντρωση 200μgr/ml, 30min, 37 oC 

10.Επανάληψη των βημάτων 4-8 

 

2.2.  3 prime RACE (Rapid amplification of cDNA ends) 
 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποείται για την κλωνοποίηση τμημάτων από το 

cDNA γονιδίων. Είναι πολύ χρήσιμη και ευρέως εφαρμοζόμενη ειδικά σε 

οργανισμούς που το γονιδίωμά τους είναι άγνωστο (12). H μέθοδος συνίσταται 

στην απομόνωση RNA από τον οργανισμό του οποίου το γονίδιο θα 

κλωνοποιηθεί, αντίστροφη μεταγραφή για τη σύνθεση cDNA και τελικά PCR 

(αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης). Η αντίστροφη μεταγραφή γίνεται με 

εκκινητή ένα ολιγονουκλεοτίδιο που αναγνωρίζει την ουρά poly-A του mRNA 

μιας και αποτελείται από πολλά κατάλοιπα τυροσίνης (poly-T). Η PCR γίνεται με 

έναν ειδικό ή εκφυλισμένο εκκινητή και τον poly-T, οπότε μπορεί να 

κλωνοποιηθεί το τμήμα του γονιδίου που ξεκινά από τον εκκινητή και καταλήγει 

στο poly-A του γονιδίου (3’άκρο). Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.   
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2.3.  Απομόνωση ολικού RNA από ιστό 
 
Η όλη διαδικασία γίνεται σε περιβάλλον και με υλικά όσο το δυνατό 

περισσότερο  απαλλαγμένα από RNAses!! 

  

1. Ομογενοποίηση του ιστού με 500μl Trizol® reagent (Invitrogen) 

2. Επώαση 5min, R.T. 

3. Προσθήκη 200μl χλωροφορμίου, καλή ανάδευση, επώαση 3min σε R.T. 

4. Φυγοκέντρηση 15min, 12000g, 4oC 

5. Μεταφορά υπερκειμένου 

6. Προσθήκη 500μl ισοπροπανόλης 

7. Επώαση 10min, R.T. 

8. Φυγοκέντρηση 10min, 12000g, 4oC 

9. Μεταφορά υπερκειμένου 

10.Ξέπλυμα με 1ml 70% αιθανόλη 

11.Φυγοκέντρηση 5min, 7500g, 4oC 

12.Μεταφορά υπερκειμένου 

13.Στέγνωμα του ιζήματος, επαναδιάλυση ddH2O (απαλλαγμένο από RNAses!) 

 
2.4.  Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής 

 
Η όλη διαδικασία γίνεται σε περιβάλλον και με υλικά όσο το δυνατό 

περισσότερο  απαλλαγμένα από RNAses!! 

 

1. Σε 20μl από το ολικό RNA γίνεται προσθήκη: 1.5μl ddH2O 

2.5μl 10x DNAse buffer (Ambion) 

1μl DNAse I  

Επώαση 20min, 37oC 

 Η απενεργοποίηση τoυ ενζύμου γίνεται με την προσθήκη 5μl σφαιριδίων 

απενεργοποίησης (removing agent), 2min R.T., σύντομη φυγοκέντρηση, 

μεταφορά του υπερκειμένου 

 

2. Ανάμειξη: 1μgr RNA 

                    0.5μl poly-T εκκινητή (primer), (stock:100μM) 

                    x  μl ddH2O 

  τελικός όγκος:5μlt   
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Επώαση 5min, 70oC 

Γρήγορο πάγωμα 5min, 4oC, μεταφορά σε πάγο 

3. Ανάμειξη: 4μl από 5x reverse transcriptase buffer (Promega)  

                    2.4μl MgCl2, (stock:25mM) 

                    1μl DNTPs, (stock:10mM) 

6.6μl ddH2O 

τελικός όγκος:14μl 

Προσθήκη 1μl reverse transcriptase (Promega)  

Καλή ανάδευση, μεταφορά σε πάγο 

4. Ανάμειξη των μειγμάτων από τα βήματα 2 και 3 

5. Επώαση 5min, 25oC (πρόσδεση του primer στο RNA) 

6. Επώαση 60min, 42oC (μεταγραφή-επέκταση του DNA προϊόντος) 

7. Επώαση 15min, 70oC (απενεργοποίηση του ενζύμου) 

8. Προσθήκη 2μl RNAseH buffer  + 1μl RNAseH (N.E.B.) 

9. Επώαση 30min, 37oC (δράση RNAseH-καταστροφή του RNA που βρίσκεται σε  

μορφή υβριδίου DNA-RNA) 

10. Επώαση 20min, 60oC (απενεργοποίηση του ενζύμου) 

 
2.5.  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

 
2.5.1.  Με εκφυλισμένους primers 

Οι εκφυλισμένοι primers που χρησιμοποιήθηκαν που έχουν την 

παρακάτω αλληλουχία, είχαν σχεδιαστεί με βάση τις περιοχές ομολογίας μεταξύ 

των πρωτεϊνών DβH (dopamine-beta-hydroxylase) τριών θηλαστικών 

(μοσχάρι-αρουραίος-άνθρωπος) και έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την 

κλωνοποίηση του ΤβΗ της Drosophila (10): 

389:5’-ACNACNTAT/CTGGTGT/CTAT/CAT-3’ 
392:5’-GGA/GTTA/GTGA/GTAA/GTGNACT/CTC-3’ 

516:5’-AAN-ACC/TTCCATA/GTGA/GTGNAC-3 
όπου n=A/G/C/T 

 
Αντίδραση                Πρόγραμμα 

1μgr γενωμικό DNA             94oC            2min 
1μl primer #1 (stock:100μΜ) 
1μl primer #2 (stock:100μΜ) 

2μl 10x Taq polymerase buffer* (Minotech) 

            94oC            1min 
            45oC            2min    X 5 φορές   
            72 oC           2min 

2μl DNTPs (stock:2mM) 
0.5μl Taq polymerase (5units/μl)  

x μl ddH2O 

            94 oC           1min 
            50 oC           2min     X 24 φορές   
            72 oC           2min 

Τελικός όγκος: 20μl             72 oC           7min 
*Το buffer περιέχει, 1.5mM MgCl2 
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2.5.2 .  Με ειδικούς primers 
 

Αντίδραση                Πρόγραμμα 
2μl cDNA              94oC            5min 

1μl primer #1 (stock:25μΜ) 
1μl primer #2 (stock:25μΜ) 

5μl 10x Taq polymerase buffer* (Minotech) 

            94oC            40sec 
            xoC              40sec   X 29 φορές 
            72 oC            x min 

5μl DNTPs (stock:2mM) 
0.5μl Taq polymerase (5units/μl)  

35.5μl ddH2O 

            72 oC           5min 

Τελικός όγκος: 50μl 
*Το buffer περιέχει, 1.5mM MgCl2 

 
Οι αντιδράσεις PCR με ειδικούς primers έγιναν όλες σε cDNA που είχε 

προκύψει με απομόνωση ολικού RNA και αντίστροφη μεταγραφή. Η ποσότητα 

των 2μl cDNA ήταν ικανοποιητική για όλα τα πειράματα που έγιναν. Η ακριβής 

ποσότητα εκμαγείου (template) που αντιστοιχεί στα 2μl δεν μπορεί να 

υπολογιστεί αφού δεν είναι γνωστή η συχνότητα έκφρασης του ΤβΗ στη 

μεσογειακή μύγα και στο κουνούπι. 

Η θερμοκρασία πρόσδεσης του primer (annealing temperature-βήμα 3ο 

στο πρόγραμμα) ήταν διαφορετική σε κάθε πρόγραμμα ανάλογα με το ζεύγος 

των primer  (Πίνακας 1). Ο χρόνος επέκτασης του προϊόντος (elongation time-

βήμα 4ο) ήταν διαφορετικός ανάλογα με το μήκος του αναμενόμενο προϊόντος 

και ήταν περίπου 1min ανά 1kb . 

 
Οργανισμός  Primer Annealing temp. 

3.1:5’-GCTGCGTCGTTACGATGCGGC-3’ 3.1+poly-T 58oC 

3.2:5’-CTCGGAGGGTTTGCAATCAGCG-3’ 3.2+poly-T 57oC 

5.3:5’-CGCTGATTGCAAACCCTCCGAG-3’ 3.1+5.3 55oC 

S7 F:5’-GGCGATCATCATCTACGT-3’  S7 F+S7 R 55oC 

A. gambiae 

S7 R:5’-GTAGCTGCTGCAAACTTCGG-3’  

Cc1:5’-CCGCTGGAAGCTAAAGTATGC-3’ Cc1+poly-T 55oC 

Cc2:5’-CGCTGTGGGCCATGGGTGCT-3’ Cc2+poly-T 55oC 

CcR:5’-TGACTAAAGCGTCGCCCGGTAG-3’ Cc1+CcR 59oC 
Cyb1: 5’-ACCAGCTCCAATTAATATTTCAAGATGATGA-3’ Cc2+CcR 61oC 

C.capitata 

Cyb2:5’-TACAGTTGCTCCTCAAAATGATATTTGTCCTCA       Cyb 1+Cyb 2 55oC 

Poly-T primer:5’-GACTCGAGTCGACATCGATTTTTTTTTTTTTTTTT 
Πίνακας 1: Οι primers που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις PCR και οι αντίστοιχες annealing temp. για κάθε 
ζεύγος  
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2.6.  Αλληλούχηση PCR προϊόντων 
 

Η αλληλούχηση των PCR προϊόντων έγινε μετά από κλωνοποίηση τους 

στον pGEM-Teasy® φορέα (Promega) από το εργαστήριο Μικροχημείας (Ι.Τ.Ε., 

Ι.Μ.Β.Β.). Οι primers που χρησιμοποιούνταν ήταν είτε Τ7, είτε SP6 ανάλογα με 

τη φορά ένθεσης του PCR προϊόντος στον φορέα. 

 

2.7.  Ανάλυση γενωμικού DNA με αποτύπωση κατά Southern (Southern blot) 
 

1. Πέψη ~10μgr γενωμικού DNA με περιοριστικά ένζυμα. Η πέψη μπορεί να γίνει 

από 3h – 16h (O/N) 

2. Ηλεκτροφόρηση μιας μικρής ποσότητας δειγμάτων για να διαπιστωθεί αν έχει 

γίνει πλήρης πέψη του DNA  

3. Απενεργοποίηση των ενζύμων με θέρμανση 

4. Ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε 0.8% πήκτωμα (gel) αγαρόζης μεγάλων 

διαστάσεων, για 6-8h (μέγιστη τάση ρεύματος 80V) 

5. Πλύσιμο του gel με ddH2O 

6. Αποδιάταξη του DNA με πλύσιμο του gel με 0.5Ν ΝaΟΗ+1.5M NaCl, 45min 

7. Ξέπλυμα με ddH2O 

8. Oυδετεροποίηση του DNA με πλύσιμο του gel με 0.5Μ Τris-HCl pH:7.4+ 1.5M 

NaCl, 45min 

9. Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ίδιου μεγέθους με το gel διαβρέχεται για 15min σε 

2x SSC 

10.Μεταφορά του DNA στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η μεταφορά γίνεται Ο/Ν 

 
Διάλυμα SSC 20x 

3M NaCl 
0.3M Na3sitrate 2H2O 

pH:7, ρύθμιση με 1Μ ΗCl 

 
 
2.7.1.  Προϋβριδοποίηση 
 
1. Eνυδάτωση της μεμβράνης σε 2x SSC 

2. Η μεμβράνη τοποθετείται σε κύλινδρο με επαρκή ποσότητα διαλύματος 

υβριδοποίησης  

3. Ο κύλινδρος τοποθετείται σε φούρνο υβριδοποίησης στους 65οC και 

περιστρέφεται αρχικά για ~15min 
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4. Στη συνέχεια στο διάλυμα υβριδοποίησης προστίθεται salmon sperm σε 

τελική συγκέντρωση 0.05μgr/μl. Το salmon sperm έχει προηγούμενα βράσει 

για 10min  

5. Η προϋβριδοποίηση συνεχίζεται για 1h και 30min στους 65οC 

 
Διαλυμα ΥΒριδοποιησησ* 

3x  SSC (stock: 20x ) 
0.1%  SDS (stock: 20%) 
10x διάλυμα Denhardt’s  

(stock: 100x) 
10% Dextran sulfate 

 

 

100x ΔΙΑΛΥΜΑ Denhardt’s** 

2% ficoll 400 

2% Bovine Serum Albumin  

2% Polyvinyl pyrollidone 

 
*Κατά την παρασκευή του το διάλυμα θερμαίνεται στους 60οC και στη συνέχεια αποστειρωνεται 
με φίλτρο (διάμετρος πόρου: 0.4μm)   
**Το διάλυμα αποστειρώνεται με φίλτρο και αποθηκεύεται στους -20οC  
 
2.7.2.  Προετοιμασία του ανιχνευτή (probe) 
 
Σήμανση του probe με PCR 

 

1. Ανάμειξη: ~100ngr DNA template (στην προκειμένη περίπτωση το τμήμα 

του DNA που πρόκειται να σημανθεί) 

80μM CTP, GTP, TTP (2μl από 2mM stock) 

25pmole primer #1 (1μl από 25μM stock) 

25pmole primer #2 (1μl από 25μM stock) 

2.5 units Taq DNA polymerase (0.5μl Minotech Taq-5units/μl) 

3μl ραδιενεργό ATP 

5μl Taq DNA polymerase buffer 

x μl ddH2O 

Τελικός όγκος:50μl 

 
               Πρόγραμμα 
            94oC            5min 
            94oC            40sec 
            xoC              40sec   X 7 φορές* 
            72 oC            x min 
            72 oC           5min 

 
*Μετά την 5η φορά γίνεται προσωρινό σταμάτημα της αντίδρασης και προσθήκη 2μl ATP (από 
2mM stock) + 0.25 Ταq polymerase. Η αντίδραση συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Για annealing 
temp. και elongation time ισχύει ότι αναφέρθηκε και παραπάνω.   
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2. Μετά την αντίδραση PCR ο probe απαλάσσεται από τυχόν ελέυθερα 

νουκλεοτίδια με κολώνα G50 που κατασκευάζεται ως εξής: σε σύρριγγα 

ινσουλίνης τοποθετείται διάλυμα σφαιριδίων G50 και γίνεται φυγοκέντρηση 

για 5min, στις 1800-2000rpm. Στην κολώνα τοποθετούνται 100μl 

διαλύματος Τ.Ε. (10mM Tris-Cl, pH:7.5 + 1mM EDTA, pH:8) και ξαναγίνεται 

φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Η τελευταία διαδικασία γίνεται 2 φορές. 

3. Ο όγκος της αντίδρασης παρασκευής του probe αυξάνεται στα 100μl με την 

προσθήκη Τ.Ε.  

4. Τα 100μl τοποθετούνται με προσοχή στην κολώνα και γίνεται φυγοκέντρηση 

για 5min, στις 1800-2000rpm. O σημασμένος probe συλλέγεται σε σωληνάκι 

eppendorf 

5. To eppendorf που περιέχει τον probe βράζεται για 10min και μετά 

τοποθετείται στον πάγο 

6. Ο probe τοποθετείται στον κύλινδρο που περιέχει τη μεμβράνη και το 

διάλυμα υβριδοποίησης 

7. Η υβριδοποίηση αφήνεται να γίνει Ο/Ν 

 
2.7.3.  Πλυσίματα 
 
Η μεμβράνη ξεπλένεται ως εξής: 

• 2 πλυσίματα των 15min με: Διάλυμα 3x SSC +0.1%SDS 

• 2 πλυσίματα των 15min με: Διάλυμα 0.3x SSC +0.1%SDS 

Τα πλυσίματα γίνονται στους 65οC ενώ τα διαλύματα διατηρούνται και 

πριν και κατά τη διάρκεια των πλυσιμάτων στην ίδια θερμοκρασία. Είναι πιθανό 

να χρειαστούν παραπάνω πλυσίματα στις μεμβράνες, το γεγονός αυτό ελέγχεται 

με μέτρημα των κρούσεων της μεμβράνης. Μετά το πέρας των πλυσιμάτων οι 

κρούσεις πρέπει να είναι το πολύ ~50. 

Τελικά η μεμβράνη εμφανίζεται με το σύστημα phosphorimager 

molecular dynamics (Amersham) 

 
2.8.  Σάρωση (screening) cDNA βιβλιοθήκης 
 

Προκειμένου να κλωνοποιηθεί ολόκληρο το cDNA του ομόλογου του ΤβΗ 

της C.capitata έγινε σάρωση της cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από 

το 3ο στάδιο της προνύμφης του εντόμου (15). Η βιβλιοθήκη είναι 

κατασκευασμένη σε Lamda ZapII (Stratagene) όπου έχει κλώνοποιηθεί cDNA 
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που συντέθηκε από poly(A)+ RNA (16). O τίτλος της βιβλιοθήκης ήταν περίπου 

6x106/μl και κατά τη διαδικασία σαρώθηκαν περίπου 4x105 pfu (plaque forming 

units) με υβριδοποίηση στους 65οC. Σαν probe χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα του 

cDNA του ομόλογου του ΤβΗ στην C.capitata, το οποίο κλωνοποιήθηκε με 

3’RACE. Η υβριδοποίηση και τα πλυσίματα έγιναν όπως και στο Southern blot 

που περιγράφεται παραπάνω.   

 
2.9.  Ανοσοϊστοχημική χρώση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ.) 
προνύμφης εντόμου 
 
1. Ανατομία της προνύμφης σε 1x PBS για την απομόνωση του Κ.Ν.Σ. (το πολύ 

20 λεπτά παραμονή του ιστού σε 1x PBS) 

2. Μονιμοποίηση του ιστού σε 4%formaldehyde (σε 1x PEM), 1h σε R.T. 

3. Πλυσίμο του ιστού: 1x PBS, 10-15min x 3 φορές     

     1x PBT, 10-15min x 1 φορά 

4. Κάλυψη μη ειδικών θέσεων (blocking) με 5%NGS (normal goat serum) (σε 

1x PBT), 1h σε R.T. 

5. Επώαση του ιστού με το πρώτο αντίσωμα στην κατάλληλη αραίωση (σε 

1xPBT), Ο/Ν, 4οC 

6. Πλυσίμο του ιστού: 1x PBΤ, 10-15min x 3 φορές     

7. Επώαση με το δεύτερο αντίσωμα στην κατάλληλη αραίωση (σε 1xPBT), 5-

6h, R.T. (σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο αν το Ab είναι φωτοευαίσθητο) 

8. Πλυσίμο του ιστού: 1x PBΤ, 10-15min x 3 φορές     

9. Μοντάρισμα του ιστού με μικρή ποσότητα 0.5%n-propyl gallate (σε 1x 

PBS+70%γλυκερόλη) 

 
10x pbs 

1.3M NaCl 
0.07M Na2HPO4

0.03M NaH2PO4

 
 
 

 
pbT 

1x PBS 
0.5% BSA 

0.2% Triton 

 
 

 
 

PT 
1x PBS 

0.2% Triton  

 
2x pEm* 

200mM PIPES 
2mM MgCl2
2mM EGTA 

*Ρύθμιση pH:6.9  
με ΚΟΗ  

 
Στη μεσογειακή μύγα χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα anti-TβΗ που έχει παραχθεί 

σε κουνέλι, σε συγκεντρώσεις 1:100 και 1:200. Σαν δεύτερο αντίσωμα 

χρησιμοποιήθηκε το anti-rabbit Cy3 σε συγκέντρωση 1:1000.     
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1. Φαινοτυπική ανάλυση των μυγών που είχαν ενεθεί με RNAi κατασκευή 
καταστολής του ΤβΗ  
 
 Η φαινοτυπική ανάλυση των διαγονιδιακών μυγών που έφεραν την RNAi 

κατασκευή καταστολής του ΤβΗ έγινε με επαγωγή της έκφρασης του δίκλωνου 

RNA και στη συνέχεια έλεγχο των θηλυκών απογόνων για την ικανότητά τους 

να γεννούν. Για την επαγωγή της έκφρασης χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

GAL4-UAS (14). Το σύστημα GAL4-UAS προέρχεται από το σακχαρομύκητα και 

συνίσταται στην εκτοπική έκφραση μιας αλληλουχίας που βρίσκεται 

κλωνοποιημένη δίπλα σε UAS στοιχείο, υπό τον έλεγχο ενός ρυθμιστικού 

στοιχείου που καθοδηγεί την έκφραση του μεταγραφικού ενεργοποιητή GAL4.  

Στην προκειμένη περίπτωση οι μύγες που είχαν ενσωματωμένη την RNAi 

κατασκευή στο γονιδίωμά τους, διασταυρώθηκαν με μύγες που είχαν την 

έκφραση του ενεργοποιητή GAL4 υπό τον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου 

elav (elavGAL4). To γονίδιο elav (embryonic lethal abnormal visual system) 

εκφράζεται ειδικά σε όλους τους μετα-μιτωτικούς νευρώνες και είναι υπεύθυνο 

για τη σωστή ανάπτυξη των νεαρών νευρώνων και την διατήρηση των ώριμων 

(17). Συνεπώς, η έκφραση του GAL4 στους απογόνους της παραπάνω 

διασταύρωσης ενεργοποιούσε τη μεταγραφή της κατασκευής (sps19)  η οποία 

έφερε στοιχεία UAS, σε όλους του νευρώνες. Όλες οι θηλυκές μύγες  

δοκιμάζονταν σε μονές διασταυρώσεις με αρσενικές μύγες αγρίου τύπου 

(Canton S) για την ικανότητά τους να ωοαποθέτουν. Οι GAL4-UAS ήταν οι 

«υπό εξέταση» μύγες ενώ οι υπόλοιπες, που έφεραν το ένα από τα δύο στοιχεία 

ή και κανένα από αυτά αποτελούσαν εσωτερικό έλεγχο (control) για την 

επίδραση του κάθε στοιχείου στο φαινότυπο των μυγών. Η ανάλυση έγινε  

στους 25οC αλλά και στους 30οC. Αυτό έγινε γιατί ενδέχεται στους 30οC το 

σύστημα να είναι αποτελεσματικότερο εφόσον αυτή είναι και η φυσιολογική 

θερμοκρασία καλλιέργειας του σακχαρομύκητα. Επίσης ο έλεγχος έγινε και σε 

μύγες που είχαν γενετικό υπόβαθρό φυσιολογικό ως προς το ΤβΗ (yw) αλλά και 

σε μύγες ετερόζυγες ως προς τη μεταλλαγή απώλειας λειτουργίας του ΤβΗ 

(Μ18) (10). Σε αυτές τις τελευταίες μύγες επομένως η έκφραση του γονιδίου 

είναι ήδη σε χαμηλότερα επίπεδα από το φυσιολογικό και συνεπώς η καταστολή 

του μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη. Τέλος, η στειρότητα ελέγθηκε σε 

μύγες που είχαν ένα αντίγραφο της RNAi κατασκευής (GAL4-UAS single) και σε 
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μύγες που είχαν δύο αντίγραφα της RNAi κατασκευής (GAL4-UAS double). 

Παρακάτω φαίνονται σε διαγράμματα τα αποτελέσματα της ανάλυσης: 

 
Α) GAL4-UAS single / yw και GAL4-UAS double /yw 
 
 

Στα διαγράμματα φαίνεται πως στην περίπτωση που υπάρχει στο 

γονιδίωμα των μυγών μόνο ένα αντίγραφο RNAi κατασκευής η επαγωγή της 

στειρότητας δεν επιτεύχθηκε, ειδικά στους 25οC. Στους 30οC το σύστημα 

φαίνεται αποτελεσματικότερο, όμως στη θερμοκρασία αυτή οι μύγες έχουν 

γενικότερα δυσκολία στην επιβίωση. Εξαιτίας του τελευταίου ο αριθμός των 

μυγών που εξετάστηκαν, ειδικά στα control, ήταν πολλές φορές μικρός με 

αποτέλεσμα η αναλογία των control με τις «υπό εξέταση» μύγες να μην είναι η 

αναμενόμενη. Φυσικά στην περίπτωση όπου υπάρχουν 2 αντίγραφα RNAi 

κατασκευής η επαγωγή του στείρου φαινοτύπου είναι πολύ πιο αποτελεσματική 

και στις δύο θερμοκρασίες.  
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Β) GAL4-UAS single / Μ18 και GAL4-UAS double /Μ18 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται πως η επαγωγή της RNAi 

κατασκευής έχει παρόμοια αποτελέσματα ανεξάρτητα από την αρχική ποσότητα 

της έκφρασης του TβΗ. Μόνο στην περίπτωση του ενός αντιγράφου της RNAi 

κατασκευής τα αποτελέσματα φαίνονται λίγο καλύτερα αλλά και σε αυτό το 

πείραμα οι αριθμοί των μυγών ήταν αρκετά περιορισμένοι για να είναι 

εντυπωσιακά τα αποτελέσματα στη σχέση των «υπό εξέταση» μυγών και των 

control.   

Το παραπάνω πείραμα έδειξε πως στη Drosophila melanogaster το 

σύστημα είναι αρκετά αποτελεσματικό και συνεπώς μπορεί να δοκιμαστεί και σε 

άλλα έντομα ως εφαρμογή της S.I.T. Θα πρέπει, εντούτοις,  το πείραμα να 

επαναλειφθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε να είναι πιο σαφή τα αποτελέσματα.  

 

3.2. Κλωνοποίηση τμήματος του ομολόγου του ΤβΗ στην μεσογειακή μύγα 
C.capitata 
 

H κλωνοποίηση ενός μικρού τμήματος του ομολόγου του ΤβΗ στη 

μεσογειακή μύγα έγινε με τους εκφυλισμένους primers 389, 392, 516 με PCR 

σε γενωμικό DNA (βλέπε, υλικά και μέθοδοι). Ένα μικρό τμήμα ~230bp (Εικόνα 2) 

αποτελούσε το προϊόν του ζεύγους 516/392 του οποίου το μέγεθος ήταν και το 

αναμενόμενο με βάση την αλληλουχία του TβΗ στο cDNA της D.melanogaster. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως στο συγκεκριμένο τμήμα της γενωμικής 

περιοχής της C.capitata δεν περιέχονται ιντρόνια που θα είχαν σαν αποτέλεσμα 
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η κλωνοποιημένη περιοχή να έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Για να κλωνοποιηθεί το 

παραπάνω τμήμα χρειάστηκε να γίνουν δύο διαδοχικές PCR ίδιων συνθηκών 

αλλά με διαφορετικό συνδυασμό εκφυλισμένων primers (βλέπε, υλικά και 

μέθοδοι). Αυτό ήταν απαραίτητο και για να είναι επαρκής η ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος αλλά και για να είναι όσο το δυνατόν ειδικότερο ώστε 

να εξασφαλιστεί πως είναι σωστό.  

 
Τα δύο PCR προϊόντα απομονώθηκαν και αλληλουχήθηκαν (βλέπε, υλικά και 

μέθοδοι) και το μεγαλύτερο προϊόν των 230bp εμφάνιζε 84% ομοιότητα σε 

επίπεδο αμινοξέων με την πρωτεΐνη ΤβΗ της D.melanogaster. 

Επαναλαμβάνοντας δύο διαδοχικές PCR με το ζεύγος 389/392 σε υψηλότερη 

θερμοκρασία annealing προέκυψε ως προϊόν η ζώνη των 350bp (Εικόνα 2) που 

επίσης ήταν το αναμενόμενο με βάση την αλληλουχία του TβΗ στο cDNA της 

D.melanogaster. Και πάλι το γεγονός αυτό ήταν απόδειξη της απουσίας 

ιντρονίων στη συγκεκριμένη γενωμική περιοχή της C.capitata. Το κομμάτι των 

350bp εμφάνιζε 80% ομοιότητα σε επίπεδο αμινοξέων με την αντίστοιχη 

πρωτεΐνη.  

Για να πιστοποιηθεί πως το κλωνοποιημένο προϊόν προερχόταν από το 

γονιδίωμα της μεσογειακής μύγας, έγινε ανάλυση κατά Southern (βλέπε, υλικά 

και μέθοδοι) χρησιμοποιώντας ως probe το συγκεκριμένο τμήμα (Εικόνα 3). 
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Η ανάλυση κατά Southern επιβεβαίωσε πως το κλωνοποιημένο τμήμα 

προερχόταν από την μεσογειακή μύγα. Στην εικόνα φαίνονται και τα ένζυμα με 

τα οποία έγινε ολική πέψη του γενωμικού DNA που απομονώθηκε από τα 

έντομα. 

Ειδικοί primers σχεδιάστηκαν με βάση την αλληλουχία του τμήματος των 

350bp (Cc1 και Cc2) και με αυτούς έγινε 3’RACE  ώστε να κλωνοποιηθεί 

ολόκληρο το 3’άκρο του γονιδίου (βλέπε, υλικά και μέθοδοι). 
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Κατά το 3’RACE έγιναν δύο διαδοχικές PCR στο cDNA όπου σε κάθε μία ο μη 

ειδικός primer poly-T ήταν κοινός ενώ άλλαζαν οι ειδικοί Cc1 και Cc2 για την 1η 

και 2η αντίδραση αντίστοιχα. Οι δύο primers ήταν σχεδιασμένοι ο ένας λίγο πιο 

3’ από τον άλλο ώστε να εξασφαλίζεται ειδοκότητα στο παραγόμενο προϊόν 

(Εικόνα 4). 

Το τμήμα των ~800bp αν και δεν είχε το αναμενόμενο μέγεθος, με βάση την 

D.melanogaster, ώστε να είναι το 3’άκρο του γονιδίου κλωνοποιήθηκε και 

αλληλουχήθηκε. Η αλληλούχηση έδειξε πως το κλωνοποιημένο τμήμα ήταν μεν 

σωστό αλλά δεν ήταν ολόκληρο. Μια αλληλουχία με αρκετά κατάλοιπα 

αδενοσίνης πιθανόν αποτέλεσε το σημείο πρόσδεσης του poly-T με αποτέλεσμα 

να μην παραχθεί ολόκληρο το 3’ άκρο του γονιδίου. Με βάση την αλληλουχία 

της D.melanogaster υπολοίπονται περίπου 90 αμινοξέα για την κλωνοποίηση 

ολόκληρου του 3’ άκρου του γονιδίου (βλέπε παρακάτω εικόνα, σύγκριση 

πρωτεϊνών).  

Τέλος, έγινε προσπάθεια να κλωνοποιηθεί ολόκληρο το cDNA του ΤβΗ με 

screening cDNA βιβλιοθήκης (18) (βλέπε, υλικά και μέθοδοι) χωρίς όμως επιτυχία. 

Το τελευταίο μπορεί να οφείλεται στο ότι η βιβλιοθήκη δεν περιείχε το cDNA 

του συγκεκριμένου γονιδίου, στο ότι οι φάγοι που περιείχαν το συγκεκριμένο 

cDNA ήταν πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο των φάγων της βιβλιοθήκης ή 

ακόμα στο ότι γίνονταν τεχνικά λάθη που εμπόδιζαν την επιτυχία της μεθόδου. 

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε η διαδικασία να ξαναδοκιμαστεί και μάλιστα με 

μία διαφορετική βιβλιοθήκη ή μια εκ νέου κατασκευασμένη βιβλιοθήκη.  

Ολόκληρη η αλληλουχία που προέκυψε από τις κλωνοποιήσεις είχε 76% 

ομοιότητα σε επίπεδο αμινοξέων με την πρωτεΐνη ΤβΗ της D.melanogaster και 

64% με του A.gambiae (βλέπε παρακάτω εικόνα,σύγκριση πρωτεϊνών). 
Τέλος, έγινε σχεδιασμός ένος ακόμα ειδικού primer με φορά προς το 5’ άκρο 

του γονιδίου (CcR) πιο μακρυά από την κλωνοποιημένη, με τους 

εκφυλισμένους primers, περιοχή. Στη συνέχεια έγινε αντίδραση PCR με τους 

ειδικούς primers Cc1/CcR και Cc2/CcR στο cDNA και το γενωμικό DNA της 

C.capitata. Αλληλούχηση των προϊόντων των αντιδράσεων και σύγκριση των 

δύο αλληλουχιών, έδειξε πως μέσα στην γενωμική αλληλουχία του 

κλωνοποιημένου τμήματος υπάρχουν 3 ιντρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 

PCR προϊόν του ζεύγους Cc2/CcR να είναι μεγαλύτερο όταν το εκμαγείο είναι 

γενωμικό DNA (Εικόνα 5). 
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 Παρακάτω φαίνεται μια σχηματική αναπαράσταση του κλωνοποιημένου 

τμήματος του ομολόγου του ΤβΗ της Drosophila στη μεσογειακή μύγα. Επίσης, 

αναγράφονται όλοι οι primers που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα μεγέθη των 

τριών ιντρονίων που έχουν εντοπιστεί. 

 

 
 
 
 
3.3. Κλωνοποίηση τμήματος του ομολόγου του ΤβΗ στο κουνούπι Α.gambiae 
 

Το γονιδίωμα του κουνουπιού A.gambiae είναι ήδη γνωστό (19) οπότε με 

έρευνα στη βάση δεδομένων του γονιδιώματος βρέθηκε το ομόλογο του ΤβΗ  

(Εικόνα 9). Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη 596 αμινοξέων που 

είναι κατά 54% πανομοιότυπη και κατά 69% παρόμοια με της Drosophila.  

Για την κλωνοποίηση τμήματος του γονιδίου σχεδιάστηκαν ειδικοί 

primers (3.1 και 3.2)  που είχαν φορά προς το 3’ άκρο του γονιδίου ώστε να 
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πραγματοποιηθεί 3’RACE (βλέπε, υλικά και μέθοδοι). Και σε αυτή την περίπτωση 

έγιναν δύο διαδοχικές PCR όπως και παραπάνω (Εικόνα 6). 

 

 
 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR απομονώθηκε και κλωνοποιήθηκε. Η 

αλληλούχησή του επιβεβαίωσε πως προκείται για το 3’ άκρο του ομολόγου του 

ΤβΗ  στον Α.gambiae. Επίσης, χρησιμοποιώντας ως probe το κλωνοποιημένο 

τμήμα έγινε ανάλυση κατά Southern στο γενωμικό DNA του κουνουπιού   

(Εικόνα 7) (βλέπε, υλικά και μέθοδοι). Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται και τα 

ένζυμα με τα οποία έγινε ολική πέψη του γενωμικού DNA που απομονώθηκε 

από τα έντομα. 
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 Ένα επιπλέον μικρότερο τμήμα του γονιδίου κλωνοποιήθηκε με το 

σχεδιασμό ενός primer με φορά προς το 5’ άκρο του γονιδίου (Εικόνα 8). Η 

αλληλούχηση και αυτού του τμήματος επιβεβαίωσε την ορθοτητά του. 

 

 
 

 

 30



Παρακάτω φαίνεται η σύγκριση των κοινών κλωνοποιημένων τμημάτων 

της πρωτεΐνης ΤβΗ και στα τρία έντομα: 

 

 
  

Στην παραπάνω εικόνα ο μεγάλος αστερίσκος υποδηλώνει ένα 

συντηρημένο κατάλοιπο τυροσίνης (κόκκινο χρώμα) και στα τρία έντομα αλλά 

και στην πρωτεΐνη DBH τριών θηλαστικών (μοσχάρι, άνθρωπος, αρουραίος). 

Αυτό σημαίνει πιθανότα πως το συγκεκριμένο κατάλοιπο είναι σημαντικό για τη 

δράση των ενζύμων. Το ίδιο συμβαίνει για τα κατάλοιπα που σημειώνονται με 

μια παύλα απο πάνω και με κόκκινο χρώμα, το ένα είναι ένα ζεύγος ιστιδίνης  

Η-Η που είναι συντηρημένο και στην DBH των τριών θηλαστικών. Επίσης 

συντηρημένη σε έντομα και θηλαστικά είναι και μια τριάδα αμινοξέων της 

μορφής  Η-Χ-Η (εδώ, Η-Τ-Η). Οι δύο αυτές συντηρημένες περιοχές έχει 

αναφερθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με την πρόσδεση χαλκού (10). Ωστόσο μια 

άλλη περιοχή τριών αμινοξέων που επίσης σημειώνεται με τον ίδιο τρόπο      

(Η-F-N) έχει τη μορφή H-X-H στα θηλαστικά αλλά στα έντομα δεν είναι 

συντηρημένη με αυτή τη μορφή. Εντούτοις, το γεγονός πως μεταξύ των 

εντόμων η τριάδα αυτή των αμινοξέων έχει συντηρημένο πρότυπο, υποδηλώνει 
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κάποιο σημαντικό ρόλο γι’αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι 

εμφανίζονται συντηρημένα αμινοξέα μεταξύ της TβH τριών τουλάχιστον 

εντόμων και τριών θηλαστικών, υποδηλώνει έντονη εξελιγκτική συσχέτιση των 

δύο πρωτεϊνων. Ως προς τη σύγκριση της πρωτεΐνης των τριών εντόμων, στην 

εικόνα σημειώνονται με μικρούς αστερίσκους (*) τα απολύτως συντηρημένα 

αμινοξέα, με δύο τελείες (:) τα αμινοξέα που έχουν έντονη ομοιότητα (έχουν 

παρόμοιες βιοφυσικές ιδιότητες) και με μία τελεία (.) τα αμινοξέα που στα δύο 

από τα τρία έντομα είναι ίδια ή παρόμοια αλλά στο ένα είναι τελείως 

διαφορετικό (διαφορετικές βιοφυσικές ιδιότητες). Στην αλληλουχία κάθε 

πρωτεΐνης οι παύλες (-) σημειώνουν τα κενά αμινοξέων σε σχέση με την 

αλληλουχία των πρωτεϊνών των άλλων δύο εντόμων.     

Παρά το γεγονός πως η κλωνοποίηση των γονιδίων στους δύο 

οργανισμούς δεν ήταν πλήρης, τα κλωνοποιημένα τμήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλασμιδιακών κατασκευών που θα 

εκφράζουν dsRNA για την εφαρμογή της τεχνολογίας του RNAi. 

 
3.4. Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων σε αναπτυξιακά στάδια 
 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) φαίνονται τα στάδια ανάπτυξης των 

εντόμων που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία. Θέλοντας να δούμε την 

έκφραση του γονιδίου ΤβΗ στα στάδια αυτά αλλά και στο ενήλικο άτομο έγινε 

απομονώση ολικόυ RNA, αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής και PCR,στους 

ιστούς του κάθε σταδίου (βλέπε, υλικά και μέθοδοι).  

Ειδικοί primers για το ΤβΗ κάθε εντόμου που έδιναν PCR προϊόν 

αναμενόμενου μεγέθους χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σε 

μία από τις PCR αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν. Λόγω των μικρών 

ποσοστών έκφρασης της πρωτεΐνης ΤβΗ σε σχέση με τις υπόλοιπες πρωτεΐνες 

του κάθε οργανισμού, ήταν απαραίτητη η πραγματοποίηση 2 PCR αντιδράσεων 

για τη διαπίστωση της έκφρασης ή όχι του ΤβΗ. Ταυτόχρονα 

πραγματοποιήθηκαν και αντιδράσεις ελέγχου με primers που αναγνωρίζουν 

γονίδια που εκφράζονται σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια ώστε να εξετάζεται η 

επιτυχία της αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής.  

Θα πρέπει να τονιστεί πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν δίνει καλή 

πρόβλεψη για το ποσοστό έκφρασης του γονιδίου σε κάθε στάδιο μιας και η 

απλή αντίδραση PCR υπερπολλαπλασιάζει το προϊόν ακόμα και αν αυτό 

βρίσκεται σε μικρή ποσότητα αρχικά. Επίσης η αντίδραση της αντίστροφης 
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μεταγραφής είναι δυνατό να μην γίνει εξίσου καλά σε όλα τα δείγματα, με 

αποτέλεσμα το παραγόμενο cDNA να είναι άλλοτε λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο. Καλύτερη προσέγγιση του ερωτήματος μπορεί να γίνει με την 

εφαρμοφή της τεχνολογίας του Real time (πραγματικού χρόνου) PCR, όπου 

κατά τη διάρκεια εξέλιξης της αντίδρασης γίνεται ποσοτικοποίηση των 

παραγόμενων προϊόντων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω 

δίνουν μια χοντρική ιδέα για την έκφραση ή όχι του γονιδίου σε κάθε στάδιο.   

 
 

 Drosophila 
melanogaster 

Ceratitis capitata Anopheles 
gambiae 

Κύκλος ζωής  ~ 10 ημέρες ~ 15 – 30 ημέρες ~ 10 – 14 ημέρες 
Αυγό  1 ημέρα 1.5 – 3 ημέρες 2 – 3 ημέρες 
Προνύμφη 3 στάδια: 4 

ημέρες 
3 στάδια: 7 – 10 

ημέρες 
4 στάδια: 7 
ημέρες  

Νύμφη 5 ημέρες 6 – 13 ημέρες 1 – 2 ημέρες 
 

 
Πίνακας 2: χρονική διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης (κύκλος ζωής) δύο σημαντικών οικονομικών εντόμων, 

σε σχέση με τον oργανισμό μοντέλο Drosophila melanogaster  
 
 
3.4.3. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου στο κουνούπι A.gambiae 
 

Δύο διαδοχικές PCR αντιδράσεις ήταν απαραίτητες. Η πρώτη έγινε με το 

ζεύγος των 3.1+poly-T (30 κύκλοι κατά την αντίδραση) και η δεύτερη με τους          

3.1-5.3 (20 κύκλοι κατά την αντίδραση) (για τις συνθήκες της αντίδρασης βλέπε, 

υλικά και μέθοδοι). Για την αντίδραση ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν primers ειδικοί 

για το ριβοσωμικό γονίδιο S7 (30 κύκλοι κατά την αντίδραση). Τα μεγέθοι των 

προϊόντων της αντίδρασης ήταν τα αναμενόμενα.   
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Όπως φαίνεται και από την εικόνα το γονίδιο δεν εκφράζεται στα αυγά, 

ενώ η έκφρασή του είναι περιορισμένη στο στάδιο που η προνύμφη βρίσκεται σε 

προχωρημένη ανάπτυξη. Στο σώμα του αρσενικού ατόμου τα επίπεδα έκφρασης 

φαίνονται επίσης μειωμένα σε αντίθεση με το σώμα του θηλυκού, γεγονός που 

αποκαλύπτει έναν ενδεχομένως διαφορετικό ή τροποποιημένο τρόπο δράσης του 

ενζύμου ή της οκτοπαμίνης στα δύο φύλα. 

 
3.4.4. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου στη μύγα C.capitata 

 
Δύο διαδοχικές PCR αντιδράσεις ήταν απαραίτητες. Η πρώτη έγινε με το 

ζεύγος των Cc1+poly-T (30 κύκλοι κατά την αντίδραση) και η δεύτερη με τους          

Cc1-CcR (20 κύκλοι κατά την αντίδραση) (για τις συνθήκες της αντίδρασης βλέπε, 

υλικά και μέθοδοι). Για την αντίδραση ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν primers ειδικοί 

για το μιτοχονδριακό γονίδιο Cyb (κυτόχρωμα b) (20) (30 κύκλοι κατά την 

αντίδραση). Τα μεγέθοι των προϊόντων της αντίδρασης ήταν τα αναμενόμενα.   
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Όπως φαίνεται και από την εικόνα το γονίδιο εκφράζεται σε μειωμένα 

επίπεδα στα νεαρά αυγά (1-24 ώρες). Κατά τα υπόλοιπα στάδια όμως η 

έκφρασή του είναι ομοιόμορφη. Μόνο στο στάδιο της προνύμφης τρίτου 

σταδίου  η έκφραση του γονιδίου φαίνεται χαμηλότερη. 

 

3.5. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε ΚΝΣ προνύμφης C.capitata 
 

Σε μια προσπάθεια για μελέτη της κυτταροειδικής έκφρασης του ΤβΗ στο 

Κ.Ν.Σ. στα υπό μελέτη έντομα δοκιμάστηκε το αντίσωμα που αναγνωρίζει ειδικά 

την ΤβΗ στη Drosophila, για την ικανότητά του να αλληλεπιδρά και με την 

πρωτεΐνη των άλλων εντόμων. Έγινε ανοσοϊστοχημική χρώση (βλέπε, υλικά και 

μέθοδοι)  στο ΚΝΣ προνύμφης μεσογειακής μύγας 3ου σταδίου και στο κοιλιακό 

γάγγλιο ενήλικου κουνουπιού. Στο κουνούπι η διαδικασία δεν ήταν 

αποτελεσματική. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα στην 

C.capitata υπήρχε κάποιο πρότυπο κυττάρων που αναγνωρίζονταν από το 

αντίσωμα και μάλιστα το πρότυπο αυτό εντοπίζεται στο κοιλιακό γάγγλιο κατά 

μήκος της μεσογραμμής στις περιοχές που θα δώσουν γένεση στα κοιλιακά και  

θωρακικά γάγγλια του ενήλικου εντόμου. Το πρότυπο αυτό ομοιάζει κατά πολύ 

με το πρότυπο έκφρασης της ΤβΗ στην Drosophila γεγονός που ενισχύει την 

πιθανότητα να είναι πραγματικό. Η χρώση που παρατηρείται στους εγκεφαλικούς 

λοβούς οφείλεται σε μη ειδικό σήμα. Με in situ υβριδοποίηση με RNA-probe που 

θα συντεθεί με βάσει το κλωνοποιημένο τμήμα του γονιδίου, μπορεί να 
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χαρακτηριστεί καλύτερα το πρότυπο έκφρασης του γονιδίου και στα δύο υπο 

μελέτη έντομα. 

 

 

 

 

Η ανοσοαντίδραση του anti-TβΗ της Drosophila στo KNS της C.capitata anti-TβΗ της Drosophila στo KNS 
της  Drosophila 

 
 
 
 
   
 
 

-------------------- 
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